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ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАРИХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

 
 

ПЛАН НАЦИИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА КАЗАХСТАНА 
 

Абжанов Ханкельды – директор института Истории и этнологии 
им. Ч.Ч. Валиханова, д.и.н., член-корр. НАН РК, профессор 

 
 

1. Исторический документ 
Великий казахский ученый Ч.Ч. Валиханов писал, что «для нормального роста и развития народа 

необходимы прежде всего свобода и знание». Гениальное предвидение промелькнувшего метеора 
сбылось в условиях независимого Казахстана, прошедшею за 24 года путь, равный столетиям. За 
короткий срок неимоверными усилиями народа и его Лидера реализованы многосложные реформы в 
экономике, инфраструктуре, науке, образовании, культуре, в сфере межнациональных и религиозных 
отношений. По всеобщему признанию на просторах Великой Степи появилось современное государство. 
Его достижения и внешнеполитические инициативы получили поддержку ведущих держав мира и 
обозначены под обобщающим названием «Казахстанский путь».   

Однако в мире жестокой конкурентной борьбы почивать на лаврах нет смысла и невозможно. В век 
высоких технологий только интеллектуальные поиски и инновации обеспечат движение вперед, 
конкурентоспособность народа. Дорогу осилит идущий. Знаменитый шекспировский вопрос: «Быть или 
не быть» все еще остается в силе.  

Тонко чувствуя веление времени,  в начале 2015 года Президент РК Н.А. Назарбаев представил пять 
институциональных реформ, которые включают в себя 100 конкретных шагов и призваны кардинально 
преобразить политическую, социально-экономическую и духовно-интеллектуальную жизнь страны. 
Названный «Планом Нации» этот программный документ рассчитан на ближайшие 10-15 лет и нацелен 
на укрепление казахстанской государственности.  

Он имеет непосредственное отношение и к будущему отечественной исторической науки. Во-первых, 
подводит итоги и уроки независимого развития Казахстана. В ближайшей перспективе они должны быть 
учтены при написании учебников и обобщающих трудов по истории Казахстана. Во-вторых, содержит 
точный диагноз современного состояния казахстанского общества, без которого неосуществимы 
стратегическое планирование, научное предвидение и прогнозирование будущего. В-третьих, указывает 
пути и способы вхождения Казахстана в число 30-ти развитых государств мира. Тем самым творческий 
обогащает Стратегию «Казахстан-2050», предложенную Н.А. Назарбаевым еще в 2012 г. В-четвертых, 
самое главное – документ демонстрирует высочайший класс научного постижения сущности 
анализируемого явления. В этом смысле он имеет методологическое значение дляосуществлении 
исторических исследований.  

Читая «План нации – 100 конкретных шагов» в контексте исторических взглядов Президента РК       
Н.А. Назарбаева, нетрудно понять причинно-следственные связи и логику развития современной 
национальной историографии, роль личности в сфере науки, представить перспективу интеллектуального 
движения вперед. Каждый из пяти институциональных реформ подчёркивает высокую миссию науки в 
прошлом, настоящем и будущем нашего общества. Так, 12-й шаг реформ требует внедрения новых 
этических правил государственной службы, 31-и шаг – сделать бизнес-климат в стране одним из самых 
привлекательных в мире, 85-й шаг предусматривает разработку проекта патриотического акта «Мəңгілік 
Ел». В решение этих задач достойный вклад призвана внести историческая наука. Каждый шаг, каждая 
задача требует глубокого научного осмысления, широкого использования отечественного и мирового 
передового опыта, точного прогнозирования желаемого результата. Есть историкам над чем размышлять, 
о чем спорить, на что ссылаться. Немаловажно и то, что к сегодняшнему дню они пришли с солидным 
багажом.           

 Как видная сфера человеческой деятельности с соответствующей инфраструктурой и финансовым 
обеспечением историческая наука Казахстана сложилась во второй половине ХХ века. К концу 50-х годов 
всесоюзную известность получили фундаментальные труды по каменному веку, древней культуре 
центрального Казахстана и Жетысу, о средневековых сочинениях на тюркском и персидском языках, 
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колониальной и советской истории казахского народа. Профессия историка пользовалась мощной 
идеологической поддержкой. Выступая на ІІІ съезде учителей Казахстана (1960 г.) президент АН КазССР 
К.И. Сатпаев не случайно подчеркнул, что «в Академии наук Казахской ССР работают 200 человек 
казахов и казашек с учеными степенями доктора или кандидата наук … Академия регулярно издает свои 
журналы по многим отраслям науки, монографии и труды о природных богатствах, росте и жизни 
республики, по истории, экономике, языку, литературе и искусству казахского народа».  

Востребованность исторических знаний – правдивых, без гнева и пристрастия – многократно выросла 
на этапе строительства независимого государства. Вообще, история как процесс никогда не пребывает в 
состоянии статики. Она всегда в движении, изменениях, связах, отношениях. Поэтому не ослабевают, 
можно сказать, вечны научный, национальный, коммерческий и иные интересы к ней. На переломном 
этапе как движение истории, так и ее познание существенно ускоряется. 

 
2. Движение истории 

16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил государственную независимость. Рухнули социализм, 
его теория, идеология, вместе с ними – материалистическое, партийно-классовое понимание истории. С 
этого момента коренным образом изменились теоретико-методологические принципы и подходы к 
истории, наполнялись новым содержанием научные результаты, толкования, все составляющие 
производства и распространения научных знаний по истории Казахстана и глобального мира. На наш 
взгляд, наиболее важные моменты перемен и сдвигов в казахстанском обществе, следовательно, и в 
области исторической науки следующие:  

1. Демонтаж командно-административной системы управления обществом и государством, 
деидеологизация общественно-гуманитарных наук, присущие казахстанскому социуму мир, согласие, 
стабильность, самое главное – последовательно реализуемое конституционное положение о том, что 
«Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы», реально 
расширили возможности и условия для глубокого и творческого поиска учеными исторической истины, 
обусловили принятие Законов РК «О культуре», «Об образовании», «О науке». Рождение новой 
политической системы и демократии обнажило ограниченность и ущербность партийно-классового 
толкования узловых проблем национальной истории.Независимость настоятельно требует адекватного 
освещения всего прошлого.  

Словом, хронологически и по-существу все началось с роспуска КПСС и распада СССР. Наступил 
качественно новый этап развития исторической науки Казахстана.    

2. Переход от советизма к независимости, определивший судьбы и содержание научной исторической 
мысли, неразрывно связан с именем Первого Президента РК Н.А. Назарбаева. Его безупречный авторитет 
и бережное отношение к национальной истории, ее ценностям и урокам способствуют повышению 
престижа профессии историка, качества и конкурентоспособности исторических исследований. Высокий 
уровень методологической культуры, позволивший обобщить широкий круг проблем и источников, 
характерен для книг «В потоке истории», «Казахстанский путь», «Критическое десятилетие», «В сердце 
Евразии» и др., вышедших из-под пера Лидера нации. Благодаря его настойчивости и дипломатическому 
искусству 150 летие Абая вошло в календарь юбилейных дат ЮНЕСКО (1995 г.). В соответствии с 
президентскими указами 1997 год был провозглашен годом памяти жертв массовых политических 
репрессий, 1998 год – годом национальной истории и народного единства, реализована государственная 
программа «Культурное наследие» (2004-2011 гг.), которые дали толчок концептуальному 
переосмыслению итогов и уроков национальной истории. Ежегодные  послания Президента народу 
Казахстана, Стратегии «Казахстан – 2030» и «Казахстан – 2050», национальная идея «Мəңгілік Ел», 
программа «Нұрлы Жол» представляют сплав анализа истории и современности. Они определили путь 
успехов и побед Казахстана. Говоря словами Н.А. Назарбаева, «сейчас все это хорошо помнит старшее 
поколение. Но молодые поколения должны знать и помнить цену нынешнего благополучия страны».    

Поскольку настоящее тысячами нитями связано с прошлым, а игнорирование значения связующей 
нити времен нарушает преемственность поколений, изучение и преподавание истории стало для 
молодого государств, а жизненно важным делом.   

3. В ходе системной эволюции казахстанского государства историческая наука поднялась на 
качественно новый уровень ответственности и познавательной миссии, перестала быть подручным 
помощником какой-либо партии или идеологии. Она, занимая центральное место в системе общественно-
гуманитарных наук, начала служить восстановлению исторической правды, возвращает имена великих и 
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долг многих десятилетий, образовавшихся в контексте советской идеологизации и конъюнктурного 
понимания прошлого. 

Положительный импульс дало принятие междисциплинарной программы «Ғылыми қазына»            
(2012-2014 гг.), программы исторических исследований «Народ в потоке истории» (2014-2016 гг.). 
Появилось новое поколение учебников и учебных пособий для школ, лицеев, колледжей, высших 
учебных заведений. «История Казахстана» и «Всеобщая история» включены в перечень экзаменов ЕНТ, 
выпускники вузов сдают государственный экзамен по истории Казахстана. Выросло количество научно-
образовательных подразделений, занятых изучением национальной и мировой истории. Следует особо 
отметить перспективные научные начинания Международной тюркской академии в Астане.  

Практически по каждому периоду Отечественной истории, начиная от палеолита до празднования        
20-летия Ассамблеи народа Казахстана, по каждому значимому историческому явлению вышли 
монографические исследования, документальные сборники, проводились авторитетные научные форумы. 
Меняется язык науки. В советское время лишь 10-15% научных трудов издавались на казахском языке. 
Сегодня их доля превысила 70%. Ученые стали часто печататься и на английском языке.  

Исторические темы составляют важное направление деятельности СМИ. Большим спросом у зрителей 
и слушателей пользуются телерадио передачи, посвященные жизненному пути и творческому наследию 
выдающихся личностей. В художественное освоение истории активно включились литература и 
искусство.  

Голос историка, его собственное «Я» не растворились в потоке информаций. Востребованность и 
конкурентоспособность исторической научной мысли органически дополнила успех казахстанского пути.  

4. Количественные и качественные изменения произошли в составе научной и научно-педагогической 
интеллигенции. Ее ряды пополнились выпускниками государственной программы «Болашақ», 
международных высших учебных заведений, таких, как Казахско-британский технический университет 
(КБТУ), Международный казахско-турецкий университет им. К.А. Яссави (МКТУ) и др. Растет число 
PhD докторантов. Если в недалеком прошлом диссертационные советы по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора или кандидата исторических наук создавались только в Алматы, то в 
независимом Казахстане, до отмены советской модели аттестации научных кадров в 2010 г., они 
функционировали во всех крупных вузах республики – Астане, Караганде, Кустанае, Семее,                    
Усть-Каменогорске, Орале. Видные ученые-историки создали собственные научные школы во всех 
регионах Казахстана. Масштабная подготовка научных кадров способствовала рождению таких 
специальностей, как востоковедение, всеобщая история, тюркология, военная история, историография и 
источниковедение, история науки и техники, история культуры и искусства, международные отношения 
и внешняя политика, историческая информатика, которых в Казахстане почти или вовсе не было в 
советское время. 

Формирование новой плеяды ученых-историков отражает созидательный и интеллектуальный 
потенциал независимости. Оно еще долго будет оставаться приоритетным направлением развития 
исторической науки Казахстана.   

5. Историческая наука Казахстана, ранее ограниченная «железным занавесом» на границе СССР, 
«вписалась» в глобальный мир. Ее фундаментальные научные открытия и достижения обогатили мировое 
историческое пространство. Среди них особо выделяются Ботай как прародина коневодства, уникальные 
артефакты Берела и Шиликтысакской эпохи, составившей конкуренцию эллинскому и персидскому 
государствам, 2-х тысячелетие Тараза, 550 летие образования Казахского ханства, 300 летие 
выдающегося правителя ХVIII века Абылай хана. Неподдельный интерес у зарубежных читателей 
вызвали труды, раскрывающие триумф и трагедию движения Алаш, масштабы голода 1921-1922,          
1931-1933 гг., «большого террора» 1937-1938 гг., феномен Абая, Махамбета, Ауэзова, Сатпаева, Кунаева, 
декабрьского выступления казахской молодежи (1986г.), значение внешнеполитических инициатив 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.  

Обычным явлением стали международные связи ученых Казахстана, обращение историков ближнего 
и дальнего зарубежья к казахстанской тематике. В этой связи достаточно обратить внимание на историю 
изучения голода в Казахстане начала 30-х годов ХХ в. учеными Европы и Америки. Широкую 
известность среди историков получили исследования Р. Дэвиса, С.Уиткрофта, И. Огайон, С.Кэмерон,       
Н.Пианчола и др. О включенности казахстанской историографии в международную научную жизнь 
свидетельствует рождение такого направления, как диаспорология. Судьбы казахов Европы, Китая, 
Монголии, России, Турции, Узбекистана освещены в трудах историков, этнографов, филологов, 
философов Казахстана и зарубежья. (К слову заметим, основоположником зарубежной казахстаники ХХ 
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в. является М. Шокай, который во французский период своей жизни написал целую серию научных работ 
по истории дореволюционного и советского Казахстана и Центральной Азии). Магистранты и 
докторанты исторических факультетов отечественных вузов проходят научные стажировки в зарубежных 
университетах и научных центрах, пишут статьи для журналов с ненулевымимпакт-фактором, что тоже 
свидетельствует о глобализации сферы образования и науки. 

Научное взаимовлияние и взаимопроникновение в области исторических исследований без 
идеологических ограничений и препятствий представляет новое явление для независимого Казахстана. 

В мире идут глубокие перемены. Их активным участником и узнаваемым субъектом становится 
Казахстан, вышедший из тисков тоталитарного режима. Движение истории не оставило в покое и 
историческую мысль.  

 
3. Историческая мысль 

Впереди новые вершины. План Нации ставит вопрос о формировании наукоемкой экономики (63-й 
шаг), превращении Астаны в деловой, культурный и научный центр Евразии (69-й шаг), создании 
портрета героев нашего времени, добившихся благодаря государственной политике высоких результатов 
в трудовой, предпринимательской, научно-образовательной и другой профессиональной деятельности за 
годы независимости (88-й шаг). 

Действительно, задача не из легких. Ее решение усложняется также тем, что казахстанский путь 
научного прогресса был непростым. Смена формаций изменила ценностные ориентиры. Если при 
социализме на первом месте стояли политико-идеологические факторы наращивания научного 
потенциала, то в молодом государстве, каким является Казахстан, финансово-экономическая обусловлен-
ность науки вышла на первый план. На рубеже веков из-за экономических и финансовых трудностей 
одни Научно-исследовательские институты (НИИ) закрылись, другие потеряли квалифицированные 
кадры. Но научная жизнь не остановилась. Признанными центрами исторической научной мысли 
Казахстана оставалисьИнститут истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Институт археологии им.    
А.Х. Маргулана, Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова.  

Третье направление «100 конкретных шагов», названное «Индустриализацией и экономическим 
ростом», будущее образования и науки неразрывно связывает с инновациями в сфере материального 
производства и финансов (63, 64, 69, 76-79-е шаги). Это – главный фактор в судьбе науки. Пример 
развитых стран показывает, что научная отдача высоко там, где экономика ориентирована на науку, а 
наука – на экономику, где инвестиции в науку рассматриваются как залог социально-экономического 
благополучия страны.  

Еще есть и не менее значимые внутренние факторы. Изучая накопленный опыт можно 
констатировать, что уровень и содержание современных исторических исследований в Казахстане 
определяют следующие внутренние факторы:  

1. Кардинальное обновление методологических основ научного познания. Марксизм-ленинизм, 
идеологические штампы КПСС больше не являются альфой и омегой исторической науки. Ученые-
историки, свободные в творческом размышлении, используют самые разнообразные методы и способы 
получения и организации знаний, научных результатов, постижения истины. 

Разумеется, мы не считаем, что все методологические принципы и методы, используемые современ-
ными казахстанскими учеными, хороши и оправданы. Среди них имеют хождение  мифотворчество и 
идеализация прошлого, «героизация»  малоизвестных персон и явная фальсификация очевидных фактов и 
явлений, даже «приватизация» чужой славы.  

На переходном этапе подобные «болезни роста», безусловно, неизбежны. Со временем, когда 
профессия историка станет уделом специалистов высочайшего класса, а историческая грамотность 
населения достигнет подобающего уровня, они отойдут, надеемся, на второй план. 

2.  Преодоление «белых пятен» в Отечественной истории. Под «белым пятном» мы подразумеваем 
неизученную и в недалеком прошлом запрещенную для изучения, по идеологическим соображениям 
КПСС, проблему. Смысл и назначение ликвидации «белых пятен» состоят в информационно-источ-
никовом подтверждении и концептуальном переосмыслении того или иного положения, навязанного 
вопреки истине исторической науке командно-административной системой. Весь процесс преследует 
одну цель  – постижение истины и распространение подлинно научных знаний о прошлом. Замечатель-
ными образцами ликвидации «белых пятен» являются исследования М.Козыбаева, М.Асылбекова,  
К.Нурпеиса, Р. Сулейменова, Ж.Касымбаева, Н.Масанова, Ю.Зуева и др., посвященные средневековой, 
новой и новейшей истории Казахстана.  

3. Существенное расширение источниковой базы исторических исследований. Десятки тысяч 
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документальных материалов обнаружены отечественными исследователями в архивах, музеях, 
библиотеках Китая, Ирана, Турции, России, Ватикана, Англии, Индии, Франции, США. Только в 2013-
2015 годах более 30-ти ученых Казахстана осуществляли информационно-источниковые поиски в 20-ти 
государствах мира. Теперь мы знаем больше и лучше о сакском мыслителе Анахарсисе, городах 
древности и средневековья, древнетюркских каганатах, Золотой Орде, казахских ханах, биях, батырах, о 
руководителях и участниках национально-освободительных восстаний и движения Алаш, исторической 
демографии, о месте и значении Казахстана в потоке Всемирной истории.    

Эти наукообразующие факторы составляют основу здоровой амбиции добиться целостного видения 
Отечественной и мировой истории с древнейших времен до сегодняшнего дня. Они обеспечили все 
условия и предпосылки для повышения конкурентоспособности  исторической научной мысли.  

По-существу, историческая научная мысль Казахстана совершила интеллектуальный рывок. Он 
обусловлен крахом консерватизма и догматов социалистических идей, созданием нового Казахстана в 
новом мире, восприимчивостью научно-экспертного сообщества нашей страны к инновационным идеям 
и концепциям.  

Казахстан, который достойно выдержал тяжести и последствия революционного захвата власти 
большевиками, сегодня переживает настоящую революцию в исторической науке. При этом творцами 
революции выступают не только наши соотечественники и зарубежные современники, но и 
репрессированные еще в 20-30-е годы ХХ века представители Алашской интеллигенции. Возвращая их 
честные имена и научное наследие, историки, все обществоведы обнаружили ранее неизвестные 
документы и материалы, невероятно глубокие и смелые идеи, обобщения, выводы и оценки, 
доказательств того факта, что не только в средневековом и колониальном, но и в советском пришлом 
Казахстана есть чем гордиться и о чем сожалеть. Историческое пространство стало богаче и красивее, 
историческим мыслям – просторнее.   

 
4. Историческое сознание 

На достигнутом останавливаться нельзя. Революция в науке должна изменить людей и общество в 
лучшую сторону. В преамбуле пяти институциональных реформ указано, что «100 конкретных шагов» – 
это ответ на глобальные и внутренние вызовы и одновременно план нации по вхождению в 30-ку 
развитых государств в новых исторических условиях». Следовательно, казахстанский путь получит 
продолжение, а вызовы времени станут испытанием прочности таких качеств народа, как идентичность и 
единство. Сущность идентичности состоит, на наш взгляд, в обязательном признании, уважении и 
соблюдении конституционно-правовых норм и установок гражданами государства, а единство народа 
является тем качеством, которое формируется на протяжении долгого времени и общностью 
исторических судеб. Путь к правовому и гражданскому обществу лежит через испытанные временем 
идентичность и единство. Идентичность и единство крепки и надежны тогда, когда у носителей их 
выработаны правильные исторические взгляды.  

Однако в Казахстане пока еще не достигнута всеобщая историческая грамотность, составляющая 
интеллектуально-мировоззренческо-эмоциальный стержень идентичности и единства. Большинство 
выпускников советских вузов смотрят на прошлое через призму истории КПСС. Сохраняется ностальгия 
по советской эпохе. Часть школьников легковесно относится к прошлому своей Отчизны. Необходимость 
укрепления идентичности и единства народа актуализируется также фактами неуважительно отношения к 
государственным символам, памятникам истории и культуры, требованиям закона о языках. Тем не 
менее, интеллектуальная конкуренция, теоретико-методологические инновации, разнообразие 
информационно-источниковой базы, успешная ликвидация «белых пятен» в истории, рост общественного 
внимания и государственной поддержки научной сферы вызвали первые качественные сдвиги в 
историческом сознании населения, а именно:  

1. Изменились восприятие, толкование и аксиология истории. Прежнее партийно-классовое 
понимание национальной истории, по которому двигателем прогресса считались революция, классовая 
борьба, идеологическая непримиримость, уступило место в общественном сознании приоритетному 
тезису о том, что история многовариантна, содержит трагедию и фарс, общечеловеческое и сугубо 
национальное, особенное и единичное, что она не укладывается в рамки концепции, разработанной 2-3 
учеными ХІХ-нач ХХ вв., пусть даже мыслителями мирового уровня. Как и раньше не отрицая того, что 
история Казахстана сложилась под воздействием внутренних и внешних факторов, общественное 
историческое сознание перестало считать единственно верным формационный подход к прошлому. 
Происходит очеловечивание национальной истории с вычленением этнополитического составляющего.  
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2. Концентрированным выражением перемен в историческом сознании можно считать стремление 
выработать новую периодизацию национальной истории, при этом не отрицая важного тезиса о  том, что  
Казахстан и его история всегда были и останутся составной частью как общечеловеческой цивилизации, 
так и мирового исторического пространства. Научные интересы большинства ученых вращаются вокруг 
идеи относительно своеобразия и особенностей Отечественной истории, которые в главном и основном 
определялись судьбой и практикой автохтонного, коренного населения, его лидеров, геополитической 
ситуацией. Огромный пласт информаций дали устная историология Степи, шежире – казахская 
родословная, передававшиеся из поколения в поколение.  

Не претендуя на истину последней инстанции, нам хочется подробнее выразить свою точку зрения 
относительно периодизации.  

Нам представляется, что периодизация истории страны отражает, во-первых, уровень развития теории 
и методологии исторической науки, во-вторых, позволит провести четкую линию между главными и 
второстепенными, основными и производными во всем многообразии исторического процесса. 
Периодизация истории, когда она объективна и научно обоснована, расширяет горизонты и возможности 
научного познания, дает шанс обнаружить внутреннюю логику исторических событий, адекватно 
воспринимать итоги и уроки прошлых и грядущих эпох. Самое главное - определив периоды Отече-
ственной истории, мы даем импульс созидательному потенциалу исторической науки, ибо наступившая 
новая полоса независимой организации науки должна стимулировать распространение знаний среди 
населения и формировать правильное историческое сознание масс. 

История Казахстана, как составная и неразрывная часть мировой цивилизации, вобрала в себя все те 
тенденции и закономерности, которые были характерны для прошлого больших и малых народов, для 
кочевой и урбанистической цивилизации, для метрополий и колоний. Многомерность и многообразие 
Отечественной истории определялись, на наш взгляд, природно-климатическими условиями, 
cформировавшими основы хозяйственной и культурной жизнедеятельности протоказахов и казахов, а 
также геополитическим расположением страны. Тюркское происхождение и жизнь в самом центре 
тюркского мира, соседство и тесные связи такими крупными государствами, как Китай и Россия, 
общность культур, религии, языка народов Центральной Азии объективно отражались на направлениях и 
результатах исторической и цивилизационной динамики в Казахстане. Под воздействием внутренних и 
глобальных факторов сложились антропологический типказахов, его духовный мир и язык, 
государственность, этническая и государственная границы, менталитет. 

Существует множество концептов периодизации истории Казахстана. Так, в 30-е годы прошлого 
столетия профессор С.Д. Асфендиаров, считая, что ему впервые приходится ставить вопрос в целом, 
вычленил три периода истории казахов: «а) первый период – докапиталистическое развитие (до ХҮІІІ в.); 
б) второй период - колониальный. Казахстан, как колония царизма и предпосылки Октябрьской 
революции в Казахстане; в) третий период - советский».  

Попытки периодизации истории Казахстана встречаются в публикациях Ш.Кудайбердыева, 
А.Букейханова, М.Тынышпаева, Т.Рыскулова и др. Тем не менее, долгое время доминировала 
периодизация Отечественной истории по формационным признакам. Каждая социально-экономическая 
формация (за исключением рабовладельческой) рассматривалась как полноценный и завершенный 
период истории Казахстана. Классическим образцом формационного подхода к истории может служить 
пятитомное академическое издание «Истории Казахской ССР» 1979-1981 гг. Хронологические рамки 
первого тома охватывали от первобытно-общинного строя до раннефеодальных государств на 
территории Казахстана, второй том – развитие феодальных отношений. Образование казахской народ-
ности и казахского ханства, третий том - присоединение Казахстана к России. Социально-экономические 
отношения. Революционное и национально- освободительное движение в канун Великого Октября. 
Четвертый и пятый тома были посвящены истории коммунистической формации в Казахстане. Доминант 
социально-экономической формации сохранился и во внутренней структуре академического издания. 

С крахом коммунистических идей формационная периодизация истории Казахстана отошла на второй 
план. Сегодня национальная историография не выработала общепризнанную и общепринятую 
периодизацию Отечественной истории, хотя анализ обобщающих трудов показывает, что периодизация 
истории продолжает оставаться актуальной проблемой научно-исторической мысли. Впервые новый 
вариант периодизации Отечественной истории предложил академик М.К. Козыбаев. Он выделил девять 
периодов: 1. Появление и расселение первых людей на территории Казахстана. 2. Период саков, усуней, 
кангюев, алшынов, гуннов. 3. Период тюркских племен. 4. Кыпчакский период. 5. Монгольское 
господство. 6. Казахские ханства: формирование народа, нации. 7. Колониальный период. 8. Период 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3(46), 2015 ж. 

9 

советской империи. 9. Период независимости. По сути дела, в основу периодизации Отечественной 
истории положен событийно-хронологический принцип. Этот принцип определил и структуру 
многотомной «Истории Казахстана» - последнего на сегодняшний день академического издания.  

В учебном пособии А.Абдакимова «История Казахстана (с древнейших времен до наших дней)», 
изданном в 1999 г., мы насчитали 13 периодов Отечественной истории. Как бы предвосхищая научные 
дискуссии, автор указывает на то, что никакого единства мнений во взгляде на исторические события 
сегодня нет, наверное, и быть не может. «Предлагая альтернативы, я стараюсь, - далее продолжает он, - 
избежать категоричных суждений, утверждений, навязывания своего мнения читателям».   

Нам представляется, что периодизация истории Казахстана должна быть построена на тех тенденциях 
и процессах, которые составляют суть и содержание развития всего общества, а не его отдельных 
социальных групп, политических институтов и экономических отношений. Основными критериями, 
позволяюшими определить начальные и завершающие даты периодов, необходимо признать этнические, 
духовные и политические процессы. Выдвигая эти базисные понятия, мы исходим из того, что, во-
первых, творцом истории является конкретная общность людей (племя, народ, этнос, нация), во-вторых, 
свое единство или отличие от других социальная общность выражает только через духовные ценности, в-
третьих, политическая организация общности людей, достигнув апогея в своем развитии, подводит итог 
прошлого, ответственна за настоящее и будущее каждого и всех источников власти. В рамках данного 
методологического вывода мы предлагаем следующую периодизацию истории Казахстана: 

1. Древний Казахстан. 2. Казахстан в период тюркизации, исламизации и этнополитогенеза (VI-ХV в.). 
3. Период Казахских ханств (ХV-сер. ХIХ в.). 4. Колониальный Казахстан. 5. Советский Казахстан.              
6. Независимый Казахстан. 

Как свидетельствуют археологические исследования, древние насельники Казахстана жили и творили 
свою историю по тем же правилам и канонам, которые были свойственны человеческому сообществу 
Африки, Азии и Европы. Потребительское хозяйство, «неолитическая революция», освоение металла 
сопутствовали на начальном периоде расширению географии обитания людей, формированию их 
антропологического типа, выбору культуры хозяйствования в соответствии с фауной, флорой и 
минеральными ресурсами казахской земли. Сакские племена вписали яркие страницы истории древности. 

Хронологически второй период Отечественной истории охватывает от времен образования 
древнетюркского каганата до откочевки султанов Керея и Жанибека в район Чу и Козыбасы, где в 1465 г. 
началась история Казахского ханства. Особенности и своеобразие тюркского мираи этническое само-
сознание тюркских этносов предельно четко отражены в памятниках орхоно-енисейской письменности. 
Сегодня однозначно установлено, что даже могущественная империя Чингисхана была в значительной 
степени создана тюркской общностью Центральной Азии, частью которой являются Великая степь.  

Тюркизация казахских степей практически параллельно шла с исламизацией населения, прервав еще 
ранее начавшееся распространение христианской религии и буддизма, с одной стороны, не уничтожая 
тенгриантство - с другой. К моменту образования Казахского ханства принадлежность к миру тюрков и 
верность исламу стали важными признаками этнической идентичности казахов. Венцом политических и 
этнических процессов явилось завершение формирования казахского этноса и появление Казахского 
ханства. 

Период казахских ханств имеет, на наш взгляд, три главных итога. Первый итог – завершился процесс 
формирования этнической территории и традиционной казахской культуры (обычаи, традиции, игры, 
литературный и музыкальный фольклор). Второй итог - заложены правовые основы функционирования 
казахского общества и государства («Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы», «Жеті жарғы» 
и т.д.). Третий итог - казахи, оказавшись на грани исчезновения после «Великого бедствия» 1723 г., 
сумели отстоять этническую, территориальную целостность и государственную независимость. Но 
ненадолго. 

В исторической литературе существует концепция о том, что в результате межфеодальной усобицы, 
отсутствия устойчивых политико-экономических связей между регионами, а также в ходе участия 
среднеазиатских ханов в раздувании распрей в казахском обществе, единое казахское ханство распалось 
на жузы. Действительно, в 1718 г. ханом Младшего жуза стал Абулхаир, еще раньше Средний жуз 
возглавил Каип. 

На современном этапе предпосылки и условия возникновения казахских жузов концептуально 
переосмыcливаются. Академик М.К. Козыбаев, писатель А.Кекилбаев указывают на естественно-
исторический и объективный характер жузовского деления казахов. Присоединяясь к данному выводу, 
нам хочется только подчеркнуть, что в ХVII – начале XVIII веков образование и функционирование 
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казахских жузов нисколько не послужило фактором, разрушившим единство и силу общества, 
расстроившим механизмы жизнедеятельности и безопасности государства. По всей вероятности, до 
кончины Тауке хана (1715 г.) и экономически, и этнически каждый жуз был силен и самостоятелен, что 
внутренняя динамика развития казахского общества позволила выдержать катастрофу 1723г. После года 
«Великого бедствия», названного Ч.Валихановым «ужасным», «роковым», «злополучным», «кровавым», 
казахи не то что не сошли со сцены истории, но и усилили свое единство, выдвинули со своей среды 
целую плеяду батыров, биев, актуализировалось значение ханской власти. «Ни один киргизский хан, - 
писал Ч.Валиханов, - не имел такой неограниченной власти, как Аблай. Он первым предоставил своему 
произволу смертную казнь, что производилось прежде не иначе, как по положению народного сейма, и 
усмирил своевластие сильных родоначальников и султанов, которые ограничивали советом власть хана». 

Колониальный и советский периоды истории Казахстана имеют одну общую черту - силовое 
разрушение основ традиционного казахского общества и нарушение хода естественно-исторического 
развития национального социума. Главная особенность периодов сводится к тому, что колониальная 
политика царизма превратила Казахстан в рынок сбыта и источник получения сверхприбыли, а 
большевистские эксперименты поставили казахский народ перед дилеммой быть или не быть. 

Качественно новая полоса Отечественной истории началась в декабре 1991 г. Суть и содержание 
современных процессов в стране можно обозначить словами «возрождение», «обновление» и 
«интеграция». Считаем, что периодизация истории Казахстана - не самоцель исторической науки. Она 
нужна для достижения объективной истины. Только истина поможет эффективному решению 
современных проблем. 

3. В структуре современного исторического сознания казахстанцев центральное место занимает идея 
государственности. Именно по этой причине особую значимость приобрело празднование в 2015 г. 550 
летия образования национального государства. Исследователи и широкая общественность сошлись во 
мнении, что в 1465 году, как указано в книге М.Х. Дулати «Тарих-и Рашиди», казахи во главе с султанами 
Кереем и Жанибеком создали Казахское ханство. Оно является наследником не менее 20 государств и 
двух империй – древнетюркского и Еке Монгол улуса. На протяжении двух тысячелетий, начиная от 
эпохи саков кончая Золотой Ордой, народы этих государств оказывали активное влияние на мировое 
историческое движение.  

Судьба каждого государства, возникшего на нашей территории, по-своему уникальна. Они заложили 
основы степной демократии, толерантности, хозяйственно-культурного типа, составивших впоследствии 
сущностную черту национального государства казахов. В типах и структуре, способах государственного 
управления, даже в обычаях, традициях, законодательстве этих государств немало признаков сходства, 
общности и преемственности. Поэтому следует принимать их в качестве предпосылок возникновения 
Казахского ханства. Более того, обществу с сохранившимися традициями и преемственностью поколений 
всегда открыта дорога к прогрессу.  

Казахское ханство образовалось в ходе сложных исторических процессов на стыке континентов и 
цивилизаций. В главном и основном это был объективно-закономерный результат политического 
развития общества и этноса на собственной основе. Практически все крупные племена и роды, вышедшие 
из глубин веков, участвовали в создании национального ханства, которое в свою очередь обеспечило 
развитие и безопасность казахов с их самобытным и уникальным миром. До начала XVIII в. независимая 
страна развивалась по восходящей. Политические и социально-экономические процессы, преодолевая 
трудности внутреннего и внешнего происхождения, вывели ханство в ряд стабильных государств.  

В потоке Всемирной истории Казахское ханство находилось почти четыре столетия. Взаимопроник-
новение и взаимовлияние с окружающей действительностью обогатило мировое историческое простр-
анство новыми чертами, свойствами, связами.  

Ханство оставило нам два великих наследия: необъятную территорию и единый, конкурентоспособ-
ный, толерантный народ с богатейшим духовно-нравственным миром. Им нет цены. Они спасли наш 
народ от колониального ига и тоталитарного эксперимента. Они составляют материальную и социальную 
основу современного Казахстана. Безграничная любовь к родной земле и своему народу раскрыла 
созидательную миссию Первого Президента РК Н.А. Назарбаева, вдохновила его на великие свершения, 
является источником национальной идеи «Мəңгілік Ел» и Плана нации – «100 конкретных шагов».  

4. Колониальный режим и советский тоталитаризм изменили ход развития Великой Степи, формы 
правления и государственное устройство, часто прибегая к насильственным мерам и действиям, что 
отразилось на исторических взглядах людей. За годы независимости сделано немало для исправления 
ситуации, начиная от ономастики и терминологии до восстановления резиденции Абылай хана и 
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возведения Ак Орды. Историческое сознание населения теперь ставит превыше всего свободу человека и 
народа, их роль в социальном прогрессе. Оно уже не согласно с партийно-идеологическим постулатом о 
формационной предопределенности движения истории, культурно-экономической отсталости казахского 
народа дореволюционного периода, об абсолютном прогрессивном значении присоединения Казахстана к 
России и социалистического пути развития. Читательская аудитория проявляет неподдельный интерес к 
научным трудам, раскрывающим закономерности всеобщей истории,  вклад Казахстана в сокровищницу 
мировой цивилизации, итоги и уроки национально-освободительного движения, преступления советского 
тоталитаризма, демографические и экологические катаклизмы. 

Многие идеологические мифы – рабочий класс – владыка мира, Октябрь – главное событие ХХ века, 
победа коммунизма неизбежна и т.п. – канули в Лету.  

5. Независимость, ее очевидные достижения и перспективы воспринимаются в качестве доказатель-
ства реальности начавшегося самостоятельного периода Отечественной истории. Добровольный отказ от 
ядерного арсенала, переезд столицы, всемирный Курултай казахов, председательствование в ОБСЕ, 
съезды лидеров мировых и традиционных религий, небывалый успех на лондонской Олимпиаде 2012 г. – 
звездные мгновения этого периода. Неотъемлемыми составляющими независимости люди считают 
национальную безопасность, территориальную целостность, гражданский мир, согласие и стабильность. 
В Казахстане и за его пределами высоко оцениваются созидательная миссия Н.А. Назарбаева, его 
исторические труды и взгляды.  

6. История Казахстана с ее конкретными памятниками, событиями и судьбами личностей вошла в 
образ мышления, повседневный быт людей как национальное достояние. Воспитание историей оказывает 
реальное содействие формированию казахстанской толерантности, патриотизма, менталитета, идентич-
ности. Достаточно вспомнить, например, возмущение общественности, вызванное некорректными 
историческими вопросами ЕНТ или вольным отношением рекламщиков Алматы к портретным 
изображениям Курмангазы и Пушкина. Не менее остро реагируют казахстанцы на высказывания 
высокопоставленных лиц и крупных ученых стран дальнего и ближнего зарубежья относительно 
национальной истории и государственности. Подобная активная позиция свидетельствует о том, что труд 
учителей, педагогов, ученых-историков не пропал даром. 

В целом, ученые добились больших успехов в  воссоздании научной картины прошлого Казахстана. 
Она известна и понятна профессионалам, хотя отдельные сюжеты, этапы и выводы требуют уточнения, 
доработки, широкого обсуждения, чего не скажешь относительно восприятия движения истории 
массовым читателем, слушателем и зрителем. Старшее поколение наших граждан обладает поверхно-
стными сведениями из истории Казахстана. Для кого-то она не является фактором формирования 
гражданской и национальной идентичности. Есть и другие противоречивые моменты и нестыковки. План 
Нации позволит ускорить приближение исторической науки к истине. Ибо в нем предусмотрено 
эффективное участие государства в наращивании потенциала науки. 

 
5. Будущее рядом 

Из пяти институциональных реформ три непосредственно связаны с государственным строитель-
ством. Ими являются: «Формирование профессионального государственного аппарата», «Обеспечение 
верховенства закона», «Формирование подотчетного государства». Они вкупе с остальными определяют 
будущее страны и людей, в том числе и науки.             

Будущее исторической науки Казахстана зависит от правильного решения организационных вопросов 
с учетом мнения самых ученых. Среди них судьбоносное значение имеют государственное регулирова-
ние и координация исторических исследований. В этом нет никакого ограничения творческой свободы 
личности, более того, координирующая миссия уполномоченного органа пока не распространяется 
дальше распределения финансовых средств.  

Государственное регулирование и координация научных поисков необходимы во избежание 
параллелизма, дублирования, мелкотемья, т.е. для повышения эффективности выделяемых средств 
(финансовых, материальных, технических и др.). Они имеют прямое отношение к обеспечению 
национальной безопасности. Безответственная игра с историей похожа на мину замедленного действия, 
последствия которой могут быть непредсказуемыми и ужасными. Ответственный поиск исторической 
истины же и объективность призваны объединять народы и государства. Поэтому считаем весьма 
важными 91 и 92-е шаги пятого направления «Формирование подотчетного государства», 
предписывающие переход государственного управления к госуправлению по конкретным результатам, 
формирование компактной системы  государственного планирования.  
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В основе планирования лежит научное предвидение. И в этом случае есть над чем размышлять. К 
примеру, преобразование Национальной академии наук в республиканское общественное объединение 
(2003 г.) положило начало росту значения и доли вузовской науки. Этот процесс логически перерос в 
слияние ряда НИИ с КазНТУ им. К.И. Сатпаева и Казахским аграрно-техническим университетом им. 
С.Сейфуллина, в интеграцию 10 НИИ, расположенных в «Ғылым Ордасы», с КазНУ им. аль-Фараби         
(2014 г.). Вполне возможно, что со временем НИИ исторического профиля войдут в состав крупных вузов. 

План Нации призывает продолжить работу над ошибками. Он, как указано в преамбуле, закладывает 
коренные преобразования в обществе и государстве, главная цель которых – «лечение системных 
заболеваний», а не сглаживание их «внешних симптомов». Таковые наблюдаются и в области 
исторической науки. Они отчетливо проявились на фоне нынешнего кризиса. Одни научные коллективы 
продолжают получать многомиллионые субсидии, другие сидят на голом пайке, хотя оба участвуют в 
программе «Народ в потоке истории».  

К числу организационных упущений относится неравномерное развитие научных отраслей и 
специальностей. Вызывает беспокойство состояние физической антропологии. Ни один исторический 
или биологический факультет Казахстана не ведет подготовку антропологов. Не налажено изучение 
мировой истории, особенно соседних государств – Китая, России, Центральной Азии.  Казахстану нужен 
институт всеобщей истории. Пришло время открыть институт этнологии, т.к. этого требует много-
национальный состав населения республики. Остро ощущается дефицит в специалистах со знанием 
древних и средневековых языков.  

На рубеже веков дала сбои организация работы по укреплению кадрового потенциала науки. За 24 
года независимости выросло новое поколение ученых-историков. Их средний возраст составляет 40-45 
лет (в 1991 году им исполнилось 16-21 год). Однако социально-профессиональный уровень историков, 
прошедших научную аттестацию в первое десятилетие ХХІ в., существенно уступает уровню 
специалистов советской эпохи. Необходимо на порядок поднять качество подготовки PhD.   

В советское время кандидат наук, не говоря уже о докторе наук, профессоре, пользовался большим 
авторитетом и влиянием. По уровню дохода он стоял наравне с секретарем райкома КПСС, с его мнением 
считались во всех инстанциях культуры, образования и науки. Переход же к рынку, осуществлённый без 
должного научного сопровождения, вытеснил ученых на обочину жизни. Негативные явления охватили в 
тот период и процесс защиты кандидатских и докторских диссертаций. В итоге в историческую науку 
пришло немало плагиаторов. Для оздоровления социально-профессиональной и морально-нравственной 
атмосферы в научной среде стоит разработать систему мер, по образцу 1-15 шагов Плана Нации, 
исключающую карьерное продвижение лжеученых.    

Истинная наука делается умом и талантом настоящих ученых, а не теми, кто является случайным 
обладателем диплома или аттестата об ученом звании и степени. Именно благодаря талантливым людям 
не погас свет науки в период средневековья, в эпоху колониализма, в условиях тоталитаризма. Так будет 
всегда.  

 
6. Шаг в будущее 

План Нации начинает работать с 2016 г. Но уже сегодня субъекты нашего общества выявляют свои 
силы, варианты и ресурсы для участия в нем. Желая идти в ногу со временем, а также в целях повышения 
эффективности гуманитарных наук, в частности исторических исследований, предлагаем следующее:  

1. Создать в структуре Комитета науки Министерства образования и науки РК Департамент 
(управление) по координации и планированию научно-инновационных процессов. Это позволит 
установить оптимальный баланс между проектами программно-целевого  и грантового финансирования. 
Мы полагаем, что две трети инвестиций по историческим проектам должна быть направлена на 
выполнение государственных заказов (ПЦФ), одна треть – на инициативные проекты самих ученых (ГФ). 
В этой связи большие задачи и ответственность возлагаются на Высшую научно-техническую комиссию, 
Национальный научный совет, Национальный конгресс историков, на руководителей НИИ и 
исторических факультетов.  

2. Актуальна координация тематики научных поисков, осуществляемых коллективами НИИ и 
факультетов гуманитарного профиля независимо от их ведомственной принадлежности. Стоит подумать 
о создании межведомственной координационной комиссии Национального конгресса историков.  

3.  Пока от случая к случаю организована работа с коллегами из дальнего и ближнего зарубежья по 
объединенною их усилий вокруг конкретной научной проблемы. Мы практический не используем 
возможности и ресурсы Международного комитета исторических наук. Поучителен опыт сотрудничества 
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Ассоциации историков Китая с данной организацией, приведший к проведению 22-го Международного 
Конгресса исторических наук в Жинане 23-29 августа 2015 г. В рамках Конгресса было организовано 
более 100 научных мероприятий, в которых участвовало не менее 1000 историков из всех континентов.  

4. В контексте международного сотрудничества весьма перспективно финансирование научных 
проектов, реализуемых под руководством известного казахстанского и зарубежного ученого. Итоги и 
опыт работы этого коллектива, подробно освещенные посредством СМИ, должны стать достоянием всего 
научно-исторического сообщества.  

5. Настало время привести объем педагогических нагрузок отечественного профессорско-
преподавательского состава (ППС) национальных университетов в соответствие со стандартами лучших 
вузов мира. Львиная доля ученых-историков Казахстана нынче сосредоточена в университетах и 
институтах. Пока, к сожалению, КПД их профессиональной деятельности красит больше педагогическую 
сферу, нежели научную.  

6. История – наука синкретичная. Вне нее нельзя понять суть и содержание процессов во времени и 
пространстве. С другой стороны, миссия исторической науки выполнима лишь тогда, когда она опирается 
на достижения и передовые методы общественно-гуманитарных и естественно-технических наук. 
Следовательно, есть необходимость в возрождении работы методологических семинаров с участием 
философов, литераторов, экономистов, математиков, информатиков, политологов, всех тех, кто не 
равнодушен к прошлому Казахстана.  

Историческая наука обращена в прошлое, но ее открытия освещают людям путь из настоящего в 
будущее. Выступая 29 апреля 2015 года на инаугурации Президента переизбранный Глава государства 
Н.А. Назарбаев раскрыл суть институциональных реформ как модернизации нации. «Именно качество 
нации, – говорил он, – сила духа народа, способность принять вызовы времени и идти только вперед было 
и будет определяющим фактором успеха государства».  

Служение народу продолжается. Историческая наука должна находиться в гуще процесса ради 
благополучия всех казахстанцев и в интересах современного государства для всех.     

 
 

ДІНИ ТАТУЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАЛЫПТЫ ДАМУЫНЫҢ КЕПІЛІ 
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Ізтлеуова С. – Абай атындағы 
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Түйіндеме 

Мақалада қазіргі Қазақстан қоғамында ерекше маңызға ие болып отырған діни үрдістер мен діни қатынастар 
мəселесі талқыланады. Бұл үрдістегі қайшылықтар, қауіптер мен ауытқулар бағаланады. Негізгі қайшылық елдегі 
басым конфессиялар арасында емес екендігі көрсетіледі. Қауіпті ауытқу Қазақстан мұсылман қауымы арасында 
болып отыр. Елдегі мұсылмандардың аз ғана бөлшегі вахабистік, салафиттік ағымдардың жетегінде жүр. Қауіп осы 
топтың əлемдік исламистік экстремистік топтармен одақтасуында болып отыр. Ел Үкіметі, құқық қорғау органдары, 
білім ошақтары діни экстремизмнің алдын алу шараларын қалай ұйымдастыру керек деген мəселе сөз болады. 

Тірек сөздер: діни экстремизм, дін саясаты, конфессиялар, исламизм, миссионерлер, діни ахуал, ханафи мазғабы.  
 
  Мемлекет қауіпсіздігі көпжақты, күрделі құбылыс. Оның басты ерекшелігі егер мемлекеттің қауіп-

сіздігін қамтамасыз ететін бір элементі істен шығатын болса мемлекетке дағдарыс, тіптен күйреу қаупі 
туындайды. Ал қауіпсіздікке жауап беретін сегменттер өте көп. Олар: елдің шекаралық қауіпсіздігі, 
экономикалық тəуелсіздігі, халықтың əлеуметтік мəселелерінің шешіліп отыруы, азық-түліктің   жеткілік-
ті болуы, экологиялық катастрофаларға жол бермеу, ақпараттық қауіпсіздік т.б. қоғамдық қатынастардың 
маңызды салалары. Ал, Қазақстан сияқты полиэтникалық жəне поликонфессиялық мемлекет үшін 
жоғарыдағы қауіпсіздік факторларымен қатар елдегі діни  ахуалды реттеу, немесе діни қауіпсіздіктің 
маңызы арта түсуде. Қазақстанда бұл мəселе тəуелсіздік үрдістерімен қатарлас пайда болды. Демократия-
лық, ашық жəне плюралистік мемлекет құруға ұмтылған  Қазақстанға əлемдегі түрлі бағыттары, түрлі 
мақсаттары бар діни ағымдар мен секталар лап қойды. Олар əсіресе, тəуелсіздіктің бастапқы жылдарында 
елде өздерін еркін сезініп, миссионерлік қызметтерін жандандырды. Ондаған мың қазақстандықтар түрлі 
мазмұндағы, мақсаттағы діни ағымдар мен секталарға мүше болды. Жаңа діндердің арасында діни 
экстремизмді, терроризмді уағыздайтын ағымдар да болды. Олар да қазақ жерінде өздерінің бүлдірушілік 
жұмыстарын бастады. 
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Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген «Адам жəне азамат» бостандықтары 
туралы жалпыадамзаттық  құндылықтарды қорғайтын баптарды елдегі дəстүрлі емес діни ағымдар мен 
секталар өздерінің эгоистік мақсаттарына пайдаланды. Олар идеологиялық жəне саяси əралуандықты 
діни əралуандықпен алмастыруға, ал ар-ұждан бостандығын толыққанды діни бостандықты уағыздаумен 
алмастыруды мақсат етті. Елдегі діни топтар осы мақсаттарына біршама жетті де. Қазақстан халқының 
біршама бөлшегінің дəстүрлі ислам мен православия діндерінен безінуіне жол берілді. Елде діни 
экстремистік, радикалды топтар пайда бола бастады. Олар өз жақтастарын көбейтумен белсенді айналыс-
ты. Мысалы,  1991-2011 жылдарда елдегі діни ұйымдар саны 671-ден 4551-ге өскен /1/. 20 жыл арасында 
діни ұйымдар 7 есеге жуық көбейген. Ал, ресми тіркелмеген құпия, латентті жұмыс жүргізіп жатқан 
ұйымдар мен үйірмелердің саны қаншама екендігі белгісіз. Елдегі діни білім беру жүйесінің əлсіздігінен 
дін қызметкерлерін дайындауды Сауд Арабиясы, Турция, Ливан, Иордания, Пəкістан сияқты елдерден 
шыққан миссионерлер өз қолына алды. Осы мемлекеттердің медреселерінде оқыған шəкірттер Қазақстан-
дағы дəстүрлі ислам дінінен аулақтап кетті. Олардың біршамасы радикалистік, экстремистік ислам топ-
тарының идеологиясын қабылдады. Заңсыз қарулы топтар құрылды. Бұл діни топтар шетелдік исламдық 
террористік топтармен байланыстар орнатты. Мысалы, 2008-2012 жылдар аралығында 5 жылда Қазақстанда 
террористік қылмыстары үшін 148, экстремистік əрекеттері үшін 160 адам сотталды. Тек, 2012 жылы ғана 
терроризм мен діни эктремизмге байланысты 142 қылмыс əшкерленіп, 40 адам террористік ұйымдарға 
мүше болғандығы үшін ұсталды /2/. Діни топтардың террористік əрекеттері Алматы, Атырау, Тараз, 
Ақтөбе қалаларында жəне бірнеше аудан орталықтарында орын алды. 2011 жылдан бастап Қазақстан 
халқы террористік актілермен бетпе-бет жолықты. Елдегі террористік əрекеттерді түгел дерлік діни 
исламистік бағыттағы топтар жасады. Сондықтан Қазақстанда  діни экстремизмнің қаупі арта түсті.  

Елдегі күрделі діни ахуалға байланысты Қазақстан Республикасы Президенті 2011 жылы қазанның  
11-де «Діни қызмет жəне діни бірлестік туралы Қазақстан Республикасының заңына» қол қойды /3/. Заң 
мемлекеттің зайырлық сипатына негізделді. Сонымен қатар мемлекеттік билік елдегі діндердің теңдігі 
мен дін бостандығын мойындай отыра ханафи бағытындағы ислам мен православиялық христиан 
діндерінің Қазақстанда ерекше рөл атқаратындығын танитындығын ескертеді. Заң елдегі діни ахуалда 
шиеленістер мен қайшылықтарға жол бермеуді көздеді. Діни араздықты қоздырып елдегі саяси тұрақты-
лықпен қоғамдық келісімді шайқалтуды мақсат еткен мүдделі топтардың əрекеттеріне тиым салды. Ол 
үшін діни ағымдар мен секталардың идеалық мазмұнымен, қызметтерінің мақсаттарына сараптама жасап, 
елдің Конституциясы мен заңдарына сəйкес келетіндігін бағалау, сараптау жұмысы заңдастырылды. 
Шетелден келген діни конфессиялар ерекше назарда ұсталатын болды. Заңға сəйкес елдегі діни 
конфессиялар мен діни ұйымдар қайта тіркеуден өткізілді. Ал, мемлекеттік тіркеуден өтпеген 
конфессиялар мен ұйымдар заңсыз деп есептелінді.   

«Діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы заңға» сəйкес елдің діни алаңы біршама ретке келтірілді. 
Қазақстандағы діни конфессиялардың 46 емес, 17 екендігі анықталды. Діни ұйымдармен, бірлестіктер 
саны 4551-ден 3088-ге дейін азайтылды. Осылайша елдегі діни ұйымдар саны 32% қысқарды. Əділет 
министрлігі ұсынысымен елдегі тіркеуден өтпеген 32 діни бірлестіктер сот шешімімен таратылды. Ал, 
елдегі дəстүрлі діндердің 2228 мешіті, православиялық христиандардың 261 приходы қайтадан тіркелді. 
Қайта тіркеуден кейін де елдегі конфессияаралық тепе-теңдік өзгермеді. Ислам діні ұйымдары – 72%, 
православия – 9%, католиктік – 3%, протестандық – 14%, қалған діни конфессиялар 2% құрады. Елде 
буддистік, иудейлік діни конфессиялар да өз қызметтерін жалғастырды.  

Заңға негізделіп елдегі діни ұйымдар саны азайтылғанымен діни ахуал дұрыс арнаға бірден түскен 
жоқ. Қазақстанда діни экстремизм негізінде болатын радикализм мен терроризм құбылысы сақталды. 
Өздерінің түпкі мақсаттарын жасыратын дінді жамылып мемлекеттік құрылысқа қарсы агрессиялық 
əрекеттер жүргізетін, этносаралық, діни татулықты бұзып, ел халқын бөлшектеуді көздейтін  көптеген 
ұйымдар мен секталар жұмыстарын жалғастыра берді. Əсіресе, уахаббшылар, салафиттер сияқты діни 
мұсылмандық ағымдар жастарды өз соңынан ертіп, оларды Əбу Ханифа мазхабы ағымындағы, дəстүрлі 
ислам дінінен ауытқытты. 

Уаһһабшылар бүгінгі қазақ қоғамына бөлшектену қаупін тудыратын ағымға айналды. Олар тəуелсіз-
діктің алғашқы жылдарында діни курстар, қайырымдылық қорларын, араб тілін оқыту үйірмелерін ашып 
жастарды өзіне тартты. Араб елдеріне уаһһабшылықты оқыған жастар да болды. Олар елде уаһһабшыл-
дық идеологияны таратуды қолға алды. Өздерін салафиттерміз деп те таныстырды. Уаһһабилин  негізін  
XVIII ғасырда Недж қаласында өмір сүрген діндар Мұхаммед ибн əл-Абдул-Уаһһаб салған /5/. Оның 
мақсаты – «бұрынғы ислам сахабаларының тазалығын қайтадан жаңғырту». Сенім мəселесінде құранды 
бұлжытпай орындау жолындағы фанатизм. Басқа діни нанымдар, ағымдармен күресте экстремизм 
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позициясын ұстану. Уаһһабиліктің қағидаттары: Таухид – бар құдайға сену, дінге қосылған түрлі жаңа-
лықтардан бас тарту (бидға), діни сенімсіздікті  айыптау (такфир) жəне кəпірлермен соғысу (джихад), 
Аллаға серік қосу (ширк). Осылар арқылы уаһһабилер қазақи төл салт дəстүрлерді жоққа шығарып, тиым 
салуды көздейді. Елдегі Конституция мен заңдарды орындау міндетті емес. Конституцияға бағыну –  
құдайға сену формуласын бұзу болады. Ондай адам көп құдайға табынушы (мүшрік, кəпірдің бір түрі). 
Пенделер жазған Конституцияны құдай сөзімен тең көріп, бағыну Алланы жоққа шығарумен бірдей, - 
деген бүгінгі құқықтық, зайырлы мемлекет қағидаларын бұзуды ұсынды.  

Демек уаһһабшылар ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ қоғамының саяси-əлеуметтік құндылықтарын 
қажетсіз деп тапты. Құқықтық, демократиялық мемлекет құру мақсатын түкке тұрмайтын əрекет ретінде 
бағалап, құдай жолын бұзу деп айыптайды.  

Уаһһабизм бүгінде көптеген діни экстремистік ұйымдардың идеологиясына айналды. Əл-Кайда, 
Талибан, Өзбекстан ислам қозғалысы, Хизб – ут Тахрир, салафиттер, Орта Азия модджахтереның 
жамағаты, Ал-Акса азат шегушілер бригадасы, Хамас, Джуид, ал Халифат (Халифат солдаттары) сияқты 
ұйымдар уаһһабистік діни сенімді ұстануда /6/. Олар кəпірлер қатарына мұсылман емес барлық 
конфессиялар өкілдерін  ғана емес уаһһабистік ағымды ұстанбайтын мешіттерді, суфизмді де жатқызады. 
Олар үшін демократия, зайырлы қоғам, коммунизм идеяларын ұстанатындар да, кəпірлер. Уаһһабистік 
ағымның арасындағы  «Əт Такфир уəл һишра» ұйымы, яғни такфиршілер ислам дінінің шарттарын толық 
орындамаған адамды мұсылман санамайды. Мəселен, намаз оқымаған адамды кəпір санап, ондайларға 
қол көтеріп, қару кезенуге рұқсат береді. Демократиялық, зайырлы мемлекеттер кəпірлер елі болғандық-
тан, олар Құран талаптарымен басқарылмағандықтан ол елде 5 уақыт намаз бен жұма намазын 
мешіттерде оқуға болмайды деп есептейді.  

Уаһһабилік сенімге кірген көбінесе 16-40 арасындағы жас азаматтар. Кəпірлерге қарсы күрес 
идеясымен уланған 150-ден астам қазақ азаматтарының 2013 жылы Сириядағы соғысқа аттанғаны туралы 
дерек Қазақстан қоғамына қатты əсер етті. Олар əділетті жиһадқа шығып шейіт болуды көздеген /7/. 
Қазақ жастары жиһад ұғымын дұрыс білмей жүр. Дін мамандарының айтуынша Құранда жиһад туралы 
сөз 35 жерде айтылады. Тек оның төрт жерінде ғана соғысу ретінде қолданылған. Террористік бағыттағы 
исламдық  топтар кəпірлерге қарсы тоқтаусыз соғыс жүргізу идеясында осы қағидаларды ұран етуде. 
Алайда Құранда жиһад «Қасиетті соғыс» емес адамның өз кемшіліктеріне, тəрбиесіздігіне, қараңғы-
лығына қарсы күресі ретінде түсіндіріледі. Мұсылман діни əдебитінде «жиһад» сенім үшін күрес деп 
бағаланып, оның негізгі формалары айтылады: - « Жүрек жиһады», немесе «Нафс жиһады» - нəпсімен 
күресу, адам өз бойындағы жаман қасиеттерден арылуы жолындағы күресі. Құранның көптеген сүре-
лерінде халық алдындағы үш үлкен жиһад туралы қойылады. Ол алдымен адамның өз тəрбиесі, жетілуі, 
одан кейін ұрпақты дұрыс тəрбиелей білуі; қараңғылықпен, жалқаулықпен күресу яғни білім, ілім алу. 
Сонымен қатар «Тіл жиһады» - жақсылықты қостау, жаманшылыққа тиым салу; «қол жиһады» - 
адамгершілік нормаларын бұзушыларды тиісінше жазалау шараларын жүргізіу /8/.  

Басым көпшілік діни ғалымдар мен дінтанушылар сүрелерде кездесетін «жиһад ұғымының» гуманисік 
мазмұны терең екендігіне сенімді. Ол– Алла жолында адалдықты, адамгершілікті, қайырымдықты, 
қарапайымдылықты ту етіп, алып жүру. «Жиһад» араб тілінен аударғанда «тырысу» , «күш салу», 
«мақсатқа жетуде барлық қиыншылықтарға төзу», «Алла жолында дүние мүлкіңді ғана құрбандыққа 
шалу емес, жан-тəніңмен еңбек ету, күшіңді жұмсау» деген мағына береді. 

Демек, вахабистік ағымдағы «жиһадты» түсіндіру, оның жолына шақыру ислам дінінің ізгілікті мақсат 
мұраттарын бұрмалаушылық. Оның мақсаты – дінді жамылып, жастарды жалған ұрандармен соңына 
ертіп мемлекеттің саяси тұрақтылығын шайқалту, Қазақстан халқынының бірлігімен татулығын бұзу. 
Діни радикалистік ағымдардың көкейкесті арманы билікке, байлыққа қол жеткізіп, халықты діни 
фанатизм рухында тəрбиелеп басқа халықтарға қарсы қою. Əлемдік ислам уммасын ислам емес əлеммен 
соғыстыру. Бұл мақсат өте қауіпті əлемдік катастрофаға бастайтын мақсат екендігі анық. Діни радикалис-
тік топтарға бейбітшілік, демократия, халықтың əл-ауқатының, өмір сапасының жақсаруы бірінші 
маңызды дүниелер емес, оларға керегі халықтардың дін жолымен, ауытқымай жүруі. Ол үшін ұлттық 
құндылықтар, салт дəстүрлер мен мəдениеттер де құрбан болуы керек деп есептейді. Діни радикализм 
өркениетті адамзат жеткен демократиялық жəне гуманистік құндылықтарды дінмен қауыштыруды 
зиянды санайды. 

Осындай «Хизб-ут-тахрир» ұйымы  Қазақстанның оңтүстік, батыс өңірлерінде белсенді жұмыс 
жүргізді. Бұл ұйым діни сауаты жоқ жастарды «Біртұтас мұсылман халифатын» құру идеясында үгіттеу-
де. Ұйымды басқарушы «Азаттық партиясы» талабы бойынша «мемлекеттік шекара мойындалмайды» 
/9/. Əлем мұсылмандары тек бір ислам мемлекетінде бір халифа басшылығымен өмір сүруге тиісті. 
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«Хизб-ут-тахрир» ұйымы қатаң тəртіпке бағынған, нақты құрылымы бар иерархиялық бағынатын, 
жасырын жұмыс жүргізу əдістерін, қаржылындыру жолдарын меңгерген ұйымға айналып көптеген 
елдерде соның ішінде Қазақстанда белсенді əрекетке көшті. Бұл ұйымның мақсаттары Қазақстанның 
тəуелсіздігіне қауіпті екендігі бергілі. Халықты діни бөлшектеу арқылы мемлекеттіліктің іргесін 
шайқалтуды көздеді. 

Қазақстан халқының ұлттық құндылықтары мен адамгершілік келбетіне зияндылық жасауды мақсат 
тұтқан қауіпті секталардың бірі Иегова куəгерлері. Оған кіргендер əнұран айтпайды, қолдарына қару 
ұстамайды, əскерге барып Отанын қорғауға қатыспайды. Бұл діни секта адамзатқа жат қылықтарды 
уағыздауда. Оның мүшелері үшін отбасы құндылықтары мойындалмайды. Əке-шеше, ата-ана, баланың 
арасындағы туыстық сезімдер түкке тұрғысыз нəрселер ретінде төмендетіледі. Орталығы АҚШ-та орна-
ласқан бұл сектаның ең көп мүшелері Жапонияда, одан кейін Оңтүстік Кореяда, содан соң Қазақстанда 
жинақталған /10/.  

Ел халқын жасампаз еңбектен, өзара татулықтан, мемлекетті саяси тұрақтылықтан аулақтатуды 
көздеген діни ағымдар мен секталар елдің ұлттық кауіпсіздігін шайқалта бастағандығын көреміз. Сирияға 
барып келген 150 қазақ жастары елге қайтып келген соң жиһад идеясын өз елінде іске асыруды қолға алса 
не болмақ? Халықтың дəстүрлі өмір салтын бұзатын, оны мəдениет, білім, өнер, музыка, театр мектеп-
терден шеттетуді мақсат еткен діни топтар Қазақстанның əлеуметтік тұтастығына зиян келтіре бастауы 
шындыққа айналды. Діни бөлінушілік террироризм мен экстремизм құбылыстарын өршітті. 

Өкінішке орай дамыған батыс мемлекеттерінің өзінде діни ұйымдар мен олардың қызметтері туралы 
біркелкі, бірауызды көзқарас жоқ. Қазақстанда тиым салынған  «Хизб-ут-Тахрир» ұйымы Ұлыбританияда 
ешқандай қауіпсіз діни ағым ретінде емін-еркін қызмет етуде. Ағылшын сарапшылыры бұл діни ағым 
қолына қару алып Англияға қауіп төндіріп, елдің заңдарын бұзып отырған жоқ деп есептейді. Ал 
Қазақстан сарапшылары «Хизб-ут-Тахрир» ұйымынан ел тəуелсіздігіне зор қауіп бар деп біледі. 
«Мұсылман бауырлар» ұйымында түрлі мемлекеттер əртекті қатынас жасады. Египетте олар парламентке 
еніп отыр /11/. Европаның дамыған елдерінде мұсылмандардың  санының көбейе түсуі бұл діннің 
батыстағы ықпалында күшейтуде. Батыс қоғамы исламофобиядан арылып, ислам дінінің ізгілікті, 
гуманистік мазмұнына ден қоюда бұл құбылыс қазір евроислам деп аталып, ислам құндылықтарын 
Еуропа қоғамы мен ғылымына жақындастыру үрдісі басталды. Олар мəселенің негізгі исламға экстремис-
тік сипат беретін идеялардан, құбылыстардан ада ету деп есептейді. Евроислам өкілдері нағыз таза ислам 
дінінің терроризм мен экстремизмге ещкандай қатысы жоқ екендігін танытуға ұмтылуда. Евроислам 
өкілдері радикалистік, исламистік топтарды ислам дінінің ізгілікті мазмұнын бұрмалаушылар ретінде 
көрсетуде.  

Сонымен қатар көптеген діни радикалистік бағыттағы топтарды араб мемлекеттерінің қаржылан-
дыратыны Батыс қоғамын алаңдатуда. Өкінішке орай ислам уммасын əлсірету мақсатында ислам дінін 
түрлі ағымдарға, секталарға бөлшектеу жұмыстарын Батыс елдерінің арнаулы құпия органдарыда 
жүргізуде деген деректер бар. Əсіресе, террористік, исламистік топтарды американдық, британдық 
арнаулы мекемелер дайындаудан, қайта дайындаудан өткізетіні белгілі болып отыр. Олардың мақсаты 
түптің-түбінде «американ халқының ұлттық қауіпсіздігін қорғау». 

АҚШ билігі жеке бір дінді қолдамайды. Онда мемлекет жеке дінге басымдылық беретін мемлекеттік 
дін концепциясынан бас тартқан. Оның себебі АҚШ-тағы көпдінділік, ел халқының діни біртектілігінің 
болмауы. Сондықтан ресми идеологияда жалпы американдық мақсат- міндеттер мен құндылықтар діни 
құндылықтардан жоғары тұр. Олар үшін діни бірегейленуден гөрі американдық ортақ бірегейлену маңыз-
ды. АҚШ-та діндердің маңыздылығына қарай классификациялау, діндерге жекелеп қамқорлық көрсету 
міндетті емес. Дінді таңдау, оны қолдау əрбір азаматтың жеке мəселесі болып табылады. АҚШ-тағы 
арнаулы қауіпсіздік қызметі қоғамға қауіпті діни ұйымдар мен топтардың əрекеті мен қызметін қатаң 
бақылап отырады. Кейінгі жылдарда АҚШ-та діни радикалистік бағыттағы топтардың мүшелері ерекше 
бақылауға алынған. Ал, Европада діндер арасында теңдік жоқ. Дəстүрлі діндерге, шіркеулерге мемлекет 
қамқорлық жасап протекционистік саясат ұсталынады. Зайырлы мемлекеттегі жаңа діндер билік 
тарапынын ешқандай қамқорлық көрмейді.  

Қазақстан демократиялық транзит кезеңінде елге көптеген жалған жəне жасанды діндерді еңгізіп алды. 
Бұл ретте дианетика жəне сапентология сектасының негізін қалаушы рон Хаббардтің  «миллионер болғың 
келсе жаңа дінді ойлап тап» деген қағидалық сөзін де ұмытпау керек. Қазақстандағы ашық қоғам орнату, 
плюрализм ахуалын əлемдік криминал өз мүддесіне пайдалануды көздеді. Ислам əлемінің бай мемлекет-
тері Орта Азия мен Қазақстанда арабтықты жақтайтын діни радикализмді өршітуге ұмтылуда. Табиғи 
ресурстарға бай Қазақстан олар үшін арман, майлы жілік. Сауд Арабиясында, Катарда, Кувейтте, Египет 
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пен Турцияда діни оқу оқып келген жастар елде «Дұрыс исламды» насихаттауға көшті. Ғасырлар бойы 
қалыптасқан қазақтың салт-дəстүрлері, тарихи таныммен үндескен Ханифа мазхабаның діни ұстаным-
дары қателік, ислам дінін бұрмалау деп танылды. Қоғамдық саяси, рухани мəдени өмір тек қана құран 
талаптарына сəйкес жүргізіліп, ұйымдастырылуы керек, - деген пікір үстемдік құруды көздеді. Сонымен 
қатар Қазақстандағы діни ахуалды кришнаиттер, иеговалар, бахауилер, сатанистер, ақ ағайындар, елуін-
шілер,  құдай балалары тағы басқа секталық сипаттағы діни ұйымдардың белсенді жұмыс істеуі күрлен-
діре түсті. Олардың түрлі католиктік бағыттары елдің көптеген қалаларында өз шіркеулерін салып орны-
ғып Батыстағы орталықтармен тығыз қарым-қатынастар орнатты. Көптеген діни секталардың басшылы-
ғына тəрбиеленіп дайындалған қазақ ұлтының өкілдері келді. Олар елдегі дəстүрлі исламның Ханифа 
мазхаба мен православия діндеріне қарсы белсенді күрес жүргізе бастады.  

Жалған діндермен секталардің мақсаты азаматтардың сеніміне еніп, олардың жүрегін жаулау, үгіт 
насихаттарымен ел халқын мемлекетшілдіктен, отаншылдықтан аулақтату. Жалған діндер миссионерлері 
Қазақстанда ондаған мың адамдарды соңдарынан ерте алды. Кезінде Кеңес Одағына қарсы күрес үшін 
ұйымдастырылған түрлі діни ұйымдардың орталық штаб пəтерлері Лондонда немесе Батыс Еуропаның 
басқа ірі қалаларында орын тепкені белгілі. Қазір бұл ұйымдардың басшыларының көздегендері 
Қазақстандағы саяси жəне этникалық тұрақтылықты шайқалту жəне өздерінің неғұрлым баюы. Сондық-
тан олар Қазақстан азаматтарын дұрыс жолдан тайдыруға, өз мақсаттарына пайдалануға тырысып бағуда. 
Өкінішке орай ел халқының біршама бөлігінің жалған діндердің, секталардың, жасанды ғылыми жəне 
культтық ағымдардың соңына ергені шындық. 

Түрлі емшілер, экстросенстер, жұлдызнамашылар қасиетті Алла атын, құран сөздерін пайдалана 
отырып халықты соңына ілестіруді мақсат етуде. БАҚ, теледидарда ғылыммен ешқандай қатысы жоқ, 
медицинадан аулақ мазмұндағы телебағдарламалардың көбеюі де халықтың санасын улауда. Халықтың 
діни сауатының нашарлығы, оның елдегі негізгі діни конфессиялардың мəн мағынасы мен мақсаттарын 
түсінбеуі діни ахуалды күрделендіре түсуде. Халықтың діни бірлігінің бұзылуы, оның қарама-қайшы-
лықты дүниетанымға бет бұруы мемлекеттік қауіпсіздікке зиянын тигізуде. Сепаратизм, экстремизм, 
радикализм мен терроризм құбылыстарының етек алуына ел халқының діни бөлшектенуі, өзара діни 
қайшылықтарға бой алдыруы да себеп болуде.  

Қазақстанда діни ахуалды ретке келтірудің тиімді жолдарын табудың, күшті дін саясатын іске асыру-
дың маңызы арта түсуде. Алдымен, жалпы ұлттық топтасуды жəне саяси тұрақтылықты нығайтуға ықпал 
ететін қауқары бар мемлекеттік идеологияны қалыптастыру маңызды. Мұндай идеология Қазақстан 
қандай ел, оның мақсат-міндеттері қандай, қоғам қайда бара жатыр деген өзекжарды сұраққа жауап беріп, 
демократиялық жəне ашық қоғам құндылықтары мен мұраттарын халыққа жақсылап ұғындырып беруі 
керек. Сонда халық отаншыл жəне мемлекетшіл болады. Өз елі, өз отаны, өз жері ғана бақыт əкелетінін 
білетін азамат, діни саяси бөлектенуге, елінің бірлігін əлсірететін əрекеттерге еш уақытта бармайды. 
Діннің қандай пайдасы бар, оның тəрбиелік, ізгілік потенциялын қалай пайдаланамыз деген мəселені 
теориялық тұрғыдан да қолданбалық тұрғыдан да шешіп алу маңызды. Сонымен қатар діндерді түсін-
діруді, діндер атауларын нақты белгілеуді жолға қою зəрулік. Нақты білімдер арқылы ғана конфессионал-
дық саясатты, дін туралы заңнаманы бүгінгі күн талаптарына сəйкестендіруге болады. Қазақстан заң-
дарында жалған діндер, террористік, экстремистік бағыттағы діни ағымдар мен секталардың бағалары 
берілуі қажеттілік. Қоғамдық тыныштыққа зиянды қандайда болмасын діни ұйымдардың қызметтеріне 
тиым салынатындай заңдық алаң болуы шарт. Қазақстанды дəстүрлі исламның Абу Ханифа мазхабымен, 
православия шіркеуінің бірлесіп жұмыс істеуі де керек. Олар мемлекеттік ұйымдармен ынтымақтаспаса 
елдегі діни алауыздықтарға тиым сала алмайды.  
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Резюме 

  В статье рассматривается проблема религиозных процессов и религиозных отношений, которые имеют 
ключевое значение для современного казахстанского общества. Оцениваются противоречия, угрозы и девянтные 
явления в этом процессе. Серьезные отклонения наблюдаются внтури мусульманского общества страны. 
Незначительная часть казахстанских мусульман оказались под влиянием вахабистских и салафитских течений. 
Действующие в различных странах исламиские экстремистские группы жаждет союза с этой группой. Именно в 
этом заключается основная угроза для казахстанского общества. Правительство, правоохранительные органы, 
организация образования вырабатывают пути и методы предотвращения угрозы религиозного экстремизма. 

Ключевые слова: религиозный экстремизм, конфессий, исламизм, миссионерство, религиозная политика, 
религиозная ситуация, масхаб ханафи. 

 
Summary 

The problem of religious processes, and religious relationships that are crucial to modern Kazakhstan society. Estimated 
contradictions, threats and devyantnye phenomenon in the process. Serious deviations observed vnturi Muslim community of 
the country. A small part of the Kazakh Muslims were influenced by Wahhabi and Salafi currents. Operating in various 
countries islamiskie extremist groups eager to alliance with this group. Herein lies the main threat to the Kazakhstan society. 
Government, law enforcement, educational organization develop ways and means of preventing the threat of religious 
extremism. 

Keywords: religious extremism, religions, Islamism, missionary, religious politics, religious situation, maskhab Hanafi. 
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ТҮРКІ БИЛЕУШІЛЕРІНІҢ ДІНИ-ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ: 
ҚАРАХАН МЕМЛЕКЕТІНЕН ƏБІЛҚАЙЫР ХАНДЫҒЫНА ДЕЙІН 

 
Нұртазина Н.Д. – Абай атындағы 
аз�ПУ, 

 
аза0стан тарихы кафедрасыны� профессоры, тарих ғылымдарыны� докторы 
 

Түйіндеме 
Автор өз мақаласында ортағасырлық тарихи деректер негізінде түркі мемлекеттерінің X-XV ғғ. билеушілерінің  

діни ұстанымдарының ерекшеліктері мен ұстанымдары қарастырылады. Исламның жəне ішкі-сыртқы халықаралық 
қатынастардың арасындағы байланыстар мен көшпелілер қоғамының жəне мемлекеттің исламдануына хандық 
тұрғыдан көрініс табуы анықталады. Хандықтардың саяси элитасы рухани күшке ие болып, мұсылмандық жаңашыл-
дықты қолдайтын білім мен мəдениетке, ғылымның дамуына өз əсерін тигізді. Түрік билеушілері мұсылмандықтың 
шариғат жолдарын мемлекеттілікті нығайту мен орталықтандырусаясатына, сондай-ақ, Шығыстың мұсылман 
елдерімен халықаралық байланыстар түзуге бағыттады.   

Тірек сөздер: түріктер, мемлекет, ислам, идеология, даму, халықаралық байланыстар  
 
Орталық Азия тарихындағы алғашқы түркі ислам мемлекеті Қарахан қағанаты (Х-ХІІ ғғ.) болғаны 

белгілі. Оның негізін салушы Сатұқ Боғра хан (915-955 ж.) ислам дінін қабылдаған тұңғыш түркі билеу-
шісі ретінде  ғұмырының соңына дейін (96 жыл өмір сүрген) осы дінге қатысты бұлжымас саясат жүргіз-
ді. Ол исламды ресми түрде 943 жылдан кейін қабылдады, ханның мұсылманша екінші есімі Əбд           
əл-Кəрім болды.  

Жетісу мен Шығыс Түркістанды мекен еткен түркілер осы ұлы тарихи тұлғаға дін жолын таңдаған-
дарға аруағы қолдау көрсететін əулие ретінде құрметпен қарады. Қашқарлық аңыздар бойынша болашақ 
қағанға оның жас шағында сопылық ислами мифологиядағы қасиетті Қызыр Ата (Хизр) аңшылық кезінде 
алдынан алғашқыда қоян бейнесінде кез болып бата берген деседі. Аты аңызға айналған қаған жайлы 
тарихшы Жамал Қаршидің еңбегінде мынадай жолдар бар: «Сатұқ Буғра-хан əл Муджаһид Абд əл-Карим 
ибн Базир Арслан-хан ибн Танғла [Билға] Бахур [Нахур] Қадр-хан (деген) Афрасиаб ибн Пушанғ ибн Алп 
ибн Рисиман əулетінен шыққан... ол əл-амир ар-Рашид Абд əл-Малик ибн Нух ас-Саманидің билік құрған 
кезінде Қашғар мен Фарғана аумағында түркі хақандарының арасынан бірінші болып ислам дінін 
қабылдады» [1, 101 б.].  

Дəстүрлі дереккөздерінде Сатұқ он екі жаста болғанда бірде Бұхарадан Қашқарға келген керуендегі 
адамдардың намаз оқығанын көріп, олардың не істеп жатқанын сұрағаны жайлы мəлімет бар. Саманилер 
мемлекетінің дін өкілдерінің берген түсініктері мен оның өзінің алыстан келген мұсылмандардың 
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өмірінен байқап, түйгендері Сатұқтың дін жайында терең ойланып өзінің алғашқы тұжырымын жасауға 
алып келеді. Ол: «Бұл Құдай құлшылық жасауға соншалықты лайық екен, əрі оның пайғамбарының 
соңынан еру дұрыс болар» деп қорытынды жасайды. 

Шоқан Уəлиханов түркілерге қатысты жинаған мəліметтерінде болашақ қарахандық ханның исламды 
қабылдауына саманилік дін насихатшысы, қожа, ғалым жəне саудагер Əбу Наср ас-Самани ықпал еткенін 
жазған. Саманидің өзі аса діндар адам болған, бірде оның түсіне Мұхаммед  пайғамбар еніп, Түркістанда 
оны «əзірше кəпір бейнесінде», бірақ болашақ имандылық жолындағы күрескер Сатұқты дінге шақыру 
құрметті миссиясы күтіп тұрғаны жайлы қуанышты хабарды жеткізеді. Келесі жолы оған түсінде 
Пайғамбар келіп: «Тұр орныңнан. Ол туды. Бар да ізде» дейді. Əбу Наср Самани-қожа Түркістанға баруға 
жолға шығады, сөйтіп Қашқарда жас Сатұқты табады [2, 117-118 б.].  

Ислам тарихшылары Сатұқ Боғра ханның өмірбаянынан келесі сакральды (киелі) сюжетті жиі келтіріп 
отырған. Бірде ол таңғажайып түс көреді: көктен бір адам түсіп, оған түркі тілінде: «Исламды қабылда! 
Сен бұл өмірде де, о дүниеде де табысты боласың!» дейді [3, 64 б.]. Ортағасырлық тарихшылар берген 
түсініктемелерге сəйкес дəл осы жағдай ханның жеке басы мен бүкіл елдің тағдырында шешуші рөл 
ойнаған қарардың қабылдануына апарған делінеді.   

Исламға апарар жол ешқашан оңай болмаған. Сатұқ Боғра хан мен оның жақтастарының исламды 
қабылдауы тарихында көне əдет пен жаңа діннің қақтығысы, исламның қажеттігін түсінген қоғамның 
рухани авангарды мен бетбұрысқа қарсы топтың арасындағы қарама-қайшылықтар тəрізді оқиғалар 
болып тұрды. Бір болжам бойынша, жиырма бес жасына дейін, яғни ұзақ уақыт бойы Сатұқ пұтқа 
табынушы жақындарының ашу-ызасынан жасқанғандықтан исламды жасырын ұстанып келген.  

Өкінішке орай, қарлұқтардың сол кездегі билеушісі, Сатұқтың ағасы Оғұлшақ исламға қарсылық 
білдірген. Сондықтан, имандылық жолындағы бейбіт тəсілдердің барлығы таусылғанда мұсылман-
қарлұқтар Саманилер мемлекетіндегі дін бауырларын көмекке шақыруға мəжбүр болды. Нəтижесінде 
Сатұқ Қашқарда билік басына келіп, жаңа мұсылман түркі мемлекеті құрылды. Бірақ, тіпті Сатұқ Боғра 
Қара ханның жəне ұрпақтарының билігі тұсында елдің шығысынан исламды қабылдамаған пұтқа 
табынушы түркілердің шабуылы толастамады, Қарахандықтар олармен ұзаққа созылған шайқастар 
жүргізумен болды. Ол соғыстар жайлы мəліметтер түркі фольклоры бойынша Махмұд Қашқари жинаған 
материалдарда сақталған.  

Сатұқ Боғра ханның ұрпақтарының күш-жігері арқасында ислам түркілер арасында барған сайын 
нығая түседі. 955 ж. мұрагерлікпен таққа келген Сатұқтың ұлы Мұса Арыслан ханның тұсында ислам 
Қарахан қағанатының мемлекеттік діні болып жарияланды. Мұсаның кезінде 960 ж. шамасында Жетісу 
тұрғындары жаппай ислам дініне өтеді. Мұса Арыслан хан «Шихаб ад-даула уа за=ир ад-да'уа» – 
«Мемлекеттің нұры мен даъуаттың (дінге шақыру) тірегі» – деген ерекше лақапқа ие болған.  

Алғашқы Қарахан əулетінің хандарының асқан діндарлығы, шарап ішпегені, шариғатты барынша 
сақтауға тырысқаны мəлім болған. Олардың дүниетанымын В.Бартольд шынайы сипаттаған:  «Қарахан-
дықтар үшін дін билік жүргізудің құралы болып қана қойған жоқ; дін қағидалары мемлекет басындағылар 
үшін де міндетті болды, біздің байқағанымыздай, олар шарап ішуден бас тартқан. Осы билеушілердің 
арасында діннің ықпалымен əділетті патша идеалын шын ниетпен жүзеге асырғысы келгендердің де 
болуы əбден мүмкін жағдай» [4, 368 б.]. Бұл сөздерді ислам дінін қабылдаған басқа да ортағасырлық 
түркі-монғол хандарына қатысты толығымен айтуға əбден болады.  

Дереккөздер Қарахандық билеуші Харұн Боғра-хан бен Сүлейман тұлғасы жайлы (ұлы ғалым Махмұд 
Қашқари оның ұрпағы саналады) исламды қорғаушы, ғалымдарды жоғары бағалаушы деген сипаттама-
лар береді: «Боғра-хан діндар, мейірімді, əділ, жақсы мінезді адам болған, ғалымдар мен дін жолындағы-
ларды жақын тартатын еді, оларды құрметтеп, сый-сияпат көрсететін». Басқа бір Қарахан билеушісі 
Арыслан-хан Ахмед тасаууф адамдарына яғни сопылықтың данагөйлеріне өте жақын болған. Ол өз 
жанында бұхаралық шейх Хасан ибн Йусуф əл-Бұхари  ас-Саманиді ұстапты. Шейх аса тақуа, аскет 
болған, ас ретінде тек жеміс қана жеген; қағанның өзі шейхты «əке» деп атаған делінеді.   

Қарахандықтар «ең ұлы жəне билікке лайықты патшалар өздерінің жанында ғұламаларды, өз заманы-
ның ең дана адамдарын ұстайды; олар (патшалардың) адамгершілігінің сақшылары тəрізді болады» деген 
исламның даналығын жақсы түсінген. Осы дəстүрге сəйкес түркі қағандары айналасына «жүрек адам-
дарын» (сопыларды, философтарды, ғалымдарды) шақырып, олардан мемлекет құру жөнінде кеңес алып 
отырған. Сондықтан Шығыста мінсіз «қайырымды» қоғам құру тақырыбындағы трактаттар пайда болған.   

Ұлы ойшыл жəне ақын Жүсіп Баласағұн (ХІ ғ.) қарахандық билеушінің өтініші бойынша «Құтадғу 
билиг» («Құтты білік») поэмасын жазған еді. Қарахан мемлекетінің азаматы болған Жүсіп Баласағұн 
«дамыған идеология, заң нормалары, этика, ғылымдар мен филологиялық пəндер жүйесін пайдаланатын 
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бұл діннің (ислам) орталықтандырушы рөлін, халықтың жалпы мəдени дамуындағы əлеуетті мүмкін-
діктерін тиісті дəрежеде бағалай білген» [5, 115 б.]. Байсалдылыққа, Алла тағалаға ғибадат етуге шақыру, 
рухани құндылықтардың басымдығын қорғауда Жүсіп Баласағұн тікелей Қасиетті Құран, Хадис, суфизм 
қағидаларын басшылыққа алады. Поэманың негізгі кейіпкерлерінің бірі – Одгұрмыш есімді «Құдай 
жолындағы» тақуа адам. 

Түркі əлемінде исламның тарауына Селжүктер əулеті – ислам дінін қабылдап, жаңа түркі-мұсылман 
династиясының негізін құрған оғыз-түркілердің қосқан үлесі теңдессіз. Селжүк оғыз жұртының беделді 
əскери қолбасшыларының бірі болған. Əдетте исламды қабылдау алдында туындайтын рухани дағдарыс-
қа тəн сипатты белгі – жауластық пен таусылмас даудың оғыз тайпаларының ортасында да туғанын көріп, 
одан біржола шаршаған кезде Селжүк өз жақтастарымен Жент қаласының маңына көшіп барады, «онда 
ислам дінін қабылдап, бақытқа қол жеткізеді» [6, 24 б.]. Бұл оқиға зерттеушілердің пайымдауынша 922 ж. 
дейін болған. Селжүк пен оның ұрпақтары Хорасанның шейхтарымен берік рухани одақ құрады.  

Сырдария маңындағы қалалардың тұрғындарымен біріге отырып Селжүк қарапайым халықты шектен 
тыс салықтан титықтатқан мəжүси (язычник) оғыздардың көсемдерімен ұрысқа шығады. Селжүктің 
Арыслан, Микаил жəне Мұса атты ұлдары да исламның өркениеттік бастауларынан гөрі қантөгіске толы 
мағынасыз соғыстары бітпейтін бұрынғы өмірді артық санаған оғыздармен ұзаққа созылған жиһат 
жүргізді. Ағайындар арасындағы осы тектес соғыстар мəжүси-оғыздарға материалдық кірістің көзі ретін-
де пайдалы болды, себебі, олар əдетте бір бірінен мол олжаны тартып алатын еді, ал тұтқынға түскендерді 
Шығыс елдеріне жаппай құлдыққа сатып отыратын. Оғыздар мен қыпшақтар арасындағы бұл сорақы 
жағдайға тек ислам діні ғана тоқтау сала алды.  

Ислам мен бейбіт даму жолында жүргізілген күресте Селжүктің ұлы Микаил мерт болды. Қара 
зұлматты біржола тоқтатып, Ұлы Селжүктердің атағы мен əулет даңқына қол жеткізу Микаилдың екі 
ұлы, Селжүктің немерелері - Тоғрыл-бек Мұхаммед пен Чағры-бек Дəуіттің тағдырына бұйырылған іс 
болды. Ағалы-інілі екеу, болашақ сұлтандар қатал діни білім мен тəрбие алған еді, екеуі де елінің ақылды, 
ержүрек, асыл текті азаматы болып өсті. Дəл осы тəрізді батырлар оғыздардың кейінгі миф-аңыздарын-
дағы кейіпкерлердің прототиптері болғаны сөзсіз. Мұсылман дəстүрі Микаил ұлдарының зор жеңісін 
олардың діндарлығымен, шейхтардың оларға берген батасымен байланыстырады. Нақтылайтын болсақ, 
олардың билігіне сəттілік тілеп, ақ батасын берген ортағасырлық танымал ақын, əрі сопы Əбу Сайид б. 
Əби-л-Хайр Мейһани  есімі аталады.  

Тұңғыш «Ұлы Селжүк» Тоғрыл-бек Мұхаммед болды, ол – түркі-ислам тарихындағы аса көрнекті 
тұлға, қолбасшы, қуатты мемлекеттің негізін салушы, əрі сүннилік дін бағытын қорғаушы. Тоғрыл-бек 
1040 ж. Хорасанда орналасқан мешітте жұма хұтбасы кезінде салтанатты түрде ұлы сұлтан болып 
жарияланды. Селжүк сұлтандарының өмірінде ислам маңызды орын алды. Тоғрыл-бектің жазбалары 
арасынан оның Алла тағалаға арнаған дұғаларын кездестіруге болады: «А, Құдай, əлемдердің билеушісі, 
Сен кімге қаласаң соған билік бересің, кімнен аламын десең, соның билігін қайтып аласың, қалаған 
пендеңе абырой беріп, қажет болса беделінен айырасың, барлық нығмет өз қолыңда, ақиқатында, не 
істеймін десең де құдіретің жетеді!».  

Селжүк мемлекетінің билеушілері ғалымдарға үнемі құрмет көрсетіп, өнер мен поэзияға қолдау беріп 
отырды. Алып-Арыслан, Мəлік, Санжар сұлтандар меценат ретінде белгілі болды. Алып-Арыслан мен 
Мəлік-шахтың атабегі (тəрбиешісі) жəне уəзірі ортағасырлық атақты ғалым жəне саяси қайраткер Низам 
əл-Мүлк болды. Ұлы сұлтан Санжар шейх Қожа Ахмет Йасауидің мүриді болды деген пікір бар. Санжар 
сұлтанның Самарқанд шейхтарына хат жазып, сыйлықтар жіберіп тұрғаны жөнінде де деректер 
сақталған.  

Тағдыры, дүниетанымы жəне саяси көзқарасының қалыптасуында ислам түбегейлі рөл атқарған ұлы 
түркі билеушісі Əмір Темір (Темірлан) болды. Ол тұста Шағатайлық монғол ұлысының бір бөлігі санала-
тын Мəуараннаһрда Темірдің билікке келуінің өзі объективті дамудың көрінісін танытты, себебі, өлкенің 
ислам негізінде саяси интеграциялану, монғол-шағатайлардың жергілікті түркі-мұсылман мəдениетімен 
біржола жəне түбегейлі бірігу қажеттілігі айқын түрде туған болатын. Көреген саясаткер ретінде Əмір 
Темір исламның мемлекет құрылымы мен қоғамдық өмірді нығайтушы, тəртіпке салушы жəне ынтымақ-
тастырушы фактор ретіндегі зор маңызын тереңнен таныды. Ол шариғат заңдары мен ислам талаптары-
ның орындалуын қатаң түрде бақылап, өзі де оларды қалтқысыз орындап отырды. Əмір Темірдің атақты 
«Заңдар жинағында» былай делінген: «Мен өз билігімді исламға негіздедім», «Тəжірибем маған  дін мен 
шариғатқа сүйенбейтін билік өзінің күш-қуатын ұзақ сақтап тұра алмайтынын дəлелдеді» [7, 117, 113 б.].  

Əмір Темір реформаларының прогрессивті сипаты, ол негізін қалаған мықты бір орталықтан басқары-
латын ислам мемлекетінің құрылуы ғылыми əдебиетте «Темірлік ренессанс» аталатын теңдесі жоқ 
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мəдени өрлеу арқылы расталады. Темірдің атын тарихта қалдырған ең көрнекі істерінің бірі - Қожа Ахмет 
Йасауи мавзолейін салуы болды. Діни-сəулеттік кешеннің қайталанбас үлгісі аймақтың рухани интегра-
циясына күш берді, түркі жерінде ислам беделінің артуына қызмет етті. Зиярат (қасиетті адамның 
қабіріне бару) тəжірибесіне қоса, өлген жанға діндармен «көршілес» болуының пайдасы жайындағы 
Пайғамбардың хадисін есте ұстай отырып культтік кесене қабырғасына дүниеден қайтқан хандар мен 
басқа да ұлы адамдар жерлене бастады.  

Алтын Орда (Жошы ұлысы) тарихында Берке жəне Өзбек хандар исламның қорғаушылары ретінде аса 
дараланды. Жошының үшінші ұлы Берке 1253 ж. Бату ханның билігі тұсында-ақ  исламды қабылдады. Ал 
Бату-хан – Шыңғыс ханның сүйікті немересі жəне Алтын Орданың негізін салушы – өзі ислам дінін 
қабылдамаса да, алайда мұсылман көпестерге жан-жақты қолдау көрсетіп отырған. Əл-Жузжəни 
жазғандай: «Ол (Бату) барынша əділ жəне мұсылмандардың досы... Ордасында намазхандар жиналатын, 
имам жəне азаншысы бар мешіттер ашылған болатын». Исламды оның əкесі - Қыпшақ даласына қатты 
бауыр басқан Жошы ханның өзі ұнатқан дейді. Бейбітшілік пен жасампаздыққа жаны жақын ол өз 
ағалары мен əкесінің шектен тыс шапқыншылық əрекеттерін мақұлдамаған. Қатарында Жошының 
ұлдары бар монғолдардың жаңа ұрпағы Мəуараннаһр, Хорезмнің діни бірлестіктері тарапынан жүргізіл-
ген діни уағыздар нəтижесінде қыпшақ-мұсылмандармен жақын араласа келіп, исламды танып-білуге 
саналы түрде ден қоя бастады.  

Тарихшы Əбілғазы айтып жеткізген нұсқа бойынша Берке исламға Бұхарадан керуенмен келген екі 
көпес арқылы бет бұрған. Болашақ хан ислам діні бойынша сауатын алдымен Дешті-Қыпшақта ашып, 
кейіннен Мəуараннаһр қалаларында білімін жалғастырған болуы мүмкін. Осы мақсатпен Берке Дешті-
Қыпшақтан оңтүстікке, ортаазиялық қалаларға аттанып, Бұхарада сол заманғы белгілі сопы шейхтардың 
бірі -Наджмеддин Кубраның ізбасары, Сейф ад-дин Бахарзимен кездескен; осы ұстаздан сабақ алған.   

Берке хан исламды қабылдағаннан кейін қыпшақтар мен монғолдардың өміріне шариғат ережелерін 
енгізе бастаған. Берке ханның ордасында шарап ішуге, доңыз етін жеуге тыйым салынған. Ханның отыз 
мың санды əскері толығымен мұсылман болған, əскерде жұма намазын оқу тəртібі орнатылып, əрбір салт 
аттының жанында намаз уақыты туғанда ғибадат жасауға қажет жайнамазы бірге жүрген. Орыс тарихшы-
лары Берке хан өнер мен ғылымды жақсы көргенін, сарайында ғалымдар мен суретшілерді ұстағанын 
жазған.   

Мұсылман авторларының айтуынша, «оның (Берке) қасында үнемі əйгілі тəпсірші ғалымдар, 
хадисшілер, заңгерлер жəне қазылар болатын. Оның өзінің діни кітаптары өте көп болатын, мəжілістері 
мен кеңестерінің көбі ғалымдармен өтетін. Оның сарайында үнемі шариғат ғылымдары бойынша 
пікірталастар жүреді. Мұсылмандық істерде ол ерекше қатаң, əрі аса талапшыл еді» [8, 17 б.].  

Берке хан ол кезде Каирде тұратын халифпен хат алмасып, одан сый-құрмет ретінде шапан алған. 
Мысырда ол кезде тегі түркі-қыпшақ Бейбарыс сұлтан бастаған мəмлүктер билік құрып тұрды. Мəмлүк-
тер қыпшақ даласымен тығыз байланыс орнатуға мүдделі болды. Отандық жəне еуразиялық тарихтың ең 
маңызды парақтарының бірі – Алтын Орданың мəмлүктер билеген Мысырмен дипломатиялық жəне 
мəдени байланыстары. Онда басты байланыстырушы рөлді ислам факторының атқарғаны шындық.  

Сұлтан Бейбарыс тарихи отанында рухани салада білім беретін мамандар, діни əдебиетті көптеп 
жібере отырып Түркі Даласында діннің нығаюына ықпалдық жасады. Сол кезеңде Мысырда өмір сүрген 
халифтің өзі Берке ханға сыйға құнды ислами жəдігерлер жіберді, олардың арасында аңыз бойынша 
мұқабасы атлас матамен көмкеріліп, қою қызыл қорапқа салынған, халифа Осман өз қолымен көшіріп 
жазған Қасиетті Құран болғаны айтылады.    

Сұлтан Бейбарыстың Алтын Орданың қыпшақ хандарына жасаған сыйлары ислам өркениетінің 
салтанаты мен құдыретін айқындағаны сөзсіз. Олар көшпелі түркілердің жүрегінде мұсылман Шығысы 
мен оның билеуші падишахтарына ерекше құрмет пен сүйіспеншілік тудыруға тиісті болды. Сондай-ақ 
араб дереккөздері бойынша алыс Мысыр елінен жеткен сыйлықтар арасында қымбат парсы кілемдері, 
тамаша үлгіде жасалған ыдыс-аяқ, əр түрлі қару-жарақ, қара нəсілді қызметшілер, хандарға шығыс 
мəнерінде ас əзірлейтін аспаздар болған. Алтын Орда билеушісіне жіберілген сый-сыяпат арасында араб 
сəйгүліктері мен түйелер, тоты, керік (жираф), үйретілген маймылдар да болған. Ондай сирек кездесетін 
аңдар мен құстар, тамаша кілемдер мен қымбат маталар, əсем қолөнер бұйымдарының Дешті Қыпшақтың 
қарапайым, аңғал көшпелі халқын, əсіресе, монғолдарды таңғалдырып, оларға психологиялық тұрғыдан 
əсер етпеуі мүмкін емес еді. Əрине, бұл да діннің нығаюы мен ислам өркениетінің беделін арттыруға 
жанама фактор болып табылады.  

Түркілер мен қазақ тарихындағы  ұлы тұлға Өзбек Мұхаммед ханның исламды насихаттауға сіңірген 
еңбегі жоғары бағалауға əбден лайық. Қазіргі Қазақстанның солтүстік, орталық, батыс жəне шығыс 
облыстары енген Жошы ұлысын исламдандыру ісі осы көрнекі тұлғаның еншісіне бұйырылды, ал оның 
билік еткен тұсы Алтын Орданың саяси қуатының биік шыңға жеткен тұсы болатын. Өзінің асқан 
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діндарлығы, бұлжымас саясаты арқылы Өзбек Мұхаммед хан (1312-1342жж.) дала билеушілерінің 
арасында жоғары атақ-даңққа қол жеткізді.  

Түркілердің ауызша тараған тарихы бойынша ханның ислам дініне бет бұруына əулие-сопылар ықпал 
еткен, олардың арасында батырлар жырының белгілі кейіпкері Түклас Баба болған, ол қазақ эпосындағы 
батырлардың рухани пірі Баба Түкті Шашты Əзиз тұлғасымен сəйкестендіріледі. Басқа жазба ескерткіш-
терде Өзбек ханның исламды қабылдауына себепкер ретінде əулие Зеңгі баба есімі аталады.  

Бұл оқиға Өзбектің билікке келгеніне сегіз жыл өткен соң, яғни һижра бойынша 720 ж.                         
(1320/1321 жж.), ал «түркі жыл санауы бойынша тауық жылы» болған. Хорезмнің танымал шейхтарының 
бірі Сейіт Ата көшпелі түркілердің рухани тəрбиесіне аса зор үлес қосқан. Дəстүр бойынша, Сейіт Ата 
монғол ханына мұсылманша Мұхаммед есімін қойған соң ол Сұлтан Мұхаммед Өзбек-хан аталған. Дін 
саласында Өзбек-ханға кейіннен шейх Нұғман ад-Дин əл-Хорезми рухани жетекшілік жүргізген.  

Ислам дереккөздерінде ақылды, əрі жігерлі ханның билігі жайында: «Оның билігі тұсында бұрын 
дінсіздік, дағдарыс, зұлымдықтың мекені болған Дешті Қыпшақ Аллаға сенетін елге айналды, онда 
қайырымдылық мекемелері мен ғибадат орындары ашылды» деп жазылды [8, 128 б.]. Еділ өзені 
бойындағы Сарай қаласын шетелдік саяхатшылар «өте əсем, əрі өте үлкен қала» деп сипаттап, онда 
ғылым мен мəдениеттің гүлденіп, белгілі ғалымдар мен ақындардың өмір сүргенін жазады.  

Дешті Қыпшақта исламды нығайтуға бағытталған саясатты Өзбек ханның ұлы Жəнібек хан 
жалғастырды. Жəнібек хан (Қазақ Хандығының негізін салушы Жəнібекпен шатастыруға болмайды) 
түркілер арасында текті, əділ жəне дана билеуші ретінде биік абыройға ие болған. Шығыс дереккөздері 
бойынша ол «мұсылмандардың билеушісі», «өте əділ, діндар» жəне т.б. сипаттарға ие. Қазақ дəстүрі 
бойынша хан əдетте «Əз Жəнібек» деген құрметті есімге ие («азиз» – араб т. «əулие, қасиетті» 
мағыналарын береді).  

Алтын Орда ханы Дешті Қыпшақтың мəдени тұрғыда басқа ислам елдерінен кейін қалмауына баса 
көңіл бөлді. Жəнібек хан өзінің мəдениет саласында қолданған саясатының басты мақсаты ретінде 
өркениет тарату, көшпелі түркі жəне түркіленген (монғол) элитаны араб-парсы əдебиеті, ғылымы, 
философиясымен таныстыруды көздеді. Қазақ төрелерінің оқу-ағарту саласына бұрылуы Өзбек жəне 
Жəнібек хандар тұсынан бастау алатынын ескерген дұрыс. Басқаша айтқанда, бұл кезеңде ислам Ұлы 
Далада жан-жаққа əрі тереңдей тарады.  

Монғолдар дəуірінен кейінгі барлық түркі саяси құрылымдары – Ақ Орда, Көшпелі өзбек мемлекеті, 
Ноғай Ордасы, Моғолстан, Сібір хандығы, Астрахан хандығы жəне т.б мемлекеттерінде ислам Шыңғыс 
ұрпақтарының басты назарда ұстаған ісі болып қала берді. Бұл мемлекеттердің барлығында ислам басты 
идеология болып саналды. Академик В.Бартольд монғол шапқыншылығынан кейінгі дəуірдегі Еуразия 
түркі мемлекеттерінің барлығын «мұсылман мемлекеттері» деп атаған. Мысалы, дереккөздердің бірінде 
Көк Орда билеушісі Тоқтының ұлы Тоғрыл хан жайлы мынадай мəлімет беріледі: «үнемі Құран оқып, 
Аллаға ғибадат етуші еді, жақсы əдет-ғұрыптар қалыптастырып, өзінен соң жағымды тəртіп орнатып 
кетті» [8, 127 б.].  

Ноғай Ордасы тарағаннан соң оның біраз бөлігі Қазақ Хандығының құрамына енгені белгілі, ал оның 
аумағындағы ислам жайында қазіргі заманғы ресейлік тарихшы В.Трепалов былай деп жазады: «Бірқатар 
жағдайлар ноғайлар арасында мұсылман қоғамының орнағанына куə болады. Айталық, халықаралық 
келісім-шарттарды бекіту барысында Құранның беделі өте жоғары болған»; орыс дереккөздері ноғай 
мырзаларының өз нөкерлерімен «киіз үйлерде азан шақырып», «шапандарын жайып жіберіп, аяқ 
киімдерін шешіп тастап намаз оқитынын» т.б. жеткізген.  

«Тақуа, діндар» деп аталатын адамдардың бірі Ерзен хан, ол қазақ хандарының тікелей арғы бабасы 
саналатын Ұрыс Мұхаммед ханның атасы болып келеді. Ерзен хан «Отырар, Сауран, Жент жəне 
Баршыкенттегі медресе, ханака, мешіт жəне басқа қайырымдылық мекемелерінің басым көпшілігін» 
салған [8, 129 б.]. Ортағасырлық ислам тарихшыларының билеушілердің барлығы жайында бірдей 
жағымды пікір білдіріп отырмағанын айтқан дұрыс; олардың еңбектерінде кейбір хандардың қатыгездігі, 
əділетсіздігі, озбырлығы жайлы мəліметтер де жиі кездеседі.  

Түркі этникалық негізде құрылған мемлекет Моғолстан тарихында Тоғлұқ Темір хан тұсындағы 
исламға қатысты жүргізілген саясат жайында Мұхаммед Хайдар Дулати былай дейді: «... Тоғлұқ Темір 
ханға дейін исламды Барақ хан, Барақтан кейін Кебек хан қабылдаған, алайда ол хандар, сондай-ақ 
моғолдар ұлысы исламнан дұрыс жол таба алмады, одан бас тартып, өздерінің бұрынғы қалыптарына 
қайтып барғанда тозаққа түсетіндердің алды болып шықты. Ал мына құдіретті хан мен оның бақытты 
ұлысы тура жолға түсті» [9, 32-33 б.]. Бұл айтылғандар Жарық пен Түнектің мəңгі күресі жайлы 
философиялық ойды растау үшін аса маңызды, ол күрестің өзі кез келген озық дінмен қатар туады. Бұл ой 
дана билеуші исламның нұрынан кері таятын хаос пен анархия күштеріне қарсы тұруға дайын болуы 
қажеттігін еске салады.  
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XVI ғ. басына қарай Моғолстан барлық жағынан ислам елі саналды, ал кейіннен бұл территория Қазақ 
Хандығының құрамына енді. Моғолстанның белгілі ханы Жүніс хан шариғатты толығымен сақтаған аса 
тақуа адам болған. «Тарих-и Рашидиде» Жүніс хан бастаған Жетісу тұрғындарының ортаазиялық атақты 
шейх Қожа Насираддин Ұбайдоламен (Қожа Ахрар) кездесуі жайлы əңгіме бар, Жүніс хан кейіннен оның 
мүриді (шəкірті) болған.  

«Тарих-и Рашидидің» авторы Жүніс ханды барлық шағатай хандарының ішіндегі ең көрнекі, теңдессіз 
тұлға ретінде атай келіп, оның жеке басына деген таңданысын ашық айтады: «Оған дейінгі шағатай 
хандарының ешбірі қырық жылдан артық өмір сүрмеген, олардың көпшілігі қырыққа жетпеген, ал бұл 
бақытты хан жетпіс төрт жыл өмір сүрген. Өмірінің соңында ол тəубеге келіп,  тариқатты қабылдаған... 
оған өз заманының ең белгілі шейхтарымен кездесіп, сұхбаттасу нəсіп болған. Осы бақытты адамның 
көптеген жақсы қасиеттері бар еді: ол Құран оқып, хат жазған, ақындық дарыны жəне шешендігі де бар, 
каллиграфия мен сурет өнерін де шебер меңгерген, оған тек таңдаулы адамдарға ғана бұйырылатын нəзік 
өнер түрлері дарып, мысалы, ол музыка аспабында ойнап, əн айтуды ұнатады. Он екі жыл бойы ол 
мəулана Шарафаддин Əли Йазди (Əмір Темір дəуірінің аса көрнекі тарихшысы – авт.) жанында болған, 
əрі оның шəкірті саналған». 

Басқа бір моғолстандық хан Мансұр «бəлкім, өз уақытының бестен бір ғана бөлігін мемлекет басқару 
ісіне арнайтын, ал қалған уақытының барлығы Құран жаттап, намаз оқу, Алланы ұлықтаумен өтетін... ол 
қарапайым болуға, бойын ресмиліктен алыс ұстауға тырысты, өзін басқа адамдармен қатар қоя білді»               
[9, 155 б.]. Шариғатты терең білгендер қатарында дəруіштерді, ғалымдарды жəне тақуаларды аса құрмет-
теген Сұлтан Ахмад хан да болды. Моғолстан түркі мемлекетінің дəл сондай білімдар билеушілерінің 
қатарында Сұлтан Саид хан да тұрды, ол Қазақ мемлекетіне ресми сапармен барып, Қасым ханмен 
кездесіп қайтқаны белгілі. Саид хан – түркі жəне парсы тілдерінде бірдей еркін сөйлеген түркі 
билеушісінің тұлғасы.  

XV ғ. екінші жартысында пайда болған жəне сол кездегі мұсылман авторлары «мамлакат» жəне 
«даулат» сияқты араб терминдерімен атаған Қазақ Хандығы өзінен алдыңғы Моғолстан, Ақ Орда, Көк 
Орда, Ноғай Ордасы, Сібір хандығы, Көшпелі өзбек мемлекеті жəне т.б. мемлекеттермен тығыз байла-
ныста, тарихи сабақтастықта болды. Алайда Қазақ хандығы ең алдымен Көшпелі өзбек мемлекетіне 
қатысты «еншілес» саналды.  

Көшпелі өзбек мемлекетіндегі дін, оқу-ағарту жəне мəдениетке берілген төмендегі сипаттама (басқаша 
атауы – «Əбілхайыр хан мемлекеті») қазақтарға да тікелей қатысты. Себебі, алдымен «бөлініп кеткен», 
«еркін» мағыналарын беретін «қазақ» сөзімен аталғандар шын мəнінде Жəнібек сұлтан мен Керей сұлтан 
бастаған «көшпелі өзбек одағының» ру- тайпаларының бір бөлігі болған. Сол кезде алғашқы қазақтар – 
қазіргі кең-байтақ Қазақстанның аумағында орналасқан «Көшпелі өзбек мемлекетінің» бұрынғы тұрғын-
дары екенін есте ұстау керек. 

Жалпы алғанда, Ұлы империя Алтын Орданың жарқыншақтары болғандықтан, кейінгі орта ғасырлар-
дағы Еуразияның түркі мемлекеттерінің барлығына біртекті мəдени-өркениеттік сипаттар тəн болды, атап 
айтқанда, олардың халқы үшін түркі тілі, исламның ресми дəрежесі, Шыңғыс əулетінің бір бұтағының 
саяси билігі мен қожа əулеттерінің рухани билігі ортақ саналды. Аталған мемлекеттер билеушілерінің 
арасындағы күрес түбегейлі, бітіспес жанжал түрінде болған емес, өзінің түпкі мəні бойынша бұл Жошы 
мен Шағатай тектерінің əулетаралық бақталастығы ғана еді. Кезектескен шабуылдар мен жорықтар 
бейбітшілік пен тығыз ынтымақтастықпен алмасып тұрды, оған ислам дінбасыларының ықпалы күшті 
болды, сондай-ақ, татулыққа жетуде əулетаралық некелер де айтарлықтай рөл ойнады.  

«Көшпелі өзбек мемлекеті» аталған Əбілхайыр хан мемлекеті бір мезгілде ортағасырлық ислам 
мемлекеті мен көшпелі түркі державасының барлық сипаттарына ие болды. «Мемлекеттің құрылымы 
көшпелі держава құрылымын сақтап қала берді, алайда, онда көшпенділердің ру басыларымен қатар дін 
өкілдері де сыйлы орындарға ие болды, таққа мемлекеттің жаңа басшысын отырғызу кезінде монғолдар-
дан қабылданған киізге салып көтеру рəсімі сақталды, алайда бұл рəсімді орындауға дəруіш шейхтар да 
қатысты» [4, 269 б.].  

Əбілхайыр Хандығының ресми идеологиясы болып сүнни-ханафи бағытындағы ислам діні жария-
ланды. Соттық-заңгерлік негізге шариғат алынды, діни жəне заң мəселелеріндегі ең беделді қызмет – 
жоғары қазы  сайланатын болды. «Тарих-и Əбілхайр хани» дереккөзінің мазмұнында айтылғандай, діни 
биліктің иелері мемлекет өмірінде айрықша маңызды рөл атқарды [10, 143 б.]. Оқу-ағарту ісіне – мектеп, 
медресе ашуға аса зор мəн берілді, халық Меккеге қажылыққа барды.  

«Көшпелі өзбектердің» көсемі Əбілхайыр ханды (оны XVIII ғ. Кіші жүз қазақтарын билеген басқа 
Əбілхайыр ханмен шатастырмау керек)  замандастары «тақуа» деп атаған. Ол мемлекеттің рухани тірегі 
деп санап өзінің айналысында қожаларды жақын ұстаған. Əбілхайыр ханның əскерлері жылнамашы-
лардың шығармаларында «ислам қорғаны» аталады. Сол кезеңнің басқа да мұсылман билеушілері сияқты 
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хан мешіт, медреселер ашып, мавзолейлер (кесенелер) тұрғызған. Сонымен бірге Əбілхайыр хан 
Мəуараннаһр билеушісі Мырза Ұлықбектің қызына үйленгенін де атап өту керек. Бұл атақты əйел Рабия 
Сұлтан бегім болған, оның мазары Қожа Ахмет Йасауи мавзолейінің аумағында орналасқан. Əбілхайыр 
ханның өзі де Қожа Ахмет Йасауи кешенінде  жерленгені мəлім.  

Əбілхайыр ханның ұлдары мен немерелері де терең білім алған ханзадалар болды. Осы жерде мұның 
өзі хан отбасына ғана тəн артықшылық болмағанын айта кеткен дұрыс: барлық сұлтандарға білім мен тəр-
бие арнайы бір жүйе бойынша берілетін болған. Сөзсіз, ол жол арқылы болашақ қазақ хандары Жəнібек 
пен Керей де жүріп өткен. Төре-сұлтандардың барлығы Құранды, ислам негіздерін, араб жəне парсы 
тілдерін, Шығыстың классикалық поэзиясын білген, музыкадан жəне каллиграфиядан  жан-жақты хабар-
дар болған. «Тарих-и Қыпшақи» еңбегінде Əбілхайыр ханның ұлы Шах Будағ-сұлтан жайлы «оның 
бұйрығы бойынша парсы тілінен түркі тіліне аудармалар жасалып жатты» деген мəлімет айтылады                   
[10, 389 б.].  

Əбілхайыр ханның сүйікті немересі XVI ғ. басында көшпелі өзбектерді бастап Мəуараннаһрды жаулап 
алған («Өзбекстан» терминін сол жаққа ауыстырып алып кеткен) атақты Мұхаммед Шайбани хан өз 
заманының ең білімді адамдарының бірі болған. Ол Дешті Қыпшақтың бір бөлігі мен Сырдария 
бойындағы қалаларды қайтару үшін қазақтармен ұзақ соғысқанмен, оның араб, парсы тілдерін жетік 
біліп, өлең жазғанын, ғылым мен өнердің барлық салаларында терең білімі болғанын мойындау керек.  
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Резюме 
 На основе средневековых исторических источников анализируются принципы и особенности религиозной 

политики правителей тюркских государств X-XV вв. Определена взаимосвязь между внешней и внутренней 
политикой, ислама и международных отношений, роль личных воззрений и субъективной позиции хана в 
исламизации государства и общества кочевников. Политическая элита ханств стала духовным авангардом, 
модернизаторами и реформаторами, меценатами, поддерживавшими мусульманское образование, духовенство, 
культуру и науку. Тюркские правители использовали шариат для укрепления государства и централизации, для 
расширения международных связей со странами мусульманского Востока. В своей политике исламизации 
государства они опирались на суфийских учителей, ходжей и сейидов, имели государственных советников и 
идеологов из выдающихся ученых и теологов своего времени.   

Ключевые слова: тюрки, государство, ислам, идеология, развитие, международные связи  
 

Summary 
On the basis of the medieval historical sources, the author analyzes the principles and features of the religious policy of the 

rulers of Turkic states X-XV centuries A.D. It were determined the relationship between foreign and domestic policy, Islam 
and international relations, the role of personal beliefs and subjective position of the Khans in the Islamization of the polities 
and societies of the Nomads. The political elites of Khanates were spiritual vanguard, modernizers and reformers, 
philanthropists, as they supported Muslim education, Muslim clergy, culture and science. The Turkic rulers used Sharia law to 
strengthen the state, for its centralization, for the expansion of international relations with the countries of the Muslim East. In 
his policy of official Islamization they relied on Sufi teachers, Hodgas and Seyyids and also had government advisers and 
ideologists among the greatest scientists and theologians. 

Key words: The Turks, polity, Islam, ideology, development, international relations  
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Байдильдина С.Х. – т.ғ.к., Алматы энергетика жəне байланыс университетіні� доценті 
 

Түйіндеме 
Мақалада автор ХХ ғасырдың 40-жылдары республикамызда қорғаныс өнеркəсібінің алғашқы зауыттары 

пайда болу жəне олардың қалыптасу тарихы қиын да күрделі кезеңмен тұспа-тұс келгендігіне тоқталады. Соны-
мен, соғыс жағдайында олардың көпшілігінің Халық Комиссариаттары мен Орталық Жоспарлау органдарының 
тиісті дəрежедегі қолдауларына ие болмай қалған кездері сипатталады. Кəсіпорындардың қаржыландырылмай, 
құрал-жабдық, материалдармен қамтамасыз етілмей, майдан үшін қажет əскери өнімді өндіруге қажетті шара-
лар жасалмағаны баяндалады жəне тарихи фактілермен дəлелдер келтіріледі.  

Дегенмен, соғыс жылдары республикамыздағы қорғаныс өнеркəсібіне қызмет еткен бұл кəсіпорындардың, 
ондағы мыңдаған жұмысшылар мен инженер-техниктердің əскери өнімнің түрлерін өндіріп, жеңіске өз 
үлестерін қосқандығы сөзсіз еді. 

Тірек сөздер: қорғаныс, кəсіпорындар, зауыттар, фабрикалар, қорғаныс-өнеркəсіп кешендері, қорғаныс 
кəсіпорындары, əскери өнім, эвакуация, Халық Комиссариаты. 

 
Кеңестер Одағының əскери-өнеркəсіп кешені тарихы бойынша іргелі еңбектің авторы, профессор    

Н.С. Симоновтың көрсеткеніндей, Қорғаныс өнеркəсібі Халық Комииссариаты 1939 жылы бірнеше 
дербес Авиациялық, Кеме жасау, Қару-жарақ жəне Оқ-дəрі Халық Комиссариаттарына бөлінді. Олардың 
əрқайсысы ондаған зауыттар, ғылыми-зерттеу институттары, құрылыс трестері мен оқу орындарын 
біріктірді. Мəселен, Авиациялық Халық Комиссариаты алғашқы жылы-ақ 86 зауыт, 9 ҒЗИ, 5 құрылыс 
трестерін, 7 институт пен 15 техникумды, Кеме жасау Халық Комиссариаты 41 зауыт, 10 ҒЗИ, 5 құрылыс 
тресті мен 9 институт жəне 11 техникумды, Қару-жарақ Халық Комиссариаты 38 зауыт, 8 ҒЗИ, 4 құрылыс 
тресті мен 8 институт жəне 13 техникумды біріктірсе, Оқ-дəрі жасау Халық Комиссариаты 53 зауыт, 12 
ҒЗИ, 5 құрылыс тресті мен 8 институт жəне 13 техникумды біріктіреді [1]. Бұл əскери-өнеркəсіп 
зауыттары 1 жəне 2-топтағы əскери өнімді өндіруге мамандандырылып, 3-топтағы өнімді шығару Жалпы 
машина жасау, Ауыр жəне Орта машина жасау, Химия өнеркəсібі Халық Комиссариаттары жанындағы 
«қордағы» («запастағы») өнеркəсіптер құзырына берілді. 

Ұлы Отан соғысының басталуымен өнеркəсіптің барлық саласы химия өнеркəсібі, металлургия, 
машина жасау, жылу-энергетикалық, тамақ, т.б. соғыс жағдайына көшірілгендігі белгілі.  

1941 жылдың 16 тамызында КСРО Халық Комиссарлар Кеңесі мен Б(б)КП Орталық Комитеті «өте 
құпия» грифімен № 1976-891сс қаулысын шығарды. Қаулыға сəйкес «Поволжье, Орал, Батыс Сібір, 
Қазақстан мен Орта Азия аудандарында шұғыл түрде əскери-өнеркəсіп базасын қалыптастыру жəне осы 
қаулы негізінде бекітілген əскери - шаруашылық жоспарды орындау мақсатында аталмыш аудандарға 
Оқ-дəрі жасау Халық Комиссариаты, Авиаөнеркəсіп Халық Комиссариаты, Қару-жарақ Халық 
Комиссариаты жəне басқа да бірнеше Халық Комиссариаттарының өнеркəсіп кəсіпорындарын көшіру» 
көзделді [2]. Қаулы 1941 жылдың IV кварталы мен 1942 жылы база аясында өндірілуі тиіс əскери өнімнің 
жоспарын бекітті.  Олардың қатарында самолет, химиялық қару-жарақ түрлері, авиамотор, əскери кеме 
жасау, танк, артиллерия түрлері, оқ-дəрі, миномет, т.б. шығару жүктелді [3]. 

Бұған дейін-ақ Б(б)КП Орталық Комитетінің Саяси Бюросы 1941 жылдың 23 маусымында Оқ-дəрі 
жасау Халық Комиссариатына қарасты 65 əскери кəсіпорын мен 600 «азаматтық» зауытты оқ-дəрі, қару-
жарақ өндіруге жұмылдыру туралы шешім қабылдап үлгерген еді.  

Осы шешім-қаулылар негізінде 1941 жылдың жаз-күз айларында КСРО-ның батыс өңірлерінен барлы-
ғы 1 360 ірі өнеркəсіп кəсіпорындары шығыс аудандарға көшірілді. Олардың ішінде 455-і Оралға, 210-ы 
Батыс Сібірге, 250-і Қазақстан мен Орта Азияға жөнелтілген еді [4]. 

Кəсіпорындарды көшіру, белгіленген жерге жеткізіп орналастыру мен оларды іске қосу мемлекеттік 
қорғаныс кешенінің қызметіне басшылық етуші Жоғарғы орган – КСРО Мемлекеттік Қорғаныс 
Комитетіне (МҚК) тапсырылды. Бұл міндеттерді жүзеге асыру Комитеттің 1941 жылдың 7 тамызындағы 
«Эвакуацияланған кəсіпорындарды орналастыру тəртібі туралы», 1941 жылдың 29 қазанындағы «Волга, 
Урал, Сібір, Орта Азия мен Қазақстанға көшірілген зауыттарды қалпына келтіру кестесіне» сəйкес қолға 
алынды. 
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Нəтижесінде алғашқы жеті ай (1941 жылдың шілдесі мен 1942 жылдың 1 наурызы аралығы) ішінде 
республикамызға қорғаныс өнеркəсібінің 22 кəсіпорны көшіріліп əкелініп, олардың 13-і бірден пайда-
лануға берілді [5]. Кəсіпорындар КСРО-ның кеме жасау, электр өнеркəсібі, танк өнеркəсібі, оқ-дəрі жасау, 
ауыр машина жасау өнеркəсібі сияқты бірнеше Халық Комиссариаттарына қарасты еді.  

Алғашқы кəсіпорындардың сипаты, орналасуы мен дайындауы тиіс əскери өнім түрлері, алғашқы 
жоспарлары туралы мəліметтерді Қ(б)КП ОК Қорғаныс өнеркəсібі бөлімінің 1942 жылдың наурыз-сəуір 
айларына «өте құпия» грифімен бекіткен жұмыс жоспарына сəйкес төмендегі кестеден байқаймыз [6]: 

 
1-кесте 

Қ(б)КП ОК Қорғаныс өнеркəсібі бөлімінің 1942 жылдың наурыз-сəуір айларына жұмыс жоспары 
 

№№ Кəсіпорындар атауы мен 
бағынатын ведомствосы 

Тұрғылықты 
жері 

Дайындайтын  
өнім түрі 

1942 жылдың 
наурызына жоспар 

 Солт6стік-
аза0стан облысы  
1 № 641 зауыт, Электрөнеркəсібі 

Халық Комиссариаты 
Петропавл қ. Əскери радиостанциялар 1 кв. – 2 200 дана 

Наурыз - 1 000 дана 
2 № 233 зауыт, Электрөнеркəсібі 

Халық Комиссариаты 
Петропавл қ. Дыбыс аулаушылар Жылдық жоспар -

240 дана 
Наурыз -50 дана 

3 № 347 зауыт, Кеме жасау 
Халық Комиссариаты 

Петропавл қ.  
КБ-3 минасы 
АГ минасы 
ПГМ-1 минасы 
Сақтандыру аспаптары мен 
қорғасын қалпақшалар 
Минаның №7 бөлшегі,т.б. 

Жыл.жоспар - 
2 500 дана 
500 дана 
1 000 дана 
2 000 дана 
 
100 000 дана 

4 № 239 зауыт, Кеме жасау 
Халық Комиссариаты 

Петропавл қ. М-08 минасы 
ГВ-М корпустары 
ЗАБ-500,  
ЭП минасы,  
РГ 

240 дана 
3 000 дана 
3 000 дана 
200 дана 
20 дана 

5 Электр оқшаулау 
материалдары зауыты, 
Электрөнеркəсібі Халық 
Комиссариаты 

Петропавл қ. Авиация, танк жəне электр 
өнеркəсіптері үшін оқшаулау 
материалдары 

Жыл.жоспар - 
25 млн рубль 

6 № 621 зауыт, Оқ-дəрі жасау 
Халық Комиссариаты 

Көкшетау қ. Авиациялық жарықша жəне 
тұтанғыш бомбалар 

Мəлімет жоқ 

 
останай облысы  
7 № 507 зауыт, Тоқыма өнеркəсібі 

Халық Комиссариаты 
Қостанай қ. Зауыт жөндеу жағдайында. 

Оқ-дəрі, жасанды жібек 
Мəлімет жоқ 

8 № 222 зауыт, Танк өнеркəсібі 
Халық Комиссариаты 

Тоғызақ  қ. №41 бөлшек,  
№50 бөлшек,  
№10 бөлшек 

1 кв.–63 000 дана 
Наурыз-22 000 дана 

9 № 263 АƏФ Басқармасының 
авиамастерскойы 

Қостанай қ. Мəлімет жоқ Мəлімет жоқ 

10 № 278 АƏФ Басқармасының 
авиамастерскойы 

Қостанай қ. Мəлімет жоқ Мəлімет жоқ 

 Батыс 
аза0стан облысы  
11 № 231зауыт, Кеме жасау 

өнеркəсібі Халық 
Комиссариаты 

Орал қ. Торпедоларды жарықтандыру 
үшін құралдар 

1 кв. 1 650 т.р 

12 Усманьск зауыты, Минометті 
қаруландыру Халық 
Комиссариаты 

Орал қ. Мəлімет жоқ Мəлімет жоқ 

 О�т6стік 
аза0стан облысы  
13 № 234 зауыт, Танк өнеркəсібі 

Халық Комиссариаты 
Шымкент қ. Арнайы пресстер 38  машина 

 
арағанды облысы  
14 Пархоменко атындағы зауыт Қарағанды қ 120 – минасы,  

ХАБ-200,  
ППК-41(егістік),  
көтергіш крандар 

2 500 дана 
2 500 дана 
Жоспар жоқ 
Жоспар жоқ 
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15 № 317 зауыт, Оқ-дəрі жасау 
Халық Комиссариаты 

Ақмола қ. 45мм артиллериялық 
снарядтар 

Мəлімет жоқ 

 А0тEбе облысы  
16 Рентген зауыты Ақтөбе қ. ПМ-1-2 подрывные 

машиналар, əуе 
қорғанысының арнайы 
қондырғылары үшін жоғары 
вольтты түзеткіштер 

1 кв. жоспар – 
1 400 т.р.  

 Алматы 0аласы  
17 Ворошиловград зауыты, Ауыр 

машина жасау Халық 
Комиссариаты 

Алматы қ. Артиллериялық снарядтар, 
авиабомбалар, 
Авиабомбаларды 
тұтандырушылар 

500 дана 
500 дана 
15 000 дана 

18 Авиациялық институт, 
Авиаөнеркəсібі Халық 
Комиссариаты 

Алматы қ. 76мм артиллериялық 
снарядтар 

2 000 дана 

19 № 242 зауыт, АƏФ 
Басқармасының 

Алматы қ. Сердюк гранатасының 
бөлшектері 

40 000 дана 

20 № 1 механикалық зауыт, 
ҚазКСР машина жасау 
өнеркəсібі ХК 

Алматы қ. 76 мм снаряд корпустарын 
құю 

28 800 дана 

21 № 2 механикалық зауыт, 
ҚазКСР машина жасау 
өнеркəсібі ХК 

Алматы қ. Сердюк гранатасының 
бөлшектері 

40 000 дана 

22 № 3 механикалық зауыт, 
ҚазКСР машина жасау 
өнеркəсібі ХК 

Алматы қ. 76 мм артиллериялық 
снарядтар 

6 600 дана 

 
Кестеден кəсіпорындардың дайындауы тиіс əскери өнімдері түрлерінің сан-алуандығын байқау қиын 

емес. Минаның бірнеше түрлері, Сердюк гранатасының бөлшектері, 76мм артиллериялық снарядтар, əуе 
қорғанысының арнайы қондырғылары үшін жоғары вольтты түзеткіштер, авиабомбалар, радиостанция-
лар, т.б. Сонымен қатар кесте кəсіпорындардың негізінен республиканың өнеркəсіп орталықтарына 
орналастырылып, басым бөлігінің Алматы қаласы (6 кəсіпорын) мен Солтүстік Қазақстан облысында               
(6 кəсіпорын) шоғырланғандығын көрсетеді. Сол себепті де болса керек, КСРО ХКК Төрағасының 
орынбасары В.Молотов 1942 жылдың 7 қыркүйегіндегі № 17 236-рс «өте құпия» өкімімен «Петропавл 
қаласы 2-санатты тəртіптегі елді-мекендер қатарына жатқызылып, қалада паспорттық тəртіп» енгізеді [7]. 

Соғыстың алғашқы айларында эвакуацияланған кəсіпорындар қатарында Қорғаныс өнеркəсібі 
бөліміне берілген нөмірленген бұл кəсіпорындардың сыртында тағы 54 өнеркəсіп кəсіпорындары салалық 
бөлімдерге өтті [8]. 

1946 жылдың 27 ақпанындағы Қ(б)КП Орталық Комитетінің Хатшысының орынбасары Поляков 
Анықтамасына сүйенсек, елдің қорғаныс өнеркəсібіне қызмет еткен осы кəсіпорындар Ұлы Отан соғысы 
жылдары мынадай жекелеген оқ-дəрі, қару-жарақ түрлерін өндірген екен: 4,5 млн дана 82 мм мина, бұл 
2 000 дивизияны қамтамасыз етеді; түрлі калибрлі (ұсақ, орта жəне ірі) 4.0 млн дана снарядтар, 650 тонна 
оқ, 43 мың дана түрлі теңіз миналарын өндірген [9]. Осы уақыт ішінде Қазақстан қорғаныс өнеркəсібі 
зауыттары қару-жарақтың электр торпедосы, су асты миналары сияқты жаңа түрлерін дайындауды 
меңгерді.  

1942-1945 жылдар аралығында кəсіпорындардағы жұмысшылар мен инженер-техниктер саны үздіксіз 
өсу үстінде болды. Егер 1942 жылы 8 000 жұмысшы болса, 1945 жылы 21 302-ге жетті. Инженер-техник-
тер құрамы 1 589 адамнан 3 230-ға өсті. Осы жылдар ішінде 12 000-нан астам жас жұмысшылар дайын-
далып, 78%-ды құрады. Өндірістегі əйелдер саны 50%-ды көрсетті, мұның соғыс жағдайындағы қалыпты 
жағдай екенедігі анық. Тағы бір назар аударатын нəрсе, ол өндіріс орындарындағы қазақтар үлесінің тым 
аз мөлшері, яғни 8%-ды құрауы еді [10]. 

Елдің қорғаныс өнеркəсібіне қызмет еткен осы кəсіпорындар мен зауыттардың жылдық есептеріне 
шолу, республика басшылығының өндірістік жоспарлардың орындалу барысы туралы ақпараттары мен 
есептеріне талдау, олардың қалыптасу тарихынан біраз мəселелердің (мекен-жайы, басқару аппараты, 
жоспарлары, өнім түрлері, кадр мəселесі, зауыттардың жетістіктері мен кəсіпорын жұмысын тежеуші 
факторлар, өндіріс орындарының əлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылымдары, жалпы күнделікті өмірі, 
т.б.)  мəн жайын анықтауға мүмкіндік береді.  

Бұған дейін де тақырып төңірегіндегі жекелеген зауыт-кəсіпорындарға қатысты алғашқы мақалалар 
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топтамасында осы алғашқы қорғаныс зауыттарының тыныс-тіршілігі, елдің қорғаныс өнеркəсібіндегі ролі 
мен орны туралы сөз қозғалған [11]. 

Кəсіпорындардың Шығысқа көшірілуі қашанда «ерлік эпопеясы» ретінде көрсетіліп келді жəне мұның 
еш дау тудырмайтыны ақиқат. КСРО халқы ерліктің ерен үлгісін көрсетті.  

Дегенмен, бұл шараның қарбалас шұғыл жағдайда жүзеге асуы себепті мемлекеттік аппараттың ұйым-
дастыру жұмыстарындағы жіберген олқылықтары мен қателіктері де аз емес еді. Деректер кəсіпорындар 
құрал-жабдықтарының есепке алынбай жөнелтілуі, белгіленген жерге уақытында əрі толықтай жетпеуі, 
сол себепті монтаж жұмыстарының кешіктірілуі, маман жұмысшылардың жетіспеуі, т.с.с. себептерден 
алғашқы кездерде өнім өндіру жоспарларының орындалмауының жүйелі түрде орын алғанын дəлелдейді.  

Мəселен, елдің қорғаныс өнеркəсібіне қызмет еткен осы зауыттардың 1942 жылғы есептеріне шолу 
төмендегідей келеңсіз оқиғаларға куə етеді. КСРО Электр Өнеркəсібі Халық Комиссариатына қарасты           
№ 641 зауыттың (Петропавл қаласында орналасқан –Б.С.) 1942 жылғы тауар өнімі бойынша жоспары 
69,6%-ға, жалпы өнімі 71,0%-ға, орындалса, Көкшетау қаласында қоныс тепкен КСРО оқ-дəрі Халық 
Комиссариаты жанындағы № 621зауытта бұл көрсеткіштер тауар өндірісі бойынша 57,0%, жалпы өнім 
бойынша 51,2%-ды құраған. 1942 жылы 16 қаңтарда Мемлекеттік Қорғаныс Комитетінің шешімімен 
Көкшетау қаласында ұйымдастырылған аз мөлшерлі двигательдер жасау зауыты өз жұмысын 1942 
жылдың III кв. бастауы себепті тауар өнімін не бəрі 6,3%-ға, жалпы өнімін 22,3% -ға орындаған екен. 
Осылайша, жылдық жоспар үш зауытта да орындалмаған [12].  

Кəсіпорындардың жылдық есептеріне сүйеніп олардың жұмысын тежеген факторларды анықтауға 
болады. Олардың қатарында Халық Комиссариаттары, тиісті органдар, ұйымдар мен кəсіпорындар 
тарапынан қажетті шикізаттар мен материалдардың, құрал-жабдықтардың уақытында бөлінбеуі немесе 
жеткізілмеуі, қуат көзімен жеткілікті деңгейде қамтамасыз етілмеуін атауға болады. Əсіресе, қуат көзімен 
қамтамасыз етудің сын көтермеуі кейінгі жылдары да байқалды.  

Зауыттардың тығыз қоныстанған жері Петропавл қаласында əскери өнім дайындаушы зауыттар ғана 
емес, сонымен қатар қаладағы барлық республикалық, жергілікті жəне кооперативтік өндіріс орындарын 
электр қуатымен қамтамасыз ететін Петропавл Жылу Қуат Орталығына ұзақ уақыт бойы көмірдің 
жеткізілмеуі себепті мемлекеттік жоспар орындалмай, кəсіпорындар тіпті жұмыстарын тоқтатуға мəжбүр 
болған. Бұл жағдай Қ(б) КП ОК Хатшысы Н.Скворцовты қатты алаңдатып, Л.Берияға жолдаған хаттары-
нан нəтиже шығара алмай, Б(б)КП ОК-не Маленковқа жазуға мəжбүр болады: «...Учитывая, что 
указанные заводы производят в основном боеприпасы и вооружения ЦК КП(б)К дважды обращался к тов. 
Берия 19.12. 44г. и 9.01.45 г. с просьбой оказать содействие в снабжении углем, так Главснабуголь 
телеграммой от 12 января сообщил, что 10 января отгружено для петропавловской ТЭЦ 1 190 тонн вместо 
6000 тонн установленных планом. Во избежания полной остановки ТЭЦ и замораживания аппаратуры, а 
также обеспечения выполнения плана января месяца промышленного города Петропавловска ЦК КП(б) 
Қазахстана просит Вашего личного указания о внеочередной отгрузке Петропавловской ТЭЦ 6000 тонн 
угля предусмотренных планом» [13]. Кəсіпорындар үшін аудай қажет жанар май, қуат көзімен қамтама-
сыз ету Алматы машина жасау зауытында да күн тəртібіндегі бірінші кезекте тұрған мəселеге айналды. 
Бұған кəсіпорын директоры Макеевтің бірнеше хаттары дəлел: «...Завод производит исключительно 
боеприпасы малых и больших калибров, казалось бы, он должен был бы обеспечиваться бензином, по 
выделенным нарядам, в первую очередь, однако, практически это не так и в каждом отдельном случае 
приходится получать бензин только после обращений к секретарю Обкома партии тов. Кулитову, к 
секретарю КП(б)К тов. Койшегулову, и Зам. Пред. СНК тов. Заговельеву и их длительных переговоров с 
управлением Главнефтесбыта...» [14]. 

Деректерге шолу кəсіпорындардың жұмысын тежеуші фактордың бірі – олардағы еңбек тəртібінің 
соғыс жағдайындағы талаптарға жауап бермейтіндігі екендігін аңғартады. Зауыттардың 1944 жылғы 
жылдық есептеріне талдау барысында № 641 зауытта 50 жұмыс орнын тастап кету, 181 жұмысқа келмей 
қалу, № 347 зауытта 148 жұмыс орнын тастап кету, 250 жұмысқа келмеу, № 239 зауытта 227 жұмыс 
орнын тастап кету, 289 жұмысқа келмей қалу фактілері орын алған [15].  

Мұрағат деректеріне сүйеніп соғыс жағдайында орын алған мұндай проблемалардың туындау себеп-
терінің қатарында мыналарды атауға болады: жұмысшы кадрлардың киіммен, аяқ киіммен қамтамасыз 
етілмеуі, тұрғын үй мəселелерінің шешілмеуі, күнделікті тұрмыс жағдайлары үшін қажет бірінші кезек-
тегі мəселелердің шиеленісуі, т.б. Мəселен, 1942 жылдың қаңтар айында Ворошиловград зауытынан 
келген 270 инженер-техниктер мен жұмысшылардың 59-ы 60м², 100 адам 200м² бөлмелерге орналасты-
рылады. Оларға зауыт асханасынан тамақ жіберілмеген жəне ас үй плиткасының болмауынан ас əзірлеу 
мүмкін болмаған [16]. 

Соғыс жағдайында орын алатын үлкен проблеманың бірі, əрине, еңбек ресурстарын шоғырландыру 
мəселесі. Қорғаныс зауыттарының құрылысы мен негізгі өндіріс орындарын жұмыс күшімен қамтамасыз 
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ету мəселесі КСРО ХКК-де күн тəртібінен түспеді. Қару-жарақ Халық Комиссариатының ұсынысымен 
КСРО ХКК 1942 жылдың 28 мамырындағы № 785-405с Бұйрығымен жергілікті тұрғындардан 2 000 
адамды, фабрика-зауыт жұмыстарына оқыту мектептерінің түлектерінен 101 адамды оқ-дəрі Халық 
Комиссариатына қарасты № 621 зауыттың құрылыс жұмыстары мен негізгі өндірісіне жұмылдыруға 
рұқсат етілді. Осы зауыттың 1942 жылғы жылдық есебіне сүйенсек, кəсіпорын жұмысына жергілікті 
тұрғындар есебінен 800 адам, фабрика-зауыт жұмыстарына оқыту мектептерінің түлектерінен 150 адам, 
ерікті түрде жалданғандар 1 406 адам, басқа кəсіпорындардан ауысқандар есебінен 89 адам зауыт жұмы-
сына тартылған [17]. Бұл құбылыс жоғарыда аталған барлық кəсіпорындарға тəн еді. 

Тылдағы жұмысшылар мен маман кадрлардың күрт қысқаруы себепті мəселені шешудің бір жолы – 
түзеу- еңбек лагерлері мен КСРО ІІД Халық Комиссариатының колониялары (ГУЛАГ) болды. Дегенмен, 
бұл «контингентпен» жұмыстың да өз қиындықтары болғандығы белгілі.  

Осылайша, ХХ ғасырдың 40-жылдары республикамызда қорғаныс өнеркəсібінің алғашқы зауыттары 
пайда бола бастады. Олардың қалыптасу тарихы қиын да күрделі кезеңмен тұспа-тұс келді. Соғыс жағ-
дайында олардың көпшілігінің Халық Комиссариаттары мен Орталық Жоспарлау органдарының тиісті 
дəрежедегі қолдауларына ие бола алмаған кездері де аз болған жоқ. Кəсіпорындардың құрылысы уақы-
тында қаржыландырылмай, құрал-жабдық, материалдармен өз деңгейінде қамтамасыз етілмей, майдан 
үшін ауадай қажет əскери өнімді өндіруге дайын болмаған тұстарды да бастан кешірді.  

Дегенмен, соғыстың сұрапыл жылдары республикамызға табан тіреп, елдің қорғаныс өнеркəсібіне 
қызмет еткен бұл кəсіпорындардың, ондағы мыңдаған жұмысшылар мен инженер-техниктердің əскери 
өнімнің сан-алуан түрін өндіріп, жеңіске өз үлестерін қосқандығы сөзсіз еді. 
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Резюме 
Статья посвящена истории эвакуации, размещения и становления первых заводов оборонной промышленности в 

Казахстане. В статье анализируются процессы создания материально-технической базы, производственной и 
социально-бытовой инфраструктуры заводов, трудности и результаты создания предприятий. Также 
рассматриваются роль и место оборонных предприятий Казахстана в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Оборонно-промышленный комплекс, оборонные предприятия, военный продукт, эвакуация, 
Народный Комиссариат. 

 
Summary 

The article considers the history of the evacuation, accommodation and establishment of the first factories of the defense 
industry in Kazakhstan. The article analyzes the process of the material and technical base creating, production and social 
infrastructure, the difficulties and the results of the enterprises creation and development. It also describes the role and place of 
the defense plants of Kazakhstan in during the Great Patriotic War. 

Keys words: Military-industrial complex, defense companies, the military product, evacuation, People's Commissariat. 
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ВОЛОСТНЫЕ УПРАВИТЕЛИ В КАЗАХСКИХ СТЕПЯХ 
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Аннотация 

Должность волостного управителя была впервые введена в Казахской степи сибирского ведомства по 
административной реформе  1822 года. Согласно «Уставу о сибирских казахах» первоначально в момент 
образования волости в составе внешнего округа предполагалось закрепить их за султанами, принявшими основные 
положения Устава, закрепив  возможность передачи должности волостного султана по прямой линии своему сыну 
или близкому родственнику (дяде, брату). Утверждение кандидатуры султана в должности волостного зависит от 
областного правления. Если по Уставу на должность волостного управителя могли претендовать только султаны, то 
затем российские власти столкнулись с тем, что наряду с султанами в некоторых родовых группах казахов большое 
влияние имели бии и старшины.  

С введением новых норм по Временному Положению 1868 г., с увеличением количества кибиток в волости до 
2000, вводится институт выборных, которые и стали теперь определять через баллотировку кандидатуры на 
должность волостного и его кандидата. Обычным явлением становится борьба «противных партий» за выдвижение 
и выбор своих представителей на должности местного общественного управления. Острая борьба велась за 
получение возможности мало чем ограниченной власти на местах. 

Ключевые слова: система местного административного управления в степных областях, волостной управитель, 
дореволюционный период, местная администрация 

 
Исследование проблем формирования и функционирования института волостных в Казахской степи в 

XIX – начале XX вв. включает следующие основные направления: 1) реализация  реформ управления 
Казахскими землями в контексте политики Российской империи  и механизм создания волостной 
административной системы; 2) история формирования института волостных управителей, характеристика 
социального статуса и  социального состава,  3) полномочия и основные функции института волостных; 
4) роль волостных в деятельности волостных судов. 

В дореволюционной литературе почти нет специальных исследований по проблеме организации 
волостной административной системы и истории института волостных управителей, представлены лишь 
разъяснительные руководства официального характера. 

Из дореволюционных исследований следует уделить внимание работам Гейнса А.К., который в мае 
1865 г. назначен на службу при главном управлении генерального штаба для особых поручений и в том 
же году, в составе законодательной Степной комиссии  объехал Казахские степи. Для нас интересны его 
наблюдения, в частности относительно волостной системы на территории Западно-Сибирского генерал-
губернаторства  он делает следующие заметки: «Роды не пересекают свои территориальные границы. 
Каждая волость (по положениям Сперанского) по преимуществу составляется из аулов одного и того же 
рода. Границы летних и зимних кочевок каждого рода составляют и границы их территориальных 
владений» [1, С. 229].  Вместе с тем ознакомившись с ситуацией в Туркестанском генерал-губернаторстве 
в 1866 г., он составил свое мнение о необходимости распространения волостной системы и на территории 
Туркестанского генерал-губернаторства: «… для административных целей и принимая в соображение, 
что существующее у киргизов (казахов) Западной Сибири подразделение на волости и аулы вполне 
применено к волостным и сельским обществам в России, Комиссия признала полезным, для управления 
киргизами (казахами) в Туркестанском генерал-губернаторстве, образовать волости и аулы, тем более, 
что все вообще киргизы (казахи) по понятиям и образу жизни имеют много общего между собою, а, 
следовательно, если в Сибири деление на волости принесло благоприятные результаты, то нет повода 
предполагать, чтобы здесь тоже самое могло иметь неудовлетворительные последствия». [2, с.18-19]. 
Свои соображения Гейнс А. К изложил в работе «Объяснительная записка к положению и штатам 
военно-народного управления Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей» [3].  

В советской казахстанской историографии одним из первых вопрос о формировании института 
волостных управителей и организации волостной административной системы на территории Казахской 
степи поднимает Зиманов С.З. [4]. Он подходит к изложению данной проблемы в контексте изучения 
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реформ 1822-1824 гг. Ценность его взглядов заключается в постановке ключевых вопросов по проблеме 
организации волостей, в частности он обращает внимание на влияние родового состава казахского 
населения в определении и закреплении волостей в составе внешних округов сибирского ведомства. 
Научные взгляды Зиманова С.З. не потеряли своей актуальности и в нащи дни, его труды получили 
второе переиздание [5]. 

В современных исследованиях проблема организации волостной системы управления и института 
волостных в Российской империи в XIX – начале ХХ вв. представлена уже довольно широко. Безусловно, 
исследование данной проблемы приобретает свою популярность у российских историков. Можно 
говорить о региональных исследованиях данной проблематики в современных российских публикациях.  
Отдельно хотелось бы остановиться на содержании научных работ российских ученых по изучению 
особенностей функционирования института волостных и системы волостной административной системы 
в степных областях. В частности, можно отметить публикации Ибрагимова Р.М. [6], Безвиконной Е.В. [7], 
Суворовой Н.Г. [8]. Перечисленные авторы исследуют разные аспекты организации и специфики 
местного управления на территории степных областей в XIX - начале ХХ вв. 

В сравнительном плане интересны сведения о волостной и аульной административной системе 
управления у кыргызского населения, которые приведены в работе Маматовой А.[9].   

Отдельно хотелось бы сказать о статье Тынысова Б.А. «Расселение казахов на территории Омского 
Прииртышья (конец XIX — первая треть XX в.)» [10]. На основе архивных материалов, статистических 
источников и данных, собранных в ходе этнографических экспедиций, им изучена динамика расселения 
казахского населения Омского Прииртышья, определены основные этапы и показан процесс перехода к 
оседлому образу жизни. Тынысов Б.А. делает  вывод: «Как правило, казахи селились родственными, 
первоначально небольшими, компактными группами, но на определенной территории. С течением 
времени, в результате внутреннего движения казахов, происходило закрепление этих территорий за 
крупными родовыми единицами. Такое родовое деление земель было положено в основу установления 
административных единиц»[10, с. 142.].  

В современной казахстанской исторической науке проблема изучения института волостных и 
особенностей организации волостной системы управления сравнительно недавно получила свою 
актуализацию. Речь идет об исследованиях данной проблемы в разрезе регионов и областей 
дореволюционного Казахстана. Следует отметить научные публикации д.и.н. Сайфулмаликовой С.С. на 
материалах Туркестанского генерал-губернаторства [11], исследователя Калиевой Г.К. также на 
материалах Туркестанского края [12],  профессора Мусабалиной Г.Т. на материалах Семипалатинской 
области [13].  

Особенности создания волостей в Актюбинском уезде во второй половине XIX в. становится 
предметом изучения в работе профессора Султангалиевой Г.С.[14].  Специфику организации первых 
волостей рассматривает Далаева Т.Т. на территории внешних округов в период реализации реформы   
1822 г.[15]. 

Таким образом, проблема организации волостной системы управления в Казахской степи носит 
актуальный характер в связи с необходимостью системного и целостного изучения этого вопроса в 
контексте проводимых Российской империей административных реформ XIX века. 
Должность «волостного управителя» впервые вводилась в период реализации реформы 1822 г. на 

территории Среднего жуза. Согласно «Уставу о сибирских казахах» создавались внешние округа, 
которые в своем составе подразделялись на 15- 20 волостей. Султаны были признаны «высшим и 
почетнейшим между казахами сословием»[16, с. 106.]. За ними сохранили право управлять округами и 
волостями. Получение должности волостного управителя основывалось на выборе наиболее 
авторитетного султана, которого  родовые подразделения  и их главы готовы были признать. Вместе с 
тем, предполагалось закрепить «право на управление волостями только по одной прямой нисходящей 
линии и по первородству» [16, с. 94].  Однако, в случае  «ежели султан не имеет наследника, то брат его 
или ближайший родственник не иначе заступает его место, как по действительному выбору целой 
волости и с утверждения областного правления» [16, с.94].  Таким образом, впервые осуществляя 
административную реформу в Казахской степи по «Уставу» 1822 г. российская  администрация сделала 
ставку на сохранение властных позиций для представителей родственных групп из султанского 
сословия, очевидно надеясь найти в их лице опору для реализации своих планов.  Так, предлагалась не 
только передача должности волостного по прямой линии, но и в составе аппарата управления волост-
ной султан «имеет при себе помощником по своему назначению, сына или ближайшего родственника» 
[16, с. 98].  Для осуществления делопроизводства волостному султану будет направлен письмоводитель, 
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знающий русский и татарский языки. Таким образом, уже в ходе организации и открытия первых 
волостей сразу происходило оформление местного управленческого аппарата в составе волостного 
султана, который получал «звание чиновника 12-го класса [16, с. 95], его помощника – как правило, 
родственника, и письмоводителя. По штатному расписанию «Устава» 1822 г. было определено 
жалование - 150 руб. в год. Волостным султанам вменялось «исполнение всех предписанных правил, 
охранение общей и частной безопасности и вообще спокойствия и тишины в волостях» [16, с. 98]. 

Российская администрация в лице Омского областного начальства и управления в ходе реализации 
реформы 1822 г. столкнулась с тем обстоятельством, что не везде в создаваемых волостях султаны были 
единственными кандидатами на должность волостного.  Конкуренцию им составили старшины и бии. 
Так, например, по сведениям о составе волостей и возглавлявших их управителях за 1831 г. по 
Кокчетавскому внешнему округу: султанов – 9, из них 3 с обер-офицерскими  чинами; старшин – 9, из 
них 5 с обер-офицерскими чинами, имеющих 12 класс – 2 и 2 – просто старшины; две волости - без 
управителя [17]. При этом, у старшин в управлении - 2933 кибитки, без управителя -790 кибиток; у 
султанов – 4470 кибиток. Всего в Кокчетавском внешнем округе – 8193 кибитки.  Совсем иная картина в 
Каркаралинском внешнем округе. По данным  ведомости о волостях и управителях за 1831 г. Всего 21104 
кибитки, из них 17570 – в управлении султанов, 3044 – в управлении  старшин, 490 – без управителя.  В 
числе волостных: султанов – 18, из них 1 - с обер-офицерским чином, 1 – титулярный советник: лишь в 
одной волости – в должности волостного перечислены 2 старшин, но еще не утверждены в этом;  и одна 
волость - без управителя. [18] Очевидно, что состав внешних округов и в общем количественном 
отношении, и в соотношении султанского сословия и бийско- старшинских групп не соответствует 
объявленным правилам Устава 1822 г. 

6 апреля 1838 г. было введено «Положение об отдельном управлении сибирскими казахами»                  
[16, с. 176 - 182]. По данному Положению «волостные управители назначаются согласно существующему 
порядку, с утверждения пограничного начальника». Не были внесены никакие изменения в действующие 
с 1822 г. правила назначения и выбора волостных. Тем не менее, архивные источники в отражают 
реальные изменения, происходившие как в количественном составе волостей, так и в социальном составе 
волостных управителей. По сведениям, полученным в 1841 г.  меняется состав волостных и количество 
волостей в Кокчетавском внешнем округе. Всего 13 волостей, во главе  которых 3 султана, 5 биев,  4 
старшины с обер-офицерскими чинами, 1 старшина [19].  В Учбулакском внешнем округе в том же          
1841 г. - 15 волостей, управителями в которых - 6 султанов, 5 биев, 4 старшины [20].  В 1841 г. в 12 
волостях Баянаульского внешнего округа – 1 султан, 6 биев, 5 старшин – из них 1 обер-офицерским 
чином, 1 титулярный советник [21]. По Каркаралинскому внешнему округу  (1841 г.): 17 волостей, в 
которых управляют султанов - 12, из них 1 с обер-офицерским чином;  3 старшины; 1 волостной - 
почетный казах, одна волость - без управителя,   [22].  как видим, социальный состав волостных  
управителей не состоит исключительно только из султанов.  

Данное обстоятельство уже будет отражено в Положении об управлении Семипалатинской 
областью.19 мая 1854 г. [23]. В частности, там будет внесен следующий пункт: «Казахские волости 
управляются Султанами или почетными казахами».  Теперь эта должность уже не предназначена только 
для султанов. Условия и сроки занятия должности волостного управителя для вновь образованного 
Семипалатинского внутреннего округа сибирских казахов согласно § 85 следующие: «избираются 
народом на неопределенное число лет и утверждаются в сих должностях … военным губернатором». Чин 
12 класса для должности волостного управителя сохраняется, жалование по штатному расписанию 
определено - 40 руб. сер. в год. На канцелярские расходы волостным – по 20 руб. в год. 

После введения «Положения об управлении Семипалатинской области» от 19 мая 1854 г. постепенно 
возникает настоятельная необходимость в пересмотре правил для избрания волостных управителей для 
Области сибирских казахов. Так генерал-губернатор Западной Сибири, Гасфорд Г.Х. в своем послании от 
9 марта 1860 г. №  475 военному губернатору Области сибирских казахов Фридрихсу Г.К. предписывает: 
«должность волостного управителя по закону непременно  соединена с званием или по крайней мере 
родопроисхождением султанским. – Между тем на деле, применение этого закона, часто бывает весьма 
затруднительно, а иногда и совершенно невозможно; так как  очень  часто случается что в некоторых 
волостях вовсе нет султанов, в других же хотя и есть, но лица эти оказываются или неспособными к 
управлению волостями, или по неблагонадежности не соответствующими видам Правительства, или. 
наконец, не приобревшими доверия своего общества, которое пользуясь правом избрания себе волост-
ного управителя, в то же время стесняется предписанием сего закона, о непременном избрании в эту 
должность Султана и потому поставляется в естественную невозможность избрать себе управителем 
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того, кого оно считает к тому способным и достойным. Принимая в соображение, что эти обстоятельства 
указывают на необходимость изменения вышеприведенных статей закона, я покорнейше прошу ваше 
превосходительство предложить этот вопрос на обсуждение Областного Совета, в котором составит 
проект новых правил избрания волостных управителей…» [24]. 

В результате 4 апреля 1861 г. было принято «Утвержденное положение Сибирского комитета об 
изменении порядка выборов волостных управителей в казахской степи и в Семипалатинской области» 
[25]. Согласно новым правилам: «В управители казахских волостей избираются лица султанского 
происхождения, а также все, имеющие офицерские чины, знаки отличия военного ордена, медали, почет-
ные кафтаны, пожалованные при грамотах генерал-губернатора, и те из казахов, кто не имел никаких 
отличий, но пользуются особым уважением народа». Право избирателей было предоставлено всем 
султанам, лицам несултанского происхождения, имеющим чины, медали, почетные кафтаны, аульным 
старшинам, почетным биям, внесенным в списки окружных приказов, 5 зажиточнейшим казахам из 
каждого аула. Таким образом, была расширена социальная основа для получения должности волостного 
управителя. 

По пункту 12: «волостные управители избираются на неопределенное время, но удаление от 
должности зависит исключительно от суда или административной  власти военного губернатора». 

В дальнейшем, в 1866 году в мае было утверждено мнение Государственного совета о сроках, правах и 
преимуществах службы волостных управителей в Области сибирских казахов и Семипалатинской 
области [26]. В пункте 3 значилось: «волостные управители, прослужившие  беспорочно три трехлетия 
сряду,  получают право на производство в чин сотника, если его ранее не имели».  

21 октября 1868 г. российским императором Александром I было подписано «Временное положение об 
управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях», в котором весьма 
подробно были определены правила выборной системы для волостных управителей. Как и раньше, 
волостные могут быть назначены на должность на основании выбора их своими сородичами из одной 
волости.  На должность волостного управителя «может быть выбран всякий, кто пользуется уважением и 
доверием народа, не опорочен по суду, не находится под следствием и имеет от роду не менее 25-ти лет».  

Отличительной особенностью Временного Положения от 21 октября 1868 г. является то, что  «время и 
место волостных съездов и аульных сходов, для выборов, определяются уездным начальником». В 
выборах участвуют выборщики из расчета от 50 кибиток – один выборщик. В примечании к § 68 было 
отмечено: «Если в волости, сверх 50, будет 25 и более кибиток, то на них прибавляется выборный». 
Выборы волостного управителя производятся в присутствии уездного начальника или его помощника, 
которые наблюдают за порядком, не вмешиваясь однако же в направление выборов. 

Выборы волостного определяются по итогам получения им наибольшего количества голосов 
выборщиков в виде баллотировки шаров или других условных знаков,  кандидатом к волостному 
становится следующий по числу шаров. Утверждение выбранные в должность волостного управителя и 
кандидата к нему осуществляет губернатор области, он же может удалить от должности случае злоу-
потреблений и неисполнения своих обязанностей волостными управителями по представлению уездным 
начальником.  Срок исполнения служебных обязанностей волостными управителями составляет 3 года. 

Денежное содержание волостному управителю теперь определяется волостными съездами выборных. 
«Содержание волостному и на наем ему письмоводителя назначается не менее 300 руб.» [16, с. 328]. На 
практике волостные управители могли получать от 300 до 600  рублей. Так, управитель Сейтеневской 
волости Семипалатинского уезда Семипалатинской области Джакуп Нороконев согласно сведениям из 
формулярного списка от  9 апреля 1883 г. жалованья получает в год 500 руб [27, с. 375], а управитель 
Дегеленской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области Тюлебай Алдабергенов – 600 руб. 
[27, с. 378]. Однако приговора волостного съезда выборных недостаточно для определения объема 
денежного содержания, приговор  «представляется на утверждение уездного начальника». Кроме того в 
примечании было особо отмечено: «За назначением содержания волостным и аульным всякие сборы и 
наряды, собственно для них ныне производимые и в настоящем Положении не поименованные, строго 
воспрещаются». Если ранее волостные могли осуществлять с подведомственного населения всякие 
сборы, то теперь это пресекалось вводимым Временным Положением 1868 г. примером подобных 
злоупотреблений в прошлом может служить дело о незаконном сборе налогов волостным управителем 
Кучумовской волости Каркаралинского внешнего округа Бегайдаром Курмановым  с населения волости в 
1847-1858 гг.[28]. Дело было рассмотрено на заседании Правительствующего Сената в 1852 г. и 
постановлено: « Курманова как неблагонадежного отрешить от должности волостного управителя,  с тем, 
чтобы впредь ни по каким должностям, как по выборам народа, так и по распоряжениям начальства, не 
допускать…» [28 , Л. 117]. 
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В § 79 Временого Положения 1868 г. была предложена  процедура сбора и хранения денежного 
содержания для волостных управителей: «Определенное волостными съездами выборных содержание 
волостному управителю и аульным старшинам собирается по общественной раскладке, вместе с 
кибиточным сбором, тем же порядком, и представляется в уездные управления, откуда помянутые 
должностные лица получают назначенное им содержание, в определенные областным начальством сроки, 
сами или через волостного, если ему доверят». Если сумму содержания и сбор средств определяли на 
волостном съезде выборных, то время и порядок выдачи жалованья лицам местного управления 
определялся губернатором области [16, с.328.]. 

По Временному Положению 1868 г. впервые были определены «особые бронзовые знаки для ношения 
при отправлении служебных обязанностей, и особые печати, для прикладывания, вместо подписи, к 
исходящим от них бумагам». Форма печатей и знаков утверждалась министром внутренних дел.  Знаки и 
печати выдавались уездным начальником, в случае прекращения исполнения служебных обязанностей 
вследствие невыбора или неутверждения, или в случае смерти должностных лиц, знаки и печати должны 
были возвращаться уездному начальнику для передачи их преемникам. 

В составе аппарата управления волостных назначались рассыльные, содержание которых тоже 
ложилось на общественный счет этой волости. Рассыльные доставляли рапорты и официальные 
документы от волостных управителей в уездные управления.  

Относительно поощрения за усердие при исполнении служебных обязанностей, то волостным , как и 
всем другим казахам, служащих по общему, уездному и местному управлениям, могли быть отмечены: 
«почетным гражданством, орденами, медалями, почетными халатами, подарками и денежными 
наградами, на основании установленных правил»[16, с. 339]. 

В 1882 г.  уездные управления Степного генерал-губернаторства были подвергнуты ревизии. По 
итогам проверки комиссия пришла к выводу, что «Определенное законом невмешательство начальства и 
формальные ограничения Временного Положения для самоуправления в этих делах разъясняются весьма 
различно и соблюдаются, смотря по большей или меньшей степени знакомства с местоположением и 
правами жителей волости или уезда, а также с личным составом пятидесятников, влиятельных лиц и 
кандидатов на выборные административные и судебные должности; так как Временное положение 
допускает отступления смотря по местным обстоятельствам»[16, с. 343]. 

«Всем известна борьба партий в волостях из-за выборов, которые для достижения своей цели не 
стесняются никакими средствами, в надежде вознаградить потери при замещении должностей своими 
приверженцами; вместе с тем известно также, какие многочисленные дела и запутанность в управлении 
волостями проистекают из-за этой борьбы; но в канцеляриях уездных управлений встречается весьма 
мало производств по такого рода делам: находящиеся же при делах отличаются или не полнотою или не 
законным направлением, или оставлением без надлежащего движения, и, если и заканчиваются, то или 
оставлением дела без последствий, сменою должностного лица без правильно и точно мотивированных 
причин…. 

Усиленное появление жалоб, замечаемое пред выборами, объясняется интригами партий и этим 
следовало бы пользоваться, а не оставлять их без внимания. Это тем более необходимо, что уездные 
начальники часто меняются и преемникам их приходится распутывать снова все дела, не имея никаких 
прочных оснований и сведений о состоянии дел, кроме давно утвердившихся и передающихся устно 
замечаний о правах киргиз, весьма сомнительного свойства и требующих подтверждений. …Ввиду 
неудовлетворительности вышеприведенных порядков необходимо было бы принять за правило: ко всем 
поступкам должностных лиц и случаям, соприкасающимся с выборами, как не значительными и 
маловажными они не казались бы, относиться весьма строго и соблюдать по возможности общие 
законоположения, относящиеся к этого рода делам. Для этого неуклонно должны быть производимы по 
ним подробные расследования и, в какой бы форме они не производились и кем бы не исполнялись, они 
должны содержать способы дознаний, результаты их и заключения по каждому случаю отдельно, … 
Здесь, кстати, можно заметить и о том, что было бы уместно изменить существующий порядок подшивки 
переписки по выборам и формированию волостей в одно дело по всему уезду, куда входят все 
избирательные списки должностных лиц, все собираемые сведения по этим предметам, а также и 
прошения и заявления по поводу неправильностей при выборах и другие жалобы, имеющие какое-либо 
соприкосновение к ним...» [16 , с. 345-346]. 

25 марта 1891 г. было принято «Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, 
Семиреченской, Уральской и Тургайской областями». 

Как и ранее, волостные управители назначаются, по выбору населения, на три года. Министру 
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внутренних дел – по областям Уральской и Тургайской и степному генерал-губернатору по областям 
Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской предоставляется, в исключительных случаях, 
разрешать замещение должностей волостных управителей без производства выборов» [16, с. 391]. 

«В должности волостного управителя и аульного старшины может быть избран каждый 
кибитковладелец волости или аульного общества, по принадлежности, не подвергавшийся по суду 
взысканиям, превышающим семидневный арест или денежное взыскание в тридцать рублей, не 
находящийся под следствием и судом и имеющий от роду не менее двадцати пяти лет» [16, с. 391]. 

Формат выборов существенным образом не меняется, правила сохраняются. «Избрание волостного 
управителя производится волостным съездом выборных, которые избираются аульными съездами, по 
одному на каждые пятьдесят кибитковладельцев». Внесено уточнение по процедуре определения 
выборных на аульных съездах: «Избрание выборных на волостной съезд производится на аульных 
съездах, составляющихся из всех кибитковладельцев, простым большинством голосов, при условии, 
чтобы на аульных съездах участвовало не менее половины всех кибитковладельцев общества». Так же это 
условие было введено и для волостного съезда: «Волостной съезд считается состоявшимся, если на нем 
присутствует не менее двух третей всего числа выборных». [16, с. 392] Как и по Временному Положению 
1868 г.  волостной съезд избирает двух кандидатов: одного — в должность волостного управителя, а 
другого — в кандидаты к нему».  Однако теперь и волостной и кандидат к нему подаются уездным 
начальником, с его заключением на утверждение военного губернатора. Военному губернатору 
предоставляется утвердить или не утвердить выборы. В последнем случае губернатор либо назначает 
новые выборы, либо замещает должности волостного управителя и кандидата к нему по собственному 
усмотрению [16, с. 392]. 

Денежное содержание теперь зависит от величины и благосостояния волости, и может быть в размере 
от трехсот до пятисот рублей, а также сумму на наем писарей и рассыльных в количестве от трехсот до 
четырехсот рублей в год. Порядок получения жалования не изменился.  

Волостным управителям и аульным старшинам так же как и по Временному Положению 1868 г. 
присваивались особые знаки, для ношения при отправлении ими служебных обязанностей, и выдавались 
печати по должности, для прикладывания независимо подписи, если они грамотны, к исходящим от них 
бумагам. 27 августа 1891 г. за № 125 из министерства внутренних дел пришло предписание о форме и 
порядке введения новых наружных знаков для должностных лиц общественного управления казахов. 
«Знаки должны быть изготовляемы из светлой бронзы; на лицевой стороне знаков изображается герб 
области с надписью вокруг: «Волостной управитель»… Знаки носятся на особых бронзовых же цепях, 
волостными управителями на шее, а прочими должностными лицами на груди» [29, с. 172]. 

Было рекомендовано, «во избежание значительных затрат из областных земских сумм на одновремен-
ную замену существующих уже знаков новыми, знаки нового образца могут быть вводимы в употребле-
ние постепенно, по ближайшему усмотрению местных областных начальств» [29, с. 173]. 

По Положению 1891 г. были определены виды наказания за преступления и проступки по должности: 
«84. За важные проступки и преступления по должности волостные управители и аульные старшины, а 
также писаря при волостных управителях, предаются суду областным правлением. 85. За маловажные 
проступки по должности волостные управители и аульные старшины подвергаются, по распоряжению 
уездного начальника, замечаниям, выговорам, денежному взысканию не свыше пятнадцати рублей и 
аресту не свыше семи дней» [16, с. 393].  

За усердную службу должностные лица общественного управления, а именно волостные и аульные 
старшины могли быть награждаемы почетными халатами или денежными выдачами, в областях 
Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской по усмотрению; степного генерал-губернатора, на счет 
ассигнуемой в его распоряжении экстраординарной суммы, а в областях Уральской и Тургайской — по 
усмотрению министра внутренних дел [16, с. 393]. 

Таким образом, механизм назначения волостных управителей, начиная с первых правовых норм по 
Уставу 1822  г., основывался на выборном начале, однако постепенно сужался круг лиц, непосредственно 
участвовавших в самом выборе. Если в период определения первых волостных управителей нужна была 
поддержка  и согласие всей волости, хотя в самом Уставе и не оговаривалась процедура выборов, на 
практике это означало участие всех султанов, аульных старшин, биев и почетных казахов в выборном 
собрании и обязательном с их стороны подписании Приговора о состоявшихся выборах волостного 
управителя по определенной форме. Такой формат проведения выборов был возможен, так как 
количество кибиток в волости в среднем был от 300 до 700, в отдельных случаях свыше 1000. С введе-
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нием новых норм по Временному Положению 1868 г., с увеличением количества кибиток в волости до 
2000, вводится институт выборных, которые и стали теперь определять через баллотировку кандидатуры 
на должность волостного и его кандидата. Обычным явлением становится борьба «против-ных партий» за 
выдвижение и выбор своих представителей на должности местного общественного управления. Острая 
борьба велась за получение возможности мало чем ограниченной власти на местах.  Так характеризуются 
подобные обстоятельства в записке о необходимости увеличения штата чинов уездных управлений в 
Семипалатинской области в конце XIX – начале ХХ вв.:  «До введения  в Степных областях высочайше 
утвержденного 25 марта 1891 года Положения об управлении сих областей штат уездных управлений, 
состоя из двух помощников уездного начальника, двух письмоводителей и двух помощников их, далеко 
не всегда успешно удовлетворял требованиям службы. … Как не надо упускать из виду того 
обстоятельства, что обширные пространства степи, населенные кочевыми инородцами, не имеют ровно 
никаких правительственных органов, и о том, что делается в степи администрации известно только из 
донесений волостных управлений. Хотя уездные начальники и их помощники и разъезжают по степи, но 
при обширности пространства уездов и при многосложной канцелярской работе разъезды эти не могут 
быть частыми» [30]. 

 
 
1. Гейнс А.К. Дневник 1865 года. Путешествие по киргизским степям. // Собрание литературных трудов.– 

СПб: Типография М.М. Стасюлевича, 1897. – Т.1.  – С. 597.  
2. Гейнс А.К.Дневник 1866 г. Путешествие в Туркестан. // Собрание литературных трудов.  –  СПб: 

Типография М.М.Стасюлевича, 1898. – Т.II. – 743 с.  – Т.2. 
3. Гейнс А.К. Объяснительная записка к положению и штатам военно-народного управления Семиреченской и 

Сыр-Дарьинской областей (Приложение к "Проекту положения об управлении в Семиреченской и Сыр-Дарьинской 
областях".  –  СПб., 1867. 

4. Зиманов С.З. Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX веков.  – А.: Изд-во АН 
КазССР, 1960. – 294 с. 

5. Зиманов С.З. Политический строй Казахстана первой половины XIX века и Букеевское ханство. 2 изд. – 
Алматы: Изд-во «Арыс», 2009. – 496 с. 

6. Ибрагимов Р.М. Взгляд генерал-губернатора Степного края Г.А.Колпаковского на основы управления 
«туземным» населением региона [50-80-е гг. XIX в.] // Степной край Евразии. Историко-культурные взаимодей-
ствия и современность: междунар. Евраз.форум: тез., докл и сообщ.III науч. конф. – Астана, 2003. – С. 52-53. 

7. Безвиконная Е.В. Административно-правовая политика Российской империи в степных областях Западной 
Сибири в 20-60-х гг. XIX в. – Омск, 2005. – 240 с. 

8. Суворова Н.Г. «Волостная юстиция»по материалам делопроизводства крестьянских учреждений Западной 
Сибири второй половины XIX – начала ХХ в. // Сибирское общество в контексте мировой и российской истории 
(XIX – XX вв.): материалы Всерос. науч. конф., посвящ.200-летию со дня рождения генерал-губернатора Вост. 
Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского (Иркутск, 1 окт. 2009). – Иркутск , 2010. – С. 397-405. 

9. Маматова. А. Роль выборного начала в местной административной системе управления Кыргызстана 
второй половины XIX – начала XX вв. // Отан тарихы. – 2011.- № 3. (электронный ресурс). – Режим доступа: URL:  
http://www.iie.kz/magazine/22/34.jsp / (дата обращения – 10 сентября 2015 г.). 

10. Тынысов Б.А. Расселение казахов на территории Омского Прииртышья (конец XIX – первая треть XX в.) // 
Вестник археологии, антропологии и этнографии. –  № 4 (19).  – 2012. – С.  142-149. 

11. Сайфулмаликова С.С. Жетісу, Сырдария областарындағы болыстарды� 01рылу тарихынан: 0аза0 
0оғамындағы рулы0 0оғамды жою бағытындағы 1844, 1867 ж. Ережелерді� əлеуметтік салдары. // 
азМУ 
хабаршысы. Тарих сер. – 2012. - № 4. – 18-22 б. 

12. Калиева Г.К. Влияние особенностей управления чиновничества в лице волостных управителей и аульных 
старшин на их социальный статус  // Вестник Карагандинского университета. Серия История. Философия. – 2010. 
- № 3. – С. 18-24. 

13. Мусабалина Г.Т. Восточный Казахстан в контексте азиатского направления внешней политики Российской 
империи во второй половине XIX века // E-history – портал. - (электронный ресурс). – Режим доступа: URL:  http://e-
history.kz/ru/contents/view/1158/ (дата обращения – 10 сентября 2015 г.). 

14. Султангалиева Г.С. Волости Актюбинского уезда во второй половине XXв.: образование, географическая 
траектория. // Материалы научно-теоретической конференции "Б.Бекмаханов жəне тарихи т1лғаларды тану 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3(46), 2015 ж. 

37 

мəселелері", посвященной 100-летию со дня рождения д.и.н., профессора Е.Б.Бекмаханова.                                                        
20-21 февраля 2015 года. – Алматы: «
аза0 университеті», 2015. – С. 62-65. 

15. Далаева Т.Т.  Окружная административная  система: опыт сравнительного исследования (20-60 гг. XIX в.) // 
Кочевые народы Центральной Евразии  ХVIII-XIX вв:  сравнительно - исторический анализ политики  Российской 
империи. Сборник научных статей (отв. редактор Г.С. Султангалиева).  – Алматы:  «
аза0 университеті», 2015. - 
С.267-289. 

16. Материалы по истории политического строя Казахстана. Т.1. – Алма-Ата: Издательство АН КазССР, 
1960. – 441  с. 

17. ЦГА РК. Ф. И-338.Оп.1. Д. 539., Л. 2 об. – 26. 
18. ЦГА РК. Ф. И-338.Оп.1. Д. 539., Л. 30-44. 
19. ЦГА РК. Ф. И-374. Оп.1. Д. 911., Л. 15-17 об. 
20. ЦГА РК. Ф. И-374. Оп.1. Д. 911., Л. 18 - 19 об. 
21. ЦГА РК. Ф. И-374. Оп.1. Д. 911., Л.  24-27. 
22. ЦГА РК. Ф. И-374. Оп.1. Д. 911., Л.36 – 45 об. 
23. ПСЗ РИ-2. Т.XXIX. ч.1. № 28255. 
24. ЦГА РК. Ф. И-345. Оп.1. Д.707. Л. 3 об. – 4. 
25. ПСЗ РИ-2. Т. XXXVI. Ч. 1. № 36816. 
26. ПСЗ РИ-2. Т.XLI. Ч. 1. № 43306. 
27. О почетнейших и влиятельнейших ордынцах: алфавитные, именные, формулярные и послужные списки.          

12 ноября 1827 г. – 9 августа 1917 г. Том VIII. Часть 2 / Сост., предисловие, комментарии и указатели Б.Т.Жанаева. 
– Алматы: Дайк-Пресс, 2006. –962 c. 

28. ЦГА РК. Ф. И-374. Оп.1. Д. 1931. Л. 1. 
29. Казахские чиновники на службе Российской империи: сборник документов и материалов. // Отв. ред.             

Г.С. Султангалиева, сост. Г.С. Султангалиева, Т.Т. Далаева, С.К. Удербаева.– Алматы: 
аза0 университеті, 2014. – 
418 с. 

30. ЦГА РК. Ф.15. Оп.1.Д. 1881а. Л.17, 20. 
 
 

Түйіндеме 
Ұсынылып отырған мақалада қазақ даласында ХХ ғасырдың басында орын алған болыстықты басқарушылар 

институты ұйымдарының тарихы ашып көрсетіледі. 
Автор өз мақаласында болыстық басқарушыларды қызметке тағайындау жəне бекіту механизмдеріне сипаттама-

ны мұрағат жəне заңнамалық материалдарға сүйене отырып жасағанын байқаймыз. Сонымен қатар мақалада сол 
кезеңдегі қоғам өміріндегі бұл лауазымды тұлға тек сұлтан, би, старшындар қатарынан сайланғаны жəне ол қазақ 
даласында 1822 жылғы əкімшілік реформа бойынша жүзеге асырылған болатын. Алайда бұл қоғамда көптеген 
қайшылықты жағдайларды туындатқаны да белгілі.  

Тірек сөздер: басқарудың далалық аймақтарындағы жергілікті əкімшілік жүйесі, болыстық басқарушы, 
революцияға дейінгі кезең,  жергілікті əкімшілік 

 
 

Summary 
The article describes the history of the organization of the volost’ rulers Institute in the territory of the Siberian department 

of the Kazakh steppe in 1822 – early twentieth century.  The author gives a description of the mechanism of the appointment 
and approval in the position of the volost’ ruler in the archives and lawl materials. This article provides the information about 
salaries, government signs of volost’ rulers. 

Key words: system of local administration in the steppe regions, pre-revolutionary period, volost’ ruler, local 
administration 
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РЕМЕСЛЕННОЕ И МЕЛКОТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ  
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ – НАЧ. ХХ ВЕКА). 

 
Тулебаев Т.А. - д.и.н., профессор,  

Казахский  Национальный Университет им. Аль-Фараби 
 

Аннотация 
Становление и развитие мелкого и среднего бизнеса был и остается одним из актуальных вопросов независимого 

Казахстана. Переход ремесленного в мелкотоварное наблюдался еще в конце ХІХ-начале ХХ века, в первом этапе 
становления капитализма в Казахстане. В статье расскрыты сложности процесса возникновения капиталистического 
мелкотоварного производства этого периода, которые в некоторой степени наблюдается и на сегодняшнем, втором 
этапе проникновения капитализма в Казахстан. 

Ключевые слова: ремесло, цехи, ремесленники, мелкотоварное производство, капиталистические отношения. 
 
Социально-экономическое развитие и политическое положение южного Казахстана середины XIX 

века не дало возможность развитию форм промышленности далее чем цеховые организации 
ремесленного производства. Ремесленное производство местного населения во второй половине XIX - 
начале XX века получило свое дальнейшее развитие в поселениях коренного населения, образованных в 
результате процесса оседания кочевников. Социальный состав ремесленников не был однородным. Как и 
другие производители казахского аула, они делились на бедных, середняков и зажиточных. 

 
Таблица  I [1]  
 

Расслоение ремесленников Верненского уезда 
Группы хозяйства       БЕЗ ПОСЕВА                             ИМЕЮЩИХ ПОСЕВЫ, ДЕС. 
По количеству           ПРОЦЕНТ                 ДО 3 ДЕС           ОТ 3 ДО 7       СВЫШЕ 7 
Скота                    ХОЗ. ЗАНЯ–РЕМЕСЛ.           П Р О Ц Е Н Т ТНЫХ 
ПРО    И               ХОЗ.        РЕМ.       ХОЗ.       РЕМ      ХОЗ.      РЕМ. 
МЫСЛОМ           КУСТАР. ЗАН.         И            ЗАН.      И          ЗАН.        И 
ПРОМ.    КУСТ.    ПРОМ.  КУСТ   ПРОМ.   КУСТ. 
1. Без скота и до  1 един.         78,3           3,5           58,0           5,7         53,6        3,1      40,0      - 
2. От 1 до 3 ед.         63,4          3,9           37,5             4,5         31,5           7,0      23,0        5,5 
3. От 3 до 25 ед.       26,4          16,9         16,8          11,8         13,7         11,2       15,1        9,5 
4. Свыше 25 ед.       13,6          26,0           9,2           21,8           8,3          6,9       16,9         6,5 

 
 Ремесленники и кустари первых двух групп составили бедняцкий слой, к середняцким мокно отнести 

членов третьей группы, в ремесленники и кустари четвертой группы были закиточными. Ремесленники 
первой группы влачили жалкое существование и ближе стояли по положению к наемным рабочим. 

Некоторые зажиточные ремесленники постепенно превратились в мелких товаропроизводителей. В 
целом жизнь верненских ремесленников - казахов более тесно была связана со скотоводством, нежели с 
земледелием. Это и понятно, потому что казахам-ремесленникам более знаком был уровень потребностей 
кочевого населения, который они обслуживали. 

В развитии и распространении ремесленного производства и его видов определенную роль играла 
территориально-географическая среда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2 [2]  
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Территориально-географическое районирование ремесленников 
и кустарей Верненского уезда 

 
     Районы                                                                                                   Процент 
                                                                                                             ремесленников 
                                                                                                             и кустарей среди 
                                                                                                             промысловых хоз.  
1. Ледник и скалистые вершины                                                                     - 
2. Горы и высокогорные долины                                                                    2,72 
3. Предгорья, полоса лиственных лесов и богары                                          4,48 
4. ІҮ район 
а) ІҮ восточная часть. Подгорная культурная полоса                                   7,64 
б) ІҮ западная часть. Полоса поливного земледелия                                     8,31 
в) По всему ІҮ –му району                                                                           10,16 
5. Полоса луговых и солонцеватых почв бархатных песков                        17,69 
6. Светло-бурые суглинки                                                                            14,72  
7. Пески и песчанные степи                                                                         15,96 
    По уезду                                                                                                    10,08 
 
В последних трех районах (5-7) удельный вес ремесленников и кустарей выше чем в других районах. 

Это говорит о том, что в местах более заселенных, в городах, ближе к базарам, где есть возможность 
сбывать товары, в ремесле раньше всего свершился переход к мелкотоварному производству и тем самым 
оно получило дальнейшее развитие. А в отдаленных местностях ремесло занимало большое место и 
существовало более прочно. 

Как показывают материалы по обследованию Семиреченской области ремесленники работали, в 
основном на заказ и на материалах заказчика. Однако имеются данные о работе ремесленников 
специально на рынки городов Джаркента, Верного, Каркаринской ярмарки и на скупщиков, хотя с другой 
стороны, отмечается, что они "еще не получили среди киргиз сколько-нибудь значительного развития". 
Одним из конкретных примеров работы на скупщиков является соляной промысел на Каркаре. Вблизи 
Каркаринской ярмарки на соляном ключе Кайнатпа-туз вываривалась соль. Здесь стояли несколько 
десятков казахских юрт. Способ производства был примитивным. "Работой заняты подростки и 
женщины, которые тут же и сбывают скупщикам продукты своего труда" [3]. Производство товаров для 
рынка и появление скупщиков - представителей торгового капитала в среде казахских ремесленников - 
есть проникновение капиталистических отношений в ремесленное производство местного населения. 
Некоторые виды ремесленного производства перестали быть чистыми ремеслами, они теперь перешли к 
первой форме капиталистической обрабатывающей промышленности к мелкотоварному производству.  

В отличие от других районов Казахстана, в городах и селениях Сыр-Дарьинской области сохранялись 
те формы экономической организации ремесленного производства, которые были присуще некоторым 
средневековым восточным странам, как Иран [4], среднеазиатские ханства [5]. Мастерские ремеслен-
ников-казахов сосредотачивались на городских и сельских базарах, где производили одновременно две 
операции - производство и торговли.  

Постепенное разделение Казахстана на кочевые-скотоводческие и оседло-земледельческо-
промысловые районы сопровождалось их торгово-экономической взаимосвязью, что способствовало 
дальнейшему социально-экономическому развитию края и было прогрессивным явлением во второй 
половине XIX - начале XX в. По мере превращения натурального хозяйства края в товарное появились и 
развивались экономические формы обрабатывающей промышленности. Мастерские мелких товаропроиз-
водителей открывались не только на базарах, но и на улицах селений и городов. 

Для нас важное значение имеют источники о ремесленных цехах у оседлого местного населения 
Сырдарьинской области, что пока еще специально не изучалось на материалах Казахстана. Г.Есенгалиева 
писала: "В области (Семипалатинской-Т.Т.) не было цеховой организации производства. Мастера 
работали в одиночку» [6]. Письменные, архивные источники не сообщают о наличии цехов и в Семире-
ченской области. Это объясняется, по нашему мнению, следующим: во-первых, при-сырдарьинские 
города (как Туркестан) сохраняли свои некоторые средневековые социально-экономические традиции; 
во-вторых, данный регион был близок к Средней Азии, где ремесленные центры располагали цеховыми 
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организациями вплоть до победы Октябрьской революции [7]. В статье "Гончарные штампы с надписями 
XIX в. из Туркестана" Смагулов Е.А. и Настич В.Н. на примере двух хумов с оттисками штампа и 
концентрации гончарных печей, найденных во время археологических раскопок в г. Туркестане, 
попытались доказать существование гончарных цехов. По их мнению "в XIX в. г.Туркестан... располагал, 
как и все прочие ремесленные центры Средней Азии, цеховыми организациями» [8].   

Источники, относящиеся ко второй половине XIX - начале ХX вв., не позволяют дать полную 
характеристику цеховых организаций Сырдарьинской области, с ее различными признаками. Ремеслен-
ники группировались по роду занятий, по отдельным улицам и имели своего аксакала (старосту). Они 
вели торговые операции с оптовыми заказчиками и покупателями. В наиболее распространенных 
отраслях ремесленного производства, как сапожном, портняжном и других, были несколько представи-
телей цеха. Они совместно устанавливали цену на товары своих цехов [9]. Интересен факт в официаль-
ном документе, где говорится: "В последнее время туземцы-ремесленники обособили из среды своей 
плотничный и столярный цехи для исполнения работ, требуемых европейским населением города" [10]. 
Но к концу XIX в. на Юге Казахстана развивались товарно-денежные отношения, торговля привозными и 
местными промышленными товарами. Это нарушило патриархальное благополучие мелкого промышлен-
ника, и они стали бояться конкуренции.  

Ремесленники-казахи были заинтересованы в сохранении своего монопольного положения. Чтобы 
остаться вне конкуренции, они примирились с ограниченными потребностями местных жителей, 
продавая им свои товары за невысокую плату [9, 38]. 

Таким образом, мелкий товаропроизводитель употреблял всякие усилия как индивидуальные, так и 
коллективные чтобы задержать конкуренцию, что показывает его истинную общественную природу. Из 
вышеизложенного вытекает следующий вывод: так называемые в «0бзорах Сырдарьинской области» 
"цехи" конца XIX века больше подходили к мелкому товаропроизводству, сохранившему в себе традиции 
цеховых организаций для укрепления своего обеспеченного положения. Это была скрытая, завуа-
лированная, свойственная Южному Казахстану, форма товарного производства; существовавшая в 
период расширения рынка, проникновения капиталистических отношений. Переход от домашней 
промышленности и ремесла к мелкотоварному производству на Юге Казахстана был длительным, 
противоречивым процессом, охватывающим вторую половину ХIХ - начало XX вв. Этот процесс начался 
с включением данного региона в водоворот товарно-денежных отношений европейского капитализма. 
Переселением крестьян и ремесленников, появление местных промышленных заведений, строительство 
железных дорог, оседание казахов на землю, появление и развитие товарного земледелия и сословия 
торговцев,  углубление сословной и классовой дифференциации, ускоряло ход этого процесса. Переход к 
мелкотоварному производству как начальный процесс капитализма выделял новые отрасли обработки 
сырья в самостоятельные сферы промышленности и в основном играл прогрессивную роль в 
общественном разделении труда, подготовлял почву для развития капитализма в промышленности на 
Юге Казахстана. Разрушая родовые, цеховые связи мелкотоварное производство создавалась связь между 
производителями. Сила этой связи, одинаковые условия жизни и труда вынуждали представителей 
производящего класса к соединению, без различия наций и народностей. 
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Тəуелсіз Қазақстандағы өзекті мəселелердің бірі ұсақ жəне орташа бизнесті дамыту болып келді жəне əлі де солай 
болып отыр. Қолөнер өндірісінің ұсақ тауарлылыққа өтуі елімізге капитализмнің енуінің бірінші сатысында, ХІХ ғ. 
соңы мен ХХ ғ. басында байқалған еді. Мақалада сол кезеңдегі ұсақ тауарлы капиталистік өндірістің қалыптасу 
үрдісінің күрделілігі  сипатталған. Ондай жағдай бүгінгі кезеңде, Қазақстанға капитализм енуінің екінші сатысында 
да байқалып отыр. 

Тірек сөздер: қолөнер, цехтар, қолөнершілер, ұсақ тауарлы өндіріс, капиталистік қатынастар.  
 

Summary 
Becoming and development of shallow and middle business was and remains one of pressing questions of independent 

Kazakhstan. Transition handicraft in small-scale observed yet in the end ХІХ- beginning of ХХ of century, in the first stage of 
becoming of capitalism in Kazakhstan. In the article of расскрыты complication of process of origin of capitalist small-scale 
production of this period, that aught observed and on the today's, second stage of penetration of capitalism to Kazakhstan. 

Keywords: handicraft,  artisans, small-scale production, capitalist relations.  
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Түйіндеме 

Аталған мақалада авторлар ХІХ ғ. екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы ағapтyшылық филоcофия-
cындaғы қaзaқ хaлқының ой-caнacының жaңғыpyының өзeктi мəceлeлepi сөз етіледі. Қазақ ағартушыларының қоғaм 
caнacын өзгepтyмeн оғaн бeтбұpыc жacayғa ұмтылған тaлпыныстары туралы баяндалады.  

Тірек сөздер: ағартушы, пpиоpитeт, pyхaният, атеист, капитализм, ориeнталист, тілмаш. 
 
Тəyeлciздiк aлғaн жылдapдaн бepi қaзaқ қоғaмындa ағартушылық идeясы жөнiндe əңгiмe бacтaлып, ол 

толacтap eмec. Бұл зaңды дa. Зaңды болaтын ceбeбi, ұзaқ yaқыт отapлық құpcayындa қaмaлып келген қазақ 
халқының eгeмeндiктің шыңына көтерілуіне ықпал жасаған қазақ ағартушыларының идеясы өз маңызын 
əлі де жоғалтқан жоқ. 

ХIХ ғacыpдың eкiншi жapтыcындa Қaзaқcтaндa кaпитaлиcтiк қaтынacтapдың оpын aлa бacтayы мeн 
оpыc мəдeниeтi жəнe cол apқылы бaтыc өpкeниeтiмeн тaныcy жaңa қоғaмғa үндeгeн қaзaқ aғapтyшы-
лapының тобын тyғызды. Шоқaн Уəлихaнов, Ыбыpaй Aлтынcapин, Aбaй Құнaнбaйұлы aлғaш қaзaқ 
aғapтyшылapы eдi. Бұл үш тұлғaның шығapмaшылықтapы мeн aғapтyшылық филоcофиялapы жeткiлiктi 
зepттeлiндi. Бipaқ Кeңec Одaғы тұcындa олapдың көзқapacтapындaғы дiн мəceлeciнe жeткiлiктi көңiл 
ayдapмaды, Aбaй мeн Ыбыpaй дүниeтaнымдapындaғы aғapтyшылық пeн дiни мəceлeciнe тepic бaғa 
бepiлiп жоққa шығapылды, жағымсыз түpдe көpceтiлдi. Ш.Уəлихaнов eңбeктepiндeгi иcлaм дiнiнe 
бaйлaныcты aйтылғaн ойлapды өз мaқcaттapынa пaйдaлaнып, ойшыл aғapтyшыдaн aтeиcт шығapyғa 
тыpыcты. Əp eлдiң aғapтyшылығының өзiндiк epeкшeлiктepi бapлығы ceкiлдi, қaзaқ aғapтyшылығы дa cол 
кeздeгi қaзaқ қоғaмының əлeyмeттiк-тapихи шapттapы мeн мəдeни pyхaни оpтacынa бaйлaныcты 
қaлыптacты. Қоғaм caнacын өзгepтyмeн оғaн бeтбұpыc жacayғa тaлпынғaн. 

Қaзaқ aғapтyшылapының ұлттың мəдeниeтiмeн, pyхaни cұpaныcтapымeн caнacпayы мүмкiн eмec. 
Ыбыpaй мeн Aбaй дүниeтaнымдapындaғы иcлaм фaктоpы тypaлы оң бaғыттa eңбeктep eлiмiз тəyeлciздiк 
aлғaлы бepi жapық көpe бacтaды. Қaзaқ aғapтyшылығы Шоқaн, Ыбыpaй, Aбaймeн шeктeлiп кeлce, бұл 
тiзiмдi бacқa дa apдaқты ұлдapымызбeн толықтыpa бacтaдық. Бұның өзi қaзaқ aғapтyшылығының толық 
жəнe жaн-жaқты aшылмaғaнын, оның epeкшeлiк cипaттapымeн, cол тapихи peaлдық жaғдaйлapындaғы 
дaмy жолдapынa көңiл бөлмeгeнiмiздi көpceтeдi.  

«Бiз ХIХ ғacыp мeн ХХ ғacыp бacындaғы Қaзaқ Aғapтyшылығын cөз eткeндe, мынa мəлeлeлepдiң 
ecтeн шығapмayымыз кepeк: бipiншi, iштe бодaндыққa мойынcұнбayшылық күшi бyыpқaнғaнмeн, ұлт 
зиялылapы eлiнiң болaшaқ дaмyын Peceй шындығымeн бaйлaныcтa eлecтeттi; eкiншi, pyхaни мəceлeдe 
импepияның мұcылмaн милəттepiнeн шыққaн қaйpaткepлep cол шындыққa cəйкec «оpыc мұcылмaндығы» 
идeяcын көтepдi, үшiншi, aғapтyшылықтың күpeтaмыpы болып eceптeлeтiн əдeбиeт пeн мəдeниeттe 
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пpиоpитeт оpыc pyхaнияты apқылы Бaтыcқa ayды, aлaйдa Шығыcтық тaмыp ұмытылмaды» [1].  
Қазақ ағартyшылығының нeгiзiн салyшы Шоқан Шыңғысұлы Уəлиханов (1835-1866) дeмократиялық 

ұлттық мəдeниeтiмiздiң көрнeктi өкiлi. Энциклопeдист-ғалым, шығыстанyшы, саяхатшы, пyблицист жəнe 
қоғамдық қайраткeр Шоқан Уəлиханов өз бойында шын мəнiндe eyропалық бiлiмдiлiк пeн Шығыс 
халықтарының мəдeниeтi жайлы тeрeң түсiнiктi үйлeстiрдi жəнe қысқа ғұмырында мол да жан-жақты 
шығармашылық мұра қалдырды. 

Шоқан Уəлиханов (шын аты – Мұхаммeдханафия) Шыңғыс ұлы (қараша, 1835, Құсмұрын бeкiнiсi, 
қазiргi Қостанай облысы, – сəyiр, 1865, Алтынeмeл, қазiргi Алматы облысы) – қазақтың ұлы ғалымы, 
ориeнталист, тарихшы, этнограф, гeограф, фольклорист, ағартyшы, дeмократ. Омбының кадeт корпyсын 
бiтiргeн (1853), Пeтeрбyрг yнивeрситeтiнiң тарих-филология факyльтeтiндe лeкция тыңдаған (1861-62). 

1847 жылы күздe 12 жасар Шоқанды əкeсi Омбыға əкeлiп, орыс достарының көмeгiмeн кадeт корпyсы-
на оқyға орналастырады. Сiбiрдeгi eң тандаyлы оқy орны болып eсeптeлeтiн корпyс, дeкабрист 
А.Завалишиннiң сөзiмeн айтқанда, «ағартyшылық пeн патриотизмнiң» жeрi болатын. 

Корпyста ой-өрiсi, бiлiмi жағынан «Шоқан тeз өстi, орыс жолдастарын басып озып отырды. Eкi-үш 
жылдан кeйiн-ақ Шоқан өз класындағыларды ғана eмeс, өзiнeн eкi жас үлкeндeрдi дe идeя жағынан басып 
озды» – дeйдi бiргe оқыған досы Г.Н. Потанин. Шоқанның рyхани өсyiнe орыс əдeбиeтiнiң мұғалiмi 
ориeнталист Н.Ф. Костылeцкий (1818-67), мəдeниeт тарихы кyрсын жүргiзгeн айдаyдағы ғалым 
Гонсeвский, əдeбиeтшi В.П. Лободовский (Н.Г.Чeрнышeвскийдiң жас кeзiндeгi досы, кeйiн идeялас 
əрiптeсi) eлeyлi ықпал eтeдi. Костылeцкий арқылы 1852 жылы Шоқан мeн И.Н. Бeрeзин арасындағы 
тiкeлeй достық қатынас басталады. Бeрeзиннiң тапсырмасы бойынша Шоқан Тоқтамыстың «Хан 
жарлығына» талдаy жасайды. Бұл – оның алғашқы ғылыми жұмысы. 

1853 жылы Уəлиханов кадeт корпyсын бiтiрiп, атты əскeр корнeтi атағын алып шығады. Сiбiр қазақ-
орыс əскeрi 6-атты əскeр полкiнe офицeр болып тағайындалады. Iс жүзiндe Батыс Сiбiр гeнeрал-гyбeр-
наторының кeңсeсiндe қалдырылады. Бiр жылдан кeйiн Батыс Сiбiр мeн Қазақстанның солтүстiк-батыс 
аймағын басқарған гeнeрал Г.Х. Ғасфорттың (1790-1874) адьютанты қызмeтiнe бeлгiлeнeдi. Eкiншi 
жағынан Батыс Сiбiр өлкeсiнiң Бас басқармасы оны айрықша тапсырмаларды орындайтын офицeр eтiп 
ұстайды. 

1856 жылы Шоқан М.М. Хомeнтовский басқарған əскeри-ғылыми экспeдицияға қосылады. Экспeди-
ция қырғыз eлiн жeтe зeрттeyгe, Ыстықкөл аймағының картасын түсiрyгe тиiс болады. Бұл Шоқанның 
ғылыми жұмыс жүргiзyiнe мүмкiндiк ашады. Осы жылы ол «Манасқа» назар аyдарады. Iлeнiң басындағы 
Манас жорық жасады дeгeн қаланың орнын барып көрeдi. Маyсымның ортасында Ыстық көлгe жeтiп, 
оның шығыс, солтүстiк-шығыс жағалаyының, таy асyларының картасын түсiрeдi. Бiрнeшe маршрyтта 
Шоқан Сeмeнов-Тянь-Шанскиймeн бiргe жүрeдi. Онымeн 1856 жылы көктeмдe Омбыда Гyтковскийдiң 
үйiндe танысып, содан былай дос боп кeткeн. 1856-57 жылдары eкeyi Жeтiсyда жиi кeздeсiп, бiргe 
ғылыми жұмыстар жүргiзгeн. Жeтiсy, Тянь-Шань сапарларында Сeмeнов-Тянь-Шанский Орға Азия 
мəсeлeсiнe кeлгeндe Шоқанды ғана бeдeл тұтқанын жазған [2]. 

Ш.Уəлихановтың азамат, ғалым жəнe ойшыл рeтiндe қалыптасyына орыстың озық мəдeниeтi мeн 
ғылым қайраткeрлeрiнiң маңызды рөл атқарғанын атап өтyiмiз қажeт. Шоқан В.Г. Бeлинскийдiң,              
Н.Г. Чeрнышeвскийдiң, А.И. Гeрцeннiң, Н.А. Добролюбовтың eңбeктeрiн оқып-үйрeндi, олардың кeйбiр 
көзқарастары мeн идeяларын қyаттады. [3] 

Ш.Уəлиханов шығармашылығын 1) қалыптасy кeзeңi (Пeтeрборға барғанға дeйiнгi yақыт, яғни 1855-
1859 жылдар аралығы) жəнe 2) кeмeлдeнy кeзeңi (1859-1865) дeп eкiгe бөлyгe болады. Пeтeрбордан 
басталатын қызықты да мазмұнды соңғы кeзeңi Шоқанның тyған жeргe қайтып оралғаннан, өмiрiнiң 
соңына дeйiнгi жылдарды қамтиды. Омбыда кадeт корпyсын бiтiргeн Шоқан 30 жылдық аз өмiрiнiң 
iшiндe этпография, Қазақстан жəнe Орталық Азия тарихы мeн мəдeниeтi саласында көптeгeн eңбeктeр 
қалдырған ғалым, ағартyшы, мəдeниeттанyшы. Ш.Уəлиханов тiкeлeй философиялық мəсeлeлeр жөнiндe 
eңбeктeр жазбаған, алайда көптeгeн шығармаларынан философиялық пiкiрлeр мeн тұжырымдарды 
байқаyға болады. Ол «Қазақтардағы шамандықтың қалдығы», «Сахарадағы мұсылмандық жөнiндe», 
«Тəңiр» (Құдай) дeгeн eңбeктeрiндe философияның басты мəсeлeлeрiнe қатысты пiкiрлeр айтады. Eң 
алдымeн Ш.Уəлихановтың табиғат пeн адамның үйлeсiмдi өзара қатынаста болатындығына шeк 
кeлтiрмeйтiндiгiн айтy кeрeк. Қазақ жeрiндeгi шамандықтың орын алy сeбeбiн түсiндiргeндe «сыртқы 
дүниe – күн, ай, жұлдыздар жəнe жeр – алғашқы құдiрeт болып табылады» дeп көрсeтeдi. Сонымeн бiргe 
шамандықтың шығy тeгiн мұқият зeрттeyлeрiнeн жəнe басқа да eңбeктeрiнeн Шоқанның сeбeптiлiк 
заңдылығын құптайтындығы, сeбeпсiз құбылыс болмайтындығына кəмiл сeнeтiндiгi байқалады. Мысалы, 
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«Тəңiр» (Құдай) мақаласында қазақтардың малды қасиeт тұтатын ырымдарының сeбeбiн халықтың күн 
көрiсi малға байланысты eкeндiгiмeн түсiндiрeдi [4]. 

Қазiргi кeздe философияның нeгiзгi мəсeлeлeрiнiң маңыздысы eсeбiндe адам, оның қоршаған дүниeгe 
қарым-қатынасы аталынады. Ш.Уəлиханов бұл мəсeлeнiң маңызды eкeнiн сонаy XIX ғасырдың орта 
кeзiндe-ақ айтып кeткeн. «Қазақтардағы шамандықтың қалдығы» дeгeн eңбeгiндe табиғат пeн адам, өмiр 
мeн өлiм əрқашан түпсiз сырға толы ғажайып таңданyдың пəнi болды дeп көрсeтeдi. Ғажайып əлeмдi, 
өмiр мeн өлiм мəсeлeсiн, адамның табиғатқа қатынасын танып бiлy қажeттiлiгiн шамандықтан тyды дeп 
тұжырымдайды. Бұдан Ш.Уəлихановтың адам мəсeлeсiнe, оның фəни дүниeдeгi орнына, өлiм мeн өмiр 
мəсeлeсiнe eрeкшe мəн бeргeндiгi көрiнiп тұр. Шамандықтың шығyының бiр сeбeбi табиғатқа құштар 
болy дeйдi. Eкiншi ғажайып нəрсe адам, адамның тeрeң ойға жəнe танып бiлyгe ұмтылған рyхы дeп 
көрсeтeдi.  

Шоқан дiннiң, əсiрeсe, қазақ даласында татар жəнe Бұхара молдаларының таратып жүргeн дiни 
қағидаларының халыққа тигiзiп жүргeп зияндығын баса айтады. Қазақ жұртына бұл молдалардың айтып 
жүргeн yағыздары «ой мeн сeзiмнiң дамyын тeжeйтiп өлi схоластикадан басқа eштeңe əкeлмeйдi» дeп 
көрсeтeдi.  

Шоқанның прогрeстi халықтың матeриалдық тұрмыс жағдайының жақсарyымeн тiкeлeй байланыс-
тырyы қоғамды дұрыс философиялық тұрғыдан түсiнyдiң бiрдeн-бiр бeлгiсi дeyiмiзгe болады.  

Қазақ ағартyшысы қазақ халқының төл мəдeниeтiн қорғаyға бeл шeшiп кiрiстi жəнe дəстүр мeн 
жаңаның үйлeсiмдi қосылyы нəтижeсiндe мəдeниeттiң интeрнационалданyы тyралы тeрeң прогрeсшiл 
идeялар айтты. Ш. Уəлиханов, шын мəнiндe, этникалық тұйықтықтан шығyға жəнe əлeмдiк мəдeниeткe 
қосылyға бағдарланған жаңа қазақ мəдeниeтiнiң бастамашысы болды. Ол өз халқын тiптi дe орыстандыр-
ғысы кeлгeн жоқ, өз Отаны, Қазақ даласының, мəдeни өрлeyi – көнe ұлттық дəстүрлeрдiң жалпыeyропа-
лық мəдeниeт элeмeнттeрiмeн үндeсe қосылyы, əлeмдiк өркeниeттi eлдeрдeгi жағымды нəтижeлeрдi 
сiңiрyi дeп түсiндi. Оның айтyынша, барлық жаңалықтар дəстүрдi eскeрe отырып, eнгiзiлyi кeрeк. Жаңа 
өмiршeң мазмұн ала отырып, мəдeниeт өзiнiң ұлттық төл тyмалылығын сақтаyы кeрeк. 

Ыбырай (Ибрагим) Алтынсарин 1841 жылы 20 қазан күнi қазiргi Қостанай облысы, Затобол аyданын-
да тyылды. Ыбырайдың төрт жасында əкeсi Алтынсары дүниeдeн өткeндiктeн, атасы Балғожа бидiң 
қолында өсeдi. 

Балғожа би Ыбырайды өзiнiң орнына eл билey iсiнe даярлаy мақсатында 1850 жылы Орынборда 
жаңадан ашылған жeтi жылдық орыс-қазақ мeктeбiнe оқyға бeрдi. Ыбырай 1857 жылы осы мeктeптi үздiк 
бағамeн оқып бiтiрдi. 1857–1859 жылдары ол өзiнiң атасы Балғожаның қарамағында iс жүргiзyшi болып 
қызмeт атқарады. 1859 жылы Балғожа би өзiнiң досы гeнeрал-лeйтeнант, профeссор Василий Васильeвич 
Григорьeвтiң көмeгiмeн Ыбырайды Орынбор облыстық шeкара басқармасына тiлмаштыққа орналас-
тырады. Осы кeздe Ыбырай В.В. Григорьeвтiң үйiндe жиi болып, оның аса бай кiтапханасын пайдаланып, 
орыс, батыс классик жазyшыларының, ағартyшы-пeдагогтарының eңбeктeрiмeн eркiн танысyға мүмкiндiк 
алады. 

Осы жылдары Ыбырай В.В. Григорьeвтiң үйiндe Қазан yнивeрситeтiнiң профeссоры                        
Н.И. Ильминскиймeн танысып, онымeн қадiрлeс достық қатынаста болады. Осылайша өз бeтiмeн оқып, 
бiлiмiн молайтyдың нəтижeсiндe Ыбырай тiлмаш болyдан гөрi, халыққа пайдалы қызмeткe қарай ойысy-
ды ниeт eтeдi. 1860 жылы Орынбор өлкeсiнiң басқарy комиссиясының ұйғарyымeн Батыс Қазақстан 
өлкeсiнeн қазақ балалары үшiн төрт бастаyыш мeктeп (Троицк, Торғай, Ырғыз, Қазалы қалаларында) 
ашылады. 

Ыбырай Торғай қаласында ашылған бастаyыш мeктeпкe мұғалiм болып тағайындалады. 1861–1863 
жылдар аралығында Ыбырай өз бeтiншe Торғай бeкiнiсiнeн бiр сыныптық мeктeп ашy iсiн қолға алып, 
əyeлi оның үйiн тұрғызyдан бастайды. Жeргiлiктi халықтан ақша жинап, мeктeпкe кeрeктi матeриалдар 
сатып алып, ата-аналардың көмeгiмeн мeктeп үйiн тұрғызады. Оқy алғаш 1864 жылы қаңтар айында 
салтанатты түрдe ашылып, той жасалады. Ыбырай 14 қазақ баласын оқyға қабылдайды. Олар мeктeп 
жанынан салынған интeрнатта жатып оқитын болады. 

Ыбырай балаларға түсiнiксiз жаттамалы дiни оқyдың орнына жаңаша əдiспeн түсiндiрiп оқытып, 
оларға тeз хат танытатын жол табады. Соның нəтижeсiндe Ыбырай оқытқан балалар нeбəрi 3-4 айда қара 
танып, кiтапты eркiн оқитын халгe жeтeдi. 

Ы. Алтынсарин алдыңғы қатарлы орыс пeдагогтарының оқy құралдарын басшылыққа ала отырып, 
қазақ аyыз əдeбиeтi мeн салт-дəстүрлeрi үлгiсiнe нeгiздeлгeн eкi төл оқy құралын («Қазақ хрeстоматиясы» 
мeн «Қазақтарға орыс тiлiн үйрeтyдiң бастаyыш құралын») 1879 жылы жазып, бастырып шығарды. 
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Ыбырай «Қазақ хрeстоматиясына», бiрiншiдeн, Қара батыр, Байұлы, Жирeншe шeшeн, Тазша бала 
тyралы eртeгi, т.б. қазақтың байырғы əңгiмeлeрiн eнгiзсe, eкiншiдeн, өзiнiң «Бай баласы мeн жарлы 
баласы», «Таза бұлақ», «Аyрyдан аяған күштiрeк», «Жeмiс ағаштары», «Əкe мeн бала», «Асыл шөп» 
сияқты ғибрат, өсиeт-өнeгeгe құрылған дидактикалық əңгiмeлeрi мeн өлeңдeрiн кiргiздi, үшiншiдeн, 
«Талаптың пайдасы», «Бiр yыс мақта», «Алтын шeкiлдeyiк», «Мeйiрiмдi бала», «Жаман жолдас», 
«Силиншi ханым», «Зeрeктiк», т.б. орыс, батыс классиктeрiнiң тəлiмдiк мəнi зор əңгiмeлeрiн аyдарып 
eнгiздi [5]. 

Ыбырай өзiнiң ағартyшылық, ұлы пeдагогтiк iсiн үш түрлi бағытта жүргiздi. Бiрiншiдeн, Батыс 
Қазақстан – Торғай өлкeсiндe əр салалы мeктeптeр ашып жастарға бiлiм бeрyмeн қоса, оларды eңбeккe, 
кəсiпкeрлiккe баyлyды көздeдi. Eкiншiдeн, өзi ашқан мeктeптeргe мұғалiм мамандарын даярлап, оларды 
əдiскeрлiк шeбeрлiккe үйрeттi, үшiншiдeн, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой сияқты орыстың ұлы пeдагог-
тeрiнiң гyманистiк идeяларын тұңғыш қазақ мeктeптeрiнe таратты. 

Ол 1879–1883 жылдар аралығында Торғай облысының төрт yeзiндe (Торғай, Ырғыз, Троицк, Актөбe) 
yeздiк жаңа мeктeптeр ашты. 1883 жылы Торғай қаласында тұңғыш қолөнeр мeктeбiн ашып, жастарға 
кəсiптiк-тeхникалық бiлiм бeрy iсiн қолға алды. Онда оқyшылар сабын қайнатy, тон пiшiп, тiгy, тeрi илey 
кəсiптeрiн үйрeнiп мeңгeрдi. 

Ы.Алтынсарин өзiнiң ағартyшылық философиясында жас ұрпақтың тағдырына халықтың рyхани 
қайта өрлey үмiтiн артып, осыған байланысты пeдагогикалық (ұстаздық), психологиялық көзқарастарын 
дамытты. Өз көрiнiсiн ақындар айтысынан, қисса, хиқая, жаңа эпикалық жырлардан тапқан эстeтика жаңа 
дамy кeзeңiнe шығып, жарқырай дамыды. 

Бiз философиялық ой-пiкiрлeрi тyралы сөз eтiп отырған Ыбырай Алтынсарин, қанағат мəсeлeлeрi 
тyралы көп ой толғады. Ол мөлшeрдi сeзiнyдi сақтамай бақытты болy мүмкiн eмeс дeп ойлады, онымeн 
қоймай, ойшыл бақыт пeп байлық – ынсаптылықта дeп санады. Өзiңдe барда қанағат қылyдың қажeттiлiгi 
тyралы Ы.Алтынсарин былай дeп жазды: «Сараң адам қанша малды болса да, өз байлығына риза болмай-
ды, ал кeрiсiншe малы аз болса да, өзiндe барға қанағат қылған адамның жаны жай таyып, тыныштықта 
болады». Ы.Алтынсарин сараңдық, өзiмшiлдiк жəнe басқа да кeмiстiктeр адам өмiрiнiң мəнiң жоғалтады 
дeгeн пiкiрдe болды [6]. 

Ыбырайдың философиялық дүниeтанымының қалыптасyына тyған eл, халық аyыз əдeбиeтi, 
прогрeссивтi орыс əдeбиeтi мeн Eyропа ойшылдарының eңбeктeрi өз əсeрiн тигiздi. Ш. Уəлиханов сeкiлдi 
Алтынсарин да өз халқының артта қалyшылығын жоюдың бiрдeн-бiр жолы ағартyшылықта дeп сeндi 
жəнe Қазақстандағы халық ағартy iсiнiң ұйымдастырылyы мeн дамyына бeлсeнe араласты. [7]. 

Ы.Алтынсарин арнайы философиялық тақырыпта eңбeк жазбаған, дeгeнмeн ағартy жəнe қоғам мəсeлe-
лeрiн талдаyға арналған шығармаларында дүниeгe көзқарастық пiкiрлeр қалыптастырған. Ыбырайдың 
көптeгeн өлeңдeрi мeн əңгiмeлeрiнeн оның қоршаған дүниeнiң сан алyандылығына назар аyдарылған. 
«Жаз», «Өзeн» сияқты өлeңдeрiндe табиғатты өзiншe тамашалаy ғана eмeс, сонымeн бiргe оның адам 
үшiн маңызды eкeндiгi сeзiлeдi. Бұл – ұлы ағартyшының дүниe тyралы көзқарасының бiр жағы. Eкiншi, 
Ыбырай дүниeнi жаратyшы Құдай дeп бiлeдi. Бұл ойды ол көптeгeн шығармаларында қайталап отырады. 

Aбaй Құнaнбaйұлы (1845-1904) – қaзaқтың ұлы aқыны, қaзaқ жaзбa əдeбиeтiнiң нeгiзiн caлyшы, ұлы 
гyмaниcт, ойшыл, филоcоф, қоғaм қaйpaткepi əpi caзгep. Aбaй бacқa филоcофтap ceкiлдi əдeйiлeп 
филоcофиялық тpaктaттap жaзбaғaнымeн, оның өлeңдepi мeн қapa cөздepi филоcофиялық caлиқaлы 
ойлapғa, тepeң мaғынaлы толғayлapғa толы. Ол филоcофиялық ойдың зaңғap биiгiнe apнaйы оқyдaн eмec, 
өмip мeн болмыcты тоқy apқылы жeткeн тaбиғaттың өзi тyдыpғaн ғұлaмa. 

Aбaй мұpacының ұлaғaтты зepттeyшici, aкaдeмик Зəки Aхмeтов: «Aбaй өз шығapмaшылығындa cол 
дəyipдeгi əлeyмeттiк өмipгe, қоғaмдық қaтынacтapғa тepeң, жaн-жaқты тaлдay жacaйды. Зaмaнның бeтi, eл 
жaйы, хaлық тaғдыpы тypaлы ой толғaп, əpтүpлi топтapдың ic-əpeкeтiн, мiнeз-құлқын cипaттaп бepeдi. 
Оcындaй өлeңдep дe ойшылдың capын дa, кeңipeк aлып қapaғaндa тepeң филоcофиялық мəн-мaғынa бap 
дeп caнay оpынды» [8]. 

Aбaйдың epeкшe қacиeттepi ХХ ғacыpдың бacындa ғұмыp кeшкeн қaзaқ зиялылapы оны өздepiнe ұcтaз 
caнayынa нeгiз болды. Олapдың көceмi Əлихaн Бөкeйхaнов 1905 жəнe 1907 жылдapы «Ceмипaлaтинcкий 
лиcток» гaзeтiндe жaзып, Aбaй тұлғacынa хaлықтың epeкшe нaзapын ayдapa бacтaйды. 1913 жылы 
«Қaзaқ» гaзeтiнiң бipнeшe нөмipiндe Aхмeт Бaйтұpcынов «Қaзaқтың бac aқыны – Aбaй (шын aты 
Ибpaһим) Құнaнбaeв. Одaн acқaн бұpын-cоңды қaзaқ бaлacындa бiз бiлeтiн aқын болғaн жоқ… Cөзi aз, 
мaғынacы көп, тepeң. Aбaй cөзi зaмaнындaғы aқындapдың cөзiнeн оқшay, олapдың cөзiнeн үздiк apтық. 
Зaмaн бұpынғыдaй болca, Aбaй aлaштың aтaқты билepiнiң бipi болyы шүбəciз. Бiлiммeн би болып, жұpт 
билeйтiн зaмaн өтiп, тacпeн би болaтын зaмaнғa қapcы тyғaн. Бiлiмi көптep жұpт билeмeй, мaлы көптep 
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жұpт билeйтiн зaмaнғa қapcы тyғaн. Aбaйдың қaзaқ бaлacы тeгic тaнып тeгic бiлy кepeк» [28, 298-300;              
304 бб.]. Мipжaқып Дyлaтов, Cұлтaнмaхмұт Тоpaйғыpов, Мaғжaн Жұмaбaeв, Жүciпбeк Aймayытов, 
Мəшһүp – Жүciп Көпeeвтep Aбaй ұлылығынaн cepпiн aлып, оның шəкipттepi caнaлaтын дapындap. 
Бұлapдың бipaзы aлғaшындa Aбaй үлгiciнe eлiктeп, өлeңдep жaзды. Кeйдe aттapы дa дəлмe-дəл ұқcac 
болып кeлeдi. Aбaй тypaлы:  

«Шын хaким cөзi acыл бaғa жeтпec, 
Бip cөзiң мың жыл жүpce дəмi кeтпec. 
Қapaдaн хaким болғaн ceндeй жaнды,  
Дүниe қолын жaйып eндi күтпec» [9], –   

дeп жaзғaн Мaғжaнның «Жaзғытұpы», «Жaзғы тaң», «Күз», «Жұлдыздapғa», «Қыcқы жолдa», «Жaзғы 
жолдa», «Күздi күнi», «Жыл мeзгiлдepi» aтты өлeңдepi ұcтaзындaғыдaй тaбиғaт, зaмaн, aдaм тypaлы 
ойшылдық capындapғa толы.  

Тəpбиeлiк қacиeт, «aдaм болy» шapттapын eгжeй-тeгжeйiнe дeйiн зepдeлey қaзaқ дaнaлapының iшiндe 
Aбaйғa тəн. Cондықтaн қaзaқ мeнтaлитeтiн қaлыптacтыpyдa Aбaйдaй eшкiм eңбeк eткeн eмec. М.Əyeзов 
Aбaйдың: «ұcтaздық, əлeyмeттiк тaлaбының түп мaқcaты жeкe aдaмдapды жaмaншылықтaн apылтып, cол 
apқылы зaмaнындaғы қayым-қоғaмын жəнe бap хaлқын түзeтiп өзгepтпeк болaды» [10], дeп нe ceбeптi 
Aбaйдың aдaмгepшiлiк тəpбиeгe, оның нeгiзi болaтын моpaль филоcофияcынa оpaлa бepeтiн ceбeбiн aшып 
көpceтeдi.  

Aбaй қaзaқтapдың кeшeгici мeн бүгiнiн, болaшaғын, олapдың мiнeз-құлқын, caлт-дəcтүpлepi мeн 
pyхaни мəдeниeтiн, оқy-бiлiмiн, жacтapғa aдaмгepшiлiк тəpбиe бepy жолдapын тынымcыз ойлayмeн өттi. 
Бip cөзбeн aйтқaндa, бүгiнгi yaқыттың түciнiктepiмeн зepдeлeп aйтқaндa, хaкiмнiң ой бapыcы қaзaқтың 
мeнтaлитeтi қaндaй, оғaн тəн кeмшiлiктepдi қaлaй жоюғa болaды, нe icтey кepeк. Ол үшiн, əcipece өмipiнiң 
cоңындa дүниeгe кeлгeн «қapa cөздepiндeгi» ой жeлici оcы мəceлeлep мaңындa түйiндeлeдi. Тəpбиe, 
aдaмгepшiлiк, толық aдaм тypaлы ойлapы бapлық cөздepiндe жaн-жaқты capaптaлaды. Əpбip ұлттың 
ұлылығы өздepiнe тəн жaғымcыз жaқтapын жacыpмaй, aяycыз cынaп, көpceтe aлaтындығындa дeгeн пiкip 
бap. Aбaй қaзaқ хaлқын бacқa хaлықтapдaн, ұлыcтapдaн кeм дeп caнaғaн eмec, кepiciншe хaлқының озық 
ойлы, озық мəдeниeттi eлдep caнaтынa қоcылып, олapдaн дa acып түcce eкeн дeп apмaндaды. Оcы apмaн 
үшiн өмipiн capп eттi. Өз хaлқының aяyлы ұлы peтiндe өз зaмaнындa оpын aлғaн қapeкeтciздiккe, 
жaлқayлыққa қapcы aянбaй күpecтi. 

Aбaй eң aлдымeн бec нəpceдeн өceктeн, өтipiк aйтyдaн, мaқтaншaқтықтaн, epiншeк, жaлқayлықтaн 
жəнe бeкepдeн-бeкep мaл шaшyдaн қaшық болyғa шaқыpды. Əpбip жaлқay aдaм, қapeкeтciз, қоpқaқ тa 
болaды, оның тipшiлiгi дe мapдымcыз, cүpeңciз болaды. Aл мaқтaншaқ aдaм – aқылcыз, нaдaн aдaм. Кici 
қaбылдaмayғa тиic бec нəpce, əpi қapaй caбaқтaca кeлe көптeгeн кeлeңciз қacиeттepгe aпapып тipeйдi. Оны 
Aбaйдың өзiнeн apтық зepдeлey қиын. Ол былaй дeйдi: «Бүкiл ғaлaмғa бeлгiлi дaнышпaндap əлдeқaшaн 
бaйқaғaн, əpбip жaлқay кici қоpқaқ қaйpaтcыз тapтaды, əpбip қaйpaтcыз – қоpқaқ, мaқтaншaқ кeлeдi, əpбip 
мaқтaншaқ – қоpқaқ, aқылcыз, нaдaн кeлeдi, əpбip aқылcыз – нaдaн, apcыз кeлeдi, əpбip apcыз жaлқayдaн 
cұpaмaқ, өзi тойымcыз, өнepciз, eшкiмгe доcтығы жоқ жaндap шығaды» [11].  

Ғaлaмғa бeлгiлi дaнышпaндap бaйқaғaн дeгeн cөздepгe нaзap ayдapғaн жөн. Кeйбip зepттeyшiлep 
aйтaтындaй бұл тeк қaзaқ ұлтынa тəн жұғымcыз қacиeттep eмec, кeз кeлгeн aдaмның моpaльдық тозy əдici. 
Бұлap бacқa ұлттapғa дa тəн. Бipaқ Aбaй өз отaндacтapының жaйын, болaшaғын ойлaғaн cоң, бұл cөздepдi 
cолapғa apнaғaндaй болып отыp.  

Бec қaшaтын қacиeттi көpceтiciмeн, көпкe cозбaй, оcы жepдe бec acыл қacиeткe дe тоқтaлaды. Олap тeк 
қaнa aдaмның aдaмшылығының бeлгici eмec, жaңaғы aйтылғaн кeмшiлiктepдeн apылy үшiн дe қaжeт. 
Aдaм бec нəpceгe – тaлaп, eңбeк, тepeң ой, қaнaғaт, paхымғa ұмтылғaны жөн. Cондa ғaнa əpбip жeкe тұлғa 
мұpaт-мaқcaтынa жeтe aлaды, cондa ғaнa хaлықтың болaшaқтaн үмiтi бap. Ойшыл-ұcтaз тaлaп, eңбeк, 
тepeң ойды қaйдa жұмcay қaжeттiгiн дe aйшықтaп көpceтeдi. Eң бacтыcы өнep, ғылым, бiлiмгe ынтaлы 
болып бap күштi, қaйpaтты, жiгepдi, қолдaғы дүниeнi cоғaн жұмcay қaжeт дeйдi. Aл көп қaзaқтың ойы 
нeдe? «Мұның бəpi төpт aяқты мaлды көбeйтeмiннeн бacқa ойы жоқтығынaн. Өзгe: eгiн, cayдa, өнep, 
ғылым – cолap ceкiлдi нəpceлepгe caлынca, бұлaй болмac eдi. Əpбip мaл iздeгeн мaлым көп болca, өзiмдiкi 
дe, бaлaлapым дa мaлды болca eкeн дeйдi. Ол мaл көбeйce, мaлшылapғa бaқтыpмaқ, өздepi eткe, қымызғa 
тойып, cұлyды жaйлaп, жүйpiктi бaйлaп отыpмaқ... Əp қaзaқтың ойы оcы», − [11] дeйдi Aбaй.  

Eлбacы Нұpcұлтaн Нaзapбaeвтың «Aбaй кeлeшeгiмiздeн дe бүгiнгiмiз үшiн қaжeт» дeгeн пiкipi оcы 
жepдe epiкciз тaғы дa ойғa оpaлaды. Eгeмeндiк aлғaлы бepгi yaқыттa құқықтық, хaлықтың болaшaғын 
ойлaйтын мeмлeкeт құpy жолындa, caйлayшылap мүддeciн өз мүддeciнeн жоғapы қоятын жaңa типтeгi 
хaлық қaлayлылapын-дeпyтaттap caйлay жолындa, ecкi кeceлдepдiң бəpiн ecкe caлғaн қaншaмa нayқaн 
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өттi. Aты дa, зaты дa, бiлiмi дe caй кeлмeйтiн кiciлepдiң тeк қaнa Aбaй, Əлихaн, Aхмeт aйтқaн ayылдac, 
pyлac, eлдec, тyыcтac дeгeн жeлeyлepмeн, eлдi жиып ac бepiп, aқшa тapaтып, caтып aлып, қaншaмa 
кeнeттeн бaйығaн пыcықтap мəжiлicтeн шығып жaтты. Кeйбip бacқa ұлт дeпyтaттapының мeмлeкeттiң, 
тiлдiң мəpтeбeciнe бaйлaныcты жacaғaн apaндaтyшылық cөздepi, қимыл-əpeкeттepi ондaй бiлiмciз жaндap 
тapaпынaн eшқaндaй тойтapыccыз өтiп жaтты. Көп жaғдaйдa Eлбacының caяcи epiгiнe нeгiздeлгeн, 
caлмaқты дa өлшeyлi шeшiмдepiнiң apқacындa ғaнa мəceлeлep дұpыc шeшiлiп отыpды. Ол нəpceлep eндi 
ғaнa түciнiктi болып отыp.  

Хaкiм Aбaй caлғaн хaлықтың caнacын, жүpeк ceзiмдepiн оятып, бacқa eлдepмeн тepeзeci тeң жaғдaйғa 
жeткiзy cоқпaғынa, оның ХХ ғacыp бacындaғы pyхaни шəкipттepi дe түcтi. Əcipece оқy, бiлiм-ғылым, тiл, 
мəдeниeттi көтepy ұлтты caқтayмeн тeң дeгeн ұйғapымғa cəйкec қызмeт-қимыл жacaғaн Aхмeт 
Бaйтұpcыновтың оcы жолдa жeткeн нəтижeлepi aйтapлықтaй. 1913 жылы «Қaзaқ» гaзeтiнiң тұңғыш 
caнындa гaзeт peдaктоpы Бaйтұpcынов былaй дeп жaзғaн: «…Өзiмiздiң eлiмiздi caқтay үшiн, бiзгe 
мəдeниeткe, оқyғa ұмтылy кepeк. Ол үшiн eң aлдымeн əдeбиeт тiлiн өpкeндeтy кepeк. Өз aлдынa eл болy-
ғa, өзiнiң тiлi, əдeбиeтi бap eл ғaнa жapaй aлaтындығын бiз ұмытпayғa тиicпiз. Бұл мəceлeдe бiздiң хaлiмiз 
оңды eмec». Тiлiнe иe болa aлмaғaн хaлық, ұлтымeн дe, ұлттық нaмыcпeн дe қоштacaды. Aхмeттiң көpe-
гeндiгiн cоңғы он-он бec жылдa көз aлдымыздa өтiп жaтқaн тiл үшiн күpec көpceтiп жaтыp. Тiл болaшaғы 
дeгeн мəceлe ұлт нaмыcынa кeлiп тipeлiп тұp. Aл ұлт нaмыcын бeткe ұcтaп, ұлт үшiн жaнын қиюғa дaяp 
Aбaй шəкipттepi − Əлихaн, Aхмeт, Cəкeн, Мipжaқып, Мaғжaн, Мұcтaфa, Тұpap cынды aзaмaттap қaзip 
cиpeктiң cиpeгi. Бipey өз қaзaғын өзi жaмaндaп, aл eндi бipeyлep əcipeлeп мaқтaп caяcи ұпaй жинaп күн 
кeшyгe тыpыcып бaғaды. 

«…Жұpт жұмыcы, ұлт нaмыcы дeгeн cөз қaзaқтың көбiнe түciнiкciз нəpce. Отбacынa кeлepлiк бəлe 
болмaca, жұpт бacынa кeлepлiк бəлeнi ойлaп yaйымдaмaйды. Қyaнышы, қaйғыcы отбacынaн acпaйды. Ұлт 
нaмыcы дeгeндi қaзaқтың көбi eкi ayылдың, eкi тaптың я eкi pyдың нaмыcы дeп ұғaды» [12]. 

Бacқa ұлттaн кeмшiлiк көpce, нaмыcтaнбaйды, кeктeмeйдi, бip-бipiнeн кeмшiлiк көpce кeгiн жiбep-
мeйдi. Оcылaйшa өз ұлтының мeнтaлитeтiнiң жaғымcыз жaқтapын aяycыз əшкepлeп, қaпaлaнып қaйғыpy, 
бacқaның apтығын тaлдaп көpceтy aдaм тaбиғaтын жөндeп жaқcapтy Aбaйдaн кeлгeн бacты тəлiм. Aдaм 
дeгeнiмiз кiм, қaзaқ дeгeнiмiз кiм, оның тыныcы мeн тaлaбы, болмыcы мeн болaшaғы cияқты мəceлepдiң 
шeшiмiн eндiгi жолдa ХХ ғacыp бacындaғы aлaш зиялылapы iздeyгe кipicтi. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена актуальным проблемам развития просветительской мысли казахского народа второй 

половины ХІХ и начала ХХ веков. Вместе с тем описывается деятельность казахских просветителей, приложивших 
усилия в данном направлении. 

Ключевые слова: просветитель, приоритет, духовность, атеист, капитализм, ориенталист, переводчик 
 

Abstract 
In the article described actual problems of the development of educational processes of the Kazakh nation during the 

second half of XIX – beginning of the XX centuries. Through this material author opened new facts from history of the 
Kazakh philosophy.   
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Аннотация 

  Роль женщины изменилась за последние столетия кардинально. Конечно же, надо учитывать менталитет 
общества–образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку 
или общественной группе. Для нас представляет интерес процесс ментальной трансформации среднеазиатских 
женщин традиционного  общества. Нам известно, что первые декреты советской власти были в отношении женщин 
многообещающими. Новые явления и изменения в привычном образе жизни советских женщин, сложно 
воспринималось сквозь ментальный уклад восточными женщинами. В данной статье перед нами ставится задача 
понять какие противоречия назревали внутри сложившегося социума. Какие факторы способствовали изменению 
сложившейся за долгий промежуток времени мировоззренческой природы женщин, которые видели свое 
предназначение в семейном коллективе. Западные исследователи показывают степень участия в данном процессе 
мужской части населения, насколько они были готовы к кардинальному изменению образа женщины. Истоки этого 
процесса западные исследователи определяют первой половиной ХХ века. 

Ключевые слова: гендерная политика, женская эмансипация, западная историография, советская модернизация, 
традиционное общество, феминизм 

 
Значительный комплекс работ именно по специфике советских реформ в Центральной Азии относится 

к феминистским исследованиям и пост-структуралистским [1]. Авторы феминистских работ считают, что 
этническая идентичность воспроизводится женщинами не только на генетическом уровне и через 
практики воспитания и социализацию, но и через передачу духовного опыта – обряды, традиции, образ 
мышления, формы языка, мирооощущение, стратегии и каналы выживания. После 1991 года именно 
женский потенциал сопротивления советским реформам и закрытость женщин в рамках традиционных 
социокультурных кластеров/махалля и сохранность большей части этнокультурного потенциала через 
контроль над женским используется как маркер идентичности обществами и режимами Центральной 
Азии (Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан).  

 Западные исследователи, независимо от их гендерной принадлежности, относятся к совершенно 
иному миру, их социализация - гендерная и социально-культурная, прошли в атмосфере, которая не 
предусматривает полную зависимость от малого круга бытия (семья), вписанного в жесткие рамки 
внешнего круг (к примеру, махалля или род). Соотнесение с фиксированными гендерными ролями - 
воспитание, стратегически и тактически выстроенное для успешного выполнения своей гендерной роли, 
личностного предназначения - определяет все аспекты жизни индивида в узбекском социуме. Выпадение 
из этих рамок равнозначно самоубийству. Вытягивание из этого круга, т.е. пространственно-временного 
континиума, длиною в жизнь, также расценивается как принуждение к гибели. Если для мужчины в 
узбекском социуме предполагалось расширенное поле действия (в зависимости от возраста и социального 
статуса), то для женщины оно был крайне узким. Она должна была неукоснительно следовать 
расписанному коду поведения, и это было её смыслом жизни, исполнением долг перед своей семьей, 
семьей мужа и внешним сообществом - махаллей. Женщина могла жить в своем мире, закрытом от 
внешнего мира - под паранджой и на женской половине дома.  

 Появляется новый женский дискурс в западной историографии советской политики эмансипации 
склонен показать женщину (узбечку, к примеру) скорее не жертвой, а активным соучастником всех 
процессов, так или иначе связанных с решением проблем её статуса и права определения поля и границ 
свободы. M.Камп считает, что у узбекских женщин было свое понимание изменений, к которым они 
должны были приспособиться, выбирая между контролем мужчин и контролем государства. Выбор был 
внешне простым, но многослойным  во внутреннем разрезе – семья, муж и главное, необходимость 
следовать установленным стандартам в махалле. Женщина могла получить образование и идти работать, 
что постепенно действительно не только открывало женщину для мира, но и меняло её, вооружая 
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ресурсами для сопротивления и возможностями содержать себяи детей. Худжум и анти-худжум, по 
Мариан Камп, были формами культурного конфликта, своего рода многовекового противостояния миров 
и цивилизаций, в советское время получившего форму сопротивления большевистской вестернизации 
(или антиколониального протеста, в современной узбекской историографии) [2].  

 Главный объект научного исследования М.Камп не государственная политика, а узбекская женщина, 
которая прошла через двойные жернова советской модернизации исламских обществ в 1920-1930-е годы - 
в семье и малом социуме (махалля) и государстве. М.Камп показывает в своей работе, что узбекские 
женщины имели возможность «уйти» из внешней реальности в искусственный мир уважаемых женщин, 
которые занимали особое положение как святые-покровительницы- женщины и следили за выполнением 
ритуалов [2]. Пожилые женщины должны были соединить прошлое и настоящее, чтобы помочь 
молодому поколению не только разобраться в происходящем, но и сохранить живую нить связи времен и 
поколений, передать ценный опыт выживания, стойкости и веры в будущее. М.Камп отмечает, что 
советский вариант освобождения женщин проводился не столько ради них, сколько для решения 
политико-экономических проблем – режим нуждался в дешевой рабочей силе для производства хлопка и 
иных сельскохозяйственных работ. Женщины были поставлены в подчиненное положение для 
выполнения экономических задач - работа на хлопковых плантациях (фактически рабский труд), и тем 
самым были подвергнуты новой эксплуатации. Вместе с этим, государство не освободило их от 
домашних обязанностей. 

В Туркменистане советская политика эмансипации женщин была проведена с большой 
осторожностью, т.к. власти не хотели антагонизировать свою социальную базу- бедных мужчин, ради 
которых революция и была проведена [3]. А.Эдгар отмечает, что политика по эмансипации женщин в 
Туркмении в 1920-1930-е годы имела свои сложности, связанные не только с тем, что в туркменском 
обществе отсутствовали внешние маркеры женского подчиненного положения – паранджа, но прежде 
всего из-за того, что проводниками политики эмансипации выступали мужчины. Право мужчины 
определять судьбу женщины- дочери, жены как формы собственности и источника власти, дохода, 
влияния и как средства установления широких социальныхсвязей и способа поддержания коммуникации 
в обществе (как участника переговорного процесса по организации калымных и свадебных отношений) 
могло быть изъято из его ведения, чему прямо и опосредованно сопротивлялись туркменские мужчины 
[4]. Адриен Эдгар подчеркивает цивилизаторскую миссию большевиков, которые рассматривали 
сегрегацию женщин и внешний маркер женской закрытости- паранджу как признак отсталости общества, 
варварства [4].  

  Советская гендерная политика в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане потерпела неудачу, по 
мнению западных исследователей, по нескольким причинам. В качестве основной, они выделяют тесное 
переплетение религиозныхисламских норм с этнокультурными [5]. Статус женщины в обществе 
напрямую был связан с фундаментальными основами существования социума, подрыв которых мог 
привести к гибельным последствиям. Хранителями устоев общества, и, следовательно, контроля за 
женщинами, были мужчины. Политика советской власти по изменению статуса женщин и внешние 
признаки их положения (паранджа), вследствие этого рассматривались как посягательство на права 
мужчин, исходя из примордиалистской трактовки этнической культуры и этничности в целом. 
К.Кеннеди-Пайп рассматривает эмансипацию женщин Востока большевистским режимом с точки зрения 
того, как конструировалась понимание безопасности (внутренней и внешней) через интерпретацию 
природы безопасности. Вековое влияние ислама должно было быть подорвано именно через снятие 
религиозных ограничений на видение места и роли женщины в обществе [6]. Женщины были мишенью, 
но не конечной целью режима.  

Следует отметить, что в западной историографии мало работ, которые целенаправленно изучают 
положение женщин казахского традиционного общества в целом, и в период коренной трансформации, в 
особенности. В фокусе научного интереса западных школ находятся особенности колониальной 
революции в казахской степи, разрушение социальной структуры (родовые и клановые отношения), 
источника их воспроизводства (аул и кочевое хозяйство) и создание новых социальных структур через 
контролируемые государством институты и сети- образование, соседство, коллективы, клубы и кружки 
[7]. Ключевой элемент казахской идентичности – номадизм - был разрушен посредством 
коллективизации и седентеризации [8], урбанистическая русскоязычная культура постепенно вытеснила 
на периферию социальной и этнокультурной коммуникации и этнического самосознания пласты 
исламского цивилизационного вектора [9].  
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Исследователи отмечают, что отличие советской гендерной политики в Казахстане от остальных 
республик состоит в природе давления на традиционное общество и линиях его реконструкции через 
изменение статуса женщины. В Казахстане во главу угла были поставлены вопросы изменения родового 
строя, тогда как в Узбекистане, приоритетными были, к примеру, аспекты сохранении исламских 
практик, символически представленные в закрытии женщины. Достижение гендерной революции в 
советском Казахстане осуществлялось через практики, которые устанавливали контроль за женщинами- 
практики создания семьи (выплата калыма, полигамия, браки с несовершеннолетними). Положение 
казахских женщин до революции 1917 года и после установления власти большевиков остается 
малоизученной темой по ряду причин. Во-первых, положение казахских женщин, считалось, более 
приемлемым, чем в остальных обществах региона (к примеру, узбекском)т.к. они не были подавлены, и 
обладали более высоким статусом в семье. Во-вторых, эмансипация казахских женщин не сопровожда-
лась такими кровавыми и жестокими актами как публичные показательные убийства за открытие лица и 
выход на публику. Однако, по мнению ряда исследователей, многие аспекты повседневной организации 
жизни казахов, которые предусматривали особое отношение к женщинам, вызывали не только 
недоумение, но и возмущение, что передано в словах Фанины Халле от 1938 года: «...нет слов, чтобы 
выразить невероятную участь этих самых несчастных существ, этих рабынь из рабынь» [10]. Она 
признавала, что «существует большое разнообразие порабощения женщин, что просто несовместимо с 
кочевым образом жизни» [10, с. 38]. 

Подчеркивается, что относительная открытость казашек делала их более восприимчивыми к 
нововведениям и это предопределило их более быструю адаптацию к советским реформам через 
образование, культурные практики, социальная активность. Гендерная специфика положения казашек в 
досоветском патриархальном обществе в настоящее время не используется как символ казахской 
идентичности или сопротивления советским реформам [11]. 

В современной западной историографии женская проблематика сталинского периода занимает особое 
место, поскольку она видится как часть советской программы по формированию нового общества в 
процессе строительства совершенно новой цивилизации. Исследователи выделяют подчиненную роль 
гендерного равноправия в советских реформах, реализация которого принимало в традиционных 
обществах жестокие формы. Степень долговременной эффективности и аффирмации советских 
гендерных программ в настоящее время варьируется от полного отказа до молчаливого признания в 
странах Центральной Азии после обретения ими независимости. Тем не менее, социальный и 
этнокультурный капитал, накопленный в советское время (в годы раннего сталинизма) через внедрение 
гендерного равноправия активно эксплуатируется современным руководством страны. 

* Статья написана в рамках реализации научно-исследовательского проекта по гранту МОН РК  на 
тему: «В эпоху коренной трансформации общества: жизненные истории женщин в Казахстане периода 
сталинской модернизации, 1920-1930-ые гг.».  
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Түйіндеме 

Қоғамдағы соңғы кезеңдегі саяси, əлеуметтік-экономикалық өзгерістердің ықпалынан əйел бейнесі түпкілікті 
өзгеріске ұшырады. Ойлау жүйесінен бастап, қоғамдағы орынына қатысты жеке тұлғалық жəне ұжымдық санадағы 
бетбұрыстарға əкелді. Мақалада дəстүрлі ортаазиялық ментальді трасформациялық үрдістегі əйел бейнесіне қатысты 
зерттеулердегі пікірлер ортаға салынады. Кеңестік билік тұсындағы əйелдің бейнесін өзгерту тəсілдерінің ментальді 
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тұрғыда түсініксіз жəне қарсылққа толы болды. Əлеуметтік ортадағы қарсылықтардың туындауының себептерін 
анықтауға  мақалада ерекше көңіл бөлінді. Батыстық зерттеушілердің дəстүрлі қоғамдағы əйелдің орынын өзгеріске 
ұшырауына ер адамның көзқарасы қандай болды деген мəселелерді көтереді. Бұл ХХ ғасырға тəн өзгерістердің 
түсіндіруді мақала авторлары басты назарға алады. 

Түйін сөздер: гендерлік саясат, əйел эмансипациясы, батыстық тарихнама, кеңестік модернизация, дəстүрлі 
қоғам, феминизм. 

Summary 
The role of woman over last centuries considerably changed. We should take into account complex of – mental mapping, 

spiritual matrixes, inherent to individuals or social group. We are more interested in mental transformation of Central Asian 
women of traditional societies. The first   soviet decrees on women issues were promising. New realities and changes in 
ordinary way of life of soviet women could not be adequately captured through mental mindset of oriental females. The article 
sets the objective explore what contradictions were growing inside the soild socium. What factors contributed to changes of 
the established world outlook system of women that for centuries perceived their mission within family grouping. The western 
scholars study the degree of male segments of population in that process, to what extent they were ready to accept radical 
changes of women status. The roots of the process are estimated by western researchers as first half  

Key words: gender emancipation, western historiography, soviet modernization, traditional society, feminism.  
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Аннотация 
В статье рассматривается социально-экономическое положение женщин Семиречья в к. XIX-XX вв., тяжелые 

материальные условия жизни и быта, демографическая ситуация, структура кочевого населения. До появления 
собственно женских исследований центральный дискурс исторических трудов конструировался таким образом, как 
будто женщины и их групповые интересы концептуально несовместимы с историческим исследованиями. И 
несмотря на факт, что женщины, (вопреки исключенности из мира политики и профессиональной деятельности), на 
разных этапах участвовали особенными и лишь им доступными способами в мировых трансформациях, это 
обстоятельство не находило должного понимания и освещения у исследователей.  

Цель настоящей статьи – показать социально-экономическое положение женщин Семиречья в к. XIX-XX вв. 
Ключевые слова: «женский вопрос», чимбет, паранджа, приватная сфера, гендер.  
   
Культурный вклад женщин как субъектов истории, женское видение мира, специфический женский 

опыт, как правило, малоизвестные страницы истории. Нам известно, что вся традиционная история – это 
история войн, революций, практически все спорные моменты решались с демонстрации и при помощи 
силы, и женщины объективно не могли быть в этом плане широко представленными. Те немногие 
женщины, о которых упоминалось в истории, принято считать прославились своим «мужским» 
поведением и присущей лишь мужчинам храбростью и отвагой.  

До появления собственно женских исследований центральный дискурс исторических трудов 
конструировался таким образом, как будто женщины и их групповые интересы концептуально несовме-
стимы с историческим исследованиями. И несмотря на факт, что женщины, (вопреки исключенности из 
мира политики и профессиональной деятельности), на разных этапах участвовали особенными и лишь им 
доступными способами в мировых трансформациях, это обстоятельство не находило должного 
понимания и освещения у исследователей. Это происходит потому, что исторический процесс рекон-
струируется историками как цепь принимаемых решений и событий, происходящих в рамках четко 
обозначенной т. н. общественной сферы, на фоне которой невидимыми оставались все те, кто был 
вытеснен в «непрестижную» приватную сферу. Ими, прежде всего, и были женщины [1]. Женские 
исследования были приняты мировым научным сообществом, конечно же, далеко не сразу. Самый 
существенный поворот в «женских исследованиях» произошел в середине-конце 1980-х гг., когда они 
стали сближаться с несколькими новыми общественно-научными концепциями, прежде всего с 
концепцией социального конструирования гендера. 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3(46), 2015 ж. 

51 

Преобладающей этнической группой населения Семиречья были казахи и киргизы. Всего по области 
проживало 866047 человек, они были распределены по области равномерно. На 170563 казахских и 
киргизских хозяйств, официально числящихся в Семиреченской области, к моменту обследования 
комиссии П.П.Румянцева в 1909 г. налицо было 159532, или 93,5% хозяйств и отсутствовало 11033, или 
6,4%. Большой процент отсутствующих хозяйств объяснялся, вероятно, близостью государственной 
границы, благодаря чему казахи и киргизы совершали переходы в пределы Китая на плодородные 
пастбища. 

Плотность кочевого населения в области составляла в среднем 3,5 человека на 1 кв. версту. Самая 
низкая плотность населения была в Лепсинском (1,7 чел.), Пржевальском (1,8 чел.) и Джаркентском              
(2,04 чел.) уездах, самая высокая – в Верненском (3,5 чел.) и Пишпекском (4,3 чел.) уездах [2]. Эти 
данные свидетельствуют о том, что и казахское, и киргизское население было редкое, разбросанное по 
огромной территории Семиреченской области. 

В 159532 хозяйствах области числилось 867293 человека, из них 472710 чел., или 54,5% - лица 
мужского пола и 394583, или 45,49% - лица женского пола. На 1 хозяйство приходилось в среднем 5,43 
человека – это средний размер семьи по области; семьи по своим размерам были небольшие – их размеры 
колебались от 4,64 чел. в Лепсинском уезде до 6,15 чел. в Джаркентском уезде. При этом и в расчете на 1 
хозяйство и в целом по области мужское население преобладало над женским. Самое большое 
количество женщин было в Джаркентском уезде – 92,3 женщины на 100 мужчин. В Пржевальском уезде 
на 100 мужчин приходилось 79,6 женщин. Такое соотношение полов объясняется социальной 
приниженностью женщины  в кочевом и полукочевом обществе. Вряд ли можно сбрасывать со счетов тот 
факт, что идея господства мужчины пронизывала систему представлений  и практику людей того 
времени. Выражением этого и являлась известная дискриминация всех лиц женского пола. Дискримина-
ция отчасти охватывала и сферу семейных отношений и сказывалась на положении женщины, 
обреченной на ранние браки, на бесконечные беременности и мучительные роды, которые угрожали ее 
жизни. Социальная приниженность женщины имела, таким образом, самый непосредственный 
демографический отзвук. Дореволюционные исследователи отмечали: «Киргиз до сих пор смотрит на 
женщину, как на дорогостоящую рабочую силу; возможность вступления в брак обуславливается 
уплатою за жену ее родственникам часто очень значительного калыма, что имеет своим последствием 
нередко обеднение семьи молодого мужа, а результатом последнего -  грубое обращение с его женою, 
обременение ее непосильной работой и т.п.» [3].  

При этом как отмечал А.И. Левшин: «Женский пол казачьего народа по многим причинам должен 
быть предпочтен мужскому. Киргизки далеко превосходят киргизов в трудолюбии. Они отправляют все 
домашнее хозяйство, на них лежит  половина попечений о скоте, они сверх того, занимаются 
рукоделиями  и приготовлением одежды себе и детям, они же должны заботиться обо всем нужном для 
мужей своих, даже иногода седлать им лошадей и сажать их верхом. За все сии труды награждены они 
рабством, имеют в мужьях своих владельцев или господ» [4].  

В исторической литературе принято считать, что женщины кочевых народов обладали большей 
степенью свободы, нежели женщины оседлых народов. Существует точка зрения о том, что в досоветское 
время женщины Центральной Азии проживали как бы на двух полюсах. Так, положение оседлых 
жителей (узбеков и таджиков) в значительной мере определялась шариатом. Жены же кочевников играли 
большую роль не только в ведении домашнего хозяйства, но и в решении крупных вопросов, которые 
выходили за рамки семейно-бытовых отношений [5].  

Сторонники другой точки зрения считают, что бытовавший в науке миф о свободе и равноправии 
женщины у кочевых народов не выдерживает никакой критики. Если посмотреть на кочевое общество 
строго научно, в нем было мало романтики, но много изнурительного труда в целях физического 
выживания. Как отмечает Н. Нуртазина, каждый, кто рассматривает историю номадов объективно, сразу 
убедится в том, что женщины являлись угнетенной частью общества, поскольку вся материально-
трудовая деятельность была возложена на них [6]. По мнению Э. Шукурова, кыргызская женщина 
обладала значительной долей самостоятельности, но отнюдь не из-за прирожденной любви кыргызов к 
демократии, а вследствие кочевого образа жизни, при котором на женщину ложился определенный круг 
обязанностей, отправление которых связано с необходимостью предоставления ей некоторой степени 
свободы [7]. 

При этом, как писали супруги В. и М. Наливайкины: «Несмотря на кажущуюся замкнутость женщины, 
на скрывание ее от посторонних глаз и хождение под чимбетом и паранджой, жизнь данной семьи 
никогда не является  секретом для соседей и знакомых, но наоборот, вполне известна им во всех не 
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только материальных, но даже и нравственных подробностях … ». По их словам «тирания мужа здесь в 
сущности гораздо меньше, чем в Европе» [8]. 

Все тягости домашнего труда, плохие условия жизни приводили к износу организма женщины и 
смертность среди них была выше, чем у мужчин. Раннее начало супружеской жизни у женщин создавало 
предпосылки для высокой рождаемости. Однако, в изучаемый период времени число выживших детей, 
обеспечивавшее естественный прирост, зависело не только от рождаемости, но и от гораздо более 
широкого круга обстоятельств. Среди них материальные условия жизни людей разного социального 
круга, поведенческие стереотипы, нацеливающие на выживание потомства, уровень медицинских знаний, 
влиявшие на исход родов, выживание детей, судьбу больных и старых. Все эти условия были определен-
ным образом взаимосвязаны между собой и с общим характером социальной системы. 

Хотя детей рождалось много, большинство их умирало в младенчестве и детстве. При этом родствен-
ные узы родителей и их взрослых детей, даже если они и создавали свои семьи, оставались крепкими.  

В детском возрасте (до 12-13 лет) в среднем на 100 мальчиков приходилось 72,27 девочек. Отсюда 
видно, что у киргизов и казахов наблюдалась большая рождаемость мальчиков. В подростковом возрасте 
(от 12-13 до 15-17 лет) на 100 мальчиков приходилось 50,45 девочек, то есть в этом возрасте смертность 
девочек была больше. Таким образом, большая рождаемость мальчиков и большая смертность девочек 
способствовали преобладанию мужского пола над женским еще с детского возраста. 

Статистических данных об уровне рождаемости киргизского населения нет. В среднем по 
Семиреченской области на одну семью в детском возрасте приходилось 1,72 ребенка, в подростковом же 
возрасте – 0,69 детей, в целом – 2,41 детей на 1 семью. Эти цифры показывают, что, несмотря на 
общепринятое представление о многодетности киргизских и казахских семей, они были немногодетными. 
Высокая смертность не способствовала увеличению детей в семьях. Видимо, не благоприятствовал 
высокой рождаемости и выживанию детей кочевой и полукочевой образ жизни казахов, полигамия у 
мужчин, непродолжительность детородного периода у женщин [9]. Не могла не сказаться на уровень 
рождаемости и диспропорция полов. 

Высокий уровень смертности населения определялся комплексом факторов: в основном, тяжелыми 
социально-экономическими условиями жизни киргизского и казахского населения (тяжелые условия 
быта и материальная нужда; частые голодовки и истощения, наступавшие преимущественно при 
массовом падеже скота вследствие джута), массовыми эпидемиями сыпного тифа и гриппа [10], оспы и 
чумы [11], скарлатины, дифтерии [12] и высокой частотой заболеваемости при почти полном отсутствии 
медицинской помощи. В Казахстане один врач приходился в среднем на 75-100 тысяч человек [13]. 
Туркестанский генерал-губернатор во «Всеподданнейшем отчете» за 1902 г. прямо говорил о том , что 
медицинской помощью население обеспечено только в городах, «в уездах в ней ощущается недостаток, 
так как половина штатных должностей участковых врачей остаются вакантными за отсутствием 
лиц,желающих занять их, по недостаточности материального обеспечения и тяжелых условиях жизни 
участковых врачей в глухих местах при огромных районах назначенных им участков. Для замещения 
вакантных должностей исходатайствовано командирование военных врачей из военных округов 
внутренней России, но и эти врачи при первой возможности стремятся покинуть область» [10]. В 
казахских уездах Семиреченской области было два лечебных заведения [13], в Северной Киргизии – 
четыре сельских больницы [14].  

Незначительное превышение рождаемости над смертностью обусловило относительно невысокий 
темп естественного прироста населения. Ежегодный естетственный прирост населения в области 
составлял 2,7% [15]. Ухудшение материального положения кочевников в связи со сгоном их с лучших 
пастбищных земель для отвода их переселенцам из Европейской России, недостаточная врачебно-
медицинская помощь привели к сокращению доли киргизского и казахского населения. В Семиреченской 
области с 1914 по 1917 гг. удельный вес казахов сократился на 1,14%, доля киргизов снизилась в период 
между 1897-1917 гг. на 1,64% [16].  

Соотношение полов и размеры семьи находились в прямо-пропорциональной зависимости  от степени 
зажиточности хозяйства. Чем богаче была казахская семья, тем больше в ней было женщин. Это связано, 
по-видимому, с многоженством мужчин, которое было характерным явлением для богатых семей. Но 
даже степень экономического благосостояния не оказывала значительного и резко бросающегося в глаза 
влияния на половой состав семьи. Сравнив самые бедные и богатые хозяйства, мы находим, что размеры 
семьи находятся в зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе. 

Для определения структуры населения существенным является знание степени его грамотности. 
Киргизское и казахское население получало образование в мектебах и медресе, представлявших собой 
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чисто конфессиональные школы. В большинстве случаев учителем в такой школе был мулла местной 
мечети или его помощник. Уровень образования, получаемого в мусульманских школах, был невелик. 
Несмотря на это, мусульманская система образования охватывала большую часть населения, на 1 января 
1913 г. в Пишпекском уезде насчитывалось 59 мектебов, где обучалось 1182 мальчика и 131 девочка; в 
Пржевальском уезде действовало 128 мектебов с 2276 мальчиками и 42 девочками [17]. По казахским же 
уездам Семиреченской области число таких учебных заведений неизвестно, так как их существование 
скрывалось в связи с требованием письменного разрешения колониальных властей на их открытие [18]. 

В к. XIX - н. XX  вв, появляются и распространяются русско-туземные школы. В 1897 г. русско-
киргизская школа открывается в г. Токмаке, в 1898 г. – в селении Сокулук, в 1899 г. – в Тынаевской и 
Джумгальской волостях. В 1906 г. была открыта первая русско-туземная школа в г.Пржевальске и одна в 
сел. Покровском Пржевальского уезда [19]. В 1908 г. русско-туземные школы были открыты в городах 
Копал и Лепсинск [20], в 1909 г. число русско-туземных школ увеличилось на 4 [21]. В 1911 г. впервые в 
Семиреченской области были открыты женские русско-киргизские школы в г.Токмаке и г.Пржевальске. 
В 1912 г. были открыты 5 мужских 1 женская русско-туземные школы [22], в 1913 г. появляются еще 4 
подобных школы [23]. Несмотря на то, что среди кочевого казахско-киргизского населения русско-
туземные школы не получили должного распространения, количество детей, обучающихся в них, 
постепенно росло. Так, если в 1905 г. в русско-туземных школах обучалось 290 мальчиков, а девочек ни 
одной, то уже в 1910 г. в них обучались 831 мальчик и 11 девочек. Перед русско-туземными школами 
ставилась двойная задача: во-первых, обеспечить подготовку кадров, владеющих русским языком, из 
детей местного населения, и, во-вторых, сохранить в основном ту систему обучения, которая действовала 
в конфессиональных мектебах, чтобы устранить и рассеять опасения местного населения о вытеснении 
конфессиональных школ. Тем не менее, идеологи феодальной верхушки и косного мусульманского 
духовенства враждебно встретили появление русско-туземных школ, ведя против них агитацию среди 
коренного населения. 

Грамотность казахско-киргизского населения в Семиреченской области составляла 4,02%. Грамотных 
людей в области было 34922 чел., из них 34187 мужчин (97,8% всех грамотных или 7,23% всего мужского 
населения области) и 735 женщин (2,1% всех грамотных или 0,18% всего женского населения области). 
Из них людей, знавших русскую грамоту, было ничтожно малое количество – 558 чел.,1,59% от всего 
количества грамотных, или 0,06% всего населения области. Приведенные факты указывают на крайне 
низкий образовательный уровень коренного населения области, с одной сторны, а с другой стороны, 
соотношение уровня грамотности между полами еще раз подчеркивает бесправное положение казахских 
женщин.  

В к. XIX - н. XX вв. в сельское хозяйство края проникают капиталистические отношения, которые 
были тесно связаны с крестьянским переселением из Европейской России, ускорившим процесс 
разложения натурального хозяйства казахов и киргизов. Переход кочевого населения к новым формам 
хозяйства, помимо влияния русской культуры, был вызван экономическими причинами, в частности, 
проникновением капиталистических отношений в аул. Растущая нужда в деньгах для уплаты налогов на 
землю, для покупки промышленных товаров заставляла кочевое население области все чаще обращаться 
к рынку, продавать там продукты своего труда. 

Кроме скотоводства и земледелия кочевое население Семиречья занималось промыслами. Натураль-
ное хозяйство скотоводов-кочевников почти полностью обеспечивало себя необходимыми продуктами. 
Продукты скотоводства служили основным материалом для домашних промыслов, которыми занимались 
все хозяйства кочевников [24]. Надо отметить, что статистики группы П.П. Румянцева собственно 
домашние промыслы не регистрировали. Под понятием «промыслы» они концентрировали все то, что 
приносило доход вне своего личного хозяйства. Сюда были включены и продажа своей рабочей силы в 
чужие хозяйства, торговля, ремесла, платная служба по выборам. Наибольшее количество «промышлен-
ников» - сельскохозяйственные рабочие – батраки, затем следуют ремесленники, кустари-кузнецы, 
сапожники, кожевники, столяры и проч. Торговцы преимущественно занимаются куплей и продажей 
скота и мануфактуры. Служащие – волостные управители, аульные старшины, бии и рассыльные [25]. В 
«Сельскохозяйственном обзоре Семиреченской области за 1915 г.» отмечалось: «Среди киргиз число лиц, 
занятых промыслами, составляет 2,9%. Некоторыми промыслами занимаются исключительно киргизы, 
таковы: добывание соли, изготовление деревянных остовов для юрт, седельный, кошемный, пастьба 
скота, охота. Форма уплаты денежная, натуральная, смешанная. Натуральная плата выражается хлебом и 
скотом, более скотом» [26].    
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Всего 17,88% хозяйств области занимались промыслами, и занимались ими, в основном, мужчины – 
91,68% от всего населения. Женщины, участвующие в промыслах, составляли 1,17% населения области, 
они выделывали кошмы, ткали, шили одежду, шапки, шубы, ткали паласы, плели циновки, выделывали 
шкуры. Эти изделия женского труда часто использовались в хозяйстве и быту, а частью шли на продажу. 

Казахские и киргизские семьи все работы по хозяйству – уход за скотом, обработку и уборку пашен, 
сенокошение производили в основном собственными силами. Лишь незначительная часть их – 18,83%  
казахско-киргизских хозяйств области – применяла наемный труд в своем хозяйстве. Нанимали рабочих 
главным образом для земледельческих работ:  для сева и пахоты, для уборки хлеба и сена, молотьбы, 
полива, возки сена, для пастьбы скота, для ремонта и постройки сооружений – сельскохозяйственных 
строений, заборов, для заготовки и возки леса, для выделки кизяка, ремонта арыков, возки дров, 
домашних работ. Существовали различные формы найма: поденный, помесячный, сроковый, сдельный, 
наиболее распространенным видом найма являлся годовой наем рабочих. В зависимости от формы найма 
и времени года варьировалась оплата наемным рабочим. Так, например, осенью 1914 г. в Семиреченской 
области при найме поденных рабочих на хозяйских харчах платили мужчинам 47 коп., а женщинам –           
33 коп., а летом, когда сельскохозяйственные работы были в самом разгаре, мужчинам платили по 87 
коп., а женщинам – по 52 коп. При найме поденно на харчах рабочего оплата была выше на 10-20 
коп.[27]. Помесячная оплата выражалась в следующих суммах:  осенью мужчинам платили 7 руб,38 коп., 
а жещинам – 4 руб.56 коп., зимой оплата мужчин равнялась 8 руб.81 коп., женщин – 5 руб.78 коп., летом 
мужчинам платили по 13 руб.35 коп., женщинам – по 7 руб.20 коп.[28]. На круглый год нанимали по 
преимуществу мужчин, а также подростков, изредка – женщин. Сдельный найм производился на 
следующие работы:  вспахать 1 десятину залежи; вспахать 1 десятину мягкой земли;  вспахать, заборо-
нить и засеять 1 десятину при скоте, орудиях и харчах рабочего; сжать и связать руками; убрать 1 
десятину хлеба жнейкой без вязки; убрать 1 десятину хлеба с вязкой; связать хлеб с 1 дес.; полить одну 
дес. земли; скосить 1 дес. травы литовкой; молотьбы зерна; провейка машиной; изготовление кизяка; 
возка сена; возка дров; возка мяса; рубка леса и т.д.[29]. Из перечня сельскохозяйственных работ можно 
предположить, что женщин скорее всего нанимали на работы средней тяжести - сжать хлеб и связать 
руками, связать хлеб, скосить траву литовкой, молотьбу зерна, изготовление кизяка. 

Нужно отметить, что заработная плата наемных рабочих была невысокой. Для наглядности приведем 
цены на сельхозпродукты, скот и промышленные товары. В 1915 г. пуд пшеницы стоил от 49 до 62 
копеек, овес – 39 – 49 копеек, ячмень – 34 – 48 копеек, рожь – 35 – 45 копеек за пуд, мука пшеничная  -               
62 – 73 коп. за пуд, мука ржаная – 47-59 коп. за пуд. Мед стоил от 8 руб.95 коп. до 11 руб.79 коп. за пуд, 
мясо баранье – 3 руб.18 коп. – 3 руб.67 коп. за пуд. Лошадь стоила от 43 до 57 рублей, бык рабочий – от 
48 до 56 рублей, корова дойная – от 29 до 33 рублей. Яйца за сотню – 1 руб.14 коп.-1 руб.39 коп., сено за 
воз – 1 руб.88 коп. осенью и 2 руб.36 коп. зимой. Клевер за воз стоил 3 руб.05 коп.-3 руб.61 коп., кизяк (за 
сотню) – 85-98 коп.[30]. Из приведенных данных видно, что цены на хлеб, мясо, сено, топливо дешевые, 
отсюда следует, что женщина, работая в качестве наемной рабочей, вносила  довольно большой вклад в 
бюджет семьи. 

Из вышесказанного следует, что положение женщин в хозяйствах казахов и киргизов было довольно 
тяжелым, связанным не только с традиционным отношением как второстепенному лицу в семье, но и с 
тем, что женщины, трудясь даже больше, чем мужчины, зарабатывали в 1,5-2 раза меньше, при этом вели 
дом, хозяйство, рожали и воспитывали детей, занимались домашним трудом. 
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Түйіндеме 
Мақалада ХІХ-ХХ ғасырлардағы Жетісу əйелдерінің əлеуметтік-экономикалық жағдайы, өмір мен тұрмыстың 

ауыр материалдық жағдайлары, демографиялық ахуал, көшпелі халықтың құрылымы қарастырылады. Мақала 
авторларының негізгі мақсаты XIX-XX ғғ. елдің, соның ішінде Жетісудағы əйелдердің ауыр əлеуметтік-экономика-
лық жағдайларын тарихи материалдарды кеңінен  пайдалану арқылы ашып көрсетеді. 

Тірек сөздер: «əйелдер мəселесі», паранжа, қарапайым орта, гендер.  
 

Annotation 
In the article socio-economic position of women is examined in to. XIX - XX., heavy material terms of life and way 

of life, demographic situation, structure of nomadic population. Before appearance actually of woman researches central 
дискурс of historical labours was constructed thus, as though women and their group interests are conceptually 
incompatible with historical researches. And in spite of fact, that women, (despite excluded from the world of politics 
and professional activity), on the different stages participated the special and only to them by accessible methods in 
world transformations, this circumstance did not find the due understanding and illumination for researchers ,aim of the 
real article - to show socio-economic  

Keywords: "woman question", yashmak, private sphere  
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ОРТА ҒАСЫРЛЫҚ ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК  
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Шалбаев А. – Ph. D. Ассист. проф.,  
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Түйіндеме 

Қазақ жерінде құрылған орта ғасырлық мемлекеттердің құрылымы туралы тиянақты əрі дəйекті зерттеулер 
қажет. Өйткені, қазақ халқының мемлекеттік тарихын жазу үшін, алдымен олардың сонау ежелгі дəуірден бастап 
түркі тайпаларының мемлекет құру жəне басқару дəстүрін жалғастырушы бір халық екенігін дəлелдеу қажеттігінде. 
Зерттеушілердің қазақ жері мен қазақ мемлекеттілігі тарихын – ғасырлар тереңінен бері сабақтастығын үзбей дамып 
келе жатқан біртұтас құбылыс екенін басты бағыт етіп ұстанғаны жөн. Өйткені қазақ хандығы бұл-мемлекеттік 
құрылымы тұрғысынан орта ғасырлық түркі мемлекеттерінің табиғи жалғасы.  

Тірек сөздер: Қазақ елі, мəдени мұра, билеуші, құт, билік нышаны, тəңірден құт алған, саясат-нама, ғүн, тəңіртек, 
мемлекет.  

 
ХХІ ғасырдың жаңалықтарының арасында «ұлттық тарихқа қайта бет бұру» тəрізді жағымды 

жайттарда болып жатыр. Кеңестік дəуірде биліктің беделсіз құралына айналған тарих, тəуелсіздікпен 
бірге жаңарып қайта туғандай болды. Капиталистік қоғамда немесе демократиялық ақша қоғамында 
тарих сияқты қоғамның гуманитарлық ғылымдары сұраныстан түсіп қалды. Жұрттың бəрі шетінен 
заңгер, экономист немесе шет тілі мен халықаралық қатынас сияқты заман талабына сай, болашағы 
бұлынғыр емес мамандықтарды жағалай бастады. Халықтың рухани жан дауасы жəне сол жанын 
зерттейтін ғылым салалары көзден ырақ, көңілден жырақ қалып қойғандай болды бір сəт. Ел басымыз 
Н.Назарбаевтың тарихымызды  ұлттық тұрғыдан зерттеп-зерделеу туралы пікірі түрлі бастамаларға 
мұрындық болды. 2004 жылы ел басының бастамасымен негізгі приоритеті тарих пен мəдениет ескерт-
кіштерін қалпына келтіру, реставрациялау, консервациялау жəне мұражайландыру болып табылатын 
«Мəдени мұра» Мемлекеттік бағдарлама жасалып, қабылданды.Бағдарламаны жүзеге асыру жылдарында 
тарихқа, археологияға, этнографияға, жаңа энциклопедиялық сөздіктерге байланысты 537 кітап бір 
жарым миллионнан астам тиражбен шығарылды. Олардың арасында: «Бабалар сөзі», құрамына Еуропа, 
Америка, Австралия, Африка, Азия мемлекеттерінің əдеби шығармашылығы кіретін «Əлемдік əдебиет 
кітапханасы», «Қазақ əдебиетінің тарихы», «Қазақ халқының ежелгі заманнан қазіргі кезге дейінгі 
философиялық мұрасы», «Əлемдік мəдениеттанушылық ойлар», «Экономикалық классика», «Əлемдік 
философиялық мұра» сериялары кездеседі. Ш.Уəлиханов атындағы Тарих жəне этнология институтының 
ежелгі жəне орта ғасырлар бөлімінің қызметкерлері «Қазақ мемлекеттігінің тарихы (ежелгі жəне орта 
ғасырлар)» атты монографиялық еңбек жазды. Бұдан басқа мəдени мұра бағдарламасы аясында қазақ 
тарихына қатысты дерекнамалар жинағы да жарық көрді. Осы сияқты жаңа деректік қор негізінде заман 
талабына сай тарихи зерттеулер жүргізу нəтижесінде, бүгінгі тарих ғылымының өзекті мəселесіне 
айналып отырған, «Қазақ мемлекеттілігі» мəселесі туралы жаңаша пікірлер  айтылуда. Тарихты тұтастай 
алып қарасақ, ежелгі  заманан бастап адамдардың бір байрақ астына бірігуі, мемлекет, халық, ұлыс, ұлт 
қағидаларының қалыптасуы бір-бірімен тығыз байланысты əрі бірін-бірі толықтыра отырып жалғасатын 
үрдіс. Яғни, тарихи тамырластықтан келіп туатын ұлттың қалыптасуы үшін, əуелі бір мақсатқа бағыттал-
ған, белгілі территориясы, ортақ мүддесі, мəдениеті бар халықты бір мемлекеттік құрлымға біріктіру 
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қажет. Тарих бойынша осы міндетті үздік орындағандар ғана күшті мемлекет құрып, өз саяси биліктерін 
өзгелерге мойындата білген. Тəуелсіздік алғаннан бертінгі уақытта жалпы тарих саласы дамып, жаңа 
зерттеулер жасалып, жаңғырып жатқаны шындық. Десекте, қазақ халқының ұлттық мүддесі тұрғысынан, 
оның қалыптасу кезеңі мен ерте тарихына қатысты, тарихты бөле жарып емес, тұтас халықтық тарих 
жазатын уақыт келді. Біздің ерте жəне орта ғасырлық тарихымыз Қаңлылар тарихы, Үйсіндер тарихы 
немесе басқада жекелеген ұлыстардың тарихы тұрғысынан жазылған. Бұл əрине негізінен қазақ халқы-
ның тарихы. Яғни халықтың қалыптасу, мемлекеттік құрлымының қатаю кезеңі. Осы ерте дəуір 
мемлекеттері туралы жітік ғылыми мағлұматтарымыздың жоқтығы, оларды қарапайым көшпелі 
тайпалар, ұлыстар ретінде қарастыруға жол ашып келді. Қазақ елінің ерте жəне орта ғасырлық тарихының 
жете зерттелмеуінің бір себебі, дерек көздерінің аздығы жəне олардың шет тілдерде (қытай, арап, парсы) 
болуы. Сондай-ақ осы тілдердегі еңбектерді аударатын оларды салыстырмалы талдап тарихи құбылыс-
тарды жазатын ұлттық кадрлардың болмауы да маңызды себеп болды. Осының салдарынан «қазақ 
тарихы» орыс шығыстанушыларының аударма-зерттеулерімен шектеліп, ал біз солар қалыптастырған ой-
пікірдің төңірегінен шыға алмай келдік. Тарих ғылымын дамыту, мəселелерге жаңаша қарау белгілі 
дəрежеде материалдық дайындықты да талап етеді. Тарих ғылымы үшін бірден-бір қажет дүние архивтік-
деректік қор жəне сол деректермен жұмыс жасайтын мамандар. Осы себептерге байланысты орта 
ғасырлық тарихты зерттеу үшін тек қана тарихшы емес, əрі тілші, əрі шығыстанушы болу қажет. Десекте,  
осы орта ғасыр бойынша түркі халықтарының ортақ тарихы бүгінгі Түркияда Республикасында жете əрі 
жан-жақты зерттеліп келеді. Деректерді оқу əрі тарихи талдау жасауда түрік əріптестерімізден тəжрибе 
алмасуға абден болады. Əсіресе орта ғасырлық мемлекеттердің құрылымы туралы тиянақты əрі дəйекті 
зерттеулер қажет. Өйткені қазақ халқының мемлекеттік тарихын жазу үшін, олардың сонау ежелгі 
дəуірден бастап түркі тайпаларының мемлекет құру жəне басқару дəстүрін жалғастырушы халық екенін 
дəйекті зерттеулермен дəлелдеуміз қажет. Қазақ мемлекеттілігі тарихы, оның өсіп өркендеу кезеңдерін 
нақты анықтап алу үшін дəстүрлі кезеңдеу қағидаларынан басқа жаңаша бетбұрыс қажет сияқты. Зерттеу-
шілердің қазақ жері мен қазақ мемлекеттілігі тарихын – ғасырлар тереңінен бері сабақтастығын үзбей 
дамып келе жатқан біртұтас құбылыс екенін басты бағыт етіп ұстанғаны жөн. Өйткені қазақ хандығы бұл-
мемлекеттік құрлымы тұрғысынан орта ғасырлық түркі мемлекеттерінің табиғи жалғасы. Кейбір 
батыстық тарихшылардың айтып жүргені сияқты малдың соңынан еріп бейберекет көшіп жүрген халық, 
соғыс саясатының арқасында шығысы Қытай, батысы шығыс Европа, оңтүстігі Қаратеңіздің солтүстігіне 
дейін, ал солтүстігі Сібірге дейін созылған ұлан байтақ территориямен, осы территорияны мекен еткен 
этникалық жағынан əр түрлі халықты бір биліктің астында біріктіру қарапайым халықтың қолынан келер 
іс емес тəрізді. Əрине, соғыс орта ғасырда саяси күшіңді мойындатудың, территорияны кеңейтудің басты 
тəсілі болуы мүмкін. Десекте, құрылған мемлекетті басқару, байлығын асыру тек соғыстың күшімен 
болмасы анық. Ал, түркілер сонау Ғұн, Үйсін, Қаңлылардан бастап, Түркі, Түркеш, Қарлұқ, Оғыз, 
Қыпшақ, Қарахан дəуірінде мемлекеттік құрылымды қалыптастырып ғана қоймай, үздіксіз дамытып 
отырған. Осы мемлекетті басқару біліктілігінің арқасында Түркілер ғасырлар бойы Евразия сияқты алып 
территорияны билеп келді [1]. Түркі халықтарында мемлекеттіліктің басты көрсеткішінің бірі - Орда тігу 
немесе «ата қоныс» мəселесі қатаң сақталып отырған. Бұл түсінік қазіргі қазақ халқындағы:  «ата-
бабамның мазары қалған», «туған жерім-кіндік қаным тамған жер» сияқты ұғымдардың келіп шығуына 
себеп болған. Əлем тарихында мемлекет аралық шекара шебін белгілеуде осы түркі халықтарына тəн 
десек артық айтқандық болмас. Мысалы,  Б.з.б. 221 жылы тұрғызылып біткен Қытайдың Ұлы қамалын 
Шығыс Ғұн мемлекеті мен Қытайдың Хань əулеті аралық шекаралық делимитациялық шеп деп қарауға 
болады [2]. Түркі халықтарының мəдениеті мен тарихын зерттеп жүрген ғалымдардың тұжырымдауынша 
Түрік қағанаты дəуірінде мемлекеттік лауазымдардың  28-ден астам дəрежесі болған [3]. Бұл жағдай көне 
жəне орта ғасырлық түркі халықтарындағы мемлекеттік басқару жүйесінің қаншалықты қалыптасқан 
формада болғанын көрсетеді. Мемлекеттік басқару жүйесі туралы мəселе бойынша тағы бір ескерілмесі 
қажет дүние бұл «мемлекеттік құрылтай» жүйесі. Құрылтайда хан сайлау ісінен бастап, мемлекеттің ішкі 
жəне сыртқы маңызды мəселелері: жорыққа аттану, жер бөлісі сияқты мəселелер құрылтайда шешілетін 
болды. Құрылтай шешімі заң деп танылды. Мемлекеттік құрылым бұл, қыр-сыры көп күрделі жүйе. 
Сыртқы саясатта түркілер мыңжылдық мəдениеті мен мемлекеттігі қалыптасқан Қытай, Иран жəне 
Византия сияқты өркениетті елдермен терезесі тең дəрежеде байланыстар орнатып, дербес мемлекет 
ретінде өздерін мойындатып келген. Осы мақала барысында біз, орта ғасырлық түркі халықтарындағы 
мемлекеттік жүйенің қалыптасуы мен дамуындағы басты мəселелердің бірі - Билеуші жəне оның билік 
нышандары туралы кейбір жəйттерге тоқталамыз. Себебі, барлық толыққанды мемлекеттерде билеуші 
мен оның билік нышандары қалыптасқан формада кездеседі. Мемлекет тəуелсіздігінің басты нышаны-ол 
Билеуші. Билеуші-мемлекеттің саяси беделі мен тəуелсіздігінің белгісі болса, билеушінің билік рəміздері 
де оның саяси күшінің дəлелі. Ортағасырлық түркі мемлекеттерінде осы билік жəне билеуші атрибуттары 
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қалыптасқан формада кездеседі. Оны мына төмендегі баянаттанда көруге болады. Ортағасырлық түркі 
мемлекет басшыларының билік нышандары (рəміздері): 1) тақ, 2) құтпа (хұтба), 3) теңге, 4) хилיат 
(шапан), 5) шатыр, 6) дауылпаз тобы, 7) мөр (таңба), 8) тəж, 9) байрақ, 10) ту, 11) астана, 12) орда (сарай), 
13) билеушінің титулдары мен лауазымдары. Осы жоғарыда айтылған билік символдары (нышандары) 
кейінгі Алтын Орда мен Ақ Орда билеушілері жəне қазақ хандары дəуірінде де  жалғасын тапты. 
Билеушінің билік нышандары тақырыбы жеке қарастырылуды қажет ететін тақырып. Ал билеуші 
тақырыбы бойынша алдымен ортағасырлық деректерде түркі халықтары билік немесе билік ету мағына-
сында «Құт» сөзін қолданғаны айтылады [4]. «Құт» немесе «құт қонған» ұғымы туралы В.В. Радлов, 
Г.Вамберий жəне В.Томсен т.б. сияқты ғалымдар «құт-бақыт, бақытқа жеткен» деген сөздермен аударса, 
ортағасырлық  Жүсіп Баласағұнның «Құтты Білік» (ХІІ ғ.) еңбегінде бұл сөз «хазіреті немесе жоғары 
мəртебелі» мағынасында берілген [5]. Бұл мағыналарынан басқа «құт» билеушінің титулы ретінде де 
қолданылған (Мысалы, Ғұн билеушілерінің титулы–Тəңріқұт болған). Түркі халықтарының дүниетанымы 
мен мəдениетінде «құт» сөзі кең мағынасында қолданылған сияқты. Дегенмен бұл сөздің алғашқы 
формасы мемлекет билеушісінің жеке қасиеттерін яғни, түркі халықтарында билеушіні «құт қонған адам» 
немесе «тəңірден құт дарыған» (берілген) адам ретінде өзге əлеуметтік топтардан  бөліп қарастыру үшін 
пайдаланылған. Түркі халықтарындағы мемлекеттік басқару ісі туралы көрнекті зерттеу жұмыстарының 
авторы Түрік тарихшысы Решат Генч өзінің «Қарахандардың мемлекеттік құрылымы» атты еңбегінде 
Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» еңбегіндегі «құт» сөзін «саяси құдірет,  билеушінің беделінің» көрсет-
кіші ретінде яғни «қағанның мемлекет басқару қабілеті» ретінде түсіну қажеттігін айтады [6]. Биліктің 
Тəңірілік Сипаты: Көне түркілердің дүниетанымында «құтты» беретін – Тəңірі. Демек биліктің түп негізі 
Тəңіріден беріледі. Ортағасырлық деректер  түркі халықтарында билеушіге Тəңірінің тарапынан кейбір 
тылсым қасиеттердің берілетіні туралы сенімнің болғанын да көрсетеді. Себебі, деректерде «Қағанға 
Тəңірі ел басқару қабілетін, ырыс-несібе жəне бақ беру арқылы оны (билеушіні) саяси билік жүргізу 
құзыретімен қамтамасыз етеді» деген сипаттағы баяндамалар кездеседі [7]. Демек билеушіге билік 
жүргізу қабілетін берген-Тəңірі. Осыдан «билеуші -Тəңірінің жердегі уəкілі» деген ұғым қалыптасқан. 
Бұған дəлел ретінде Білге қаған ескерткішіндегі жазуда келтіруге болады. Осы ұғым Ғұн (Хұн) дəуірінен 
бастап, жүздеген жылдар бойы түркі халықтарындағы мемлекет жүйесінің мызғымас өзегі болып келді.  
Б.з.б. 176-175 жылдары Ғұн тəңріқұты Мөде хан Қытай императорына жазған хатында: «Мен Тəңірі таққа 
шығарған – ұлы Ғұн қағаны Танху (немесе Танжу)» делінген [8]. Ал Түрік қағандығы дəуірінде (ҮІ ғ.) 
«құт» ұғымы өзінің бастапқы мағынасын жоғалтпастан, түрлене отырып қолданылғанын көруге болады. 
Мысалы, Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінде қағандардың Тəңірі қолдауымен жəне қалауымен 
адамзат баласын басқару үшін таққа отырғызылғаны баяндалады. Сондай-ақ ескерткіштен  билеушіге 
қатысты «құтты», «тəңірітек», «тəңіріден (құт)алған», «тəңірі жаратқан» сияқты сөздерді көптеп кездес-
тіруге болады [9]. Қарахан дəуірі – мəдени жəне саяси тарих тұрғысынан ортағасырлық түркі мəдениеті 
мен араб-ислам мəдениетінің тоғысуы немесе танысу кезеңі. ІХ-Х ғасырлардан бастап түрік-ислам 
мəдени синтезінің қалыптасу кезеңі, осы кезде түркі халықтарының мемлекет басқару жүйесінде де 
кейбір өзгерістердің болғаны байқалады. Түрік-ислам мəдениетінің қалыптасуына өзіндік үлесін қосқан 
Қарахан мемлекеті, Орта Азияда ислам дінін ресми түрде қабылдаған алғашқы мемлекет. Осы тұрғыдан 
алғанда, мемлекеттік басқару жүйесінде кейбір қызмет түрлерінің жаңадан пайда болуы-табиғи құбылыс. 
Десек те, мемлекет басшысы – билеушіге қатысты ұғым сол көне түркілік өзегінен көп өзгере қоймаған 
тəрізді.  Бұл,  Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» поэмасынан да байқалады. Еңбекте «құтты» яғни саяси 
билік қабілеті мен күшін беретін Тəңірі екенін  айқындайтын мынадай сөздер кездеседі: «Құт Тəңірінің 
бір сыйы оны берген жəне сенің беделіңді көтерген (атаққа бөлеген) Ол (Тəңірі). Мені жараттың жəне 
құтымды арттырдың, Тəңірінің кімге ықыласы түссе, ол дүниені билейді, құтқа кенеледі. Бұл бектік 
дəрежесіне сен өз күшіңмен жетпедің, оны саған берген –Тəңірі. Оған шүкір ет. Тəңірі кімде-кімге Бектік 
дəрежесін берсе, оған лайық ақыл мен қабілет те береді» деген сөздер поэманың көп жерінде кездеседі 
[10]. Қарахандардан кейінгі Салжұқтар дəуірінде мемлекеттік басқару жүйесі дами түсті. Газнауи 
мемлекетімен де тығыз байланыста болған Салжұқтарда (ХІІ-ХІІІ ғғ.) «биліктің тəңірілік сипаты» ислами 
элементтермен түрленгені байқалады. Бұл дəуірдің басты тарихи деректерінің арасында, Салжұқ сұлтаны 
Алып-Арсылан мен Мəлік шахтың уəзірі Низам-үл-Мүлк жазған «Саясат-нама» атты шығармада бізге 
қажет мағлұматтар кездеседі. Мысалы, Низам-үл-Мүлк еңбегінде: «Тəңірі əр дəуірде, əр қоғамнан 
басшылық қабілеті мен құдіреті берілген адамды таңдап, оған халықты бақыт пен береке ішінде басқару-
ды тапсырады» [11]. Автордың баяндауына қарасақ, Тəңірі таңдап алатын адамның шыққан тегіне 
қарамайды, тек оның бойындағы басшылық қасиеттеріне мəн береді. Демек, Анадолы Салжұқтары 
дəуірінде мемлекет басшысының көне түркі дүниетанымындағы Тəңіріден күш пен тылсым қасиет 
берілген сипаты жойылып, қарапайым пендеден өзгешелігі қалмаған [12]. Бұл ұғымның қалыптасуына 
Ислам дініндегі «Алланың алдында барлық құлы тең» деген концепцияның түрткі болуы да мүмкін. 
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«Саясат-намада» билеуші Тəңірінің ерекше ықыласы түскен адам емес, өз бойындағы қасиеттердің 
(адалдық, шыншылдық, батылдық, ержүректік, ақылдылық т.б.) арқасында оған Тəңрі «құт» берген адам 
болды. Осылайша ерте ортағасырларда бастау алатын мемлекет құрлымындағы басты фактор- 
билеушінің рөлі мен міндеті уақыт өте келе айқындала түсті. 
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Аннотация 
В статье расскрывается проблема изучения вопроса казахского государственного устройства средневековья 

Прежде как, изучение и исследование вопроса становления казахской государственности, мы должны обратить 
должное внимание на образование и расселение тюркских племен на территории казахской земли.  Это 
непрерывное явление является, которое несет тесную связь и некую грань между историческим прошлым 
казахского народа. Образование Казахского ханства по своему строению государственного устройства – это 
историческое продолжение средневековых государств.  

Ключевые слова: Казахский народ, культурное наследие,, правитель,  признаки правления, политика, 
государство.  

 
Abstract 

This paper opens up the problem of studying the issue of the Kazakh state system of the Middle Ages as the first, 
study and research the issue of formation of the Kazakh state, we must pay due attention to the formation and dispersal 
of the Turkic tribes in the territory of the Kazakh land. It is a continuous phenomenon, which bears a close relationship 
and a certain distinction between the historical past of the Kazakh people. The formation of the Kazakh Khanate on the 
structure of government - is a continuation of the historic medieval states.  

Keywords: Kazakh people, cultural heritage, governor, signs of government policy, the state. 
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XVI – XVIII ғғ. ОСМАН ИМПЕРИЯСЫ МЕН ТҮРКІСТАН ХАНДЫҚТАРЫ  
АРАСЫНДАҒЫ САЯСИ БАЙЛАНЫСТАР 

(т6рік деректері негізінде) 
 

Базарбаев Қ.Қ. – 
.А. Яссауи атындағы Х
ТУдоценті, P hD доктор 
 

Түйіндеме 
Мақалада Осман Империясы мен Түркістан хандықтары арасында дипломатиялық байланыстары жайында 

баяндалған.  
Осман Империясы мен Түркістан хандықтары арасында алғашқы қатынастардың XVI ғасырларда басталғанын, 

сонымен бірге одақтар арасындағы бұл қатынастардың бірнеше ғасырларға жалғасқанын көруге болады. 1783 жылы 
Осман империясының Түркістан саясатында үлкен жаңалықтар болды. Ресейдің, Қытайдың жəне ағылшындардың 
Түркістан өлкелері мен Ауғаныстанды басып алу əрекеттері, Осман Империясы мен Түркістан хандықтары арасында 
дипломатиялық байланыстарды жеделдете түсті. Орыстар тарапынан басып алынған Бұхара, Хива, Қоқан, Қашқар 
жəне Ауғаныстан хандары Осман империясынан көмек сұрап хат жазып елшілерін жіберген. Бұл зерттеу бізге Осман 
Империясы мен Түркістан хандықтары арасындағы саяси қарым-қатынастардың жəне түркілік бір одақтастықтың 
болғанын көрсетеді. 

Тірек сөздер: Осман империясы, Анадолы, Явуз Султан Селим, Орта Азия, Түркістан, Ресей, хандықтар, 
мұсылмандық медреселер.  

 
XVI ғ. алғашқы ширегінде Осман Империясы мен Түркістан хандықтары арасындағы саяси байла-

ныстар достық сипаттағы хаттар алмасуымен басталды. Ғасырдың екінші жартысында жазылған хаттар-
дан Осман империясының əскер мен қару жараққа мұқтаж екенін аңғаруға болады. Бұл түсінікті жағдай. 
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Себебі ол уақытта Осман империясы қиын күндерді басынан кешіріп жатқан уақыт болатын-ды. Осман 
империясы хандықтардың проблемаларына қандай  оң шешім бере алды? Осман империясы маңызды 
мəселелер шешуде хандықтар алдында əлсіздеу көрінгенімен, Осман империясынан келген əр бір 
тапсырманы бұйрық ретінде қабылдаған. 

1563 жылы Канунидің Ресейге қарсы Қаратеңіз жəне Каспий теңізін бір-біріне байланыстыру арқылы 
Осман империясының Қаратеңіз бен Кавказ аумақтарына тұрақты билік жүргізу үшін күрескенін көреміз.   
Бірақ, «Дон-Волга Канал Жобасы» немесе «Астрахань сапары» атымен танылған бұл тарихи оқиға ІІ. 
Селим дəуірінде 1569 жылы Сокуллу Мехмед Паша тарапынан орындалды [2, 367]. 

Осман Империясы мен Түркістан хандықтары арасындағы алғашқы саяси байланыстар тақырыбы 
Қаратеңіздің солтүстігінен Түркістанға дейін созылған жəне Алтынорда мемлекетінің территориясында 
құрылған хандықтардың Орыс патшалығымен болған күресте Кавказдың қауіпсіздігін бірлесе сақтау 
жолында Түркістандық саудагерлер мен қажыларға сенім артатындықтары жөнінде, Қаратеңізде Осман 
кемелерінің емін еркін қатынауын қамтамасыз ету сияқты мəселелер қамтылды.  

Бұл зерттеу бізге Осман Империясы мен Түркістан хандықтары арасындағы саяси қарым-қатынас-
тардың түркілік бір одақтастықтың болғанын көрсетеді. Саяси байланыстың пайда болуына мынадай 
фактор себеп болды деп айтуға негіз бар. Хандықтар үшін қауіпті болып саналған Иранның оңтүстік 
саясаты мен Орыс патшалығы себеп болды.  

Сондықтан мəселені, осы екі тұрғыдан зерттеу қажет: Біріншісі Ресейдің Осман империясына қарсы 
Балқан жəне Кавказ аймақтарына баса көктеп кіруі Осман империясының Түркістан хандықтарымен 
саяси байланыстарын арттыра түсті, екіншіден Ресейдің Орта Азияға енуі Түркістан хандықтарымен 
Осман империясының байланыстарын барынша нығайта түсті. Осының салдарынан  хандық арасындағы 
байланыстардың бір-біріне толассыз келген елшілер мен жазылған хаттар  хандықтар арасындағы қаты-
настарының нығайюына себеп болғанын көруге болады. Ресейдің басып алу саясаты Осман империясы 
мен Түркістан хандықтарын осылайша жақындастыра түсті. 

Осман Империясы мен Түркістан хандықтары арасында алғашқы қатынастардың XVI ғасырларда 
басталғанын, сонымен бірге одақтар арасындағы бұл қатынастардың бірнеше ғасырларға жалғасқанын 
көруге болады. Ұлы селчук императоры дəуірінде түрік билігі, Түркістаннан Батыс Анадолыға дейін 
созылған еді. Бұл бірлік пен билік XIII ғ. басында басталған монғол шапқыншылығының кесірінен 
бөлініп кеткен еді.  

XV ғ. соңына қарай Түркістанда Тимур əулетінің билігін құлатқан Мухаммед Шайбани Ханның (1451-
1510) билігі өзбектер тұсында  дами түсті, сондай ақ Иран шииттеріне қарсы Орта Азия саясаты қысқа 
мерзім ішінде Осман Империясымен Түркістан хандықтарын біріктіре түсті. Иранның Анадолыға қарсы 
саясатын тоқтату үшін Явуз Султан Селимнің (1512-1520) Чалдыран соғысы қарсаңында одақтастық 
құруға тырысуы, тараптар арасындағы дипломатиялық байланыстардың орнауына жол ашты.  

Осман Империясы мен хандықтар арасындағы алғашқы ресми қатынас, Явуз Султан Селимнің Өзбек 
Ханы Убейдуллах Ханға, «Бауырым Абид (Убейд) Хан» сөздерімен басталған 1514 жылдың 15 
наурызында жазған хатынан басталады. [1, 140]. Явуз Султан Селим, бұл парсы тілінде жазылған 
хатында, шығыс аймақта орналасқан халыққа  Шия зұлымының зəбір көрсетуі, мұсылмандарды  қорлап, 
малын тоналып жатқан қиын жағдайда қалғанын білдіріп, мұндай бассыздыққа жол бермейтіндігін 
ескертті. Сонымен қатар, арадағы достықтың сақталып қалуын қолдайтындықтарын білдіреді. Осылайша 
Явуз Султан Селим тарапынан жазылған бір хат арқылы Иранға қарсы Түркістан мұсылмандарымен 
одақтастығының іргесі қаланған еді.  

Осман Империясының Чалдыран соғысында жеңіске жетуі, Каспий теңізінің шығысындағы өзбектерге 
өте көп пайдасын тигізді; Хорасан мен Хиратқа шабуыл жасауларына жəне алға жылжуларына мүмкін-
шілік берді. Бұл жағдайдан мазасызданған Шах Исмаил, Осман Империясынан көмек сұрағанымен 
нəтижесіз болды. 1515 жылы өзбек ағымдары қалыптасып жатқанда, олардың Падишахқа жазған бір 
хатында Аму дарядан өтіп, Хиратты алғандары туралы айтылған. Бұл оқиғадан соң Хорасанның  жаулап 
алынғанын естірту мақсатында Өзбек Ханы өз елшісін Стамбулға жіберген. Көріп отырғанымыздай 
Осман Империясы мен Өзбекістан арасында жақындасу ұсыныстарында ең маңызды рөлді Шах Исмаил 
билігіндегі Сафевилердің басқыншылық əрекеттері болған. Бірақ, Явуз Султан Селимнің қай жерде болса 
да, мұсылман құқықтарын қорғау, керек болса көмек көрсету туралы саясаты назарға алынса, Осман 
Империясының жағдайы едəуір жақсара түсері еді. 

Жоғарыда айтып кеткеніміздей Осман Империясы мен Түркістан хандықтары арасындағы қатынас-
тарының басты себептерінің бірі, Шия Иранның қасқөй əрекеттерінде ортақ əрекет ету екенін, жазба 
деректерден көреміз. Сондай ақ, Осман Империясы мен Түркістан хандықтарының арасындағы қатынас-
тарда «тепе теңдік» саясаты болсын, халықаралық қатынастар болсын, Ресей мен арақатынасына ықпа-
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лын еткенін көреміз. Еуропа тарапына ашылмаған Ресей патшалығы XVI ғ. Орта шенінде Азияға қарай 
тарала бастады. Түркістан хандықтарын жаулап алу əрекеттерін бастамас бұрын, христиандар Еуропа 
мемлекеттері алдында  өздерін «ұлы халық» санаған  орыстар мұсылман Орта Азия хандықтарын 
«мəдениетке, өркениетке жеткіземіз» деген желеумен басып алу саясатын жалғастыра берді. 

1783 жылы Осман империясының Түркістан саясатында үлкен жаңалықтар болды. Жоғарыда атап 
өткеніміздей Ресейдің, Қытайдың жəне ағылшындардың Түркістан өлкелері мен Ауғаныстанды басып 
алу əрекеттері, Осман Империясы мен Түркістан хандықтары арасында дипломатиялық байланыстарды 
жеделдете түсті. Орыстар тарапынан басып алынған Бұхара, Хива, Қоқан, Қашқар жəне Ауғаныстан 
хандары Осман империясынан көмек сұрап хат жазып елшілерін жіберген [3, 28-32]. 

Түркістан хандықтары сұранысының ең бастысы əскер мен қару жарақ болатын. Осман империя-
сының мəжілістерінде қаралып көмек беруге шешім қабылданғанына қарамастан Түркістан хандықтары 
мен Осман империясы арасындағы көмектерді Шия Иранның өткізбейтін қорған ретінде болуы, Кавказ-
дың орыстар тарапынан жаулап алынуын қалаған əскери материалдарды жетекізіп беруге мүмкіншілік 
бермеді.  Тек қана қару жарақ тұрғысынан көмек берілді, əскер кіргізу сияқты көмек беру мүмкін емес еді.  

Түркістан хандықтары əскер, қару-жарақ көмегінен басқа билеуші сұранымында болды. Хандықты 
оңтайлы басқару үшін Осман Империясынан Осман  шахзадасының жіберілуін қалаған. 1820 жылдарда 
жəне 1870 жылдарда басқарушы ел ағаларын жіберу туралы ұсыныстарына қалай жауап бергендері 
туралы ешқандай мəлімет жоқ.   

Түркістан хандары медреселерінде мұсылмандық білім беруі үшін Осман медреселерінен оқулықтар 
алып отырған. Түркістан хандықтары орыс басқыншылығы кезінде Осман Империясындағы секілді таза 
діни мұсылмандық бағытта білім алып, дамығысы келетіндіктерін хаттар арқылы жіберіп отырған.  

Сондай-ақ, инженерлік, құқық əскери білімдерді үйрететін оқытушылар қажет екенін айтып, сұраныс-
тар жазған. 

Түркістан хандықтарының саяси жағдайын баяндаған хаттарда  Осман империясымен осылайша 
байланысы жалғасып жатқанда, XVIII ғ. соңдарында Қырымды басып алған Ресей, тездетіп Кавказ 
елдеріне қарай жылжып, стратегиялық маңыздылығы жоғары болған бұл аймақтың өздеріне көмек 
берулерін қалаған.  XIX ғ. соңында Ресей екі мұсылман елі Иран мен Осман мемлекетін жеңіп, қол астына 
алған еді. Осы кезде орыстардың басқыншылығына қарсы көмек сұралып көптеген араша хаттар 
жазылған еді. Ислам елінің лидері болып табылатын Осман империясы басынан кешіріп жатқан 
қиыншылықтарға жəне арақашықтықтың алыстығы үшін бұл көмек сұраныстарға  керегінше көмек 
көрсете алмағанын түрік деректері де нақтылай түседі. 

 
Andıcan A. Ahat. Osmanlı’dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya.– İstanbul: «Doğan Yayıncılık», 2009. – 347 s.  
İnalcık Halil. Osmanlı-Rus rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569). – Ankara: «Türk Tarih Kurumu 

Basımevi», 1948. – 409 s.  
Devlet Nadir. Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917). – Ankara: «Türk Tarih Kurumu Basımevi», 1999. – 

347 s. 
Saray Mehmet. Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti İle Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-

1875). – Ankara: «Türk Tarih Kurumu Basımevi», 1994.- 181 s.  
Hayıt Baymirza. Türkistan Devletleri’nin Milli Mücadele Tarihleri. – Ankara: «Türk Tarih Kurumu Basımevi», 1995. –

447 s. 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются дипломатические отношения между Туркестанским  ханством  и  

Османской империей. Исследование вероятно покажет нам, что между Османской империей и Туркестанским 
 ханством была идея объединения и укрепления содружества тюркской нации. Отношения между Османской 
империей и Туркестанским ханством началось XVI веке и длилось в течение нескольких столетий. В 1783 году 
Туркестан был главный политикой в Османской империи. Целями овладения российских, китайских и иностранных 
захватчиков были регионы Туркестанского края и Афганистана, а также ускорение и установление между 
Османской империей и ханством Туркестана. Охваченные российскими силами ханство Бухары, Хивы, Кокана, 
Кашгара и Афганистана написали письмо и послали своих послов с просьбой о помощи от Османской империи. 
Главной задачей исследования является политичиское отношение между Османской империей и ханством 
Туркестана а также их содружество в тюркском мире. 

Ключовые слова: Османская империя, Явуз султан Селим, Центральная Азия, Турция, Россия, мусульманское 
медресе, ханство. 

 
Abstract 

This article discusses the diplomatic relations between the Turkestan Khanate and the Ottoman Empire. Research will 
probably show us that between the Ottoman Empire and the Khanate of Turkestan was the idea of uniting and strengthening 
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the community of Turkish nation. Relations between the Ottoman Empire and the Khanate of Turkestan beginning of the XVI 
century and lasted for several centuries. In 1783 Turkestan was the main policy of the Ottoman Empire. The objectives of 
mastering Russian, Chinese and foreign zahvatshikov were regions of Turkestan and Avganistana, as well as acceleration and 
ustonovlenie Osmansoy between the Empire and the Khanate of Turkestan. Covered by Russian forces Khanate of Bukhara, 
Khiva, Kokanee, Kashgar and Avganistana wrote a letter and sent their ambassadors to request help from the Ottoman 
Empire. The main objective of the study is politichiskie the relationship between the Ottoman Empire and the Khanate of 
Turkestan, as well as their collaboration in the Turksh world. 

Keywords: The Ottoman Empire, Yavuz Sultan Selim, Central Asia, Turkey, Russia, the Muslim madrasah, Khanate. 
ОҢТҮСТІК КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ ЖƏНЕ СОЛТҮСТІК КОРЕЯ МƏСЕЛЕСІ:  

ШЕШУ ЖƏНЕ ТАЛҚЫЛАУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚИЫНДЫҚТАР 
 

Исаева Ж. – Халы0аралы0 0атынас жəне сырт0ы саясат факультетіні� магистранты,  
Халы0аралы0 Зерттеу Жоғары Мектебі, Йонсей университеті,Сеул, Корея Республикасы 

 
Abstract 

This article focuses on the role of middle powers in Asia-Pacific Region and challenges they face. The term middle power 
has recently become extremely popular in this region. The most pronounced regional middle powers are Australia, known as a 
traditional middle power, and South Korea, as being a representative of an emerging middle powers. Both, Australia and 
South Korea are interested in becoming global middle powers and regional leaders in Asia-Pacific region. At the same time, 
they face various obstacles in achieving their middle power goals, and one of the biggest challenges is  North Korean issue. 
This article identifies the similarities and disagreements over their goals, attitudes and overall tactics. Differences are 
explained by many factors such as geographical location, neighborhood countries and some historical peculiarities, which will 
be revealed in more details in this article. The article concludes that resolution of the North Korean issue may appear distant 
and difficult. However, continuous efforts on the part of both countries are the only path forward.  

Keywords: middle power, South Korea, Australia, North Korea, foreign policy, diplomacy, like-minded states, security, 
tension, challenge, multilateral approach. 

  
Claims to the status of being middle power depend on the credibility, capacity and behaviour of the state. 

Eytan Gilboa defines middle powers as states that lack the resources of great powers, but provide multilateral 
leadership on global issues including “economic development, foreign aid, human rights, human security, 
environmental and health protection”.1 There is not solid agreement on which states qualify as middle powers, but 
there are several commonly recognized middle powers such as Australia as being traditional middle power and 
South Korea as a good example of emerging middle power. Some even consider South Korea as newly evolved 
traditional middle power due to its attitude to support the status quo and tendencies towards multilateral 
approaches, compromise and cooperation in its foreign policy directions. 

As middle powers, South Korea and Australia share common interests in the active and effective functioning 
of international institutions, supporting status quo, and maintaining the open character of regional economic and 
security arrangements. Besides, there are specific areas of policy where cooperation of two states could be 
profitably pursued on the basis of shared experiences and perspectives such as aid and peacebuilding operations. 
Both states, to some extent, have shown successful middle power public diplomacies. Australia’s proclaimed 
credentials gained international recognition through a range of foreign policy initiatives including the protection of 
the Antarctic environment, peacebuilding in Cambodia, arms control and disarmament. Since the middle of 1940s 
Australian governments have been supporting the notion of Australia as a middle power at various degrees. 
Australia is still a middle power, though being an active, independent, internationalist middle power is about 
political choice.  

As for South Korea, it was labeled as middle power due to its economic, physical and military capacity. It 
played an essential role in the establishment of the APEC forum, joined the OECD, and became one of the 
founding members of the G20 forum. Middle power self-identity was most pronounced during President Lee 
Myung-bak’s administration, when Seoul launched the “Global Korea” vision to enhance Korea’s role in the 
international community. Thus, both states can be labeled as middle powers due to shown successful middle 
power public diplomacies.  

Nevertheless, middle powers are not always willing or able to act and demonstrate middle power foreign 
policy behavior in addressing number of issues. Various external influences along with regional and sub-regional 
instabilities have been an ongoing challenge for both countries. Traditional middle powers should reach their 

                                                 
1 Eytan Gilboa, “The Public Diplomacy of Middle Powers” Public Diplomacy Magazine (University of Southern California, Summer 2009). 
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interests using cooperating and compromising methods, but those ways are restricted in the period of high security 
tensions where middle power activism gives its role to the major powers to dominate the issue.  

 
Limitations on South Korea in addressing the challenge of North Korea 
South Korea always had a function of being middle power, but it was only able to act according to its function 

when it reached certain level of development, in particular after Cold War.2 Even during the very early period of 
Post Cold War, South Korea still did not fully reflect the middle power capacity; it clearly expressed its 
unwillingness to join and support any initiatives related to arms control, disarmament and trade liberalization. The 
reason of that is fairly obvious and understandable - being tied down militarily by impending threat from North 
Korea. For that reason South Korea had been overwhelmingly dependent on the U.S. alliance system, specifically 
for its security and economic development as well as political recognition.3  

With the end of the Cold War South Korea’s diplomatic position finally allowed it to reflect middle power 
capacity and strengthen its influence through soft power. According to J. Robertson one of the examples of middle 
power policy from behavioral perspective could be “Sunshine policy”, where South Korea demonstrated middle 
power tendencies such as preferring compromise in international disputes, having a personal interest in the 
maintenance of the status quo and encouraging third-country engagement.4 In contempt of all of the criticism 
toward this policy, in fact it has increased country’s credibility as an independent actor in addressing security 
issues regarding North Korea. Moreover, South Korea’s “economic miracle”, successful “nordpolitik” toward 
Moscow and Beijing, and newfound confidence amidst the dynamic changes across Asia helped to obtain the 
middle power label as substantiation for more active foreign policy. Many started proposing that South Korea as a 
middle power could be a hub, balancer and a source of regional initiatives. Yet, simultaneously, South Korea is 
cautious in facing other great powers, revealing limitations it recognizes in not being a major power. 

South Korea’s middle power status weightily depends on its foreign policy choices. It is standing at 
complicated intersection in its foreign policy, awakening to several limitations such as unreciprocated 
“trustpolitik” with Pyongyang, “honeymoon” with Xi Jinping, dead-end “Eurasian Initiative” with Russia 
currently interested in playing the “North Korean card,” and a facade of “model ally” relations with the United 
States.5 As the Obama administration’s “Rebalancing” toward Asia has refocused on deterrence of North Korea, 
putting more emphasis on triangularity and on forging an enabling environment for closer relations between its 
two close allies in Northeast Asia, pressure on South Korea has been growing. As a result, the factor that 
complicates South Korea’s options as a middle power is not only its aspirations to become a united state, 
absorbing North Korea, but also the calculations of the great powers about North Korea, reunification, and the 
legacy of 1945-1953 in the region.6 

As it is well known, during the high security tensions, middle powers are not able to fully demonstrate their 
middle power diplomacy. Park Geun Hye administration pledged to build a multilateral institution for regional 
cooperation, which would include North Korea. In her Trustpolitik, she campaigned on taking a more pragmatic 
approach to North Korea, premised on building trust through renewed dialogue while responding forcefully to any 
new provocations.7 However, shortly after North Korea denounced the adoption of UN Security Council 
Resolution 2094 in response to its nuclear test. The onset of U.S.-ROK joint military exercises in March 2013 led 
to a further deterioration of inter Korean relations. According to the North Korean leader, the joint-military drills 
between South Korea and the U.S. are to blame for the rise in tensions.  

Over the next few months of dialogues they could reach both the first brief family reunions and the first high-
level meeting between the two Koreas.8 However, recurrently the surge in tensions between them came just a 
month after that rare thaw in relations. Even though there are improvements in South Korea’s approach and 
foreign policy behavior since the end of the Cold War, such ups and downs on Korean peninsula constantly keeps 
South Korea cautious and do not fully allow it to focus more on humanitarian or environmental matters only. 
Although president Park Geun Hye campaigned with positive signals toward Pyongyang, North Korea's missile 
and nuclear tests have limited the scope of her administration's policy options. Their ability to respond punitively 

                                                 
2 Seminar/Lecture class by professor Jeffrey Robertson  “Middle Powers & Global Governance:  South Korea & Australia in the Asian century” 
(Yonsei University, GSIS/Spring 2015). 

3 Jeffrey Robertson, “South Korea as a Middle Power: Capacity, Behavior, and Now Opportunity” International Journal of Korean Unification 
Studies Vol.16, No.1 (2007): p. 158. 

4 Jeffrey Robertson, IBID, p. 172. 
5  Gilbert Rozman, “Option 5: Rethinking Middle Power Diplomacy” The Asan Forum (an online Journal), (June 2015). 
6 Ibid, Gilbert Rozman. 
7 Park Geun Hye, “A New Kind of Korea: Building Trust between Seoul and Pyongyang” Foreign Affairs Vol. 90, No. 5 (September/October 

2011): p. 14. 
8 Michelle Arrouas, “Kim Jong Un: The Situation on the Korean Peninsula Is ‘Very Grave’”, Time (April 2014). 
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is also restricted by the fact that precision-guided surgical air strikes, considered by Washington in 1994, are no 
longer feasible or desirable for South Korea.9  

Furthermore, since South Korea has emerged as a major donor to the world’s emerging economies and has 
become an important actor on the international arena, it might easily face the criticism that for overemphasizing 
military and security issues. International community is viewing South Korea as a peace-loving nation that has 
demonstrated its international credentials by participating in peacekeeping operations and providing humanitarian 
assistance. It means that North Korea security concerns would negatively impact on South Korea’s role as a 
global middle power.  

 
Limitations on Australia in addressing the challenge of North Korea 
Australia, unlike South Korea, which is limited by its geographical position as a divided nation and facing a 

consistent security threat from North Korea, encounters slightly different challenges in addressing this issue. 
Obviously, North Korean missile and nuclear provocations have more direct impact on its neighboring states and 
the U.S. Less obvious that they also have indirect impact on Australia’s strategic interests. While a hostile North 
Korea continues to develop long-range missile capability, South Korea would have even greater incentive to reach 
out to like-minded states like Australia to address common security threats.  

However, there is also a downside for Australia in this missile launch since it has potential to increase strategic 
rivalry between the U.S. and China. Disagreement over how to handle North Korea has caused diplomatic rows 
between the U.S. and China. U.S. has come out swinging, calling for tougher sanctions, while China has taken a 
softer stance, saying it ‘regrets’ the launch.10 The standoff between the US and China means that the UNSC could 
not agree to take action, and has only agreed to continue consultations on an appropriate response.  

The missile launch also has the potential to draw the U.S. military further into North East Asia. While the U.S. 
presence in the region is good for Australia’s interests, the chance of further confrontation between the US and 
China and a general deterioration in their relations is not. Ultimately, Australia has little influence in disputes 
between the US and China, and has no place and sometimes no desire to become involved in resolving the North 
Korean issue. A middle power state like Australia has limited options in responding to major power shifts in its 
region. Australia is extremely vulnerable to changeovers among the great powers and shifting balances of power. 
Its approach for the past years has been to seek security within the great power system in Asia through an alliance 
with the United States.  

Australia belongs to Asia-wide institutions, including the ASEAN Regional Forum and the East Asian 
Summit. Nevertheless, the limits to multilateral security institutions are obvious in the Asian region. These 
institutions deal with security issues in only a generic trend, and do not focus directly on dominant security issues 
in Northeast Asia. Moreover, neither the ARF nor the EAS have the institutional capacity to go beyond ritualistic 
declarations of “common concern” and “identity building”.11 Achieving little substantive progress since the mid 
1990s when it was set up, the ARF has failed to demonstrate its relevance to tackling the more intense security 
dilemmas and challenges that confront Northeast Asia.  

As Allan Gyngell mentioned, Australia has a long-standing preference for multilateral approaches to dealing 
with key foreign policy challenges, which in turn mirrors a belief that “as a middle-sized power, Australia alone 
cannot shape the world and that the country’s interests are best served by encouraging the development of 
international norms and laws that would help balance Australia’s relative weakness”.12  

 
Conclusion 
Australia and South Korea being middle power states share similar values, but they are still different in their 

path, attitude and public debates in middle powerism. It is explained by many factors such as geographical 
location, neighborhood countries and some historical factors. For instance, it is clearly apparent in their 
approaches to tackle with North Korean issue, where both states have limited opportunities.    

Both states agree on the goal that North Korea should be denuclearized, open itself to the world, pursue 
economic and social reforms, and respect human rights. Disagreements are over the tactics, which would best 
bring North Korea to the path towards those outcomes. The main concern was if it is best to engage North Korea 

                                                 
9 Jae-Ho Chung, “The New South Korean Administration’s Security Challenges: Back to the Future, Again?”  Council on Foreign Relations (March 

2013). 
10 Hayley Channer, “North Korean missile launch: the good and the bad for Australia” Australian Strategic Policy Institute (Dec 2012). 
11 Andrew O’Neill, “Australia's Emerging Security Challenges in Northeast Asia: The Blind Alley of Multilateralism” (Feb 2009): p.189. Available 

at http://www.kas.de/wf/en/      
12 Allan Gyngell, “Australia’s Emerging Global Role” Current History (March 2005): p. 100.  
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and entice it into changing its actions and relations with the outside world, or is it better to contain the problem 
and coerce North Korea into either changing or stopping its “bad behavior”? 

One of the common limitations is Sino-U.S. relation, which intensified the dilemma for middle powers. South 
Korea and Australia are continuing to be stable in security alliance relationship with the United States, but 
nowadays it is more cautious economically and even politically, given concerns about Sino-North Korean 
relations. In this case, South Korea is more at the epicenter of that relationship since the Korean Peninsula is the 
place where Sino-U.S. relations face their main test. 

Hopefully, Park’s administration seems to be ready and willing to take flexible and practical actions. When a 
country is more of a dependent than an independent variable of international politics, as is the case with South 
Korea, pragmatism derives from action rather than statements.13 It might be better to slightly detach from "trust", a 
term promoted during Park’s campaign as the foundation of her foreign policy. Building trust is very important, 
especially in South Korean domestic politics, but trust alone is insufficient in dealing with many interstate issues. 
In reality, sometimes maintaining some strategic suspicion could be more fruitful in international politics.  

In case of Australia, it is expected to take bigger initiatives since it is a leading middle power in Asia-Pacific 
region, but unfortunately Australia is also tied by the presence of great powers and their overlapping interests. It is 
well known that Korean peninsula is one of the most serious security issues facing whole Asia-Pacific region, and 
any initiatives in such vulnerable issue as security requires the assistance of major powers. However, there is 
enough room where Australia could actually perform its middle power role and behave according to its 
characteristics.  

Australia is a state that could play an essential role by being a neutral force for diplomatic interactions with 
North Korea. Exactly because Australia is a respected member of the international community, but is not directly 
involved in security issues with North Korea, it can play a role more flexible than those of the directly involved 
countries. This role can be as indirect as opening limited economic or cultural exchanges with North Korea, or a 
more direct role in diplomatic areas by being a site for discussion and dialogue with North Korea. Thus, Australia 
can play a strong supporting role precisely because it is not directly involved.  

The problem with any policies towards North Korea is that proliferation becomes the most important and 
primary focus leaving almost no room for anything else to be addressed, because negotiations over proliferation 
have proven so intractable. That is why third countries that are not directly involved with the proliferation issue, 
such as Australia, might have the opportunity to propose economic or cultural exchanges in ways that would 
avoid rewarding the regime, and at the same time offer the greater possibility to North Korea for interaction with 
the outside world. Although resolution of the North Korean issue may appear distant and difficult, continuous 
efforts on the part of all countries are the only path forward. 
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Түйіндеме 
Бұл мақалада Азия-Тынық мұхит аймағындағы орташа державалардың рөлі жəне олардын алдыларында тұрған 

мəселелері қарастырылады. Соңғы уақытта осы аймақта “орташа держава” деген термин өте танымалы болып келді. 
Дəстүрлі орташа держава ретіндегі Австралия мен дамушы орташа держава ретіндегі Оңтүстік Корея ең көрнекті 
аймақтық орташа державалар болып саналады. Екі мемлекет те əлемдік орташа держава болуға жане Азия-Тынық 
мұхит өңіріндегі аймақтық көсбасшыға айналуға мүдделі. Дегенмен олар өз мақсаттарына жету жолында əр түрлі 
кедергілерге тап болуда. Оның ішінде елеулі мəселелерінің бірі Солтүстік Корея мəселесі. Мақалада екі мемлекеттің 
мақсаттары, айқындамалары жəне жалпы тактикаларының ұқсастығы мен айырмашылықтары анықталады. Ол 
айырмашылықтар географиялық жағдай, шекаралас мемлекеттер жəне тарихи ерекшеліктер сияқты əр түрлі фактор-
ларға байланысты. Мақалада Солтүстік Корея мəселесін шешу  əлі де  күрделі жəне оңай еңсерілмейтін  мəселе деген 
қорытынды шығарылынады. Алайда, екі мемлекет өз мақсаттарына жету ұшін бар күшін салуда.  

Тірек сөздер: орташа держава, Оңтүстік Корея, Австралия, Солтүстік Корея, сыртқы саясат, дипломатия, 
мемлекеттік-пікірлес, қауіпсіздік, шиеленіс, қиындық, көпжақты көзқарас. 

 
Аннотация 

В данной статье раскрываются роли средних держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе и проблемы с которыми 
они сталкиваются. В последнее время термин “средняя держава” стал очень популярным в этом регионе. Наиболее 
выраженными региональными средними державами являются Австралия, известной как традиционная средняя 
держава, и Южная Корея, являющейся представителем развивающихся средних держав. Оба государства, Австралия 
и Южная Корея заинтересованы в том, чтобы стать мировой средней державой и региональным лидером в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В то же время, они сталкиваются с различными препятствиями на пути достижения своих 
целей и одним из значимых проблем является северокорейский вопрос. В статье анализируются сходства и 
разногласия по поводу целей, позиций и всеобщей тактики двух государств. Различия объясняются многими 
факторами, такими как географическое положение, соседствующие государства и исторические особенности, 
которые будут более подробно описаны в данной статье. В статье делается вывод, что решение северокорейского 
вопроса все еще отдаленная и нелегкая задача. Тем не менее, постоянные усилия со стороны обеих стран являются 
основным путем к продвижению вперед и достижению желаемого. 

Ключевые слова: средние державы, Южная Корея, Австралия, Северная Корея, внешняя политика, дипломатия, 
государства-единомышленники, безопасность, напряженность, вызов, многосторонний подход. 
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Түйіндеме 

Бұл мақала Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған. Мақалада Қазақ хандығының пайда болуына  оған 
дейінгі бүгінгі Қазақстан территориясында өмір сүрген бірнеше мемлекеттердің əсер еткендігі дəлелденген. Автор-
лардың болжамы бойынша Қазақстан деп аталатын қазіргі мемлекетті Астана қаласындағы  «Қазақ елі» монументі 
итермелеп тұрғандай, «Қазақ еліне» ауыстырған дұрыс. Авторлар  Жетісу жерінде өмірге келген Ежелгі Үйсін Елі 
тұрғындарының алғаш рет түрік тілін қолданысқа енгізгенін ескеріп, Қазақ мемлекеттілігінің бастауын да дəл сол 
елден өрбітуді шындыққа жанастырады. Қытай деректеріне сүйеніп жазылған осы мақаланың негізі, қазақ мемлекет-
тілігінің басталуы біздің заманымыздан бұрынғы дəуірлердің жемісі екендігін дəлелдеу. Мақала авторларының 
көрсетуі бойынша Қазақстанның мемлекеттілігі бүгінгі күндері кейбір елдердің басшылары айтып жүргендей, тек 
Қазақ хандығының құрылған XV ғасырдан басталмайды. Қазіргі қазақ жерінде Қазақ хандығына дейін де 20-ға жуық 
мемлекеттерінің болғандығын ескерген авторлар, Қазақ хандығын сол мемлекеттердің тарихи жалғасы болғанын 
түсіндірген. 

Тірек сөздер: Президент, халық, Қазақ хандығы, мемлекет, «Ұлы Дала Елі, Хиши, Нəнді би, бек, абыз, 
«Қазақстан», «Қазақ елі», «Алтын адам», Силы би, Албан, Қаз.АКСР, Қаз.КСР, «стан», «əскери қосын» «Қаһарман-
дық», «Жасампаздық», «Болашақ», «Бірлік». 

 
 Елбасы Н.Ə. Назарбаев өзінің 2015 жылға арнаған «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» деп аталатын 

кезекті Жолдауында 2015 жылы күзде Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту керектігін жариялап, 
халқымызды бір жадыратып тастаған еді [1]. Сондағы қараша айынан басталған дүбірлі мəселені атап 
өтуге бүкіл еліміз болып ерекше мəн беріп, кіріскелі міне, 1 жылдың жүзі болуға қарады: мектептерден 
бастап, ЖОО-на дейін, гуманитарлық иниституттардан бастап, барлық деңгейдегі əкімшіліктер мен білім 
департаменттерінде жаңағы болатын Ұлы тойға байланысты ірілі-ұсақты іс-шаралар жаппай өткізіліп 
келеді. Осылардың ішінде  2015жылдың 7-9 қазан аралығында болып, Тараз қаласында ұйымдастырылған 
«Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Ұлы Дала Елі» халықаралық форумы» мен 
«Орталық Азия: аймақтағы халықтардың ынтымақтастығы» – «ЖІБЕК ЖОЛЫНДАҒЫ 
СҰХБАТ» - деп аталған Халығаралы� д�гелек столды� орны бөлек [2]. Өйткені дəл осы іс-шаралар-
дың барысында Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өтудің қорытындысы шығарылып, қазақ 
мемлекеттілігінің мəртебесі дəлелденді, мемлекеттіліктің Қазақ хандығына дейінгі ұзақ тарихының 
бұлтартпас шындығының беті ашылып, кейбір елдердің басшылырның дəстүрлі болжамдары мен 
күмəндарына шектеу қойылды. 

 Хош делік, қазақ халқы кез-келген тойды жоғары қарқынмен, салтанатты  түрде өткізе алады. Бұған 
ешкімнің күмəні бола қоймас. Ал біздің осы мақаладағы айтарымыз елдік, қағандық, хандық, патшалық, 
орда, сұлтандық жəне империя деген түсініктердің байыбына барып, біздің елдегі мемлекеттіліктің ұзақ 
тарихының болғанын дəлелдеу.  

Əне бір жылдары, шамасы 2004 жыл болу керек, Алматы қаласының 150 жылдығы дегенді сылтау-
ратып, негізін патша жендеттері салған Верный бекінісінің 150 жылдығын тойлап, халықты шытырман 
ойда қалдырғанымыз бар еді. Сондағы қала əкімі В. Храпунов болса, əлімжеттік жасап, мүйізі қарағайдай 
тарихшы-археологтармен санаспай, қазақтардың емес, казактардың тойын дүбірлетіп өткізгені есімізден 
кетпейді. Ал шын мəнінде, Алматы қаласының іргесі 150 жыл бұрын емес, одан 7-8 ғасыр əріде жатқан 
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еді. Көрнекті археолог К.М. Байпақов оның солай екенін талай рет дəлелдеген болатын. Сол сияқты қазақ 
хандығы өзінің іргесін 1465 жылы көтеріп, биыл оған 550 жыл толып отырса, тарихшылардың да тоқтамы 
осы. Осы арада, қазақ жерінде тарихта алғаш рет түрік тілінде сөйлеген Үйсін Елін ескерусіз қалдыруға 
болмайды. Олай дейтініміз, берідегі Анадола түріктері өздерін Түрік Иліміз десе, бұл сөздің қазақша 
мағынасы үйсіндерден басталған Ел деген түсінікті береді.  

Қытай деректері бойынша, Үйсіндер Іле өңіріне қоныс аударғанға дейін, хұндардың (ғұн) батыс 
жағындағы, қазіргі Хыши дəлізін мекендеген шағын ел болған кезде, олардың көсемін Нəнді би деген. 
Осы Нəнбі би көрші шапқыншылығынан қаза болғанда, оның баласы Елжау би жаңа туған бала екен. 
Оны хұн тəңірқұты Мөде бауырына басып, тəрбиелеген. Елжау би өсе келе ата кегін қайтару үшін 
Тəңірқұттан рұқсат алып, ежелден қазіргі Іле өзені алқабын мекендеп келген сақтарды ығыстырған Ұлы 
йүзілерге шабуыл жасап, оларды талқандап, солардың жеріне орнығады.  

Елжау бидің он баласы болған. Ол тақ мұрагерлігіне немересі Жөншіні (Күнсүй) отырғызады. Одан 
кейін таққа оның немерелес туысы Оңғай би отырғанда, Үйсін елі кемеліне келе дамыды. Бұл даму б.з.б. 
20 жылдарда Үйсін елінде Күнби болған Силы биге дейін жалғасты. Бұдан кейін Үйсін елі бұрынғы күш-
қуатынан айырылды [3]. 

Біз, осы жоғарыда айтылған ежелгі Үйсін Елі билеушілерінің «би» - деп аталуы тарихынан 
аңғаратынымыз, «би» дыбыстық сөзінің қазақ Елі тарихының билік жүйесіне ұласуы. Өйткені 
қазақтар Ресейдің отарлауына дейін өздерінің тайпа басшыларын би деп атап келген. (Төле би, Қазыбек 
би, Əйтеке би т.б.) Сол сияқты, Қытай деректері бойынша Үйсін Еліндегі билік жүйесіндегі ірі лауазым 
иелерін абыз (бас бағам), ұлыс бегі (ұлық, əкім), Орда бегі (орталық ұлық əкімі) деп атаса, мұндай 
лауазымға еліктеп қойылған адам атаулары қазірдің өзіндегі Қазақ елінің ішінде жетіп жығылады. 
Мысалы Сары абыз, Шоған абыз, Ерназар абыз, Ұлықбек, Жəнібек, Қалқабек, Тұрбек, Изатбек, Сақабек, 
Мырзабек, Мұсабек, Ақылбек, Кенжебек, Жамалбек деген атаулар соның дəлелі. Бұл фактілер, əсіресе 
«бек» - деген жалғаулар, ежелгі үйсіндердің бүкіл қазақ халқының арғы атасы екендігін анықтай түседі.  

Сонда, мемлекет ретінде бүгінгі қазақ жерінде алғаш рет түрік тілінде сөйлеуді бастаған Ежелгі Үйсін 
Елі ұғымы мен одан кейінгі қазақ жерін көктей өткен һұндар мен осы жерде мемлекеттіліктің жүйесін 
орнықтырып, территориясын қалыптастырған бірнеше қағанаттар мен сұлтандықтарды, патшалықтар мен 
Ордалар ұғымын орысшаға аударғанда империя деген түсінікті береді. Демек, қазақ хандығының іргесін 
көтеруі – тек қазақ атын иеленген халықтың хандық билігінің басталуы ғана. Немесе, сонау б.з.д. IY 
ғасырдан бергі қазіргі қазақ жеріндегі бірде пайда болып, бірде жойылып кетіп отырған 20-ға жуық ірілі-
ұсақты мемлекеттердің XV ғасырдағы Қазақ хандығы атауымен келесі бір жалғасын табуы еді [4]. 
Айналып келгенде, қазақ жеріндегі мемлекеттіліктің басталуы осы жерде ең алғаш түрік тілінде сөйлеуді 
бастаған Ежелгі Үйсін Елінен тараса керек. Тіпті, берідегі XI-XII ғасырлардағы Керей, Найман ұлыстары 
мен Шыңғысханның əкесі мен өзі жақын тартқан Қоңырат пен Жалайыр мемлекеттік бірлестіктері 
Шыңғысхан құрған империяға дейін-ақ іргелі Ел болғандарын қалайша жоққа шығарамыз. 

Егер біз, Шыңғысхан құрған империядан əріге барсақ, VI-VII ғасырларда түрік тілінің қазаққа жақын 
диалектілерімен сөйлеген қырғыздар мен ұйғырлар қазақ мемлекеттілігінен 8-9 ғасыр əріде жүрсе, 
қазақтардың мемлекеттілігі қалайша XY ғасырға шегерілген? Əрине, біздің бұл пікіріміз, қазақ ханды-
ғының пайда болған уақытына нұқсан келтірмейді. Дегенмен, Керей мен Жəнібек сұлтандар бұрынғы 
Үйсін Елі жайлаған Моғолстан жеріне қайта келіп, ата дəстүрімен оның салтын жаңғыртып, қайтадан 
мемлекет іргесін көтерсе, бұл-Ежелгі Үйсін сияқты Елдің ошағын сөндірмей, тағы да мемлекет болуға 
ұмтылуды білдіріп, сол кездің өзінде қазіргі Егеменді еліміздің сəулесінің көрінгенін байқатады. Бірақ, 
осыдан кейінгі қазақ жеріндегі мемлекеттіліктің атауы не бəрі бес ғасыр ішінде тағы да үш рет өзгерді: 
1920 ж. - Қаз. АКСР, яғни Қазақ Автономияляқ Кеңестік Социалистік Республикасы; 1936 ж. -Қаз.КСР, 
немесе Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы; 1991 ж. - Қазақстан Республикасы. Бұл əрине, тəуелсіз 
мемлекет болғанмен, нақты аталуына келгенде 1920 жəне 1936 жылдардағы «Қазақ» атауынан айрылып, 
«Қазақстан» атауына ие болды. Дегенмен осы арада, тарих дөңгелегін кері бұрып, бір ғана деректі 
мысалға алсақ, 2005 жылдың соңына қарай қолымызға жеткен қытай деректері осыған дейін сақ тұқымы 
делініп келген «Алтын адамның» үйсін бекзадасы екендігін дəлелдеді [5]. Ал енді көрнекті тарихшы 
Т.Омарбековты сөйлетсек, ол тіпті жаңағы үйсін бекзадасын Ежелгі Үйсін Елі құрамындағы арғы 
албандар тайпасын таратқан Албан деп аталған тұлғаның дəл өзі дейді [6]. Бұның өзі тарихы сақтардан 
басталған бүгінгі қазақтардың ежелгі тілі бұрынғы «үнді-иран тілдестер» деген күмəнді тұжырымды 
санамыздан өшіріп тастауға əкеледі. Осыған байланысты тəуелсіз елдің тарихи білімінің методологиялық 
ұстанымында түркі тілдестердің мемлекет ретінде дүниеге келуін үйсіндерден туындататын басым-
дықтың рөлін күшейуге жетелейді. Дəл осы əдіснамалық ұстанымды тарих ғылымында орнықтыру 
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Қазақстанның тəуелсіздігін тұрақтандырудың да кілті болып табылады. Тіпті «ауыл» деген терминнің 
үйсіндерден таралғанымен санассақ, бірнеше ауыл құрамалары «ел» деген мемлекеттік мəні бар ұғымға 
жеткізгенін мойындауға итермелейді. Ал түркі тіліндегі «ел» түсінігі күні бүгінде мемлекет түсінігі 
ретінде санамыздан мықтап тұрып орын алып отыр. Сонда «Қазақстан» деген атаудың өзін «Қазақ елі» 
деген күнде бұның мағынасының өзгермейтіні кімге болса да түсінікті. Ал «стан» деген «қазақ» сөзіне 
тіркескен сөзді белгілі энциклопедиялар арқылы орысшадан аударсақ, «үйездің əкімшілік-саяси бөлімі» 
деген ұғымды, кейде «əскери қосын» деген ұғымды береді. Демек, «Қазақстан» термині Ресей отарлау-
шылығының кезінде, тек сол мемлекеттің ыңғайына сəйкес ойластырылған атау ғана [7]. Қазір, бұндай 
тұжырымға үрке қарайтындар – саясат жетегіндегі адамдар. Олар: «Қазақ жеріндегі өзге ұлттарды 
қайтеміз?» дегенді тілге тиек етеді. Ойлап қарасақ, қазіргі қазақтар ол ұлттардың біреуіне де тəуелді емес 
жəне олардың ешқайсысын ешуақытта өз жеріне шақырған емес. Қайта қазір ол ұлттар, қазақтарға 
ризашылық білдіріп жүр. Себебі қазақтардың бауырмашылдығы мен қонақжайлығы оларды ел ішіне 
еркін ендіріп жіберді. Бұл арадағы қазақ саясаттану ғалымдары мен жоғары əкімшіліктің кемшілігі - басқа 
ұлттардың осы ерекшеліктерін дəріптей алмаушылығында. Сондықтан болашақта, жоғарыдағы үйсін елін 
мойындау ұстанымының негізінде «Қазақстан» атауын «Қазақ елі» деп өзгерту күн тəртібінде тұр. 

Бүгінде Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласында орналасқан «Қазақ елі» деп 
аталатын мəдени-архитектуралық монумент бар. Монумент 2009 жылы ашылды [8].  

Қазіргі Астана қаласындағы «Қазақ елі» монументінің жанындағы алаңда Тəуелсіздік сарайы, 
«Шабыт» өнер сарайы, «Əзірет Сұлтан» мешіті, Бейбітшілік жəне келісім сарайы сияқты қоғамдық-саяси 
маңызы бар еліміздің басты нысандары орналасқан. Түсіне білген адамға осының өзі бүгінгі  «Қазақстан-
ның» аталу болашағының жаңағы «Қазақ елі» монументімен байланыстылығын білдіреді. Онда «Халық 
пен Президент», «Қаһармандық», «Жасампаздық», «Болашақ» жəне «Бірлік» деген идеяларға негізделген 
архитектуралық топтамалар бар. Бірақ бəрібір, алдыңғы төрт идеялардың бəрі Қазақстан халқының 
тəуелсіздік алғандағы шаттанған сезімдерін бейнелеген «Бірлік» атты мүсіндік композицияға топтасты-
рылған. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз, қазіргі Қазақстан халықтарының бірлігі баянды болған сайын 
жəне олардың мемлекеттік тілге бой алдыруы күшейіп, оған деген ықылас-пейілдері артқан сайын 
болашақта Қазақ елі деп аталатын мемлекетке де жақындай түсеміз деген идеяны білдіреді. 

Осы орайда, 2015 жылының басынан бері Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты бүкіл ел 
өңірінде болған түрлі деңгейдегі ғылыми конференциялар қазіргі кезеңдегі қазақ мемлекеттілігіне 
қатысты тарихи-білімдік ой-сана мəселесінің алдында күрделі методологиялық міндеттер тұрғанын 
байқатты: Оның біріншісі, бұрын кеңес өкіметі өз мүддесіне айналдырған тарихи-білімдік дамуды дайын 
схема түрінде көрсетуден бас тарту болса, екінші мемлекеттілік мəселесіндегі тарихи-білімдік ой-сана-
ның танымдық шеңберін кеңейтіп, осы саланың өзіндік дамуын көрсету міндеті тұр. Əрине, бұл міндет-
терді бірден шешу мүмкін емес. Алдымен, оларды шешу үшін, Ұлы далада интегратор болып қалып 
отырған қазақтардың  ғана емес, бүкіл түркі тілдес халықтардың да тарих ғылымындағы жан-жақты 
ізденістері қажет. Ал үшіншісі, «Мəдени мұра» ұлттық бағдарламасы негізінде жинақталған мемлекет-
тілік мəселесіне қатысты ғылыми еңбектер, санадағы қоғамдық формациялар түсінігінен бас тартқан 
кезеңде жарияланғанына қарамастан, оларда көрсетілген құнды пікірлер жиынтығы жан-жақты жүйелен-
бей отыр. Соған қарамастан, сондағы авторлардың жəне басқа да зерттеушілердің көне түркілердің 
елдіктері мен қағандықтарға қатысты пікірлерінен ой түйіндеп, түбі бір түркі халықтар тарихының бүгінгі 
жеткен жетістіктерін екшелеп, сұрыптап, жинақтай келе болашақта ешкім дау тудырмайтын жаңа 
тұжырымдар мен қорытындылар жасауға толық мүмкіндік береді деген ойдамыз.  
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Аннотация 

Данная  статья  посвящена 550-летию Казахского ханства. В статье убедительно доказывается, что источником 
появления Казахского ханства  послужили несколько государств, существовавшие  на территории Казахстана до его 
возникновения.  

По убеждению авторов, нынешнее государство, так называемое Казахстан, необходимо переименовать на «Казақ 
елі», этому подталкивает монумент «Казақ елі», возвышающийся в г. Астане. 

В статье акцентируется внимание на то, что истоки казахского государства берут начало с древнеуйсунского 
государства, эта идея будет более правдивой, так как жители этого государства первыми начали использовать 
тюркский язык.  

В целом, в статье обосновывается идея о том, что корни казахской государственности  согласно китайским 
источникам начинаются до нашей эры. 

Ключевые слова: Казахское ханство, Президент, народ, государство, государственность, нация, источники, 
территория 

 
Summary 

This article is dedicated to 550 anniversary of the Kazakh Khanate. The article convincingly proved that the origin of the 
Kazakh Khanate were several states, which existed in the territory of Kazakhstan prior to its emergence. 

According to the authors, the current state, the so-called Kazakhstan, must be renamed to "Kazakh Eli", it pushes the 
monument "Kazakh Eli" towering in Astana. 

The article focuses on the fact that the origins of the Kazakh state originate with Ancient Uisyn state, this idea will be 
more truthful, as residents of this state were the first who used the Turkish language. 

Keywords: In general, the article explains the idea that beginnings of Kazakh statehood according to Chinese sources 
begin in B.C. 

 
 
УДК 1(091) (574) 
 
ХIХ ҒACЫPДЫҢ CОҢЫ МEН ХХ ҒACЫP БACЫНДAҒЫ ҚAЗAҚ ҚОҒAМЫНЫҢ  

CAЯCИ-ƏЛEУМEТТIК AХУAЛЫ 
 

Дакенов М. – т.ғ.к., Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� профессоры, 
Жолдыбаева С.А. – С.Ж. Асфендияров атындағы 
аз�МУ 
Илгидаева С.М. – С.Ж. Асфендияров атындағы 
аз�МУ 

 
Түйіндеме 

Аталған мақалада ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамының саяси-əлеуметтік ахуалы сөз 
етіледі. Ресей бодандығын қабылдағаннан кейінгі қазақ даласының бөліске түсуі, қазақ жерлерінің талан-таражға 
түсуі, ел билеу ісінің өзгеріске ұшырауы ХХ ғacыp бacындa тapих caхнacынa шыққaн жүздeгeн aлып тұлғaлapдың 
шыңдaлa түcyiнe, ой-пiкipлepiнiң пiciп жeтiлe түcyiнe нeгiз болды. ХIХ ғacыpдың eкiншi жapтыcы ХХ ғacыpдың 
бacындaғы қaзaқ eлiнiң əлeyмeттiк хaл-aхyaлын apнaйы iздeнicкe тaқыpып жacacaқ, дəлeлдi дepeктep бapшылық 
болғaнымeн, олapды қaзipгi зaмaн тaлaптapынa caй, жaн-жaқты caтылaп capaлay үшiн кeшeгi күнгe дeйiн ғылыми 
caнaны шыpмaп кeлгeн cыңapжaқ идeология құpcayынaн шығyымыз қaжeт ететіні белгіді құбылыс. 

Тірек сөздер: жарғы, миграция, шекаралық комиссия, губерния, революция, отар, бодандық. 
 
Қaзaқ жepi ғacыpлap бойы көрші мeмлeкeттepдiң шaбyыл ныcaнacынa aйнaлып кeлгeндiктeн XVIII 

ғacыpдың aлғaшқы жapтыcындa қaзaқтapдың бip бөлiгi Peceйдiң қол acтынa кipiп, бaғынyғa мəжбүp 
болғaндығы тapихтaн бeлгiлi. 

Оcы кeзeңнeн бacтaп, Peceйдe болғaн əлeyмeттiк өзгepicтepдiң қaзaқтap тapaпынaн қaбыл aлынып, 
өздepiнeн күштi cолтүcтiк көpшiлepiнe дeгeн бaғыныштылығының apтa түcкeндiгi бaйқaлaды. Peceйдeгi 
бұл əлeyмeттiк өзгepicтiң жeмicтi болғaндығы cондaй, олap eндi қaзaқтapдың тұpмыcы мeн caлт-caнaлapы 
тypaлы, олapды зepттeп бiлy қaжeттiлiгi жaйлы жиi aйтa бacтaды. Мұның нeгiзiндe əкeлiк «қaмқоpлық» 
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(бipiншi жaғынaн) жəнe «pизaшылық» (eкiншi жaғынaн) қaтынacтapы жaтқaн болaтын. Мəceлeн, 
Cпepaнcкийдiң 1822 «Ciбip қaзaқтapы» тypaлы жapғыcындaғы қоғaм өмipiндeгi өзгepicтepгe көп жол 
бepiлeдi. Жapғы қaзaқтapғa тəн ғacыpлap бойы қaлыптacқaн бacқapy жүйeciн жоққa шығapып, оның 
оpнынa əлeyмeттiк бөлyдiң «Eypопaлық тəciлдepiн» тaнытты. Оcының нəтижeciндe пaтшa əкiмшiлгi оpтa 
жүздeгi хaндық билiктi жойып,  оның оpнынa окpyгтep мeн пpикaздap құpды. Оcы жapғының нeгiзiндe 
кiшi жүз Оpынбоp шeкapaлық комиccияcынa бaғынaтын болды. Мұның бapлығы aқыp aяғындa қaзaқтap-
дың оғaн қapcылық көpceтiп, көтepiлicкe шығyынa жол aшты [1, 198 б.]. 

Хaлық көтepiлicтepi, қaзaқтapдың өздepiн cыpтқы жayлapдaн қоpғay əpeкeтi (əcipece, Хиya, Бұқapa, 
Қоқaн, Қытaй eлдepiнiң оның iшiндe Peceйгe дe қapcылық көpceтyлepi) отapлық бacқapy тұcындa epeкшe 
оpын aлды. Aл, оpыcтap қaзaқтapды өз дiндepiнe бaғындыpy мaқcaтындa бacқapyдың eypопaлық үлгiciн 
олapғa күштeп тaңды. Оcының бapлығы ұлттық caнaның дaмyынa ұзaқ жылдap бойы қacaқaнa құpылғaн 
тоp болып кeлдi. Aл, жepгiлiктi бaйлapдың қaнay тəciлдepiмeн пaтшa əкiмшiлiгiнiң ayыp aлым-caлықтapы, 
қaзaқтapдың күш көpceтyi − қaзaқ хaлқын қaйыpшылыққa əкeп тipeдi. Мəceлeн, ХIХ ғacыpдың жeтпiciншi 
жылдapындa Оpaл, Eшiм, Оp жəнe Қapaтaл, Лeпci, Aқcy, Iлe жəне т.б. өзeндepдi бойлaй оpнaлacқaн ұшaн 
тeңiз aлқaпты қaзaқтap иeмдeндi. ХIХ ғacыpдың cоңындa олapдың caны жүз мың aдaмнaн acып кeттi. 
Пaтшa үкiмeтi олapғa қaзaқтapдың жepлepiнeн жep бepiп, көптeгeн жeңiлдiктep жacaп, aл қaзaқтapды 
Caхapaдa пaйдaлaнaтын ұpдa қолшоқпapынa aйнaлдыpды. 

Қaзaқ жepiн отapғa aйнaлдыpy caяcaтының тиiмдi түpi мигpaция тəciлi болды. Eгep Қaзaқcтaнғa 
Peceйдiң оpтaлығы мeн оңтүcтiгiнeн 1986 жылғa дeйiн 294 мыңнaн acтaм aдaм көшipiлiп əкeлiнce, 1906-
1910 жылдapы олapдың caны 770 мыңғa apтты. 

Eл билeyшi жepгiлiктi бaй-мaнaптapдың хaлық caнacынa үнeмi «Peceй мeмлeкeтi бiзгe бap жaқcылық 
жacayдa» дeгeн, қоғaмдық пiкip тyдыpyғa тыpыcып бaққaны бaйқaлaды. Олap бacқaлapғa қaзaқ хaлқы 
оpыcтapғa бaғынғaнғa дeйiн нeгiзiнeн көшпeндi өмip cүpдi. Cөйтiп Eypопaлық eлдepдeн «apттa қaлғaн» 
жapтылaй жaбaйы хaлық болды дeгeн жeл cөз тapaтып, қaзaқтapды отыpықшылыққa үйpeтyдiң қaжeттiгi 
тypaлы eкi ұшты жоcпapлap құpa бacтaды [2, 3 б.]. 

Өткeн ғacыpдaғы пaтшaлы Peceйдiң оcындaй caяcaты кeшeгi кeңec үкiмeтiнe дe мұpa болып қaлғaндaй. 
Ceбeбi, cоңғы кeзeңгe дeйiнгi қaзaқтap тypaлы cөз қозғaлca, «Олap тeк дaлa көшпeндiлepi болғaн, олapдa 
шapyaшылықтың eгiншiлiк түpi мүлдeм болмaғaн eдi» дeп ecкe aлып кeлдi. 

Aлaйдa, қaзipгi қолдa бap көптeгeн apхив жəнe cол кeзeңдe шығып тұpғaн дeмокpaтиялық бaғыттaғы 
бacылымдapдың мaтepиaлдapынa cүйeнe отыpып, бiздep қaзaқ жepiндe Peceй Қaзaқcтaнды жayлaп aлғaн 
кeзeңгe дeйiн дe мaқтa, егін шapyaшылығы, көкөнic, бay-бaқшa, жeмic-жидeк, aлмa бaқтapы болғaндығын, 
cол тapихи кeзeңдe Қaзaқcтaндa cyлaндыpy құpылыcтapының кeң жүйeci жacaлғaндығын, қaзaқтapдың 
epтe зaмaндa дa cyлaндыpылғaн aлқaптapдa жұмыc icтeгeндiгiн, олapғa мaлғa жeм, шөп дaйындay iciнiң дe 
epтeдeн тaныc болғaндығын, қaзaқтapдың ХIХ ғacыpдың бacынaн-aқ отыpықшы жəнe көшпeлi өмip cүpiп, 
ол кeздe дe қaзipгi мaлшылapдың өмipiнe ұқcac шapyaшылық түpлepiнiң болғaндығын aйтa aлaмыз. 

«XIX ғacыpдa Қaзaқcтaн ayыл шapyaшылығы өнiмдepiн шығapaтын (əcipece eт, мaй) ipi отap eлгe 
aйнaлды. Қaзaқтapдың өмipiнe бойлaп eнгeн cayдa, тayap aйыpбacы жəнe жəpмeңкe олapды Eypопa 
мəдeниeтiнe жaқындacтыpып, epeкшe pөл aтқapды». Aлaйдa, cayдaның кeлyiнe бaйлaныcты қaзaқ дaлa-
cындa жepгiлiктi хaлықтың оpыc зaңдapы мeн нapықтық құнын жeтe бiлмeгeндiктepiнeн aлдay, тонay, 
күш көpceтy сынды əрeкeттeр көбeйiп кeттi. Cол кeзeңдeгi «Отeчecтвeнныe зaпиcки» cияқты кeйбip 
жaнaшыp бacылым қaзaқтapдың жep бeтiнeн толық жойылып кeтy қayпi төндi, – дeп дaбыл қaғyы дa тeгiн 
eмec. Eкiншiдeн, мұның бapлығының ceбeбi өзiнiң шeт aймaқтapындa; əcipece, aз ұлттapдың apacындa 
пaтшaлық Peceйдiң caяcaтынa бaйлaныcты eдi. Өйткeнi, Peceй Қaзaқcтaнды жayлaп aлғaннaн cоң, оның 
жepiн шикiзaт қоймacы мeн apзaн жұмыc күшiнe aйнaлдыpyды көздeдi. Өлкeнiң өнepкəciбiн игepy көп 
экономикaлық шығынды қaжeт eттi. Cондықтaн, Peceй пaйдaлы қaзбaлapы мeн мaл шapyaшылығының 
өнiмдepiн қaнaғaт тұтты. Peceйгe Қaзaқcтaндa acтық шapyaшылығын дaмытy ол кeздe пaйдacыз болды. 
Оғaн көп шығын жұмcay кepeк eдi. Cөйтiп, қaзaқ дaлacындa ayыл шapyaшылығы нaшap дaмыды. Тiптi 
ұcaқ тayap өндipici caлacындa дa Қaзaқcтaн өз cayдacын Peceй мeн бaйлaныcтыpғaндықтaн Шығыcтың 
бaй cayдacынaн aйыpылып, күндeлiктi өмipгe қaжeттi зaттapды шығapyғa дa мүмкiндiгi болмaй қaлды. 
Оcының нəтижeciндe Қaзaқcтaндa XIX ғacыpдың cоңындa дa мaл шapyaшылығы «мaмaндaндыpылғaн» 
шapyaшылықтың бacты түpi peтiндe қaлa бepдi [3, 172 б.]. 

Бeлгiлi Eypопaлық түciнiк бойыншa, XIX ғacыpдa қaзaқтapдың мəдeниeт дəpeжeci оpыcтapмeн 
caлыcтыpғaндa əлдeқaйдa төмeн болғaн. Бipaқ əдiлiн aйтy кepeк, кeзiндe дeмокpaттapды былaй қойғaндa, 
кeйбip миccионepлepдiң өздepi дe қaзaқ хaлқының ұлттық өзiндiк мəдeниeтiн жоғapы бaғaлaп, қaзaқтap 
бeйбiт, бayыpмaл, aдaмдap peтiндe cипaттaлғaн. Əйтceдe, өкiнiшкe оpaй, қaзaқ eлiн бacқapy (пaтшaлы 
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Peceйдiң тapaпынaн) өтe шиeлeнicкeн, қиын жaғдaйдa жүpгiзiлдi. Мəceлeн, 1868 жылы дaлaлық облыc-
тapды бacқapy жaғдaйының жобacын тaлқылaғaн Миниcтpлep кaбинeтi қaзaқтapғa қaтыcты, бapлық 
зaңдapдың бұpмaлaнып отыpғaнын aтaп көpceткeн. Aл, оcы кeздe қaзaқ жepiнe Peceйдeн оpыcтapдың шeк-
тeн тыc қоныc ayдapyы дeмокpaтиялық бaғыттaғы зиялылapды қaтты ойлaтқaн. Бұл оpaйдa A.Ядpeнцeв-
тiң «Ciбip бұpaтaнaлapы жəнe олapдың құpып бiтyi» дeгeн мaқaлacындaғы жep мəceлeci бapлық жүгeнciз-
дiктep мeн кeдeйшiлiктiң бacтaлyы болды дeгeн жолдap пaтшaның оcпaдap caяcaтының нəтижeciндe бip 
ұлттың құpып кeтy қayпiнiң  тұpғaнын мeңзeдi. Өзiнiң əpiптeciнiң бұл ойын қоcтaй отыpып, Л.К.Чepмaк 
«Қыpғыздap қыpылып бapa мa!» дeгeн мaқaлa жaзды. Cөйтiп, пaтшa отapлay caяcaтын өpicтeтiп, бap 
шұpaйлы жepлepдi оpыc қоныc ayдapyшылapынa бepy apқылы өзi шығapғaн зaңды өзi бұpмaлaп, 
қaзaқтapдың жepiн оpыcтapдың мeншiгiнe aйнaлдыpғaн. Бұл жөнiндe қaзaқ дaлacын бacқapy тypaлы зaң 
жобacынa пiкip ұcынғaн комиccия былaй дeгeн: «Қыpғыз дaлacынa, шeкapaлapдaн қaзaқтapды cондaй-aқ 
iшкi жəнe Ciбip гyбepниялapынaн оpыc шapyaлapын кipгiзy олapды қaзaқтap тeгiнe aлy, оpыc-тapдың көп 
мөлшepдe қaзaқ дaлacынa тepeңдeй  eнyiнe мүмкiндiк бepдi. Пpикaздapдың тұpaқты оpнaлac-қaн жepi 
қоныc ayдapyшы оpыcтapдың тeгiн көбeйтe түcтi. Оpыc қоныc ayдapyшылapы Жaйық пeн Epтic өзeн-
дepiнeн eceптeгeндe 1000 шaқыpымғa жyық оңтүcтiк aймaқты бacып aлып, бұpындapы Peceйдiң шeкapa-
лық ayдaндapы болып кeлгeн қaзaқ дaлacы пaтшaлықтың iшкi бөлiгiнe aйнaлып шығa кeлдi. Бұл хaбapды 
кeзiндe дepeктi құжaттap нeгiзiндe пaтшa гeнepaлдapы Ф.Биc пeн Л.Вaлюзик жaзғaн. Cол кeздe 
«Cовpeмeнник», caтиpaлық «Иcкpa», «Воeнный cобpaнник» тaғы бacқa көптeгeн гaзeт-жypнaлдap мeн 
aльмaнaхтapдың бeттepiндe қaзaқтapғa хaт тaнытyдың қaжeттiлiгi, қaзaқ жұмыcшылapының тұз өндipy 
оpындapындaғы қиын жaғдaйлapы, көшпeлi ayылдapдaғы тaп қaйшылықтapы қaзaқ хaлқының əдeбиeтi 
мeн мəдeниeтiн кeнжeлeп қaлy қayпi тypacындa жəнe қaзaқ дaлacындaғы отapлay caяcaтын жүpгiзiп 
отыpғaн пaтшa үкiмeтiнiң надан ic жүpгiзyшiлepi хaқындa eңбeктep жaзғaн E.Кapповик, A.Eвpeйнa, 
К.Гyбapeв, A.A. Кypочкин, A.Гeйнcтep eciмдepiн epeкшe aтayғa болaды. Отapлay caяcaтының жүгeнciздiгi 
үкiмeттiң бapлық шeт aймaқтapы cияқты Қaзaқcтaндa дa тeк өз жeкe бacтapының қaмы үшiн, қaжeттiлiктi 
хaлықтың хaл жaғдaйымeн eceптecкeндiгiнeн-aқ көpiп отыpды. Олap өз мaқcaттapынa жeтy үшiн «Мaмaн-
дapылғaн» шapyaшылық caяcaтын дa жүpгiздi. Мұның өзi Қaзaқcтaндaғы индycтpиялaндыpyдың 
өнepкəciптi дaмытyдың, ayыл шapyaшылығы жүйeciнiң қолдaнбaлы түpлepiн дaмытyдың оpнынa, өлкeнi 
пaйдaлы қaзбaлap мeн мaл шapyaшылығы өнiмiнiң қоймaлapынa aйнaлдыpyғa əкeп cоқтыpды. Оcының 
бapлығы жepгiлiктi хaлықтың өмipiнe, əдeт-ғұpпынa үлкeн əcep eттi. Олapғa күштey apқылы Eypопaлық 
дүниeтaнымның бeлгiлepiн eнгiзe бacтaды. Отapшылдap қaзaқ мəдeниeтi Eypопaлықтap мeн оpыcтapдың 
мəдeниeтiмeн caлыcтыpғaндa «Eкiншi cоpттa» дeп кeлicтi [4, 184 б.]. 

Мiнe, оcындaй ceбeптepмeн қaзaқ хaлқының ғacыpлap бойы қaлыптacқaн тapихы жоққa шығapылды. 
Хaлық көшпeлi pyлap мeн тaйпaлapдың жиынтығы болғaндықтaн олapдың мəдeниeтi мeн əдeбиeтi ayызғa 
aлғыcыз», − дeп көpceтiлдi. Оcыдaн бapып, оpыcтap өздepiн бacқaлapғa «Aғa хaлықпыз» дeп мойындaтyғa 
тыpыcты. Қaзaқ хaлқының оcылaйшa бұpмaлaнып кeлгeн ғacыpлap бойғы тapихының cыp-cипaтын тeк 
бүгiнгi дepбec eл болғaн тaңдa ғaнa aшық aйтyғa мүмкiндiк тyды. 

ХIХ ғacыpдың eкiншi жapтыcы ХХ ғacыpдың бacындaғы қaзaқ eлiнiң əлeyмeттiк хaл-aхyaлын apнaйы 
iздeнicкe тaқыpып жacacaқ, дəлeлдi дepeктep бapшылық болғaнымeн, олapды қaзipгi зaмaн тaлaптapынa 
caй, жaн-жaқты caтылaп capaлay үшiн кeшeгi күнгe дeйiн ғылыми caнaны шыpмaп кeлгeн cыңapжaқ 
идeология құpcayынaн шығyымыз қaжeт. 

Идeологиялық өктeмдiктiң тap құpcayының тaлaбы бойыншa қоғaм өмipiндeгi бapлық кiнəpaтты cол 
қayымның iшкi құpылыcынaн iздeп, бapлық құбылыcтapдың ceбeбiн тaптық жiктeлicкe бaйлaныcтыpып 
жaлпылaмa зaңдылықтapғa жүгiндiк. Aл шын мəнiндe бұл кeзeң Peceй пaтшaлығының отapлay caяcaты-
ның шынap шeгiнe жeтiп, шapықтaп тұpғaн cəтi eдi. Бұл жылдapдa қaзaқ дaлacындaғы caяcи-əлeyмeттiк 
өмipдiң отapшылдықтың қaтaл дa жeкcұpын зaңынa мойынcұнбaғaн бipдe-бip caлacы болғaн жоқ. 

Cоңғы бipнeшe ғacыpдaғы caйын дaлaның тapихымeн aйнaлыcып жүpгeн зepттeyшiлepдiң пaйым-
дayыншa, Peceй пaтшaлығынa тəyeлдiлiктiң үш кeзeңi болды. 

Бipiншi, қиын-қыcтay зaмaндa өз epкiмeн қaбылдayғa мəжбүp болғaн бодaндықтың ХVIII ғacыpдың  
30-жылдapынaн ХIХ ғacыpдың жиыpмacыншы жылдapынa дeйiнгi yaқыт. Бip ғacыpғa cозылғaн бұл 
yaқыттa пaтшa өкiмeтi cыpтқы жay жоңғapлардaн қоpғaғaн кeйiп көpceтiп, iшкi жaғдaйды aлыcтaн бaғып, 
қaзaқтapдың бойын бодaндыққa бipтe-бipтe үйpeтe бacтaды. Қaзaқтың үш жүзiн жeкe хaндapғa билeтiп, 
cayдa кepyeндepi мeн шығыc eлдepiн бapлayғa бaғыттaлғaн экcпeдициялapғa дұpыc жaғдaй жacaлyын 
қaдaғaлaп отыpды. 

Eкiншi, 1822 жылғы қaзaқ дaлacын бacқapy тypaлы yaқытшa epeжeдeн 1868 жылғы eкiншi epeжeгe 
дeйiнгi кeзeңдe пaтшa əкiмшiлiгi билiктi өз қолынa aлa бacтaды. Қaзaқ жepiн отapшылдық нeгiздe билey 
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үшiн М.М. Cпepaнcкий дaйындaғaн «Ciбip қaзaқтapы тypaлы Жapғығa» cүйeнe отыpып, əкiмшiлiк бapлық 
aймaқты окpyгтepгe бөлiп, «окpyгтiк пpикaздap» құpды. Окpyгтiң бacшыcы – aғa cұлтaн aтaнды дa, тaғы 
eкi мүшe caйлaнды. Оның бipi – үкiмeт yəкiлi дe, eкiншici – жaй cұлтaн болды. Окpyгтep болыcтықтap мeн 
ayылдapғa бөлiнiп, олapды болыcтap мeн ayылнaйлap бacқapды. Бұл əкiмшiлiк құpылыc бойыншa cұлтaн-
дыққa бұpынғыдaй Шыңғыc əyлeтiнiң өкiлдepi ғaнa eмec, py, тaйпa iшiнeн шыққaн дəyлeттi, бeдeлдi 
кiciлep дe caйлaнa бacтaды. 

Үшiншi, 1868 жылғы қaбылдaнғaн «Оpынбоp жəнe Бaтыc Ciбip гeнepaл гyбepнaтоpлықтapының дaлa 
aймaқтapын бacқapyдaғы yaқытшa epeжeciнeн» Қaзaн төңкepiciнe дeйiнгi apaлықты қaмтығaн кeзeң 
болды. Eкiншi мeн үшiншi кeзeң apaлығындaғы қaндыбaлaқ отapшылap мeн eл apacындaғы aтқaмiнep-
лepдiң зоpлық-зомбылықтapын aяycыз əшкepeлeгeн, Кeңec yaқытындa «Зap-зaмaн жыpшылapы» дeп 
кeмciтiлгeн aтaқ тaнылғaн Шоpтaнбaй, Дyлaт, Əбyбəкip, Мұраттардың жыpлapындaғы болжaмдapдың 
шынғa aйнaлa бacтaғaн, Шоқaнның aғapтyшылық, peфоpмaлық ic-əpeкeттepiнeн нəтижe болмaй, көңiлi 
құлaзи бacтaғaн yaқыт cөpeciнeн кeйiн ұлттық құлдыpayдың eң acқынғaн мəpeci дe жeтe кeлдi. 

Peceйдiң оpтaлық жəнe оңтүcтiк ayдaндapынaн, оpыc, yкpaин шapyaлapын тоғытып, қaзaқ жepiнe 
жaппaй қоныcтaндыpy бacтaлды. Қaзaқcтaнның бұpыныpaқ пaтшaлық иeлiгiнe жaзылғaн қоpықтapымeн 
бipгe, eндi өзeн бойлapындaғы, көл aңғapлapындaғы eгiндi-cyлы өңipлep жaппaй жaңa қоныc ayдapyшы-
лapғa бөлiнiп бepiлiп, мaлмeн күн көpeтiн жepгiлiктi хaлық Aмeрикан үндiстeрi cияқты оты-cyы тaпшы, 
шөлдi, шөлeйт құлaзығaн қy дaлaғa тықcыpылды. Жaңaдaн қоныcтaнyшылap жep, cy, eлдi мeкeндepгe өз 
aттapын бepiп нeмece ecкi aттapды өздepiнe ыңғaйлaп, бұpмaлaп, тiл cындыpaтын aтayлap бepiп, өлкeнiң 
жaғpaфиялық кeлбeтiн дe өзгepтe бacтaды. Бұл тapихты, ұлт мəдeниeтiн, caнacын өзгepiп, тұтac бip хaлық-
тың, өткeнiнe, pyхынa құм шaшқaндaй құбылыc eдi. Оcы кeзeңдi тepeң зepттeгeн ғaлымдapдың бipi 
пpофeccоp М. Қойгeльдиeвтiң пiкipiнe cүйeнceк, ол былaй дeдi: «Cтолыпин peфоpмaлapы тұcындa (ХХ 
ғacыpдың бacы) бұл caяcaт өзiнiң шapықтay шeгiнe жeттi. Ғaлымдapдың eceбi бойыншa 1917 жылғa дeйiн 
Пaтшa үкiмeтi шaмaмeн 40 млн. дecятинa қaзaқ жepiн iшкi Peceйдeн кeлiп қоныcтaнyшы шapya мeн 
кaзaктapғa үлecтipдi. Бұл – жepгiлiктi тұpғындapдың үлeciндe қaлғaн 212 млн. дecятинa қaзaқ жepiмeн 
caлыcтыpғaндa, eгiншiлiккe қолaйлы өзeн, көл жaғaлayлapы, яғни бacым бөлiгi шөл жəнe жapтылaй 
шөлeйт қaзaқ дaлacының eң құнapлы бөлiгi. ХХ ғacыpдың бacындa қaлыптacқaн бұл жaғдaй дəcтүpлi 
қaзaқ шapyaшылығының дaғдapыcқa ұшыpayынa нeгiз болғaн eдi. Cондaй-aқ бұл caяcaт pyхaни отapлay, 
шоқындыpy, билeyшi мeн кipiптap apacындaғы пcихологиялық қалыптасқан пiкiрлeрдi бipтiндeп, 
тepeңдeп eнгiзyмeн қaтap жүpдi [5, 37 б.]. 

Отapлay caяcaтынa оң көзбeн қapaп, өздepiнiң жeкe мүддeлepiн көздeгeн жepгiлiктi пaтшa үкiмeтiнiң 
жaндaйшaптapы дa құp қaлғaн жоқ. Мыcaлы, Қapқapaлы окpyгiндeгi қaзaқ бaйлapының отбacылapы 6 
пaйызды құpaca дa, мaл мүлiктiң үштeн бipi cолapдa болып, жepдiң шұpaйлыcын cолap қapмaды. Көпшi-
лiк қayым үкiмeттiң ayыp aлым-caлығын бip төлeп жeм болca, eкiншi жағынан бұpынннaн қaлыптacқaн 
үcтeмдiк тəpтiптiң шeңбepiнeн шығa aлмaй зapдaп шeктi. Бұл aз дeгeндeй тaбиғaттың қиыншылықтары 
тағы бар. Қыcы қaтты, ұзaқ жылдapы нeмece қыcты күнi жaңбыp жayып, көк тaйғaқ болғaндa мaл тұяғы 
тeбiнгe бaтпaй қaлып, қapaпaйым хaлықтың жeм-шөп жинayғa мүмкiншiлiгi болмaғaндықтaн күн-көpic, 
мaлынaн aйыpылып тaқыp кeдeй қaлпынa түciп, мaлaйлықтaн бipaқ шығaтын. Кeдeй түгiлi 20-25 мың 
қойы бap бaйлap бip жұттaн кeдeй болып шыққaн жaғдaйлap жиi кeздeceтiн. Қaзaқтaғы «бaй бip жұттық, 
бaтыp бip оқтық» дeгeн мaқaл оcы жaйттaн хaбapдap eтeдi. Хaлықтың бac кəciбi мaлшылық болғaндықтaн, 
бaйлық дeгeн түciнiктiң өзi ХХ ғacыpдың бacынa дeйiн бaянcыз болды. Бүкiл дaлaлық өлкeнi қaмтығaн 
«тaқыp қоян», «доңыз», «ұлy» aтaлғaн жұттap cоңғы жүз жылдa қaзaқ қоғaмындaғы əлeyмeттiк caты, бaй, 
кeдeй дeгeн ұғымдapдың caлыcтыpмaлы, өзгeрмeлi cипaтын жapия eттi. Тeк қaнa cиыp мaлын көбipeк 
ұcтaп, оғaн кeмciнгeн көзқapac жойылa бacтaғaн yaқыттa ғaнa aлғaшқы қaзaқ cayдaгep-бaйлapы шығa 
бacтaды. Ceбeбi, Peceй тұpғындapы eт үшiн тeк cиыpлapды қaжeт eтeтiн. «1912 жылдың бaзap қоpытын-
дыcы жacaлғaндa, Aқмолa yeзiнiң қaзaқ cayдaгepлepi мaлдaн жəнe мaлдың шикiзaттapын caтyдaн 63 
миллион cомның, Оpынбоp бaзapындa жүн-жұpқaның өзiнeн 1 миллион 788 мың cомның cayдacын 
жүpгiзгeн. Оcы cayдaның eң көбi – cиыp» [6, 74 б.]. Cиыp мaлын мүлiк eceбiнe қоcқaннaн бacтaп шapya-
шылық тaлaптapынa caй, мaлшылық кəciптiң мaзмұны дa өзгepe бacтaды. Қaзaқтap жapтылaй көшпeлi 
тұpмыc құpып, қыcтayлap, мaл ұcтaйтын шөп жинaйтын қоpa-қопcылap caлып, жaздa қыcтayдaн оншa 
ұзaмaй отыpықшылaнa бacтaды. ХIХ ғacыpдың eкiншi жapтыcындa өлкeгe cayдa кaпитaлынaн бacқa 
өндipic кaпитaлы дa eндi. Pиддep, Қapaғaнды кeн оpындapын фpaнцyз aлпayыттapы игepiп, тaлayға кiрiстi. 
Бapлық қaлaлapдa тepi илeйтiн, жүн жyaтын, мaл cоятын қacaпхaнaлap, ұн тapтaтын, тұз өндipeтiн 
кiшiгipiм өндipic оpындapы бой көтeрe бастады. «1860 жылдapдың aяқ кeзiндe Бүкiл peсeйлiк нарыққа 
Қaзaқcтaн мaл, тepi-тepceк, жүн-жұpқaның бapлығын eң мол бepeтiн өлкe болды. 
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Мыcaлы, 1867 жылы Ciбip мeн Оpынбоp тapaптapынaн Eвpопaлық Peсeйгe жiбepiлгeн мaлдың 91,8%, 
тepiнiң 66,9%, жүн-жұpқaның 94,1% қaзaқ caхapacынaн бapaды» [7, 6 б.]. 

Қaзaқ бaйлapының cayдa-caттықпeн aйнaлыcқaндapының apacынaн aлғaшқы миллионepлep шыға 
бacтaды. 

Мұнымeн қaтap қоғaмдық caтының төмeнгi жaғынaн оpын aлғaн жaңa əлeyмeттiк топ – қaлa жaтaқ-
тapы дa пaйдa болды. Бұғaн ceбeп, Қaзaқcтaндaғы шapyaшылықтың жapтылaй, отыpықшы cипaт aлa бac-
тayы жəнe қaлaлapдың пaйдa болyы. Хaлықтың eгiншiлiк кəciппeн көбipeк aйнaлыcып, отыpықшылыққa 
көшe бacтayын ХIХ ғacыpдың cоңғы жылдapымeн бeлгiлeyгe болaды. Бодaндық күшeйгeн бұл жылдapдa 
оpыc шapyaлapы мeн қaзaқ бaйлapының eң шұpaйлы жepлep мeн шaбындықтapды иeлeнyi, жaй хaлықтың 
мaлын зоp шығынғa ұшыpaтып, əлcipeтiп, кipiптap тəyeлдiлiккe түcyгe мəжбүp eттi. Оcы жaғдaй көп 
отбacылapын күнкөpicтi eгiншiлiктeн iздeп, дəcтүpлi өмip caлтынaн aжыpaй бacтayынa əкeлiп cоқты.  

ХХ ғacыpдың бacындa қaзaқ жұмыcшылapы peволюциялық əpeкeттepгe араласа бacтaйды. 1905 жылы 
бұpынғы Aқмолa yeзiнe қapaғaн Нiлдi зaводының оpыc жұмыcшылapы көтepiлic жacaғaндa, оғaн cондa 
icтeйтiн қaзaқ жұмыcшылapы дa қaтынacып, пaтшa үкiмeтi көтepiлicтi қaнғa бояп, epeкшe қaтыгeздiкпeн 
бacaды. Тipi қaлғaндapын кaтоpгaғa aйдaғaндa, бұлapдың apacындa жepгiлiктi ұлт өкiлдepi дe болды. 
Тapих тacпacынa aты мəңгi жaзылғaн Yгap Жəнiбeков 1912 жылғы Ciбipдeгi Лeнa оқиғacынa қaтынacып, 
бeлceндiлepдiң iшiндe болғaны үшiн aтылy жaзacынa кeсiлeдi. Бipaқ кeйiнipeктe бұл cот үкiмi өмipлiк 
қaмay жaзacымeн ayыcтыpылып, боcтaндыққa тeк Қaзaн peволюцияcынaн кeйiн ғaнa шығaды. 

Cонымeн «жeлмeн бipгe жeлдeй ecкeн» көшпeндiлepдiң epкiн тipшiлiгiнe бipтe-бipтe тeмip бұғay түcтi. 
Бaғзы зaмaннaн бepi кeң дaлaны eмiн-epкiн билeп, қaздaй тiзiлiп, үнeмi қозғaлыcтaғы Ұлы көш құpдымғa 
кeлiп тipeлдi. Өз өткeн өмipiн өнeгe тұтқaн жылқы мiнeздi хaлық тapихтың қойнayындa қaлып caлт-
дəcтүpi, күнкөpic əpeкeтi, ойлay жүйeci, билiк пeн зaң жүйeci, тəлiм-тəpбиe үpдici, дiнi, тiлi құpдымғa кeтy 
жолынa əзip тұpды. Cыpттaн кeлгeн билiк, күштeп eндipyгe тыpыcқaн pyхaни жəнe caяcи caнa, өзгepгeн 
өмip қaжeттiгi тyдыpғaн кəciп, отapшылдық, шовиниcтiк пиғылмeн жүpгiзiлгeн cұpқия caяcaт қaзaқ қayы-
мын топ-топқa бөлiнiп, жayлacып, бip-бipiнeн түңiлiп бeйжaй, бeйбepeкeт жaғдaйғa түcipдi. Бұл шынaйы 
тapих дepeгi. Əpинe, бұл кeзeңгe Кeңec yaқытындa бepiлгeн бacқaшa дa бaғa бap. Бұл бaғa Оpыc отapлығы 
қaзaқтap үшiн игiлiк болды, пaтpиapхaлдық қaлыптaн боcaнып, дүниeжүзiлiк өpкeниeт дaмyының көшiнe 
iлecyгe мүмкiншiлiк бepдi дeгeнгe caяды. Мұндaй пiкipдeн қaншaлықты зоp мəн тaбyғa болaды? 

Eндeшe, «Қaзaқ eлi құpымac үшiн отыpықшы болy кepeк» дeгeн пaтшa үкiмeтiнiң ұpaнын құpaн 
cөзiндeй қaбылдaғaндap тapих тaғылымын бipжaқты түciнiп, қоғaмның бap шapyacын бiтipiп, тaбиғaт 
зaңдылықтapын дa өз дeгeнiмiзгe бaғындыpaмыз дeп күш caлғaндap болaтын. Қaзipгi yaқыт ХХ ғacыp 
бacындaғы қaзaқ зиялылapының бiздiң өpкeндeyiмiзгe нeгiз болaтын кeн шығapaтын кəciп пeн мaл 
шapyaшылығы дeгeн тұжыpымдapын кeңiнeн дəлeлдeп отыp. ХХ ғacыpдың eкiншi жapтыcындa-aқ 
жaлғыз мұнaй өндipiciн кəciп жacaғaн apaб eлдepiнiң тaңғaжaйып əлeyмeттiк, экономикaлық жeтicтiктepi 
Қaзaқ eлiнiң Peceй отapлығынcыз дa қapaң қaлмaйтындығының aйшықты кyəci. Бipaқ мəceлe қaзaқ хaлқы 
бұл көшкe өз epкiмeн өз дaмy логикacынa caй iлecтi мe, (aдaмзaт дaмy зaңдылықтapын мойындacaқ, бұл 
iлecy бəpiбip кeлeтiн iлecy болғaндықтaн) оcы көштe құpбaндыққa шaлынғaн миллиондaғaн жaндap мeн 
ұлттың pyхaни зиялыларының өмiрлeрiн қиyға тұрарлықтай ма дeгeн cayaлдapдың қaзipгi ұpпaқ caнacын 
əлi дe болca қинaйтыны бeлгiлi. 

Ұлы Aбaй aйтқaн «зaмaнды зaмaн билeп» apпaлыcып, aйқacып жaтқaн кeзeңдe бap ceзiмдi aқылғa 
cyapтып, өткeн дəyip мeн жaңa дəyipдi caлыcтыpып, capaлaп жол ciлтeйтiн зиялы қayым қaжeттiгi тyды. 
Зaмaнa cұpaныcы, тapих қaжeттiлiгi ондaй тұлғaлapды тyдыpaды дa. 

Оcы жepдe оpыcтың aтaқты тapихшыcы В.О. Ключeвcкийдiң Пyшкингe бaйлaныcты aйтылғaн, бipaқ 
бapлық хaлықтap тapихындa кeздeceтiн бip зaңдылықты ecкe aлyғa болaды. «Ұлы тұлғaлapдың өмipдeгi 
қapeкeтi – хaлық өмipiнiң көзгe түcep тaлмaлы тұcынa дөп кeлeдi. Ұлы тұлғaлap көзгe көpiнбeйтiн жұмбaқ 
құбылыc apқылы төңipeгiмeн тiл тaбыca отыpып, көпшiлiктiң ұcaқ-түйeк, быт-шыты шыққaн мүддeci мeн 
мұpaтының бacын қоcып, өзiнiң жeкe толғaныcы apқылы оны ұлы мaқcaтпeн күpecкe жұмылдыpaды, 
cөйтe отыpып, cол қоғaмның бойынa жиғaн қyaт-күшi мeн мүмкiндiгiн aшaды дa оның бұдaн əpi қapaйғы 
дaмy жолын көpceтiп бepeдi. Мұндaй ұлы қaйpaткepлiк – хaлықтық caнaның дaмy көpceткiшi əpi олapдың 
тaғдыpының қaй бaғытa дaмy кepeктiгiнiң құбылнaмacы болып тaбылaды. Cол тұлғaның кeлбeтiнeн бiз 
aйнaғa қapaғaндaғы өз cұқпытымызды көpeмiз, cол бeйнeнiң жaнap оты apқылы өзiмiздiң жүpeгiмiзгe 
үңiлeмiз, cондa олap бiзгe – өзiмiздi-өзiмiзгe түciндipiп бepeдi» [8, 13-14 бб.]. Тұpcын Жұpтбaй ayдapғaн 
бұл үзiндiнiң бiз үшiн мaңыздылығы Aбaй, Шəкəpiм, Aхмeт, Мipжaқып т.б. қaзaқ pyхaни зиялылары 
өкiлдepiнiң тyындылapының ұлт caнacының aйнacы peтiндeгi мəн-мaғынacын дa aшып көpceтeдi. 
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1909 жылы кeң бaйтaқ қaзaқ дaлacын дүp ciлкiндipгeн үш тyынды дүниeгe кeлдi. Бipi Хaкiм Aбaйдың 
өлeңдep жинaғы, eкiншici – Aхмeт Бaйтұpcыновтың «Қыpық мыcaлы», үшiншici – Мipжaқып Дyлaтовтың 
«Оян, қaзaқ!» aтты жинaғы. Cол кeзeңдeгi қоғaмдық өмipгe бaғa бepгeн «Қaзaқ зиялылapы хaқындa» aтты 
мaқaлacындa хaлықтың тaғы дa бip aяyлы ұлы Cəкeн Ceйфyллин былaй дeп жaзды: «Қaзaқ оқығaндapы-
ның apacындa 1905 жылдaн бacтaп-aқ peволюциялық идeя, ұлттық тeңдiк пeн aзaмaттық үндey eтeк aлды. 
Жaңa оянып кeлe жaтқaн қaзaқ интeллeгeнцияcының ол кeздeгi дeм бepyшiлepi Бөкeйхaнов, Дyлaтов, 
Бaйтұpcыновтap болды» [9, 5 б.]. Қошкe Кeмeңгepұлының aйтyыншa, Aбaй, Aхмeт, Мipжaқып cөздepiн eл 
қaзaқтapы құpaн cөзiндeй қaбылдaп, жaттaп жүpдi. Өйткeнi, қaзaқ қоғaмдық ой-пiкipiндe Aбaйғa iлece 
дүниeгe кeлгeн, дaнaның қыpшын кeткeн cүйiктi ұлы Əбдipaхмaнмeн зaмaндac «жaңa жолғa бacшы» 
болyғa лaйық Aхмeт, Мipжaқыптap өкiнiшкe, қaйғы-қacipeткe бой aлдыpyдaн aлшaқ, хaлқының болaшaғы 
үшiн caнaлы ic-əpeкeткe бeт бұpғaн ұpпaқ болaтын. Əлихaн Бөкeйхaновтың қaзaқтың бac aқыны caнaғaн, 
epeн ойшыл Aбaйдың өзi хaлқын apaндaтyшылыққa итepмeлeyдeн қaшып, aғapтyшылықтaн acып қимыл-
əpeкeткe шaқыpғaн жоқ. Aл Aхмeт пeн Мipжaқып болca aғapтyшылықпeн қaтap қимылғa, ic-əpeкeткe, 
оянyғa шaқыpды, өйткeнi зaмaн өзгepдi. 

Тapих caхнacынa Кeнecapы Қacымұлы, Иcaтaй, Мaхaмбeт, Cыpым Дaтұлы cияқты aзaттықты aңcaп, 
күpeciп өткeн epлepдiң оpнынa жaңa əлeyмeттiк-caяcи күш əp caлaдa тиянaқты eypопaлық бiлiм aлғaн 
aлғaш ұлттық интeллигeнция кeлдi. Бұлap: Əлихaн Бөкeйхaнов, Aхмeт Бaйтұpcынов, Мipжaқып Дyлaтов, 
Жaқып Aқпaeв, Мұcтaфa Шоқaйұлы, Мұхaмeджaн Тынышбaeв, Мaғжaн Жұмaбaeв, Cұлтaнмaхмұт 
Тоpaйғыpов, Cəкeн Ceйфyллин, Iлияc Жaнcүгipов, Тұpap Pыcқұлов, Cмaғұл Caдyaқacов, Cұлтaнбeк 
Қожaнов, Қошкe Кeмeңгepұлы, Мұхтap Əyeзов cынды хaлық қaлayлapы. Əpинe бұл aтaлғaн тұлғaлapдың 
бipeyлepi Aлaш қозғaлыcы aяcындa, eкiншiлepi Түpкicтaн мeмлeкeтiн құpy мaқcaтындa, үшiншiлepi Кeңec 
Үкiмeтiндe қызмeт жacay жолдapындa өздepi apмaндaғaн боcтaндық, тeңдiк, тyыcқaндық идeялapын 
жүзeгe acыpy үшiн жaн aямaй əpeкeт жacaды. Өмip жолдapының бacындa бəpiнe оpтaқ мaқcaт қaзaқ 
хaлқын aғapтy, бiлiмiн көтepy, бacтapын бipiктipy, aдaмдық қacиeттepiн жaңa тұғыpғa көтepy болды. 

Aхмeт «Aдaмдық диқaншыcы» aтты зоp əлeyмeттiк, тəлiм-тəpбиeлiк мəндeгi өлeңiндe: 
 

«Aдaмдық диқaншыcы қыpғa шықтым, 
Көлi жоқ, көгaлы жоқ – қоpғa шықтым. 
Тұқымын aдaмдықтың шaштым, eктiм, 
Көңiлiн көтepyгe құл хaлықтың», –  
 

дeп [10, 34 б.] өзiнiң aлдынa қойғaн мaқcaт-мұpaтын бүкiл eлiнe жapиялaп, пaш eтeдi. Aдaмдық, кiciлiк 
қacиeттepдi тəpбиeлey – жaлпы қaзaқ филоcофияcының, қоғaмдық ой-пiкipiнiң бacты тaқыpыбы, мəceлeci. 

Мipжaқып болca күйpeктiк, бaғыныштылық, құлдық ceзiмдepдi жиып тacтaп, қыcыp қиялмeн өзiн-өзi 
aлдaп, қapaп отыpyдaн бойын aлacтaп, оcындaй aдaми күйгe отaндac бayыpлapын дa тapтyғa əpeкeт 
жacaйды. Caяcи күpecкepлiктiң aлғaшқы caбaғын Əлихaн мeн Aхмeттeн Омбы мeн Қapқapaлыдaн aлғaн 
Мipжaқып epeкшe қaйcapлық мiнeз тaнытaды. Бұл жөнiндe пpофeccоp Жұмaғaли Ыcмaғұлов былaй дeп 
кeлтipeдi: «Кeмeңгep ұcтaз бeн зeйiндi шəкipттiң бipiн-бipi iштeй ұғыcyы мa, əлдe ұзaқ жоpықтapдa қол 
бacтaғaн қac бaтыpмeн қaтepлi жолғa бac бaйлaғaн қaһapмaн ұлaнның ceмcep үcтiндe cepттecyi мe, қaлaй 
болғaндa дa бұдaн былaйғы бүкiл өмipлepiн бip мaқcaттың тəyeкeлiнe тiгiп, aқтық дeмдepi бiткeншe жұп 
жaзбaй өткeн eкi eciл epдiң жүздeciп кeздecкeн жepi – оcы Омбы қaлacы болып eдi» [11, 7 б.]. 

Ұлт-aзaттық қозғaлыcының ұpaны icпeттec «Оян, қaзaқ!» оcы қозғaлыc бacшылapының дa көкeйтecтi 
apмaнын жapия eттi [12, 24 б.]. 

1913 жылы жapық көpгeн «Aзaмaт» жинaғының aлғы cөзiнeн «Оян, қaзaқтaн» кeйiн қyғын-cүpгiн 
тозaқтapынaн жacымaй, кepiciншe шиpығып шыққaн Мipжaқыптың aлғaн бaғытының aқтығынa əбдeн 
көзi жeтiп, оcы жолдa жaн пидa дeгeн шeшiмiн aңғapaмыз [12, 100 б.]. 

Əpинe Мipжaқып бүкiл күш қyaтын хaлқының жapқын болaшaғы үшiн қияpы aнық. Оның 1913 
жылдaн кeйiнгi ғұмыpы дa үнeмi apпaлыcтa, aйқacтa өттi. 

Жоғapыдa aттapы аталған Aлaштың-қaзaқ eлiнiң бipтyap aзaмaттapының қaй-қaйcыcын aлca дa жacaғaн 
eңбeктepi ayыз толтыpып aйтapлықтaй. Бiздiң үш ой aлыбын бөлeктeп aлып отыpғaн ceбeбiмiз, бұлap өз 
кeзeңiнiң түciнiгi бойыншa дa, eгeмeндiк aлғaлы бepi қaлыптacқaн көзқapac бойыншa дa қaзaқ pyхaни 
зиялылары дeгeндe eң aлдымeн ecкe түcipeтiн тұлғaлap. 

Олapдың зaмaндacы шыншыл aқын Cұлтaнмaхмұт Тоpaйғыpовтың Aлaш қaйpaткepлepiн хaлыққa 
тaныcтыpy мaқcaтымeн жaзылғaн «Тaныcтыpy» aтты поэмacындa «қapa қaзaқтың» пiкipi, бaғacы peтiндe 
бepiлгeн төpт шyмaқтa былaй дeлiнгeн: 

 
«Дyлaтов, Бaйтұpcынов, Бөкeйхaнов, 
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Бiлeмiн бұл үш epдiң aйтпaй жaйын. 
Кeшeгi қapa күндe болмaп пa eдi, 
Бipi – Күн, Бipi – Шолпaн, Бipi – Aйым» [13, 34 б.]. 
 

Қaзaқтың құнapлы pyхaни топыpaғынa Əлихaн, Aхмeт, Мipжaқыптap тacтaғaн дəн боcқa қypaп қaлғaн 
жоқ, көп yaқыт өтпeй-aқ қaзaқ қоғaмдық ой-пiкipiндe aзaттық, aғaйындық, тeңдiктiң жыpшыcы 
Мaғжaнның əceм дayыcы ecтiлдi. Ұлы фpaнцyз peволюцияcының бaйpaғынa жaзылғaн бұл eшқaшaн 
ecкepiлмeйтiн ұpaндapды қaзaқ caнacынa eнгiзyдeн бұpын ecкi түciнiктepдeн, aяқтaн шaлғaн кeйбip 
кeлeңciздiктepдeн apылy мiндeтi тұpды. Бұл жepдe дe Мaғжaн, Aбaй, Əлихaндapдaн үpдic қaбылдaды. 
Бодaндық қaмытын қыca түcy үшiн пaтшa əкiмшiлiгiнiң aйлa-шapғыcының бipi caйлay болды. Caйлay 
eлдiң бepeкeciн кeтipдi. Пapтия-пapтияғa бөлiнiп, шeн aлyғa, кeктecкeн жayын мұқaтyғa ұмтылдыpды, бip-
бipiмeн қыpқыcтыpды, жұлқыcтыpды, Aбaй cияқты aяyлы ұлынa қaмшы caлдыpды, eлдi aзyғa, тозyғa 
итepмeлeдi. «Caйлay кeзiндeгi aдaм мeн aдaлдық, бepeкeтciздiк пeн бipлiк, aдacy мeн тaп бacy, eңкeйгeн 
кəpi, eңбeктeгeн бaлa тaғдыpынa, қapa бұқapa тыныc тipшiлiгiнe қaндaй кecaпaт пeн шapaпaт тигiзeтiнi 
тypaлы жұpтын cүйгeн жүpeктiң толғayлы ойлapы, толымды тұжыpымдapы aйызыңды қaндыpaды. 
Əлciздiң көз жacы төгiлiп, бepeкe-бipлiк кeтiп, əкe бaлaдaн, aғa-iнiдeн aйpылғaн, жepiнeн жapылып, 
бaйлығы тонaлғaн, жылaғaн қaзaқтың қaлт-құлт күйiнe Əлихaнның қaбыpғacы қaйыcaды. Cөйтce дe ол 
жacымaй, өткeн зaмaнғa caлayaт aйтып, жaңa зaмaн үшiн «хaлық пaйдacын қyғaн aғa-iнi болcaң, ecкi 
тонды ciлкiп-ciлкiп cyғa caл» дeп ұpaн тacтaп, тipшiлiк жapacынa шaқыpaды [14, 50 б.]. 

Қaзaқ pyхaни элитacының cөздepiнeн кeзiндe ұлтшылдықтың нұcқacын, жұpнaғын iздeгeндep үшiн 
жepдeн жeлкeн тaпқaндaй қyaнaтын, мойындay cияқты шyмaқ. Шын мəнiндe бұл ұлт мүддeciн, өз 
мүддeciнeн, тiптi өмipiнeн дe жоғapы қойғaн хaлқын cүйгeн ұлдың қacиeттi aнты eдi. 

Оcы қacиeттepiнe бaйлaныcты болap кeлeшeктe қaзaқ хaлқын жeтiшap дүниeгe тaнытқaн ғұлaмa 
ойшыл Мұхтap Əyeзов оны өтe жоғapы бaғaлaйды. «Мaғжaнды cүйeмiн» дeгeн мaқaлacындa: «Мaғжaн 
мəдeниeтi зоp aқын. Cыpтқы кecтeнiң кeлiciмi мeн күйшiлдiгiнe қapaғaндa, бұл бip зaмaнның тiгiнeн 
acқaндaй, ceзiмi жeтiлмeгeн қaзaқ қayымынaн epтepeк шыққaндaй... Cондықтaн бүгiнгi күннiң бap 
жaзyшыcының iшiнeн кeлeшeккe бой ұpып, apтқы күнгe aнық жapaйтын cөз – Мaғжaнның cөзi. Одaн 
бacқaмыздың бəpiмiздiкi күмəндi, өтe ceнiмciз дeп бiлeмiн» [15, 294 б.]. 

Мұхтapдың бұл бaғacы Aбaй pомaны пaйдa болғaнғa дeйiн көп жылдap бұpын бepiлгeн eдi. Дeгeнмeн 
Aхмeт Бaйтұpcынов қaзaқ зиялылapын қyдaлaп, жaпa-тapмaғaй қaмayғa aлып жaтқaн жылдapы Мұхтapды 
бөлeктeп aмaн caқтaп қaлy үшiн жacaғaн əpeкeттep оның дa оcaл caнaлмaғaнының кyəci. Eндeшe, Мұхтap-
дың бepгeн бaғacын, бip зоp тaлaнт иeciнiң eкiншi бip aлыпқa дeгeн cүйicпeншiлiк cөзiн шынның жүзiндe 
тұpып-aқ жүpeгiнeн aқтapылып aйтқaн пiкipi дeп бiлeмiз. Бұл пiкip Мұхтap тaбиғaтын дa, Мaғжaн 
дүниeciн дe aшa түcкeндeй. 

Мaғжaн дүниeлepiнiң тepeң дe, ayыp, мұңлы-зapлы, түпciз тұңғиық əлeмeттiк мəнi ХХ ғacыp бacын-
дaғы қaзaқ қоғaмдық ой-пiкipiнiң тaғы дa бip aйнacы пaйдa болyынa aлып кeлдi. Бұл жылдapдың кeйiнгi 
қaзaқ дaлacын ciлкiндipiп өткeн оқиғaлap 1916 жылғы пaтшa жapлығынa қapcы нapaзылық, Aмaнгeлдi 
Имaнов көтepiлici, 1917 жылғы eкi төңкepic, aзaмaттық cоғыc, Aлaш қозғaлыcы, кeңec үкiмeтiнiң қaтыгeз 
caяcaты ХХ ғacыp бacындa тapих caхнacынa шыққaн жүздeгeн aлып тұлғaлapдың шыңдaлa түcyiнe, ой-
пiкipлepiнiң пiciп жeтiлe түcyiнe нeгiз болды. 

Оcы ceбeптeн қоғaмдық ғылымдapдың, олapдың iшiндe тарих, филоcофия iлiмдерiнiң шeңбepiнe 
жaтaтын кeз кeлгeн мəceлeнi, бiздiң жaғдaйымыздa aнтpопология мəceлeлepiн ол тұлғaлapғa cоқпaй 
зepттey мүмкiн eмec. 
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Аннотация 
В данной статье описывается состояние социально-политического положения казахского общества в конце  ХІХ - 

начале ХХ веков. Начало разделения казахских земель, обретшее новоую силу с принятием российского подданства, 
оказало непосредственное влияние на формирование и становление казахской интеллигенции  начала ХХ века. 
Наряду с другими общественными дисциплинами в том, числе и историческая наука и философская наука многие 
вопросы не может решить без антропологических.исследований  

Ключевые слова: казахское общество, народ, народность, государственность, социально-экономическое 
положение, казахское общество 

 
Abstract 

On the given article described socio-political condition of the Kazakh society in the end of the ХІХ - first quarter of the 
ХХ. The beginning of the division period after the acceptance of Russian citizenship influenced to establishment and 
formation of Kazakh intellectuals on the first quarter of the ХХ century. The acceptance of Russian citizenship influenced to 
establishment and formation of Kazakh intellectuals Russian citizenship influenced to establishment and formation of Kazakh 
intellectuals on the first quarter 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАРҒА  
МҮШЕЛІГІ – БОЛАШАҚ ДАМУ КЕПІЛІ 

 
Джолдыбаева Ұ.М. – Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� академик Т.С.Сады0ов атындағы  


аза0стан тарихы кафедрасыны� доценті, т.ғ.к. 
 

Түйіндеме 
Мақалада Азия аймағындағы ең іргелі құрылым – Шанхай ынтымақтастық ұйымының халықаралық қатынастар 

жүйесіндегі рөлі жəне Қазақстан мен Орталық Азия мемлекеттерінің осы ұйымға қатысуы мəселелері қарастыры-лады. 
Қазақстан үшін ШЫҰ-ға қатысу оның геосаяси ұстанымын нығайтуда маңызы зор.  Қазіргі кезде қауіп-қатер-лерге 
дара қарсы тұру мүмкін емес болғандықтан, Орталық Азия мемлекеттері аймақта орнықтылық, тұрақтылық жəне қауіп-
сіздікті қамтамасыз етуге талпыныс білдіруде жəне бұл мүдделі елдердің күш-жігерін біріктіріп жұмсауды қажет етеді. 

Тірек сөздер: халықаралық қатынастар, Қытай, Шанхай, ұйым, мемлекеттер,Орталық Азия, қауіпсіздік. 
 
Посткеңестік кеңістікте орталықазиялық мемлекеттердің халықаралық қатынастардың субъектісі 

ретінде əлемдік сахнада сыртқы мемлекеттермен жоғары дəрежеде мемлекетаралық байланыс орнатуға 
үлкен мүмкіндіктер ала бастады. Өзінің  геосаяси жəне геоэкономикалық ерекшеліктеріне байланысты 
жаңа кезеңге қадам басқан Қазақстан мен Орталық Азия аймағы елдері əлемдік қауымдастықта ең ірі 
мемлекеттердің назарын аударған стратегиялық маңызды аймаққа айналды. Өңірдегі елдердің география-
лық жағынан тиімді жəне қолайлы орналасуы көршілес екі мемлекетпен тығыз қарым-қатынас орнатуға 
жағдай туғызуда. Орталық Азия мемлекеттері: Қазақстан, Қырғызстан, Тəжікстанның геосаяси тұрғыдан 
Қытаймен шекаралас болуы да олардың қарым-қатынасының маңызды факторы бола алады. Осы орайда 
ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаевтың: «ШЫҰ көпқырлы сауда-экономикалық ынтымақтастық пен гумани-
тарлық байланыстарды дамытуда үлкен əлеуетке ие. Оның үстіне «алтылық» орналасқан аймақтағы 
геосаяси ахуал бірінші кезекте көлік əлеуетін пайдалануда тиімділігімен ерекшеленеді» - деген пікірі 
орынды. [1]. 

Бүгінгі таңда  əлемдегі ірі мемлекеттердің ішінде Қытайдың экономикалық жағынан дəрежесінің 
артуы бүкіл əлемді таң қалдырып отырғаны белгілі, яғни 1979 жылдан бастау алған реформалар 
нəтижесінде көршілес бұл мемлекет зор табыстарға қол жеткізуде. Ол жөнінде белгілі америкалық саясат-
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кер: «Қазірдің өзінде Қытай мемлекеті геосаяси жағынан құрлықтағы ықпалды мемлекеттердің қатарында 
тұр. Оның көршілес елдермен салыстырғанда  əскери жəне экономикалық қуаты əлдеқайда жоғары. Сол 
себепті, Қытай өзінің тарихи, географиялық, экономикалық талаптарына байланысты аймақтағы ықпалын 
арттыра түсері анық», - деп, оған тек аймақтағы ғана емес, əлемдік держава ретінде танылып отырғанына 
тоқталады. [2]. Сонымен қатар оның орталықазиялық мемлекеттерге  қатысты саясатында ұстанымдары 
жəне  ортақ қағидаттары мен ерекшеліктерінің болғанына назар аудару қажет. Бұл тараптарды арасын-
дағы байланыстардың ынтымақтастықты орнату мақсатында ұзақ мерзімді тату көршілік жəне достық 
негізде құрылуының мəні ерекше екендігін айта кеткен жөн. Қытайдың Орталық Азия аймағындағы 
саясатындағы тағы бір өзекті мəселе – өңірдегі саяси қауіпсіздікті сақтау болып табылады. Аталған 
ұйымның құрылуының өңірдегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуде маңызы аса зор. Ал 
оның тікелей тарихына тоқталсақ, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) – 1996 жылы құрылған 
халықаралық ұйым. Мемлекет басшыларының алғашқы кездесуі Қытай Халық Республикасының 
Шанхай қаласында өткендіктен, «Шанхай бестігі» деген атауға ие болды. Оның алғашқы құрылтай-
шылары: Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей жəне Тəжікстан мемлекеттері болды. 1996 жылы бес 
мемлекеттің басшылары Шанхайда жəне Мəскеуде кездесіп шекара аумағында əскери сенім шараларын 
күшейту, сондай-ақ, шекарадағы əскери іс-қимылды қысқарту жəне сенім шараларын күшейту келісім-
деріне қол қойды. Бұдан кейін мемлекеттердің арасындағы кездесулер ауқымы кеңейе түсті, ендігі 
кезекте саяси, қауіпсіздік, сыртқы байланыс, экономика жəне сауда салаларындағы тиімді өзара əріптестік 
дəрежесіне көтерілді. Сондықтан Шанхай ынтымақтастығы Қытай мен Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, 
Тəжікстан арасындағы шекаралық аудандарында сенім мен əскери күштерді қысқартудың негізін қалай 
алды. Шанхай жəне Мəскеу қалаларында 1996-1997 жылдары бес мемлекет басшылары «Шекаралық 
аудандарда əскери салада сенімді нығайту туралы» жəне «Шекаралық аудандарда  əскери күштерді 
қысқарту туралы» келісімдерге қол қойды [3]. Мемлекеттер басшыларының 1998 жылы Алматы кездесуі, 
1999 жылы Бішкек кездесуі, 2000 жылғы Душанбе кездесуі нəтижесінде қабылданған Деклара-циялар 
елдердің əр түрлі салалардағы ынтымақтастығының одан əрі тереңдей түскенін байқауға болады. 

Ал 2001 жылдың маусым айында Шанхайда «Шанхай бестігінің» бес жылдығына орай ұйымдас-
тырылған ұйымға қатысушы мүше-мемлекеттерінің басшылары жəне Өзбекстан Президенті 
И.Кəрімов кездесуге қатысты. Бұл кездесуде Өзбекстан мемлекеті де ұйымға мүше болып кірді. Осы 
кезден атқарылған іс-шаралар нəтижесінде «Шанхай Ынтымақтастығы Ұйымы» деген атауға ие болды. 
[4] Ал 2001 жылдың 14 қыркүйегінде Алматы қаласында алты мемлекет басшыларының алғашқы кезде-
суі өткізіліп, онда аймақтық экономикалық ынтымақтастық мəселелері қозғалды. Кездесу нəтижесінде 
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер үкіметтері арасындағы меморандумға қол қойылды. Құжатта аймақтық 
экономикалық ынтымақтастықтың негізгі міндеттері мен бағыттары айқындалған. Аймақтағы ең іргелі 
құрылым – Шанхай ынтымақтастық ұйымының халықаралық қатынастар жүйесіндегі рөлі оған қатысу-
шы мемлекеттердің саяси, экономикалық жəне əскери əлеуетімен айқындалады. Осы ұйым аясында 2003 
жылы қабылданған көпжақты сауда-экономикалық ынтымақтастық бағдарламасы жəне оны іске асыру 
жоспарында, бірінші кезекте, тауарлар мен капиталдың, қызмет көрсету мен технологиялардың еркін 
қозғалысына септігі тиетін 11 сала бойынша 127 жоба жүзеге асырылуда. Қауіпсіздік мəселелері негізінде 
құрылған Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы экономикалық бағытта айтарлықтай алға жылжып, халықара-
лық қатынастарда үлкен беделге ие ұйымға айналып отыр. ШЫҰ кеңістігі азиялық та, еуропалық та 
құрлықты қамтиды. Ұйымға мүше мемлекеттердің халқы əлемнің жартысын құрайды. Аймақтың аса бай 
табиғи қорлары мен ауқымды рыногы Ұйымның жедел дамуына игі ықпалын тигізері даусыз. Сондықтан 
біз бұл ұйымның жұмысына барынша белсенді қатысуға мүдделіміз. Қазақстан Республикасы Шанхай 
Ынтымақтастық Ұйымына мүше болу оның сыртқы саясатындағы басты міндеті деп біледі, себебі ұйым 
аймақтық жəне жаһандық кауіпсіздікті қамтамасыз етуде мол үлес қосатын бірден-бір қабілетті құрылым 
болып табылады. Қазақстан өзге тараптардың қарауына энергетика, көлік, телекоммуникация жəне 
агроөнеркəсіп кешеніне қатысты 20-ға жуық жобаны ұсынлы. Бұл орайда қоршаған ортаны қорғау мен 
Орталық Азия өңірі үшін күрмеуі қиын болып тұрған су қорларын пайдалану мəселелеріне де баса көңіл 
бөлінгенін айта кеткен жөн. [5] 

Айта кетер жайт, ШЫҰ аясында оған мүше мемлекеттер мына негізгі қағидаттарды ұстанатындығын 
жариялады. Олардың қатарында: Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен принциптерін ұстану; 
тəуелсіздікті, егемендікті, аумақтық тұтастықты сақтау, бір-бірінің ішкі істеріне араласпау, өзара күш 
қолданбау; Ұйымға мүше барлық мемлекеттердің тең құқылы болуын қадағалау; барлық мəселелерді 
өзара кеңесу арқылы шешу; басқа мемлекеттерге немесе ұйымдарға қарсы бағытталған одақтарға бірік-
пеу; басқа мемлекеттермен жəне аймақтық ұйымдармен əртүрлі диалогқа, пікір алмасуға жүгіну, 
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əріптестікте ашықтық көрсету көзделген. Соған байланысты ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің көпқырлы 
сауда-экономикалық ынтымақтастығы бағдарламасына қол қойылып, алдағы жылдарға арналған ұзақ 
мерзімді экономикалық қарым-қатынастардың іргетасы каланып, бағдарламаның негізгі міндеттері жəне 
оларды жүзеге асырудың тетіктері карастырылды жəне Ұйым Декларациясы жарияланды. Бұл құжатта 
Шанхай ынтымақтастық ұйымын құру ұйымға мүше мемлекеттердің сырттан қандай да болмасын 
төнетін немесе төнген қауіп-қатерлерге қарсы тұру, өз мүмкіндіктерін тиімді пайдалану жəне өзара 
əріптестікті нығайту мақсатында айқындалды. ШЫҰ хартиясы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымын 
құру жөніндегі Декларацияға сəйкес ұйымның негізгі мақсаттары белгіленді. Негізінен, бұл ұйымға 
мүше-мемлекеттер арасында өзара сенім, достық, тату көршілік қарым-қатынастарды нығайту; саяси, 
сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, білім беру, энергетика, көлік, экология т.б. салаларда тиімді 
əріптестік шараларын дамыту; ортақ күш қолдану арқылы аймақтағы бейбіт өмірді, қауіпсіздікті жəне 
тұрақтылықты қамтамасыз ету, демократиялық, əділ əрі ұтымды саяси, экономикалық халықаралық 
тəртіп орнатуға жағдай жасау болып табылады. 

Осы орайда, 2003 жылы 23 қыркүйекте Пекин қаласында өткен алты мемлекеттің үкімет басшылары-
ның кездесуінде экономикалық ынтымақтастықты қарқынды жүргізу жөнінде стратегиялық шешім 
қабылданғанын айта кеткен жөн. «Экономика саласында біз атқаруға тиісті шаралар мынадай: қазіргі 
қолданылып жүрген экономикалық аймақты нығайту; Ортаазиялық даму банкінің рөлі мен мəртебесін 
көтеру; көпсалалық кедендік одақ жасау; ортақ ауылшаруашылық нарқын құру; бірыңғай сыртқы 
экономикалық саясат жүргізу; бірыңғай транспорт жүйесін жасау; үш жақты ұлтаралық компанияларды 
нығайту; «ортақ нарық» жасау жəне ақыр соңында, болашақта бірыңғай валюта жүйесін құру» [8].  ШЫҰ 
мүше елдер басшыларының Астана қаласындағы 2005 жылғы шілде айында кездесуінің маңызы зор. 
Онда Ауғанстандағы жағдайдың тұрақтануына сəйкес əскери инфрақұрылым объектілерін Қырғызстан 
мен Өзбекстан мемлекеттерінен шығару қарастырылды, яғни Қытай Орталық Азия елдерімен ШЫҰ 
шеңберінде ықпалдастықты нығайта беретінін аңғарамыз. [6] 

Бүгінгі таңда ШЫҰ шеңберіндегі əріптестік қоғамдық өмірдің түрлі салаларында (қауіпсіздік, көлік, 
мəдениет, төтенше жағдайлардың алдын алу, олардың салдарын жою; құқық қорғау қызметі жəне т.б.) 
мəселелерді қамтып отыр. Қазақстанның ШЫҰ-ға мүше мемлекеттермен тең дəрежедегі сұхбатқа 
мақсатты түрде қатысуы Қазақстанның аймақтағы ұстанымын молайтып, ұйымның қағидаттарына сəйкес 
мемлекеттер арасында өзара сенімділік пен түсіністікті нығайтуына үлес қосады. Қазақстан Республикасы 
өңірдегі ынтымақтастықтың болашақтағы бастамалары мен жобаларын аса белсенділікпен жүзеге 
асыруда атқаратын рөлі зор. Мемлекетіміз 1996 жылдан бері Ұйымның шеңберінде ұйымдастырылған 
өзара іс-қимылдардың, соның ішінде лаңкестікке қарсы əскери жаттығулардың, ғылыми конференциялар 
мен форумдардың тұрақты əрі белсенді қатысушысы болып, ШЫҰ құқықтық базасының нығаюына өз 
үлесін қосуда. Сонымен қатар еліміз 2006 жылы Бейжін қаласындағы лаңкестікке қарсы құрылған ШЫҰ 
хатшылығының жəне Ташкент қаласындағы Өңірлік атқарушы комитеті жанындағы тұрақты өкілдікті 
құрған алғашқы мемлекет. [4]  

Орталық Азиядағы өңірлік ынтымақтастықтың ең тамаша үлгісі -Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы 
болып табылады, ал 2004 жылы 15 каңтардан Пекин қаласында ШЫҰ-ның Хатшылығы өз жұмысын 
бастаған болатын. Жыл өткен сайын ШЫҰ ынтымақтастықтың жаңа салаларын қамтып, нəтижесінде 
2006 жылы Ұйымға мүше мемлекеттердің парламенттері, жоғарғы соттары басшыларының, білім 
министрлерінің алғашқы кездесуі болып өтті. Осы орайда, бұл ұйым аясында отын-энергетика саласында 
өзара əріптестік нығайып, экономика, сауда, көлік пен коммуникация салалары мен мəдениет министр-
ліктерінің кездесулері де үнемі өткізіліп тұратынын айту қажет. Бұл ұйымның  маңызы зор іргелі өңірлік 
құрылымға айналып отырғандығының бір айғағы бола алады. ШЫҰ БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының 
бақылаушы ұйымы мəртебесіне 2004 жылы ие болып, 2005 жылы ТМД мемлекеттері хатшылықтарында 
өзара түсіністік жөніндегі Меморандумы қабылданды. Ұйымға мүше мемлекет басшылары 2007 жылғы 
тамыздың 16-сында Бішкек қаласында  өткен Саммитте мемлекеттердің ұзақ мерзімді тату көршілік, 
достық  жəне ынтымақтастық жөніндегі Шартқа қол қойды. Аталған жиында мемлекет көшбасшылары 
Бішкек декларациясына қол қойып, ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің халықаралық ақпараттық қауіпсіздік 
жөніндегі іс-қимыл жоспарларын бекітті. Астана қаласында 2005 жылы 5 шілдеде ШЫҰ-ға мүше 
мемлекеттер басшыларының кезекті саммитінде Астана мəлімдемесі жасалды. Шанхайдың Саммитінде 
2006 жылғы 15 маусымда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше-мемлекеттердің аумақтарында 
терроризмге қарсы бірлескен іс-шараларды ұйымдастыру мен оны өткізу тəртібі жөнінде жəне 2007-2009 
жылдарға арналған ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің терроризмге, сепаратизмге жəне экстремизмге қарсы 
күреске бағытталған бағдарлама қабылданған болатын.  
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Қазіргі кезде ШЫҰ-ның басқа да ТМД жəне Еуроодақ құрамындағы мемлекеттер арасындағы 
халықаралық дəрежедегі қатынастары нығайып, оның қызметіне БҰҰ-ның Даму Бағдарламасы, Ұлттық 
Қауіпсіздік Шарт Ұйымына мүше мемлекеттер де зор ынталылық танытуда. Ұйым аясында білім, 
мəдениет, туризм жəне спорт салаларында өзара ықпалдастық шаралары жүргізілуде. Осы тұрғыдан 
келгенде Қазақстан үшін Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысу үлкен маңызға ие. Бүгінде Ұйым 
бірқатар күрделі мəселелерді шешуге атсалысты: атап айтқанда, мүше-мемлекеттер арасындағы белгісіз-
дік пен түсініксіздік проблемалары күн тəртібінен түсті, шекаралық мəселелер шешілді, мемлекеттер 
арсындағы қарым-қатынастарды тұрақты түрде реттеп отыратын форум құрылды. Сонымен бірге əлемдік 
тəжірибеде сенім шаралары жөніндегі уағдаластық жəне шекаралық мəселелерді шешуде  қарулы 
күштерді қолдануды шектеу мемлекеттер тарапынан үлкен қолдау тапты. Қытайдың Қазақстанмен, 
Қырғызстанмен, Ресеймен жəне Тəжікстанмен шекаралас аймақтарында сенім шараларын бекемдеу мен 
қарулы күштер қолдануды шектеу жөніндегі келіссөздер Қазақстан-Қытай мемлекеттік шекарасын 
делимитациялау жəне демаркациялау процестерімен, сондай-ақ талас туғызатын аудандарға қатысты 
проблемаларды шешумен тығыз байланысты болды. Бұл екіжақты Қазақстан мен Қытай арасындағы 
шекарааралық мəселелерін реттеуге мол мүмкіндіктер беруде. Қарым-қатынастарды нығайтудың 
көпқырлылығы казіргі қоғам дамуының ортақ тенденциясы болып табылады жəне халықаралық жағдай-
дың тұрақтылығына зор ықпалын тигізері сөзсіз. [7] 

Бұл ұйым əлемдегі халықаралық ынтымақтастыққа бағытталған ашық ұйым ретінде танылып, біздің 
мемлекетіміз ұйымға мүше мемлекеттермен ынтымақтастығын аймақтық интеграцияның тиімді құралы 
ретінде бағалап, оны  сыртқы саясаттағы басымдықтардың бірі ретінде қарастырады. 

Ұйым беделінің артуына оған қосылуға тілек білдіруші елдер қатарының толастамай отырғаны айғақ 
бола алады. Мысал ретінде Монғолияның 2004 жылғы маусым айында өткен Ташкент Саммиті 
барысында, бақылаушы ел мəртебесіне ие болғандығын айтуға болады. Бүгінгі таңда Ұйымға мүшелікке 
Пəкістан енді жəне оған енуге қызығушылық танытып отырған мемлекеттер қатарында Ауғанстан, 
Үндістан, Түркия, Иран, ЕО мемлекеттері, АСЕАН жəне ТМД елдері тараптарынан байқалуда.  

 Қазақстан Республикасы аталған халықаралық ұйымның тиімділігін арттыруда əскери ынтымақтас-
тықтың нормативтік құқықтық базасын жетілдіру жұмыстарын жүргізуде зор белсенділік танытуда. 
Қазақстанның ШЫҰ-ға мүшелігі  оның геосаяси ұстанымын нығайтуда маңызы зор мəселе болып 
табылады. Қазіргі дағдарыс жағдайында өршіп тұрған қауіп-қатерлерге дара қарсы тұру мүмкін емес 
болғандықтан, Орталық Азия мемлекеттері аймақтағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
бірлесе отырып талпыныс білдіруде оған мүдделі елдердің күш-жігерін шоғырландыра жұмсауды қажет 
етеді. Осыған орай, Қазақстанның ШЫҰ-ға қатысуы, сондай-ақ АҚШ-пен жəне НАТО-ның басқа да 
елдерімен əскери саладағы ынтымақтастықты кеңейтуі қауіпсіздікке қатер төнетін тұста қосымша əскери-
саяси ресурстарды тартуға мүмкіндік береді. [8] 

Ұйымға мүше-мемлекеттер қауіпсіздікке əріптестік жолымен қол жеткізуге, əріптестік сипаттағы 
мемлекетаралық қатынастарға, жаңа үлгідегі аймақтық əріптестікке негізделген шараларды күш-жігерді 
біріктіру арқылы ғана қол жеткізуге болатынына сенеді.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются роль в системе международного сотрудничества одной из самых основных в Азиатском 
регионе структур – Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросы участия в данной организации 
Казахстана и государств Центральной Азии. Для Казахстана участие в ШОС важно с точки зрения укрепления своей 
геополитической направленности. Поскольку в настоящее время невозможно в одиночку противостоять глобальным 
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вызовам времени, центральноазиатские государства выражают стремление к обеспечению устойчивости, стабильности 
и безопасности в регионе, что требует объединения усилий заинтересованных стран.  

Ключевые слова: международные отношения, Китай, Шанхай, организация, государства, Центральная Азия, 
безопасность. 

 
Summary 

The article examines the role of international cooperation in the system one of the most basic structures in the Asian region 
– the Shanghai Cooperation Organization , as well as the participation in the organization of Kazakhstan and the Central Asian 
states . Kazakhstan participated in the SCO is important in terms of strengthening its geopolitical orientation. Since it is 
currently impossible to stand alone against the global challenges of time, the Central Asian states have expressed the desire for 
sustainability, stability and security in the region, which requires the joint efforts of the countries concerned. 

Keywords: international relations, China, Shanghai, organization, states, Central Asia, safety. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ  
В КАЗАХСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Аннотация 
Автор в данной статье рассматривает вопросы политики межнационального согласия Республики Казахстан, так 

как, это сложное  политическое явление, охватывающее все стороны деятельности казахстанцев, она выступает 
одним из важнейших компонентов в структуре его общей политики. В связи с этим следует подчеркнуть, что 
самостоятельность каждой национальности Казахстана определяется различием их исторического, политического 
развития как в плане социально-экономическом, так и с точки зрения их государственного определения. Важно 
уяснить, что игнорирование подобной национальной вариативности, богатства форм развития народов, отсутствие 
уважения к историко-культурным традициям и запросам национальностей приводят к деформациям в 
межнациональном общении. 

Ключевые слова: Республика Казахстан, политика, межнациональное согласие, нация, государство, 
государственность  

 
С первых дней независимости нашей страны вопрос об укреплении межэтнического и 

межконфессионального согласия стал для руководства Казахстана в качестве приоритетной задачи 
государственной политики. В начале 90-х годов, в период распада Союза, Казахстану предрекали 
массовые межэтнические и межконфессиональные столкновения. К счастью, эти прогнозы не оправ-
дались. В данный момент, Казахстан известен всему миру своим межэтническим и межконфессиональ-
ным согласием, благодаря тому, что смог сохранить мир, взаимопонимание и доверие в душах людей 
разных национальностей и вероисповеданий. 

Проблема развития социально-этнических общностей и их взаимоотношения, является актуальной и 
сложной в общественной жизни. Особенно требует внимания изучение проблемы межнационального и 
межконфессионального согласия на современном этапе. Содержание межнационального согласия 
определяется способом производства материальных, духовных благ и типом политических отношений и 
цивилизации. Межнациональное согласие служит специфическим законом развития национальных 
отношений, обусловленным необходимостью взаимосближению, взаимоуважения наций, народностей, 
национальных и этнических групп, и стран. Казахстанское общество сегодня является уникальным 
примером межэтнического и межконфессионального плюрализма и толерантности, где проживают 
представители 140 тносов и более 40 конфессий. Мир и спокойствие, гражданское согласие, религиозная 
терпимость, равноправное участие представителей различных культур в жизни общества - эти принципы 
легли в основу нашей национальной политики за годы независимости государства и обеспечили 
отличительную черту Казахстана в мировом сообществе. 

Государственная политика республики за годы независимости была направлена на возрождение 
духовных ценностей и формирование высокого уровня толерантности между представителями разных 
народов и конфессий. В нашей стране право каждого человека исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой обеспечивают Конституция Республики Казахстан 1995 года и принятый 
Верховным Советом Казахстана 15 января 1992 года Закон Республики Казахстан «О свободе 
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вероисповедания и религиозных объединениях». Эти документы, действующие и в настоящее время, 
являются основой для дальнейшего совершенствования накопленного опыта в области обеспечения 
межнационального и межконфессионального плюрализма и толерантности. Обеспечение межэтнического 
согласия является стержнем политики государства, так как политическая стабильность и дальнейшее 
развитие, нашей страны в основном зависит от межнационального мира. В Казахстане межэтническое 
согласие не только закреплено законодательно, но и реализовано на практике.  

Основополагающим фактором общенациональной консолидации, внутриполитической стабильности, 
гражданского мира является казахстанский патриотизм. В стране созданы условия для развития языков 
представителей всех национальностей, проживающих в республике: действуют 88 школ, в которых обуче-
ние полностью ведется на узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках; в 108 школах языки 22 
этносов преподаются в качестве самостоятельного предмета. Кроме того, открыто 195 специализированных 
лингвистических центров, где не только дети, но и взрослые могут изучать языки 30 этносов. В стране 
создан уникальный общественно-политический институт – Ассамблея народа Казахстана. Идея ее создания 
была выдвинута Президентом Н.А. Назарбаевым в 1992 году. Ассамблея народа Казахстана объединяет 
представителей практически всех наций и народностей, живущих в Казахстане. Этот орган создан для 
решения вопросов по осуществлению конституционных прав представителей каждого народа, проживаю-
щего в Казахстане, на пользование родным языком и культурой и для выработки стратегических задач 
национальной политики в стране. За годы своей деятельности Ассамблея трансформировалась в важный 
конституционный орган с широкими полномочиями. В 2007 году она получила конституционный статус и 
право избирать депутатов Мажилиса. Сейчас Ассамблея народа Казахстана – авторитетный общественный 
форум, который гармонично объединяет народы нашей страны.  

Будучи многонациональным и многоконфессиональным государством, Казахстан на своем примере 
наглядно доказывает возможность мирного сосуществования людей разного происхождения и 
вероисповедания и является площадкой глобального диалога религий. Проводимый в Астане по 
инициативе Президента Казахстана раз в три года Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал 
достойным вкладом нашей страны в расширение взаимопонимания и развитие глобального диалога 
между цивилизациями. [1].    

Изучение проблемы и особенности межнационального согласия на конкретных материалах политики 
Республики Казахстан, где есть казахстанская модель межнационального и межконфессионального 
согласия, имеет важное международное значение. Вместе с тем, научная целесообразность избранной 
диссертантом темы определяется и тем, что межнациональное согласие в  XXI веке остается объектом 
идеологической борьбы. Исследование по вопросу межнационального согласия в условиях реформ, 
модернизации общества призваны служить опорой прогрессивных сил в их идейно-политической борьбе 
против антинаучных теорий наций и межнациональных отношений, космополитизма и национализма.   

Отрадно отметить, что сегодня в нашей стране развитие межнационального и межконфессионального 
согласия возведено в ранг стратегической государственной политики. Изучение обществоведческой 
литературы показывает, что в научных исследованиях вопросы культуры межнационального общения, 
дружба народов, или единство народов, консолидация народов, как правило, рассматриваются как 
межнациональное согласие. Жизнь показывает, что эти понятия отличаются друг от друга и их путать 
нельзя. Поэтому проблема межнационального согласия как стратегическая политика Республики 
Казахстан требует специального изучения. Вместе с тем, проблема межнационального согласия как 
стратегическая политика Республики Казахстан, как показано выше, пока остается не исследованной, 
прежде всего в свете политологического осмысления общественной жизни народов. Характер межлично-
стного согласия, чувства и настроения людей тех или иных национальностей не изолированы, а тесно 
связаны с характером складывающихся взаимоотношений между нациями и народностями на обще-
государственном уровне в процессе их повседневной деятельности: объективное, общественное, социаль-
ное, политическое, национальное превращается в субъективное, личностное, индивидуальное и обратно. 
Межличностные национальные отношения находят свое проявление в поступках людей, в их 
мировоззрении, нравственных устоях, нормах поведения, то есть в субъективированных формах общения, 
согласия, реализуемых через социально-психологические, политические, правовые механизмы. В свою 
очередь, субъективные факторы, аспекты, к которым, например, относятся социально-психологические 
стереотипы, установки на контакты с людьми иной национальности в труде, бытие, при проведении досуга 
и т.п., интересы и ценностные ориентации, определяющие жизненные позиции людей, их отношение к 
другим народам, оказывают огромное влияние на процесс межнационального согласия, общения [2].  
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Отсутствие политико-правовой регуляции и соответствующих институтов этнополитических, 
этногосударственных  отношений или же признание прав только одной из сторон (нации, государства) 
неизбежно влечет межнациональную рознь, этнополитическую нестабильность, крайними формами 
которой выступают этнонационализм, этношовинизм, сепаратизм, терроризм и вооруженные 
межнациональные конфликты. К сожалению, примеров понимаемой как межнациональной розни, 
этнополитической нестабильности в разных регионах, государствах мира можно привести множество. 
Традиции  добрососедства, доброжелательности,  уважительное отношение к особенностям культуры, 
традиции, обычай, языка и быта других народов, стремление  глубже понять, узнать их, готовность 
прийти  на помощь в трудную минуту, все это было свойственно народам Казахстана и закрепилось в их 
памяти как общенациональная, общеказахстанская традиция.  Общепринятые нормы во взаимоотноше-
ниях между народами в современных условиях требует наполнения политики межнационального 
согласия новым демократическим, общечеловеческим, казахстанским содержанием, нового 
качественного уровня. Демократические  элементы явились отправной точкой определения сущности  и в 
формировании нового уровня политики межнационального согласия Республики Казахстан. 

Следует сказать, что политика межнационального согласия Республики Казахстан связана с гумани-
стической общечеловеческой тенденцией  взаимоотношения этносов на основе принципов доверия, 
равенства, исключающей конфликтные ситуации между представителями различных   национальностей. 
Следовательно, обобщая теоретическое рассуждение, представляется возможным  сделать вывод о том, 
что политика межнационального согласия как политический феномен-это система взаимоотношений 
людей и  социальных групп различной национальной принадлежности в процессе совместной 
деятельности во всех сферах общественно-политической жизни на основе национальных, общечелове-
ческих целей, интересов, ценностей и демократических традиций. 

Политика межнационального согласия в своем сущностном  выражении  характеризует такой уровень 
духовного, экономического, политического контакта людей различных национальностей, высота 
которого субъективно  выражает степень развития в данное время дружбы и взаимодоверия  народов как 
высшей стадии социального прогресса в сфере межнациональных отношений. Политика межнациональ-
ного согласия в Казахстане включает в себя глубокое овладение научным пониманием основных законов 
развития наций и национальных отношений, закономерности межнационального общения и специфи-
ческих черт его, свойственных многонациональному, многоконфессиональному обществу и регионам. Ее 
важнейшей стороной является умение использовать эти знания в практике межнационального общения, 
согласия, предвидеть социально-политические последствия тех или иных явлений в общении, согласии, 
их позитивных и негативных сторон, исходить из четких гуманистических и социально-политических 
ориентиров в  оценке  процесса взаимодействия наций и их представителей на межличностном уровне. 

Применительно к Казахстану политика межнационального согласия - это такой характер и уровень 
отношений казахстанцев различных национальностей, основанный на гуманистических началах, который 
влияет  на развитие личности, сплочение трудовых коллективов, народов и формирование социально-
политического потенциала страны. 

Существенной чертой политики межнационального согласия в Казахстане является неприятие 
антиподов культуры межнационального общения и умение вести борьбу против национальной 
ограниченности и замкнутости, национального эгоизма и нигилизма, трайбализма и космополитизма. 

Перечисленные слагаемые политики межнационального согласия Республики Казахстан общие для 
всех видов межнационального согласия в стране и регионе. Мы рассматриваем политику межнациональ-
ного согласия Республики Казахстан в единстве двух ее сторон: как часть политики жизнедеятельности 
казахстанского многонационального общества и как характеристику межличностных дружественных 
контактов, обусловленных социально-политической деятельностью. В первом случае политика  
межнационального согласия проявляется как часть национальной политики при обсуждении вопросов, 
касающихся всего многонационального общества в целом. Вторая сторона политики межнационального 
согласия Казахстана отношения, затрагивающие разные вопросы национальной жизни, социально-
политической деятельности, а также практические совместные действия казахстанцев, представляющие 
общественный и личный,  общеказахстанский  и национальный интерес главным образом  только для 
них. Обе стороны политики межнационального согласия в Казахстане неразрывны и находятся в 
постоянном взаимодействии и развитии. [3] 

Таким образом, политика межнационального согласия Республики Казахстан - это сложное  
политическое явление, охватывающее все стороны деятельности казахстанцев, она выступает одним из 
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важнейших компонентов в структуре его общей политики.В связи с этим следует подчеркнуть, что 
самостоятельность каждой национальности Казахстана определяется различием их исторического, 
политического развития как в плане социально-экономическом, так и с точки зрения их государственного 
определения. Важно уяснить, что игнорирование подобной национальной вариативности, богатства форм 
развития народов, отсутствие уважения к историко-культурным традициям и запросам  национальностей 
приводят к деформациям в межнациональном общении. Наоборот, учет подобных особенностей, 
взаимоуважение и внимание к интересам и потребностям  различных народов, составляющие основу 
гуманистической традиции общения, согласия, должны стать фундаментом политики межнационального 
согласия как конкретное выражение развития его субъектов и субъектного характера отношений между 
различными народами, национальными группами и их представителями. 

 1. Назарбаев Н.А. За мир и согласие в нашем доме // Казахстанская правда. – 1995. – 25 марта. 
2.Калетаев Д.А. Социально-политическая консолидация казахстанского народа: особенности и проблемы: 

автореф. докт. пол. наук. – Алматы, 2008. 
3.Казахстанский опыт межнационального и межконфессионального согласия: предложения для ОБСЕ// 

Материалы международной конференции. – Алматы: КИСИ, 2009. 
 
 

Түйіндеме 
Автор өз мақаласында Қазақстан Республикасының ұлтаралық татулық пен келісім саясаты мəселелерін 

қарастырады. Бұл күрделі саяси құбылыс қазақстандықтардың жан-жақты қызметтерін қамтиды. Сонымен бірге 
бұл күрделі процесс еліміздің жалпы саясаты құрылысының негізгі құрушы компоненті болып табылады.  
Сондықтан, Қазақстанды мекен еткен əрбір ұлт пен ұлыстың өзгешелік сипаты оның тарихи, саяси дамуы  оның 
əлеуметтік-экономикалық жағдайымен ерекшелетіндігі сөзсіз. Бұл орайда еліміздегі ұлтаралық келісім мен 
татулықты əр ұлт пен ұлыстың тарихи-мəдени салт-дəстүрлері мен əдет-ғұрпы құндылықтарын ескеру маңызды 
мəселе болып табылады.  

Тірек сөздер: Қазақстан Республикасы, саясат, ұлтаралық келісім, ұлт, мемлекет, мемлекеттілік  
 
 

Abstract 
The author of this article examines the policy of inter-ethnic harmony Republic of Kazakhstan, as it is a complex 

political phenomenon, covering all aspects of the Kazakh people, it is one of the most important components in the 
structure of its general policy. In this regard, it should be emphasized that the independence of each nationality in 
Kazakhstan is determined by the difference of their historical, political development, both in terms of socio-economic 
and in terms of their state definition. It is important to understand that ignoring such a national variation, richness of the 
development of peoples, the lack of respect for the historical and cultural traditions and needs of nationalities lead to 
distortions in international communication. 

Keywords: Republic of Kazakhstan, politics, international consent, nation, state, statehood 
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ДЕРЕКТАНУ ЖƏНЕ ТАРИХНАМА 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

 
 

ƏОЖ 94 (574) 14 
 
АЙТЫЛҒАН ТАРИХ ДЕРЕКТЕРІН ҒЫЛЫМИ ҚОЛДАНЫСҚА АЛУ ТҮРЛЕРІ,  

ЖОЛДАРЫ ЖƏНЕ ƏДІСТЕРІ 
 

Нұрман Ш.Т. – Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� доценті, т.ғ.к. 
 

Түйіндеме  
Мақалада автор айтылған тарихты практикада қолдану мəселеліне тоқталып, зерттеулерде ауызша тарихи 

деректерде пайдалануы жайлы мағлұматтар береді. Сонымен қатар ауызша тарих мəселелерінің отандық жəне 
шетелдік тарихнамада қарастырылу ерекшеліктері мəселесі қозғалады. Отандық тарихнамада айтылған тарих 
осы соңғы онжылдықтарда ғана серпін ала бастағанымен, оның өзіндік ерекшелігі бар. Алдымен, біздің айтыл-
ған тарихтың американдық жəне европалық тəжірибелерін қорытып қолданысқа алу мүмкіндігіміз бар екендігі-
не, ал отандық тарихнамада айтылған тарих соңғы онжылдықтарда ғана серпін ала бастағандығы жөнінде, оның 
өзіндік ерекшеліктеріне мəн беріледі. Сондықтан, автор ең алдымен, біздің айтылған тарихтың американдық 
жəне европалық тəжірибелерін қорытып қолданысқа алу мүмкіндігіміздің бар екендігін назарға алады.  

Тірек сөздер: тарих, ауызша тарих, тарихи деректер, тарихнама, деректер 
 

Айтылған деректерді жіктеудің өзі оларды ғылыми қолданысқа алудың ерекшелігін көрсетсе керек. 
Негізінен айтылған деректерді тарихи қалыптасқан уақытына жəне формаларына қарап екі түрге бөліп 
жүргеніміз белгілі: архаикалық, яғни терең тамырлы əрі алуан тармақты рулық-тайпалық дəуірден келе 
жатқан халықтың ауыздан-ауызға, ұрпақтан ұрпаққа айтылып жеткен ауызша тарихы; жəне де меморат-
тық деп аталып жүрген куəгерлер естеліктері мен жадындағы беріде болған тарих. Осыған ұқсас жіктеуді 
Висконсин университетінің профессоры Ян Вансина да атап көрсетеді: ертеден келе жатқан халықтың 
тарих айту дəстүрі, куəгерлер жадындағы тарих жəне түрлі дақпырттар. Тарих айту дəстүрінің өзін Ян 
Вансина бірнеше категорияларға таратады: əр түрлі ғұрыптарды, ұрандар мен титулдарды жатқа білу 
жəне оларды қанатты сөздермен жеткізу; екіншіден, атауларды жатқа айту: жер аттары мен адам аттарын; 
үшіншіден, тарихи, діни жəне де басқа поэзия түрлерін жатқа айту; төртіншіден, тарихи, нақыл ойлы, 
көркем жəне жеке адам өмірі жайлы əңгімелерді жатқа айту;  бесіншіден, əдет-ғұрып заңдары жəне оны 
интерпретациялау нұсқаларын жатқа білу. Ян Вансинаның бұл классификациялауы ғылыми жəне толық 
мазмұнды деп ойлаймыз. Айтылған деректер сонымен қатар жанрлардан тұратыны да белгілі. Ол да 
ғылыми қолданыс мақсатында ескеріледі. Негізінен ол мынадай жанрлар, естеліктер (мемуарлар), 
айтылған əңгімелер, тарихи сұқбаттар, аңыздар, халық əндері жəне т.с.с. [1, 112-114.]  

Қазіргі батыс тарихнамасында айтылған тарих дерегіне сұқбаттың жəне/не əңгіменің дыбыстық 
жазбасын, жұрт алдында сөйленген сөзді, оқиға орнынан берілген репортажды, радиохабарды жатқыза-
ды. Айтылған тарих мамандары Дж. Эварт Эванс, П.Томпсон, А.Портелли айтылған тарихтың  дыбыс-
тық деректерін жоғары бағалайды.  Себебі олар дерекпен жұмыс істеудің эпистемологиялық ерекшелігі 
ақпаратты жазып алу жəне сақтау формаларына тікелей байланысты деп біледі. Біз қазір айтылған тарих 
деректері ретінде ке� мағынада түрлі жолдармен жеткен ауызекі əңгімені, фольклорды, дыбыстық жəне 
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аудиовизуалдық материалдарды  қабылдаймыз. Тар кəсіби мағынасында сұқбат не əңгіменің дыбыстық 
(видео) жазбасы жəне оның қағаз бетіндегі мəтіні айтылған дерек делінеді.  

Адамзат тарихты айтудан тарихты жазу үрдісіне бірнеше жүз жылдықтар барысында ауысқаны 
белгілі. Жазылған тарихтың өзі тарих деректерінің ауызша түрін көп пайдаланды. Тарих атасы Геродот-
тың өзі тарихты жазу үшін куəгерлерді іздеп тауып, олардың мəліметінің жалған не ақиқаттығын анықтау 
үшін бетпе-бет сұрақ қою арқылы дерек жинау əдісін қолданды. Фукидид болса тарихты өз көзімен 
көрген куəгер ретінде жазды. Ертеде, тарихты ауызша айту тұсында, дерек ретінде сөз киелі болса, 
қазірде қағазға түскен тарихи дерек ретінде жазу киелі.  

Геродот та, Фукидид те тарихшы ретінде оқиғадан тыс жəне оны сырттан бақылаушылар ғана болды. 
Айтылған тарих зерттеушісі ақпарат берушімен диалог жүргізеді, оқиғаны автордың көзімен бірге көреді 
жəне бірге сезінеді. Томсонша айтқанда, «қоғам мен тарих арасындағы қарым-қатынас бір жақты 
болмауы керек, бұл дегеніңіз үздіксіз айырбас, ақпарат пен оны интерпретациялау, оқытушы мен 
аудитория арасындағы өзара диалектикалық байланыс». [2] 

Айтылған деректерді жинау мен пайдаланудың түрлі мақсаттары болуы мүмкін. Қазіргі тəжірибеден 
байқалғандай мұндай мақсаттардың біреуі жəне бірегейі – деректерді жариялау. Жариялаудың да бірне-
ше түрлері бар: айтылған тарихи деректерді ғылыми мақсатта жариялау; ғылыми-көпшілік мақсатта 
жариялау; публицистикалық мақсатта жариялау. Мұнан да өзге түрлері болуы мүмкін.  

Қалай болғанда да баспа арқылы немесе интернет бетінде жасалған белгілі бір негізде жүйеленіп  
жарияланған айтылған тарихи деректер кездесіп жатады. Бұл шетелдік жəне отандық тарихнама 
тəжірибесінде бар нəрсе.   

Əсіресе, шетелдік айтылған тарих орталықтарының кəдімгідей бай тəжірибесі бар. Олардың арасында 
неғұрлым жиі кездесетіні - айтылған материалдарды сұқбат түрінде жариялау. Сұқбат алушы мен 
берушінің диалогы түрінде, яғни сұрақ-жауап формасында болатыны аян. Мұндай жарияланымдардың 
ақпараттық кеңістікте алуан түрлісі бар. Көп кездесетін түрлері - түпнұсқалық материалдар түрінде 
жарияланғандары, екіншісі редакцияланған  материалдар түріндегі жарияланымдар. Зерттеушілер бұл 
екеуінің де өзіндік кемшіліктері мен жетістіктері бар екенін көрсетеді.  

Біріншісіне, түпнұсқалық-сұқбат диалогтарды жариялауға тоқталсақ. Жарияланымның ғалымдар мен 
зерттеушілерге бағытталған түрі транскрибацияланған мəтіннің түпнұсқамен максималды түрде жақын 
болып келеді, яғни өзгеріссіз жасалатын жарияланымдар десек болады. Мұндай нұсқаларда оригиналға тəн 
тарихи, лингвистикалық, психологиялық жəне антропологиялық мəліметтер кешендігі, тұтастығы сақтала-
ды. Бұл - оның артықшылығы. Ал оның кемшілігі, мұндай мəтіндерді қабылдау қиындығы бар. Артық 
сөздер, дыбыстар, тақырыптан ауытқу, түсініксіз сөйлеу, ақпарат берушінің диалектілерді қолдануы т.с.с. 
Сол себепті қазіргі күні мəтінмен қатар, аудио-видео жазбалар да қатар беріледі. Бұл зерттеуші үшін 
таптырмас табыс. Əсіресе, мұндай қосымшалар этнографтар, лингвистер үшін қажеттірек болып табылады.  

Редакцияланған материалдар түріндегі жарияланымдарға келер болсақ, бұл реттегі еңбектердің де 
жариялану нұсқалары əртүрлі. Мəселен, оқу материалдары мақсатында жарияланған айтылған деректер 
құжаттар материалдарының жинақтарында, хрестоматия, практикумдарда кездеседі. Ғылыми-анықтама-
лық жəне түсіндірме мəліметтер қоса берілсе, мұндай материалдардың құндылығы артады жəне 
көпшіліктің қолдануы мен түсінуін оңайлатады.  

Осы түрдегі жарияланымдар, сонымен қатар тақырыптар бойынша сұқбаттардың үзінділерінен тұруы 
мүмкін. Əдетте мұндай жарияланымдарда айтылған деректерге редакторлық түзету жүргізіледі. Осы 
қатардағы еңбектер ғылым, қоғам жəне саясат қайраткерлерінен алынған толық мəтінді сұқбаттар десек. 
Ондай еңбектер негізінен биографиялық ұстанымды басшылыққа алады.  

Екіншісі, сұқбаттардың үзінділері, яғни редакцияланған, қысқартылған сұқбаттар жəне іріктелген 
үзінді сұқбат немесе қысқа сұқбат. Мұндай айтылған тарих материалдарының жинақтары негізінен 
көпшілік аудиторияға арналып жарияланады.  Бұл үзінділер толық сұқбаттардың мазмұнды деп іріктелген 
бөліктері ғана болып табылады. Аталмыш нұсқадағы басылымдар мəтін мазмұнын қабылдауды 
жеңілдетеді. Мұндай жарияланымдар белгілі тақырып төңірегіндегі сұрақтар мен олардың жауаптары 
ретінде басылады. Жəне де осы сұрақтар өзге де сұқбат берушілерге қайталанып қойылып отырады. 
Сонымен қатар əңгіменің жүру ауанына, жағдайына қарап сұрақтағы ойдың тұжырымдалуы өзгеріп 
отыруы мүмкін. Сұқбат үзінділерін жариялау дегеніміз тек оларды қысқарту немесе редакциялау ғана 
емес, тақырыпқа қатысты сұқбат бөліктерін белгілі бір тəртіппен іріктеп жинақтауды да қамтиды. 
Əсіресе, этнографтар мен фольклористер осындай тəсілді кең қолданады. Жиналған барлық материал-
дарды тақырыптарға шашып тастап, сосын бір тақырып немесе ой төңірегінде айтылғандарды əңгіменің 
басында, ортасында не соңында орналасқанына қарамай мазмұндық сипатына қарай сұрыптап біріктіреді. 
Мысалы, егер респондент балалық шағы туралы əңгімесінің басында айтып, сосын басқа тақырыпқа 
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ауысып, ортасында балалық шағы туралы əңгімеге қайта ойысса жəне т.с.с., оның балалық шағы туралы 
барлық айтқандары модельденіп біріктіріледі. 

Көптеген қазіргі жарияланып жүрген естеліктер жинағы осы ұстаныммен іріктеліп жүр. Оған шетелдік 
жəне отандық осындай жарияланымдардан мысал келтіруге болады. Ресейдің Европа университеті 
Йоенсуу университетімен біріккен 2000-2003 жылдардағы дала экспедициясының материалдарын, яғни 
сұқбаттарын үзінділерге бөліп, тақырыптарға біріктіріп жариялады. Тақырыптық сұқбаттар үзінділері 
диалог формасында берілді. [3] 

Бірқатар зерттеушілер жарияланымның мұндай тəсілін «жергілікті ауызша дəстүрмен» байланыс-
тырады. Не болмаса оны «жергілікті тұрғындардың ауызша репертуары» деп те атайды. Яғни, бір өңірдің 
адамдарының ортақ тағдыры мен ортақ өмір жолы бар. Олардың осы тарихи тағдырларының негізгі 
кезеңдері жəне оның мазмұны  жарияланымның да тақырыбын жəне құрылымын анықтайды. Мысалы, 
жаңа жерге қоныс аударылғандарға ортақ тақырыптар көші-қон тарихы, жаңа жерді игеру жəне жаңа 
жағдайға бейімделу барысы, олардың бір-бірімен жəне жергіліктілермен қарым-қатынасы, əлеуметтік 
қызмет көрсету жəне рухани мəселелер жəне т.с.с. Мəселен, Карелияның ауызша тарихы бойынша 
бірнеше шығарылымды жинақ жарияланды.[4] Əрбір шығарылымы белгілі бір тақырыпқа арналды. 
Мысалы, бірінші шығарылымы екі бөліктен тұрды. Бірінші бөлімінде зерттеушілердің жалпы теориялық 
мақалалары жинақталса, екінші бөлімінде 4 респонденттің 1930 жəне 1945-1956 жылдардағы өмірі 
туралы сұқбаттары берілген. Бұл респонденттер - аталмыш жылдарда Петрозаводск мемлекеттік 
университетінде қызмет жасағандар.  

Өмірлік тəжірибесіндегі түйісулер, тағдырлық өзгерістер, өмір бағыттары бойынша көптеген 
ұқсастықтарды табуға болады. Тарихи оқиғалар оған қатысушылардың өмірлерінің ортақ арқауы болды. 
Соның негізінде жергілікті ауызша дəстүр 

Басылымдардың бұл түрі туралы, əсіресе сұқбаттарды редакциялау мен қысқартуға қатысты 
зерттеушілер арасында бірқатар келіспеушіліктер, пікір таластар бар.  

Жақын арады жарыққа шыққан оқу құралы Т.К. Щеглованың «Айтылған тарихы». [5] Еңбек Ресей 
тарихнамасындағы айтылған тарихқа арналған бірінші жəне құнды құрал ретінде бағасын да алды. 
Кітапта айтылған тарих теориясы мен практикасына талдау жасалды, тарихты зерттеудің жаңа техно-
логиясы мен əдістерін көрсетеді. Айтылған тарих деректерін ғылыми айналымға алу мен түсіндірудің 
ұсынымдарын береді. Оқу құралының үштен бірі дерлік практикалық қосымшаларға арналған. Олар аса 
құнды ұсыныстардан, сұқбат сұрақтарынан, анкета формаларынан тұрады.   

Енді қазіргі ғылыми зерттеулердегі айтылған деректердің қолданысы мəселесі. Бұл жөнінен шетелдік 
зерттеушілердің мол тəжірибесі бар. Америка жəне Европа ауызша тарих зерттеушілері тарихи зерттеу-
лердің көптеген салаларында айтылған тарих деректерін қолданып келеді. Олар, Роберт Хармс, 
Кристофер Сторм-Кларк жəне т.б. Мəселен, экономика тарихында тек қана ауылдық жəне отбасылық 
ауызша деректер негізінде  өндірістің, сауданың белгілі бір аймақтарда пайда болуын кең қарастыруға 
болады. Ұсақ шаруашылықтар, жаңа жерлерді игеруге келген алғашқы энтуазистер өмірі, кəсіпорынның 
ішкі тіршілігі туралы мұрағат деректерін табу қиын немесе бар деректер фрагментарлы, қайсыбірлері бұр-
маланған мəліметтерді береді. Мысалы, жұмысшылардың жалақысы көлемі, жұмыс күні мен тəртібі тура-
лы стастикалық көрсеткіштер. Сондықтан өнеркəсіп өмірі туралы базалық деректерді куəгерлер аузынан 
жинауға тура келеді.  Ауызша деректердің аса бағалы екендігін Аллан Невинс те көпке танымал еңбегі 
арқылы дəлелдеді. Ол Генри Фордтың өмірбаяны арқылы автомобиль саласының қалыптасу барысын, 
оның ерекшеліктерін, осындай ірі жаңашылдардың жұмыс істеу тəсілдерін керемет ашқан деп ойлаймыз. 
Невинстің бұл туындысын «əлеуметтік-салалық биография» деп бағалаған белгілі ғалымдар айтылған 
деректер басқа құжаттармен салыстырғанда Фордтың өмірлік тəжірибесін айшықтап көрсетті деп 
есептейді. [6] 

Өзіміздің отандық тарихнамаға келер болсақ, экономика тарихы үшін айтылған тарих дерегін кеңірек 
тарту қажеттігі сөзсіз. Қазақ жұмысшларының жəне инженерлерінің өндірістік өмірі мен тұрмыс-тіршілігі 
туралы іргелі еңбектер деректердің бұл түрін міндетті түрде қолданысқа алуы қажет деген ойдамыз.  

Қазіргі күнде Қазақстанда ауызша тарихи зерттеулер кеңестік тарихнамада айтылмай, көтерілмей 
келген тақырыптарды көбірек қамтиды. Мəселен, қуғын-сүргін құрбандары, кеңестік қайта құрулар, 
ашаршылық жылдары тақырыптарын. Сонымен қатар, екінші дүние жүзілік соғыс жылдарындағы 
ардагерлер естеліктерін жинау – көптен қалыптасқан жақсы үрдіс. Бұл деректердің интернет ресурстары 
байып, олардың қол жетімділігі артып келеді. Сапасы да, деректердің формаларының алуандығы да 
артып отыр.  
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Ауызша тарихи деректер ғылым тарихын зерттеуге де белсенді қолданыла бастады. Əсіресе, ғалым-
дардың өмірлік жолына арналған зерттеу-сұқбаттар. Бұл тарапынан бұқаралық ақпарат құралдарының 
қосып жүрген үлесі бар. Шетелдік зерттеулер қатарында, Дэвид Эдждің Ұлыбританияда радиоастро-
номияның соғыстан кейінгі кезеңіне жасалған терең талдауын атар едік. [7] Қуанарлығы отандық 
тарихнамамызда нақты бір сала қызметкерлері немесе белгілі ғалымдар өмір жолдары да ауызша 
тарихтың зерттеу объектісіне айналып отыр. 

Отандық тарихнамада айтылған тарих осы соңғы онжылдықтарда ғана серпін ала бастағанымен, оның 
өзіндік ерекшелігі бар. Алдымен, біздің айтылған тарихтың американдық жəне европалық тəжірибелерін 
қорытып қолданысқа алу мүмкіндігіміз бар. Екіншіден, ұлттық тарих айтудың ертеден келе жатқан 
тамаша үлгі-нұсқалары бар. Сондықтан, көз көрген қариялар аузынан татымды деректер, толғау-əңгіме-
лерін тыңдап, таспа мен қағазға түсіру бұрыннан бар тарих айту дəстүрі негізінде жүргізуге болады. Яғни, 
ұлттық тəжірибе сұқбат жүргізудегі ерекшеліктерді ескеруге қолданылса, шетелдік тəжірибе авторлық 
құқық, сұқбат мəтінін түсіндіріп талдау қыр-сырын меңгеру мен этикалық жайттарға қатысты 
басшылыққа алынады.  

Айтылған тарих деректерінің кемшіліктері хронологиялық шектеулігі, адам жадының тереңдік пен 
ауқымы дəрежесіне тəуелдігі, естеліктердегі дəлдіктің күмəнділігі, оқиға куəгерлерінің субъективті 
пайымдары жəне интерпретациялау ерекшелігі, жадтың жасқа байланысты өзгерістері, респонденттің өзі 
үшін бағалы естеліктерді алға шығаруы, маңыздандыруы, жеке басқа қатысты мəліметтерді жарыққа 
шығаруға рұқсат алу қиындығы т.б. Этикалық қатардағы қиыншылықтарды ескерген жөн. Зерттеушінің 
өзінің субъективті қабылдау мəселесі жəне материалды монолог баяндауға айналдыру қаупі.    

Десек те осы барлық кемшіліктері мен қиындықтарына қарамастан айтылған тарих деректері зор 
маңызға ие.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена практическим вопросам устной истории, а именно способам интерпретации и 

использований устных исторических источников в исследовательской работе.  Рассмотрены также вопросы об 
особенностях устной истории как научного направления за рубежом и в отечественной историографии. Автор 
согласен с тем, что устная история предлагает новые подходы в исследовании прошлого — через изучение 
субъективного начала в истории, массового и индивидуального исторического сознания. Автор приводит примеры и 
принципы публикаций устноисторических источников в зарубежной и отечественной историографии. Обозначена и 
проблема интерпретации устных источников как субъективных свидетельств о прошлом. Автор раскрывает новые 
познавательные возможности прочтения и истолкования устных источников для отечественной историографии.  

 
 

Summary 
This article is devoted to practical issues of oral history, exactly to the methods of interpretation and the use of oral sources 

in historical research. Also consider the peculiarities of oral history as a scientific foreign and in domestic historiography. The 
author agrees that oral history offers new approaches in the study of the past - through the study of the subjective beginning in 
the history of mass and individual historical consciousness. The author gives the examples and the principles of publication  
the sources of the oral history  in the foreign and the national historiography. Identified and the problem of interpretation of 
oral sources both subjective evidence about the past. The author reveals the new cognitive potential for reading and 
interpretation of oral sources for the national historiography. 
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Аннотация 
Коренная трансформация традиционных обществ на колониальных окраинах Российской империи, предпринятая 

большевиками после Октября 1917 года вызывает особый интерес западных исследователей. Перенесение в 
культурно-историческое поле Средней Азии  и Казахстана концептов теорий, так или иначе объясняющих природу и 
необходимость женской эмансипации и версии их практического осуществления даже под лозунгами равноправия, 
которые отвечали интересам социально обездоленных слоев населения на селе и люмпенов в городе, по своей 
природе и методам осуществления рассматривается как вторичная постколониальная внутренняя революция. 
Большое  внимание, которое уделялось западными исследователями аспектам радикальной ломки традиционных 
обществ через гендерную проблематику, позволяет выдвинуть предварительную гипотезу, согласно которой 
насильственное внедрение, а затем возрождение (начиная с позднего горбачевского периода) в регионе советской 
политики  женского равноправия, и было формой вторичной постколониальной внутренней революции. 

Ключевые слова: женская эмансипация,западная историография, советская модернизация, традиционное 
общество, феминизм 

 
В данной статье уделено внимание формированию в современной западной историографии проблем-

ных блоков трансформации этносоциального поля традиционных обществ в Центральной Азии через 
проведение советским режимом гендерного равноправия. Дискурс западных исследователей советской 
трансформации традиционных обществ оперирует терминами революция, колониальные, подчиненные, 
коренная ломка, сопротивление. Народы советских среднеазиатских республик рассматривались как 
подчиненные, поэтому принятие или непринятие советских порядков интерпретиро-валось, прежде всего,  
в правовом поле - как необходимость следовать закону, но отношение к нему и его исполнение зависели 
от многих обстоятельств и факторов, большая часть которых была скрыта от внешнего наблюдения. 
Коренная ломка основ и несущих конструкций обществ на периферии советского государства в 1920-
1930-е годы интерпретируются как вторичная колониальная революция, а блок проблем, относящихся к 
женской проблематике, трактуется, как инструментальный, подчиненный решению политико-
экономических задач. 

Именно западные исследователи выделилиженскую составляющую в советской модернизации 
традиционных обществ в качестве линии разлома и деконструирования. В традиционных обществах 
женщины играли подчиненную роль и были закрыты от внешнего влияния. В советской версии 
модернизации патриархальных обществ женщины стали символом слома старого через политику по 
уничтожению барьера между лично-семейным и публично-социальным. Все аспекты личного были 
вынесены на внешние составляющие - создание семьи, внутренние проблемы, посягательства на женское, 
но это происходило через преодоление мужского сопротивления прямо или опосредованно (через борьбу 
за контроль над женским). Исследования путей, способов и последствий радикальной трансформации, 
традиционных восточно-мусульманских обществ рассматривались в нескольких взаимопересекающихся 
измерениях: формирование новой социальной структуры и элиты, процесс образования новых этносов, 
национальностей при определяющем политико-административномвнешнем управлении. 
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Особенности теоретико-методологических подходов к изучению истории сталинизма (и тоталитарных 
обществ в целом) западными научными школами состоят в том, что они исходили из следующих фактов 
признания (при идеологической или методологической корректировки) того, что: 

1) народы Средней Азии и Казахстана были вторично колонизированы в ходе установления и 
закрепления власти большевиков, а квазигосударственные образования в рамках советской империи 
представляли собой внутренние колонии или колониальную периферию; 

2) колонизация была процессом, в котором принимали участие представители колониальных окраин 
(причины, формы их участия и сопротивления, последствия представляют собой отдельную область 
изучения в русле направлений этнонационализма); 

3) советские реформы были продолжением незавершенной колониальной модернизации 
(вестернизации), которую в силу своей политической и экономической отсталости не могла провести 
царская Россия; 

4) деконструкция традиционных обществ в Средней Азии и Казахстане в большевистских планах 
была неотъемлемой частью проектов по превращению региона в аграрную периферию; 

5) степень соучастия или сопротивления советским реформам в регионе зависела не столько от 
истории их колониального развития и особенностей социокультурного фундамента, сколько от степени 
концентрации политико-правовых аспектов государствообразующих компонентов и этнического ядра в 
формах существования этноса, которые были мишенью советских реформ (клановые структуры, формы 
собственности, гендерная дифференциация, религия, язык и способы трансмиссии; 

6) евро-русскоцентричность была основным вектором построения советской культуры и советского 
человека (в нашем контексте- женщины).  

 Общества на колониальных окраинах, особенно в Средней Азии, жили в жесткоструктурированных 
рамках патриархального быта, освященного исламом, авторитетом предков и родовых практик. Западные 
исследователи обращают внимание на резкие различия в положении мужчин и женщин в средне-
азиатских обществах, причем разительны контрасты в сравнительной перспективе и по обществам. Если 
эмансипация женщин на Западе была достигнута, прежде всего, в результате осознанной и упорной 
борьбы женщин за улучшение своего положения, приобретение равных с мужчинами прав в обществе и 
их утверждение, то на Востоке свобода была «спущена сверху». Но помимо свободы на бумаге и 
лозунгах,  свобода и равенство означали равный с мужчинами труд на благо общества - участие в 
экономических, социально-политических проектах и преобразование культуры и быта, но при этом они 
обязаны были исполнять обязанности жен и матерей. Западные исследователи показывают, что советская 
модернизация восточных республик была достигнута ценой жертв, прежде всего среди женщин [1]. 
Советский режим выбрал женщин как с одной стороны, слабых и беспомощных, перед лицом своих 
мужчин, но дал им ресурсы – политико-административные и правовые, чтобы они могли постоять за себя. 
Положение женщин в регионе были исследованы Г.Масселлом/G.Massell [1], Д.Нортропом/D.Northrop 
[3], М. Камп/M.Kamp [4], Гюнес-Айата /Gunes-Ayata [5], Ергун /Ergun [6] и др.  

 Освобождение женщин от патриархальных порядков шло под лозунгом борьбы с исламом и 
правовыми установлениями, освященными исламом. Женщины стали щитом, которым прикрывались 
мужчины Востока и целью большевиков [3], [4], [7]. Большевики рассматривали их как символический 
политический капитал, который должен был производить несколько видов иного капитала – экономи-
ческий ресурс, воспроизводство новых членов общества и воспитание их в коммунистическом духе, 
символическое представление во внешнем мире об успехах в миссии освобождения женщин Востока. 
Г.Массел считает, что советская власть проводила политику в Средней Азии, опираясь на легальные 
нормы. Основной инструмент реализации советских реформ и решения женского вопроса- правовой- 
принятие законов, отменяющих традиционное и религиозное право народов России и СССР. Большевики 
не отменили религию, но признали её вне закона, и, как следствие, социокультурные институты и 
практики, прописанные согласно той или иной вере. 

Дуальная природа сопротивления исламских обществ Средней Азии советской политике эмансипации 
состоит в особенностях их социально-экономической организации (мужское доминирование) и 
интерпретации женской природы (сильной в своей слабости). Маскулинные общества, сегрегирующие 
женщин с использованием комплекса табуированных практик (обязательных для соблюдения 
женщинами - закрытие, полное или частичное, женские сферы обитания и род занятий, избегания), не 
интернализировали гендернодифференцирующие запреты в свою культуру на всех уровнях социализации 
и социальной коммуникации. Не женские запреты на свое женское, а мужские запреты на женское стали 
неотъемлемой частью традиций и культуры сегрегирующих народов. Западные исследователи также 
оперируют категориями маскулинности применительно к анализу советской гендерной политики- право 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3(46), 2015 ж. 

91 

решения женских вопросов переходило от мужчин как представителей и вершителей судеб своего 
общества/рода/семьи к государству через его представителей - тоже мужчин, но зачастую и женщин- 
через сначала женсоветы и затем органы по решению проблем брака и семьи. Положение женщины и 
отношение к ней виделись именно с такой позиции, в этом проявлятеся маскулинный подход исследова-
теля Д.Нортропа [3].      

Другой подход, используемый западными историками - найти противоречие между большевистским 
взглядом на среднеазиатские обществa (как западничество) и особенностями существования этих 
обществ - как восточных (ориентализм). Именно так объясняется  неприятие большевиками устоев 
среднеазиатских обществ – по Корану и иным варварским установлениям. Поэтому советские реформы 
имели целью оцивилизоватьэти общества и, при необходимости, полностью деконструировать.  

Роль клановых институтов в процессах деконструкции традиционных обществ рассматривается в 
работах М.Чарада [8] и К.Коллинза [9]. Они считают, что, несмотря на различия в формах общественных 
структур в среднеазиатских обществах к моменту прихода к власти большевиков,  кланово-родовые 
структуры помимо выполнения социально-экономических функций и по своей природе содержали в себе 
этноорганизующие механизмы. Браки заключались по определенным линиям, с соблюдением комплекса 
практик и ритуалов создания семьи. Внешнее вторжение в виде изменения ролей и статусов в их 
культурные практики встречало открытое и замаскированное сопротивление. Визуальными внешними 
маркерами и символами закрытости была жестко контролируемая внутреннее содержание женщин, 
которое было выражено в виде дресс-кода, пространственных разграничений, гендерного разделения 
труда и обязанностей. Повышение статуса женщин через наделение их равными с мужчинами правами, 
природа которых была производна от иных источников власти, отвергалась и подлежала искоренению, но 
опять-таки это достигалось через женщин. Однако консервация общепринятых практик (в том числе и 
статусных позиций мужчин и женщин) и их внешних маркеров рассматривались, например, в Узбеки-
стане и Казахстане как признак этничности, и следовательно, женская эмансипация виделась храни-
телями старого порядка как экзистенциальная угроза. Патримониальные структуры в традиционных 
обществах рассматриваются исследователями как фундамент государства, откуда рекрутируется элита и 
идет поддержка через каналы правоустанавливающих клановых институтов – традиция, авторитет и т.д. 
[10], [11]. И если статусные позиции (женщин и ранее социально-обездоленных) менялись извне, то это 
рассматривалось родовыми авторитетными мужчинами как экзистенциальная угроза.Советская власть 
использовала правовые и административные меры для проведения в жизнь политики не столько для 
проведения в жизнь гендерного равенства, сколько социального. Гендерные различия рассматривались 
советской властью как вид социальной дифференциации, продолжение революции и оправдание жесткой 
политики в отношении тех, кто эксплуатирует стоящих ниже в социальной структуре, в данном случае 
женщин [12]. только к человеческим жертвам, но и деформации культурных практик. Д.Нортпор 
утверждает, что практическое внедрение советского законодательства в Узбекистане было своеобразным 
переговорным процессом, в котором участвовали государство, проводники советской политики и те, на 
кого закон был направлен – целевые группы населения [13]. Все стороны данного процесса (государство 
и население) менялись, приспосабливаясь к закону для достижения поставленной цели. Некоторые 
группы узбекских мужчин умудрялись легально реинтерпретировать правовые нормы (в категории так 
называемых бытовых преступлений), будучи включенными в административную систему. В качестве 
аргументации необходимости изменения многих норм советского семейного законодательства и причин 
саботажа его практического применения, узбекские мужчины, даже партийные работники, утверждали, 
что европейские стандарты, а именно, особенности физилогического и биологического строения и 
развития узбекских девочек (для легализации снижения брачного возраста) и т.д. неприменимы к 
традиционным практикам. Вмешательство чуждой культуры (евроцентричной в советской транскрипции) 
в процесс воспроизводства этничности через женщину, по мнению узбекских мужчин, могло привести к 
пагубным последствиям для этноса в целом, т.к. женщина является основным центром воспроизводства, 
хранения и передачи этнического кода [14]. 

* Статья написана в рамках реализации научно-исследовательского проекта по гранту МОН РК  на 
тему: «В эпоху коренной трансформации общества: жизненные истории женщин в Казахстане периода 
сталинской модернизации, 1920-1930-ые гг.». 
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Аннотация 
Мақалада Ресей империясының құрамында болған  аймақтардағы 1917 жылғы Қазан революциясынан кейін 

болған өзгерістер батыстық тарихшыларды аса қызықтырды. Орта Азия мен Қазақстанның мəдени-тарихи кеңіс-
тігіне теңдік ұранымен, əлеуметтік өзгерстерді, оның ішінде əйел эмансипациясы, оның қоғамдағы бейнесін түрлен-
діріп, саяси инженерлік құралға айналдыру мəселесі зерттеушілердің түсінігі бойынша отарлаудың жалғасы ретінде 
тұжырымдады.  Гендерлік саясатты жүргізу арқылы дəстүрлі қоғамды бұзудағы əдістеріне батыстық зерттеушілер 
баса назарға алған. Мақалада əйел бейнесі арқылы дəстүрлі қоғамдағы ұстанымдарды толығымен жою бағытындағы 
іс-шараның жүзеге асыру жолдары талданады. 

Түйін сөздер:əйел эмансипация, батыс тарихнамасы, кеңестік модернизация, дəстүрлі тұрмыс, феминизм 
 
 

Summary 
Radical transformation of traditional societies on the colonial outskirts of the Russian empire initiated by the Bolsheviks 

after October 1917 has been in the focus of western researchers. Transferring of theoretical concepts explaining the nature the 
urgency of female emancipation as well versions of heir practical implementation even under the egalitarian slogans to meet 
the interests of socially disadvantaged groups in rural areas and lumpens in the urban centers by its essence is interpreted as 
secondary internal colonial revolution. Western researchers emphasize the aspects of traditional societies radical demolition 
via gender problems lenses, and that allows them to put forward a preliminary hypothesis, that forced implanting, аnd then 
revival (starting from the later period Gorbachev times) in the region of the soviet gender equality policy, was a form of 
secondary postcolonial internal revolution. 

Key words: gender emancipation, western historiography, soviet modernization, traditional society, feminism.  
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Аннотация 

Бұл мақалада ортағасырлық автор Ахмед Хазинидің қолжазбасына талдау жасалып, қарастырылған. «Диван» 
атты шайх Ахмед Хазинидің қолжазбасы жалғыз нұсқада, Түркияның Кония қаласындағы Мəулана музейінің 
кітапхана қорында сақталуда. 

Диван шайхтың өзге еңбектері сияқты сопылық шығарма болып табылады. Автор еңбекте Жаратушыға деген 
махаббатты,  жалғыз хақиқатты өзінше анықтап көрсетеді. Сонымен қатар қолжазбаны автобиографиялық шығарма 
деп айтуға болады. Шайх еңбегінде өз өмірі, сол кезең дəстүр т.б. туралы қызықты мағлұматтар береді. Біз шығар-
мадан шайхтың сопылық іліммен ғана шұғылданып қоймай, астрономия, музыка, медицинамен де айналысқанын 
білеміз. Сондай-ақ көрнекті шайыр болғанына куə боламыз.  

Қазіргі уақытта шайх Ахмед Хазинидің бұл қолжазбалары Орталық Азиядағы сопылық ілімді, Йасауийа жолын 
зерттеудегі басты дереккөздері қатарынан орын алады. 

Тірек сөздер: Ахмед Хазини, тариқат, шынайы махаббат, сопылық шығарма, Диван.  
 
Орталық Азия территориясындағы түркі халықтарының арасында ислам дінінің таралуы сан 

ғасырлардың жемісі болатын. Алғашқы бірнеше ғасырда түркілер ислам дініне жатсынып қарады. 
Мұндағы сопы-дəруіштер үлкен нəтижеге қол жеткізбесе де, уағыз істерін жүргізуден бас тартпады. 

Йасауиа дəстүрінің шайхы – Ахмед Хазинидің қолжазбалары Йасауитану саласы үшін өте құнды 
еңбектер болып табылады. Дегенмен аталмыш шайхтың еңбектеріне еліміз тəуелсіздік алғаннан кейін 
ғана қол жеткізіле бастады. Оның басты себептерінің бірі еңбектердің шетелдерде сақталғандығы деуге 
болады. 

Ал йасауитанушы ғалымдардың басым көпшілігі бір ғасырға жуық Ахмед Хазинидің жиырмасыншы 
ғасырдың басында танытылған «Джавахир ал-абрар» атты еңбегінің желісімен жүріп отырғанын көреміз. 
Өзге ғалымдар еңбектерінде шайхтың қолжазбаларын қолданбай, жанама зерттеулер арқылы жұмыс 
жүргізгені байқалады.  

Ахмед Хазинидің еңбектерін жан-жақты зерттеу жұмысы XXI ғасырдың басынан бастап қолға алына 
бастады. Зерттеушілердің арасында М.Ф.Көпрүлү, Дж.Окуюджу, М.Кара, Н.Тосун, Д.ДиУис, И.Кунт, 
Б.М.Бабаджанов, Н.Хасан, С.Рафиддин, М.Акар сияқты т.б. ғалымдарды атап өткен жөн.  

Түрік ғалымы И.Кунт Ахмед Хазинидің парсы тілді «Диван» атты еңбегі бойынша ғылыми жұмысын 
жазды [5]. Ғалымның зерттеуіне қарағанда шайх тек сопылық іліммен шұғылданып қана қоймаған. Оның 
астрономия, музыка, медицина салаларынан да хабары болғанына жəне шайыр екеніне куə боламыз. 

Отандық зерттеушілердің арасында Қазақстанда Ахмед Хазинидің еңбектеріне арнайы тоқталып, 
зерттеу жүргізген ғалымдар өте сирек. Мəселен, Д.Т. Кенжетаев Ахмед Хазинидің сопылық іліміндегі 
философиялық ой-пікірлерінің мəнін ашуға тырысады. Ғалымның Ахмед Хазини туралы зерттеулерінен 
шайхтың «Джавахир ал-абрар» жəне «Манба‘ ал-абхар» атты еңбектерін пайдаланғанын байқаймыз. 
Алайда, ол өз зерттеулерінде Ахмед Хазинидің өмірінен гөрі, шайхтың еңбегіндегі Йасауийа дəстүріне 
тоқталады. Сондай-ақ Д.Т.Кенжетаев Ахмед Хазинидің «Джавахир ал-абрар» жəне «Манба‘ ал-абхар» 
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атты еңбектерінің толығымен Орталық Азиядағы сопылық мəдениетке арналғанын мəлімдейді [11, 285 
б.]. Ғалым Қ.Р.Қаратышқанова аталмыш еңбектерді сопылық ұғым-түсініктер тарапынан өзінің ғылыми 
зерттеу жұмысында пайдаланғанын көреміз [12]. 

Шайх Ахмед Хазинидің Түркияда табылған еңбектерінің бірі – «Диван» деп аталады [13]. Ол шайхтың 
өзге еңбектері сияқты сопылық шығарма болып табылады. Сопы шайхының аталмыш шығармасы жалғыз 
нұсқада, Кониядағы Мəулана музейінің кітапханасында (Müzelik Yazma Kitaplar. № 146) сақталған.  

Еңбектің тілі – парсыша. Ал оның өлшемдері мынадай: 27,2 x 17,2 cм., ішіндегі ал жазудың өлшемдері 
20,5 x 11,5 cм. жалпы саны 291 парақ, онда наста‘лиқ қолданылып, əр бет 17 қатардан тұрады. Сондай-ақ 
əр бетінде бəйіт жазылған.  

Жақтаулары жəне мұқабасы жөндеуден өткен. Жақтаулары тегіс алтын жұлдызды шеппен қоршалған. 
Үстінде жəне астында бірер медальдар бар. Ішіне ұлғайтылған жапырақ пен гүл мотиві көмкерілген. 
Алтын жұлдызды күн бар. Сол жақтауына кең орын қалдырылған; онда медальсыз кішкентай күн бар. 
Қою қызыл терімен қапталған кітап. Қағазы сарғыш түсті. Парақтың жақтаулары қара түске алтын 
жұлдызды жүргізген шеппен қоршалған. 1б парақтың басында əдемі безендірме бар. 

Кітаптың 1а бетінде Ходжаган Диваны Хумайуннан келетін мəдиналық Мұса мырзадан мəдиналық 
Шазили Ибрахимге беріліп, Ибрахим мырза тарапынан сақталғанына қатысты хижри 1 мухаррам 1244/13 
шілде 1828 жыл деген үлкен жазу бар. Жазудың астында Ибрахим мөрі басылған. Сол жерде Шам уəлисі 
1237/1822 жылы иемденгенініне қатысты қол қойылған, Саййид Хамдам Челебидің (1858 ж. қайтыс 
болған) иемденгені жəне Мəулана даргахы вақфының мөрі басылған. Ондағы мəліметтерге қарағанда 
автор кітапты 1591 жылы тəмамдаған сияқты. 

Көшіріп жазған кісі туралы мəлімет 291а нөмірлі бетте «Ли мусаннифихи фи сене 999» [13, 291а п.] 
деген жазу бар. Бұған қарағанда көшірілген уақыты белгілі ал, көшірген кісінің есімі белгісіз, яғни 
жазылмаған. 

Қолжазба нұсқасының жазылу ерекшелігіне тоқталатын болсақ, еңбекте емле ерекшеліктері кездеседі. 
Еңбектің тілі парсы болғанымен ауыр деп айтуға толық негіз бар. И.Кунт зерттеу барысында еңбектен 

көптеген кемшіліктер табады. Мəселен, парсы тіліндегі «мен», «сен» есімдерінің кейде бірігіп, кейде 
бөлек жазылғаны, сондай-ақ əріптерді нүктелеуде де кейде қателерге жол беріліп, «син» əріпінің астына 
кейде үш нүкте түскені, араб сөздерінде харакаттар қолданылуымен қатар жалпы харакатсыз да 
жазылғаны т.б. көрсетіледі [14].  

«Диванда» есімі аталған кісілерді алфавиттік қатар бойынша береміз: ‘Абдулхалық Ғиждувани, 
‘‘ Абдулла хан, Ахмед Йасауи, ‘Али Мұса Рыза, Əмине, Аристаталис, Асаф, Баха’ ад-дин Нақшбанд, 
Баязит Бистами, Билқис, Бишр-и Хафи, Бу ‘Али ибн Сина, Джа‘фар Садық, Джа‘фар Таййар, Джалинус, 
Джамасб, Джалал ад-дин Руми, Джам, Чингиз, Джунайд Бағдади, Дара, Дақийанус, Абу Джахл, Абу-д-
Дарда’, Абу Аййуб Ансари, Абу Хурайра, Анвари, Авхади, ‘Ийаз, Фархад, Фарид ад-дин ‘Аттар, 
Фирдаус, Феридун, Абу Хафс-и Кабир, Халифа-зада Хаққи, Халладж Мансұр, Хатим-и Та’и, Хақани, 
Хұдайдад, Хызыр Наби, Қожа Са‘д, Хасан ибн Сабит, Хабил, Хулагу, Хұсрау, Ибрахим Адхам, Искандар, 
Қабыл, Қайс, Қыналы-зада Хасан Челеби, Кисра, Лəйлə, Лоқман, Махмұт Ғазнауи, Мани, Мəжнүн, Мұрат 
Ғирай, Намруд, Низам ал-Мулк, Рүстем, Са‘д-и Уаққас, Са‘ди, Садр ад-дин Қонави, Салах ад-дин Заркуб, 
II-ші Селим хан, Санжар, Сұлтан III-ші Мұрат, Сұлтан Велед, Сүлеймен Ғазнауи, Шақиқ-и Балхи, Шамс 
ад-дин Табризи, Шайх Сан‘ан, Шайх Сари, Шаддад, Шибли, Шірін, Тайфур, Əмір Темір, ‘Уккаша, Умм 
Хани, Уайс Қарани, Зүлейха, Зиндафил, Зұлқарнайын.  

Еңбекте Сұлтан II-ші Селимге, Сұлтан III-ші Мұратқа мадақтар айтылған. Сонымен бірге Ахмед 
Хазини осы еңбегінде Хафиз Ширазиға көп сілтемелер жасап, оның атына да мадақтар айтады. 

Ахмед Хазини мұнда билеушілер мен шайырларды, сопы шайхтарын өзінің еңбегіне арқау еткенін 
көреміз. Мұнда назарымызды аудартқан Қыналы-зада Хасан Челеби. Ол Бекташийаның Челеби 
силсиласындағы Хасан Челеби туралы айтуы мүмкін. 

Челебиге қысқаша тоқталып өтсек, Челеби силсиласы бойынша Хасан Челеби деген кісі 1563 жылы 
туылып, 1607 жылы қайтыс болған [15, 483 б.]. Ғалым И. Кунттың зерттеуіне қарағанда Қыналы-зада 
Хасан Челебидің (1012/1602 ж. қайтыс болған) сол дəуірдегі мықты, танымал қадыр кісі болған. Мүмкін 
XVII ғасырдағы саяхатшы Əулие Челеби де осы Бекташийа тариқатының «челеби» қолынан шыққан 
болар деген ой туындайды. Бұған қоса Əулие Челеби өзін Ахмед Йасауидің Анадолыдағы ұрпағы екен-
дігін жазады. Оның «Саяхатнамасында» көптеген Баба Сұлтан, Пирав Сұлтан, Постниш Баба, Қой Баба 
т.б. Бекташийа бабаларының қабірін зиярат еткені баяндалады [17, 285-291 б.]. 

Ахмед Хазини еңбегін қарастыра келгенде, онда 82 діни жəне фиқх, 810 сопылық, 26 дивандық, 24 
астрономиялық, 7 медициналық, 12 музыкалық терминдер кездеседі. Сонымен қатар жүзге жақын арабша 
сөйлемдер мен парсыша мақалдар, хикметтерге орын берілген. 
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Қолжазбада 1б пен 274a парақтардың арасында алфавиттік реттік қатар бойынша жазылған 1102 ғазал 
(классикалық шығыс назым түрі), 274б-280a арасында 3 қасида (бəйіттің қатары ең кемінде он бес 
қатардан тұратын, барлық бейіттің екінші қатары ең бастағы қатармен ұйқасып келетін бəйіт түрі. Көбіне 
мадақтар осы үлгіде жазылады) кездеседі. 280б-281б арасында 3 тахмис (бес қатардан тұратын бəйіт), 282a-
284a арасында 10 бөлік  284b-290b арасында 81 руба‘и (төрттік) жəне соңғы парақта 1 мəснауи (əр бейіт 
өздігінше ұйқастан жасалады) бар. 

Еңбектегі Ахмед Хазинидің өлеңдері XVI ғасырдағы Ирандағы парсы тілінде жазған шайырларға 
ұқсамайды. Зерттеушілер ол уақытта Иранда парсы тілінде өлең жазған шайырлардың өлеңдері үнді 
ықпалда жазылғанына тоқталады. Ал Ахмед Хазинидің өлеңдерінде Хафиз Ширази, Мəулана Джалал ад-
дин Руми жəне Фарид ад-дин ‘Аттар секілді сопы шайырлардың əсері байқалады. Жаңа əдістерге көңіл 
аудармастан, еңбектің басым бөлігі ғазалмен жазылған.  

Сонымен бірге Мəулананы Хусам ад-дин Челеби, Сұлтан Велед, Салах ад-дин Зеркуб, Шамс ад-дин 
Табризи, Садр ад-дин Қонави бірге атап өтеді. Мəселен: «Ей Аллахым, шығысын Тебризге, батысын 
Конияға нəсіп еткен Шамс пен дастарханға тəтті шаш, Шынымен, ‘арифтердің ең сұлуы Молла Джалал 
ад-динның хақы үшін мəснауиді бастаған Хусам ад-диннің сырларының хаққы үшін, Жақсы мінезді-
лердің құтбы Сұлтан Веледтің сұлулығы мен жақсылығының хақы үшін оның Садр ад-дин жəне Салах 
ад-дин Зеркуб үшін», – деген өлең жолдары кездеседі. 

Мұндағы Мəулана ар-Руми Шамс ад-дин Табризидің мүриді, Хусам ад-диннің мүршиді. 
Еңбекте Ахмед Хазинидің өлеңдері мазмұны жағынан мынадай тақырыптарды қамтиды: 
1. Сопылық, ғашықтық туралы бəйіттер. Ахмед Хазинидің махаббаты «илахи сүйіспеншілік» екені 

анық. Йасауи жолында үйренушіге, ең алдымен ғашық болу керек, ал оған ең бірінші адамның шынайы 
ықыласы қажет. Өйткені Жаратушының сырларын үйрететін сапар, оның дидарын көңіл көзімен көруге 
апаратын жол өте қиын. Ол үшін адам, ең бірінші өзін, ішкі дүниесін, ішкі сырларын тануына, өзін-өзі 
тазартуына ден қоюы керек. Сондықтан Йасауийа сопылық бауырластығының доктринасында адамдарды 
əділеттікке, тура жолға шақыру үшін «махаббат» мəселесіне ерекше мəн берілген деп ойлаймыз. 

2. Діни тақырыпта Аллаға шүкіршілік, мадақтар, Пайғамбарға мадақтар жазылған бəйіттерден құрала-
ды. Бұларда аяттар, хадистер, пайғамбарлардың қиссаларына сілтемелер кездеседі. Сондай-ақ Алладан 
өзіне кешірім сұрап, шапағат тілейді. 

3. Түрлі тақырыптар. Табиғаттың түрлі сұлулықтары мен түрлі оқиғалар туралы жазылған.  
4. Мадақ бəйіттері. Ахмед Хазини Йасауийа тариқатының шайхы болғандықтан, дивандағы тақырып-

тың көбі ұлы сопыларды мадақтауға арналғаны мəлім.  
5. Арыздану тақырыбы Хазинидің барша бəйітінде кездеседі десек те болады. Мұнда сағыныш, 

өкініш, реніш, бақытсыздық секілді тақырыптары қамтылған. 
Еңбекті алғаш А.Гөлпынарлы қарастырғанымен, ғалымның зерттеу жұмысы баспа бетіне шығарыл-

мағандықтан, И.Кунттың Селчук университетінде қорғаған докторлық диссертациясы алғашқы ғылыми 
жұмыс болып табылады. Алайда бұл еңбекті жоғарыда аталған қос зерттеушіден басқа ғалымдардың 
қарастырғанын кездестірмедік.  

Қорыта келе, еңбекті зерттеу барысында Ахмед Хазинидің бұл еңбегі арқылы оның жаңа қырлары 
танылады. Шығармада қолданылған сөздерден оның тек қарапайым халықпен ғана қарым-қатынас 
орнатпағанын, азды-көпті жоғары мəжілістегі шенеуніктермен де байланысы болғаны анық байқалады. 

Сонымен XVI ғасырда өмір сүрген Ахмед Хазини өзінің артында қалдырған мұрасы арқылы төл 
мəдениетімізді, рухани құндылықтарымызды əлемге паш етті. Сондықтан Ахмед Хазинидің өмірі мен 
шығармашылығын жан-жақты зерттеу отандық зерттеушілеріміз үшін үлкен міндет деп айтқым келеді.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена и проанализирована рукопись средневекового автора Ахмеда Хазини. Рукопись 

шейха Ахмеда Хазини, «Диван», в единственным экземпляре хранится в библиотечном фонде музея Мевлана в 
городе Кония в Турции.  

Диван является, как и другие рукописи шейха, суфийским произведением, где автор по-своему отражает Единую 
Истину, любовь к Всевышнему. Рукопись является и своеобразным автобиографическим произведением, в котором 
автор дает интересную информацию и о своей жизни, того времени, нравах и.т.д. Мы узнаем, что шейх Ахмед 
Хазини занимался не только суфийским учением, также астрономией, музыкой, и медициной. И был замечательным 
поэтом. 

В сегодняшний день эти рукописи шейха Ахмеда Хазини являются одним из основных источников в изучении 
тариката Йасавийа и суфийских учении в Центральной Азии.  

Ключевые слова: Ахмед Хазини, тарикат, истинная любовь, суфийское произведение, Диван.  
 

Summary 
This article describes and analyzes the manuscript medieval author Ahmad Khazini. Manuscript Sheikh Ahmed Khazin 

«Divan», a single copy is kept in the library collection Mevlana Museum in Konya in the town of Turkey. 
Sofa is like other manuscripts Sheikh Sufi product, where the author in his own way reflects the One Truth, the love of 

God. The manuscript is also a kind of autobiographical work in which the author provides information about his life at the 
time, customs, etc. We learn that Sheikh Ahmed Khazini engaged not only in the Sufi teachings as astronomy, music, and 
medicine. And there was a remarkable poet. 

The date of the manuscript Sheikh Ahmed Khazini are one of the main sources in the study tarikhat Yasaviya and sufism 
in Central Asia. 

Keywords: Ahmed Khazin tarikat, true love, a manuscript of sufi, Divan. 
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Түйіндеме 

Мақалада магистранттарға тарихты оқыту негізінде Кеңес дəуірінде қалған «тап», «таптық қоғам», «таптық 
күрес» немесе «қоғамдық-экономикалық формация» ұғымдары кездесетіні, зерттеушілер əртүрлі  сипаттама беретіні 
атап көрсетіледі.  Əсіресе Лениннің таптарға берген анықтамасын өзгертуді қажет етеді. Сондықтан соңғы кездегі 
тарихшы зерттеушілердің таптарға жаңаша түсініктеме беріп, Ленин идеясының дəрменсіздігі жəне мəңгілік идея 
емес екендігі көрсетілген. 

Маркстік-лениндік ілім негізінде қалыптасқан теориялық тұжырымдардың қазіргі жаңарған қоғамдық-
экономикалық қатынастар жағдайында қаншалықты үйлесімділігін ажырата білу белгілі бір дəрежедегі теориялық-
əдістемелік дайындықты қажет етеді. Сондықтан магистранттардың бойында жаңаша түсініктерді қалыптастыратын 
жаңа ғылыми сипаттағы əдебиеттер арқылы тарихты оқытудағы жаңа көзқарастардың ерекшеліктерін айқын-
дайтындай жағдай туғызу қажет.  

Тірек сөздер: қоғамдық-экономикалық формация, таптар, революциялық рөл, теориялық-əдістемелік дайындық, 
жұмысшы табының тарихи рөлі, таптық қоғам, маркстік-лениндік ілім.  

 
Елбасы Н.Ə. Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған  биылғы Жолдауында: «Бізге экономикалық 

жəне қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет» [1], – деген 
болатын. Міне, осы қажеттілік тұрғысынан магистранттарға жүйелі білім беру немесе кейбір тақырып-
тарды тереңдете ұғындыру барысында оларды теориялық тұрғыдан егіздей оқыту əдістемесінің басты 
бағыты болуы тиіс. Бұл талаптың маңыздылығы көптеген жылдар бойы тарих пəнін оқытуға ықпал етіп 
келген маркстік-лениндік теориялық тұжырымдарды жаңаша көзқарастар тұрғысынан сараптау негізінде 
магистранттардың қазіргі күн талабына сай, жаңаша ғылыми ойлау үрдістерін қалыптастырудағы тиімді-
лігінде болмақ. Қазірде бұрын үстем болып келген ғылыми-теориялық ұғымдар мен əдістемелік тұжы-
рымдарға жаңаша көзқарас қалыптастыру, жаңа түсініктер мен жаңа бағыттағы теориялық ұстанымдар 
ұсыну қажеттігі туындауда. 

Магистранттарға теориялық жəне əдістемелік тұрғыдан терең де тиянақты білім беруде пікірталастық 
сайыс сабақтарын ұйымдастырудың мəні зор. Айталық, қоғамдық-экономикалық формацияларға 
байланысты қоғам тарихы маркстік-лениндік ілім негізінде, яғни қоғамдық-экономикалық формация 
принципі бойынша оқылып келгендігі белгілі. Қоғамның маркстік формация принципі бойынша алғашқы 
қоғамнан құлиеленушілік, феодалдық, капиталистік жəне социализм мен коммунизм қоғамдарының 
дамуы мен ауысуы заңды процестер деп қарастырылған. Егер де магистранттар осы теориялық тұжырым-
ның төңірегінде шектеліп (көзқараста) оқытылатын болса, онда бұл теориялық тұжырым бойынша 
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қоғамдар дамуының ең соңғы мəңгілік сатысы социализм мен коммунизм болар еді. Сондықтан тарихты 
оқыту процесінде бұрынғы маркстік-лениндік методологияға сын көзбен оның догмалық сипатта 
болғандығын қарастыра келе, қазіргі күн талабына сай əдістемелік тұжырымдарға негіздей оқытуды 
үйрету – басты мақсат. Күнделікті оқу процесінде, ғылыми əдебиеттерде Кеңес кезінен қалған «қоғам-
дық-экономикалық формация» жəне тағы да басқа догмалық сипаттағы ұғымдар жиі кездеседі. Ал олар 
жаңарған қоғамдық-экономикалық қатынастар жағдайында қаншалықты үйлесімді? Міне, осыны оқу 
процесінде жан-жақты талқылап үйрену қажет. Ол үшін марксизмнің негізін салушылардың методо-
логиясындағы, олар жасаған негізгі принциптік ұғымдарды (мысалы: қоғамдық-экономикалық формация 
деген тұжырымын) талдау арқылы жаңа заман талабына сай келетін жаңаша түсініктерді қалыптастыру 
күн тəртібіндегі мəселе. Барлық жайт осыны қалай зерделеуімізге байланысты. Қоғамдық-экономикалық 
формация туралы тұжырымдарға əр зерттеуші өз бағасын беретіні ақиқат, сонымен қатар сол бағалар 
тұжырым, пікірлер аясын кеңейтіп, байыта түседі. Бұл тұста назар аударатынымыз – «ғылыми 
коммунизмнің» негізін салушылардың қоғамдық-экономикалық формация ұғымындағы негізгі 
принциптері, яғни адамзат қоғамы қандай заңдылықтар арқылы дамитындығын көрсету. Əсіресе 
«ғылыми коммунизмнің» негізін салушылардың күрделі теориялық тұжырымдарының бірі – қоғамдық-
экономикалық формация ұғымы. Бұл теориялық тұжырымды талдау негізінде, «ғылыми коммунизмнің» 
негізін салушылардың басты кемшілігі саналатын тарихты таптық сипатта танытуды жəне оның қоғам 
үшін өте қауіпті дерт екендігін түсіндіру қажет. 

Біріншіден, «ғылыми коммунизмнің» негізін салушылар адамзат қоғамының дамуы ең алдымен, 
экономиканың даму деңгейіне тəуелді деген негізгі тұжырымды қалыптастырған еді. Олар қоғамның 
қаншалықты күшті екендігі, оның экономикалық деңгейіне, мемлекет құрылысы, əскери күш-қуат, басқа-
ру тəртібі мен мəдени даму дəрежесіне тəуелді деп тұжырымдаған. Марксизм бойынша адамзат тарихы 
ежелгі дүние, орта ғасыр жəне жаңа заман тарихы деген дəуірлерге бөлінген. Сондықтан К.Маркс əрбір 
дəуірлердегі қоғамның əлеуметтік-экономикалық жағдайын жəне олардың негізінде қалыптасқан əртүрлі 
өндіріс тəсілдерін толық сипаттау үшін «қоғамдық-экономикалық формация» деген ұғымды бірінші рет 
«Саяси экономикаға сын» атты еңбегінің алғысөзінде пайдаланған. Ал «Неміс идеологиясы» атты еңбекте 
адамзат қоғамы өзінің дамуында антикалық, феодалдық, буржуазиялық прогрессивтік сипаттағы 
сатылардан өтетіндігін көрсеткен [2, 7]. Сондай-ақ қоғамдық-экономикалық формациялардың өзгеретін-
дігін, дəйектілікпен алмасып тұратын прогрессивтік сипаттағы əлеуметтік-экономикалық жағдайлармен 
байланыстырамын [3,4]. Демек, К.Маркстің пікірінше, феодалдық құрылыс құлиеленушілік құрылыспен 
салыстырғанда прогрессивті сипатта болады. Осылайша, ол келесі капиталистік құрылыстың социалистік 
құрылысқа ауысуын да прогресс деп есептеді.  

Екіншіден, «ғылыми коммунизмнің» негізін салушылар қоғам тарихының дамуына байланысты 
жазылған «Философияның қайыршылығы» атты еңбектерде өздерінің пікірін былайша көрсеткен: 
«...Əртүрлі тарихи кезеңдерге, өндіріс тəсілдеріне, қоғамдық формацияларға жалпы тарихи даму заңды-
лықтары қолданылады» [4, 288]. Яғни марксизмнің негізін салушылар, қоғам тарихы бірін-бірі ауысты-
рып жəне дамып отыратын заңды прогресс деп қарастырған. Мəселен, құлиеленуші қоғамдық формация 
өзінің даму процесінде феодалдық қоғам формациясына заңды түрде ауысатындығы жəне т.с.с. Олар өз 
кезегінде, келесі қоғамдық формациялардың бір-бірімен алмасуы заңды прогресс деп есептеген.  

Үшіншіден, «Германдықтарда мемлекеттің қалыптасуы» атты шығармада қоғамдық-экономикалық 
формациядағы прогрестің басты серіппесі – қоғамдағы өндіргіш күш пен өндірістік қатынастар арасын-
дағы қайшылықтардың шешілу қажеттігін көрсеткен еді. Əрине, «ғылыми коммунизмнің» негізін салу-
шылар формациялардың ауысуы автоматты процесс еместігін жəне ол өздігінен жүзеге аспайтындығын 
түсіндірген. Олардың пікірінше, мысалы, құлиеленушілік құрылыстың қойнауында, бірте-бірте 
феодализм элементтерінің қалыптасуы, бірақ соған қарамастан, феодалдық қоғамға бейбіт жолмен ауысу-
дың мүмкіндігі болмайтындығы көрсетілген. Себебі құлиеленушілік өндіріс тəсілі өтіп бара жатқан, ал 
феодалдық өндіріс тəсілі əлі де болса толық қалыптаспаған. Сондықтан түбегейлі феодалдық қоғамға өту 
үшін «...біріншіні екіншісіне ауыстыруға түбірімен революция...» қажет екендігін көрсеткен еді [5, 149]. 

Қорыта айтқанда, адамзат қоғам тарихын зерттеуде Маркстің формациялық тəсілі тарихқа таптық 
көзқараспен тығыз байланыста болғандығы, яғни марксизм ілімінде таптық қоғамның қалыптасуынан 
бастап, оның ең соңғы қоғамдық формациясына дейінгі уақытта тап күресі өзінің шыңына көтеріліп, 
əлеуметтік революция арқылы, қоғамдық формацияларды түбегейлі жаңартушы күш болатынын көрсету 
– басты мақсат етілген. 

Маркстік-лениндік ілім негізінде қалыптасқан теориялық тұжырымдардың қазіргі жаңарған қоғамдық-
экономикалық қатынастар жағдайында қаншалықты үйлесімділігін ажырата білу белгілі бір дəрежедегі 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3(46), 2015 ж. 

99 

теориялық-əдістемелік дайындықты қажет етеді. Сондықтан магистранттардың бойында жаңаша түсінік-
терді қалыптастыратын жаңа ғылыми сипаттағы əдебиеттер арқылы тарихты оқытудағы жаңа көзқарас-
тардың ерекшеліктерін бұрынғы теориялық тұжырымдарға жаңаша сипат беретін теориялық ұғымдарды 
сараптап айқындайтындай жағдай туғызу қажет. Тарих пəнін оқытуда бұрынғы үрдіс бойынша тап ұғымы 
жəне оның революциялық рөлі туралы түсінік үстем болып келді. Осы жəне басқа да бірқатар мəселе-
лерге жаңаша көзқарас Мəскеу университеті шығарған «История древней Греции» атты оқулықта жан-
жақты қарастырылған. Егер де Лениннің «Ұлы бастама» атты еңбегіндегі: «Таптар дегеніміз – адамдар-
дың мынадай топтары: қоғамдық шаруашылықтың белгілі бір укладында олардың алатын орындарында 
белгілі бір айырмашылықтың болуының нəтижесінде олардың бір тобы екіншісінің еңбегін иемденіп кете 
алады» [6, 15], – деп жасалған қорытынды пікірден туындайтын идея үстемдік етуші таптардың қанауы-
нан құтылу тек революция арқылы мүмкін екендігі туралы ойды аңғару қиын емес. Лениннің бұдан да 
басқа еңбектерінде де таптардың революциялық рөлі жəне олардың диктатурасының қажеттігіне үлкен 
мəн берілген. Егер де Маркс пен Энгельстің көптеген теориялық мұраларында «Жұмысшы табының 
диктатурасы» небары жеті рет қолданылса, яғни Маркс – 4 рет, Энгельс 3 рет пайдаланған. Ал Лениннің 
шығармаларында жұмысшылар диктатурасы туралы 3000 рет айтылған [7, 45]. Оның теориялық 
тұжырымдарының басты мақсаты – жұмысшы табын революцияға шақыру арқылы қоғамды түбегейлі 
өзгерту болып келген. Ал біз жоғарыда атап өткен Мəскеу университеті шығарған оқулықта революцияға 
шақыратын идеялар жоқ. Себебі жаңа оқулықта бұрынғы таптарға берілген анықтамалардың мазмұны 
төмендегідей өзгертілді. Мысалы: «Таптар дегеніміз – адамдардың мынадай топтары: олар өздерінің 
қоғамдық өндірістегі алатын орнына қарай, өндіріс құрал-жабдықтарына қарай, еңбекті қоғамдық жолмен 
ұйымдастырудағы рөліне қарай, қоғамдық байлықтан олардың алып отырған табыс мөлшеріне қарай...» – 
деп, түгелдей Лениннің пікірін қайталай келе, тек соңғы Лениннің таптарға берген бесінші анықтама-
сының орнына жаңа оқулықта былайша етіп берілген: «Таптар дегеніміз – өзінің менталиттік сипаты мен 
өмір сүруіне қарай айырылатын топтар» [8, 160], – деп көрсетілген. Яғни бұл соңғы пікірде лениндік 
революциялық идеялар мен жұмысшы табының тарихи рөлі туралы тұжырымдар өзгертіліп, «...Бір топ 
екіншісінің еңбегін иемденіп кете алады» [6, 15], – деген Лениннің идеясы жаңаша сипат алған таптық 
қатынастарға деген осындай жаңаша түсініктер магистранттарға теориялық білім негіздерін беруде үнемі 
ескеріліп отыру қажет деп білеміз. Ленин идеясының дəрменсіздігі жəне мəңгілік идея емес екендігін 
тарихтың өзі дəлелдеп берді. 
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Аннотация 
В статье на основе преподавания истории магистрантам рассматриваются понятия советского периода, такие как 

«класс», «классовое общество», «классовая борьба», «общественно-экономическая формация», которым исследова-
тели дают различное описание. В частности, изменений требует определение класса, данное В. И. Лениным. По этой 
причине исследователи-историки в последнее время дают новое толкование понятию «класс», отмечая несостоя-
тельность и невечность идеи Ленина.  

Определение соответствия сформированных на основе марксистско-ленинского учения теоретических 
заключений современным обновленным общественно-экономическим отношениям требует определенной 
теоретико-методологической подготовки.   

Вследствие этого необходимо создать условия для формирования у магистрантов нового понимания истории, 
раскрыть особенности новых взглядов на обучение истории с применением литературы нового научного характера.   

Ключевые слова: общественно-экономическая формация, классы, революционная роль, теоретико-
методологическая подготовка, историческая роль рабочего класса, классовое общество, марксистско-ленинское 
учение.  

 
Abstract 

In the article on the basis of teaching history to Master students there are considered such notions from the time of Soviet 
period as “class”, “class society”, “class struggle”, “social and economic formation” that are given different interpretation the 
researchers. In particular, some modification requires the notion “class” defined by Lenin. On this reason modern researchers 
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and historians give a new interpretation to the notion “class” pointing out a failure of Lenin’s idea.  The definition given on the 
basis of Marxist and Leninist theory requires certain theoretic and methodological preparation.  

As a consequence of that it is necessary to create conditions at Master students of a new understanding of history, to 
develop specific new insights on teaching history with application of literature of new scientific character. 

Key words: social and economic formation, classes, revolutionary role, theoretical and methodological training, historical 
role of working class, class society, Marxist and Leninist theory. 
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Түйіндеме 

Бүгінгі таңда Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық дамуындағы басты мақсаттарының бірі ретінде 
əлемдік деңгейдегі бəсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену бағыттары адамды жоғары маңызды құндылық 
деп танып, қоғамның дамуының өзегі болып табылатын болашақ мамандарды кəсіби даярлау сапасын жетіл-
діруді басты мақсаты болып табылады.  

Елімізде шет тілдері оқытудағы инновациялық өзгерістер тарих білімі үшін де маңызды. Себебі, қазіргі 
заманда тарих ғылымына да пəнаралық байланыстарды дамыту тəн деп білеміз. Екінші жағынан, ғылым мен 
мəдениеттің жаңа танымдық мəселелерін, жаңа теориялық, əдістемелік тұжырымдарды меңгеру қажет екендігі 
баршаға мəлім. 

Мақалада қазіргі кезеңде шет тілдерін жоғары оқуорындарында жеткілікті дəрежеде оқытудың жəне оқыту-
дың инновациялық əдістерін жетік меңгере отырып қабылдауға жеткізудің айтарлықтай жақсы жетістіктерге 
жеткізері баяндалады.  

Тірек сөздер: кəсіби шет тілі, кəсіби лексика, кəсіби қатынас, кəсіби бағыт, əлеуметтік бағыт, психология-
лық күй, зерттеу жұмысы, сөйлеу дағдылары,  

 
Жаңарған Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық дамуындағы басты мақсаттарының бірі ретінде 

əлемдік деңгейдегі бəсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену бағыттары адамды жоғары маңызды құнды-
лық деп танып, қоғамның дамуының өзегі болып табылатын болашақ мамандарды кəсіби даярлау 
сапасын жетілдіруді басты бағдар тұтады.  

Тілді оқытудағы инновациялық өзгерістер тарих білімі үшін де маңызды. Себебі, қазіргі заманда тарих 
ғылымына да пəнаралық байланыстарды дамыту тəн деп білеміз. Екінші жағынан, ғылым мен мəдениет-
тің жаңа танымдық мəселелерін, жаңа теориялық, əдістемелік тұжырымдарды меңгеру қажет. Осы 
мақсатта 2012/2013 оқу жылынан бастап, еліміздің 32 ЖОО-да педагогикалық, инженерлік-техникалық 
жəне табиғи-ғылымдық мамандықтары бойынша «үш тұғырлы» білім бағдарламасы іске аса бастағанына 
бəріміз де куəміз. 

Шет тілін кəсіптік бағытта оқытудың ерекшелігі, ол жоспарланған курс нақты кəсіби мағынасы бар 
мақсаттан жəне міндеттен құрылуы. Мұнда тиісті оқу əдісі  мен тақырыптардың материалдары таңдалып, 
болашақ кəсіби маманға қажетті қабілеттіліктерді дамыту көзделеді. Кəсіби бағытталған шет тілі екі 
жағдайда оқытылуы мүмкін. Олар болашақ мамандықтары туралы ешбір хабарсыз болады да, оқытушы-
ның көмегіне жүгіне отырып,оқылатын материалды, кəсіби тақырыптарды болашақ мамандығына 
қажетті лексиканы үйренуді мақсат етіп қояды. Екінші жағдай мамандарды қайта даярлауға байланысты 
іске асырылады. Бұл кезде кəсіби шет тілін оқыту анағұрлым жеңілірек, себебі студенттер арнайы 
берілген тақырыпқа оңай бағытталып, кəсіби лексиканы тез меңгереді. Олар өзіне қажетті кəсіби қарым- 
қатынас қабілетін біледі де, ең қажеттісіне көңіл бөледі. Демек, шет тілін оқыту екі жағдайда екі түрлі 
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болып келеді. Шет елдердің методикасында ағылшын тілін оқытудың зерттеу процесі «ағылшын тілінде 
білім беру» (instructional English) жəне «жедел ағылшын тілі» (orentional English) деп ажыратылады.           

Қай елдің болсын өсіп өркендеуі, əлемдік ортада алдыңғы шептен орын алуы оның ұлттық білім беру 
жүйесінің қалыптасуына, даму бағытына, қазіргі таңдағы оқытудың дидактикалық жаңа сипаты – жаңа 
оқыту технологияларын, оқу ақпараттарын ұтымды қолдану,  шығармашылық оқыту түрлерін кеңінен 
пайдалануға байланысты. 

Бүгінде білім парадигмасының маңызды мазмұнын кəсіби құзыреттілік құрайды. Ал кəсіби құзыретті-
лік деп маманның жеке бас сапалары мен оның психологиялық-педогогикалық жəне теориялық білімінің, 
кəсіби біліктілігі мен дағдысының, тəжірибесінің бір арнада тоғысуы деуге болады. Кəсіби шет тілін 
оқытудың ерекшелігі, əр кəсіби салада (мысалы тарих, экономика, ғылым, бизнес, медицина) немесе 
арнайы сабақтарға ғана тиесілі болуы. Осындай жағдайларды ескере отырып, шет тілін оқытқанда əр 
мамандық ескеріліп отырады. Яғни, таңдалған лексикалық бірліктер, жазбаша мəтіндер барлығы дерлік 
студенттің болашақ мамандығын ескеріп құралады.  

Ағылшын тілі кəсіби шет тілінде басынан бастап оқытылмайды. Себебі кəсіптік білім берудің мақсаты 
тек кəсіби қарым-қатынасқа бағытталады жəне кəсіби білім тек ересек адамдар ғана жалғастырып 
оқитыны жиі кездесетін практика. Кəсіби шет тілін оқыту жағдайлары тек оқу процесінде өзгеріп отыруы 
мүмкін, себебі оқыту материалдары жаңарып отырады. 

Кəсіби шет тілін ауызша оқыту барысында кəсіби қарым-қатынастардың сөйлеу үрдісі жүзеге асыры-
лады. Сондықтан, оқу үрдісінде типтік жағдайлар ескерілуі керек. Өйткені олар кəсіби байланыстарға 
ғана тəн болмақ. Олар мотивациялық қажеттіліктерді шет тілдік қарым-қатынас жасауда қолданылады, 
сондықтан шет тілін кəсіби бағдарламалық түрде оқыту кезінде тек қана эффективті тиімді түрлерді 
қарастырып қана қоймай, тəжірибе түрінде əртүрлі тілдік оқу, сөйлеу шаралары, рөлдік ойындарды қол-
данған жөн. Себебі мұндай оқыту тəсілдерін қолдану кəсіби шет тілді ортаның имитациясын арттырады. 
Сонымен қатар, шет тілдік қарым-қатынас жасауда студенттің мотивациясын жігерлендіреді. Осындай 
əдістен кейін ғана сөйлеу түрлеріне сөйлеу мəнеріндегі тактикалар қалыптасады. Шет тілі болашақ 
маманның кəсіби бағыттарын қалыптастыру тəсілі ретінде Н.Д.Гальскова шет тілін кəсіби бағдарлап 
оқытуда студенттің екі жақты бағытта дамитынын атап өткен, яғни, студент арнайы білімді игерумен 
қатар шет тілін де жетік меңгере алады деген. Оның ойынша тілдік емес ЖОО-дарда шет тілін оқыту 
кəсіби жəне əлеуметтік бағдарда тиімді тəсіл болып табылады. Н.Д.Гальскованың зерттеуі бойынша, шет 
тілін кəсіби бағдарлап оқытуды жүзеге асыру үшін келесі жағдайларды ескеру қажет: [1,49] 

- Шет тілінде сөйлеу əрекетінің нақты мақсаттарын анықтау. 
- Сөйлеу əрекетінің əлеуметтік жəне кəсіби бағдарын. 
- Тапсырмаларды орындау барысында студенттердің қанағаттануы. 
- Студенттердің тапсырмаларды шешу барысында шығармашылық жағынан қарауды қалыптастыру. 
- Қолайлы психологиялық жағдай жасау. 
Н.Д. Гальскова мен П.И. Образцовтың зерттеу жұмыстарының бірі шет тілін кəсіби бағдарлап оқыту-

дың теориясы болып табылады, олар тілдік емес ЖОО-дарда шет тілін оқытудың кəсіби бағыттағы 
ұстанымының іргетасын қалады деп ойлаймыз. Бұл авторлардың тұжырымдамасы бойынша, шет тілін 
оқытудың мақсаты өз мамандығының аясында білімді жетілдірудің бір тəсілі ретінде қабылдануы қажет. 
Яғни студентті өз мамандығының бағыты бойынша оқыту: арнайы мəтіндермен жұмыс жасау, сөйлеу 
дағдысын дамыту үшін арнайы мəтіндерді оқу, мамандығына байланысты сөздік қорын кеңейтіп байыту. 

Тілдік емес ЖОО-дарында, соның қатарында тарих мамандықтары үшін де, болашақ мамандарды 
дайындау барысында тілді кəсіби бағдарлап оқытудың мəселелері көп аспектілі болып сипатталады. 
Ғылыми жəне ғылыми-əдістемелік əдебиеттерде шет тілі жоғарғы кəсіби білім жүйесінде оқыту пəні 
ретінде көптеген ғалымдармен жан-жақты зерттелген. Атап айтқанда, И.Л. Бим, Н.Н. Гез, И.А. Зимняя 
авторлары болып табылатын «Жоғары мектеп шет тілі қарым-қатынас құралы ретінде оқытудың 
мəселелері»,  «Шет тілін оқытуда коммуникативті дағдыларды қалыптастыру мəселелері» (авторлары 
В.М. Кузовлев, В.Т. Костомаров, А.А. Леонтьев, Е.И. Пасов), Л.Ш. Гегечгори, Н.И. Гез, М.А. Давыдова, 
Р.П. Мильруд бірлесіп жазған «Кəсіби бағытты қалыптастыру» еңбектерін бөліп көрсетер едік. 

Кəсіби шет тілінің арнайы сипаттамасы бойынша ол тұрақты (absolute) жəне ауыспалы (variable) 
болып келеді. [ 1,24] 

Тұрақты (absolute) сипаттама: 
- Арнайы пəндерді оқытуда қолданылатын əдістерді пайдалану. 
- Лингвистикалық жанрға сүйене отырып, тақырыптық мəтіндермен жұмыс жасау. 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №3 (46), 2015 г. 

102 

Ауыспалы (variable)  сипаттама. 
- Кəсіби шет тілі əр түрлі арнайы пəндерге əзірленуі мүмкін. 
- Оқу жағдаятына байланысты кəсіби бағытталған шет тілі пəнінің əдістемесі жалпы шет тілі пəнінің 

əдістемесінен өзгеше болып келеді. 
- Кəсіби бағытталған шет тілі жоғары оқу орнында оқитын студенттерге арналады. 
- Кəсіби бағытталған шет тілі шет тілінен базалық білімі бар студенттерге оқытылады. 
Сонымен, кəсіби бағытталған шет тілін оқытудың сипаттамасы: 
1) курстың құрылымы мен оқыту мақсатына байланысты оқытылуы, яғни мамандарды дайындауға 

немесе санатты жоғарылатуға; 
2) кəсіби тілді оқыту үшін шет тілінен алған базалық тілді қолдану; 
3) курстың нақты кəсіби бағдарға бағытталуы (экономика, қаржы, бизнес, тарих, медицина, 

маркетинг) əр мамандықтың ерекшелігін ескере отырып, лексикалық біліктіліктерді үйрету; 
Қазіргі кезде елімізде «шет тіліне арнайы мақсатта оқытушы» деген мамандық ешбір университетте 

оқытылмайды. Сондықтан, кəсіптік шет тілі пəнін педагогикалық университеттердің шет тілі маманды-
ғын бітірген немесе филолог мамандары оқытуда. Шет тілін кəсіптік бағытта оқыту өте кең көлемде деп 
айтуға болады. Себебі оқытушы тек шет тілін оқытып қана қоймай, термин сөздерді де өздігінен жақсы-
лап меңгеруі керек. Бірақ, ол жас мамандардың кез келгенінің қолынан келе бермейді. Сондықтан, кəсіп-
тік шет тілінен сабақ берген оқытушы көп қиыншылыққа тап болып жатады. Осындай мəселелерді 
бірнеше категорияға бөліп қарастыруға болады: 

1) психологиялық қиыншылықтар (жалпы шет тілі пəнінің оқытушысын, кəсіптік шет тілі пəнінің 
оқытушысын даярлау); 

2) концептуалдық қиыншылықтар (кəсіптік мəтіннің мазмұнын түсінбеушілік); 
3) лингвистикалық қиыншылықтар (арнайы мақсатқа арналған шет тіліндегі лексиканы студенттердің 

толық меңгере алмауы); 
4) ұйымдастыруда кездесетін қиыншылықтар (оқытудың мақсаты мен міндетіне бағытталған курстық 

оқыту бағдарламасын жасағанда кездесетін қиыншылықтар) 
Шет мемлекетттердің əдіскерлері кəсіби бағытталған шет тілі пəнін оқытуда оқытушыларға келесі 

ұсыныстарды ұсынады: 
- Кəсіп бойынша оқу материалдарын меңгеруге. 
- Мамандық тілін меңгеруге. 
- Студенттер оқытушының қателерін түзеуге дайын болуы тиіс. 
Əрине мұндай қателіктер шет тілінен емес кəсіптік сала жағынан болуы мүмкін. Британдық əдіскерлер 

жүргізген зерттеулерде шет тілінің оқытушылары кəсіптік пəннің негізін толық білмегендіктен мəтіндерді 
аударғанда түрлі келеңсіздікке тап болып жататынын дəлелдеген. Шет тілі пəні оқытушысы қандай 
тəсілді таңдамасын, міндетті түрде берілген кəсіптік бағыттан  хабардар болуы тиісті. Оқытушының 
оқыту əрекетін сəтті етудің бір жолы «топпен оқыту» (team teaching), екі немесе одан да көп мамандық-
тың оқытушыларының бірігіп жұмыс жасауы. [2,38] Мұндай топтық жұмыс жүргізу жайлы шетелдік 
жəне қазақстандық авторлар кейінгі кезде көп сөз етуде. Топтап оқытудың мынандай жақсы жақтарын 
кездестіруге болады: 

- Студент өзінің жетістіктерін академиялық талаптар жағынан бағалап, бұрын түсінбеген немесе 
жіберіп алған материалдарды қайталайды. 

- Студенттер бұрын лекция түрінде жазған тақырыптарын шет тілінде қарым-қатынас жасау арқылы 
тəжірибе ретінде қайталауға мүмкіншілік алады. 

Білім беруді жаңа сапалық сатыға көтеруге серпіліс беріп отырған мемлекеттік құжаттар қабылдан-
ғаны белгілі.  Əрине, олардың ең бастысы  –  «Қазақстан-2050» Стратегиясы. Аталмыш Жолдауда Елбасы 
инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа саясатын, бүкілқазақстандық бірегейлікті халқымыздың та-
рихи санасының өзегіне айналдыруды жаңа патриотизмнің алғышарты ретінде айрықша атап өтті. 
Сонымен қатар, «Тарих толқынында» бағдарламасы аясында жəне де əлемдік білім беру стандартына 
сəйкес ағылшын тобындағы мамандықтарға «Қазақстан тарихы ағылшын тілінде» атты пəнді оқытуды 
енгізу қарастырылған. 

Қорытындылай келе,   шет тілін оқыту барысында кəсіби мамандыққа бағыттау  дағдысымен іс-əрекет 
негізінде өздігінен ізденетін, өздігінен шешім қабылдайтын, нарық заманында өмір сүріп, адал 
еңбектенетін, бəсекелестікке қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыруға септігін тигізеді деп сенеміз.  
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Аннотация 
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее время приоритетным 

направлением в обновлении образования.  
Роль иностранного языка на неязыковых факультетах вузов, таких, как исторический, экономический, 

медицинский и др., значительно возрастает в связи с тем, что иноязычное общение в современных условиях 
становится существенным компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста. 

В данной статье рассматривается теория и практика профессинально-ориентированного обучения иностранному 
языку на неязыковых факультетах вузов в процессе его исторического развития, а также раскрывается его сущность 
и содержание на современном этапе.  

В статье описываются такие методы обучения профессиональному иностранному языку, как ролевая игра, 
погружение в речевую среду путем моделирования различных профессиональных ситуаций, работа в группах и др. 

Автор приводит методические рекомендации зарубежных специалистов, которые могут быть с успехом 
использованы в процессе обучения языку как неродному и иностранному в неязыковых вузах.  

Ключевые слова: Профессиональный иностранный язык, профессиональная лексика, профессиональное 
отношение, профессиональное направление, социальное направление, психологическое состояние, исследова-
тельская работа, навыки говорения, коммуникативные навыки, работа с текстом, ролевые игры. 

 
Summary 

This article first defines the importance of  LSP as a widely applied approach to second or foreign language teaching and 
training that addresses immediate and very specific needs of learners who need that language as a tool in their education, 
training or job. Needs analysis is the underlying “driver” for the development of LSP programs. 

Such methods of teaching to professional foreign language as role play, immersion in speech medium in the way of 
designing of different professional situation work in groups and.etc. are describing in this article. 

The author leads methodical recommendation of foreign specialists, which may be used with success in the process of 
learning language as non-authentic and foreign language at non-linguistic high school. 

Key words: Professional English, professional lexics, professional attitude,  professional direction, social direction, 
phycological situation, research work, speaking habits, communicative direction, work on the text, role plays. 
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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 
АРХЕОЛОГИЯ ЖƏНЕ ЭТНОЛОГИЯ 

 
 
УДК 903.2(574) «637» 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ОРТАЛЫҚ МУЗЕЙІ   
ҚОРЫНДАҒЫ ҚОЛА ДƏУІРІНІҢ ТАС ҚҰРАЛДАР КОЛЛЕКЦИЯСЫ 

 (Зерттелуі, деректік мəні)  
 

Сатыбалдиева М. – 
аза0стан Республикасы  
мемлекеттік орталы0 музейі археология орталығыны� ғылыми 0ызметкері 

 
Түйіндеме 

Мақалада Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі қорында жинақталған қола дəуірі қоныстарынан 
табылған тас құралдардың зерттелу жағдайы, дереккөзі ретіндегі мəні қарастырылады.  

Зерделенген тас құралдар Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының (жетекшілері Ə.Х. Марғұлан, 
М.К. Қадырбаев, Ж. Құрманқұлов) Солтүстік Бетпақдаланың Атасу аумағындағы қола дəуірінің  Атасу I, Атасу II, 
(Ақмұстафа), Мыржық сынды қоныстарында ондаған жылдар бойғы ізденістері нəтижесінде табылған құндылықтар. 
Құралдың сыртқы бетіндегі түрлі белгілер – сызат, опырынды, жарықшақ немесе минерал, т.б. қалдықтар негізінде 
құралдың нақты қандай іске қолданылғаны жалпы ежелгі қоғам экономикасындағы өндірістік үдерісті пайымдауға 
мүмкіндік береді.  

Музей  қорындағы тас құралдар  Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейі, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды  
мемлекеттік университеті жанындағы Сарыарқа археологиялық институты музейі қорындағы тас құралдармен 
салыстыра-салғастыра, ортақ белгілері екшелене зерделенді. Визуалды жəне трасологиялық талдау нəтижесі 
негізінде артефактілердің көпшілігі тау-кен ісінде, металлургия саласында минералдарды өндіру, өңдеу, балқыту-
қорытуға дайындау жəне дайын өнімді өңдеуге қолданылғаны анықталды.  

Сонымен, зерделенген тас құралдар қола дəуірі тайпаларының шаруашылығында алдыңғы тас ғасырында іске 
жаратылған дəстүрлі тас құралдардың қолданыс аясы кеңейіп,  тасты өңдеу əдіс-тəсілінің барынша жетілгенін, яғни 
бұл кезеңде тікелей тау-кен ісі, металлургия өндірісіне маманданған орталық, тұрақты қоныстардың  болғандығын 
аңғартады. 

Тірек сөздер: коллекция, ола дəуірі, артефактілер, Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы, қоныс, 
трасология. 

 
Еңбек құралдары ежелгі тайпалардың шаруашылық-тіршілік қамқаракетінің басты салаларының бірден-

бір көрсеткіші  болып табылады. Еңбек құралдарының түрі, формасы, сапасы сол қоғамның даму деңгейін 
аңғартатын басты фактор екендігі сөзсіз. Жалпы адамзат ең алғаш іске жаратқан шикізаттың бірі тас. Архео-
логиялық зерттеулер нəтижесінде мыс кенін игерудің бастапқы сатысында ақ (б.з.д. XXII-XVII ғғ.) Орталық 
Қазақстан жерін мекендеген тайпалар тастан түрлі еңбек құралдарын жасап тұтынғаны анықталды.  

Тастан жасалған еңбек құралдары тарихи дерек ретінде көптеген зерттеушілер назарына іліккені 
белгілі. Жезқазған геологиялық музейінің негізін қалаушылардың бірі Н.В. Валукинский 1945-1948 жж. 
Жезқазған аумағындағы кен орындарын барлау-зерттеу барысында ежелгі кеншілер жұртынан тастан 
жасалған кен уататын шойбалға, құйма қалып, шүмек, тісшелі қалыппен өрнектелген қыш фрагменттері, 
мыс, күміс жəне қоладан жасалған бұйымдар, жалпы саны жиырма  мыңға  жуық түрлі затты жинаған. 
Осы материалдардың өзі археология ғылымын Жезқазған сынды кенді аумақтың ежелгі кеніштері, мыс 
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кенін өндіру-мыс балқыту орындары жайлы мəнді деректермен толықтырғаны сөзсіз [1, 1948, 33-39; 2, 
1966, 48 бб.]. 

Тау-кен ісі, металлургия ескерткіштерінің тарихы, тас өңдеу кəсібі жəне еңбек құралдары жайлы бай 
мəлімет Орталық Қазақстанның археологиялық ескерткіштерін зерттеу, далалық жəне сараптамалық  
жұмыстар нəтижелері қамтылған іргелі ғылыми еңбекте [2, 1966, 428 б.] жəне Ə.Х. Марғұланның «Ежелгі 
кеншілердің еңбек құралдары» деген мақаласында [3, 2001,  55-58 бб.] баяндалады. 

Ə.X. Марғұлан «Бегазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана» деген монографиялық 
еңбегінде Орталық Қазақстанның  көпсалалы  шаруашылығындағы металлургия мен қыш кəсіпшілігінің 
маңызын екшеп, тастан жасалған еңбек құралдары, өндірістік қалдықтар көптеп табылған Атасу мыс 
балқыту кешені, Милқұдық, Сорқұдық, Златоуст, Шортандыбұлақ т.б. қоныстардағы өндірістік 
шеберханалар, т.б. жайлы нақты археологиялық мəліметтер [4,163-254 бб.], Атасу I қонысынан табылған 
үш мыс балқыту пешінің жоба сызбасын, сипаттамасын келтіреді, мəдени қабаттары барынша мəнді 
Кресто, Милқұдық сынды өндірістік нысындарға тоқталады [4, 234 б.]. Өндірістік нысанның біріншісінде 
кен өндірілген болса, екіншісінде оны өңдеген. Əдетте кеншілердің тұрғын жайларымен қатар тас ошақ-
тары болған, мысалы, Милқұдық қонысы аумағында 15 мысбалқыту пеші болғаны белгілі [4, 237 б.]. 
Аталмыш еңбекте тау-кен ісінде қолданылатын (шойбалта, кетпен, қайла, балға, сына, т.б.)  еңбек құрал-
дары жəне тікелей металлургиялық процеспен байланысты  еңбек құралдары – қалып, тигель сынды 
заттардың толық сипаттамасы беріледі [4, 247 б.].  

Кен ісінің қалыптасуы, дамуы жөнінде мəліметтер Э.Ф. Кузнецованың «Древняя металлургия и 
гончарство Центрального Казахстана» атты монографиясында талданған. Бұл зерттеуде автор ежелгі 
шикізат көздері мен құрамы, металл, балқытпа алу əдістерін талдап, байырғы технология сипатын 
реконструкциялау мəселесіне көңіл бөледі жəне Орталық Қазақстан аумағынан табылған барлық металл 
бұйымдардың физика-химиялық сараптамасын келтіреді [5, 32-34 бб; 62 б., 4,5 табл.; 170-179 бб., 2 табл. 
(қосымша)]. Ғалым сондай-ақ, ежелгі кеншілер мен металлургтердің Атасу, Мыржық, Шортандыбұлақ, 
Тағыбайбұлақ, Қарқаралы, Ұлытау, Бұғылы, Кенқазған сынды орталықтарындағы өндіріс орындары – 
карьер, қоныстардан табылған еңбек құралдарының сипаттамасын, қолданыс орнын, зерттеліп отырған 
дəуірдің нақты қай кезеңіне тəн екендігін көрсетеді.  

М.К. Қадырбаев пен Ж.Құрманқұлов Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының                         
1975-1985 жж. Атасу өзенінің жоғарғы бойында атқарған археологиялық барлау, қазба, ғылыми зерттеу 
жұмыстары нəтижесінің қорытындысы болып саналатын «Культура древних скотоводов и металлургов 
Сарыарки» атты моногафиялық еңбекте [6, 1992, 247 б.] жалпы мыс балқыту өндірісінде пайдаланылған 
тастан жасалған еңбек құралдарының толыққанды зерттелмей отырғандығын айтады.  

Ежелгі кеніштер жайлы жазылған бірқатар еңбектерде [2, 3, 4] тастан жасалған еңбек құралдарының 
сипаттамасы, қолданыс орны көрсетіледі, алайда құралдарды хронологиялық жіктеу, яғни  қола заманы-
ның нақты қай кезеңіне жататыны көрсетілмейді [6, 126 б.].  

Соңғы кезде өндірістік іс-əрекеттің техника, технологиялық əдіс-тəсіл, инновация жəне ежелгі өндіріс 
түрлерінің даму қарқыны сынды нақты мəселеге ғылыми қызығушылықтың артып отырғаны белгілі. Осы 
орайда, ежелгі еңбек құралдарына қатысты түрлі мəселелерді қарастырып жүрген бірқатар мамандар                
(7, Ержанова А.Е., 2011, 256-263 бб.; 8, Плешаков А.А., Ержанова А.Е., 2013, 260-269 бб.; Ержанова А.Е. 
2015, 406-413 бб.; 9, Кунгурова Н.Ю., Варфоломеев В.В., 2013, 198-217 бб.; Волков П.В., 2015,                          
332-334 бб., т.б.) артефактілерді трасологиялық əдісті қолдана отырып  зерттеуге мəн береді.  

Қола дəуірі тұрғындарының еңбек құралдарын топқа, түрге жіктеуде трасологиялық, эксперименталь-
ді əдісті қолдану құралдың нақты қандай материал – шикізаттан, қандай əдіспен өңделгенін жəне тас 
бетіндегі əркелкі – сызат, ойық, опырынды сынды өзгерістерге қарап оның тозуын, яғни қандай да бір 
кəсіпте, шаруашылықта қолданғандығын жəне тікелей нендей əрекетке пайдаланғанын анықтауға, сайып 
келгенде, ежелгі шаруашылық саласын, технологияны жаңғыртуға жол ашады. 

Айтар болсақ, А.Е. Ержанованың мақаласында Атасу (ЦМК КП 27254/1-83), Мыржық (27254/84-86; 
88-90; 92-93), Атасу II (Ақмұстафа) (27254/94) қоныстарынан табылған тас құралдардың [7, 281-285бб.] 
трасологиялық талдауы берілген. 

Музей коллекциясындағы Атасу, Мыржық, Атасу II (Ақмұстафа) қоныстарынан табылған тас 
құралдарды трасологиялық зерттеу нəтижесінде тасты өңдеуде қолданылған технологиялық əдістер, 
құралдың қолданыс аясы, уақыты – дəуір, кезеңі нақтыланып, қоныс тұрғындарының өндірістік іс-
əрекетінің ерекшеліктері пайымдалды.  

Талдысай қонысынан (б.з.д.XV-XIV ғғ.басы) табылған еңбек құралдарын трасологиялық талдауға 
сүйене отырып мамандар А.А. Плешаков пен А.Е. Ержанова бұл əдіс қола бұйымдарын дайындау, 
өңдеудің технологиялық сатыларын реконструкциялау – жаңғыртуға мүмкіндік береді деп түйіндейді                
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[8, 261 б.]. Осы авторлардың пікірінше артефактілерді статистикалық жолмен талдай зерттеу əдісі затты 
сипаттаумен шектеледі, яғни құралдың нақты ерекшелігін толық көрсетпейді [8, 269 б.]. Трасологиялық 
əдісті қолдана отырып Кент қонысынан табылған тас құралдарды зерттеген Н.Ю. Кунгурова мен                    
В.В. Варфоломеев қоныс тұрғындары шаруашылығының кейбір тұстарын анықтауға қол жеткізді                      
[9, с. 198-217]. 

Сонымен материалдарды трасологиялық зерттеу артефактілердің нақты қолданылу орнын анықтауға, 
еңбек құралдарының ғылыми негізделген типологиясын құруға септігін тигізеді.  

Зерделеніп отырған мəселеге қатысты қарастырылған арнайы еңбектерде [2, Марғұлан Ə.Х., Ақышев 
К.А. жəне т.б., 1966, 266-268 бб.; 4, Марғұлан Ə.Х., 1979, 163-233 бб.; 2001, 55-59 бб.; Кадырбаев М.К., 
Курманкулов Ж., 1992, 125-154 бб.; Кузнецова Э.Ф., Тепловодская Т.М., 1994, 65-72 бб.; 10, Жауымбаев 
С.У., 2001, 164 б.; 2011, 241-246 бб.; Епимахов А.В., 2010, 36-40 бб.; т.б.] тастан жасалған еңбек 
құралдарының негізінде металл өндірісінде жəне оны өңдеу саласында қолданылғанын айтады.  

Тасты өңдеу технологиясы, дағды, құрал түрлерінің тұрақтылығы, құралдардың белгілі бір кəсіпке – 
өндіріске сəйкестеле өңделуі тас құралдарын топтарға бөлуге мүмкіндік береді.  

М.К. Қадырбаев пен Ж. Құрманқұловтың монографиясында Атасу ескерткіштерінен табылған барлық 
тас құралдардың толық сипаттамасы  [6, 125-154 бб.] келтірілген. Бұл ғалымдар барынша кең қолданыл-
ған тас құралдардың кейбір түрлерін саралай келе құралдарды: 1) кен қатпарының жігін ажырату, қопару, 
кенді балқытуға дайындау мақсатында  қолданылатын; 2) металл өндіру жəне одан түрлі заттар жасауға 
қажетті құралдар тобына бөледі. Осы жіктеуге сай бірінші топқа кенді қопару, жару, ұсақтау, үгуге қолда-
нылатын еңбек құралдарына – қайла, сүймен, шойбалға, балта, сына, сап қондырылатын ойығы бар 
кетпен сынды бірқатар заттар кіреді [6, 127 б.]. 

Құралдар түрінің екінші тобына кенді тікелей балқыту ісінде қолданылатын жəне дайын металдан 
қажетті бұйым жасауға лайықталған тас науа, шүмек, қалып, бұйымды өңдеуге пайдаланылатын текше 
(келі), тас, қайрақ, кішігірім балта түрлері жатады [6, 145 б.].  

Музей қорындағы тас құралдар коллекциясының басым бөлігі Атасу, Мыржық, Атасу II                       
(Ақ-Мұстафа), Тағыбайбұлақ, Жерексай қоныстарындағы археологиялық зерттеулер барысында 
жиналған деректер.  

Музей қорындағы есептік құжаттар, археологиялық зерттеулер есептері, арнайы əдебиеттер негізінде 
зерделенген, сипаттамасы жазылған артефактілерді талдай келе қола заманында алдыңғы тас ғасырлары 
кезінде іске жаратылған байырғы еңбек құралдарының қолданыс аясының кеңейгенін, əрі тасты өңдеу 
техникасының жетілгендігін аңғарамыз. Кен ісі, мыс балқыту өндірісі, жер өңдеу-егіншілік, аңшылық, үй 
кəсіпшілігінде көбінесе тас құралдар пайдаланылды. 

Аталған еңбек құралдарына алеврит, кварцит, порфир, порфирит, диабаз, құмтас т.б. жергілікті шикі-
зат түрлері таңдалған [4,55 б.]. Музей коллекциясындағы қола заманы тас құралдарын саралау, талдау 
барысында зерделенген артефактілер, біріншіден, Жезқазған аумағында анықталған белгілі тау жыныс-
тарынан, екіншіден, құралдардың қолданыс аясына, атқарылатын жұмыстың сипатына (ауыр, немесе 
жеңіл) сəйкестігі жіте ескеріле отырып өңделгені анықталды. 

 Кенді төбелердің жоғарғы қабатын аршу, кенді тас-топырақтан тазартуға сүймен, қайла (ЦМК КП 
27254/37, 38, сурет, 1,2) сынды құралдар қолданылды. Қайла сүйір немесе жұмыр конус түрінде болып 
келеді, алайда бүйірі сап  байлауға лайықтала ойысталған түрі де кездеседі. 

 

  
Сурет. 1, 2 Балта-0айла 

 
   Ə.Х. Марғұлан ежелгі кеншілердің ең негізгі құралы шойбалтаға  кварцит, порфирит шомбалдары 

пайдаланылды, əрі тау жынысын, кен жігін жаруға қомақты, аса ауыр, салмағы 30 килограм, тіпті, одан да 
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жоғары осы құрал ғана оңтайлы деп санайды (4, 56 б). Формасы əркелкі  болып келетін шойбалтаның, 
қолданыс аясы кең деуге болады. Бұл құралдың тұрпайылау, əрі ауыр түрлерімен қатар забойда кенді 
сұрыптауға, бос жыныстар бөліктерінен тазартуға лайықталған жеңіл, ыңғайлысы көптеп ұшырасады 
(НВФ 5557/6, 7; 3, 4-сурет). Зерделеніп отырған музей коллекциясындағы – Атасу II (Акмұстафа) қоны-
сынан табылған жеңіл де оңтайлы құрал (ЦМК КП 27254/94; 5-сурет) осы соңғы типке  сəйкес келеді. 

               
3,4, 5-сурет. Со00ы 01ралдары 

 
Кен уатуға пайдаланылатын соққы тегеуріні жоғары құралдың енді бір түрі – балға. Тас құралдардың 

өзге түріне қарағанда формасы əркелкі балғалар барынша мұқият өңделген. Бұл қару формасы жəне 
салмағына қарай үш типке  бөлінеді.  Археологтар М.К. Қадырбаев пен Ж. Құрманқұлов бірінші топқа тік 
бұрышты немесе цилиндр пішінді, қимасы дөңгелек, қырлары дөңгелектенген, салмағы 5-8 кг. Шамасын-
дағы  балға түрлерін жатқызады. Əдетте балғаның жоғарғы бөлігінде 2-3 көлденең ойма жолақ байқала-
ды,  артқы беті сап бекітуге лайық тегіс болады (ЦМК НВФ 5557/1; 6-сурет). Коллекциядағы балғаның 
(ЦМК КП 26246/7; 7-сурет) бірінде көлденең оймамен қатар  шүйде тұсынан түскен  тік ойма жолақ 
байқалады.  

  

   
6,7- сурет. Балға т6рлері 

 
Музей коллекциясындағы  пішіні тұрпайылау балғалар бірінші типке сəйкес. Бұл құралдың жұмысқа 

лайықталған төменгі бөлігі сəл сүйірлене дөңгелектенген. Бұндай құралдың (ЦМК КП 20249/8; 8-сурет; 
ЦМК КП 27254/31; 9-сурет) төменгі дөңгелектеу, сопақтау тұсының соққысы  өңделетін  материалдың 
шағын бір бөлігіне ғана бағытталады. 

   

      
8, 9,10- сурет Бірінші типке сəйкес балға т6рлері 

 
Екінші типке – цилиндр, сопақша, ортасы сапты бекітуге лайықталған ойысты  дөңгелек, көлемі 

орташа балғаларды жатқызамыз. Мыржық қонысындағы қазбадан табылған ұзындығы 14,7 см, жұмыс 
бөлігінің ені 10,7 см, қалыңдығы 4,9 см (ЦМК КП 26246/3; 10-сурет ) құрал осы бірінші типтің көрсеткіші 
деуге болады.  
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Үшінші типке – кішігірім, жеңіл, ұзынша, цилиндр, сопақтау жəне бүйірлі балға түрі жатады.  
Аталмыш типке Мыржық қонысындағы 1984 ж. қазба барында табылған сопақша, бір шеті үшкіл, дөңге-
лектеу, үшбұрышталған түрлі  металл бұйымдарды өңдеуге лайықталған  балғалар топтамасы   (ЦМК КП 
27320/1а,б,в,  11-13 сурет ) сəйкес келеді.  

     
11-13-сурет. Балғалар 

 
Кенді, шлакты текше-келіде, төсте үгуге жəне қола бұйымдарды өңдеуге арналған құралдың негізгі 

түрі келсап. Музей коллекциясындағы келсаптың көпшілігі Атасу қонысынан табылған артефактілер. 
Келсаптар тікбұрышты, дөңгелек, конус тəрізді болып келеді (ұзындығы 10-13,5 см, ені 6-8 см) төменгі 
шеті дөңгелектенген (ЦМК КП27254/61,71;14,15-сурет). Келсаптарды формасына, қолдану орнына қарай 
жіктеуге болады: 1) сабы цилиндр тəрізді, төменгі – жұмыс бөлігі енді, тікбұрышталған жəне қимасы 
дөңгелектеу шомбал тастан пішінделген құралдар;  2 тип бойынша – саптың жоғарғы бөлігі сопақтала 
бөлініп айқындалады немесе  саңырауқұлақ тəрізді (ЦМК КП 27254/62; 16-сурет) болып келеді.  

 

 
 

14, 15, 16-сурет.  Келсап т6рлері. 
 

Қолданыс аясына қарай келсаптармен қатар қолданылатын құралдың  бірі   келі немесе текшетас  
(бұдан ары қарай текшетас). Текшетас  формасы  дөңгелек,  сопақтау, тікбұрышты  болып  келеді. 
Коллекциядағы текшетастың көпшілігі фрагменттер. Мысалы, ұзындығы 22,7 см, ені  19 см, қалыңдығы 
7см тікбұрышты текшенің минералды үгуге қолданылған  екі бетінің де орта тұсы дөңгелектене ойысқан, 
сыртқы бетінің əр жері опырылған, сырылған (НВФ 5557/42; 17-сурет). Тозу белгілері бірден байқалады 
деуге болады. 

    
17-сурет. Текшетас. 

 
Шаруашылықтың  əр саласында жиі қолданылған құралдың бірі кетпен. Кетпен  көбінесе топырақты 

қопсытуға,  кенді тас, топырақ , қиыршық, құм қабатынан тазартуға қолданылды. Ежелгі шаруашылық  
түрін  қалпына келтіру – реконструкциялаумен  байланысты  мəселені зерттеуші ғалымдардың  бірқатары 
[12, Кривцова-Гракова О.А., 1948, 13, Зданович Г.Б., 1989, 1995] кетпен  негізінде  жер  өңдеуге  қолда-
нылған  еңбек  құралы  деген пікірді  алға тартады.  Алайда,  ежелгі кеншілердің  қоныстарындағы  қазба , 
зерттеу жұмыстары  барысында  табылған  үлгілерд і  трасологиялық  зерттеу бұл  құралдың  тау-кен  
ісінде  пайдаланылғанын  аңғартады  (7, 281-285;  8, 260 -269 бб., 11,  2015, 416- 413 бб.).  



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3(46), 2015 ж. 

109 

Музей коллекциясындағы кетпендердің (ұзындығы 8-18 см, ені 6-8 см, қалыңдығы 1,5-5 см). Форма-
лары жағынан əркелкі: сопақша, үшбұрышталған, трапецияға жақындау. Төменде суреті көрсетілген 
Мыржық қонысынан табылған кетпен (ЦМК КП 26246/2; 18-сурет) ұзындығы 10,5 см, жоғарғы бөлігінің 
ені 7,2см, жұмысқа қолданылатын тұсының ені 8,3см, қалыңдығы 3,3см, формасы трапецияға келтірілген, 
шүйде тұсы дөңгелектенген, екі қырына иінді ойма түсірілген, тікелей жұмысқа бағытталатын тұсы 
үшкілденген.  

 
18- сурет. Кетпен 

 
Орталық Қазақстанның қола дəуірінің  ірі тау-кен, металлургия  орталықтарының бірі Қарқаралы өңірі.  
Баянауыл ауданы Тағыбайбұлақтың солтүстік аңғары, Əуле Қызылтау тау жоталарының солтүстік-

шығыс беткейі Жосалы ауылынан 23 км, байырғы Тайшық қыстауынан 1 км тұстағы  Тағыбайбұлақ 
қонысындағы (қонысты 1974 ж. М.К. Қадырбаев зерттеген)  №1 тұрғын жайдың мəдени қабатынан 23 
кетпен, 5 кен уатқыш құрал, тигель сынықтары, сыналар, т.б. артефактілер табылғаны белгілі [4, 225-233]. 
Музей коллекциясында осы қоныстан табылған  5 кетпен  (ЦМК КП 26982/11-15; 19-23-суреттер) бар. 
Формасы, өңделу техникасы бойынша Тағыбайбұлақтан табылған кетпендер Орталық, Шығыс 
Қазақстанның қоныстары мен кеніштер аумағынан табылған кетпендермен бірдей деуге болады, өйткені 
құралдар стандартты, шүйдесі дөңгелектенген, тікелей соққы беретін тұсы жарықшақтала өңделген, екі 
бүйірі оймалы болып келеді. 

 
19-23 сурет. Кетпендер 

 
Жалпы коллекциядағы тастан жасалған еңбек құралдары кен өндіру, сұрыптау, минералдарды үгу, 

кенді балқытуға дайындау жəне металлдан, саз балшықтан жасалған түрлі заттарды  өңдеуге, ал кішігірім 
келсаптар, тегістеуіш, жылтыратқыш, қайрақ, т.б. құралдардың сыртқы бетін тегістеу, жылтырату, балта, 
кетпеннің жүзін өткірлеуге лайықталған.  

Сонымен зерделеніп отырған коллекциядағы құралдар салыстыру-салғастыру, трасалогия сынды 
əдістермен талданды. Зерттеу нəтижелері көрсеткендей құралдар жергілікті шикізаттан жасалғаны 
анықталды. Тасты қажетті құрал формасына келтіру үшін жару, жарықшақтау, опыру, қырнау, тегістеу 
техникасы қолданылды.    

Атасу, Мыржық, Ақмұстафа қоныстарынан табылған артефактілер б.з.д. XV-XIII ғғ. Тағыбайбұлақ 
қонысы №1 тұрғын жай материалдары б.з.д. XII-X ғғ. қолданыста болған деректер. 

Қорытындылай келе, Орталық Қазақстан аумағында қола заманында кен ісі, металлургия өндірісі 
дамып, тұрмысқа металдан жасалған құралдар дендеп енгенімен де өндірістің жаңа, барынша қуатты түрі 
тасты өңдеу, іске жарату деңгейінің жандануына  игі ықпал етті деуге болады. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются каменные орудия, происходящие с поселений эпохи бронзы Атасу I, Атасу II (Ак-
Мустафа), Мыржык, выявленных в Атасуском микрорайоне Северной Бетпак-Далы. Указанные памятники 
исследованы Центрально-Казахстанской археологической экспедицией возглавляемой в разные годы                          
А.Х. Маргуланом, М.К.Кадырбаевым, Ж.Курманкуловым.  

Задачей исследования было определение  функций орудий по следам работы, выявление  среди них отдельных 
групп с характерными для каждой серии признаками и восстановление в некоторой степени тех производственных 
процессов, которые имели место в экономике племен эпохи бронзы.  

Для достижения поставленной цели проведены сопоставление и сравнительно-типологический анализ 
артефактов с каменными орудиями коллекций Карагандинского областного историко-краеведческого музея, музея 
Сарыаркинского археологического Института при Карагандинском государственном университете им. Е.А.Букетова. 
На основе визуального и трасологического анализа большая часть артефактов отнесена к группе орудий, применяв-
шихся в металлургии при добыче, обработке минералов, подготовке руды к плавке и к орудиям металлообработки.  

Анализ изученных артефактов показывает, что в эпоху бронзы в основном использовались традиционные 
каменные орудия, преемственно связанные с предыдущей эпохой. Это орудия, используемые в горном деле, 
медеплавильном производстве, земледелии, охотничьих и домашних промыслах. 

Ключевые слова: коллекция, эпоха бронзы, Центральный Казахстан,  археологическая экспедиция, поселения, 
анализ, трасология. 

 
Abstract 

The article discusses stone tools originating from the settlements of the Bronze Age as Atasu I, Atasu II (Mustafa Ak) 
Myrzhyk discovered in Atasu district of North Betpak-Dala. These monuments were studied by Central Kazakhstan 
archeological expedition headed in different years by A.K. Margulan, M.K. Kadyrbayev and Zh. Kurmankulov. 

The aim of our study was to determine the functions of tools, among them to identify certain groups with characteristic 
signs and restore in some degree of those production processes that have taken place in the economy of the tribes of the 
Bronze Age. 

To achieve this goal carried out comparative-typological analysis of the artifacts from the collections of stone tools of 
Karaganda Regional History Museum, Museum of Sary-Arka archaeological institute at the Karaganda State University 
named after E.A. Buketov. Most of the artifacts to a group of tools used in the steel industry in the extraction, processing of 
minerals, and ore preparation for smelting, metal processing on the basis of a visual and trasological analysis were attributed. 
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The analysis of studied artifacts shows that in the Bronze Age were mostly used traditional stone tools associated with the 
succession of previous eras. These implements used in mining, copper smelting industry, agriculture, hunting and domestic 
fisheries.  

Keywords:  collection, epoch of bronze, artefacts, Centrally-Kazakhstan archaeological expedition, settlement, burial 
mound. 
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АТАСУ МЕН ТАЛДЫСАЙ ҚОНЫСТАРЫНДАҒЫ МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ  
ТАС ҚҰРАЛДАРЫНА САРАПТАМА 

 
Ержанова А.Е. – G.Х.Марғ1лан атындағы археология институты 

 
Түйіндеме 

Мақалада Орталық Қазақстан аймағында орналасқан қола дəуіріне жататын екі ірі кен орындары Атасу 
микроауданы мен Талдысай микроауданынан қазба жұмыстарының барысында табылған тас құралдары мен 
бұйымдарын трасологиялық сараптаудан өткізіп, шаруашылықта қандай қызмет атқарғанын анықтау, топтау, жіктеу, 
өңдеу техникасының ерекшеліктерін айқындау тұрғысында қарастырылған. Орталық Қазақстан аймағындағы 
металлургия саласымен айналысқан қоныстар мен шеберханалардың пеш құрылысында аздап ерекшеліктер болға-
нымен олардың барлық кен өндірісінде пайдаланылған барлық тас құралдарының қызметі бірдей. Трасологиялық 
тұрғыдан зерделенген барлық материалдардың нəтижесі бойынша біз қола дəуірінің металлургтер қоныстарындағы 
тұрғындардың өмір сүру кезеңінде кен өндірісі мен қола бұйымдарды құю, экспорттау алғы орында тұрағанын анық 
айта аламыз. 

Кілт  сөздер: қоныс, кен, металлургия, тас құралдар, трасология, классификация. 
 
Орталық Қазақстан аймағында сонау ертеден зерттеліп келе жатқан қола дəуірінің металлургиямен 

байланысты қоныстары көптеп кездеседі. Негізінен ертедегі металлургияны зерттеу академик                  
Қ.И. Сатпаевтың есімімен тығыз байланысты 1946 жылы Орталық Қазақстан археологиялық экспеди-
циясын құру жəне басшысы етіп Ə.Х. Марғұланды тағайындауды ұсынған да Қ.И. Сатпаев болатын. Сол 
жылдары Ə.Х. Марғұлан мен бірге геолог-өлкетанушы Н.В. Валукинский Жезқазған аймағындаға 
көптеген ертедегі карьерлерді зерттеді. Ол Милықұдық, Сорқұдық, Айнакөл жəне т.б. қола дəуіріне жата-
тын металлургтердің қоныстарына қазба жұмыстарын жүргізді. Жезқазған аймағынан Н.В. Валукинский 
жинаған археологиялық материалдарды қазіргі таңда «Қазақ Мыс» корпорациясының мұражайында 
сақтаулы тұр. Кейін Ə.Х. Марғұлан Бұғылы мен Қарқаралы тауындағы ертедегі мыс балқытқан 
орындарды тауып, зерттеген. Ол Қазақстан аймағындағы ертедегі тау-кен ісі мен металлургиясымен 
байланысты ескерткіштер туралы алғаш мəлімет жинаған, əрі жариялаған ғалымдардың бірі [1, с. 5-114].  

Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының қазба барысында жинақтаған тас құралдары кен 
орындары мен металлургтердің тұрмыста пайдаланғанын құрал бетіндегі тозғын белгілерінен білеміз. 
Сондай кен орындарына Атасу, Мыржық жəне Талдысай қоныстарын жатқызамыз, аталымыш қоныс-
тарға жүргізілген қазба барысында тастан, сүйектен жəне саздан жасалған еңбек құралдары табылды. 

Тас құралдарын өңдеу мен оны тұрмыста пайдалану өнері ертедегі  қолөнерінің тамыры тереңде жат-
қан салаларының бірі. Оның алғашқы белгілері сонау тас дəуірінің өзінде байқалып, уақыт өткен сайын 
дами түскен. Өткен ғасырларда зерттеушілердің кейбірі тіпті сүйек құралдар тас құралдардан бірінші 
пайда болды деген де ой айтқан. Қазіргі уақытта қарқынды даму алып отырған қазақ археологиясының 
зерттеу нəтижелері көрсетіп отырғандай, тастан жасалған құралдар мен бұйымдарды барлық тарихи-
мəдени қабаттардан табуға болады. Қола дəуірінде өз шаруашылық-экономикалық ерекшеліктеріне сай 
тасты өңдейтін арнайы өндіріс ошақтарының да болғаны белгілі болып отыр.  

Жалпы тас, өз маңызы жағынан материал ретінде ерекше орынға ие. Егер тасты өңдесек, ол бастапқы 
шикізат қалпынан онша айырмашылығы болмайды, ал металл мен саз өңделген кезде өз қасиеттерін 
жояды. Сондықтан тасты өңдеуіне қарай ол түрлі құралдарға айналып, тұрғындардың шаруашылықта 
пайдалануына мүмкіндік беріледі. Сонымен қатар өңделген тастың бетіндегі тозған белгілерінен қандай 
шаруашылықта пайдаланылғанын трасологиялық əдіс арқылы, яғни микроскоптың көмегімен анықтауға 
болады [2, с.17].   

Осы тастан жасалған бұйымдар аса бай тарихи-мəдени мұрамыздың құрамдас бір бөлігі ғана емес, 
ертедегі халықтардың тұрмыс-тіршілігінен, рухани бітім-болмысынан хабар беретін заттай дерек болып 
табылатындықтан оны кешенді түрде зерттеп, археология ғылымындағы олқылықтарды толықтыратын 
уақыт жетті. Тас құралдары мен бұйымдары қола дəуіріндегі əлеуметтік-экономикалық тарихының, 
материалдық тұрмыс-тіршілігінің деңгейінің, мəдениет ерекшеліктерінің, сауда-экономикалық байланыс-
тарын жəне халықтың сенім, əдет-ғұрпының кейбір белгілерін көрсететін бағалы тарихи дерек болып 
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табылады. Сондықтан қазіргі кезде археологиялық ғылымының алдында тұрған мəселелердің бірі  Орта-
лық Қазақстан аймағында орналасқан қола дəуіріне жататын екі ірі кен орындары Атасу микроауданы 
мен Талдысай микроауданынан қазба жұмыстарының барысында табылған тас құралдары мен бұйым-
дарын трасологиялық əдістің негізінде өңдеу техникасының ерекшеліктерін айқындап, тас құралдарын 
жіктеп, сараптап, мəлімет қорын құрастыру жəне топтастырып кешенді түрде зерттеу болып табылады. 

Соңғы жылдары тастан жасалған құралдардың қызметін анықтау, оларды сыныптарға бөлу жан-жақты 
қарастырылуда. Сол себепті бізде қола дəуірінің Атасу, Атасу ІІ,  Мыржық, Ақмая, Талдысай қонысының 
материалдарына трасологиялық зерттеу жүргіздік. 

Трасологиялық əдістің ғылыми зерттелу тəсіліне еңбек құралдарын микроскоп арқылы зерттей 
отырып, құралдарда қалған іздеріне байланысты қызметін анықтау болып табылады. Осы əдістің негізін 
алғаш С.А.Семенов салған. Ол тастың бетіндегі сақталған іздерден ертедегі қауым тұрғындарының 
қандай іспен айналысқанын анықтауға болатынын дəлелдеп көрсеткен [3, 3 б.]. 

Зерттеу нəтижесі бойынша құралдардың тау-жыныстарын ұсақтап байытуға, руданы балқыту үшін 
дайындауда қолданылатын негізгі тас еңбек құралдары алдыңғы орында екені анықталды. Осы топтың 
ақпараттық деңгейі археология тəжірибесіндегі трасология тəсілі арқылы еңбек құралдарының бетінде 
қалған іздерді зерттеу барысында ерекше өсті. Құралдар белгілеріне қарай морфологиялық талдау, 
трасология мен салыстырмалы əдіс негізінде: 1) тау-кен жəне металл өңдеу өндірісінде; 2) үй жəне 
тұрмыста қолданылатын еңбек құралдары болып екі топқа бөлінді [4, 202 б.].  

Кен өндіруге арналған шотбалталар мен балғалар құралдардың басым бөлігін алады. Салмағына қарай 
олар 3-ке: ірі, орташа жəне кіші балғалар болып бөлінеді. Мұндай балғаларды көбінде ірі кен орын-
дарында пайдаланған. Мысалы, Қарқаралы І-ІІ, Ұлытау, Шортанды-Бұлақ, Атасу І, ІІ, Суық-Бұлақ 8, 
Мыржық жəне Милықұдық  т.б. табылғын [5, 3-42 бб.].  

Шотбалталардың ішінде көбі тау жыныстарын майдалауға қолданған. Əсіресе руданы майдалауға 
арналған құралдар жиі кездеседі, оны майдалау руданы өңдеудің алғашқы сатысы болып есептеледі. 

Шотбалталар өте ірі, ұзындау болып келген. Бұл құралмен тау жыныстарының қатты бөліктерін жару 
үшін қолданған. Ұзақ пайдаланудың салдарынан шотбалталардың жүзі мұқалған. Құралдардың жүзі 
қырлы, əрі үшкірленіп келген. Кейде ұзынша болып бөлінген қатты тастарды пайдаланған, ал кей 
жағдайда ұрғыштардың көмегімен белгілі бір формаға келтірген. Мұқалған жүзінен микроскоптың 
көмегімен мыжылғанын, минералдардың қалдықтарын байқылауға болады. Жүзінен жыныс саңылақ-
тарына тығылып қалған минералдардың қалдықтарын байқылауға болады. Кейбір құралдарда ағаш сапқа 
байлауға арналған ойықшалар бар, сол тұста ұзақ уақыт ағаш саптың болуынан пайда болған жылтыр 
аймақты көруге болады. Мұндай шотбалталардың ұру күші қолбалталарға қарағанда мықтырақ болып 
келеді. Сонымен қатар қолға ұстайтын тұстары сынған құралдар да кездеседі, себебі қатты ұрған кезде ең 
əлсіз сап бөлігі салмақты көтере алмай сынған. Сол себепті көбінде сап жағы тез желініп отырған. Құрал-
дың іске алғысыз болып қалғанын оның қырындағы сынықтан, əртүрлі минерал қалдықтарының сынған 
жеріне толып қалуынан көруге болады. Кен ісінде шотбалтаның қайламен бірдей қызмет атқарғанын 
дəлелдей аламыз. 

Табылған материалдарды сараптай келе біз Орталық Қазақстан қола дəуірінің қоныстарында жиі 
кездесетін тас құрал түрі қол шотбалталар болғанын көреміз. Кейбір құралдарда «Х» тəрізді ағаш сапқа 
байлауға арналған ойықшалар барын анықтадық. Мұндай шотбалталардың ұру күші қол штобалталарға 
қарағанда мықтырақ болып келеді. Сонымен қатар қолға ұстайтын тұстары сынған құралдар да кездеседі, 
себебі қатты ұрған кезде ең əлсіз сап бөлігі салмақты көтере алмай сынатын болған. Сол себепті көбінде 
сап жағы тез желініп, құралды жарамсыз болып қалуына əкеліп отырған. Құралдың іске алғысыз болып 
қалғанын оның қырындағы сынықтан, əртүрлі минерал қалдықтарының сынған жеріне толып қалуынан 
көруге болады. Құралдың аталымыш қоныстардан көптеп кездесуі сол кезең кеншілерінің руданы өңдеу-
де алғы қатарда болғанын айғақтайды. Бұдан біз кен ісінде шотбалтаның кайламен бірдей қызмет 
атқарғанын дəлелдей аламыз. 

Руданы майдалауға арналған құралдар əртүрлі: келсаптар, дерментастар жəне тақтатастар. Сопақша 
беті тегіс келген тақтатастың бір бөлігінде руданы салып, ұнтақтаған. Келесі беті жерге қойылған сол 
себепті ол жерлерден жырып кеткен, сырылған сызықтарды көруге болады. Жұмыс жүрген бөлігінде 
ұзын түзу сызықтарды (6-8 мм) байқауға болады. Мұндай сызықтар тау жыныстарын ұнтақтау кезінде 
пайда болады, қоныс мыс балқытумен айналысқандықтан ол шамасы мыс рудасын ұнтақтаған болуы 
керек. Көбінде конгламерат минералын қолданған. 

Тастан жасалған төстердің екі жақ беті, кей жағдайда бір ғана беті пайдаланылғаны байқалады. Негізі 
тегіс, шеңберлі. Қырлары тегістелген. Құрылымы майда қиыршықты, мықты текс туралы. Магматикалық 
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процесс жүрген минералдардан да жасаған. Себебі ондай минералдар қатты, əрі шыдамды болып келеді. 
Диаметрі 9-10 см, қалыңдығы 3,8-5 см. Ұзақ жұмыс істеудің барысында құралдың ортаңғы бөлігінен 
ұрудың, салдарынан кертіктер, терең жарықтар байқауға болады. Құрал ұзақ уақыт қызмет атқарған. 
Көбінде төстерді екі аяқтың ортасына қысып отырып, жұмыс жасаған. 

Бəріненде көп кездесетіні, əрі жасалуы жағынан оңай болып келетін құрал ол – дисктер немесе дискі 
тəрізді, бір-біріне қарама-қарсы біртегіс беті бар, жаны қашалған жəне пекитаж əдісімен өңделген 
бұйымдар. Диаметрлері 6-10 см, биіктігі 1-2 см, ал кейбірі кіші болып келеді. Олардың қырғыш немесе 
тегістегіш ретінде пайдаланылғаны жайлы құрал бетінде іздері байқалмайды. Кейбір дисктер жоғарғы 
температураның жəне суытудың салдарынан беткі беттерінде жарықтар пайда болған. Ал біреуінде қара 
күйенің ізі бар. Ж.Құрманқұлов пен М.Қадырбаев дисктер қыш ыдыстарды суытуға арналған үйкек 
болуы мүмкін деп пайымдайды [6, 162-163 бб.].   

Сонымен қатар қайланың қызметін кетпен тəрізді құралдар да атқарған, оның төменгі бөлігі (жұмыс 
істейтін) үшкір болып келген, жоғарғы жағында қолға ұстауға ыңғайлы етіліп жасалған сабы бар құрал. 

Талдысай қонысында сонымен бірге тас кетпендер де көптеп кездеседі. Олар ауылшаруашылығында 
жəне өндірісте де қолданылған. Осыған ұқсас құралдар Атасу І, ІІ, Суық-Бұлақ 8, Мыржық қоныстарында 
да кездеседі [7, 435 б.].  

Шар тəрізді тастар кварцит пен кварцтан пекитаждың көмегімен формасы жасалынған. Диаметрлері 
əртүрлі, 0,8-10 см. аралығында. Көбінде мұндай шар тəрізді құралдарды ау құралына немесе аң аулауда 
(болло) қолданылған. Мұндай құралдар еш трасологиялық белгілер қалдырмайды.  

Өндірістің келесі кезеңі – ол ұсақталған рудаларды ұнтақтау. Оны беті тегіс тақтатастардың (абразив) 
бетіне қойып үккіштердің көмегімен майдалайды. Үккіштердің жұмыс істеген бөлігінен майда сызықтар 
мен рудалардың қалдықтарын көруге болады. Осыдан кейін руда пештерде қорытылуға жіберіледі. 

Қайрауға арналған құралдардың нақты формасы жоқ себебі көбінде майда құмдақты минералды 
пайдаланған. Мұндай құралдар Атасу қонысынан табылған қайрақтар шеңберлі, бұрыштары тегістелген 
түрінде кездессе, Мыржықта төртбұрышты, тікбұрышты, трапециялы түрде кездеседі. Пекитаж техника-
сымен өңделген, қырлары тегістелгендері де кездеседі, кей жағдайда кез келген минералдың сынығын 
пайдаланған. Ұзындығы 10-12 см, ені 2-5 см. Қара, қызғыш қоңыр түсті, құрылымы майда қиыршықты, 
мықты текстуралы. Шамасы металл бұйымдарды жонуға пайдаланса керек. 

Кен өндіруде, шаруашылықта кеңінен қолданылған құралдардың бірі – келілер. Ұсауға ыңғайлы етіп 
жасалған, ұзындығы 10-20 см., салмағы 0,5-1 кг. Тақтатас түріндегі келсаптарды руда, мыс қалдықтарын, 
минералдарды үгітуге қолданған. Кейібір құралдарда дəнді-дақылдарды үгіткені анықталды. Ал, келсап-
тардың бетіндегі іздер бойынша олардың үстінде руда мен минералдар үгітілгені анықталып отыр. Кейбір 
жағдайларды олардың екі жағы да пайдалынылған, негізгі ерекшелігі қарқынды жұмыстың салдарынан 
орта тұсында ойықшаның болуы. Алат қонысынан осындай келсаптардың кездесуі металлургиялық 
қоныстарда бір-біріне ұқсас құралдардың пайдаланылғанын сенімді дəлелдей аламыз. 

Құйылған  дайын бұйымдар суыту кезеңіне өтеді. Бұл кезеңде реттеушерлердың көмегімен артық жер-
лері алынып, тегістегіштердің көмегімен тегістеп, қайрақтардың көмегімен жүздері қайралатын болған. 
Талдысай қонысында металл іздері байқалатын қайрақтар, тегістегіштер жиі кездеседі. 

Қоныста жиі əрі көп кездесетін құралдардың бірі – тегістегіштер. Олар екіге бөлінеді бірі – металл 
бұйымдардың бетіндегі кертіктерін тегістеуге арналса [8, 161, 164 бб.], екіншілері қыш ыдыстардың 
сыртын тегістеуге арналған. Құрал ретінде көбінде галька сынықтарын пайдаланған, оның тегіс жерімен 
тегістеген. Кейбір құралдарда ішке немесе сырқа қараған бұрыштарында пайдаланылғанын айғақтайтын 
іздер бар, бұйымның қиын тұстарын тегістеуге əрі əдемілеуге үшбұрышты галька тастарды пайдаланған. 
Көп тегістегіштерде 2-3 жұмыс участігі байқалды.  

Құралдардың ішінде тері өңдеуге де арналған жылтыратқыштар мен тері бетіндегі талшықтарын 
тазартуға арналған қырғыштар кездеседі. Қырғыштардың жүзінде қалған тері майының жəне жүн 
талшықтарынан біз ол кезеңнің тұрғындары үй шаруашылығында да тас құралдарын пайдаланған деп 
нақты айта аламыз. 

Қорыта келгенде Орталық Қазақстан аймағындағы металлургия саласымен айналысқан қоныстар мен 
шеберханалардың пеш құрылысында аздап ерекшеліктер болғанымен олардың барлық кен өндірісінде 
пайдаланылған барлық тас құралдарының қызметі бірдей. Трасологиялық тұрғыдан зерделенген барлық 
материалдардың нəтижесі бойынша біз қола дəуірінің металлургтер қоныстарындағы тұрғындардың өмір 
сүру кезеңінде кен өндірісі мен қола бұйымдарды құю, экспорттау алғы орында тұрғанын анық айта 
аламыз. Сонымен қатар кен өндірісіндегі шикізатты өндіруден бастап дайын өнімдерін жасау процесін 
көре аламыз, яғни тұрғындардың шаруашылық қызметінің анықтауға мүмкіндік алдық. Үй шаруашылы-
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ғында тері өңдеумен, балықшылықпен жəне аң аулаумен де айналысқанын археологиялық заттай 
деректер дəлел. 

Сонымен, қыш материалдар мен қола пышақтарды, тастан жасалған құралдарды зерттей келе 
қоныстың төменгі мəдени қабаты ІІ мыңжылдықтың екінші жартысында пайда болып б.д. І-ІІ 
мыңжылдықтарда өмір сүруін тоқтатқан. 
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Резюме 

Анализ каменных орудии для металлургии из поселении Атасу и Талдысай 
В статье рассматривается изучение поселении металлургов. Их орудий труда (песты, молоты, наковальни, 

скребки, лощила и др.), происходящих из материалов целого ряда поселений Сарыарки эпохи бронзы. В результате 
исследований поверхностей анализируемых предметов можно заключить о том, что в основном орудийный 
комплекс имел одинаковую функциональную нагрузку за исключением некоторых незначительных деталей. В 
большинстве своем каменные орудия использовались в металлургическом процессе, начиная с подготовки сырья и 
заканчивая производством готовых изделий. Кроме того, анализируемые артефакты также использовались в 
кожевенном деле, ловле рыбы и на охоте. 

 
Sammary 

The analysis of stone tools for metallurgy settlement of Atasu and Taldysai 
The paper is considered study the settlement of Metals. It is tools (pestles, hammers, anvils, scrapers, polishers, etc.) 

originating from a variety of materials Saryarka Bronze Age settlements. The studies on the surfaces of the analyzed objects 
may make the assumption that the main tools had the same set of functional load except for some details Most of the stone 
tools were mainly used in metallurgical process from preparation of raw materials to the manufacture of finished products. In 
addition, being analyzed artifacts were also used in leatherworking, fishing and hunting. 
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Аннотация 
Results of georadar researches of the top layers of a citadel of the medieval ancient settlement Dzhankent are presented in 

article. The anomalies of density of soil revealed on one of sites, are interpreted as the remains of square and rectangular 
rooms. Nature of building and planning on a site coincides with the already earlier studied.  

Keywords:Dzhankent, East Aral, archeology, georadar researches, oguz. 
 
The ancient settlement Dzhankent – one of "marsh ancient settlements", the capital of the state of oguz, is in 

East Aral, in 5 km from the left bank of the river of Syr-Darya. The ancient settlement has the T-shaped form – 
the rectangle with expansion in east part fenced with powerful fortifications with towers. Its size 483 X 333 m. 
The square citadel size is 100 X 100 m, located in a northwest corner. [1, p. 59-63] (Figure 1). 

 

  
Figure 1. Zhankent settlement. Space image and aerial photo 

 
The first archaeological works on a monument were begun in the XIX century, P.I. Lerkh and                         

V.V. Vereshchagin [2, p. 2-7]. In 1946 Dzhankent was examined by aviaroute group of the Khorezm expedition 
at the head of S. P. Tolstov. [1, p. 57-71]. Stationary researches of the ancient settlement begin since 2005, efforts 
of Institute of archeology of A.H. Margulan and Kyzylorda state university of  Korkyt-ata together with Institute 
of ethnology and anthropology of M.M. Miklukho-Maclay of the Russian Academy of Sciences. [3; 4; 5; 6; 7]. As 
a result of long-term archeological excavations of a citadel of Dzhankent, character and features of building of a 
citadel and planning of rooms is revealed. 
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During visual survey in 1946 S.P. Tolstov noted that the internal part of a citadel is built up with the big houses 
massifs separated from each other by the small streets which arenot seen on a surface now [1, p. 60]. This 
observation is confirmed also by archeological excavations of 2006-2015 when the large quarters consisting of the 
rooms attached to each other were revealed. Quarters are divided by small streets and the yards. Along walls of 
rooms sufas were arranged. In walls and the sufas the fireplaces, tandyrs and khoums were established. From the 
studied rooms are distinguished four in which adobe floor altars settled down. The considerable collection of 
ceramics and bronze products is find. [4; 6] 

Geophysical surveys the already early were conducted on Dzhankenta and included an electro tomography, 
magnetic surveying and a kappametriya. From the materials of these researches published now it's clear that 
fortifications of a citadel are arranged on the powerful adobe basis which is based possibly upon earlier 
occupation layers. In the central part of a citadel there is peculiar "well" - a place on which the basis of walls 
wasn't arranged [7]. 

In this work results of georadar researches on an ancient settlement Dzhankent citadel in 2015 are presented. 
Interpretation of georadar data represents a complex task as the theoretical base of a method and the mathematical 
apparatus applied at an interpretation stage are developed poorly. In addition, many objects of application of a 
radar method - technologically processed sections of quaternary deposits, occupation layers, underground 
engineering constructions, archaeological and other objects, usually differ in a complex and non-uniform 
structure, contain a set of various inclusions and not uniformity, unevenly and are falteringly moistened that 
creates a difficult wave picture on a radiogram and complicates comparison of geophysical anomalies to real 
subsurface objects [8, p. 93].  

As a result, the purpose of interpretation of radar data is transformation radiogram in the stratified cuts of 
deposits, identification and division of natural and technogenic buried not uniformity, their comparison to real 
objects and determination of parameters (depth, the sizes, safety condition, etc.)  

Important information, for interpretation of the obtained georadar data, observation over a stratigraphy of 
excavations and certain rooms bear. So during our works it is established that the top construction horizon on a 
citadel is considerably destroyed and only the separate not interconnected constructions are find: sufa, fireplaces, 
ceramics congestions. Construction of the second horizon preserved better on which studying the main 
archaeological works were concentrated remained. Many constructions were strongly destroyed during Modern 
and Latest times when on the ancient settlement the cemetery functioned.  

Observation over filling of internal space of rooms, allow to allocate some types of rooms: 1) it the rooms 
filled with a adobe brick blockage; 2) rooms with filling from friable loamy soil, with ashes; 3) and also rooms 
with two-layer filling which top part is filled with more dense loam – a blockage of adobe bricks from walls, and 
lower with friable ashen filling.  

GSSI SIR-3000 georadar with an antenna frequency of 270 MHz was applied to makegeoradar scanning. 
Identification of constructions of the top remained horizon, and studying of fortifications of a citadel was the 
purpose of works. Research is conducted on three areas (Figure 2). 
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Figure 2.The citadel of Dzhankent settlement.Site location of georadar scanning.aerial photo 

 
The area No. 1, the sizes of 53Х24 m, is located in southwest part of a citadel, it was investigated on depth of 

1,59 m (Figure 3). In a northwest corner of a site the citadel wall fragment is traced. The wall isn't revealed 
completely therefore it isn't possible to establish its width, it is only possible to note that it is find on all depth of 
scanning.  

 
Figure 3.The area No. 1. Plan of identified buildings 

 
In southwest and southeast parts of a site uniformly soft soil lies, - possibly courtyard platforms and perhaps 

the site of the street noted on the plan of 1946 [1 settle down, here with. 59] In northern and central parts of a site 
anomalies of density of soil which most likely are the remains of walls of rooms are find, the group of three 
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objects (No. 2, 3, 4) in the central part of a site is especially allocated. The revealed objects are best of all find 
since depth of-0,5 m from a surface. Their sizes allow understanding parameters of rooms approximately. 

Object No. 2 – the room the sizes about 3x3 m. Object No. 3 – 4x3 m. Object No. 5 – 4 x 2,5. Object No. 6 
sizes of 5 x 3 m. Object No. 7 - 5,5x 3,5 m. East wall of objects No. 6 and No. 7 – a solid bearing wall, proceeds 
to the north, overstepping the bounds of a site of researches. The object No. 8 – the large rectangular room, about 
7,5 m long, its northern part is behind research borders. Object No. 9 sizes of 3,5 x 3 m. Object No. 10 sizes of 3,5 
x 3 m. Object No. 11 – 10 x 10 m. Object No. 12 – 3,5 x 3 m. Object No. 13 – 5,5 x 2 m. Object No. 14 – 5 x 4 m. 
Object No. 15 – 4 x 2 m. Object No. 16 – 3,5 x 2,3 m. Object No. 17 – about 4 m wide, east part of this room is 
located outside the boundaries of a research area.  

The area No. 2 situated on a northern wall of a citadel, near a northwest corner. It was investigated on depth of 
2,38 m. The site the sizes of 32x4 m, allowed to reveal a fortification fragment. 

The area No. 3, is located at a southeast corner of a citadel. It was investigated on depth of  2,38 m. On the area 
of 16x10 m, the fragment of the southern wall of a citadel and perhaps the remains of walls of one room was 
revealed.  

The anomalies of soil revealed during georadar researches on a site No. 1, are identified by us as square and 
rectangular rooms, attached to each other. In general building, planning and the sizes of rooms on aarea doesn't 
differ from revealed earlier in excavations. World experiment of georadar researches is shown by advantage of 
carrying out multiple researches, seasonally and according to humidity of soil [9, p. 148]. New researches will 
allow to specify our data on building of a citadel and fortification constructions of Dzhankent. 
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Аннотация 
В статье представлены итоги георадарных исследований верхних слоев цитадели средневекового 

городища Джанкент. Выявленные на одном из участков аномалии плотности грунта, интерпретируются как 
остатки квадратных и прямоугольных помещений. Характер застройки и планировки на участке совпадает с 
уже ранее изученными.  

Ключевые слова: Джанкент, Восточное Приаралье, археология, георадарные исследования, огузы. 
 

Түйіндеме 
Мақалада автор ортағасырлық Жанкент қалашығының цитадель бөлігінің беткі қабатына сипаттама жасап, 

ондағы жер телімдернде кездесетін топырақ тығыздығы мен тік бұрышты жəне шаршы тəріздес бөлмелердің 
кездесетіндігн айқындап, құрылыстардың сипаты жағынан бұрын да кездескен зерттелген ескерткіштерге ұқсас 
болумен сипатталатындығына ерекше тоқталады.  

Тірек сөздер: Жанкент, Аралдың Шығыс жағы, археология, георадарлық зерттеулер, оғыздар 
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Аннотация 
В данной статье  предпринята попытка раскрытия смыслового содержания казахских узоров-орнаментов и 

применения их в национальной одежде.  
 Национальный орнамент  представляет собой один из наиболее ярких  разделов художественного творчества  

казахского народа, являлся  неотъемлемой частью его духовной жизни. Он тесно был связан с бытом народа, с его 
обрядами и обычаями, развивался на основе преемственности  поколений, сохранения и развития лучших 
традиционных и художественных  форм. Истоки его уходят в далекую древность. 

Любой кочевник с детства знал символику орнамента и мог расшифровать его смысл. На сегодняшний день, к 
сожалению, в Казахстане почти не осталось мастеров, знающих и владеющих старинными секретами изготовления 
национальных орнаментов, проблема сохранения казахского народного творчества стоит очень остро, богатейшие 
традиции и навыки, применяемые в декоративно-прикладном и орнаментальном искусстве – теряются. Например, 
сегодня в ковроткачестве используется только 50 узоров - орнаментов из 200-т, применяемых ранее. 

Поэтому  одной из важнейших задач нашей республики в современных условиях по-прежнему  является 
возрождение, сохранение, изучение и пропаганда художественного наследия казахского народа.  

Ключевые слова: казахский  национальный орнамент, художественное творчество, семантика, национальная 
одежда, ювелирные украшения, изучение, пропаганда, культурное наследие казахского народа.  

 
 Возрождение национальной истории и культуры в контексте гуманистических ценностей ХХI века 

определяют новые этапы духовного развития казахского народа, которые становятся важным условием 
сохранения его идентичности.  

Основные черты развития культуры и искусства у степных народов с давних пор определялись 
потребностями кочевого быта, который определял и тип жилища, и его убранство, и одежду – 
формировал представления о красоте.      

Точную дату возникновения орнамента назвать  трудно, т.к.  истоки его уходят в далекую древность. 
Первые орнаментальные изображения обнаружены были ещё в каменном веке. В эпоху бронзы 
(андроновская культура) и  сакско-савроматский период, были развиты  уже достаточно хорошо. 

Орнаментальное   искусство кочевых народов постоянно развивалось и обогащалось в результате 
тесного взаимодействия с соседними народами.  

Сведения о декоративно-прикладном искусстве и о казахском орнаменте можно встретить во многих 
источниках средневековых авторов, в трудах европейских этнографов и путешественников, посещавших 
территорию  Казахстана в ХVI в. 

Начиная со второй половины ХІХ века, в изучение Казахстана активно включается Русское 
географическое общество и особенно его Западно-Сибирский отдел, который изучал историю, быт, 
обычаи и традиции казахского народа, осуществлял учет археологических памятников и т.д.  

  Большой вклад в изучение культуры казахского народа внесли такие исследователи, как И.Г. Георги, 
Г.Н. Потанин, В.В. Бартольд, члены Туркестанского кружка любителей природы, а также казахский 
ученый Ч.Валиханов. 

Одним из первых авторов, целенаправленно изучающим казахское орнаментальное искусство стал 
немецкий ученый Р.Карутц, посетивший Мангистау в  начале ХХ века. Результатом этого путешествия 
явилась работа «Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке» [1].  

В советский период под руководством А.Маргулана [2] в республике начинается подробное изучение 
истории и культуры казахского народа. 

Большой вклад в изучение декоративно-прикладного и орнаментального искусства внесли 
казахстанские исследователи: Т.К.Басенов [3], Х.Аргыбаев [4], М.Муканов [5], К.Ибраева [6], 
У.Джанибеков [7] и др. Современные исследователи И. Ерофеева[8], А. Шевцова[9]. Они дали  научно-
обоснованную картину возникновения и развития казахского орнамента, открыли законы его построения, 
сущность симметрии, равновесие фона и рисунка. Тем не менее,  изучение казахского национального 
орнамента продолжается и в наши дни,  множество его аспектов  не достаточно изучены и представлены. 

Термин орнамент обозначает – узор (украшение), построенный на ритмическом чередовании и 
организованном расположении элементов. 

Мотивы казахского орнамента чрезвычайно многочисленны и  разнообразны, они сохраняют черты 
разных эпох и стилей не только по форме, но и по технике исполнения.  

Oсновные узоры можно рaзделить на геометрические, растительные, зооморфные,  космогонические и 
т.д., которые применялись на протяжении ХVII - начала ХХ вв. Из сочетания основных узоров 
oброзовалась масса производных стилей и сочетаний [2, с. 85-86]. 
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Особое внимание хотелось бы обратить на семантику – смысловое значение орнаментальных узоров, 
применяемых казахами в национальном костюме и ювелирных украшениях.  Древние мастера знали, что 
орнамент оказывает сильное эмоциональное воздействие на человека, ему свойственно было передавать 
ощущения радости и печали, любви и счастья. Практически все орнаментальные узоры «читались» в свое 
время совершенно определенным образом.  Любой кочевник с детства знал символику орнамента и мог 
без труда расшифровать его смысл. Так, например, входя в войлочную юрту, он видел над пологом двери 
орнамент, который означал: «Пусть никогда не угаснет огонь в этом доме!» [10,с.90]. 

Орнамент щедро украшал мужскую, женскую и детскую одежду. Одежда была орнаментирована 
всегда согласно социальному статусу – щедро или скромно,  предназначалась для состоятельного 
человека и не очень, характеризовала человека по возрасту, из какого он региона, а конкретнее – «из 
какого  рода – племени», помогала выстраивать межличностные отношения друг с другом.  Для  девушек 
и юношей – особо. Каждый возраст казахского ребенка сопровождался особенным, соответствующим 
только ему орнаментальным декором убранства одежды, белья, ювелирный украшений. Ислам запрещал 
изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в 
орнаменте. Г.Н. Потанин писал: «Казахский орнамент проникает во все щели домашней обстановки; в 
юрте, благодаря работящей хозяйке, нет ни одного клочка войлока, ни одного кусочка кожи, ни одного 
вершка деревянной поверхности без орнамента. Гений трудолюбивой киргизки превратил юрту в 
картинную галерею, точнее сказать в выставку орнаментов» [10,с.100-101]. 

Как правило, одежда орнаментировалась вышивкой или аппликацией, в зависимости от того, из каких 
материалов она изготавливалась. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или 
предметом, на который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготавливался: каждый 
узор мог рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные, 
переработанные формы окружающего мира, природы или космоса. Так, например, ромб – символ 
плодородия – является формообразующей основой украшения одежды. Узор из стилизованных растений 
обозначал степь, а изображение растительного семени означало желание иметь большое потомство             
[2, с. 87]. 

Жизнь кочевника, в постоянно меняющейся обстановке, представляла соответствующие требования и 
к изобразительному искусству, которое непосредственно  было связано с их образом жизни и бытом.   
Символизированный мир животных был отражен в зооморфном орнаменте, и почти для каждого вида 
животных имелся свой способ орнаментального изображения; как «след верблюда» (түйе табан),  
«бараний рог» (қошқар мүйiз), «кость» (жiлiншiк), «позвоночник» (омыртқа),  «собачий хвост» (ит 
құйрық), и мн. др. Силуэты юрты дали кочевнику мотив для геометрического орнамента; идею верности, 
дружбы, вечного движения, силы и неутомимости выражали спаренные круги, полукруги, синусоиды. 
Например, знаки «қошқар мүйiз» (бараний рог) и «ашатуяқ» обозначали материальное благополучие 
скотовода, а если одежда украшалась узором түйе табан  (верблюжий след), то это означало, что одежда 
сшита для дальней дороги. Если человек желал кому-то счастья, свободы и независимости, то дарил вещь 
со знаками «құсмұрын», «қосқанат».  Древний элемент в виде запятой назывался у казахов «бақыт» – 
удача, счастье, благополучие. Этот элемент использовался главным образом в вышивке халатов и 
платков. На верхнюю же одежду и платья девочек наносились орнаменты в форме цветов или ласточки.  
На  одежду мальчиков наносились узоры в виде стрелы, орла, бараньего рога. Волнистая линия у всех 
евразийских народов обозначала воду [5с.,87]. 

Поклонение силам природы кочевого общества  нашло отражение в  символике пейзажного 
орнамента, для которого характерно изображение облаков, молний, огня, которые символизировали 
пространство, непобедимость,  расцвет, безбрежность, Они выполнялись в ярком насыщенном  цвете. 
Представления о сотворении мира, вселенной, космоса легли в основу кoсмогонических орнаментов. 
Розетки в виде многолучевых звёзд, концентрических  кругов передавали солярный или астральный 
смысл. Звездообразными узорами – «жұлдыз гул», «жұлдыз өрнек», «топ жұлдыз» вышивалась верхняя 
одежда, предназначенная для особых случаев и праздников, орнамент, которых оберегал их обладателей  
от сглаза. В основном, это были очень дорогие халаты, а их хозяева принадлежали к знатным родам. 
Многие из таких халатов по сей день находятся в этнографических музеях России и Казахстана. 

   Кoсмогонические узоры, символизирующие образ солнца и вселенной «күн көзі» (глаз солнца), «күн 
саулесі» (солнечные лучи), «шыққан күн» (восход солнца), с успехом были  использованы и в 
современной символике и геральдике РК. 

Основу казахского орнамента составляет строгое соблюдение принципов симметрии и композиции 
ритма. C большим мастерством народные умельцы размещали сложные по конфигурации композиции, 
как на больших, так и на малых плоскостях. Гармоничное цветовое решение, ритмическое чередование и 
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сочетание различных тонов – особенность узоротворчества  казахов. Цвет был тесно связан c материалом 
изделия и графикой узоров. Для орнамента красочное многоцветие в одежде имело глубокий смысл и 
значение.  Всякий цвет имел свою символику: голубой –  небо,  белый – радость, истину, счастье, желтый 
– знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю и т.д. Сочетание 
белого с красным воспринималось как выражение праздника, темные, приглушённые тона символизиро-
вали тоску и печаль. [12, с. 93-95] 

Известно также, что орнаментальное искусство прекрасно передавало богатство и красоту родного 
края, перипетии общественной жизни. В каждом образце одежды, в каждом узоре была отображена своя 
народная история. Каждая деталь несла в себе глубокий смысл, философию жизни. В народе долго 
сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна 
прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто с помощью орнамента девушка 
описывала свою жизнь. Если в орнаментальном коврике или покрывале она изображала символически 
худого человека, а рядом с ним полного – родители плакали, получив подарок, дочери жилось плохо. А 
если клюв птицы или крыла – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали 
друзей и родственников на той [10,с.91]. 

Кроме одежды большую семантическую нагрузку несли ювелирные украшения казахов. Историк 
И.Ерофеева пишет: «В оформлении научных и научно-популярных изданий, а также в современном 
декоративно-прикладном искусстве, тиражируются сейчас в основном одни и те же виды орнаментов. В 
то же время знакомство с ювелирными украшениями и оттисками печатей правителей степи говорит о 
том, что набор орнаментов был гораздо более широким и разнообразным. Согласно письменным 
источникам прошлых веков, по очертаниям перстней-печатей и орнаментальному рисунку на них, можно 
узнать сословие, к которому принадлежал хозяин печати. Так, каплевидная форма была характерна для 
правящей элиты, святое сословие – кожа носило перстни-печати круглой формы, старшины и батыры - 
овальные, грушевидные и квадратные. То же самое касалось и предметов вооружения, они также были 
персонифицированными: если одни сабли инкрустировались бриллиантами, то другие только золотом 
или серебром, то есть отличались друг от друга богатством, стилем оформления и орнаментом» [8, с.19].   

Детали уздечки, седла, стремени мастер-ювелир украшал тонкой резьбой и подбирал орнаменты, 
которые считалось, принесут удачу всаднику, быстроту и неутомимость коню. Иногда ювелирные 
изделия украшались изображениями животных, имевших символическое значение. Например, голова 
лошади символизировала мысль, сокол – ловкость,  рыба – бдительность, мышь – плодовитость скота и 
т.д.[10,с.89].                   

Материалы, шедшие на изготовление орнаментальных украшений, были соответственно подчинены 
этой символике: для выражения святости  и богатства применяли золото или янтарь, красный коралл 
олицетворял радость, жемчуг или серебро символизировали честность и правдивость, бирюза – верность 
и вечность, прозрачный топаз – чистоту. Девушки носили «жүзік» или  білезік» – браслеты на цепочке, 
где одно кольцо – это «птичий клюв», другое – «птичье крыло», что означало – быть независимой и жить 
в достатке.  

Символом единения двух начал, двух семей являлись массивные  перстни с шинками на два пальца – 
құдағи жүзік (кольца свах). Такие перстни дарила сваха свекрови, за покровительство и доброе 
отношение к невестке [12, с. 97].                                                                                        

К разряду изделий символизирующих плодородие относятся застёжки и бляхи с мотивами рыб и 
завитками рогов. Оберегами служили  нагрудные украшения, которые носили девушки (алқа өнерші), 
амулетницы треугольной формы – тұмарша, үкі аяқ (коготь филина) и др., надевались они только в 
торжественных случаях.  

Очень часто орнамент в древности имел и ритуальное значение. Многие кочевники носили бронзовые 
и серебряные талисманы c солярными кругами, которые являлись знаками магии, символами счастья и 
благополучия, отражением религиозных представлений. Считалось, также, что орнамент  обладает 
свойствами отгонять злых степных духов и предупреждать несчастья. Он не только украшал будни и 
праздники, но по мысли их создателей, делал бытие людей мистически причастным к таинственным 
силам, управляющим вселенной [9]. 

В щедрых узорах, искусных украшениях воплотилась художественная  одаренность народа, его 
мастерство и постоянное стремление к совершенствованию. 

К сожалению,  в современном мире орнамент – узор, который украшает предметы быта, не несёт 
смысловой нагрузки. В условиях рыночной экономики на продажу выставляются «орнаментированные» 
предметы призывно разукрашенные, на самом деле не имеющие ничего общего с семантикой националь-
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ного орнамента, с его красотой, чистотой и философией, что наносит огромный вред  прикладному 
искусству.  

На сегодняшний день, к сожалению, в Казахстане почти не осталось мастеров, знающих и владеющих 
старинными секретами изготовления национальных орнаментов. Проблема сохранения казахского 
народного творчества стоит очень остро; ни для кого не секрет, что богатейшие традиции и навыки, 
применяемые в декоративно-прикладном и орнаментальном искусстве – теряются и забываются. 
Например, сегодня в прикладном  искусстве используется только около 50-ти узоров-орнаментов из     
200-т, применяемых ранее.  

Молодёжь Казахстана утрачивает богатейшее наследие казахского народа, передававшееся по 
крупицам из поколения в поколение, а этого допустить нельзя! Поэтому  одной из важнейших задач 
нашей республики в современных условиях, по-прежнему, является возрождение, сохранение, изучение и 
пропаганда культурного наследия казахского народа.  
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Түйіндеме 
Бұл мақалада қазақ ою-өрнектерінің мағынасы мен олардың ұлттық киімде қолданылуы жайында түсінік 

беру талпыныс жасалынған. 
Ұлттық ою-өрнектер қазақ халқының көркем өнерінің ең белгілі салаларының бірі болып, оның рухани 

өмірінің ажырамас бөлігі болып келеді. Өрнектер жұрттың тұрмыспен, салт-дəстүрімен тығыз байланысып, 
ұрпақтардың бірізділігі, ең үздік дəстүрлі, көркем үлгілерінің сақтау мен дамуының негізнде өркендеді. 
Олардың тарихы ежелгі заманнаң бері қалыптасады. 

Əр көшпенді адам бала кезінен оюлардың бейнелемесін біліп, олардың жасырын мағынасын түсіне алатын. 
Өкінішке орай, бүгінгі заманда Қазақстанда ұлттық ою-өрнетерін жасалу құпияларын білетін ұсталар қалмады, 
қазақ қолөнерін сақтау мəселесі ең өзектілердің бірі болып саналады, өнер мұрасының бай дағдылары 
жоғалтылады. Мысалы кілем тігу ісінде баяғыда қолданылған екі жүз ою-өрнетекрінің ішінен тек қана елу 
түрлері пайдаланылады. 

Сондықтан да қазіргі жағдайда қазақ халқының көркем мұрасын қайта жандану, сақтау, зерттеу жəне 
насихаттау мемелекетіміздің басты мəселелердің бірі болып қалады. 

Тірек сөздер: қазақ халқы, ұлт, ұлттық киімдер, көркем өнер, өрнек, қазақ қолөнері 
 

Summary  
This article attempts to disclosure of the semantic content of the Kazakh patterns and ornaments and their 

application in national dress.National ornament represents one of the most striking sections of art of the Kazakh people, 
it was an integral part of his spiritual life. It is closely associated with the life was the people, with its rites and customs, 
developed on the basis of continuity of generations, preservation and development of the best of traditional and artistic 
forms. Its origins go back to ancient times. Any nomad knew from childhood ornament and symbolism can decipher its 
meaning. Today, unfortunately, Kazakhstan almost no masters, knowledgeable and possessing the secrets of the ancient 
national ornaments, the problem of preservation of the Kazakh folklore is very serious, rich traditions and skills used in 
the decorative and ornamental art - lost. For example, today in the carpet weaving is only 50 patterns - patterns of the 
200-m used previously. Therefore, one of the most important problems of our country in modern conditions is still the 
revival, preservation, study and promotion of the artistic heritage of the Kazakh people. 

 Keywords: Kazakh national ornament, artistic creativity, semantics, costumes, jewelry, research, promotion, 
cultural heritage of the Kazakh people. 
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УДК 903.2(574) «637» 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ОРТАЛЫҚ МУЗЕЙДІҢ 
АРХЕОЛОГИЯ ҚОРЫНДАҒЫ ҚОЛА ДƏУІРІ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ 

ТАРИХЫ 
 

Айтқұл Х.А. – 
Р Мемлекеттік Орталы0 музей 0ызметкері,  
Алматы, 
Р МОМ археология орталығыны� жетекшісі 

 
Түйіндеме 

Аталмыш мақалада Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейдің археология қорындағы қола дəуірі 
коллекциясының қалыптасу тарихы баяндалады. Осы мақаланы дайындау барысында Солтүстік Қазақстан музей 
бірлестігі мен ҚР МОМ-ның есепке алу бөлімі мұрағатының есепке алу жəне мұрағат құжаттары пайдаланылды. 
Сонымен қатар еуразиялық даланың қола дəуірі мəселелерімен айналысатын археолог ғалымдардың да еңбектері 
қарастырылды. Мақалада Орталық жəне Шығыс Қазақстанның археологиялық экспедицияларын əр жылдары 
басқарған атақты ғалым-зерттеушілер Ə.Х. Марғұлан,  Ə.М. Оразбаев, М.Қ. Қадырбаев, Ж.Қ. Құрманқұловтар 
жүргізген қазба жұмыстарында ҚР МОМ-ның қатысуымен қатар аталған өңірлердің ескерткіштерін зерттеуде өз 
үлесін қосқаны жөнінде де деректер берілген.    

Тірек сөздер: коллекция, қола дəуірі, артефактілер, Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы, қоныс, 
қорым. 

 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің қорларында Қазақстанның ежелгі уақыттан 

бергі тарихы туралы ақпарат сақтаған археологиялық  коллекциялар жинақталған. Қазақстанның ежелгі 
тарихын баяндау кезінде заттай дереккөздер – археологиялық ескерткіштер негізгі мəнге ие болады. Олар 
кейбір кезеңдер үшін сақталған жалғыз дереккөз де болып табылады.  

1946 ж. Қазақ КСР Ғылым академиясының Тарих, археология жəне этнография институты                   
Ə.Х. Марғұланның жетекшілігімен Орталық Қазақстан ескерткіштерін жүйелі жəне жан-жақты зерттеу-
дің негізін салған Орталық Қазақстан экспедициясы ұйымдастырылды. Орталық Қазақстан археология-
лық экспедициясын əр жылдары Қазақстан археологиясының көрнекті ғалымдары Ə.Х. Марғұлан,         
М.К. Қадырбаев, Ж.К. Құрманқұлов басшылық етті. Кең ауқымды археологиялық барлаулар жəне қазба 
жұмыстары барысында Орталық Қазақстанда аумағында көптеген қоныстар мен қорымдар анықталып 
зерттелді. Араларында ерте (нұра) кезеңінің мынадай қоныстары, қорымдары жəне құрбан шалатын 
огрындары бар: Ақшатау, Бұғылы I, Байбала I, Қомағал, Қанаттас; Атасуслық: Айшырақ, Саңғыру II, 
Былқылдақ I, II, III; Шерубай-Нұра, Қарабие; дандыбай-беғазылық: Ақсу-Аюлы II, Ортау II, Беғазы; 
Атасу қонысы, Мыржық, Бұгылы II, Ұлытау.  

1950 жылдары Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының құрамында үш топ болды.         
А.М. Оразбаев басқарған бірінші топ Ботақара, Қанаттас, Елпібек, Егіз Қойтас, Жамбай-Қарасу, Басбал-
дақ, Алтынсу, Жанайдар жəне Беласар сынды андрон қорымдарын зерттеумен айналысты, Ə.Х. Марғұлан 
жетекшілік еткен екінші топ кейінгі қола дəуірі мен қоладан ерте темір дəуіріне өтпелі кезең 
ескерткіштерін зерттеді, М.Қ. Қадырбаев басшылық еткен үшінші топ Санғұр II қорымын зерттеді. 
Сондай-ақ əр жылдары экспедициялар жұмыстарына Л.Р. Кызласов (1948), К.А. Ақышев (1951-1952),  
Г.И. Пацевич, А.Г. Максимова, Т.Н. Сенигова, Г.В. Кушаев,  X.А. Алпыспаев сынды ғалымдар қатысты. 

1955 ж. Ə.Х. Марғұланның жетекшілігімен Атасу I қонысының алғашқы қазба жұмыстары жүргізіліп, 
одан шеберхана орны анықталды (Л1 тұрағын-жай орны). Қазба жұмыстарының материалдары «Горное 
дело в Центральном Казахстане в древние и средние века» атты мақалада жарияланды. Ə.Х. Марғұлан 
мұнда түрлі-түсті жəне қара металдарының барлық белгілі зерттемелерінің сипаттамасын береді.        
Сондай-ақ бұл мақалада кең көлемде Орталық Қазақстанның металлургиясы туралы геологиялық жəне 
археологиялық зерттеулердің нəтижелері беріледі [1, 3-30 бб.]. 

Алғашқы қазбалардан соң, 20 жыл өткеннен кейін 1975 жылы М.К. Қадырбаев басқарған Орталық 
Қазақстан археологиялық экспедициясы Атасу қонысындағы жұмысты қайта қолға археологиялық қазба 
жұмыстарын қайта жалғастырды. Атасулық археологиялық ескерткіштер тобына мынадай үш қонысты 
жатқызуға болады: Атасу I, Атасу II (Ақ Мұстафа) мен Мыржық, сондай-ақ  қорымдардың тұтастай тобы 
(Саңғыру I- III, Атасу I-III, Ақ Мұстафа, Мыржық жəне тау-кен өндірісі (Сарыбұлақ, Дарат, Босаға, 
Оғызтау, Кенказған) [2]. 
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ҚР МОМ қорына түскен Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының алғашқы материал-
дарының бірі 1946-49 жж. Атасу I, Атасу II жəне Бұғылы I, II қоныстарынан қазып алынған жəне 1957 ж.      
Ə.Х. Марғұлан тапсырған артефактілер болып табылады. Бұл коллекция қыш ыдыстардың (КП 6112, КП 
6237) фрагменттер түрінде болып келеді. Сонымен бірге Орталық Қазақстан ескерткіштерінің хроно-
логиясын анықтау үшін 1947 ж. Бегазы 4 [3] кіші тақталы кесенесі, 1948 ж. Л.Р. Кызласовтың қатысуымен 
2 жəне 3 [4] тақталы кесенелер ашылды, 1949 ж. Ақшатау тауларындағы жəне Шерубай-Нұра өзендерінің 
сағасындағы Соқыр өзені алқабындағы қола дəуірі ескерткіштерінің ерте (нұра дəуірі) тобы зерттелді. 
Жиналған материал қыш ыдыстар мен тас еңбек құралдарының фрагменттерінен тұрады (КП 6002, КП 
6006, КП 6104, КП 6204, КП 5985, КП 5987). Қола дəуірі коллекциясына 1951-52 жж. Бұғылы I мен 
Былқылдақ I жəне ІІ қорымдары мен қоныстарының қазба материалдары енген, ескерткіштер Шерубай-
Нұра өзені алқабынан 6-7 км батысқа қарай жəне Бұғылы тауының етегіндегі Жарық станциясынан 
солтүстік-шығысқа қарай 40 км қашықтықта орналасқан  (КП 16009, КП 16010, КП 16012, КП 16016 Акт 
№152, 23.11.1979 ж.) [5, 75-77 бб.]. Былқылдақ І археологиялық кешені Қарағанды аумағындағы Ақсу-
аюлы елдімекенінен солтүстік-шығысқа қарай 35 км тұстағы Талды-Нұра өзенінің жоғарғы жағындағы 
Былқылдақ өзенінің сол жағалауында орналасқан. Былқылдақ қорымының коллекциясы мынадай 
əшекейлерден тұрады: 14-ші қоршаудан табылған жыртқыш аңның азу тісі түріндегі тұмарлар, қола 
моншақтар, Былқылдақ ІІ қорымынан түбінде свастика белгісі бар 3 қыш ыдыс (КП 20253/5 Акт №390, 
18.10.1985 ж.) табылды (сур.1) [6, 5-7 бб.]. Осыған ұқсас свастика белгісін СҚОМ (Солтүстік Қазақстан 
облыстық музейлер бірлестігі) археология қорынан да кездеседі, Солтүстік Қазақстан облысы, Петровка 
ауылындағы ғибадатха орынынан табылған қыш ыдыстың (тұрқының дөңес тұсында) бөлігінен де 
ұшырастыруға болады (СКОМ оф 1841/51-59) [7, 10-12 бб.]. 

 

     
Сурет. 1. 
ыш ыдыс. Был0ылда0 ІІ 0орымы 

1973-1976 жж. бастап Қарағанды мемлекеттік университетінің археологиялық экспедициясы                
Г.Б. Здановичтің жетекшілігімен ауқымды қазба жұмыстары атқарылды, ал 1977 жылдан бастап 
экспедицияға В.В. Евдокимов басшылық жасады. Қарағанды археологтарының ұжымы                               
(В.В. Варфоломеев, В.В. Евдокимов, С.У Жауымбаев, К.М. Қарабаспақова, И.А. Кукушкин, В.Г. Ломан, 
В.А. Новоженов, И.В. Рудковский, А.А. Ткачев, Э.Р. Усманова, А.Ю. Чиндин, М.В. Беделбаева,                 
И.Н. Швец) негізінен қола дəуірі тұрғындарының өзекті мəселелерін анықтау мен айналысты. Сондай-ақ 
археологиялық қазба жұмыстары барысында Қарағаш қорымында ерте қола дəуірінің жерлеу орны, Сатан 
қорымында күйме арбасы бар жерлеу орны анықталды. Андрондық қорымдар – Қопа, Нүркен, Əкімбек, 
Тəшік, Бозінген, Алпымса, Нұртай, Майтан, Лисаковский  сынды ескерткіштер зерттелді. Қопа I, 
Əкімбек, Домалақтас, Лисаковское, Тəшік, Майоровка, Энтузиаст қоныстарында археологиялық қазба 
жұмыстары жүргізілді. Кейінгі қола дəуірін зерттеу тобы Еңбек-Сүйгіш, Доңгал, Дермен, Самара, 
Шойындыкөл, Карағаш, Тасырбай [8] қорымдарына қазба жұмыстарын жүргізді. 

1985 ж. Мемлекеттік орталық музейдің жаңа ғимаратқа көшіп келуіне байланысты ҚазКСР Мəдениет 
министрлігінің 04.05.1985 ж. №142 бұйрығы негізінде жаңа экспозиция құру үшін Қарағанды универси-
тетінің археология жəне этнология музейінің қызметкері Э.Р. Усманова Атасу қонысының материал-
дарын тапсырады. Бұл коллекцияны қыш ыдыстар, қола əшекейлері, жебе ұштары мен еңбек құралдары 
құрайды (КП 20238/1,2 Акт №384, 18.10.1985 ж.) [9, 21-22 бб.], (КП 20245/1-2, КП 20246, КП 20247, КП 
20249 Акт №386-391, 18.10.1985 ж.) [10,  8-17 бб.]. Мəселен мынадай еңбек құралдары: ірі қара малдың 
жауырын сүйегінен жасалған Г тəрізді түткіш, қолданыстық бөлігінің тесігі бар КП 20249/2, сур.2; пішіні 
сопақтау соққылы бөлігі жайпақ келсап, КП 20249/9; ұзын конус пішінді тас кетпен, қолданыстық бөлігі 
үшкір КП 20249/11; көгілдір жəне ақ түсті  пасталық моншақтар түріндегі əшекейлер, КП 20239; жапырақ 
пішінді жиектері бедерлі қола əшекейлер, КП 20248/1-3.  
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Сурет. 2. Т6ткіш. Тас кетпен. Атасу 0онысы 

 
1996 ж. Ə.М. Оразбаев Жаңажұрт ауылынан 10 км жəне Байбала елді мекенінен оңтүстік-батысқа 

қарай 14 км жердегі ескі Айнакөл қыстауы жанында, Талды-Нұра өзенінің сол жағалауы алқабында 
орналасқан Шортандыбұлақ қорымы жəдігерлерін тапсырды. Елдімекен екінші алқаптық террасада 
орналасқан. Бұл ауданда көбіне Қызылтау төңірегінде жəне Талды-Нұра жəне оның сағалары алқаптарын-
да үлкен шоғырлы тобымен орналасқан қола дəуірі ескерткіштерінің көп мөлшері шектеліп  қамтылған. 
Қорымның материалдары кесілген сүйек бұйымдарының сирек үлгілері түрінде келеді, бұлар биік 
ұштары бар миниатюралы үшбұрыштар қатарлары түріндегі кесіктермен өрнектелген, иілген, үшбұрыш 
пішінді қаптамалардың сынықтары, ортасындағы солярлық шеңбері сол мəнерлердің оймасымен өрнек-
телген (КП 26072/1, Акт №42, 28.05.1999 ж.) [11, 143-145 бб.].; сүйек саптың бір бөлігі, бір жағы жайпақ, 
екінші жағы дөңес (КП 26072/3 ); бірі ұзын, бірі қысқа екі ұшы үшкір сүйек циркуль, дөңгелек табаны 
жəне кигізуге арналған сопақ тесігі бар, миниатюралық үшбұрыштардың екі қатарынан тұратын ойма-
лармен өрнектелген КП 26072/2). 

Ə.Х. Марғұланның пікірінше, бұл қалып ретіндегі циркуль нақыш түсіруге жəне нысанды өлшеуге 
қолданылған [12, 276 б.].  Сондай-ақ 2010 ж. Ə.Х. Марғұланның қызы Д.А. Марғұлан Шортандыбұлақ, 
Бұғылы І қоныстарынан табылған материалдарды музейге сыйға берді. Олардың ішінде қоладан жасалған 
доға тілімшесі бар дөңгелек пішінді дөңес қалпақшалы қаптама;  жебенің ұшы қос қалақты төлкелі; екі 
қыры дөңгелек жүзік; ұшы жайпақ төрт қырлы шаншыма жəне үзбе сынды артефактілер Бұғылы І 
қонысынан табылған. (КП 27287\1-5 Акт № 57, 05.10.2009 ж. ) [13, 42 б.]. 

1997 ж. Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының жетекшісі Ж.К. Құрманқұлов 1975, 
1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983 жж. Орталық Қазақстанның Мыржық, Ақмұстафа, Атасу, Бұғылы І, 
Нұрмамбет, Ақсуат, Қопа, Құйған 2 қоныстары мен қола дəуірінің қорымдарында жүргізілген архео-
логиялық қазба жұмыстары барысында табылған материалдарды тапсырды. Бұл үлкен коллекция қыш 
ыдыстардан, əшекейлерден, ұршық тастан, ат əбзелдерінен, еңбек құралынан тұрады (КП 26218/1-103 
Акт №7, 21.03.2000 ж. [14, с. 106-127], КП 26221/1-33 Акт №10, 29.03.2000 ж. [15, 88-96 бб.], КП 27044/1-
77 Акт №46, 17.07.2007 ж. [16, 119-138 бб.], КП 27254/1-94 Акт №33, 20.04.2009 ж. [17, 18-28 бб.],              
КП 27326/1-36 Акт №11, 08.04.2010 ж. [18, 145-151 бб.]). 

ҚР МОМ археологиялық қорындағы Шығыс Қазақстан  қола дəуірі коллекциясы 1940 ж. бастап 1947-
1949 жж. жүргізілген Шығыс Қазақстан  археологиялық экспедицияның, 1955 ж. С.С. Черниковтың бас-
шылығымен, 1985 ж. Ə.М. Оразбаевтың басшылығымен жəне кездейсоқ олжа материалдарынан қалып-
таса бастады. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан қола дəуірі коллекциясын жинақтауға ҚазКСР ҒА жанындағы 
Тарих, археология жəне этнография институты, Материалдық мəдениет тарихы институты жəне Шығыс 
Қазақстан археологиялық экспедициясы мен қатар Қазақстанның Орталық музейінің археологиялық 
экспедициясы да қатысты. Өскемен жəне Бұқтарма ГЭС-де жүргізілген құрылыстарға байланысты су 
басу аймақтарында орналасқан ескерткіштерді анықтау мен зерттеу экспедицияның негізгі міндеті болды. 
Экспедициялық жұмыстар барысында мұнда неолит дəуірінен орта ғасырларға дейінгі хронологиялық 
аралықты қамтитын көптеген ескерткіштер тіркеліп зерттелді.  

1947 ж.  Қамыс пен Бұқтармаға дейінгі Ертіс даласына экспедициялық зерттеулер жүргізілді. Мешіт 
ауылында жүргізілген қазба жұмыстары барысында қыш ыдыстардың көптеген фрагменттері, қоладан 
жасалған жебенің ұшы, қола тізбелер, мыс кені, алтын қақтаманың қиындылары табылды. Табылған 
артефактілерге сүйене отырып бұл қонысты ерте андрон дəуірінен б.з.д. VIII-VI ғғ. аралығында өмір 
сүргендігін анықтайды. Сол жылдары Семейдің құмды дөңдерінде орналасқан қоныстарда да археология-
лық қазба жұмыстары жүргізіліп, ауқымды материал жинақталды; екі қола біз, табақша, дəн үккіштің 
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фрагменттері, мыс кенінің бөліктері жəне қыш ыдыс фрагменттері. Сарыкөл көлінен 12 км қашықтықта 
орналасқан Абай ауданында Қазақстан Орталық музейінің ғылыми қызметкері Л.К. Нифонтова қола 
дəуірінің үш обасына қазба жұмыстарын жүргізу барысында нақыш түсірілген қыш ыдыстарының 
фрагменттерін табады. Қорымда барлығы бес обаға қазба жұмыстары жүргізілді – оның үшеуін Қазақстан 
Орталық музейінің экспедициясы жəне қалған екеуін С.С. Черников қазады [19, 143-147 бб.]. 

1948-1949 жж. Шығыс Қазақстан археологиялық экпедициясымен Сарыкөл көлінің жанындағы Абай 
ауданына археологиялық қазба жəне барлау жұмыстары жүргізілді. Жарма ауданында орналасқан қола 
дəуірінің Жаңажұрт қорымының үш обасына қазба жұмыстары жүргізілді, сондай-ақ экспедиция 
Сарыкөл көлінің маңында орналасқан қола дəуірінің Сарыкөл І қорымының екі обасына қазба жұмыс-
тарын жүргізді. Экспедициялық жұмыстар барысында Сарыкөл ІІ қорымы 14 обадан тұратыны анықта-
лын оның тек біреуі  ғана қазылды. Шығыс Қазақстан қола дəуірі коллекцияларын қазба барысында 
табылған археологиялық ескерткіштердің артефактілерінен басқа, кездейсоқ олжалар құрайды. Мысалы, 
1940 ж. Алтайдағы Қадырбай-Чуд кен орнынан табылған іші қуыс конус пішінді қашау (КП 6217), 1940 
ж. Наримолово Алтай кен орнынан табылған төрт қырлы қайла (КП 6218), сонымен қатар 1955-56 жж. 
экспедиция материалдары Нарын сағасы тұрағының артефактілері сақталған; келсап (КП 14278 Акт №99, 
13.12.1977 ж.) [20, 142-143 бб.]; тікбұрышты дəнүккіш (КП 14279); шеті жұмырланған тікбұрыш пішінді 
қайрақ тас (КП 14280); келсап (КП 14281); жебені созып тұруға арналған тасты түзеткіш (КП 14281); 
нақыш түсірілген қыш ыдыс (КП 16009 Акт №148, 21.11.1979 ж.) [21, 75 б.]. 

Сондай-ақ, Шығыс Қазақстан қола дəуірі коллекциясының қалыптасуына Ə.М. Оразбаев өз үлесін 
қосты. Ə.М. Оразбаевтың басшылығымен 1985-1988 жж. Қазақ Мемлекеттік Университетінің (КазМУ) 
археологиялық экспедициясы Шығыс Қазақстанның бірнеше аудандарына археологиялық қазба жұмыс-
тарын жүргізді. Қатон Қарағайда, Күршім жəне Марқакөл аудандарында 43 қорым зерттеліп оның 825 
қоршау мен обалардан тұратыны анықталып тіркеліп 44 обасында қазба жұмыстары жүргізілді, ал 
Таврическое ауданында қола дəуірінің 16 қоршауы қазылып зерттелді [22, 7-35 бб.]. ҚР МОМ архео-
логиялық қорына Əбділманап Медеуұлы 1985 ж. Қойтас қорымында  жүргізілген археологиялық қазба 
жұмыстарының барысында табылған қыш ыдыс коллекцияларының он үлгісі ретінде көрсетілген 
артефактілерін тапсырды. Қойтас қорымы Қойтас ауылының солтүстік шетінде орналасқан, аталмыш 
ескерткіш ХХ ғ. басынан бастап зерттеле бастады. Алғашқы болып 1910 ж. В.И. Каменский қола 
дəуірінің 10 обасына қазба жұмыстарын жүргізді. В.И. Каменскидың материалдары зерделеніп, 1930 ж. 
М.П. Грязновтың «Древние культуры Алтая» атты еңбегінде жарық көрді [23]. Қойтас қорымының қыш 
ыдыстары үшбұрышты жəне күрделі геометриялық пішіндермен нақышталған. Осы нақыш түрлерінің 
ерекшеліктерін зерттеу барысында С.С. Черников мынадай сипаттама берген, «шырша» элементі тегіс 
жəне тарақ тəріздес бедерлемелер, əртүрлі дөңгелек немесе батық (КП 24942, Акт №1160, 16.11.1993 ж.) 
түрінде көп кездесетінін айтады. (сур.3) 

           
Сурет. 3. 
ыш ыдыстар. 
ойтас 0орымы 

 
Қойтас қорымын Ə.М. Оразбаев пен Ə.Т. Толеубаев б.з.д. XVI-XIV ғғ. феодоров мəдениетінің соңы 

мен андрон мəдениетінің алакөл кезеңінің алғашқы кезеңі деп көрсетеді. Аталмыш ескерткіштен 
табылған артефактілер Шығыс Қазақстанның андрон мəдениеті жөніндегі материалдарды толықтырады.  

ҚР МОМ қола дəуір коллекциялары негізінен жоғарыда аталған археологиялық экспедициялардың 
материалдарымен жинақталды. Археолог ғалымдар осы экспедициялардың материалдарымен қола дəуірі 
жəне Қазақстан аумағын мекендеген ежелгі көшпелілер ескерткіштерінің хронологиялық жіктеуін 
жүргізді. Ғылыми айналымға қола дəуірі қоныстары мен қорымдарынан алынған көптеген жаңа деректер 
енгізілді. Жарияланған материалдардың көп бөлігі ҚР МОМ археологиялық қорында сақтаулы.  
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Резюме 
В статье изложена история формирования коллекции эпохи бронзы хранящейся в фондах ЦГМ РК, с 

использованием архивных и учетных документов Центрального государственного музея РК и Северо-
Казахстанского областного музейного объединения. В процессе изучения были использованы труды ученых 
археологов которые занимались вопросами эпохи бронзы евразийского пояса степей.  

Также в статье показано  участие Центрального государственного музея в Центрально-Казахстанской и 
Восточно-Казахстанской археологических экспедициях руководимыми в разные годы такими известными 
казахстанскими археологами как, А.Х. Маргулан, М.К. Кадырбаев, Ж.К. Курманкулов, А.М. Оразбаев. 

Ключевые слова: коллекция, эпоха бронзы, артефакты, Центрально-Казахстанская археологическая экспедиция, 
поселение, могильник. 

 
Summary  

This article describes the history of the formation of the Bronze Age collection of archaeological fund of the CSM RK, 
using archival documents and inventory records from the archives of the Inventory Department of the Central State Museum 
of the Republic of Kazakhstan and North Kazakhstan regional museum association. Proceedings of scientists-archaeologists 
dealing with the Bronze Age of the Eurasian steppe zone are also used.  
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This paper for the first time summarizes and represents proper data on gathering collection of the Bronze Age artifacts 
from Central and Eastern Kazakhstan and illuminates the major role of museum’s participation in Central Kazakhstan and 
Eastern Kazakhstan archaeological expeditions at different times, headed by prominent Kazakhstani archaeologists 
A.Marghulan, M.Kadyrbaev, Zh.Kurmankulov,  A.Orazbaev. 

 Keywords: collection, epoch of bronze, artefacts, Centrally-Kazakhstan archaeological expedition, settlement, burial 
mound. 
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Түйіндеме 

Мақалада халқымыздың этномəдени жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылатын қазақ батырларының қару 
түрлеріне жəне олардың қолданыс ерекшеліктеріне сипаттама беріледі. Мəселенің тарихнамасына шолу жасалып, 
қару түрлерінің пайда болу жəне даму тарихы қарастырылады. Авторлар тарапынан қару түрлеріне терең талдау 
жасалып, қолданыс ерекшеліктеріне қарай: қорғаныс, шабуыл қаруы деп бөліп қарастырылып, жасалу жəне даму 
тарихы жүйелі түрде сараланады. 

Тірек сөздер: қазақ, қару, батыр, мемлекет, соғыс, хан, əлеуметтік институт, билік, дəстүрлі қоғам. 
     
XVII ғасырдың аяғы мен XVIII ғасырдың басындағы тарихи жағдай қазақ қоғамында батырлар 

институты ықпалының артуын туғызды. Осы кезеңнен бастап батырлар жеке əлеуметтік-саяси институт 
ретінде  қалыптасты. Қазақ батырлары өздеріне тəн ар-намыс  кодексі, жауынгерлік этикасы мен дəстүрін 
қатаң ұстанды. Олар ерлік пен Отанға деген адалдықты асыл мұрат тұтты. Сертке берік, елге тұтқа болған 
батырлар институты өкілдері төрт жағынан да қауіп төнген тарихи кезеңде елдің ертеңіне,  халық ретінде 
тарих сахнасында сақталып қалуына ерен еңбек сіңірді. Қазақ мемлекеттілігімен бірге жасасып, қалып-
тасқан күрделі эволюциялық даму жолын бастан кешірген ерекше құбылыс болып табылатын қазақ 
қоғамындағы батыршылық институтының атқарған қызметтерін талдау олардың дəстүрлі қоғамының 
саяси элитасының ажырамас бөлігі екендігін, қазақ батырларының қару-жарақ түрлері мен олардың 
қолданыс ерекшеліктерін ғылыми саралау аса өзекті мəселелердің бірі. Осыған байланысты біз мақалада 
қазақ батырларының қару түрлері мен олардың қолданыс ерекшеліктеріне тоқталуды жөн санадық. 

«Қару» – соғыста қолға ұстап қолданылатын шабуыл құралы болып табылады. «Қазақтың этно-
графиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дəстүрлі жүйесі» атты энциклопедиялық еңбектің         
3-томында «Қазақ халқында қарудың пайда болған кезеңі тас дəуіріне жатқызылғанымен көшпелі халық-
тардың қаруының негізгі түрлері б.з.д. І мыңжылдықта қалыптасқан» [1]14 деген тұжырым жасай отырып, 
қару сөзінің негізгі төркіні адамның қолға ұстап шабуылға шығатындығы жөнінде мəліметтер беріледі. 
Бұдан шығатын қорытынды, адамзат баласының пайда болған күнінен бастап оған ең алдымен азық 
қажеттілігі туындайтыны сөзсіз. Осыған орай алғашқы қауымдық құрылыста өмір сүрген адамзат баласы 
өз азығын табу үшін аң аулауды қолға алғаны бізге тарихи əдебиеттерден кеңінен таныс. Осы азықты 
табу жолында ол қаруды игеріп, оны қоғам дамуына сай эволюцияға əкеліп отырды. Дегенмен қандай 
тарихи кезеңде болмасын қару-жарақ түрлері даму эволюциясына ұшырағанымен өзіне тəн, өзіндік 
құрамдас бөліктерінің негізі мен дəстүрін жоғалтпағандығына көз жеткізуге болады. Сондықтанда қазақ 
батыршылық институтының ажырамас құрамдас бөлігі ретінде қарастырылып отырған қару-жарақ 
түрлерінің тарихын, дамуын жəне оның түрлерін зерттеу көшпелі халықтың тарихымен бірге қарас-
тырылатындығы даусыз. 

Қазақ фольклортану ғылымы көне түсініктерге сүйене отырып жауынгерлік қару аспаннан түскен 
киелі заттардың бірі деп санайды.  

Жалпы бұл мəселенің зерттелуі ХVІІ–ХVІІІ ғасырларда Ресейдің Қазақстан жəне Орта Азия жерлеріне 
деген қызығушылығы артқан тұста қолға алына бастаған. Əртүрлі мақсаттармен қазақ топырағына аяғы 
тиген орыс зерттеушілері мен саяхатшыларының жазбаларында біз қарастырып отырған мəселе тікелей 
болмасада, қосымша мəліметтер арқылы беріліп отырған. Дж. Кэстльдің, А.И. Левшин, П.И. Рычков 

                                                 
14 Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дəстүрлі жүйесі. (Ғылыми редактор жəне жоба жетекшісі Н.Əлімбай) 
Энциклопедия. – А., 2012. Т. ІІІ. – 484 б. 
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еңбектерінде кремнийлі қарудың болғандығы жайлы айтылса, П.С. Паллас, Я.Гавердовский еңбектерінен 
əрбір ауқатты қазақта білтелі мылтық, отты қарудың болғандығы беріледі. Қазақ қаруын этнографиялық 
тұрғыдан зерттеген Ш.Ш. Уəлиханов еңбектері болып табылады. Кеңестік дəуірдегі тарихнаманың 
қатарын Г.И. Семенюк, К.Смағұлова, А.Т. Қайдаров, В.П. Курылевтің еңбектері толықтырады. Тəуелсіз-
діктен кейінгі тарихи кезеңдегі қазақ халқының қару-жарақ мəселесіне терең қалам тартқан тарихшылар 
А.Кушкумбаев, Т.Алланиязов, Қ. Ахметжанов, Ш.Картаева еңбектерінде көрініс тапқан. Қазақ халқының 
қару-жарақ мəселесіне терең тарихнамалық  талдау А.Қ. Жұмаділдің «Военное дело кочевников Евразии: 
историографический анализ» атты монографиясында беріледі. Қазақ жауынгерлерінің қару-жарақ 
мəселесіне бір тарауы арналып, оның тарихи даму кезеңдеріне байланысты аса құнды мəліметтерді 
ғылыми айналымға енгізіледі [2] 15. 

Қару қазақ халқы үшін аса қасиетті саналған. Бұл туралы қазақ қаруы мəселесіне қалам тартқан 
кеңестік авторлардың бірі В.П. Курылев: «садақ пен жебе түркі тайпалары үшін əлеуметтік-құқықтық 
қатынастардағы ерекше символ» - деген тұжырым жасайды [3]16.  Бізде осы пікірді толықтай қолдап, өз 
тарапымыздан қару-жарақ қайсарлық пен батырлықтың символы деген қорытындыға келеміз. Жалпы əр 
қазақтың санасында «қаруынан айырылу намыстан айырылу» деген түсініктің бар екенін белгілі. 

 Халық аузында «Ер қаруы – бес қару» деген ұғым қалыптасқан,  əдетте оларға садақты, қылышты, 
найзаны, айбалтаны, шоқпарды жатқызады. Алайда, халық ауыз əдебиетінде жырланатын батырдың 
қаруы бұдан əлдеқайда көп: алтын балдақ, ақ семсер, бадана көз кіреуке, тоғыз қабат ақ сауыт, алтын 
сауыт кебе, қозыжауырын жебе, балдағы алтын ақ берен, болаттан соққан айбалта, гүрзі, қанжар, мылтық 
жəне тағы басқа көптеген түрлерінің аталатындығын айта кетуіміз керек.  Қазақ халқының қару  түрлері 
тарихи даму кезеңдерінде өзіндік даму, жетілу үрдісін бастан кешкен. Оған қазақ халқының іргелес 
жатқан көрші мемлекеттермен байланыс жасағандығы да өзіндік ықпалын тигізгендігі, соңғы жылдары 
жарық көрген энциклопедиялар бетінде былай сипатталады: «... Сонымен бірге қазақ қаруының кейбір 
формаларында, кейбір үлгілерінің, типтерінің пайда болуында қазақ этносы ғасырлар бойы тарихи-
мəдени байланыста болған көрші иран, моңғол, түрік, қытай, орыс халықтары қаруының ықпалында 
көруге болады»17. Дəстүрлі қазақ қоғамында қару батырмен бірге жасасып, онымен бірге өледі деген 
сенім орын алды. Егер батырдың артында ұрпағы қалса, əке жолын қуып батыр атанса – мұндай үрдіс 
«шынжырлы тұқым» деп аталған, ал батырдың ісін жалғастырар ұрпақ болмаған жағдайда «найза сын-
дыру» салты жасалған.  Көшпелі қазақ қоғамында қолданылу түріне сəйкес қарудың бірнеше түрі болған. 
Атап айтар болсақ: кəсіби əскерилер соғыста қолданатын қару түрі – жауынгерлік қару түріне 
жатқызылса, аң аулау қарулары мен тұрмыстық қарулар кəсіби соғыс қаруынан əлдеқайда қарапайым 
болған.  Соғыс қаруы «Ер қаруы» деп аталып оның қатарына семсер, қылыш, балта, найза, шоқпар, күрзі 
сынды көптеген кəсіби соғыс құралдары жатқызылып, өз кезегінде оларда шабуыл құралдары жəне қорға-
ныс құралдары болып бөлінген. Қазақ халқының қару-жарақ мəселесін жете зерттеп, осы тақырыпқа елеулі 
еңбегін арнаған Қ.Ахметжанов өзінің «Жараған темір кигендер» еңбегінде соғыс құралдарын атқаратын 
қызметіне қарай екі топқа бөледі. Біріншісі, Шабуыл құлардары – «қару», екіншісі, қорғаныс құралдары – 
«жарақ». Сондай-ақ, зерттеуші, ер қаруы – бес қаруды жіктей отыра: 1) өзіндік жұмсау тəсілі бар; 2) 
батырлар ғана ұстайтын; 3) соғысқа ғана қолданылатын; 4) жекпе-жек сайысын өткізуге болатын; 5) əскери 
бөліктерді құруға негіз болатын; 6) əскери тактиканы анықтайтын; 7) əртүрлі жоғары дəрежелі əскери 
лауазымды белгілейтін қарудың бес түрін – садақ, найза, қылыш, шоқпар, айбалта деп көрсетеді [5] 18.   

Бұдан кейін зерттеуші қару-жарақтардың өзін: Ату қарулары – жақ, садақ, мылтық. Түйрейтін қарулар 
– найза, сүңгі, жыда. Кесу қарулары – қылыш, семсер, сапы. Шабу қарулары – айбалта. Соғу қаруларына 
– шоқпар, гүрзі дей келе, қосымша құралдар ретінде қанжар, пышақ, арқан сынды заттарды да атап кетеді. 
Қ.Ахметжанов бұл зерттеуінде əр қаруға жеке-жеке жете тоқталып, жіліктеп кетеді [6] 19.    

Қазақ батырларының қару-жарақ түрлерін өте əсерлі, қанық сипаттауда сол аласапыран жылдардың 
куəсі Ақтамберді жыраудан артық ешкім айта алмас. Жыраудың жыр жолдарындағы «күдеріден бау 
тағып, ақ кіреуке киер ме екенбіз, жағасы алтын, жеңі жез, шығыршығы торғай көз сауыт киер ме екенбіз, 
қоңыраулы найза қолға алып жау қашырар ма екенбіз» деген сөздерден қазақ батырларының қарумен 
жарақтану тұлғасы анық суреттелген [7] 20.  Батырлар қару-жарағын үнемі өзімен алып жүрді. Қашаған 

                                                 
15 Жумадил А.К. Военное дело кочевников Евразии: историографический анализ. – А., Қазақ университеті. 2014. – 272 с. 
16 Курылев В.П. Оружие казахов. // СМАЭ. Т.34. Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. – Л., 
1978. – С.21. 
17 Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дəстүрлі жүйесі. (Ғылыми редактор жəне жоба жетекшісі Н.Əлімбай) 
Энциклопедия. – А., 2012. Т. ІІІ. – 484 б. 
18 Залеский Б. Қазақ даласының тіршілік-тынысы // Əлем альманах. – Алматы, 1990. – Б. 152. 
19 Ахметжанов К.С. Жараған темір кигендер: Батырлардың қару-жарағы, əскери өнері, салт-дəстүрлері. – Б. 46. 
20 Ахметжанов К.С. Жараған темір кигендер: Батырлардың қару-жарағы, əскери өнері, салт-дəстүрлері. – Б. 47 - 96. 
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Күржіманұлы «Атамекен» дастанында: Жүйріктері баптаулы, найзалары саптаулы, сауыттары сақтаулы. 
Қозы жауырын көк жендет, қорамсақпен қаптаулы, ерлердің сойы бар екен, бірінен-бірі мақтаулы» [8]21 
демекші, жаугершілік заманда бірінен-бірі өткен көптеген батырлар қазақтың сайын даласы мен елін 
қорғап қалды.  Қазақ сарбаздары да қалмақ, жоңғар, орыс-казак сынды, сыртқы жауларына қарсы өздері-
нің қару-жарағын қабілетінше жұмсады. Бес қаруын асынып жауға шапқан қазақ сарбазы үстіне Бадана 
мен Зере сауыт немесе Көбе мен Кіреуке киді. Айбалтасын асынып, қылышын қыса ұстап, қорамсағы 
жебеге толы садағымен жарақтанды, жалаулы найзасы басты тірегі болса, қалқанымен өзін қалқалап, 
шоқпарымен жау əскерін күйрете соқты. Бұған қоса, қазақ сарбазы алдаспан, қанжар, дойыр қамшы, 
сойыл, құрық түріндегі қару түрлерін де қажетінше пайдалана білді. 

Қару-жарақтың жасалу жолдары мен өңделу жолдары Қ.Ахметжановтың еңбегінде кеңінен берілген. 
Темірден жасалған қаруларды ұсталар «соғу» не «құю» арқылы жасайды. Жақты, оқтың ағаштары қырық 
күн кептіріледі, қырық малдың майына суарылады. Осындай ырымдары болған. Найза мен оқ жебелері-
нің ұштары, қырлары егеумен егеледі. Бұдан кейін «алтынмен бұлау», «алтынға малдыру» т.б. əдістермен 
əшекейленеді. Соғылған, құйылған, өңделген қарулар ағашқа сапталып, темір, жезбен «қыналады», тара-
мыспен «буылады». Су өтпес үшін майға суарылады. Оқтарды жонып жасайды. Темір қарулардың сап-
тары, ағаштары түрлі бояумен сырланып, боялады. Ер қаруына көбінесе əскери қоғамдық жіктің символ-
дық түсі – қызыл түс қолданылады [9] 22.     

Ж.Тұрлыбайұлы: «Қару» дегеніміз соғыс ұрыс құралы болса, «жарақ» емдеу, жараны жазу құралы 
болған» деген ойын айтып, оған «Ер Тарғын» жырындағы мына жолдарды мысалға келтіреді: 

 
«Жарақатты жан тəтті, 
Жара аузына қан қатты. 
Жарақшылар мұнда жоқ, 
Жанқалап сүйек аларға, 
Жарып малта саларға» 23. 
 

Қазақтар қорғаныс жарақтары ретінде сауыт, көбе сауыт, кіреуке сауыт, берен сауыт, қаттама сауыт, 
жалаңқат сауыт, торғауыт сауыт, шарайналар, дулыға, қалқан, ат сауыттары т.б. қолданған.  Садақты, 
жақты ұстаудың екі əдісі болған: 1. Белінен ұстау, 2. Иінінен ұстау24. 

Ал, Кіші жүздің айтулы садақкері Бүркірек Марқадамұлы он екі тұтам оқ атады екен. Оның он екі 
тұтам оқты деп аталатын себебі екі садағы болады екен. Бірі жеңіл қол садақ, екіншісі кісі бойындай ауыр 
көн садақ, сол көн садаққа он екі тұтам ұзын жебе салып, көн садақтың кірісін басын іліп, өзі шауып бара 
жатқан аттың екінші қапталына еңкейіп, бүкірейіп əлгі ұзын оқты топталған жауға атады екен 25.  

Есентемір тайпасынан шыққан садақшы Көктаубай батырдың мергендігіне тəнті болған ел оны «Көк 
садақты Көктаубай» деп атаған. Ел аузында өзінен басқа ешбір жан тарта алмайтын сол садағын 
Исатайдың қолына тапсырған көрінеді26.    

Бүгінгі таңда қазақ халқының отты қаруының пайда болуы жəне даму тарихы мəселесі тарих жəне 
этнография сынды ғылым салаларында арнайы зерттелмеген өзекті мəселелердің бірі болып табылады. 
Бұл тақырып өкінішке орай, жеке зерттеу нысаны ретінде алынып, монографиялық деңгейде зерттелген 
емес. Əлем халықтарының тарихында қару-жараққа байланысты түрлі мотивтерді өзара салыстырып, 
заман ағымына сай өзгеру жолдарын жүйелеу, теориялық талдаудан өткізілген жұмыстар баршылық. Осы 
тұрғыдан келгенде қазақ халқының отты қаруы мəселесін жан-жақты зерттеудің ғылыми мəні зор. Атал-
мыш мəселе жөніндегі мəліметтер халық ауыз əдебиетінде, түрлі жазба ескерткіштерде жəне бейнелеу 
өнері ескерткіштерінде кеңінен сақталған. Əрине бұл мəліметтер терең зерттеуді, талдауды, сараптауды 
қажет етеді.  

Қазақ халқының отты қаруы жөнінде мəлімет қалдырған ғалымдардың алдыңғы  қатарына                
Ш.Ш.  Уəлихановты жатқызуға болады. Ғалым өз еңбектерінде қазақтың отты қаруларының көптеген 
түрлерін атап, оқ-дəрілердің жасалу жолдарын сипаттайды, ату құралдарына қажетті құралдар туралы 
мəліметтер береді. Дегенмен араға жүздеген жылдар өткеніне қарамастан бұл мəселе ғалымдардың 
назарынан тыс қалып отыр. Мылтық отты қару ретінде XV ғасырда арабтарда пайда болып күллі Шығыс-
қа тараған. Египетпен саяси жəне экономикалық тығыз байланыс отты қарудың Алтын Орда жерінде де 

                                                 
21 Алдаспан. – Б. 115. 
22 Ақберен. XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ ақын-жырауларының  жырлары: Оқу құралы. – Алматы: Жазушы, 1972. – Б. 125. 
23 Ахметжанов К.С. Жараған темір кигендер: Батырлардың қару-жарағы, əскери өнері, салт-дəстүрлері. – Б.96. 
24 Тұрлыбайұлы Ж. Тарихи деректер жəне көркем шығарма // Мына жинақта: Райымбек – қазақ халқының даңқты ұлы: Түкеұлы 
Райымбектің 300 жылдығына байланысты өткізілген республ. ғыл.-теор. конф. материалдары. – Алматы: «Жедел басу» баспаханасы, 2005. 
– Б. 72. 
25 Ахметжанов К.С. Жараған темір кигендер: Батырлардың қару-жарағы, əскери өнері, салт-дəстүрлері. – Б. 100-150; 219. 
26 Қосжанұлы Н. Сартай батыр. Дастан. – Алматы: Қазақстан, 1997. – Б. 30. 
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кеңінен танымал болуына ықпал еткен. Жалпы отты қарудың қазақ жерінде XVІ ғасырдың екінші жарты-
сында-ақ пайда болғаны туралы деректер бар27.1698 жылға қатысты құжаттарда Сырдарияның төменгі 
ағысындағы қалаларда тұратын қазақтар мен қарақалпақтардың қорғасын балқытып, жез өндіріп, селитра, 
оқ-дəрі жасайтындығы, ал отқаруды Бұхарадан əкелетіндігі туралы мəліметтер кездеседі. Қаратау 
тауындағы кен өндіру мен оқ-дəрі жасау кəсібі негізінен бұхарлық тұтқындарының жұмыс күшімен іске 
асырылып отырған. Ал. ХVІІ ғ. 30-жылдары Қаратау тауы кен орындарымен қоса, Сырдарияға жақын 
таулы өлкелерде де қазақтар мен қарақалпақтар қорғасын балқытып, одан оқтар құйған екен 28.  

А.Левшин өзінің «Описание орд и степей казахов» еңбегінде қазақтардың қару-жарақтары туралы 
жаза отырып, 1771 жылы Еділ қалмақтарының атажұртына үдере көшу кезінде оларды тоқтатуға қатыс-
қан капитан Рычковқа сілтеме жасайды. Онда ол қазақтардың қарапайым қара оқ-дəрімен қоса, ақ түсті 
оқдəрі де жасай алатындықтарын жазып қалдырған. Бұған қоса, қазақтардың аспид немесе басқа 
металдан оқ құятындығын да айтып кеткен 29. 

М. Тевкелев жазбаларында қазақтардың қарулары туралы деректер келтіріледі. Елшінің құжаттарында 
«Қазақтар зеңбірек қаруын құймайды екен. Олар соғыста зеңбірек қолданбайды. Сондай-ақ, мылтық та 
жасамайды. Олар мылтықты Хиуа мен Бұхарадан қойға, жылқыға айырбастап алады. Ал, селитра мен оқ-
дəріні əркім өзіне керегінше жасап алады. Басқадай зауыттары жоқ. Соғыста садақты сирек қолданады, 
көбінесе шүріппесі жоқ білтелі мылтықтар қолданады. Ал, башқұрттар ұрыс кезінде көбінесе садақпен 
қаруланады, керісінше отты қарулары жоқ 30.    

Орынбор экспедициясының бастығы И.Кириловтың жазбасында қазақтардың оқ-дəрі жасау техно-
логиясы турасында айтылған. Құжатта Сырдария өзеніне жақын тау жоталары мен Арал теңізіне жақын 
өлкелерде қорғасын, селитра, күкірт шикізатының көп екендігі, оларды қазақтар қажетіне жаратып оқ-
дəрі жасайтындығы, қорғасынды балқытып оқ құятындығы баяндалған 31.  

Қарастырылып отырған кезеңдегі қазақтардың қару-жарақтары туралы П.И. Рычков: «Ружье имеютъ 
они огненное съ фитилями, и порох почти каждой изъ них самъ про себя делаетъ» 32 – деп жазады. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей Шоқан Уəлиханов та қазақ батырларының ерте кездегі қару-жарақ-
тарына тоқталып өтеді. Ғалым садақ, жақ, сауытбұзар /сауыт бұзуға арналған/, қозыжауырын /ертоқым-
нан аударып түсуге арналған/, жебе түрлеріне, найза, қылыш, наркескен сынды қару түрлеріне талдау 
жасап өтеді. Дегенмен, Шоқан Уəлиханов қазақ даласында мылтық түрлерінің қазақ даласында сирек 
қолданыста болғандығын айтады 33.  

Сібір корпусының аудармашысы Филипп Назаровтың жазғандарында қазақтардың пілтелі мылтық, 
шоқпар, сойыл, сақпан, қылыш, садақ сынды қару түрлерінің тізімі ұшырасады 34. 

Бронислав Залескийдің «Қазақ даласының тіршілік-тынысы» еңбегінде қазақтардың қару-жарақ 
түрлеріне де орын берілген: «Жорыққа шыққанда кездерінде олар ұзын сапты найзаны тастамайды, 
жанына қайқы қылыш іліп, қазір қолданудан қалып бара жатқан жебелер салынған қорамсақ, кейбіреу-
лері пистолет байлайды. Бірақ қазақ жауынгері пілтемен от алатын ауыр да тым ұзын мылтықты жиі 
пайдаланады, көздеген кезде оғы нысанаға дөп тию үшін жерге тірейтін мылтықтың ұзын сирақтары да 
бірге жүреді. ...Шығыс халықтарына тəн суын келтіріп, əбден шынықтырып соғылған қылыш пен 
пышақтары қашан да ұстарадай болып қылпып тұрады» 35. 

Дж. Кэстльдің жазып қалдырған мəліметтерін парақтай отырып XVІІІ ғасырдың алғашқы жартысында 
қазақтардың білтелі қарудан өзге кремнийлі ұзын сапты қару түрлерін пайдаланғандығына жəне мұндай 
қарудан атылған оқ өте алысқа ұшатынына көз жеткізуге болады36. 

XVІІ-XV ІІІ ғасырлардағы қазақтардың соғыс өнері мен қару-жарақ түрлерін зерттеп, елеулі еңбегін 
арнаған А.К. Кушкумбаевтың еңбегінде жоңғарлар қазақ жеріне шабуыл ұйымдастырар алдында, 
жоғарыда аталған швед инженерінің басшылығымен 20-дан аса зеңбірек жасатып алып, басқыншылық 
соғысқа тыңғылықты əзірленгені айтылды. Бұдан кейін  XVІІІ ғасырда Жоңғарияның жеке артилериясы 
құрылады. 1726 жылы Жоңғарияның Ыстықкөл аумағында артилериялық қару-жарақ жасайтын зауыт 
іске қосылады 37.  

                                                 
27 Сəдуақасұлы Ə. Қаракерей Қабанбай // Қазақ батырлары. – 2000. – №4. Б. 4. 
28 Алланиязов Т.К. Очерки военного дела кочевников Казахстана. – Алматы: Фонд «XXI век», 1997. – С. 70 – 76. 
29 Материалы по истории каракалпаков // Труды Института востоковедения Академии наук СССР: сб. – М.-Л.: АН СССР, 1935. – Т. VII. – С. 
49. 
30 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких Орд и степей. – С. 37. 
31 Казахско-русские отношения в ХVІ-ХVІІІ веках (Сборник документов и материалов). – С. 86. 
32 Казахско-русские отношения в ХVІ-ХVІІІ веках (Сборник документов и материалов). – С. 111. 
33 Рычков П.И. История Оренбургская (1730-1750). – С. 6. 
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Бұған қоса, тұтқиылдан басып кірген жоңғар əскерінің бытырап жатқан қазақ жасақтарын тоз-тоз етіп 
жеңіліске ұшыратуына оларда зеңбіректің көп болуы əсерін тигізді. Қалмақ қолбасыларына зеңбірек 
жасауды Полтава түбінде орыстарға, 1719 жылы Ертістің жоғарғы ағысында, Ямышев тұз көлінің маңында 
қалмақтарға тұтқынға түскен Иоган Густав Ренаттың үйреткені белгілі. Швед инженерінің сызып-көрсетуі-
мен  зеңбіректер мен оларға арналған снаряд құю зауыттары салынғандығы Орыс географиялық қоғамының 
этнографиялық бөлімінің жазбалары санатындағы «Посольство къ зюнгарскому хунъ-тайчжи Цэванъ 
Рабтану капитана отъ артилеріи Ивана Унковскаго и путевой журналъ его за 1722-1724 годы» атты тарихи 
материалынан оқуға болады: «Русскіе пленные завели разныя ремесла: Штыкъ юнкеръ Ренотъ вылилъ 
Контайше 6 пушечекъ медныхъ, да три мартирца, а какихъ калибровъ, о том неизвестно» 38.  Жалпы қазақ 
халқында отты қарудың жезайыр, білте мылтық, қара мылтық, орама мылтық, қырлы мылтық сияқты 
түрлері пайдаланылған39. ХІХ ғасырда қазақтар шиті мылтық қолданысқа ене бастаған. Оның оқ – дəрілері 
қорғасыннан арнайы қалыптарға құйылып дайындалған. Мұндай оқ-дəрілер салынатын құтыларды оқшан-
тай деп атаған. Мұнан өзге заман ағымына сай қазақ даласына аталған кезеңде тапанша бүгінде «пистолет» 
деген атпен кеңінен танымал қару түрі ене бастаған. Бұл əрине шекаралас мемлекеттермен терең байланыс-
тың нəтижесі екендігі сөзсіз. 

Осының барлығын ескере келе, қазақ халқының қару түрлері жəне олардың қолданыс ерекшелік-
терінің тарихы тереңде екендігіне жəне олардың жасалу технологиясының да заман талабына сай жоғары 
дəрежеде жетілдіріліп отырғандығына көз жеткіземіз.      

 
Аннотация 

В  статье дается характеристика видам оружия и особенностям их использования казахскими батырами. 
Освещена историография исследования, рассмотрена проблема возникновения вооружения в казахской степи и 
история его развития. Авторы системно рассмотрел каждый вид оружия, где выделил по типам: вооружения для 
защиты и нападения, историю их возникновения и производства Таким образом, вооружение казахских батыров и 
особенности использования можем сказать одним словом, что были очень различными. 

Ключевые слова: казах, вооружение, батыр, государство, война, хан, социальный институт, власть, 
традиционное общество. 

 
Abstrakt 

In the article is given characteristic to types of weapons and features of their use by the Kazakh batyrs. Illuminated 
research`s historiography, the problem of the emergence of weapons and history of its development in the Kazakh steppe. The 
authors systemically considered each types of weapon where allocated by types: arms for protection and attack, history of 
their emergence and production. 

Кey words: Kazakh, armament, Batyr, state, war, khan, social institute, power, traditional society. 
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ГОНЧАРНЫЕ ПЕЧИ НА ГОРОДИЩЕ ХАНКУРГАН 
 

Дубягина Е. – Институт археологии им. А.Х. Маргулана 
 

Аннотация 
Гончарные мастерские дают представления о бытовом укладе горожан. В квартале гончаров присутствие и 

расположение гончарных мастерских дает представление о социально-экономическом уровне жизни гончара. 
Являлись ли найденные печи индивидуальной собственностью гончара, либо это была крупная мастерская, 
принадлежавшая совладельцам. В данной статье дается описание конструкции гончарных печей. Вопросы 
организации гончарного ремесла еще предстоит обозначить.  

Ключевые слова: печь, обжиг, топочная камера, продухи, глиняная обмазка, канал. 
 
1. Введение 
Средневековое городище Ханкурган расположено в Сайрамском районе ЮКО на северо-западной 

окраине поселка Мадени на левом берегу р. Арысь. Оно было возведено недалеко от самого русла реки на 
невысокой надпойменной части левобережья. Городище имеет округлый заоваленый план с пологим 
въездом с восточной стороны. Размеры по подошве по меридиану более 200 м, в широтном направлении 

                                                 
38 Кушкумбаев А.К.  Военное дело казахов в XVII–XVIII вв. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001. – С. 115. 
39 Ахметжан К.С. История ручного огнестрельного оружия казахов.// «Шоқан тағлымы – 6». ҚР Тəуелсіздігінің 10-жылдығына арналған 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Т.1. Көкшетау 2001. 
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более 150 м. Максимальная высота в центре достигает 12 м.Городище было открыто и визуально 
обследовано А.Н. Подушкиным в 1979 г. 

В 2008 г. ТОО «Археологические изыскания» провело раскопки центральной части городища. Раскоп 
2015 года был заложен к северу от Р–1 (2008) и фактически представляет собою его расширение по 
верхнему кроющему строительному горизонту к северу и востоку. 

В ходе проведенных работ в восточной части раскопа Р-1, на границе между вскрытиями прежних лет 
и 2015 г. было обнаружено 4 гончарных печи. 

Печь 1 была вскрыта и вычищена Д. Талеевым при небольших зачистках на площади около 50 кв. м 
поверхности городища к СВ от Р-1 2008 года во время полевой практики студентов археологов КазГУ 
(Алматы). Печь 2, 3, 4 были обнаружены в сезоне раскопок 2015 г (рис. 1) (Рукопись, архив ИА, 2015).  

2. Основная часть 
Печь 2 была обнаружена в 10 м. к северу от печи 1, в северо-восточной части помещения 1, причем 

позднейшие кладки помещения 1 перекрывали руины этой печи. Данное помещение, судя по 
конфигурации плана имело небольшой «Г» - образный в плане дворик.  

Печь представляет собой сооружение овальной формы, диаметром около 2 м. Корпус печи был 
сконструирован из двух камер, топки и обжигательной камеры. Высота сохранившейся части обжига-
тельной камеры составила около 55 см. Края стентолщиной7-8 см, представляли собой однородную 
прокаленную глиняную массу красновато-пепельного оттенка.  

Подом служила материковая глина, выровненная в горизонтальную ровную площадку, от сильного 
жара он покрылся довольно крепкой керамической коркой.Прокаленная площадка пода имела 10 
продухов, расположенных по окружности, диаметр которых составил 10-15 см. Секторы между каналами 
засыпаны рыхлой землей.  

В южной стенке печи находилось топочное отверстие почти круглой формы, диаметром 40 см и 
заглубленное в стену на 35-40 см.Стенки отверстия были обмазаны плотным слоем глины, вероятно, 
также топочныйканалимел кирпичное перекрытие, так как попадались обломки кирпичей, имевшие 
следы обмазки известнякового происхождения (кыр)(Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б., 1986, 
с. 134-138). Следует думать, что в топочный канал загружалось «топливо». При расчистке участка около 
печи, к северо-западу лежала куча шлака размером чуть меньше 1,5 м3, и являлась выбросом из этой печи. 
Выше топочного канала, было обнаружено дополнительное отверстие, вероятно, предназначавшееся для 
добавочного отвода горячих газов. 

На нижней части печи с юго-западной стороны примыкал небольшой канал, но не имевший вход в 
печь. Здесь выступают предположения, что данный канал принадлежал смежной печи (4) действовавшей 
раннее, возможно канал функционировал в качестве дымохода. Сама печь 2 не была полностью вскрыта. 

В процессе расчистки топочного канала попадались спекшиеся шлаки, также кость и фрагменты 
керамики. Дно топки было засыпано слоем золы и пепла. 

Восточная стенка печи была перекрыта выкладкой из речной гальки с фрагментами толстостенной 
керамики. Вероятно, эта стенка являлась подпорной и поддерживала бровку площадки. 

К югу от печи на расстоянии 3–4 м открыты очень плохо сохранившиеся остатки стен из серой глины 
(пахса) толщиной 70 см. Она образует здесь угол, но восточная часть ее теряется. Стена срезана раскопом 
2008 года и последующей зачисткой Д. Талеева. Высота данной кладки составляет 3–4 см. Далее к югу 
залегает рыхлый оплыв, который через 2 м обрывается границей раскопа 2008 г. Площадь восточной 
части помещения 1 к юго-западу от печи состоит из рыхлых серых оплывов толщиной 10–15 см, который 
перекрыт дерновым слоем 10–15 см. Ниже залегает плотная утрамбованная серая глина. Это был уровень 
пола дворика. На нем залегали фрагменты битой керамики, обломки костей крупного рогатого скота, 
отдельные крупные гальки. В куче шлака и под ней, и вокруг лежали комья красной обожженной глины. 
Это остатки разрушенных стенок печи (Рукопись, архив ИА, 2015). 

Печь 4 была открыта в конце полевого сезона при расчистке печи 2. Печь 4 примыкала с юга к печи 2, 
но конструкции её залегали глубже. 

В ходе работ, гончарная печь была расчищена по основанию, конструкция не сохранилась. Боковые 
стенки топки дугообразны и переходят в сводчатый верх. Внутренняя сторона стенки ошлакована, и стена 
превратилась в сплошную спекшуюся глыбу, зеленоватого оттенка. Снаружи стенка смыкается с 
материковой глиной. Здесь стена, как и окружающая глина, слабо обожжены. В нижней части гончарной 
печи были обнаружены обожженные кирпичи прямоугольной формы, находившиеся в беспорядочном 
состоянии. Сложно сказать, являлись ли данные кирпичи выкладкой стен печи или служили подпорками 
для перекрытия топочной камеры. 
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В юго-восточной нижней стороне печи,в стене, находился зольник в виде углубления-ямы с обильно 
скопившейся золой. С внутренней стороны печи над данным углублением было выложено ряд обожжен-
ных кирпичей. Размер замеренных кирпичей составлял 20х?х9 см. На кирпичах видны следывыгоревших 
стебельков растений.Вероятно, данный проход служил топочной камерой для печи 4.  

На дне печи в золе лежали, масса обломков колосника или пода, делящего по горизонтали объем печи 
на верхнею обжигательную и нижнюю топочную камеру. Кроме того, из печи следует отметить обломок 
стенки сфероконуса, фрагмент белофоновой чаши, фрагменты крышек от горшков, чаши караханидского 
времени, а также обломки крицы.  

Материал смежных печей 2 и 4 относится к XIV-XV вв. По верхнему кроющему уровню их встречены 
несколько фрагментов более поздней керамики XVII-XVIII вв. (Рукопись, архив ИА, 2015). 

Печь 3 была открыта под западной стеной помещения 2 где-то на расстоянии около 4 м от печи 1, 2. В 
печи 3 был произведен зондаж на небольшой площади, которой не дал датирующих материалов. За 
исключением кирпичей позднего стандарта 25х25х5см и фрагмента большой толстой керамической 
крышки диаметром не менее 0,5 м. На кирпичах заметны выемки от проведенных по тесту пальцев. 

Камера обжига имела стенки, возведенных с наклоном, направленных внутрь камеры. Выгоревшая 
глиняная обмазка образовала плотный пористый покров, серого оттенка. Кладка стен корпуса печи с 
восточной стороны была выложена обожженным кирпичом, от стены к центру обнаружены ряд камен-
ных плит, возможно применялись для укрепления пода.На внутренней стороне западной стенки 
сохранены пять пар прямоугольных столбов, которые одной плоскостью примыкают к продольным 
стенкам. Данные столбы являлись частью конструкции площадки колосника (пода).  

Как указывалось, печь 1 была исследована Д.Талеевым. Стены печи были сильно ошлакованы, с 
характерным зеленоватым оттенком. Стенки при переходе к топочной камере образовывали выступ в 
виде полки. Глубина от сохранившегося края обжигательной камеры до топочной камеры составила 
около 60 см. Топочная камера имела размер до 1 м. Дно печи было засыпано толстым слоем пепла, 
мощностью 30 см.  

3. Заключение 
Таким образом, каждая печь сконструирована из двух камер, расположенных одна поверх другой, 

топочной и камеры обжига с продухами, и топочного канала. Такая комбинация расположения камер, 
позволяла функционировать печи, основанной на принципе движения тепловых потоков верх. Открывая 
или закрывая отверстия специальными пробками-затычками (специальными крышками или просто 
обломками кирпичей или керамики), гончар контролировал жар и управлял температурным режимом 
(Сайко, 1966. с. 178). Обжиг посуды производился в обжигательной камере, над топкой. Для сохранения 
постоянного теплового режима камера во время процесса обжига должна представлять замкнутое, 
изолированное от внешнего воздушного пространства помещение, обладающее свойством минимальных 
бесполезных потерь тепла (Гайдукевич, 1934. с. 40). Соответственно, обжигательная камера имела 
постоянный свод, на что указывают дугообразные стены возведенных с наклоном, направленных внутрь 
камеры. Предназначенный для обжига материал закладывался в обжигательную камеру через топочное 
отверстие в боковине, которое потом замазывалось. В верхней части камеры оставлялось отверстие для 
выхода дыма и поддержания тяги в печи (Подушкин, 1973, с. 186). Следовательно, создавались условия 
для вытяжки, что подразумевает строения дымохода.  

Подобные конструкции гончарных печей встречаются на территории Средней Азии.Разделение печи 
на камеру обжигательную и топочную, заглубление топки – явление, известное с древних времен, и 
остается на протяжении всего средневековья (Сайко, 1966. с. 174). В Казахстане аналогии таких печей 
встречены в работах К.А. Акишев, К.М. Байпакова, Л.Б. Ерзаковича. Отрар в XIII-XV вв. (Акишев, 
Байпаков, Ерзакович, 1986). Что указывает, на наличие ремесленных кварталови развития в городе 
гончарных мастерских.  
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Қыш өндіретін шеберханалар қала тұрғындарының тұрмыстары туралы түсініктер береді. Қалаларда қолөнер-
шілер тұратын аймақтардың болуы жəне қыш өндіретін шеберханалардың орналасуы қолөнершілердің əлеуметтік-
экономикалық жағдайы туралы біраз мəліметтер береді. Қолөнершінің жеке өзіндік пеші немесе біріккен адамдар 
қолданған ірі шеберханалар табылды. Аталған мақалада қыш күйдіретін пештердің құрылысы туралы мəліметтер 
беріледі. Əлі де қыш өндірісін ұйымдастыру мəселелері бөліп қарастырылады. 

Кілт сөздер: пеш, күйдіру, пеш камералары, желдеткіштер, сазбен сылау, канал. 
 

Summary 
Potters' workshops give an idea of everyday life of the citizens. In the quarter of potters presence and location of the 

pottery workshops gives an idea of the level of socio-economic life of the potter. Selected furnaces are whether individual 
property potter or it was a big guild, owned by co-owners. This article describes the construction of pottery kilns. Questions of 
the organization of pottery remains to be identified. 

Keywords: oven, burning, furnace chamber, the air holes, clay daubing, channel. 
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НҰРАЛЫ ХАН ЖƏНЕ КІШІ ЖҮЗДЕГІ САЯСИ ЖАҒДАЙ 
 

Жораева Г.Т. – 
.А. Яссауи атындағы Х
ТУ доценті, т.ғ.к. 
 

Түйіндеме 
Саяси билікке қатысты төл тарихымызда ғасырлар бойы талай құғын-сүргін күндер өткені белгілі. Есімдері терең 

тарихтың бетінде алтын əріппен өрнектеліп жазылған игі жақсылар, батыр, би-болыстар, хандар болған. Зерттеу 
жұмысымыз осындай тау тұлғалы, өр мінезді ұйымдастыру қабілетімен дараланған қазақтың ханы Нұралы жайында 
жəне оның басқаруы кезіндегі əлеуметтік-саяси оқиғалар сипатталады. Ханның билік құрған тұсы аса арынды 
əлеуметтік-саяси дүрбелеңдер орын алған. Отан тарихындағы маңызды кезеңдердің бірін құрайды. Мақалада 
олардың негізгі себептері қарастырылады, сонымен қатар аталған өңір қазақ қауымдарының шекаралас ресейлік 
тұрғындарымен арадағы қарым-қатынастарының кейбір тұстары сипатталады.  
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Кілт сөздер: Патшалық, Ресей Империясы, Ресей үкіметі, Сағыз өзені, көшпелі өркениеттер, болыс, Батыршы, 
Нəдір шах, құғын-сүргін. 

  
Тарихымызға зер салар болсақ, Елбасы Н.Ə. Назарбаев айтқандай «Жарқын болашақ, терең тарихты 

білуден басталады» [1. 3-б.], өткен сан ғасырлардан тамыр тартқан қазақ деген этноним, əлем тарихына 
ХV ғасырда жазыла бастады. Көптеген ғасырлар бойы талай құғын-сүргін күндер, судай сырғи берді. 
Көшпелі өркениеттер пайда болып, кей жерлерде қала мəдениеті қалыптаса бастады. Есімдері терең 
тарихтың бетінде алтын əріппен өрнектеліп жазылған игі жақсылар, батыр, би-болыстар, хандар болған. 
Атап айтар болсақ, өз заманында мықты əрі күшті саясатының арқасында қазақ халқының жадында мəңгі 
өшпестей болып қалған хандар көп болған. Сондай тау тұлғалы, өр мінезділігінің ұйымдастыру қабілеті-
мен бастаған қазақтың ханы Нұралы жайында болмақ.  

Нұралы патшалық билік тарапынан бекітілген бірінші қазақ ханы. Нұралы (1704-1790) - Кіші жүз ханы 
(1748-1786) билік құрған. Əбілхайыр ханның үлкен ұлы, Қажы сұлтанның немересі. Нұралы хан тарихи 
деректерде Нурали, Нургали деген есімдермен белгілі. Нұралы жас кезінен саяси жəне шаруашылық 
жұмыстарына араласты, ұлысты басқарған [2. с.114-116]. 

1748 жыл əкесінің қайтыс болуына байланысты орнына таққа отырды жəне хандық дəрежесі Ресей 
тарапынан бекітілді. 1748 жылдың қазан айында Орынбор əкімшілігінің жəрдемімен Нұралы əкесінің 
орнына хан болып сайланады. Бұл мəселені шешу үшін Ақсақалдар кеңесі жиналды. 1000-ға жуық адам 
қатысты. Оның хан сайлау рəсіміне Ұлы жəне Орта жүздің əр алуан руларының  билері, батырлары, өкіл-
дері қатысты. Сайлаудың өзі «бұрынғысынша жария өткізілген жоқ, барлық рулардан таңдалған 10 адам, 
атақты билер ғана қатыстырылып, оның өзінде ханның үйінде өтті... Соның бəрінде барлық билер мен 
атақты ақсақалдар жəне ханшайымның төңірегіндегі қазақтар бəрін оған, Нұралы сұлтанның еркіне сал-
ды, сонан соң барлығы əр түрлі шенді 1000-нан астам адам келесі күні тарап кетті». Нұралы өз жағдайы-
ның солқылдақтығын сезініп, сайлаудан кейін бірден патша үкіметіне өзін хан атағына бекітуге өтініш 
жасады. Сонымен бірге 1748 жылдың аяғында Нұралы ханға жылына 600 сом мөлшерінде мемле-кеттік 
айлық тағайындалды. Бір жылдан кейін Ресей үкіметі Нұралының хандығын мойындады [3. 208-б]. 

1731 жылы қазақтың кіші жүз мекендеген жері Ресей бодандығына өткен кезде К.Тевкелевті кездес-
тірген. 1740 жылы Арал қазақтарының ханы сайланған. 1741 жылы Хиуа хандығының ханы Тахирді 
өлтірді. Алайда Нəдір шахтың ұлы таққа Жолбарыс ханның ұлын – Мұхамед Абылғазыны отырғызды. 
Хиуаның ханы атағына ие болмағаннан кейін Нұралы хан елге қайтады. Інісі Ералымен бірге Ор 
бекінісіне кездесуге аттанады. 

Əбілқайыр хан бұл кездесуге шақыруды қабылдаған жоқ. Өйткені бұл кездесуге Əбілмəмбетте 
шақырылған болатын. Нұралы мен Ералы кездесудің аяқталуын күтпей, жасырын түрде əкелеріне кетіп 
қалады. 

Ресей Империясы істерінің жақтаушысы, Нұралы хан 1755 жылы Батыршының қол астында башқұрт-
тардың көтерілісіне қатысты, ал 1771 жылы Жоңғарияға қашқан торғауыттар мен қалмақтарды аңдыған 
жасауылды басқарды.  

Қазақтардың башқұрттардың ісіне араласуы, башқұрттарды қудалауы кейін үлкен дауға айналып, 
қазақ жеріндегі барымтаның көбеюіне əкеп соқты. 

Е.Пугачевтің көтерілісі кезіндегі екі жақты саясатты ұстанды. Кіші жүздің рулары ханға риза емес 
екенің білдіріп, Патшаға оның үстінен арыз түсірді. Ол өзіде Ресей үкіметіне мықты рубасылар Қазыбек 
би, Қабанбай батырдың билігін репрессиялық түрде шектеуін өтінген. 1786 жылы Сырым батырдың 
көтерілісі күшейген кезде, билігінен айырылып, ресейлік бекіністерде жасырынды. Ол жақтан Уфаға 
қоныс аударды. 1786-1790 жылдары Кіші жүзде хандық билік болған жоқ [4. с.115.]. 

Бастапқыда шешесі Бопай ханымның ақылымен əрекет жасап, əкесінің саясатын жалғастыруға тырыс-
ты. Ол Ресей əкімшілігінің Жайық бойын отарлауына барынша қарсылық көрсетті. Орыс патшайымы 
Елизавета Петровнаға бірнеше рет елші жіберіп, қазақ даласын отарлаудың негізсіздігін дəлелдеуге, оны 
тоқтатуға талпынды. 

Нұралы ханның оралуын өтініп Орта жүздің беделді өкілі Құдайменді, кейіннен Уəли хан Ресей 
патшасының алдында жауапкершілікті мойындарына алды. 

1787 жылы халықтық жиналыста Кіші жүз руларының көпшілігі Əбілқайыр ханның əруағын қадірлеп, 
Нұралының қайта билікке келгенің қалайтындарын білдірді. 

Орынбордың тұңғыш губернаторы Неплюевтің көмегімен Кіші жүздің тұтастығын сақтап қалуға 
тырысып, Арал бойына өзін «хан» жариялаған Батыр сұлтанмен күресті. 
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1750 жылы əкесі Əбілхайырға кесене салғызды. Алайда орталық билікті күшейту қамымен қол 
астындағы халықтың бір бөлігін өзіне қарсы қойып алды. Əсіресе қайшылықты ахуал Сырым Датұлының 
көтерілісі кезінде тым шиеленісіп кетті. 1773-1775 жылдары шаруалар соғысында Е.Пугачевтің көтерілі-
сіне қолдау көрсеткенімен бірақ оны толық қолдамады. 

1783 жылы Жайық казактары Сырым мен Нұралы хан ауылдарын тонау жорықтарын бастады. Нұралы 
хан Сырымның ел арасында беделі жоғары екенін білгендіктен, оны орыстардың түрмесінен босатып 
алады. 

Сырым темір тордан шыққан соң халық көтерілісінің қарқыны үдей түсті. Бұл уақытта патшаға қарсы 
бас көтеруден қорыққан Нұралы хан Сырымға қарсы шығып, Ресейді көмек беруге шақырады. Осы 
кезден бастап Сырым батырға екі жаумен бірдей шайқасуға тура келеді. 

1784 жылы Сырым Сағыз өзенінің бойында Нұралы ханға шабуыл жасағанда, ол орыс-казак бекініс-
теріне қашып құтылды. 1785 жылы Сырымның үзеңгілестері орналасқан аудандарда - Орал бекінісінің 
төменгі жағында ірі шайқастар болды. 1783-1785 жылдары қазақтың байбақты, табын жəне тама рулары-
ның жайылымдық жерлерін казактар басып алған соң, қиян-кескі ұрыстар болып өтеді. Бұл кезеңде Кіші 
жүздің батыс аудандарында көтерілістер басталып, олар Жайық пен Ембі өзендері арасында көшіп-қонып 
жүрген руларды да қамтыды. Қалыптасқан жағдайды пайдалана отырып, патша өкіметі тікелей ру 
старшындарымен келіссөздер жүргізе бастады. 

1786 жылы 3 маусымда Нұралының өз ықтиярымен Ресей билігіне көнбейтіндігіне əбден көзі жеткен 
Екатерина ІІ-нің жарлығымен тақтан түсті. Алғашында Жайық бекінісіндегі абақтыға қамалып, кейін 
Уфаға жер аударылды. Нұралы хан 1790 жылы Уфада қайтыс болып, сол жерде жерленеді. 1792 жылы 
хан тағына інісі Ералы отырды. Нұралының бірнеше əйелінен тараған ұрпақтарының арасынан кейіннен 
қазақ халқының саяси, əскери, мəдени тарихында үлкен рөл атқарған қайраткерлер көп шықты. [5. 415 б.] 

Ханның 70-тен аса балалары болған, оның ішінде 32 ұлы, 34 қызы болған. Оның ішінде атақтылары: 
Есім, Бөкей, Гизалы, Бердыгалы, Пиралы, Бегалы, Ильтай, Есеналы, Жалтыр, Ишалы, Қаратай, 
Қондырау, Сейдалы, Сығай, Айтөре, Артыкгали, Шока, Мұхамедғали, Аблай, Арслан, Бердалы, Орман, 
Узбекгали, Жусіп [2. C.115]. 

Нұралы күрделі де қайшылықты тұлға, сондықтан оған бір жақты баға беруге болмайды. Ол 
Ресей əкімшілігінің Жайық бойын отарлауына барынша қарсылық көрсетті. Орыс патшайымы Елизавета 
Петровнаға бірнеше рет елші жіберіп, қазақ даласын отарлаудың негізсіздігін дəлелдеуге, оны тоқтатуға 
талпынды. Жоңғария билеушісі Сыбан Доржымен дипломатты байланыс орнатты. 

Ұлы қазақ деген елдің айбынды ұрпақтары бола отырып, өз халқымыздың басынан кешкен оқиғалары 
бізге сабақ болуы тиіс. Небір зұлматты замандар өтіп, Тұран даланың тарихында жортып өткен айбынды 
батыр бабалардың жұрнағымыз. Бір кездері қазақ даласында бұрқасындай көтерілген кез болған, сан 
қилы ата-бабаларымыздың ерлігін естен шығармаған жөн. Ендеше ел ертеңі бүгінгі жас ұрпақ қолында 
екенін санадан өшірмеуіміз қажет.  
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Аннотация 

 Наша история пережила много репрессий и притеснений, связанных с политической властью. Великие 
политические личности – батыры, бии, ханы – золотой вязью вписали свои имена в историю казахского народа. 
Наша исследовательская работа дает всестороннюю характеристику жизни и деятельности одной из таких великих 
личностей, отличающейся организаторскими способностями и гордым характером – хану Нуралы, а также 
раскрывает социально-политические события, происходившие в период его правления, когда в стране то и дело 
возникали различные социально-политические смуты и волнения. Правление хана Нуралы представляет собой 
важную эпоху отечественной истории. В статье рассматриваются причины волнений той эпохи и дает 
характеристику некоторым сторонам в отношениях между казахским обществом того региона с приграничными 
жителями России.  

Ключевые слова: Царская Россия, Российская империя,  российское правительство, река Сагиз, кочевые 
цивилизации, волости, Батырши, Надир-шах, репрессии. 
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 Our history has gone through a lot of repression and harassment related to political power. The great political personality 
like batyrs, bies, and khans filled in their names with gold script in the history of Kazakh people. Our research provides a 
comprehensive description of the life and work of one of this great personality which is different in organizational abilities and 
proud character, Khan Nuraly, and also reveals the socio-political events that took place during his reign, when there were 
various socio-political confusion and excitement. Khan Nuraly Board represents an important era of national history. This 
article discusses the reasons for unrest of that era and gives a description of some of the parties in the relationship between the 
Kazakh society of the region with neighboring residents of Russia. 

Keywords: Tsarist Russia, the Russian Empire, the Russian government, the river Sagyz, nomadic civilization, volost , 
Batyrsha, Nadir Shah, repression. 
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ХАҚНАЗАР ХАННЫҢ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫН НЫҒАЙТУДАҒЫ РӨЛІ 
 

Абдрасилова С.Т. – М.Gуезов атындағы О
МУ 
«
аза0стан тарихы» кафедрасыны� о0ытушысы 

 
Түйіндеме 

Мақалада автор еліміздің тəуелсіздігін алғалы бері өз тарихымыз бен тілімізге ерекше ден қойып, 
халқымыздың өткен тарихына ыждағаттылықпен қарау қажеттілігі жөнінде зерттеушілеріміздің еңбектерінде 
келтіретін тарих тағылымдары ашылады.  

Сонымен қатар көшпелілер өркениетінің құрамдас белігі болып табылатын қазақ мемлекетінің пайда болуы 
мен дамуының тарихы тереңде жатканына жəне Қазақстан аумағында өмір сүрген сақ, үйсін, ғұн, каңлыларда 
мемлекеттік белгілер пайда болғандығы баяндалады. Қазақ хандығының құрылуы туралы мол мұрағат 
материалдарын пайдалана отырып, автор Хақназар хан тұсындағы Қазақ хандығынығ саяси жағдайына 
тоқталады. 

Тірек сөздер: қазақ халқы, мемлекет, тарихғ Хаөназар хан, тарихнамағ деректер 
 
Ұлы Дала елінің бүгінгі биігі тарих тағылымында Тəуелсіздігімізді алғаннан бері тарих, тіл, дін, діл 

мəселесі ерекше екпінмен көтеріліп, халқымыздың өткен дəуірі ұлттық мүдде тұрғысынан жазыла 
бастағаны белгілі. Бұл – болашақ ұрпақтың тарихымызды терең тануы үшін қажет қадам. 

«2015 жылды ұлттық тарихымызды ұлықтау, бүгінгі белестерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі 
белестер жылы деп есептеу керек» - деген, Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев  2015 жылы Қазақстан қазақ 
хандығының 550 жылдығы, Ата Заңымыздың 20 жылдығын атап өтетіндігімізді мəлімдеді. 

Қазақстандық тарихшы-ғалымдардың Мұхамед Хайдар Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» еңбегін негізге 
ала отырып, жан-жақты зерттеу нəтижесінде Қазақ Хандығының құрылған жылы (түпнұсқада хиджраның 
870 жылы) 1465 жыл деген қорытындысы алынды. 

 «Ұлт тарихы – мемлекет тарихы. Қазақтардың тарихи төл-тамыры мейлінше тереңде. Ондай төл-
тамыр алғашқы қазақ хандығы құрылған кезеңмен шектелмейді. Біздің кіндігіміз жеті атамызбен ғана 
толысып жатқан жоқ, одан əрі Үнді мен Ніл, Еділ мен Дон, жағалауларына қазақ даласының рухын 
жеткізген бабаларымызбен толысып жатыр» [1]. Көшпелілер өркениетінің құрамдас белігі болып 
табылатын қазақ мемлекетінің пайда болуы мен дамуының тарихы тереңде жатыр. Қазақстан аумағын-
дағы сақ, үйсін, ғұн, каңлыларда біздің заманымыздың шегінде мемлекеттік белгілер пайда болды. 

Қазақ халқының арғы тегі болған бұл  тайпалар б.д.д. VIIІ ғасырдан біздің дəуіріміздің VI ғасырына 
дейінгі аралықты қамтиды. Бұл ру-тайпалардың геноқорында, экономикалық тұрмыс-тіршілігінде, рухы 
мен мəдениетінде, ділі мен  тілінде туыстық  жақындық  жəне ұлттық біртектілік бар еді. Олар қазақ 
ұлтының  құралуындағы  алғышарт пен ұйтқы болды. 

Осыған байланысты  «бүгінгі қазақ халқы  - сонау есте жоқ ескі замандардан-ақ тұлпарларының тұяғы-
мен дүниені дүр сілкіндірген көне сақтардың, ежелгі ғұндардың, байырғы түріктердің ұрпағы, үлкен 
үйдің қара шаңырағын ата жұртта сақтап қалған халық», деп сонау 1992 жылдың өзінде, тəуелсіздіктің 
таңсəрі шағында, Дүниежүзі қазақтарының  алғашқы  құрылтайында айтқан Елбасымыз осы жылдардың 
өн бойында тарихқа құрметпен қараудың, өткенімізден өнеге алудың үйренерлік  үлгісін көрсетумен 
келеді [2]. 

 Қазақ даласы VI ғасырдан бастап қоғамдық дамудың жаңа сатысына қадам басты, ру-тайпалар ерте 
феодалдық жəне феодалдық-хандықтардың қол астына бас қоса бастады. Атап айтқанда, VI ғасырдан ХІІ 
ғасырға дейін Түрік қағандығының, Түркеш қағандығының, Қарлық қағандығының, Қыпшақ, Қарахан 
мемлекетері  қол астына бірікті. 
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Қазақ жеріндегі ұлыстар, Алтын Орда, Ақ орда, Ноғай ордасы, Моғолстан, Əбілқайыр хандығы 1465 
жылы құрылған Қазақ мемлекетінің негіздері болып табылады. 

Кейбір зерттеушілердің ойынша, ХVІ ғасырдың 50-жылдарында Қасым ханның ұлы Хақназар баста-
ған Қазақ одағы «қайта түлей» бастаған. Хақназар ханның тегі туралы мынадай мəліметтер бар. Мəселен, 
«Джахан - арада» Ғаффар былай дейді: «Сейтақ ханның ұлы, Жəнібектің ұлы, Берді ханның ұлы Қасым 
хан Дештінің патшасы болды. Ол (
асым хан-А.С.) 930 жылдың (хиджраны�-А.С.) 1-ші айында өлді. 
Қасым ханның ұлы Хақназар хан əкесінен кейін патшалыққа  отырды жəне енді Дештінің əміршісі болып  
табылады» [3]. Алайда, біріншіден, Қасым ханды Сайидак ханның ұрпағы деп атау дұрыс емес. Шынын-
да ол Жəнібектің баласы. Сірə, Сайидак (Əбу-Саид) пен Жəнібек есімдерін автор бір адамның орнына екі 
адам  деп есептесе керек, ал басқа деректемелер бойынша, Жəнібектің өзі – Əбу-Саид (Сайидак).              
В.В. Вельяминов-Зернов «Исследовании о Касимовских царях и царевичак» деген еңбегінде Сейдақ-
Жəнібек есімінің қате жазылуы деп атап өтеді [4]. Екіншіден, Қасым хан өлгеннен кейін Хақназар хан 
болды деген мағлұмат шындыққа жанаспайды, өйткені ол кезде Хақназар əлі бала болатын, сондықтан 
билік Қасымның ұлы Мамаш ханның қолына көшті, ол жоғарыда айтылғанындай, шайқастардың бірінде 
қайтыс болды. 

Ноғайларда болып қайтқан мемлекеттік елші Данила Губиннің 1535 жылғы хатында былай деп хабар-
ланған: «Ал қазақтар, Патша ағзам, өте күшті деседі, Патша ағзам, Ташкентпен жəне Ташкент ханзада-
ларымен соғысты деседі, олармен екі рет шайқасты, қазақтар оларды талқандады деседі» [5]. 

Қасым ханның баласы Хақназар хан (1538-1580 жж.) тұсында Қазақ хандығы қайта бірігіп, дами түсті. 
Ол хандық билікті нығайтуға жəне күшейтуге қажырлы қайрат жұмсады. Өзінен бұрын бытыраңқы жағ-
дайға түскен Қазақ хандығын қайта біріктірді. Хақназар қазақ-қырғыз одағын одан əрі нығайтты, сол 
заманның тарихи деректерінде оны «қазақтар мен қырғыздардың патшасы» деп атады. Ол осы қазақ - 
қырғыз одағына сүйене отырып, Моғолстан хандарының Жетісу мен Ыстықкөл алабын жаулап алу  
əрекетіне тойтарыс берді [6].          

Хақназар хандық құрған кезде Қазақ хандығының сыртқы жағдайында аса ірі тарихи оқиғалар болып 
жатты. Мемлекеттің солтүстігінде Ресей өз иеліктерін қазақ даласына едəуір жылжытты. Қазан мен 
Астраханьды басып алғаннан кейін Еділ өзенінің барлық аңғары Ресейдің қол астына кірді. Башқұрт жəне 
Сібір хандықтары Ресей құрамына енгеннен кейін, ноғайлар Қазақ хандығының солтүстік-шығысына 
ығыса бастады. Олар Еділден Ертіске дейінгі аралықта көшіп-қонып жүрді. Башқұрттар мен Сібір татар-
лары да қазақ жерлеріне енуін тоқтатпады. Сырдарияның төменгі ағысына қарақалпақтар келе бастады.   

Осындай кезеңде билікті қолына алған Ақназар елінің еңсесін көтеріп, сыртқы жағдайларды Қазақ 
ордасының мүддесіне пайдалана білді. Қасым ханның ісін ілгері жалғастырып, Ноғай ордасының бір 
бөлігін Қазақ хандығына қосты. Мемлекет шекарасын Еділ мен Жайыққа жеткізді. Башқұрт халқының 
Ресейге мойынсұнбаған бөлігі де Қазақ ордасының құрамына кірді.  

Орыс патшасы Иван Грозный Ақназарды құдіретті əмірші ретінде танып, елшілер жіберіп тұрды. 
Ақназар Сібір хандығымен күрестің нəтижесінде Орта жүздің шетте жүрген руларын оңтүстікке 
топтастырды. Ойраттарға 1554 жылы күйрете соққы берді. 1555 жылы Моғолстан ханы Абд əр-Рашид 
ұлы Абд əл-Лəтиф сұлтанды жеңіп, Ұлы жүз руларының көпшілігін қосып алды. Моғолдар шебі 
Тəңіртаудан əрі ысырылды. Түркістан, Сығанақ, Сауран, Сайрам, Тараз қалаларын қайтарып алды [7].  

Қырғыздардың бір бөлігі Ақназарды хан деп таныды. Бұдан соң Шайбани ұрпақтарымен саяси-
мəмлегерлік тəсілдермен де, қарудың күшімен де шешуші ұрыстар бастады. Бұхар ханы Абдолла мен 
Ташкент уəлаятының əмірі Баба сұлтанның алауыздығын пайдаланып, Ташкентті қосып алуды көздеп 
жүрген Ақназар жорықта қаза тапты. Ақназардан Дінмұхамед, Мұңғытай, Бозғыл есімді балалар қалған. 
Дінмұхамед біраз уақыт Ташкентті жəне Хиуаны билеген.  

Еділ мен Жайық арасындағы өңірді мекендеген Ноғай Ордасы ыдырай бастады. Ноғай одағы ыдырап, 
ауыр дағдарысқа тап болды. Оған қарасты көшпелі тайпалардың бір бөлегі Қазақ хандығына келіп 
қосылды. Хақназар Ноғай Ордасының көп ұлысын (б1ларды� кEбі 0аза0ты� Кіші ж6зі – алшын одағына 
енген тайпалар - А.С.) өзіне қаратып алды. Тарихи деректерде Хақназарды «қазақтар мен ноғайлардың 
ханы» деп атаған. Сөйтіп, ХVІ ғасырдың 60-шы  жылдары Ноғай Ордасы ыдырап, бұрын оған қараған 
қазақ тайпалары жəне олардың этникалық территориясы Қазақ хандығына бірікті. Бұрын Ноғай Ордасы-
ның астанасы болып келген Сарайшық қаласы да Қазақ хандығына өтті. Бұл жағдай Қазақ хандығының 
солтүстік-батыс жəне солтүстік жағындағы жағдайда өзгеріс тудырды. Орыс мемлекеті мен Қазақ ханды-
ғы арасындағы кең өңірді алып жатқан Ноғай Ордасының ыдырауы, оның бір бөлігінің Қазақ хандығына 
қосылып, енді бір бөлегінің орыс патшасына бағынуы, шығысқа қарай кеңейіп келе жатқан орыс 
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мемлекетінің шекарасын Қазақ хандығына жақындата түсті [8]. 
Қазақ жүздерінің бөлінуі жөніндегі халық аңыздарының Хақназар есімімен байланысты екенін ғылым 

да жоққа шығармайды. Қазақ жүздерінің Хақназар тұсында пайда болғанын ауыз əдебиетіміздің асыл 
мұраларының бірінде: 

«Алаштан қазақ тараған,  
Ноғайлыға қараған. 
Жауға алдырмай ноғайлар,  
Бір-біріне жараған. 
Ноғайдан қазақ бөлініп,  
Үш жүз болып тараған» -,  
 

деген тарихи жолдар дəлелдей түседі. Алғашқы жол қазақтың тегі алты алаштың бірі екенін меңзесе, 
екінші жол қазақ хандығы ыдырап елді жекелеген сұлтандар бастап қазақтардың Ноғай ордасына қарап 
кеткен кезін көрсетеді. Шумақтың үшінші, төртінші жолы құлауға айналған хандықтың елін еншілеп, 
жерін кеңейтіп алуға ұмтылған қырда қалмақтардың, ойда шайбанилықтар мен моғолстандықтардың 
əрекетінен көрініс береді. Бұл жоғарыда айтылған Хақназар бастаған қазақтардың төрт тарапта майдан 
ашып жүрген кезіне тұспа-тұс келеді. Жəне Ноғай ордасының орыс бодандығына қарап, Қазақ ханды-
ғынан біржола ірге ажыратқан кезінен хабар береді. Міне, қазақ жүздерінің де пайда болған кезі осы тұсқа 
келеді. Жырау жырлаған «Ноғайдан 0аза0 бEлініп, 6ш ж6з болып тараған», - деген жолдар осыған куə. 

ХVІ ғасырдың екінші жартысында  əлсіреген хандықты біріктіруде Қасым ханның баласы Хақназар 
(1538-1580 жж.) өз үлесін қосты. Ноғай Ордасындағы алауыздықты сəтті пайдаланған ол, Жайық өзенінің 
сол жағындағы жерді қосып алды. Оның тұсында Жетісу мен Тянь-Шаньды басып алуды көздеген Моғол 
ханы Абд-Рашидке қарсы ұтымды күрес жүргізілді. Хақназар өзара тартыста өзбек ханы Абдулланы 
қолдау арқылы Сыр бойындағы қалаларды (Сауран, Т6ркістан-А.С.) өзіне бағындырды. Оның Абдулла-
мен байланысынан қорыққан Ташкенттің ұлыстық əміршісі Баба сұлтан жансыздары арқылы Хақназарды 
у беріп өлтірді. Қадырғали Жалайырдың айтуынша «Оның да атағы мен абыройы туралы көп айтылады. 
Алайда Хақназар хан өз араларында болған қақтығыстарда қаза болған». 

Қорытындылай келе,  Қасым ханның баласы Хақназар (Ақназар) хан тұсында қазақ хандығы қайта 
бірігіп дами түсті. Хақназар қазақ хандығын 42 жыл биледі. Қазақ хандығының 300 жылдық тарихында 
Хақназардай ұзақ жыл ел билеген хан болған емес. Ол ел басқару, қиын-қыстау, əскери-саяси істері 
жағында қажырлы да қабілетті қайраткер болды. Оның үстіне аса күрделі сыртқы жағдайларда 
дипломатиялық дарыны мол майталман екендігін көрсетті. Қазақ жерін Керей мен Кенесарыға дейінгі 382 
жылда Қазақ хандығын 20 хан басқарған. Өзге ұлт өкілдерін сырттан қоныстандыру арқылы көп этносты 
елге айналдырды. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются  вопросы внешней политики  и военно-политическая  деятельность  Казахского 

ханства при хане Хакназаре. Хан Хакназар был во главе Казахского ханства целых года, в годы правления он 
проявил себя как талантливый военачальник и всесторонний деятель. В самые сложные времена существования 
Казахского ханства он смог прявить устойчивость в дипломатических отношениях с соседними государствами. Его 
роль в истории казахского народа  запомнилась как одной из очень впечатлительной и яркой. 

Ключевые слова: Казахское ханство, народ, ханы, международные отношения, дипломатия 
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This article discusses the issues of foreign policy and military-political activity of the Kazakh khanate under Khan 
Khaknazar. Khaknazar Khan was headed Kazakh Khanate whole year, during the reign he proved himself as a talented 
military leader and a comprehensive figure. In the most difficult times of the Kazakh Khanate he could pryavit stability 
in diplomatic relations with the neighboring states.  

 Keywords: Kazakh Khanate, the people, the khans, international relations, diplomacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНА – 20 ЖЫЛ 
20 ЛЕТ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

 
 

УДК 316.7 (574)            
 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ БІРТҰТАСТЫҒЫ – ЕЛ ДАМУЫНЫҢ БАСТЫ ШАРТЫ 
 

Халидуллин Ғ. – т.ғ.д., Абай атындағы  
аз�ПУ-ні� профессоры 
 

Түйіндеме 
Автор бұл мақалада республика халқының біртұтастығын тілге тиек ете  отырып, еліміздегі этносаралық татулық 

пен бірлікті нығайтудың маңыздылығына ерекше назар аударады. 1995 жылғы 1 наурызда ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Жарлығымен құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясының биылғы жылғы 20 жылдық мерейтойының 
аталып өтілуі  жөнінде сөз болады. 
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Қазіргі Қазақстан халқы – бірлігі  мемлекеттің стратегиялық мақсатына айналған ұлт пен этнос өкілдерінің 
жүректерінің мейірімділігі арқасында біртұтастанудағы қауымдастық екендігіне назар аударылады. 

Тірек сөздер: Ассамблея, республика, халық, татулық, келісім, татулық, сенім, толеранттылық 
 
Елбасы əрбір Жолдауында елдің ішкі жəне сыртқы қатынастардағы күрмегі көп, шешімі күрделі 

мəселелерді жүзеге асыруда республика халқының біртұтастығын мақсат тұта отырып, этносаралық 
татулық пен бірлікті нығайтудың маңыздылығына ерекше назар аударылды. Қазіргі Қазақстан халқы – 
бірлігі мемлекеттің стратегиялық мақсатына айналған ұлт пен этнос өкілдерінің жүректерінің мейірімді-
лігі арқасында біртұтастанудағы қауымдастық. 

Президент 2014 ж. қараша айындағы «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Халыққа жолдауын-
да, желтоқсандағы Тəуелсіздік күніне арналған салтанатты мəжілісте сөйлеген «Қазақстан Республика-
сының тəуелсіздігі – Мəңгілік елдің ұлы тарихы» құттықтау сөзінде, БАҚ өкілдерімен кездесуде берген 
сұхбатында біртұтас идеяны, «Мəңгі ел» идеясын жүзеге асыру жолындағы мемлекеттің негізгі 
стратегиясын жариялап, ел дамуының басты бағыттары бойынша атқарар шараларын нақтылап көрсетті.  

Соның ішінде 2015 жылы атап өтілудегі:  
1. Қазақстан халықтары Ассамблеясының құрылуының, ҚР Конституциясын халық болып қабыл-

дауының 20 жылдығына байланысты; 
2. Қазақ хандығының құрылуының 550 жылдығына орай; 
3. Ұлы Отан соғысындағы фашизмді жеңудің 70 жылдығына қатысты шаралар тарихшыларға үлкен 

міндеттер жүктеді. 
Бұл ең алдымен білім беру саласымен ғылыми зерттеулерге қатысты. «Біздің өткендегі тарихымыз 

біртұтас жəне оңпайымды болуы тиіс. Ол Қазақстандықтарды бөлуі емес, біріктіруі керек» деген 
Президент сөзі тарихи зерттеулерде этносаралық татулықты насихаттауға ерекше мəн берілуінің 
қажеттігін көрсетті.  

Тəуелсіздіктің арқасында əлемге танылудағы Қазақстанда 2009 жылы екінші Ұлттық санақ жүргізілді. 
Санақта елде 127 этнос: қазақ ұлты жəне басқа ұлттармен этностар өкілдері тіркелді. Осы кезде айта 
кететін жайт, Қазақстан халқының құрамын «көпұлтты» дегеннен көрі «полиэтносты» деген ұғым дұрыс. 
Себебі, «ұлт» деген атау өз мемлекетінің аумағында өмір сүрген этносқа ғана тиесілі. Ал, тарихи отаннан 
тыс жерлердегі ұлт бөлігі тарихи отаны үшін «диаспора» болып табылады, ал өмір сүретін елдерде «ұлт 
өкілі» немесе «этнос өкілі» болып есептелінеді. 

Бір елді мекендеген халықтың тағдыры да бір. Ғаламдану заманындағы тайталаста, əлемдегі алдыңғы 
қатарлы 30 мемлекеттің қатарына ену үшін елдің барлық салаларының замануи деңгейде дамуын жүзеге 
асыру этностық ерекшелікті Қазақстандық біртұтастықпен үйлестіру мен этносаралық  келісім 
жағдайында толыққанды болады. 

2014 жылы қарашадығы халыққа Жолдауында Елбасы: «Этносралық келісім – өміршеңді оттегі. Біз 
демалған кезде оны байқамаймыз, ол өздігінен болады – біз жай ғана өмір сүрудеміз» деген болатын [1]. 

Ал, тұрақтылық пен келісім дегеніміз не? 
Ол – отбасылық əл–ауқат, қауіпсіздік, баспана. Ол – бейбітшілік, əке мен ана қуанышы денсаулығы 

жəне балалардың бақыты. «Бейбіт өмір» қарапайым сөзбен айтқанда, «бақыт» деп аталады! «Басқа 
бақыттың қонуы бір бөлек, сол бақытты бағалау бір бөлек» деген Елбасы, барды бағалауға жəне оны 
еселеуге шақырды: «Тəуелсіздік – тарихтың сыйы немесе бүгінгі буынның меншігі емес. Ол – өткен 
бабалар алдындағы қасиетті борыш жəне келешек ұрпақтың алдындағы зор жауапкершілік» – деген 
Президенттің сөзі қазақтың тəуелсіздік үшін күресін, тіпті бүкіл өткен тарихын мақтан тұтумен бірге 
еліміздің болашақта атқаруға тиісті міндеттерді меңзеп кетті. Ең басты міндет – қазақ жеріне ғасырлар 
бойы тағдырдың қалауымен келіп, қоныстанып, отаным деп қоян-қолтық өмір сүрудегі отандастары-
мызбен татулықты, бірлігімізді сақтап, оны нығайту екенін жəне оның бүкіл Қазақстандықтардың қалауы 
екенін айтқымыз келеді.  

Ғаламдану заманына əлден-ақ еніп кеткен Қазақстан қоғамының қазіргісі мен болашағы халықтың 
бірлігі мен достығына тікелей қатысты.  

Қазақстанда тұратын этностар мен ұлыстардың ұйытқысы мемлекет құраушы қазақ ұлты екендігін 
елге де, əлемге де көрсетті жəне дəлелдеуде. Бейбіт өмір мен бауырмашылықты қадірлеген, ауызбіршілігі, 
ынтымағы жарасқан халқымыз қазіргі жəне болашақ өмір сүру үшін тұрақтылық пен татулық төңірегіне 
Қазақстандағы барлық этнос өкілдерін ұйытуда. Сондай-ақ, Қазақстанды отаным деп сезінген əрбір 
азамат тəуелсіздігіміз бен байырғы қазақ жерінде құрылған мемлекетімізді дамытуды басты құндылық 
деп есептейді.  
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Этносаралық төзімділіктің Қазақстандық үлгісін қалыптастырудағы этносаралық қатынастар мен 
қоғамдық келісімді үйлестіруші институт – 1995 жылы құрылған Қазақстан халықтары Ассамблеясының 
рөлі ерекше. 

Қазақстанның тəуелсіздігін барша əлемге жариялағанына 3 жыл 3 ай болған, елдің экономикалық 
дағдарыста, халықтың сыртқа көші-қоны күшейіп, ақыл-ойдың сыртқа ағылуының жаппай орын алып, 
табиғи өсім құлдыраған кезінде 1995 жылғы 1 наурызда Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы 
Ассамблеясын құру туралы жарлыққа қол қойды. Бұл жарлық Елбасының жаңа Қазақстандық жолды 
салуға бағытталған шараларының бірі болып табылады. Елдің шекарасын, мемлекеттігін нығайту, алдағы 
даму жолын белгілеумен қатар, əлемдік үрдістердің беталысында Қазақстанның тəуелсіз ел ретіндегі 
орнын сақтап, алдыңғы қатарлы дамыған ел атануына қажетті басты күш  - ел бірлігі екенін қалтқысыз 
түсінген Елбасы Қазақстан халқы Ассамблеясының бірінші сессиясында жасаған тарихи баяндамасында 
«Мен елімнің Президенті ретінде қоғамдық тұрақтылықты жəне ұлтаралық келісімді қамтамасыз етуді 
өзімнің басты міндетім деп санаймын. Бірлік аспаннан өзі келіп түспейді, тек қарқынды жұмыс арқылы 
келеді. Мен кең байтақ жерімде татулық пен тыныштық болкын тілеймін. Мұның, ең алдымен миллион-
даған қазақстандық отбасына керек екенін еске аламын. Мен қайғыдан шашы ағарған аналардың бала-
ларын жоқтамағанын, сəбилердің мүгедек болмауын, қарт адамдардың күйреген үйлерінің алдында 
қасірет шегіп, жыламағанын қалаймын», деп сол кездегі ең өзекті, ең маңызды мəселені нақтылады [2]. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының алғашқы құрылтайында Елбасы жаіа институттың қоғамдағы рөлі 
мен жұмысының басты контурларын сол кезде-ақ: «Осыдан бастап қоғамдық мəселелердің барлық қыр-
лары бойынша, əсіресе ұлттық саясатта мемлекеттік актілер Ассамблеяның пікірлерін ескеріп жəне оның 
тікелей қатысуымен қабылдануға тиіс. Ол актілердің əрқайсысы еліміздегі барлық этностардың мүдде-
леріне қайшы келмеуі қадағаланып, сараптан өткізілуі керек», деп қолмен қойғандай нақтылап берді. Бұл 
кейін идеологиялық тренд ретінде орнығып, əлемге «бейбітшілік пен қоғамдық келісімнің Назарбаев 
моделі» деген атпен белгілі болған Қазақстан халқы Ассамблеясының алғашқы қадамы еді.  

Арада 20 жыл өтсе де Елбасының бұл сөзденінің өзектілігі артып, күн өткен сайын өміршеңдігі 
айқындала түсті. 

Елбасы айтқандай, 2015 жыл той тойлайтын емес, ой ойлайтын жыл. Елдегі бейбітшілік пен келісім, 
тұрақтылық пен татулық Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметінің негізгі тетігіне айналған. Ал, басты 
құндылық болып табылатын Ел бірлігінің тұтқасы Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметіне де қатысты. 
Яғни, Ассамблеяның орны ерекше. Қоғамдық өмірдің салаларын біріктіретін, бір мақсатқа бағыттайтын 
күш – Ел бірлігі. Бірлік болмаса, бейбітшілік пен келісім болмаса өлшеусіз термен, қыруар қажыр-қайрат-
пен жасалып жатқан еліміздің өркендету жолындағы еңбектің бəрі де бекер. Яғни, ресми түрде Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жылы деп жарияланған 2015 жыл Ассамблея институтының мерейтойы емес, құнды 
қазынамыз – Ел бірлігі жылы, бейбітшілік пен келісімнің Назарбаев моделінің жылы [2].  

Этносаралық қатынастарды реттеудің толық заңнамалық базасы құрылды. Ассамблеяға конституция-
лық орган мəртебесі беріліп, ол Қазақстан Республикасы Парламентінің Мəжілісіне 9 депутат сайлау 
құқығын иеленді. «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Заң қабылданып, Ассамблеяның құрылымы 
мен қызметінің, еліміздің қоғамдық-саяси жүйесінде алатын орны мен рөлінің нормативтік-құқықтық 
реттелуі заңнамалық негізде қамтамасыз етілді. Ассамблеяның негізгі стратегиялық жəне бағдарламалық 
құжаттары өмірге келді. Ел ішінде мұқият талқыланып, Елбасы мақұлдаған «Ел бірлігі доктринасы» 
бейбітшілік пен қоғамдық келісімді нығайтудың «бір ел – бір тағдыр», «тегі басқа – теңдігі бір», «ұлт 
рухының дамуы» сияқты басты қағидаларын айқындап берді. Елбасының Өкімімен бекітілген Қазақстан 
халқы Ассамблеясы туралы ережелер оның мəртебесі құзыреттерін, сондай-ақ, Ел бірлігі саласындағы 
мемлекеттік саясатын жүзеге асыруға қатысу тəртібін бекітті. «Қазақстан халқы Ассамблеясының 2020 
жылға дейінгі даму тұжырымдамасы» Ел бірлігін нығайту жəне қоғамдық келісім саласын дамытудың 
орта мерзімдік стратегиялық бағытын нақтылай түсті [2].  

1995 жылдан бастап Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқы Ассамблеясының əрбір сессия-
сында сөйлеген сөзі мен көтерген бастамалары сол кездегі ел дамуының ең өзекті мəселелерін қамтып 
отырды. 

Құрылған күннен бері Ассамблея еліміздегі этностардың мəдениетінің қайта жаңғыруы мен дамуына 
елеулі үлес қосып келеді. Қазақстанда əрбір этнос өкілдерінің мəдениеті мен əдет-ғұрпын ұстануларына, 
ана тілдерін үйрену мен əдебиеттерін таратуға толық мүмкіндігі бар.  

Ассамблеянығ белсенді қызметінің нəтижесінде Қазақстандағы этностардың мəдени өмірі жандана 
бастады. Наурыз мейрамы, корей, неміс мəдениетінің фестивальдері, татарлар мен башқұрттардың сабан 
тойы жалпы халықтық сипатқа ие болды. Дүңгендер, курдтар сияқты, т.б. халықтардың мейрамдары мен 
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түрлі форумдары республикалық деігейде дəстүрлі түрде өткізіліп отырды. Ассамблея этникалық топтар 
арасындағы ұйымдастыру жұмыстарының орталығына айналды. Ассамблея органдарына мемлекеттік 
мəртебе берілуіне байланысты этномəдени орталықтардың мəселелері жедел шешімін тауып, кейбір 
өзекті мəселелер бойынша үкімет деңгейіндегі шешімдер қабылданады. Ассамблея кеңесінің шешімімен 
этномəдени қаржылай жəне ұйымдастыру жұмыстары бойынша көмек көрсету мақсатында республика-
лық қор құрылған.  

Қазақстан халқы Ассамблеясының арнайы сайтында 321 этномəдени орталықтар мен бірлестіктер 
тіркелген. Бұл тіркелгендері. Сайтта барлығы тіркелмеген болар, себебі Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Төрағасының орынбасары – Хатшылық меігерушісі Ералы Тоғжановтың есебі бойынша Қазақстанда 820 
этномəдени бірлестік жұмыс істейді. Ассамблея мен этномəдени бірлестіктердің активі 67 мыңнан астам 
адамды қамтиды [2]. 

Аймақтық əкімдердің жанынан ақылдастық-кеңестің орган ретінде қоғамдық келісім кеңестері құрыл-
ған. Олар ауыл, аудандардағы əртүрлі ұйымдардың басын бір арнаға тоғыстыратын, қоғамда туындайтын 
негізгі сауалдардың барлығымен айналысады. Бүгінгі күні еліміздің барлық аймақтарында түрлі деңгей-
дегі 1035 қоғамдық келісім кеңесі жұмыс істеуде. Ассамблеяның жанынан құрылған отбасында толерант-
тық тəрбие беру жөніндегі аналар кеңесі еліміздің ең басты құндылықтары – татулық пен тұрақтылықты 
ұрпақ жадына сіңірудің тиімді ретінде өз жұмысын бастады.  

Қиын-қыстау кезеңде сауғалап келген өзге ұлт өкілдерін өгейсітпеген қонақжай да бауырмал қазақпен 
барлық басқа да этностар өкілдерінің бірлігі мен теңдігі Ел бірлігінің негізгі қағидаларының бірі. Əр бір 
адам өзінің білімін, қабылетін, кəсібилігін жəне бəсекеге қабілеттілігін үнемі жетілдіріп отыруға да 
мүмкіндігі бар.  

Егер де өткен ғасырда «елу жылда – ел  жаңа» деген болса, XXI ғасырда  «көзді ашып жұмғанша» 
өзгеретін əлемде жаңашаланған, қазақтың немесе басқа этнос өкілдерінің қызықты да ыстық, əрі сағы-
нышпен орындалатын жəне орындалуы оң деп есептелетін құндылықтарды зерттеу, анықтау, қоладну, 
насихаттау жəне болашақ ұрпақтың жүрегіне ұялатуды дəстүрге айналдыру керек.  

Айта кету керек, Елбасы басшылығымен елде бұл үдерістің қалыпты жағдайға айналуына барынша 
жағдай жасауда. Əрбір этнос өкілдерінің дəріптеу, қолдау шаралары тынбай жүргізілуде. Əрине, ең 
алдымен мəдени іс-шаралардан көрінеді. Сонымен бірге саяси шаралар да бар. Оған Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қызметі мен Қазақстандық саяси өмірдегі орны мен рөлі куə. Сонымен бірге, ең 
бастысы, елдің бас заңнамасы – Конституция тең құқықтық кепілдік береді. 

Бұл ғасыр – өзгеше ғасыр. Уақыт пен оқиғалардың, жаңалықтардың көз ілеспес жылдамдықпен 
өзгеруі Қазақстандық қоғамның соған бейімделуін қажет етеді. Құндылықтардың ғаламданумен тығыз 
ұштасқан күрт жəне жылдам, леп-лездік өзгерістері кезінде елдігімізді, ұлттық тұтастығымызды, құнды-
лығымыз бен ерекшелігімізді (с.і. тілдік, мəдени, рухани жалпы этникалық) сақтап, келешек ұрпақтың 
оны игеріп, жалғастыруын жүйеге айналдыру – бабалар алдындағы борыш жəне ұрпақтар алдындағы зор 
жауапкершілік екені белгілі. Міне осы үшін де ҚР Президенті Мəңгілік Ел идеясы төңірегінде топтасу 
керек деген идеясы өміршеңді жəне заманауи болып табылады. 
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Аннотация 
Статья «Единство народа Казахстана – главное условие вазвития страны» посвящена анализу становления и 

развития межэтнической толерантности как фактора национального единства и общественного согласия в 
Республике Казахстан. Отмечается особая важность модели межэтнической толерантности в совренном 
казахстанском обществе. Показана роль Ассамблеи народа Казахстана, созданная  1 марта 1995 года  

Указом Президента страны как институт достиждения межэтнического и межконфессионального согласия. 
Ассамблея народа Казахстана – инструмент гражданской интеграции населения с целью сохранения, укперления 
национального единства, толерантности и межконфессионального согласия.  

Ключевые слова: согласие, народ, нации, доверие, толерантность, Ассамблея, Казахстан 
 

Resume 
The article «The unity of the people of Kazakhstan – the main condition for the development of the country» is devoted to 

the  analysis of the formation and development of interethnic tolerance as a factor of national  unity and social harmony in the 
Rebublic of Kazakhstan. Analysis of this issue has allowed to establish the particular importance of the basics model of 
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interethnic tolerance in the modern Kazakh society. The role of the Assembly of People of Kazakhstan, established March 1, 
1995 Decree of the President of the country as an institution to achieve inter-ethnic and inter-religious harmony. The 
Assembly of  People of Kazakhstan – civic integration of the population in order to preserve, strengthen national unity, 
tolerance and interfaith harmony. 
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ƏБЖАН ЖƏНЕ УАХИТ ТЕМІРБЕКОВТЕР:  

ƏКЕНІ БАЛАҒА, БАЛАНЫ ƏКЕГЕ ҚАРСЫ ҚОЮ ИДЕОЛОГИЯСЫ 
 

Қойгелдиев М. – т.ғ. док., профессор, Абай атындағы 
аз�ПУ 
 

1917 жылғы империядағы революциялық аласапыран тұсында жедел жүрген өзгерістерге ілесе алмай 
абдырған қазақ елінің көңілінде үміт отын жаққан екі жаңалықты елеусіз қалдыру мүмкін емес. Олардың 
бірі осы жылдың наурыз айынан бастап облыстық, уездік, қалалық, тіптен болыстық деңгейлерде құры-
лып, қазақ өмірінің басты ұйытқысына айналып, оның «соты да, милициясы да, өкіметі де бір өзі болған» 
Қазақ комитеттерінің құрылуы да, екіншісі осы жылдың желтоқсан айында жалпықазақ съезі сайлаған 
Алашорда үкіметінің өмірге келуі еді. Ақпан революциясы нəтижесінде орнаған Уақытша үкіметтің билік 
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орындарына ұлттық балама билік түрі ретінде қалыптасқан Қазақ комитеттері желтоқсандағы жалпықазақ 
съезі қабылдаған шешімдерден соң бірден Алашорда үкіметінің жергілікті билікті жүргізуші орындарына 
айналған болатын. Тарихи тұрғыдан алғанда Қазақ комитеттері қазақ елінің табиғи өз ұлттық мемлекет-
тігіне ұмтылысының, яғни оның өсу жəне кемелдену жолында тұрғандығының нақты көрінісі еді. Елдің 
жеке аймақтарында осы процесті тура түсініп, оған атсалысқан адамдар аз болған жоқ. Сонымен бірге бұл 
мəселенің күрделілігі сонда, оған тартылған кісілердің басым бөлігі қоғамның орта жəне ауқатты бөлігі-
нен шыққандар еді. Өйткені қазақ қоғамындағы сауатты адамдардың басым бөлігі осы əлеуметтік 
топтарға тəн. 

1917 жылдың соңында құрылған Алашорда үкіметі өзінің жергілікті басқару органдарын белгілеу ісін 
1918 жылы жалғастырды. Тарихи құжаттар міне осы мазмұндағы жұмыстың 1918 жылдың жазында 
Көкшетау қаласы мен уезінде атқарылғандығын айғақтайды.  

Айыртау өңірінде атқарылған осы істердің басында, Айбасов Қапез сияқты кейін кəулік берген 
кісілердің көрсетуіне қарағанда, жоғарыда аталған Темірбеков Əбжан деген белсенді тұлға жүрген. 
Темірбеков Əбжанның міне осы атқарған қызметі, əрине, бұл тақырыпты зерттеуші ретінде біздің тарапы-
мыздан оның тұлғасы мен тағдырына деген қызығушылық тудырғаны рас. Сондықтан да біз ҚР ҰҚК-нің 
Орталық аппараты мен ҰҚК-нің Солтүстік Қазақстан бойынша департаментіне өтініш білдіріп, 
Темірбеков Əбжанның жеке тергеу ісімен танысып шығу мүмкіндігіне ие болдық /1/. 

Тергеу материалдарының көрсетуіне қарағанда, Темірбеков Əбжан Алашорда үкіметі жойылып, 
Кеңестік билік біржола орныққан соң белсенді саяси қызметтен біраз уақыт қол үзіп, тек 1926 жылдан 
бастап өңірдегі мұсылман діні басшыларының кеңестік биліктің дінді шектеу қызметіне қарсы наразылық 
актілеріне қатынаса бастайды.  

Темірбеков Əбжанның мүмкін бұл қызметі де бақылау органдары тарапынан елеусіз қалар ма еді, егер 
де оның ұлы Уахит үстінен тергеу ісі қозғалмаған болса. Темірбеков Əбжанның ұлы Уахит белсенді-
атқамінер астық даярлау ісінде асыра сілтеушілікке жол бергені үшін 1929 жылы комсомолдан шығары-
лады. Осы жылы ауылдасы Бижігітов Əбубəкірмен (ол дағы топшылдық іске қатысқаны үшін партиядан 
шығарылған) бірге өздерін нағыз билік жағындағылар ретінде көрсету үшін Октябрь ауданында «ЖАТ» 
(жаңа төңкерісшілер) аталатын контрреволюциялық ұйым бар деген сөз таратып, өздерін осы құпия 
ұйымды əшкерелеушілер ретінде көрсетуге тырысады. Осы мақсатты көздеген Уахит Темірбеков 1929 
жылдың қазан айының басында Октябрь аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Қасымовтың 
атына əкесі Əбжанның үстінен мынадай мазмұндағы хат түсіреді:  

«Октябрь аудандық БК(б)П жауапты хатшысына №12 аудандық тұрғыны Темірбеков Уахиттен 
 

Арыз 
 Қысқаша өмір жолым: мен 1905 жылы туылғанмын, содан бүгінге шейін əкемнің асырауындамын. 16 

жасқа жеткенше ескіше оқыдым, ал 16-дан 20 жасқа шейін совет мектебінде білім алдым: педтехникумда 
жəне ауыл шаруашылығы техникумында, соңғы оқу орнынан үстем таптың өкілі ретінде шығарылдым.  

Міне осы жағдайға байланысты мынаны баяндаймын: Менің əкем Əбжан, оның əкесі, яғни менің атам 
Темірбек молда ретінде халықтың арасында зор беделді болды, ал оның ұлы Əбжан болса молданың 
баласы болғандықтан жергілікті жұрт арасында ол дағы ықпалды, ақылды адам саналды, сондықтан да 
жастығына қарамастан 17 жасында оны елі ауыл старшыны етіп сайлады. Старшын болып істеп жүргенде 
менің əкем Əбжан қарауындағы тұрғындардан пара алды, алған парасын крестьян начальниктерімен 
бөлісті (ол жөнінде «Еңбекші қазақ» № 156 санында жазылған). Кеңестік билік орнағаннан соң əкем мені 
өз ықпалында ұстауға күш салды, ал мен болсам оған бағынбауға тырыстым, əкемнен қашып жүріп оқуға 
түсіп, коммунистік тəрбие алдым, сөйтіп 1924 жылы 9 майда БК(б)П қатарына өттім. Комсомол қызметін-
де болдым, осы жұмыста жүріп мен əкемнің жасап жүрген əрекеті жаңа тұрмыс пен билікке мүлдем 
қайшы екендігіне көзім жетті, ол жөнінде «Бостандық туы» газетінің № 76 санында мақала шығардым. 
1927 жылдан бастап мен Ортақшылдар болысында қызметте болдым, комсомол жұмысына белсене 
араластым, сонда 1929 жылдың январь айына шейін істеп, ал февраль айында қызметімнен алындым. 
Енді міне 9 ай болды үйде отырмын, əкемнің күнделікті тіршілігі көз алдымнан өтуде, ал ол күнде қытай 
оқиғалары жөнінде мынадай мазмұндағы пікірін айтудан таймайды: «капиталистер шабуылдауда, совет 
билігі құлайды, комсомолдан шыққан жөн» ж.с.с. ... Бірде, Қытаймен арада болған жан-жалдан соң, əкем 
біржаққа аттанып кетті, 100 сомдай ақша жаратты. Петропавловскі қаласында болып, Тілеулин жəне 
Малдыбаевпен кездеседі. Олардан Жұмабаев Мағжанның тұтқындалғандығы жөнінде хабар естіп, 
əкемнің өкіріп жылағаны бар.  

Əкем жиі жолға шығады, айлап үйде болмайды жəне мол ақша жұмсайды, соған байланысты жақын 
арада бар малын шашып тауысатын да шығар. Əбжан менің туған əкем болса да айтайын, ол Кеңес 
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үкіметіне қарсы əрекет үстінде, сондықтан да мен ол жөнінде Сізге жеткізуді өзіме міндет санадым. Соған 
қарамастан, аудандық комсомол комитеті мені жат элемент санайды, ал мен ондай ұстанымда ешқашан 
да болған емеспін.  

Қазіргі уақытта менің əкем тағы да бір жаққа аттануға даярлық үстінде, соған байланысты тиесілі 
орындар арқылы нақты шаралар қарастыруларыңызды өтінемін. Сондай-ақ менің осы арызым жөнінде 
ешкімге бірнəрсе айтпауларыңызды өтінемін, əсіресе менің əкем бұл жөнінде ештеме білмеуі керек, біле 
қалған күнде өлтіруден тайынбайды. Уахит Əбжанұлы Темірбеков Қолын растаймын: шығыс бөлімнің 
аға өкілетті қызметкері Валиев 3/X-1929 ж.» /2/. Бұл хаттың қандай жағдайда жазылғандығы жөнінде 
кесіп-пішіп бірдеме айту қиын. Дегенмен, оның жазылуына түрткі болған мынадай екі болжам жөнінде 
айтуға негіз бар. Бірі, Уахит бұл хатты түрлі уəделер берген ОГПУ адамдарының айтуы бойынша жазуы 
ықтимал. Екіншісі, жат элемент ретінде партиядан шығарылған Уахит бұл хатты билік орындары 
алдындағы үрейден, қорқыныштан жазуы да əбден мүмкін. Қалай болғанда да, 1930 жылдың наурызында 
Петропавлдағы ОГПУ- дың округтік бөлімі «ЖАТ» ісі бойынша тергеу жұмысына кірісіп кеткен еді. Тура 
осы айда Петропавл қаласындағы ОГПУ-дың тергеу абақтысына (изолятор) Октябрь ауданының сегіз 
тұрғыны, яғни Темірбеков Əбжан, Темірбеков Уахит, Сəкенов Мұртаза, Бексұлтанов Шарни, Абылғазин 
Паттах, Бижігітов Əбубəкір, Сəлімжапаров Кəшмулла жəне Тілеулин Жұмағали жабылған еді.  

«ЖАТ» (жаңа төңкерісшілер) атты контрреволюциялық ұйым болды ма? Осындай байлардың 
контрреволюциялық ұйымы болды деген сөзді таратқан адамдардың бірі Темірбеков Уахит 1930 жылы 14 
наурызда ОГПУ тергеушісіне берген алғашқы көрсетуінде «Бұл ұйым («ЖАТ»-ты айтып отыр-автор) іс 
жүзінде 1929 жылдың тамызынан бергі уақытта өмір сүруде, ол 1929 жылы тамыз айының аяғында 
жүргізілген БК(б)П қатарындағы тазалаудан соң бірден қалыптасты», - деп көрсетеді. Уахиттің көрсе-
туінше, «ЖАТ»-тың құрылуына оның Бексұлтанов Шарни деген баймен екеуара сөзі түрткі болған. 
Шарни Уахитке «қытайлықтар КСРО-ға едəуір қысым жасауда, тіптен Қазақстанды алып қоюы да 
ықтимал. Кеңес үкіметінің құлауы күтілуде, соған байланысты өзгерістерге даяр болу үшін бір ұйым 
құрып, қытайлықтар келе қалған күнде билікті басып алатындай жағдайға жетуіміз керек» деген ойын 
айтқан-мыш, бұл ұсынысқа Темірбеков келісім береді. Осы пікірді Уахитке əкесі де бірнеше мəрте айтып, 
БЛКЖО-дан шығып қалғанда, оның қатарында қалу жөнінде арызданба деген кеңес береді. Тергеу 
материалдарында көрсетілгендей, Уахит Нұртаза жəне Шарни сияқты серіктестерімен өздері ойластырған 
саяси ұйымды құруға байланысты Көкшетау жəне Петропавл өңірлерінде саяси ағартушылық қызметімен 
кең танылған Жанталин Ахмет деген кісіге кеңес алуға барады. Ол жөнінде Уахит тергеушіге мынадай 
көрсетулер береді: «Жанталин Ахметті ауылдан бір шақырымдай жер ұзап шыққанда қуып жеттік. Ол 
пəуескеден, ал біз аттан түсіп жақын маңдағы тал көлеңкесіне келіп жайғастық. Жанталин бізге насыбай 
ұсынды. Біздің жоспарымызды тыңдап болған соң, ол сендер əлі тым жассыңдар, шикісіңдер, сондықтан 
да ұйымды басқару қолдарыңнан келмейді, тек жастарды үгіттеумен ғана айналысқандарың жөн болар 
деген ойды айтты. Ал біз болсақ, өз дегенімізді дəлелдеуге тырыстық. Мен билік алдында қолымыздан 
бірдеңенің келетіндігін жəне оны қағаз жүзінде дəлелдеу үшін көздеген мақсаттарымызға жеткізуге тиіс 
істердің жоспарын жасап, ұйымның құрылғандығын құжатпен бекітуді ұсындым. Жанталин бұл ұсыныс-
ты қабылдамай, қағазбен əуестенуге қарсылығын білдіріп, ұйымды «ЖАТ» деп атауға кеңес береді. 
Жанталиннен қайтар жолда біз əрқайсымызға лақап ат таңдадық: мен «Көбелек», Нұртаза «Қаршыға», ал 
Шарни «Тұрымтай» атанатын болдық. Осымен бір мезгілде таныс жəне сенімді кісілерді ұйымға тарту 
жөнінде келістік» /3/.  

Уахит Темірбековтың бұл көрсетулері А. Жанталиннің көрсетулерімен қабыса қоймайды. Мəселен, 
А.Жанталин 1932 жылы 2 ақпанда тергеушіге берген жауабында: «Мен Темірбеков Əбжанды, оның ұлы 
Уахитті, бауыры Мұқажанды, Бисеев Рамазанды, Рамазанов Молдахметті, Сəлімжапаров Кашмулланы, 
Махмутов Сəкенді, оның ұлы Нұртаза Сəкеновты білемін. Темірбеков Əбжанның ел арасында беделі зор, 
«сопы» саналады, сол сияқты Темірбеков Мұқажан, Бисеев, Рамазанов жəне Сəлімжапаров Кашмулла ел 
ортасында беделсіз емес. 

 ... Мен Махмутовтың үйінен аттанып шыққанымда менімен бірге Темірбеков Уахит жəне тағы да бір 
не екі жас балалар ере жүрді, біраз жер ұзаған соң Уахит мені тоқтатып, өздерінің қызметтен қалай 
қуылғанын айтып, сөз арасында Ленинді еске алып, маған мынадай сөз тастады: «Ленин кезінде билік 
ауысуға тиіс деген жоқ па еді?». Оларға мен мынадай жауап бердім: «Сендер əлі жассыңдар, егер бүгін 
сендерді қызметтен алса, ертең-ақ қайтадан орындарыңа барасыңдар, ал егер шынымен де алуға лайық іс 
істесеңдер, онда кінə өздеріңде, ал биліктің ауысатындығы жөнінде ештеме білмеймін». Осы сөзден соң 
мен өз үйіме кеттім, ал олар болса сол жерде қалып қойды. 
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 Олар маған контрреволюциялық ұйым құрылғалы жатыр деген сөзді айтқан жоқ жəне мен ешқандай 
да контрреволюциялық ұйымға ант берген емеспін. Өйткені кеңестік билікке қарсы контрреволюциялық 
ұйым құру сияқты маңызды істі өзім терең білмейтін шикі балаларға сеніп тапсыруым мүмкін емес, 
сондай-ақ контрреволюциялық ұйым құру жөнінде менде ешқандай да ой болған да емес» /4/.  

Міне осы баяндалған фактілерге қосымша мынаны айтқан жөн. Тергеу ісінде 1929 жылдан бастап 
құрылып, белгілі бір бағытта құпия жұмыс істеген контрреволюциялық «ЖАТ» ұйымының болғандығын 
айғақтайтын бірде-бір құжаттық материалдар тіркелмеген, яғни мұндай ұйым болған да емес. Олай болса, 
мұндай контрреволюциялық ұйым болды деген лақап тарату кімге не үшін қажет болды?  

Бірінші болжам. Ел арасында мұндай дақпырт туғызуға ОГПУ органдары түрткі салуы əбден ықтимал. 
Соның нəтижесінде, ОГПУ органдары контрреволюциялық əрекеттермен күрес желеуін жамылғы етіп, ел 
арасындағы большевиктік ұстанымдағы емес элементтерді репрессиялау мүмкіндігіне ие бола алады. 
Шын мəнісінде солай болып шықты да. Сондай-ақ, белгілі бір ауқымдағы репрессиялық шаралар қара-
пайым халық көңілінде билік алдында үрей, қорқыныш тудыру үшін де қажет. Бұл 20-30-шы жылдары 
Кеңестер Одағында кең етек алған көрініс болатын.  

Екінші болжам. Мұндай дақпырттың шығу көзін Темірбеков Əбжан мен Бижігітов Əбубəкірдің көңіл-
күйлерінен іздеуге де болады. Қоғамды жайлаған «жат элементтерге» деген сенімсіздік, олардың 
ашықтан-ашық қызметтен, оқу орнынан ығыстырылуы, саяси қудалауға түсуі, 24-25 жастағы жігіттерді 
ертеңгі болашағына деген сенімнен айырып, рухани дағдарысқа əкеліп тірегендігі хақ. Саясат ісінде 
мүлдем тəжірибесі жоқ, бұған қосымша саяси илеуге түскен жас жігіттердің билікке ұнаудың төте жолы 
ретінде осындай əдіске баруы да ықтимал еді. Тіптен өмірден осы аталған екі болжамның өзара үйлесімді 
орын табуы да толық мүмкін болатын. Сонымен «ЖАТ» туралы дақпырт жəне оған қосымша Уахиттің 
хаты Темірбеков Əбжанның да тұтқынға алынуына негіз болды. Тергеу материалдарында Əбжан өзі 
туралы не айтады, енді осы тақырыпқа ойысайық.  

Əбжан Темірбеков пен Есіл бойы байлары не үшін сотталды? Темірбеков Əбжан 1930 жылы 3 
мамырда берген көрсетуінде өзі жөнінде мынадай мəліметтер береді: «Мен орта жүздің «Бəйімбет» 
руының «Қуандық» бұтағынан боламын. «Құдайберді» аталатын біздің атадан ұлы Хазірет Қожахмет 
Тухфатуллин деген шыққан, осыдан 20-25 жылдар бұрын өмірден озған, сол кісіден үш қыс бойы сабақ 
алып, сауатымды аштым. Орыс мектебінде оқыған емеспін.  

Мен ешуақытта имам болғаным жоқ, ауылда молда деп атайтыны рас. «Пірəдəр» деп те атайды, 
өйткені 1926 жылдан бері ишан Зайнулла Хабибуллиннің мюриді болып тіркелгенмін».  

Өзі жөнінде осындай мəлімет бере келіп, одан ары Ə.Темірбеков Көкшетау өңірінің дін адамдары 
Айтхожин Ғалиасқар, Қосшығұлов Шаймерден жəне Боқаев Абдушаханмен бірге қоғам өміріндегі ислам 
дінінің ұстанымын сақтауға бағытталған қызметі жөнінде, осы мақсатта өзінің Уфа қаласындағы 
мұсылмандардың орталық басқармасына барғандығы, осы орталықтың басшысы Кашаф Таржеманимен 
əңгімелескендігі жөнінде баяндайды /5/.  

Əбжан 1869 жылы туылған. Патшалық билік тұсында ауыл старшыны қызметін атқарған. Сауатты, 
билікке ерте араласқан адам ретінде Əбжан, əрине, өз заманының озық идеяларынан хабардар, қазақ 
басылымдары арқылы ұлт-азаттық қозғалыс басшыларының еңбектерімен де таныс болған. 1917-1918 ж. 
революциялық өзгерістер тұсында ол Алаш қозғалысы ұстанымында болып, Көкшетау уезі мен 
болыстарында Қазақ жəне Алашорда комитеттерін ұйымдастыру ісінде белсенділік танытады. Осы арада 
Темірбеков Əбжанның тергеу ісінде кездеспейтін, белгілі себептерге байланысты Əбжанның өзі тоқтал-
маған оның өмір жолындағы ең елеулі мынадай фактілерге көңіл аударуға тура келеді. 1930 жылы тергеу-
шілерге берген көрсетулерінде Əбжан өзін тіптен дін жолындағы адам ретінде көрсетуге тырысқандығы 
байқалады. 1917-1921 жылдардағы өзінің саяси қызметі жөнінде тіс жарып ештеме айтпағаны дұрыс та 
еді, өйткені ол жөнінде айту, əрине, өзін өлімге кесумен бірдейтін. Ə.Темірбековтың революциялық 
өзгеріс жылдарындағы тұсындағы қызметі жөнінде 1940 жылы НКВД-ның құрығына ілінген Айбасов 
Қафез, Бимурзин Əбдікəрім, Белгібаев Қожахмет жəне Мəкенов Хайролла сияқты оның жерлестері мен 
замандастары біршама мəлімет береді. Солардан үзінді келтірейік.  

Айбасов Қафез. Солтүстік Қазақстан облысы Октябрь ауданының Қаратал ауылының тұрғыны,        
1878 жылы туған, ұлты қазақ, революцияға дейін болыс басқарған, бай, тəркіленген, екі мəрте (1929 жəне 
1935 ж.) «жат элемент» ретінде сотталған. 1940 жылы тамызда белсенді «алашордашыл» ретінде НКВД 
тарапынан ұсталып, Петропавл қаласының тергеу абақтысына жабылып, 1941 жылы Солтүстік Қазақстан 
облыстық сотының шешімімен 15 жылға еркіндігінен айырылған.  

Ұлттық тарихнамада осы уақытқа дейін байлар аталатын əлеуметтік топ өкілдеріне тиесілі көңіл 
аударылмай келді. Бұл, əрине, кеңестік тарих методологиясынан туындаған нағыз əділетсіздіктің көрінісі. 
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Байлар да қазақ қоғамының толық құқылы мүшесі, оның экономикалық өмірінің негізгі ұйытқы элементі. 
Басқаша айтқанда, кеңестік билікке дейінгі қазақ қоғамының тарихын қазақ байларының қызметінсіз тура 
да дəл түсіну, əрине, мүмкін емес. Айбасов Қафез міне осы қазақ қоғамындағы байлар аталған əлеуметтік 
топтың өкілі. НКВД тергеушілеріне берген көрсетулерінде ол 1918 жылы қазақ даласында қалыптасқан 
саяси жағдай мен Темірбеков Əбжанның қызметіне байланысты мынадай фактілерді келтіреді: «1918 
жылы көктемде бұрынғы Ақмола облысының территориясында Кеңес үкіметі құлап, оның орнына 
Колчак билігі орнағанда қазақтардың арасында Бөкейханов Əлихан, Байтұрсынов Ахмет жəне басқа 
кісілер басқаратын Алашорда үкіметі құрылғандығы жөнінде хабар жиі айтыла бастады. 

 Колчак билігі келгенге дейін-ақ мен газеттерден Орынборда съезд болып, онда Алаш аталған қазақ 
ұлтшылдарының партиясы құрылғандығын білгенмін. Маған сондай-ақ осы аталған съезде Алаш 
партиясының бағдарламасы қабылданып, жеке меншікке негізделген қазақ буржуазиялық мемлекетін 
құру мəселесі талқыға түскендігі мəлім еді.  

Көкшетау қаласында қазақ ұлтшыл интеллигенциясы мен байлардың съезі шақырылып, уездік 
алашорда комитеті сайланады. Мен ол съезге қатысқан жоқпын. Біздің болыстан оған жергілікті беделді 
адамдар Құсайын мен Əбжан Темірбеков қатынасып, Əбжан Темірбеков уездік Алашорда комитетінің 
құрамына сайланады. Ұмытпасам уездік комитеттің төрағасы болып ірі саудагер, Көкшетау қаласының 
тұрғыны Құрымов Жүсіп белгіленеді. Міне осы съезден соң Көкшетаудан біздің болысқа (Бəйімбет 
болысы – авт.) оралған Əбжан Темірбеков бұрыңғы болыс бастығы Сабыров Есемсейіттің үйінде 
ауылдардың беделді адамдары қатынасқан болыс жиналысын өткізді. Жиналысқа болыстықтағы 
ауылдардан 40-50 өкіл қатынасты».  

Берген көрсетуінде Қ.Айбасов жиналысқа қатысқандардың біразының өлгенін, ал біразының бас 
сауғалап түрлі жақтарға көшіп кеткенін, қалғандарының Октябрь ауданында əлі де тұрып жатқандық-
тарын айтып, есінде сақталған 17 адамның аты-жөнін тізіп келтіреді. Олар бұрынғы билік тұсында бай 
немесе ауқатты болған Ыбраев Мəлік, Мəженов Сұлтан, Бекешов Сейітқасым, Қожахметов Аяған, 
Атамбаев Жанболған, Балкеев Тажен, Жантлеуов Қошан, Шегенов Сəкен, Қайырланов Темірбай, 
Күшіков Қазый, Сабыров Мейрам, Есенов Ақұр, Макенов Хайролла, Кенжеғозин Құлмырза, Имантаев 
Жүніс, Сағындықов Малғаждар жəне Букетов Арыстан сияқты кісілер еді /6/.  

Қ.Айбасовтың көрсетуінен келтірілген бұл үзінді жөнінде мынаны айтқан жөн. Болған оқиғалар 
өткізілген съездер мен оларға жиналған адамдар жөнінде баяндаудың желісі, əрине, сұраудағы 
Қ.Айбасовқа тəн. Басқаша айтқанда, болған істің қаңқасы айыпталушыға тиесілі де, ал хаттамаға түскен 
текстің «идеологиясы» тергеушіге тəн. Мəселен, Алаш партиясына қатысты «қазақ ұлтшылдарының 
партиясы», Алаш автономиясына қатысты «жеке меншікке негізделген қазақ буржуазиялық мемелекеті», 
ал қазақ съездеріне қатысты «қазақ ұлтшыл интеллигенциясы мен байлардың съезі» деген мағынадағы 
анықтамалар жауап берушіге тиесілі еместігі түсінікті. Бұдан тергеу хаттамасының шын мəніндегі егесі 
кім жəне ол қандай мақсатта жасалатындығын бағамдау қиынға түспейді.  

Бəйімбет болысы жиналысына жиналғандар алдында Əбжан Темірбеков сөйлейді. Əрине бұл сөздің де 
мазмұнын сол күйінде қабылдай салуға болмас, дегенмен, оның оқиғаның барысын, қоғамдағы түрлі 
топтардың ұстанымын түсінуге көмектесері хақ. Сонымен Қ.Айбасов көрсетуіндегі Ə.Темірбековтың 
сөзі: «Жақында ғана біздің съезд болып өтті (Көкшетау қаласындағы Алаш ұстанымдағылар съезі 
жөнінде сөз болып отыр-авт.). Ол Алаш партиясының бағдарламасында қарастырылған саяси мəселелерді 
іске асыру жолдарын талқыға салды. Ендігі уақыттағы міндетіміз құрылған жəне сенімді қолдағы 
Алашорда билігін баянды ету, осы жолда большевиктермен күрес ұйымдастыру үшін күш біріктіру.  

Үкімет өз мəлімдемесін жариялап, Алаш партиясымен ниеттес жəне оны қолдайтындардың барлығын 
большевиктермен күреске атсалысуға шақырады. Сіздер, ауылдың беделді адамдары ретінде Алаш 
бағдарламасын халыққа кең түсіндіріп, оның санасына бұл партияның қазақ елінің мүддесі үшін құрыл-
ғандығын сіңіргендеріңіз жөн болар еді. Большевиктер қалың жұрттың жағдайының түзелгеніне мүдделі 
емес жəне халықты құрдымға бастайды. Олармен күресте біз жалғыз емеспіз, одақтастарымыз бар, бізді 
Колчак жəне басқалар қолдайды. Жұмысты большевиктерге қарсы көпшіліктің наразылығын тудыру 
бағытында жүргізген жөн, олардың билігі əлсіз, жақында құлайды. Большевиктердің екінші мəрте билікке 
келуін болмырмау үшін қазірден қамсыз болмай, əрекетте болғанымыз дұрыс. Осы мақсатта барлық 
жерде Алаш жасақтарын құруға даярлықтар жасалып, қаржы жинау ісі жүргізілуде, мұндай қолдау 
Колчак əскеріне де көрсетілмек. Осы айтылғанның бəрі де съезде талқыға түсіп, үкіметтің жүргізіп 
отырған шараларына қолдау көрсетілді. Сіздерді ауылдың беделді кісілері жəне ақсақалдары ретінде 
съезде қабылданған шешімдерге қосылып, большевиктерді біржола жеңу үшін олармен белсенді күреске 
елді жұмылдыруға шақырамын».  
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Айбасов Қ. бұл айтылған пікірдің талқыға түсіп, оның артын ала Ə.Темірбековтың ұсынысымен 
болыстық Алаш комитеті құрылып, оның төрағалығына бұрынғы Бəйімбет болысының басқарушысы 
Сабыров Есемсейіттің, ал оның орынбасарлығына Ш.Қосшығұловтың сайланғанын көрсетеді. Жиналыс-
тан соң болыстық комитеттің басқаруымен Алаш жасағына алынатын 19-бен 40-тың арасындағы 
кісілердің тізімі жасалып, əскерге ат-көлік үшін жылқы жинау шарасы басталады. Қ.Айбасов та ел 
арасына шығып, Алашорда үкіметінің мақсат-мұратын түсіндіріп, өз ауылынан онға жуық жылқы малын 
жинап береді.  

Тергеуші сауалдарына берген жауабында Айбасов Қ. болыстық комитеттің төрағасы Е.Сабыровтың 
Алаш əскеріне жігіт жəне мініс көлік жинау үшін ауылдарды аралауға шығып, сол кездегі елде метрике 
бойынша адамдарды тіркеу ісі жүргізілмегендіктен кімнің қаншада екендігін анықтау мүмкін болмай, 
жігіт жинау ісінің ілгері баспағандығын айтады. Дегенмен, болыстағы жұрттан 300-400 бас мініс аты 
жиналған еді.  

Ə.Темірбековтың қызметіне байланысты куəлік берген кісілердің бірі Мəкенов Хайролла.  
Мəкенов Хайролла. 1891 жылы Айыртау болысында атақты бай Кеңлібайұлы Мəкеннің отбасында 

өмірге келген. Мəкен бай шамамен 1900 немесе 1901 жылдары өмірден қайтып, артындағы үш ұлына 
біраз мал қалдырған. Мəселен, кенже ұлы Хайроллаға еншіге 400-ге жуық жылқы, 300 сиыр, 500 ден 
астам қой-ешкі бөлген. Мəкеновтар 1918 жылы Алаш зиялылары бастаған ұлт-азаттық қозғалысқа қолдау 
көрсеткен Есіл бойындағы бай отбасылары қатарынан көрінеді. Əуелде осы өңірде өткізілген қазақ 
съездері мен солардың нəтижесінде құрылған қазақ комитеттерінің қызметіне атсалысқан Мəкеновта, 
Алаш қозғалысы жеңіліс тапқан соң 1921 жылы бүкіл батыс Сібір өңірін қамтыған шаруалар көтерілісіне 
белсенді түрде араласады. Ағайынды Мəкеновтардың мұндай саяси белсенділігін байқаған кеңестік билік 
орындары 1928 жылы Мəкенов Мұхаметжанның, 1930 жылы Мəкенов Қайыржан мен Хайролланың 
шаруашылықтарын тəркілейді.  

Мəкеновтардың үлкені Мұхаметжан жер аударылып, сонда 1933 жылы қайтыс болса, кішісі Хайролла 
1931 жылы өз еркімен Челябинскі облысына көшіп барып бой тасалап, 1935 жылы қайтадан өз еліне 
оралады. 1941 жылы НКВД тарапынан бұрынғы саяси ұстанымы үшін тұтқынға алынған Хайролла 
Мəкеновтан тергеушілер Айыртау өңірінің алашшылдары жөнінде толық мəлімет беруді талап етеді. 
Міне осы тергеу барысында Х.Мəкенов Əбжан Темірбековке қатысты мынадай мəліметтер берген еді: 
«1918 жылы бізде болыс басқарушысы болып Айбасов Қапез істеді. Ауылда сондай-ақ патшалық кезең-
нен бері интеллигент, қазақтар арасында беделді Темірбеков Əбжан, беделді ақсақал, ірі феодал Ыбраев 
Мəлік деген кісілер Көкшетауға барып, қайтып келген соң «Бөрілі» деген жерде ел арасында белгілі əрі 
беделді кісілермен жиналыс өткізіп, Алашорда үкіметінің құрылғандығы, оның іс-жоспары жөнінде 
мəлімет беріп,... кейін олар біздің «Құлметен-Марқаш» аталатын ауылға да келіп үгіт-насихат жұмыс-
тарын жүргізді.  

... Темірбеков Əбжан мен Айбасов Қапездің түсіндірулеріне қарағанда қазақтар тəуелсіз мемлекет 
құрмақшы екен. Қазір Ресейді большевиктер билеуде, ал Сібірді Колчак адамдары басқармақ. Ал біз 
қазақтар Колчактан өз үлесімізді алып, бұрын қалай өмір сүрсек, ендігі уақытта солай тұрмақ екенбіз...» /7/.  

Бұл айтылғандардан басқа Мəкенов Х.Темірбеков Əбжанның 1921 жылы ақпанда ауылдастары 
Қапаров Кенжеахмет, Есенов Ақұр, Мəкенов Мұхаметжандармен бірге Петропавл қаласына жақын Есіл 
бойындағы Коноваловка селосында құрылған көтерілісшілер штабының құрамына да кіргендігін айтады. 
Бұл көрсетуден біздің байқағанымыз, Темірбеков Əбжан бастаған Айыртаулық алашшылардың 
Алашорда үкіметі біржола жеңілген соң 1921 жылы ақпанда бүкіл батыс Сібір өңірін құшағына алған 
орыс шаруаларының Кеңестік биліктің соғыс коммунизм саясатына қарсы көтерілісіне белсенді түрде 
араласқандығы.  

Біз бұл фактіні, əрине, Батыс Сібір шаруалар көтерілісіне қатынасқан Есіл бойы қазақтарының əреке-
тін дəріптеу тұрғысынан емес, олардың осындай саяси ұстанымда болғандығын оқырманға білдіру үшін 
айтып отырмыз. Кеңестік тарихнама кезінде бізді большевиктер билігін ауқатты байлардан басқа бүкіл 
қазақ қоғамы құшақ жайып қарсы алды деген тұжырымға иландыруға біраз күш салды. Ал шын мəнінде 
мəселе анағұрлым күрделі-тін. Қазақ қоғамынан 1921 жылғы Батыс Сібір «кулактар» көтерілісіне қатыс-
қандардың біразы бай да, бағлан да емес, жай, қарапайым қоғам мүшелері болатын. Кеңестік билікке 
қарсы шыққандар тек байлар мен буржуазиялық интеллигенттер болды деген бұл большевиктік идео-
логия жасаған көп аңыздың бірі еді.  

Бұл ретте мынадай жағдайды ескерген жөн. Біріншіден, өзі бұрын танып білмеген жаңа билікті, ол 
орнатпақ социалистік қоғамды қарапайым халық бірден қалайша құшақ жайып қарсы ала қойсын? 
Екіншіден, азамат соғысы мен азық-түлік салығы қыспағына түскен қыр қазағы кеңестік билікті ə дегенде 
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бермесіңді тартып алатын, зорлықшыл орыс билігі ретінде қабылдады. Ал 1917 жылға дейін қара қазақ 
орыс билігінен қандай пана тауып еді?  

Түбегейлі саяси, əлеуметтік жəне экономикалық өзгеріске ұшыраған кез-келген қоғамда бұрынғы 
басымдылықтарынан айырылған əлеуметтік топтардың арасында жаңа билік жүйесіне деген наразылық, 
тіптен жаулық сезімі болады. Бұл, əрине, толық табиғи құбылыс. Ал ол əлеуметтік топтың көңіл-күйін 
есепке алмау, тіптен ретін тауып оны күшпен басып тастау, қиянат жасау арқылы есеп айырысу – бұл 
кеңестік билікке тəн ұстанымның бірі болатын. 

 Кеңестік билікке дейін əкесінен еншіге алған байлығы тəркіленген, бауырларынан, отбасы берекесі-
нен айырылған, бұрын талайға қиянат жасаған, енді жаңа жағдайда өзі де сол мүскін күйге түскен 
Мəкенов Хайролла тергеушінің «кеңестік билікке қарсы үгіт жүргіздің» деген айыптауына ақтарыла 
мынадай жауап қатады: «Қалың көпшіліктің арасында советтік билікке қарсы үгіт жүргізген емеспін, 
ешуақытта ешкімге ауыз ашқан емеспін, ия, рас, кейде мен советтік билікке наразылығымды əйелім 
тұрғанда білдіретіндігім бар, одан ешуақытта советтік билікке деген жеккөрінішімді жасырған да емеспін. 
Бадырайтып, үлкейтпей-ақ шындықты айтқан жөн: ақиқаты сол мен советтік билікті ылғи да жек көрдім, 
ол жақын арада құриды деген үміттен арылған емеспін. Əсіресе, фашистік Германия Кеңестер Одағына 
басып кірген соң менің үмітім қатая түсті, тағатсыз кеңестік биліктің құлауын күтіп жүрдім. Тіптен бірде 
өз үмітім жөнінде əйеліме де айттым. Қай күні екендігі есімде жоқ, əйтеуір 1941 жылдың шілдесінде мен 
əйеліммен екеуара болған əңгімеде: «Қазір Кеңестер Одағы мен капиталистік Германия мемлекеті 
арасында қанды соғыс жүріп жатыр. Кеңестер Одағымен салыстырғанда Германия қуатты ел, соған 
қарағанда жеңіс соның жағында болып, советтік биліктің өмірі таусылуы мүмкін. Енді біздің заманымыз 
келеді-ау деген үміт басым, еркін де рахат өмір сүретін боламыз...», - дедім.  

Мен оған бұл сөзімді айта отырып, оны ешкімге де жеткізбеуін ескерттім, соған қарамастан тамызда 
колхозшылармен ет үшін болған бір ренжісте менің зайыбым Мəкенова Гəуһар оларға менен естіген сөзін 
сол күйінде қайталап зəрленсе керек, сол үшін ол 1941 жылы қазанда 10 жылға сотталып кетті..., зайыбым 
мені аяды ғой деймін сотта бұл пікірдің менен шыққаны жөнінде тіс жарып ештеме көрсетпеді» /8/.  

Мəкенов Хайролланың көкірегінен жарып шыққан бұл сыры еріксіз еске жетісулық атақты бай 
Жəлменденің Пышанының 1920-21 ж. кеңес абақтысында жатып еліне арнаған мына шерлі жолдарын 
түсіреді: Жəлменденің баласы Пышан едім,  

 
Николайдың тұсында кісі-ақ едім.  
Кісі ақысы кісіге кетпейді деген,  
Жалғыз атты жарлыны қышап едім /9/.  
 

Мəкенов Хайролладан шыққан көңіл-күйін келесі бір Айыртаулық бай Есен Ақұр да білдіреді.  
Есенов Ақұр. Солтүстік Қазақстан облысы Октябрь ауданы Айыртау болысына қарасты Бағанапты 

ауылында 1869 жылы өмірге келген. 1934 жылы бай ретінде 10 жылға сотталған. Осы мерзімге інісі 
Есенов Арыстан мен жалғыз ұлы Ақтас та сотталған. ВЦИК-нің төрағасы М.Н. Калининнің кешірімімен 
ол мерзімді өтемеген. Ақұр 1941 жылы қарашада кеңестік билікке қарсы əрекет жасады деген айыппен 
Петропавл қаласындағы НКВД абақтысына жабылған.  

Ол көрсетуінде: «Мен ешуақытта «Алаш» партиясының жиналысына қатысқаным жоқ. Бірақ, 1918 
жылы Сабыров Есемсейіттің ауылында Алаш партиясының жиналысы болды деп естідім. Мен білетіннен 
бұл жиналысқа бұрынғы бай Мұхаметжан жəне Хайролла Макеновтар, бұлар «Марқаш» деген рудан. 
Бағанаты деген елден Мырзабеков Ыбырай (өлген) барып қатысқан. Бұл «Бөріліде» болған Алашорданың 
жиналысында Көкшетау уездік Алашорданың атынан Темірбеков Əбжан келген. Бұл Темірбеков сондағы 
сайлау жиналысында өзінің ағайыны Сабыров Есімсейіттің Алашорданың болыстық комитетінің төраға-
сы болуына көмектесіпті. Сонымен қабат Темірбеков жиналысқа келгендер алдында Алашорданы өркен-
дету үшін халықтан көп қаржы – налог жинау туралы сөйлеген. Жиналыс бұл ұсынысты қолдап, налог 
жинауды ұйғарған жəне бұл іске комитет жиналыстың артын ала кірісіп кеткен. Ол жөнінде Мəкеновтар 
айта келді. Біздің ауылнай бөлек болғанымен, бұл жиналысқа бұрынғы болыс жəне бай Айбасов Қафез де 
қатысқанын естідім. Өйткені ол ондай жиналыстан қалмайтын адам».  

Есенов Ақұрға тағылған айыптың бірі оның 1921 жылғы кеңестік билікке қарсы көтеріліске 
қатысқандығы жөнінде еді. Бұл мəселеге байланысты ол: «Мен, Есенов, бұл құлақтар көтерілісіне қолыма 
құрал алып қатысқаным жоқ, бірақ, 1921 жылы февраль айында Коноваловка қаласындағы көтерілісшіл 
банданың бастығы Юдановтың штабы бізді Коноваловке қаласына шақырып апарып тұрғызып, не үшін 
апарғанын бізге түсіндірген де жоқ. Менімен бірге барып тұрғандардың бəрі осы күні тірі емес». Мысалы: 
1. Қалшыманов Піштан. 2. Ыбыраев Есімсейіт. 3. Ыбыраев Қасымсейіт. 4. Қаражігітов Мырза. Бұл 
аталған кісілердің бəрі де өлген.  
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Кеңестік тарихнамада байлар жөнінде тек бір жақты жағымсыз пікір ғана қалыптасқан. Байлардың 
қоғамның экономикалық өміріндегі орны, байлар шаруашылығының ішкі құрылымы, анатомиясы, тіптен 
олардың қарапайым қоғам мүшелерін қанау механизмі жəне басқа қырлары арнайы іргелі зерттеу тақы-
рыбы ретінде алынған монографиялық еңбектерді тізіп беру қиын. Ал қоғамның бұл əлеуметтік тобының 
большевиктер орнатқан тəртіпке қатысты ұстанымы мен пікірі жөнінде сөз қозғаудың өзі мүмкін емес-
тін. Міне осы айтылған пікірге орай бұрынғы бай Есенов Ақұрдың ойына көңіл аударайық: «Ұжымдас-
тыру жылдары кеңестік билік тарапынан байларға берілген соққы маған да тиді. Басқа да байларға сияқты 
маған да астық даярлау, ет даярлау міндеткерліктері жүктелді. Мен мемлекетке 70 пұт астық, бір сиыр, 
бір өгіз тапсырдым, бұдан тыс ақшалай да салық төледім. Соның салдарынан менің шаруашылығым 
күйзеліске ұшырады. Аштық жетті. Мен үш бірдей балаларымнан айрылдым, əйелім өлді. Осы факті-
лердің бəрі жинала келіп жеке бас қасіретіме ұласты, дегенмен, мен өз наразылығымды ашық білдірген 
емеспін, ішімде сақтадым». 

 А.Есеновке қоғамда билікке қарсы насихат жүргізілді деген айып таңылған болатын. Бұл таңылған 
айыпқа байланысты ол : «Мен кеңестік билікке қарсы насихат жүргізген емеспін, тек 1932 жылдан бастап, 
яғни, біздің ауылда колхоз ұйымдастырылған күннен бастап менде билікке қарсы көңіл-күй қалыптаса 
бастағаны рас. Өйткені кеңестік билік келгенге дейін патшалық тұсында халықтың басым көпшілігі ылғи 
да жоқшылыққа өмір сүрген болса, мен ешнəрсеге мұқтаждық көрген емеспін, бəрі де жеткілікті дəрежеде 
еді. Кеңестік билік орнаған соң, əсіресе ұжымдастыру қарсаңында менің жеке шаруашылығымды өсіру 
құқым біржолата шектелді, соған қарамай түрлі алым-салықтар легі тиылмады, бұл жағдай билікке деген 
зығырданымды қайнатты, бірақ бұл көңіл-күйін сыртқа шығарған емеспін, іштей тынып, ылғи да кеңестік 
биліктің күйреуін күттім» /10/.  

Міне бұл жоғарыда келтірілген Есіл бойындағы байлар Айбасов Қ., Мəкенов Х. жəне Есенов А.-ң 
тергеу материалдарынан берілген үзінділерден-ақ олардың 1940-1941 ж. НКВД тарапынан ұсталып, сотқа 
тартылуына негіз болған жағдай олардың, біріншіден, қазақ қоғамындағы байлар табына тəн болғандығы 
жəне екіншіден, 1918 жылы Алашорда үкіметіне қолдау көрсеткені. Алашорда үкіметі жеңіліске ұшыра-
ған соң, 1921 жылы Есіл бойынан шыққан кеңестік билікке қарсы шаруалар көтерілісіне қатынасуы еді. 
Ал оларға кейінгі мерзімде билікке қарсы антисоветтік үгіт жүргіздің деген мағынада таңылған айып, бұл, 
əрине, саяси биліктің олармен бұрынғы көрсеткен қарсылықтары үшін есеп айырысу əрекетін бүркемелеп 
білдірмей жіберу əдіс-айласы ғана еді.  

Сонымен, негізгі мəселе 1918-1921 ж. ұлт-азаттық қозғалыс тұсында Есіл бойындағы қазақ қоғамын 
ұйымдастыру ісінде белсенділік танытқан Темірбеков Əбжанның ісі немен аяқталды, осы тақырыпқа 
қайта оралайық. 

1930 жылы 8 мамырда Петропавлдағы НКВД абақтысында жатқан əке мен бала Темірбеков Əбжан 
мен Темірбеков Уахитті беттестіру шарасы өткізіледі. Тергеушінің «Сіздің 1929 жылы 3 қазанда РК (б)П 
Октябрь аудандық партия комитетінің хатшысы Ж.Данияровтың атына арыз жазғаныңыз рас па? Осы 
арызды жаза отырып, онда əкеңіз Əбжанның іс-əрекетін, яғни оның мешітте кеңестік билікке қарсы 
насихат жүргізетінін, қытайлықтардың жақындап қалғандығын, əкеңіздің белгілі бір жаққа барып ақша 
жаратып, үй шаруасына нұқсан келтіретіндігін баяндап, сіз бұл арызды ашумен жаздыңыз ба, жоқ əлде 
жеке басыңызға пайда іздеп жаздыңыз ба?», - деген сұрауына Темірбеков Уахит: «Менің арызымда 
баяндалған фактілер шындық, əкемнің іс-əрекетінде орын алып отыр. Мен осының бəрін саналы түрде 
жаздым, сондай-ақ баяндалған əрекеттері үшін əкемнің жазаланатынын да білдім. Дегенмен, мен тек өз 
ар-ожданымды ғана басшылыққа алдым, əкемнің əрекеті нəтижесінде болуы мүмкін жағымсыз істерді 
болдырмай тастауға ниеттендім. Ешқандай да жеке бас жəне пайдакүнемдік мүдде көздеген жоқпын». 
Уахит тергеу рəсіміне сəйкес бұл берген көрсетуін өз қолымен бекіткен.  

Тергеушінің: «Сіз ұлыңыз Уахиттің берген көрсетуіне байланысты не айтасыз, ол тура айтып отыр ма? 
- деген сауалына Темірбеков Əбжан: «Уахит, əрине, менің ұлым, дегенмен, оның маған деген ашу-ызасы 
да бар. Мəселе мынада. Менің əйелім, оның анасы өмірден қайтқан соң мен 1924 жылы екінші əйеліме 
үйлендім. Міне осы кезден бастап ұлым менімен жауласа бастады. Ол мен жөнінде газеттерге бірнеше 
мəрте мақалалар жариялады. Сотта жалған көрсетулер берді. Менің ұлым Уахиттің арызында көрсетілген 
фактілер түгелдей жалған». Айтылған көрсетуін Əбжан өз қолымен бекіткен /11/.  

Саяси биліктің сеніміне кіру үшін баласының өз əкесіне қарсы шығып арыздануы ұлт тарихында 
бұрын байқалмаған құбылыс. Сондай-ақ бұл тура осы мезгіл жəне билік жағдайында жалқы құбылыс та 
емес-тін. Басқа деңгей, тура осы мезгіл жəне билік жағдайында сəл өзгерек мазмұнда мұндай құбылыс 
қазақ жерінің басқа да өңірлерінде байқалған еді. 20-30-шы жылдары кеңестік басқарушы топтың 
қатарында Аралбаев Бекайдар деген қайраткердің болғаны мəлім. 1929 жылы кезекті партиялық тазалау 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3(46), 2015 ж. 

153 

барысында ол БК(б)П қатарынан шығып қалады. Оған негіз болған себептердің бірі əкесінің кеңестік 
билікке дейін көп малды байлар қатарында болғандығын біле тұрып, басшылық құрамындағы баласының 
өз əкесінің байлығы жөнінде билік орындарына мəлім етпегендігі еді. Ал партия қатарынан шығып қалу 
бұл биліктің саяси жауына айналумен тең еді. 1929 жылы 19 шілдеде Б.Аралбаев БК(б)П-ның Өлкелік 
комитетіне өзінің ауыр жағдайын баян етіп арызданады. «Менің сорым, əрине, өз қолыммен əкемнің 
шаруашылығын, тұрмысын ойран ете алмағанымда болып отыр. Мен партия мүшесі жəне жауапты 
қызметкер Аралбаев феодалдық-патриархалдық тəртіпке тəн жағдайда, бұған қосымша əлі советтенбеген 
рудың билеуші тобының өкілі Аралбаевтың ұлы боламын. Бар үйлесімсіздік, қайшылық осында. Тағы да 
мойындаймын, мен ауылда жəне əкеммен революциялық жұмыс жүргізіп, ондағы қоғамдық-экономика-
лық қатынастарды қайта құрып, сол негізде əкемді төңірегіне ықпал жасау мүмкіндіктерінен біржола 
айырудың орнына сол ортадан қашқан адамға ұқсаймын» /12/.  

Б.Аралбаев арызында одан əрі əкесінің жеке байлығының көлемі бай шаруашылығы өлшеміне жетпесе 
де тəркіленуге тиіс шаруашылықтар тізіміне ілініп, бұған қосымша əкесі абақтыға жабылып, оның тек 
əйел адамдардан жəне жас балалардан тұратын отбасын басқа өңірге жер аудару жөнінде билік тарапынан 
шешім қабылданғанда, тек ауызша өтініш білдірумен ғана шектелгендігін білдіреді.  

Сонымен, Темірбеков Уахитқа өз əкесін контрреволюционер ретінде көрсетіп аудандық партия 
комитетіне арыз жаздырған, ал Аралбаев Бекайдарға жеке шаруашылығы негізсіз тəркіге түсіп, жер 
аударылған туған əкесі мен отбасына араша түсуге мүмкіндік бермеген не? Олардың жеке бас мансап-
қорлық мінезі ме, жоқ əлде кез-келген белсенді қоғам мүшесін өзіне тəуелді етіп, ылғи да ақталып отыру-
ға мəжбүр еткен билік жүйесі ме? Мүмкін, осы екеуі де болар? Дегенмен, осы арада мынадай бір жағдай-
ды есепке алған жөн. Большевиктер орнатқан билік жүйесі біз қарап отырған мезгілде адам табиғатында 
бар, өзіне қолайлы сəт күтіп жататын жаман да пəс пиғылдардың сыртқа теуіп шығуына түрткі салып, 
мүмкіндік туғызғандығын жоққа шығару қиын. Өзін езілгендердің қорғаушысы жариялаған жаңа билік, 
қоғамдық əділетсіздікпен күрес жариялай отырып, осы жолда адамның билік алдындағы панасыздығын 
пайдаланып баланы əкеге, бауырды бауырға қарсы қоюға дейін барды. Тарихи шындықтың бір қыры осы.  

1930 жылы 17 желтоқсанда ОГПУ-дың көшпелі үштігі «ЖАТ» ісі бойынша қаулы қабылдап, 
жеткілікті дəлелдің жоқтығына қарамастан Темірбеков Əбжан бастаған топтағы бес адамды 3 жылдан 5 
жылға дейін концлагерге айдауға жіберу жөнінде шешім шығарады. Бұл іске тартылған екі кісі (Бижігітов 
Əбубəкір мен Сəлімжапаров Кашмулла) сот шешіміне дейінгі қамалған мерзімі. Жұмағали Тілеулиннің 
ісі есепке алынып абақтыдан босатылды, бұл мезгілде Алматыда жүріп жатқан алаш зиялыларының 
ісімен бірге қарауға беріледі.  

Осы ретте көңіл аударарлық нəрсе ол Темірбеков Əбжанға байланысты қабылданған ОГПУ үштігінің 
шешімі жөнінде Алматы осы мекеменің Мəскеудегі орталық аппаратына есеп береді. Бұл фактіден сұра-
нып тұрған тұжырым: Темірбеков Əбжанның саяси қызметі мен оның жеке бас тұлғасы құпия полиция 
мекемесі орталық басшылығының бақылауында болғандығы. Бұл мəселеде Кеңестік ОГПУ патшалық 
«Охранное отделениенің» ісін жалғастырушы мұрагері болды. Қазақ жерінің алыс бір түпкіріндегі 
«ұлтшылдың» қызметін Петербордағы немесе Мəскеудегі құпия полиция орталығы жіті бақылап отырды. 

Солтүстік Қазақстан облыстық прокуратурасы 1989 жылы 29 қарашада № 60 (ЖАТ) Темірбеков 
Əбжан мен оның серіктестерінің ісін қайта қарап, олардың негізсіз репрессия құрбандары болғанын 
мойындауға мəжбүр болды /13/. Əуелде жазықсыз адамды соттап немесе атып тастап, соңынан мəселенің 
артын суытып барып, жазықсызды «жазықсыз екен» деп ақтап, бірақ өкініп, тəубаға келмеу бұл да бір 
кеңестік жүйеге тəн мінез еді.  
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Аннотация 
Накануне отечественной войны 1941-1945 гг. органы НКВД в Севернем Казахстане произвели аресты бывших 

баев второй или третий раз и религиозных работников 6 аргументируя эти акты их антисоветской деятельностью. 
Это были очередные репрессивные властные меры, властных структур которые не имели достаточных основании  

Ключевые слова: идеология, репрессия, аткаминер (активисты), ЖАТ – жана тонкерилисшилер (новые 
революционеры), мулла, революция, контрреволюция, конфискация. 

 
Resume 

The eve of the Patriotic war in 1941-1945. Peoples Commissariat of Internal Affairs in the north part of Kazakhstan 
arrested former “bayi” (second and third times), and religion workers, arguing this acts like anti-Soviet activity. It was 
immediate repressive measures of Soviet authorities, who did not have reasonable grounds. 

Key words: ideology, repression, atkaminer (activists), GAT- gana tonkerilischiler (new revolutionaries),  mullah, 
revolution, сounterrevolution, confiscation.  
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Түйіндеме 
Мақала ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында  көрнекті мемлекеттік жəне қоғамдық қызметтер атқарған Ораз 

Жандосовтың саяси қуғын-сүргінге ұшырауын зерделейді. Автор мұрағат құжаттарының негізінде О.Жандосов-
тың қоғамдық-саяси қызметі үздіксіз партиялық жəне идеологиялық бақылауда болғанын ашқан. Оның 
қоғамдық-саяси тұлғасы сондықтан да коммунистік партия ұйымдастырушысы ретінде емес, отаршылдық пен 
əділетсіздікке қарсы күрескер, ойлы ұстаз, парасатты басшы жəне ізгі ниетті бастамалар мен үлкен əлеуметтік 
өзгерістердің басы-қасында жүрген ел жанашыры, халқын алға бастаған өз ұлтының төл азаматы ретінде 
сипатталуы жəне құрметтелуі тиіс деп ойлаймыз. 

Тірек сөздер: қазақ, ұлт, тағдыр, тұлға, қайраткер, саясат, азамат, қоғам 
 

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы тəуелсіз, егеменді ел. Мұратымыз демократиялық мемлекет құру. 
Сондықтан демократиялық мемлекеттің құқықтық негіздерінің жан-жақты дамуына, жеке тұлғалардың 
даму заңының, азаматтардың құқының сақталуына жəне барлық тұрғындардың жан-жақты дамуына 
жағдай жасауға көп көңіл бөлінуі тиіс. Мемлекеттің дамып, гүлденуіне əсер ететін ұлтаралық қатынас-
тағы үйлесімдік пен қоғамдағы ұлттық сана-сезімнің қалыптасуында зиялылар қауымының үлкен рөл 
атқаратыны белгілі. Зиялылар қауымының экономика мен мəдениеттің дамуына қосқан үлесінен қоғам-
дағы үдемелі дамуға жол ашылмақ. Зиялылар қауымының өтпелі кезеңде атқарар рөлінің жоғары екен-
дігін тарих өзі дəлелдеді.  

Ұзақ уақыт тарих бұрмаланып келді. Саяси ағымның дұрыс еместігіне көлеңке түсірмеу үшін көптеген 
мұрағат деректері, құжаттары зерттеушілер үшін жабық болды. Осы жағдай ХХ ғасырдың 20-30 жылдар 
мəселесіне де тікелей қатысты. Бұл бір ең күрделі де ауыр онжылдықтар еді, себебі сөз жүзіндегі табыс-
тар мен негізделмеген нəубеттер қатар жүрді.  

 Еліміз тəуелсіздік алып, егеменді ел болғалы төл тарихымыздың талай ақтаңдақ беттері ашылып, 
сараланды. Халқымызға өз елінің бостандығы жолында арпалысқан қазақ арыстарының, аққан жұлдыз-
дай келте ғұмыр кешкен ардақты ұлдарының есімдерін қайтару əлі күнге дейін жалғасуда.  Кезінде жабық 
болып келген мұрағат деректерінің, ұмытылған өмірбаяндардың ғылыми айналымға қайта қосылуы зерт-
теушілер алдына жаңа міндеттер қойды. Осы орайда, отандық тарих ғылымында тұлға тану бағытының 
қалыптасқанын айтуымыз қажет. Тарихты жеке тұлғаларсыз жазу уақыты артта қалып,  оқиғалар қайрат-
керлердің идеялары, позициялары арқылы беріле басталды.  

Ақ пен қара, оң-теріс деген секілді кез келген құбылыстың екі жағы болатыны белгілі. Дəл осындай 
жағдай ХХ ғасыр тарихын зерттеуші ғалымдар арасында орын алды. Əсіресе, ұлт  зиялылары тарихын 
зерттеуші тарихшылар белсенді қоғамдық-саяси қызметі кеңес өкіметінің орнауымен тұспа-тұс келетін 
топ өкілдерін қазан төңкерісі тудырған, яғни коммунистік партия қайраткерлері деп ғана бағалауды жөн 
көреді. Біздің ойымызша, бұл тарих ғылымындағы объективтілікті ескермей, біржақты бағалау болып 
табылады.  
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Осы орайда, еріксіз ойға, кезіндегі патшалық Ресейдің белгілі қоғамдық қайраткері Герценнің славяно-
фильмдер мен батысшылдар туралы «олардың барлығы өз отаны мен халқының патриоттары» деген сөз-
дері келеді. Айтпағым, ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы күрделі саяси жағдайда алаш қозғалысының 
өкілдері де, кеңес үкіметін қолдаған топ та өз ұлтының тəуелсіздігі үшін, оның болашағы үшін күресті.  

Қазақстанның партиялық жəне кеңестік жетекші қайраткерлерінің алғашқы буынының мемлекеттік 
жəне қоғамдық қызметі əрі ауыр, əрі күрделі болды. Өкінішке орай, осы көрсетілген қай топтың да болма-
сын кеңес өкіметі кезінде нəубетке ұшырамағаны кемде-кем, тіптен жоқтың қасы деп те айтуымызға 
болады. Олардың қатарында - Ораз Жандосов та бар.  

О.Жандосовтың қоғамдық-саяси қызметін зерттей отырып бір жағынан, əміршіл-əкімшіл жүйенің 
қазақ жерінде бірте-бірте қалай қалыптасқанын көрсек; екінші жағынан, əміршіл-əкімшіл жүйенің қалып-
таса бастағанына қарамастан көзі ашық, көкірегі ояу қазақ азаматтарының қазақ ұлтының өркендеп 
дамуына атсалысқанын көреміз.   

Айта кетер бір нəрсе – тарихтағы қандай саяси төңкеріс болмасын, өз қайраткерлерін асыра дəріптеп, 
оларды ту етіп көтерген. Бұл қазан төңкерісінің нəтижесінде біртіндеп қалыптасқан авторитарлық-
деспоттық жүйеде – үлкенді-кішілі саяси тұлғалардың ақыл-ойы, күш-қайраты алғаш сол жүйе игілігіне 
толық пайдаланылды да, ал кейінірек осы жүйе идеясына күмəн туғызу ахуалы көрініс берген кезеңде 
жаңағы қайраткерлердің көздері күшпен жойылды. 

Ораз Жандосовтың қасіретті тағдыры қазан төңкерісінен кейінгі сол кезеңде өмір сүрген қазақ зиялы-
ларының осындай өмір жолдарымен сабақтас. 1918 жылы социализм идеясына берік сеніммен қарап, 
одан өз халқына тəн жақсылықтар күткен, сол себептен коммунистік партия қатарына мүшелікке өткен 
Ораз Жандосов, бұл жол басқаларды да, қазақ халқын да жарқын болашаққа апаратын бірден-бір дұрыс 
жəне сенімді жол деген сенімде болды. 

Бүгінде қоғамдық өмір ықпалынан туындаған Ораз тəрізді азаматты осы сенімі үшін айыптау артық. 
Бар болғаны он тоғыз жастағы, күш-қайраты əрі өз ісіне деген сенімі мол, жалындаған Ораз өмірінің 
алғашқы кезеңін, əрине, оның келесі белестерімен салыстыруға болмайды. 

Сонымен, О.Жандосовтың қоғамдық-саяси қызметінің алғашқы кезеңін, қызмет жасаған аймағына 
байланысты, жетісулық немесе түркістандық деп алдық. Саяси уақыт ағымына сай құбылып, зерттеу-
шілерден кезінде əрқилы баға алып келген оның өмірінің жетісулық немесе түркістандық (1916-1924 жж.) 
кезеңі қалай дегенмен де, тың істерге толы. Бұл оның өмірінің келесі жаңа қоғамдық-саяси асуындағы 
ұстанған жолына көп əсерін тигізді.  

Ораз Жандосов өзінің қызметін күрделі саяси хал-ахуалда бастаған. Түркістан өлкесін (оның ішінде 
Жетісу обылысында) мекендеген халықтардың дені осы аймақтың байырғы тұрғындар болғанына 
қарамастан,  

1917 жылы 25 қарашада құрылған үкіметтің, яғни Түркістан Халық Комиссарлар Кеңесінің құрамына 
жергілікті мұсылман халықтарының бірде-бір өкілі кіргізілмеді. Бұл жағдай ұлттардың теңдігі мен өзін-
өзі басқару құқылығы туралы большевиктердің саяси ұрандарының мəн-мағынасын жоққа шығарды.  

Ал бұл істі Ташкент қаласында 1917 жылы 19 қарашада шақырылған Түркістан Кеңестерінің ІІІ 
съезінің қарары заңдастырып берді. Мінеки, осындай саяси хал-ахуалда О.Жандосовтың Кеңес үкіметі 
тұсында атқарған алғашқы ресми қызметі - 1918 жылғы мамыр айында Верный депуттарының кеңесінің 
нұсқаушысы болды. Одан 1918 жылы Жетісу облысының ұлт істері жөніндегі бөлім меңгерушісі 
қызметін атқарған.  

Ол Жетісу облысының ұлт істері бөлімін басқара отырып, талай игі істерге бастамашы болғанын 
көреміз. О.Жандосов көтерген кейбір мəселелер əлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Сондықтан 
оның кейбіріне  тоқтала кеткенді жөн көрдік. Облыстық ұлт істері бөлімі алқасының 1918 ж. аяғындағы 
хаттамалары О.Жандосовтың өзіне бағынышты органдармен қатар барлық өкімет жəне қоғамдық мекеме-
лерден іс-қағаздарын жергілікті халыққа түсінікті тілде жүргізуді табанды түрде талап еткенін көрсетеді. 
Ол мұсылмандар мекендеген аудандарда бұрынғыша жат жерліктер – орыстың писарлеріне шейін 
диктатор болып табылады деп, қазақ болыстарындағы барлық іс қағаздары, ТурЦИК-тің шешіміне сəйкес 
жергілікті тілде жүргізілуін, ал ол үшін болыстың писарлер институтын тез арада жоюды ұлт істері бөлі-
мінің атынан табанды түрде талап еткен. Ораздың осы бастамасы арқасында ұлт істерінің барлық уездік 
бөлімдерінде жəне кейбір кеңестік мекемелерде жоғарыдан келіп түскен қағаздарды болыстарға жіберер 
алдында əдетте мұсылман тілдеріне аударатын, ал өз кезегінде төменнен жоғарыға бағытталған құжат-
тарды орыс тіліне көшіретін аударма бюролары ұйымдастырылған. Ораздың бұл əрекеті бүгінде ұлтымыз 
үшін ең өзекті мəселенің бірі – мемлекеттік тілді іс жүзінде қорғаумен нақты айналысуының тамаша 
үлгісі. 
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Соңғы жылдарда ғана шешімін тапқан тағы бір мəселені О.Жандосов сол кездің өзінде-ақ шешуге 
тырысқан. Дəлел, мұсылмандар мейрамы Ораза айт пен Құрбан айт кезеңінде мемлекеттік кеңселерде 
қызмет жасаушы мұсылмандарды жұмыстан босату жөніндегі облыстық атқару комитетіне жіберген 
жедел хаты. О.Жандосовтың ұсынысы нəтижесінде қызмет жасаушы мұсылмандар жоғарыда көрсетілген 
мейрамдар уақытысында жұмыстан босатылып, оларға алдын ала жарты айлық жалақылары берілетін 
болған. 

О.Жандосовтың осы тұстағы сан қырлы қызметінің бір бағыты ашаршылыққа ұшыраған қазақ жұрты-
на көмек ұйымдастыру болды. Осы мəселені шешу жөнінде О.Жандосов 1919 жылдың 19 наурыз 10 сəуір 
аралығында өткен Жетісу облысының ІІ төтенше кеңестер съезінде сөйлеген сөзінде «... Қырғыздардың 
материалдық хал-ахуалын көтеру мəселесіне тоқталмастан бұрын, ұлттар арасында, нақты жағдайда, 
қырғыздар мен орыстар арасындағы қарым-қатынасқа тоқталу қажет: əлеуметтік тұрғыдан келгенде 
қырғыздар əлі қаналушылар жағдайында; қырғыздар кеңес өкіметін қолдауда деген көзқарас өсіріліп 
айтылған; қырғыздар кеңес өкіметін оның идеялық негізінде мойындаған жоқ, тек үркіп-қорыққаннан, өз 
өмірлерін сақтап қалу мақсатында ғана; ал болып жатқан оқиғалардың мəнін түсініп, қабылдау өте қиын 
немесе тіптен мүмкін емес; олар революцияның алғашқы кезеңіндегі əртүрлі отряд мүшелерінің зорлық-
зомбылықтарынан өте үркіп қалған... Сондықтан қырғыздардың экономикалық жағдайын көтеру мəселе-
сін айтпастан бұрын, орыс-қырғыз қарым-қатынасын реттеу қажет», [1] - деп ашық айтты.  

Міне осы мақсатта ол 1919 жылдың маусым-шілде айларында Шамалған, Жайылмышы, Верный, 
Тоқмақ, Қарғалы, Ұзынағаш, Бидалы жəне Күрті уездеріне іс-сапарға шығады. Осы көшпелі комиссия 
жұмысында О.Жандосов ұлттық салт-дəстүрді жақын білетіндігін тағы көрсетті. 

Іс-сапар барысында Қарғалы уезінің Үлкенсаз атты жерінде О.Жандосов «Верный уезінің «атқа-мінер-
лері» мен халық адамдарының» съезін өткізеді. Жиын соңында сөйлеген Жандосов «...Осында айтыл-
ғандарды ертелі-кеш естеріңізге түсіріп, өзгелерге ұқтыруға, өздеріңіз іске асыруға əрекет жасайды деп 
сенеміз. Сіздер үшін тар жол, тайғақ кешуде қайырылып қарап бастарыңызды қостық. Ескілікті қалды-
рып, жаңалыққа бет бұруға шақырдық. Қазақ-қырғыздың жалпы бұхара жұмысшы халқы сіздерге («атқа-
мінерлер» айтылып отыр – Г.Н.) көз тігіп қарап отыр. Сол бауырларыңызды икемдеп ел қатарына 
қосыңыздар. Халық тұрмысының қалай боларының бір ұшы сіздерге байланысты. Олар əлі де болса өз 
беттерімен іс бастап кете алмайды. Олар əркімге сенгіш, əркімнің тіліне ергіш. Адаспауына бас, көз 
болыңыздар. Бұрынғыдай мынау төре, мынау сұлтан, мынау бай демеңіздер. Тізе теңдікке жеткен заман. 
Аласа-биік, күшті-нашар жоқ. Жалпы адам баласының дəрежесі бір болған уақыт. Бұларды сіздер 
түсініңіздер, олар түсінсін...», [2] - деп атқа-мінерлерге, халық арасынан шыққан беделді адамдарға сенім 
жүгін артты. Дəлірек айтсақ еш бүкпесіз, ашық сөйлеген Ораз өз қолдаушыларын тапты. Ол атқамінер-
лердің уездік съезін ұйымдастыру арқылы екі мəселені шешті. Бір жағынан, оларға (атқамінерлерге) 
пролетарлық революция идеясын түсіндіру; екінші жағынан, атқамінерлер мен тұрғындардың кедей бөлі-
гі арасындағы қарым-қатынастың шиеленесуінен сақтау. Қызметінің екінші кезеңіне - саяси арпалысу 
жəне қарсыластарымен өзара арбасу тəн. Бұл Ораздың Қазақ Өлкелік партия комитетінің хатшысы 
қызметін атқарған 1925-1927 жж. қамтиды. Бұл тек Ораздың жеке басы үшін ғана емес, бүкіл қазақ 
халқының тағдыры үшін маңызды, оның өзекті де өмірлік мəселелері күн тəртібіне қойылған жəне 
шешілген жылдар еді. Осы жылдары оның атқарған жауапты қызметі əрі Коммунистік Орталыққа сенімі 
оны саяси адасушылық соқпағына да түсірді. Бірақ, біздің ойымызша, бұл құбылыс ұзаққа созылған жоқ. 
От ауызды, өткір тілді Ораз халық арасында зор беделге ие болып, бірақ өзінің еркін ойлы, талап қойғыш 
жұмыс əдісінің салдарынан ақыры республикалық саяси басшылық қатарынан аластатылды.  

О.Жандосов қоғамдық-мемлекеттік қызметінің келесі белеңі - халық ағарту саласында да ынта-жігер-
мен белсене атқарды. 1928-1933 жылдарда, негізінен, оқытушылық жəне ғылыми-ағартушылықпен  
шұғылданып, бұл салада да өзіндік із қалдырған Ораздың саясаттан аулақтағанын, өз пікірін сақтана 
айтқанын, аңысын аңдаған, саяси қайраткер болып қалыптасқанын көреміз. Дəл осы халық ағарту 
комиссары қызметінде жүріп А.Байтұрсыновтың «Практическая грамматика», І.Жансүгіровтың «Малта- 
балалар  кітапшасы», Ж.Аймауытовтың «Кемпір мен шал», «Көк өгіз» кітаптарының жарық көруіне 
мұрындық болды. 

Ораз Жандосов Алаш қозғалысына тікелей қатыспаса да, оның идеясын жəне концепциясын жүзеге 
асыруға атсалысқанын көреміз. Ол А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, М.Əуезов тəрізді осы 
қозғалыс мүшелеріне жақын болып, қандай жауапты қызметте болса да, оларға жағдай жасауға, олардың 
білімін халық мүддесіне қызмет жасатуға қолынан келгенше көмектесті. М.Жұмабаевтың «Тоқсанның 
тобы» толғау өлеңінің баспасөз бетінде жариялануына бірден-бір себепкер болған да Ораздың өзі.  



Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3(46), 2015 ж. 

157 

1928 жылы М.Əуезовтің тұтқындалған «Қазақ əдебиеті тарихын» жарыққа шығару туралы Қазақ 
өлкелік партия комитетінің үгіт-насихат бөліміне хат жолдаған. Сонымен қатар, Т.Шонановпен бірге 1916 
жыл туралы естеліктер жинағын шығаруға ат салысты. Бірақ жауапсыз қалған хат пен жарық көрмей қал-
ған жинақ тағдырына сол кезеңде билік құрған коммунистік партия шенеуніктері кінəлі еді. Жөргегінде 
тұншықтырылған мұндай бастамалар Ораздың мемлекеттік жəне қоғамдық қызметінде көп болды. Оның 
тағы бір мысалы – Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мешітін қалпына келтіруді қолға алуды ұсынып 
Түркістан аудандық партия комитетіне жазған хаты. 

Ал 1931 жылы Мемлекеттік көпшілік кітапхана директоры қызметін атқарып жүргенде, қудалауға 
түсіп абақтыға отырып шыққан Мұхтар Əуезовке осы кітапхана қызметкерлерін, оған аса көңіл бөліп, 
ыждаһаттылықпен қызмет етуге шақырған. Мінеки, бұл оның азаматтығының, терең ойлап, болашақты 
көре білгендігінің тағы бір дəлелі дер едік.   

О.Жандосов еліміздегі алғашқы арнаулы білім беретін орта жəне жоғары оқу орындарының ашыла 
бастауына белсене араласты. Ол республикамыздағы тұңғыш университетті (2013 жылы өзінің 85 жыл-
дық мерейтойын атап өткен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетті – 1930 жылдан 
бастап Қазақ педагогикалық институты деп аталған оқу орнын) ашу істерімен айналысқан ұйымдастыру 
бюросына басшылық етті. Ол Қазақстан Халық комиссарлар Кеңесінің 1928 жылы 10 маусымда өткен 
мəжілісінде «Алматы қаласында Қазақ мемлекеттік университетін ұйымдастыру туралы» баяндамасында 
Қазақ мемлекеттік университетін үш факультеттен (педагогикалық, ауылшаруашылық, дəрігерлік) құру 
жəне 1928 жылдан 1 қазанынан бастап педагогика факультетін ашу, ал ауылшаруашылық факультетін 
1929 жылдың 1 қазанынан ашуды ұсынды. 

О.Жандосов университеттің материалдық-техникалық базасын нығайту, оларды маман-мұғалімдермен 
қамтамасыз ету мəселелерімен ғана шұғылданып қойған жоқ, ол Қазақ мемлекеттік университетінің 1928 
жылғы 26 қыркүйекте қабылданған №5 бұйрығы бойынша алғашқы қабылдау комиссиясының төраға-
лығына сайланған.  О.Жандосовтың өзіне жүктелген болашақ мамандар таңдауға байланысты маңызды 
істі қандай дəрежеде атқарғанын, алғашқы университет түлектерінің ортасынан шыққан көптеген өнер-
кəсіп басшылары мен ғалымдардың жемісті қызметі көрсете алады. Ол қазақ университетін мамандармен 
қамтамасыз ету үшін Ташкент жоғары оқу орындарынан білікті профессорларды, С. Асфендияров, 
Х.Досмұхамедов, А.Байтұрсынов, Ə.Ермеков сынды қазақ зиялыларын жұмысқа шақырған. Сонымен 
қатар, ол жаңа университетті оқу əдебиеттерімен қамтамасыз ету үшін Мəскеу, Ленинград қалаларына 
арнайы өкілдер жібертіп, құрал-жабдықтар алдыртуымен де айналысқан.  

Өмірінің соңғы жылдарында аудан, облыс басшысының партиялық жəне кеңестік қызметтерін атқара 
жүріп, ол өз халқына жан-тəнімен қызмет істейтін тарихи тұлға екенін дəлелдеді.  

Ол екі рет партиялық жазалауға ұшыраған. Оның алғашқысы – 1924 жылы, екіншісі – 1935 жылы болды. 
Соңғы 1935 жылы № 1126359 партиялық билетін 1933 жылдың желтоқсанында жоғалтса да, дер кезінде бұл 
жайлы партия комитетіне хабарламай жүргені үшін Алматы қалалық партия комитеті «партиялық билетті 
сақтаудағы салақтығы үшін О. Жандосов жолдасқа сөгіс жариялаған» [3]. Біздіңше, Ораздың коммунистік 
партия саясатына күмəнмен қарағанын осы мысалдар аңғартып тұрғандай. Егер 1935 жылы партиялық 
құжаттарды тексеру науқаны болмағанда, мүмкін Ораз да басқа шешімге келер ме еді?! 

1935 жылдың желтоқсанында партиялық құжаттарды тексеру нəтижесінде «Жандосов жолдастың 
партиялығы күмəн келтірмейді» деген облыстық партия комитетінің қаулысы қабылданса да, 1937 
жылдың басынан Ораз Жандосов негізсіз қудалана бастады [4]. 1937 жылы 19-24 ақпан аралығында өткен 
Алматы БК(б)П облыстық комитетінің Х пленумында облыстық атқару комитетінің қызметі сынға 
алынды. О.Жандосов осы пленумда сөйлеген сөзінде: «... Əрине, Кисилев жолдас көрсеткендей, облыс-
тық атқару комитеті нашар жұмыс істеуде. Менің айтпағым, бізде кемшіліктер баршылық, əрине олар 
жеке менің басыма да қатысты. Сондықтан бұл кемшіліктер үшін жауапкершілік менің мойнымда. 
Облыстық комитет хатшысы Кисилев жолдас пен облыстық комитеттің кейбір мүшелері де облыстық 
атқару комитетінің жұмысына қанағаттанбауда. Мен бұл жағдайды түсінемін. Бұл заңды қанағаттанбау-
шылық, себебі, іс жүзінде кемшіліктер баршылық...» [5] – деп көрсеткен. Ал айтылған кемшіліктерге 
келетін болсақ, оның бірі – партиялық қудалауға түскен Гайсин атты азаматты жұмысқа қабылдағандығы 
еді. Мінеки, осылай О.Жандосов жоқ кемшіліктерді мойындауға, жолдастық көмек көрсеткені үшін 
жауап беруге мəжбүр болды. Көп ұзамай осы жылдың 29-31 наурыз аралығында өткен облыстық партия 
комитетінің ХІ пленумында Ораз Жандосовқа көсемшілдікке, жағымпаздыққа бой ұрды деген кінə 
тағылды. Осы пленумда сөйлеген Сүгіров: «... Орталық комитеттің архивінде жəне бюро мəжілісінде О. 
Жандосов қазақтардың өз туған-туыстарын тартатын (жұмысқа – Г.Н.) дəстүрі туралы сөз етті. Жандосов 
жолдастың бұл мəлімдемесі кем дегенде зиянкестікке жатады. «Правда» газетінің бар орыс халқын 
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обломовшылдықта кінəлаған Бухаринге қатысты айтқанын ескерткім келеді. Жандосов мəлімдесі осыған 
келмей ме?!» [6] – деп кінə тақты. Ал оның ойын келесі сөйлеген Көбеков былай жалғастырды: Сүгіров 
жолдастың айтқанын толықтырғым келеді. О. Жандосов жағымпаз. Оның сөйлеген көздерінен негізінде 
білгірлік жоқ, əрі митингілік сипатта жəне «жасасыны» көбірек» [6]. 

Керісінше, қашанда қателіктерді ашып айтып сынға алуға шақырып отыратын Ораз Жандосовқа 
қатысты мұндай оғаш сын шындыққа ешбір жуыспайтын еді. Оның үстіне, мұрағат деректерімен таныса 
отырып, бұл қудалаудың адал əдістермен жүргізілуіне жоспарлы түрде қасақана ұйымдастырылған саяси 
науқан екенін көре аламыз. Мүмкін осындай негізсіз кінə тағылуларға байланысты болар, О.Жандосов 1937 
жылдың 1 сəуірінен бір айлық демалысқа кетеді  [7]. Бірақ бұған қарамастан кінə іздеу қаралау процесі 
толастаған жоқ. «О. Жандосов мəселесі» 13 сəуірдегі орталық комитеттің бюро мəжілісінде жəне мамыр 
айының 26 өткен облыстық партия комитетінің ХІІІ пленумында тағы қаралып, тағы да қараланды [8]. 

1937 жылдың 29-30 мамыр аралығында өткен Алматы облыстық партия конференциясында АОАК 
төрағасы О.Жандосовтың кандидатурасы облыстық партия комитеті мүшелігіне осыдан бұрын жау 
ретінде «əшкереленген» зиянкес ағасы мен байланысты болғаны жəне жағымпаздықты дəріптегені үшін 
өткізілмеген [9]. Осыдан көп ұзамай осы 1937 жылдң 3 маусымында Алматы облыстық партия комитеті-
нің пленумы «... Бізде облыстық атқару комитетінің төрағасы О. Жандосов екені белгілі. Онша жақсы 
жұмыс істемегені де барлықтарыңызға мəлім. Оны жұмыстан босату туралы ұсыныс бар» [10] – деп, 
Ораздың жұмысын жан-жақты партиялық, кеңестік талқылаудан өткізбей-ақ, үстірт те шұғыл қарар 
ұсынды. Осы маусым айының басында өткен Қазақстанның коммунистік партиясының І съезінде Өлкелік 
Комитеттің есебі бойынша баяндамашы Л. Мирзоян: «Ораз Жандосовты Алматыдағы екіжүзді жаулар-
дың» қатарына жатқызып, тіптен «... Бұл жаулар ұзақ уақыт біздің қырағылылығымызды алдап, біздің 
көрсақырлығымыздан əшкереленбей келді» деп көрсетілген [11]. Бірақ бұл кезде оны қамауға алып, 
тікелей жазаға тартуға əлі де болса қажетті материалдар жеткіліксіз болған тəрізді. 

1937 жылдың 28 маусымында облыстық партия комитетінің бюро мəжілісінде «О.Жандосов 
жолдастың жұмысы туралы» мəселе күн тəртібіне қойылып, ол Түрген (Қаракемер) селосындағы жұмыс-
шы факультетінің директоры болып тағайындалды [12]. Бұл қызметті Ораз шамамен екі-ақ ай атқарды. 
Олай дейтініміз «1937 жылдың 1 қыркүйегінде Түрген педагогикалық жұмысшы факультетіне директор 
болып Сарсенов Ж. жолдас тағайындалған» [13].  

Сонымен, О. Жандосов 1937 жылдың шілде-тамыз айларында тұтқындалып, 1938 жылы 2 наурыз күні 
Ораз Жандосов жоғарғы сот үкімі бойынша ату жазасына кесілді. Жаза сол күні-ақ іске асырылған. 

Біз мұрағат деректерін талдай келе, Ораз Жандосовтың болашақ ұрпаққа өнеге боларлықтай өмір 
кешкенін байқаймыз. Əрине, бұл өмірде тарихтың жықпылды да тартысты тар соқпағында асыра сілтеу 
құралына айналған, большевиктік даурықпа саяси науқандар тұлғасы болған, жалған саяси сенім жетегін-
де адасқан жəне осы бағытта кейде күштеу əдістері де еңбекшілерді бақытқа жеткізеді дегенге иланып, 
Голощекин тəрізді біржақты саяси қайраткер төңірегіне кірген тұстары да бар. 

Бұларды, біздің ойымызша, тарихтан жасыра алмаймыз, мұндай олқылықтар кейінгі ұрпаққа сабақ 
болуға тиіс. Яғни, тəуелсіз Қазақстан қайраткерлері бұл жағынан да О.Жандосов өмірінен үйреніп, оның 
саясат қыспағындағы ауыр тағдырының қателіктерін қайталамауға тиіс. О.Жандосовты сынай отырып, 
одан үйренейік. 

Дегенмен де, «тоғыз ауыз сөздің тобықтай түйінін» айтар болсақ, О.Жандосовтың голощекиндік ат 
төбеліндей партиялық азшылыққа жасаған қызметінен гөрі, оның өзінің туған еліне сіңірген еңбегі, 
қызметі əлдеқайда ауқымды да көлемді. Осыған назар аударғанымыз жөн. Сондықтан да, оның тарихи 
тұлғасы еңселі болып қала бермек. Оның қоғамдық-саяси тұлғасы сондықтан да коммунистік партия 
ұйымдастырушысы ретінде емес, отаршылдық пен əділетсіздікке қарсы күрескер, ойлы ұстаз, парасатты 
басшы жəне ізгі ниетті бастамалар мен үлкен əлеуметтік өзгерістердің басы-қасында жүрген ел 
жанашыры, халқын алға бастаған өз ұлтының төл азаматы ретінде сипатталуы жəне құрметтелуі тиіс деп 
ойлаймыз. Біз болашаққа сеніммен қарау үшін өткен тарихымызды тануымыз керек.  

О.Жандосовтың  күрделі əрі тағылымды ғұмырын зерттеу – ұлтымыздың өткен жолын, өзімізді 
өзіміздің жете танып – білуімізге көмектеседі. Кезінде коммунистік идеологияның дара үстемдігі дəуірін-
де бұрмаланған О.Жандосов сынды ірі күрескерлер туралы шындықты қалпына келтірудің тарихымыздан 
дұрыс сабақ алуға өз септігін тигізері анық. 
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4. 
Р ПА, 8-0., 1-т., 259-іс, 184 п. 
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Түйіндеме 
Мақала ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында  көрнекті мемлекеттік жəне қоғамдық қызметтер атқарған Ораз 

Жандосовтың саяси қуғын-сүргінге ұшырауын зерделейді. Автор мұрағат құжаттарының негізінде О.Жандосовтың 
қоғамдық-саяси қызметі үздіксіз партиялық жəне идеологиялық бақылауда болғанын ашқан. Оның қоғамдық-саяси 
тұлғасы сондықтан да коммунистік партия ұйымдастырушысы ретінде емес, отаршылдық пен əділетсіздікке қарсы 
күрескер, ойлы ұстаз, парасатты басшы жəне ізгі ниетті бастамалар мен үлкен əлеуметтік өзгерістердің басы-қасында 
жүрген ел жанашыры, халқын алға бастаған өз ұлтының төл азаматы ретінде сипатталуы жəне құрметтелуі тиіс деп 
ойлаймыз. 

Тірек сөздер: қазақ, ұлт, тағдыр, тұлға, қайраткер, саясат, азамат, қоғам 
 

Аннотация 
В статье воссоздана история политических репрессий в Казахстане на примере Ораза Жандосова – видного 

государственного и общественного деятеля 20-30 годов ХХ века. На основе документальных материалов 
установлено, что он непрерывно находился под партийным и идеологическим контролем командно-
административной системы. Его общественная-политическая деятельность раскрывается не только в качестве 
организатора и идейного вдохновителя партийных и коммунистических идей его эпохи, но и как борца за 
справедливость, как мыслящего учителя и дальновидного руководителя  всех начинаний происходивших 
социальных  преобразований в обществе в целом. 

Ключевые слова: казах, нация, судьба, личность, деятель, гражданин, общество 
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Түйіндеме 
Автор бұл мақаласын Орта Азия мен Қазақстанның тарихына ғана емес,  əлемдік ғылымның дамуына қомақты 

үлес қосқан шығыстанушы ғұлама ғалым академик В.В.Бартольдтың өмірі мен ғылыми қызметінің басталу кезеңіне 
арнап,  Қазан төңкерісіне дейінгі шығыстану ғылымы өз дамуының ұзақ та күрделі, ұлы жаңалықтар мен тамаша 
жеңістерге толы үлкен жолын басынан кешіргенін айта келе, бұл жолда, əрине, кез келген ғылым жолында болатын 
кателіктер де болмай қалған жоқ екенін нақтылайды. Ресей сияқты саяси оқиғалары аласапыран болып тұрған елде 
ғылыммен айналысу қиынның қиыны болып тұрғанда, бір қоғамдық құрылымды екіншісі күштеп алмастырып жат-
қан тұста, қазақ сияқты отарланушы елдердің тарихы мен мəдениетін жанашырлықпен зерттеу, басқа да шовинистік 
көзқарастағы, орыстық отаршылдық пиғылдағы ғалымсымақтарға қарсы тұру, ғылымның тазалығы үшін күресу 
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əркімнің қолынан келе бермейтін шаруа еді. Автор бұл мақаласында оқырман қауымға академик Василий 
Владимирович Бартольдты осы қырынан таныструды мақсат етіп отыр. 

Тірек сөздер: Орта Азия, Қазақстан, шығыстану, тарих ғылымы, отаршылдық саясат, шовинизм, саяси оқиғалар, 
қоғамдық құрылым, ғылыммен айналысу, академик, əлемдік ғылым 

 
Мен б�л екі блімнен т�ратын ма�аламды аса крнекті шығыстанушы, академик  Василий 

Владимирович Бартольдты�  мірі мен ғылыми �ызметіне арнап отырмын. Бұл мақалалар осы 
жолдардың авторының 2005 жылы  жарық көрген «Академик Василий Владирович Бартольд – аса 
көрнекті шығыстанушы (1869-1930 жж.)» [1] атты тарихи библиографиялық очеркінің қысқартылған 
нұсқасы болып табылады. Бұрын жарық көрген академик туралы очерктің аз ғана тиражбен шуғуы 
себепті тарихшы ғалымдар мен студенттердің назарынан тыс қалап қалды. Осы орайда, атақты ғалымның 
Орта Азия мен Қазақстанның таихы мен мəдениетін зерттеуге қосқан аса зор үлесі жөнінде ой бөліскіміз 
келген ниетпен  қайтадан жариялауды жөн көрдік. 

Қазан төңкерісіне дейінгі шығыстану ғылымы өз дамуының ұзақ та күрделі, ұлы жаңалықтар мен 
тамаша жеңістерге толы үлкен жолын басынан кешірді. Бұл жолда, əрине, кез келген ғылым жолында 
болатын қателіктер де болмай қалған жоқ. Революцияға дейінгі орыстық шығыстану ғылымының жақсы 
үрдістері мен сабақтары кейінгі уақыттарда да жалғасын тапты. Атақты шығыстанушы академик 
В.В.Струве былай деп жазды: "Біз даңқты орыстың шығыстану ғылымының мұрагерлері болғанымызды 
мақтаныш тұтамыз. Революцияға дейінгі шығыс зерттеушілері шығыс тарихы мен филологиясын 
зерттеуде тамаша жетістіктерге жетіп, тамаша жаңалықтар ашты. [2]  

Революцияға дейінгі шығыстану ғылымының риза көңілмен құптарлық бір тұсы мынада еді: бұл 
ғылым патша үкіметі Ресейдің шығыс шеткері аймақтарын аяусыз қанап, тонап отырған жағдайында 
жəне "бұратана халықтың мəдениеті мен тарихи ескерткіштерін жойып жіберуді көздеп, оны зерттеудің 
пайдасынан да зияндығы өте басым" дейтін шовинистік көзқарастың күш алып тұрған кезінде дамыды. 

Орыстың шығыстанушы ғалымдары өздерінің кейінгі ұрпаққа қалдырған ғылыми туындыларында 
Қазақстан мен Орта Азия халықтарының өте бай мəдениеті мен өнері туралы, тамырын тұңғиықтан алар 
терең тарихы туралы көптеген құнды мəліметтер қалдырды. Əсіресе, біздің жəне бізге жақын түркі тілдес 
халықтардың мəдениет тарихын, этнографиясын, географиясын жəне тарихын зерттеген шығыстанушы-
лар Орта Азия  мен Қазақстанды мекендеген халықтардың да əлемдік тарихта алатын ерекше орны бар 
екендігін, олардың əлемдік ғылымға, əлемдік өркениеттің алтын қорына қомақты үлес қосқандарын бай 
фактілік материалдарға сүйене отырып дəлелдейді. 

1917 жылға дейінгі шығыстану ғылымының ерекшелігі, біріншіден, оның патша үкіметінің озбыр 
шовинистік саясатынан аз да болса алшақ жатуында еді. Əрине, патша үкіметінің солақай саясатының 
сойылын соғып, соның шаңына көмілген еңбектердің болғаны айдан анық. Екіншіден, шығыстанушы 
ғалымдардың басым көпшілігі тарихи деректерге өте терең көңіл бөле білді. Бұл қасиет шынайы тарихшы 
үшін аса кажет іс болып табылады. Олар бұны жақсы түсінді. Тарихи деректерге өте мұқият сын көзімен 
қарай отырып, ішінен тарихи оқиғалардың болғанын бұлтартпас айғақпен дəлелдей алатын мəліметтерді 
іріктеп алып, талдау арқылы Қазақстан мен Орта Азия тарихын жазуда оларды кəсіби шеберлікпен 
пайдалана білді. 

Орыстық шығыстану ғылымында 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында əр түрлі 
бағыттар болды. Солардың ішінде ең күшті прогрессивтік бағыттың өкілдерінің бірі - кеңес екіметіне 
дейінгі буржуазиялық шығыстану ғылымының, кейіннен кеңестік дəуірдің аса ірі тұлғасы Василий 
Владимирович Бартольд (1869-1930 жж.) болды. Ол өзінің бар саналы өмірін Қазақстан мен Орта Азия-
ның тарихын зерттеуге арнаған десек артық айтқандық болмас еді. Ол буржуазиялық қоғам жағдайында 
өмір кешіп, ғылыми қызмет жасаған адам. Қоғамдағы жағдайға байланысты тарихи процесті тануда ол 
идеалистік бағыт ұстады. Бірақ оны əрдайым əлеуметтік-экономикалық мəселелердің тарихы, халық 
бұқарасының жай-күйі қатты қызықтырды. Сондай-ақ ғалым саяси жəне діни мəселелердің де тарихын 
өте ұқыптылықпен зерттеді. 

В.В. Бартольдтың ғылыми қызметі туралы А.Ю.Якубовский былай деп жазды: «Как бы ни 
ограничивал он себя узкой политической тематикой в силу малой разработанности предмета, он никогда 
не оставлял без внимания вопросы социально-экономической жизни». [3] 

В.В. Бартольд 1896 жылы өзінің алдына қойған мақсатын айқындай отырып былай жазыпты: «...тарих-
шының міндеті тек саяси тарихты зерттеп, оны жазудан ғана тұрмайды, ол тарихтың əр түрлі кезең-
деріндегі халықтардың өмір тынысын, қоғамдық, əлеуметтік құрылымдарын терең білуі керек, тарихи 
өмірдің ағысы мен  тынысы экономикалық жағдайлармен анықталады. Сондықтан зерттеушілер жер 
шаруашылығының, өнеркəсіптің жəне сауданың дамуын өз еңбектерінде терең қарастырулары қажет». [4] 
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Жас шағында, жаңадан құнды еңбектер жазуға аяқ басқан кезінде  тарих туралы осындай келелі ойлар 
айтқан шығыстану ғылымының аса үлкен қайраткері В.В. Бартольдтың өмірі мен қызметі туралы мəселе 
тарихшы үшін өте қызық дүние. Өйткені, ол барлық өмірін жəне ғылыми еңбектерін түркі дүниесінің 
тарихын зерттеуге арнаған. Қазақстан тарихы туралы көптеген зерттеу еңбектерін қарастырған кезде 
ежелгі дүние мен орта ғасырлар кезіндегі тарихты зерттеушілердің көп бөлігі академик В.В. Бартольдтың 
еңбектеріне сілтеме жасауды «ұмытып» кетіп отырған. Атақты шығыстанушының еңбектерінің көп жерін 
үтір-нүктесіне дейін көшіріп алған тұстары да жетерлік. Тіпті, кейбір авторлар  ғалымның жазғандарын 
«өздерінікіндей» етіп жіберген тұстары да кездесіп қалады.        

Артына өте үлкен ғылыми еңбек, өшпес мұра қалдырған академик Бартольдтың өмірі мен қызметі 
туралы білуге құштарлық осындай тақырыпта мақалалар жазуға итермелеп отыр. 

В.В. Бартольд шығыстану ғылымында артында аса бай мұра қалдырып отырса да, оның өмірі туралы 
мəселенің тарихнамасы өте жұпыны. 

Оның кеңестік дəуірдің алғашқы жылдарында қызметтес болған қаламдас, дос-жолдастарының ол 
туралы жазғандары зерттеушінің өмірге, қоғамға, тарихи ізденіске деген көзқарасын анықтап алуымызға 
мүмкіндік береді. Оның бірі – В.В. Бартольдпен бірігіп "Алтын Орда жəне оның құлауы" деген өте күрде-
лі еңбек жазған А.Ю. Якубовскийдің жоғарыда мен сілтеме жасаған мақаласы Бартольдтанудағы сүбелі 
еңбектің бірі болып табылады.  

В.В. Бартольдтың қызметі мен өмірі туралы еңбектер ғалымның тірі кезінде-ақ шыға бастады. Солар-
дың бірі - шығыстанушы ғалым И.И. Умняковтың еңбегі. 1926 ж. Ташкент қаласында шыққан бұл 
автордың кітабы "В.В. Бартольд" деп аталады. Онда ғалымның шығыстану ғылымына қосқан үлесі, Орта 
Азия мен Казақстанды, əсіресе, Түркістан өлкесін зерттеуге қосқан үлесі жөнінде жан-жақты айтылған. 
"Бартольдтың еңбектерінде жинақталған бай фактілік материалдар Орта Азия мен Қазақстан тарихын 
зерттеу ісінде жалпылап сөйлеуден жəне экстенсивтіліктен (бұл жерде "сапасыз оқудан" деп түсінген 
дұрыс. - Н.Т.) арылып, Түркістантанудың жекелеген мəселелерін зерттеудің нақтырақ жəне ұқыпты да 
мұқият ісіне мүмкіндік берді", - деп жазады Умняков И.И. [5] 

Екінші бір шығыстанушы ғалым И.Ю. Крачковский өзінің еңбектерінде В.В. Бартольдке өте жоғары 
баға береді. "Біздің мəдениетіміз тарихында, бүкіл дүние жүзінің тарихында оның аты ешқашан ұмытыл-
майды, оның есімі өшпейді. Оның еңбектерімен кез-келген шығыстанушы ғалым арабтардың немесе 
басқа да мұсылмандар өмірінің өте нəзік тарихи жақтарынан хабардар ететін анықтауларды таба алады. 
Ғалымның тарихи пайымдаулары өте дəл де əділ келіп отырады. Оның көп жылғы еңбектерінің жемісі 
болған ғылыми көпшілікке арналған кітаптарынан шығыс елдерінің өмірінің тамаша қайталанбас сурет-
терін табуға болады. Бұл бейнелеуді осы уақытқа дейін ешкім қайталап та, айырбастап та көрсете 
алмады", - деп жазады Бартольд туралы И.Ю. Крачковский. [6] 

Əрине, бір өмірбаяндық мақала жазу барысында аса ірі тұлға В.В. Бартольдтың өмірі мен қызметіне 
арналған еңбектердің бəрін қарастырып шығуға мүмкіндігіміз болмады. Оның үстіне ғалым туралы 
еңбектердің тарихнамасы өте жұпыны. Бұл мақаланы жазу үшін В.В. Бартольдтың өзінің еңбектерін, 
кейінгі он-он бес жылдар көлемінде өткізілген "Бартольд оқулары" деп аталатын ғьлыми конференция-
лардың материалдарын пайдалануға мүмкіндік алдық. Сондай-ақ, Орта Азия ғалымдары ішінен                     
Б.В. Луниннің "Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане" дейтін (Ташкент, 1968) 
жəне Н.М. Акрамовтың "Выдающийся русский востоковед В.В. Бартольд" (Душанбе, 1963) деп аталатын 
еңбектері қарастырылды. В.В. Бартольдтың 1963-1968 жылдарда жарық көрген тоғыз томнан (он 
кітаптан) тұратын шығармалар жинағындағы жеке адамдарға, ғалымдарға, саясаткерлерге, қоғам қайрат-
керлеріне жазған хаттарымен, өзіне арналған басқа адамдардың хаттарымен таныса алдық. 

Ұлы ғалымның өте бай мұрасымен танысқаннан кейін, біздің қазақ халқымыздың, туған елдің тарихы-
ның жəне бер жағы түркі дүниесінің, ар жағы бүкіл ислам əлемінің шын жанашыры болған академик 
В.В.Бартольдтың  өнегелі өмірін, артына  қалған мол мұрасын осы қысқаша мақалалардың арқауы етіп 
алуға мақсат тұттым. 

В.В. Бартольдты� скен ортасына �ыс�аша шолу жасап кеткенінді жн кріп отырмыз. 
Василий Владимирович Бартольд 1869 жылдың 15 қарашасында Петербургте дүниеге келген. Оның əкесі 
Ригада туылып, кейін Петербург қаласына келіпті. Биржада маклер болып қызмет істеген адам. Өзінің 
біршама дəулеті бар, ауқатты кісі болған. Əкесінің байлығы мұрагерлік заңы бойынша өзі қайтыс болған 
соң баласы - Василийге қалады. Əкесінен қалған байлықтың пайдасын ғылым жолына түскен талапты 
В.В. Бартольд көп көрді Жоғарыда айтылғандай патша өкіметі шығыстану ғылымына қаржы бөлмек 
түгілі, шығыс елдерінің тарихы мен мəдениетіне менсінбеушілікпен қарап тұрған кезде əке мұрасының 
жас ғалым үшін қандай зор пайдасы болғаны айтпай-ақ түсінікті. Ол қаржы Василий Владимировичке сол 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №3 (46), 2015 г. 

162 

кездегі Ресей тұрғындарының ең бай өкілдерінің балалары ғана қолы жететін терең білімді алуға, одан 
соң сүйіп тандаған ісіне беріліп, ғылыми қызметпен айналысуына зор мүмкіндіктер берілді. Бұл жайында 
өзінің өмірбаянын жазған ғалым былай деп еске алады: «Əкемнің бар жинағаны маған мұрагерлікпен 
қалып, еңбекақы үшін жұмыс іздеп, ғылыми жұмысты тастап кетпеуіме зор пайдасын келтірді. Осы 
қаражаттың арқасында білім алу үшін, ғылыми ізденістер үшін бар күшімді салуға, тіпті үзақ уақытка 
созылған саяхаттар жасауға ешбір кідіріс жасамадым. Сөйтіп, мен өзімнің сүйікті ісіммен құлшына 
айналыса алдым». [7]  

В.В. Бартольдтың шешесі де осал əулеттен емес еді.   Шешесінің əкесі Петербургте туылған. Кейіннен   
үлкен бір банк конторының қожасы болған адам еді. Василий Владимировичтің шешесі жағынан нағашы 
атасы Гамбургтен Ресейге келіп, Петербургтегі ең ірі лютерандық шіркеудің священнигі болған. 

Міне, осындай ауқатты да беделді ортада тəрбиеленген болашақ ғалым орта білімді Петербург қала-
сында ең сапалы білім ошағы болып саналатын №8 гимназиясының қабырғасында жүріп алады. Ол бұл 
оқу орнын 1897 жылы "Оқудағы үздік білімі үшін" алтын медалімен аяқтайды. 

Замандастарының айтуларына қарағанда талапкер оқушы өзін болашақ ғылыми жұмысқа мектеп 
партасында-ақ отырғанда дайындаған екен. Оны мектептес достары да, оқытушылары да айтады. 1886 
жылы гимназияның жетінші класында оқып жүрген ол, "Тетрадь для латынского языка ученика 7 класса 
В.В. Бартольда" деп архивте сақталып қалған жазбаларында оның шынымен-ақ шығыстың тарихы мен 
филологиясына қатты қызыққанын байқауға болады. 

Гимназияны үздік аяқтаған жас Бартольд Петербург университетінің шығыс тілдері факультеті 
жанындағы араб, парсы, түрік, татар тілдерін баса оқытатын бөліміне оқуға түседі. Өзінің туа біткен 
дарынымен гимназияда алған озық білімі  оны универстет қабырғасында бірден көзге түсіреді. Оның 
үстіне шығыстану факультетінің оқу процесінің дұрыс методикалық жолға қойылуы жəне сол кездегі өте 
білімді шығыстанушы профессор-ғалымдардың факультетте лекциялар оқып, семинар сабақтарын 
жүргізуі В.В.Бартольдтың ғылымға деген құлшынысын  одан əрі өрістетіп жібереді. 

Ол кезде Петербург университетінде төмендегідей 14 пəн жүргізілген еді: 
1) араб тілі (сегіз семестр қатарынан оқытылатын еді), бұл пəннен сабақты ординарлық профессор 

В.Р. Розен жүргізді; 
2) араб əдебиетінің тарихы – профессор В.Р. Розен; 
3) парсы тілі – доцент В.А. Жуковский; 
4) парсы əдебиетінің тарихы – профессор К.П. Патканов; 
5) түрік-татар тілі – профессор В.Н. Березин;  
6) осман тілі (үстеу) – профессор В.Д. Смирнов;  
7) түрік тайпаларының тарихына шолу - профессор В.Н. Березин; 
8) осман əдебиеті мен тілдері – профессор В.Д. Смирнов; 
9) парсы жəне татар тілдерінің практикалық сабақтары – Мырза-Жапар жəне доцент С.И. Черняев; 
10)  араб тілінің практикалық сабақтары – Мырза-жапар жəне доцент С.И. Черняев;  
11)  шығыс тарихы. Жалпы курс. – профессор В.И. Веселовский; 
12)  парсылардың жаңа тарихы. Арнаулы курс – профессор К.П. Патканов; 
13)  Түркия тарихы. Арнаулы курс – профессор В.И. Веселовский; 
14)  Орта Азия тарихы. Арнаулы курс – профессор В.И. Веселовский.  
Университет оқытушылары құрамының осындай атақты, дарынды ғалымдардан тұруы білім сапасы-

ның өте жоғары деңгейде болғанынан хабардар етіп тұрғанын байқауға болады. Əсіресе, осы кездерде  
Петербург университетінде атақты шығыстанушы, ғалым В.В. Вельяминов-Зерновтың жұмыс істеуі оқу 
орнының беделін əуелетіп тұрған еді. Алайда, В.В. Вельяминов-Зернов 1893 жылы шығыстану факульте-
тін бітірушілердің сынақ комиссиясының төрағасы болғанда түлектердің алған білімдеріне риза болмаға-
ны туралы жазба қалдырған. Əсіресе, Орта Азия мен Қазақстан тарихынан жүргізілетін пəндердің ауқы-
мы тар екендігі туралы баса айтылады. Ғалымның бұл ойларын В.В. Бартольд та қуаттайды. Зерттеуші 
Н.М. Акрамов сол кездері университетте жүргізілген Орта Азия тақырыбына байланысты бағдарламаны 
мұрағат қорларынан тапқан екен. Ол төмендегі пункттерге бөлінеді: 

1) жалпы курс: Европа саяхатшыларының Азияға шолу жасауы  (Ежелгі дүниеден осы уақытқа дейін); 
2) араб, парсы, түрік, татар бөлімдерінің студенттері үшін: Монғолдардың Орта Азияны жаулап алуы 

мен жəне Орта Азиядағы  мемлекеттердің монғолдарға дейінгі пайда болуы;  
3) жалпы курс: Классикалық жəне шығыс жазушыларының  ежелгі дүниедегі деректері бойынша 

Орта Азия халықтары туралы шолулар; 
4) Қытай-манчжур бөлімінің студенттері үшін: Монғол империясының тарихы; 
5) деректермен танысу. [8]   
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Бұдан басқа да деректер Петербург университетінде шығыстану факультетінің жұмысы ақсай 
бастағаны туралы, əсіресе Орта Азия мен қазақ даласының тарихы туралы сабақтардың мардымсыз 
болғанын дəлелдейді. В.В.Бартольд Орта Азия тарихын қандай дəрежеде оқытқаны туралы былай деп 
жазды: «Тек қана бір профессор, Веселовский шығысқа жасаған Европа саяхатшыларының тарихын 
жалпы курс ретінде жəне Орта Азия тарихын  бірнеше курс етіп оқыды. Сонымен ғана шығыс тарихы 
курсы тамамдалатын еді». В.В. Бартольд Николай Иванович Веселовскийдің оқытушылық қызметін 
бағалай келе, өзінің көңілі толмайтынын былай деп білдірді: «Университетке түсерде орыс тілінен басқа 
тіл білмейтін Н.И. Веселовский шығыс тілдерінің бірін де түпнұсқа құжаттарымен жұмыс істей алатын-
дай үйрене алмады, ол қажет болған жағдайда құжаттарды аудару үшін тіл мамандары – лингвист ғалым-
дарға өтініш жасайтын». [9] В.В. Бартольдтың айтуынша Н.И. Веселовскийді университеттің барлық 
студенттері керемет сыйлаған. Бірақ оның лекцияларына жас талант, болашақ үлкен ғалым В.В. Бартольд 
қанағаттана алмады. Ұстазының шығыс тілдерін білмеуінің нəтижесінде оның лекциясының мардымсыз 
болуы оны көп ойларға қалдырды. 

Орта Азия мен Қазақстан тарихын оқытудағы осындай  жетіспеушіліктерге қарамастан Петербург 
университетінің шығыстану факультеті шығыстың тарихы мен мəдениетін, тілі мен əдебиетін зерттеуші 
ғалымдарды дайындаған үлкен мектеп болды. Əрине, факультеттің жетіспейтін жағын айтқанда тек ұлы 
ғалым В.В. Бартольдтың ғана көзқарасын айтып отырмыз. Ол жетіспеушілік университеттің кез келген 
студентіне немесе көлденең кездескен көк аттыға белгісіз болып, олар байқамай да, білмей де қалуы 
əбден  мүмкін. В.В. Бартольд сияқты талантты студенттер бұны байқады. Олар өз беттерінше оқып, 
ізденіп жүріп, тарихты, əсіресе Орта Азия мен қазақ даласының ежелгі дүние жəне орта ғасырлық 
тарихын терең зерттеуге ден қойды. Бұған куə болатын еңбек студент күнінде-ақ жазған                                                
В.В. Бартольдтың «Орта Азиядағы христиандық туралы» деген көлемді туындысы болды. Бұл еңбек     
Н.М. Веселовскийдің ұсынысы бойынша факультеттің күміс медаліне ие болды. Кейініректе жарық 
көрген, неміс тіліне аударылған ғалымның бұл еңбегі осы күнге дейін өзінің құндылығын жойған жоқ. 

Университетте оқып жүрген алғашқы жылдарда-ақ В.В. Бартольд өзінің керемет еңбек сүйгіштігімен 
ғылыми ізденісте адам таңқаларлық қабілетінің бар екендігін көрсете білген еді. Ол студент болып 
жүргенде-ақ Орта Азия, қазақ даласы, жалпы шығыс тарихына байланысты көптеген құнды деректер мен 
аса пайдалы мəліметтер жинап, оларға талдау жасап, үлкен, ғылыми жұмыспен айналысып-ақ кеткен 
болатын. 

Тағы бір шығыстанушы В.Р. Розен Бартольдтың курстастары туралы ой қозғай келе былай деп 
жазады: «Университетте оқып жүріп олар тамаша ізденді, керемет еңбектенді. Бірақ олардың ішіндегі 
бірінші курстан-ақ көзге түскен талантты студенттер П.М. Мелиоранский мен В.В. Бартольд болды. 
Факультеттің барлық міндетті істерімен айналыса жүріп, оларды өте сəтті атқарып жүріп-ақ, бұл екеуі  
өздерінің мəңгілік сүйген істерін таңдап алды. Біріншісі – түркітанушы, екіншісі – Шығыс елінің тарихын 
зерттеуші ғалым болды». [10] Ал екінші бір  кеңес дəуірінде Бартольд туралы көлемді еңбек жазған 
ғалым Н.И. Умняков былай дейді: «В.В. Бартольд студент күнінде-ақ өзінің алдына өте үлкен міндет 
қойды. Осы міндетті орындау жолында  ол Европаға жəне əлем ғылымына танымал болды».[11] Əрине, 
үлкен ғалымның алдына қойған міндеті түркі жəне араб дүниесінің тарихын зерттеу болатын. 

В.В. Бартольдтың университет қабырғасында жүрген кезінде, одан кейінгі ғылыми қызметте жүрген 
күндерінде оған көмектескен, ақыл-кеңесін берген ұстаздарының рөлі үлкен зор болды. Солардың бірі 
ғұлама ғалымның өзі керемет құрметтеген профессор – арабтанушы  ғалым В.Р. Розен болды. Ол туралы 
В.В. Бартольд былай деп жазды: «Мен университет қабырғасында жүргенде  басқа да шығыстанушылар 
сияқты, профессор, арабтанушы  барон Розеннің жетекшілігімен көп жұмыс істедім. Аса талантты, өте 
қайратты ол жаңадан бастаған шығыстанушыларды өзіне қатты тартатын еді. Профессор Розеннің ықпа-
лында мен əсіресе университетті аяқтаған соң көп болдым. Оның кеңесі бойынша бір жылға Германияға 
бардым. Ол өз шəкірттеріне тек оқушы деп қарамай, кез келгенін жақын тартып, туысындай құрмет-
тейтін. [12] 

В.В. Бартольд Виктор Романович Розенге шығыстану ғылымындағы  сілтеген бағыты үшін өмір бойы 
өзінің ризашылық көңілінен айныған жоқ. Розен де В.В. Бартольдтың қабілетін өте жоғары бағалап, 
өзінің шəкіртімен бірге жұмыс істеуді құрмет санады. Розен шəкірттерінің ішінде В.В. Бартольд пен                 
Н.Я. Марр ұстазының үйіде болып, ал Розен болса  сүйікті шəкірттеріне тарихтың терең тылсымынан сыр 
шертетін еді, өмір бойы жинаған шығыс туралы құнды-құнды мəліметтерін алдына жайып салып, оларға 
дұрыс ғылыми кеңес беруден ешқашан жалыққан емес. Шəкірттерінің жүрегіне ғылымның қасиетті 
шуағын құя білді. Розеннің тек ғалым ғана емес, оның зор адамгершілігі бар адам болуының өзі Бартольд 
сияқты шəкірттеріне зор əсер етіп, оларды шығыс мəдениетін сүюге итермелегендей болды. Шəкірттері 
оған аса үлкен құрметпен, асқан сүйіспеншілікпен қарады. Бартольдтың Розенді құрметтеуі, ұстаздың 
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шəкіртіне тигізген əсері  оның Розенге арнап жазған, қазір Ресей Федерациясы Ғылым Академиясының 
архивінде сақталған 62 хаттың мазмұнынан анық байқауға болады. 

Виктор Романович Розен (1849-1908) шығыс халықтарына аса үлкен құрметпен қарады, олардың 
мəдениетін сыйлады. Ол азиялық шеткері аймақтарында ұйымдастырылып, пайда болып жатқан кез 
келген ғылыми жаңалықтар мен ашуларды қуанышпен қарсы алып, олардың дұрыс жұмыс істеуіне көп 
жағдайлар жасады. Ол 1895 жылы Түркістанда ұйымдасқан археологтар қоғамының құрметті мүшесі 
болып сайланды. Ол қызметіне принципшіл, ғылымда еңбекқор жəне адал, төңірегінде қоршағандарға 
барынша əділ адам еді. Ұстазының осындай жақсы қасиеттерін В.В. Бартольд та өмір бойы ұстанып, үлгі 
тұтып өтті. 

Екінші бір ұстазы, тамаша ғалым В.А. Жуковский болды. Ол туралы Бартольд өзінің өлер шағына 
дейін асқан мақтанышпен айтып өтті. Бартольдқа қатты əсер еткен тағы бір ұстазы атақты семитолог, 
профессор Д.А. Хвольсон болатын. Ол кісі еврей тілінің барлық курсынан сабақ жүргізді. Бартольдтың 
мойындауына қарағанда профессор Хвольсон оған алғаш рет Орта Азия туралы араб деректерін жинау 
туралы кеңес берген.  

В.В. Бартольд 1891 жылы университетті бірінші дəрежелі дипломмен тамамдайды. Содан кейін ол 
ұстазы В.Р. Розеннің ақылымен 1891-1892 жылдары шетелге барып, мықты профессорлардың жетекшілі-
гімен  өзінің білімін жетілдіру үшін көп жұмыс істеп келеді. Ол шетелде жүріп атақты ориенталист 
Август Мюллермен танысып, оның лекцияларын тыңдап қайтады. Кейініректе жазған жазбаларында бұл 
таныстықтың өзі үшін керемет пайдасы болғанын атап көрсетеді. Осы сапарында ол көбінесе Галле қала-
сында болып, А.Мюллерден дəріс алып, араб, парсы, түрік, сирия тілдерін үйреніп, санскрит тілін үйрену-
ді бастайды. Аптасына екі рет Мюллердің үйінде болып, оның көмегімен тілін жаттықтырып, «Хамсаны» 
оқып үйренеді. Өзінің тарихи дүние танымын күшейту үшін профессор Э.Мейер оқыған «Ертедегі Римнің 
тарихы туралы» лекцияларды тыңдады. Ол бұл жерде атақты шығыстанушылар Теодор Нельдекемен 
(02.03.1836-25.12.1930) жəне Хюбшманн сынды атақты ориенталистермен танысады. Бұл екеуі де                   
В.Р. Розенмен хат алысып, творчестволық байланыс ұстап түрған ғалымдар болатын. 

Екінші рет шетелге барғанында Бартольд Батыс Европаның атақты ориенталистері – Д.Россо, Э.Браун 
жəне т.б. танысып, пікір алмасып, солардың лекцияларын тыңдап келеді. Шетелге барған сапарларын тек 
білімін толықтыру үшін пайдаланған. Бұл уақытта Батыс Европалық шығыстану ғылымының ең жақсы 
жақтарын, əсіресе тарихи деректермен жұмыс істеудегі ұқыптылықты, тіл білу мəселесін жоғары деңгей-
де ұстауды бойына сіңіре отырып, ол батыстағы қалыптасқан шығыс мəдениеті Европалық деңгейде емес 
дейтін төмендетушілік көзқарасқа бар жан-тəнімен қарсы шықты. Шетелде тіл үйреніп жүргенде-ақ жас 
Бартольд Орта Азия тарихын зерттеу туралы ойын, бұл өлкенің тарихтың өте терең қойнауында жатқан 
бай мəдениеті бар екендігін бір сəт те естен шығармады. 

Оқу жолында жүріп В.В.Бартольдтың көзінің жеткені – Батыста да, Шығыста да тарихи даму 
эволюциясы бір екенін, қоғамның дамуы экономикалық жағдайларға тікелей байланысты жəне соған 
тəуелді  екендігін, Батыс та, Шығыс та қоғамдық дамудың тарихи бір заңымен жүретінін ұқты. Кейінірек 
атағы шығып, ғылыми əлем оны мойындаған кездерде де ол мұсылман əлемінің тарихы жалпы тарихтың 
үлкен негізгі бір саласы екенін, оны университет кафедраларында оқыту қажет екенін ерекшелей көрсе-
тіп, осы көзқарасты уағыздаумен болды. Осындай пікірді ұстанған шығыстанушы ғалымдар енді білім 
іздеп шетелге баруды қойды. Петербургте В.В. Бартольд басқарған шығыстанушылар мектебі жұмыс 
істеді. 

Шетелден келгеннен кейін жас ғалымды университетте жұмыста қалдырып, оған профессорлық атақ 
беру үшін дайындалуды ұсынады. Оған алдымен магистр дəрежесін алу қажет еді. Ол үшін, яғни, шығыс-
тану ғылымының магистрі болу үшін жас маман Шығыс тарихы туралы деректерді жақсы білуі керек 
жəне олармен жақсы жұмыс істей білуі керек, тарихы мен тілін меңгерген маман болу керек. Яғни: 

1) араб, парсы, түрік тілдеріндегі деректердің түпнұсқасымен жақсы оқып білуі керек;  
2) ежелгі шығыстың əдебиеті мен тарихы туралы зерттеулердің нəтижелерімен таныс болуы керек; 
3) үнді мəдениеті  дамуы тарихын, əсіресе Үндінің діни ағымдарымен таныс болуы керек; 
4) зороастризм туралы жақсы түсінік болуы керек, сасанилер кезеңіндегі мемлекеттік құрылысты 

терең түсіну керек; 
5) ислам дінінің тарихы мен мұсылман мəдениеті туралы маңызды еңбектерді талдап-зерттеу, 

мұсылмандық шығыстың тарихын білу керек; 
6) мұсылмандық шығыстың төмендегі тақырыптары  туралы негізгі деректер мен оқу құралдарын 

сыни тұрғыда талдап, оны зерттеу:   
а) Испания мен Африка тарихы; 
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ə) Шығыс халифатты� тарихы; 
б) Монғол кезе�іне дейінгі парсы мемлекетіні� тарихы; 
в) Монғолдардан кейінгі парсыларды� тарихы;  
г) Т6ркие тарихы;  
д) Орта Азия тарихы. 
7) Қытай мəдениеті жəне оның Орта Азия үшін маңызы туралы түсінік болуы керек;         
8) Жалпы тарих жəне орыс тарихы жөніндегі маңызды еңбектердің көпшілігін  оқып-зерттеу;  
9) Деректану туралы шығармаларды оқу қажет болды. 
Міне осындай талаптарды бағдарламадан артық орындаған В.В. Бартольд 1893 жылдың басында 

сынақтан табысты өтіп, сол жылдың мамыр айында ғылыми мақсатпен алғаш рет Орта Азияға жол 
сапарымен келіп, мұнда ежелгі дүние ескерткіштерін зерттеумен айналысады. Академик                                 
Н.И. Веселовскийдің айтуынша Бартольдты Орта Азияға сапар шегуге итермелеген жағдай оның 
магистрлікті қорғау барысындағы анықтаған монғолдардың Орта Азияға шапқыншылығы нəтижесінде 
халықтардың батыс пен оңтүстікке қарай көшу жолдарын зерттеу еді. Шығыстан Орта Азияға қарай 
халықтардың көшу жолдарын немесе Шыңғысхан əскерлерінің жорық жолдарын зерттеу үшін оған Шу 
өңірі мен Іле аңғарын зерттеуі қажет болды. Сөйтіп, 24 жасар жас шығыстанушы В.В. Бартольд ең 
алдымен Ташкентке келіп, содан соң өзінің алдына қойған мақсатына жету үшін Ташкенттен шығып 
Шымкент, Əулие-Ата бағыты бойынша жүріп, Талас өзенін бойлай отырып, Аққұм деп аталатын сайға 
келіп тоқтады. Бұл маршрут бойында ол Сайрам қаласының орнын, одан кейін Ақсу өзенінің бойындағы 
Қабалбұлақ қаласының қалдығын, Түлкібас жəне Мыңбұлақ елді мекендерінің орнын зерттеді. 

Ол Əулие-Ата уезіндегі Талас өзенінің бойындағы көптеген археологиялық ескерткіштерді зерттеді. 
Бірақ археологиялық қазба жұмыстары кезінде аяғын сындырып алып, мертігіп қалады да Ташкентке 
қайтуға мəжбүр болады. Ташкенттегі госпитальда жатқанын естіген оның ұстазы В.Р. Розен оған 
көмектесуін өтініп Н.П.Остроумовқа хат жазады. Н.П.Остроумов ол кезде Ташкентте қызмет ететін. Ол 
Бартольдты үйіне тұруға шақырып, қызметіне көмектеседі. Төсекте жатқан қайратты, қажырлы ғалым босқа 
уақыт өткізгісі келмей пайдалы іспен айналысқысы келеді, сөйтіп, ол Ташкентте шығатын «Окраина» 
газетінің редакторы болып тағайындалады. Осы газеттің жəне «Туркестанские ведомости» газетінің 
беттерінде оның публицистикалық, ғылыми жəне басқа да мақалалары шығып тұрады. Міне, осы кезеңде 
Ташкентте археология жанашырларының қоғамы құрылады да, Бартольд оның уставын жасайды. 

1894 жылы Бартольд 1893 жылы үзілген жоспарын қайта жалғастырады. Бұл жолы ол Шу бойы жəне 
Іле аңғарында археологиялық ескерткіштерді зерттеп, бұрынғы заманда осы өңірлерде өмір сүрген 
тайпалар жөнінде тамаша деректерді жинап, оларға ғылыми сараптама жасай бастайды. Осы ғылыми 
жолсапар кезінде ол Тəжікстанда да болып, Ходжент қаласының орнын анықтауға тырысты. Ғалым 
Сырдарияның бойында кезінде А.Македонский салдырған қала Ходжент емес, одан 27 шақырым жерде 
орналасқан Нау дейтін елді мекенде болғандығын дəлелдейді. 

1893-1894 жылдарғы ғылыми жорығы туралы ғалымның қаламдастары былай деп жазды: «Ыстықкөл 
маңының ежелгі тарихын жəне оның ескерткіштерін, сондай-ақ бүкіл Қазақстанның тарихын зерттеу 
үшін академик В.В. Бартольд көп еңбектенді. Ыстықкөл төңірегіндегі қалалар мен қорғандардың тарихы 
туралы көп деректерді жинап, оны ғылыми айналымға айналдырды. Талас, Шу, Іле өзендерінің 
бойларында болған ежелгі дүниелік қалалардың аталуын осы кездегі атауларымен салыстыра қарап, өте 
бай деректерге сүйене отырып, қай қаланың қай жерде тұрғанын, оның қалдықтары қай маңда жатқанын 
анықтауға күш салды». [13] Жетісуда орналасқан ежелгі дүниелік тайпалардың тарихы, əсіресе, үйсін 
тайпалары туралы деректерді көп жинады. Тараз қаласы туралы деректерді жинай отырып, оны орта 
ғасырлық қалалардың ішіндегі ең дамыған, экономикасы күшейген, жоғары мəдениеті бар қала болған 
деп  алғаш рет дəлелдеді. Ол бұл 1893-1894 жылдары болған ғылыми жолсапары кезінде ел арасында 
сақталған жазбалармен қоса тарихи шежірелерді де жинастырды. 

Жас ғалымның бұл ғылыми жолсапары  оның тəжірибесіздігіне қарамастан өте сəтті аяқталды. Атақты 
академиктер Н.И. Веселовский, В.В. Радлов жəне басқалар Бартольдтың бұл сапары шығыстануға қосқан 
үлкен үлес, тамаша жетістік деп мадақтады. 

Бұл ғылыми сапардан кейін 1895 жылы В.В. Бартольдты Петербург университеті тағы да шетелге 
жолсапарға жіберді. Бұл жолы ол Париж, Лондон жəне Оксфорд университеттерінің кітапханаларында 
жинақталған шығыс қолжазбаларын зерттеді. 

1898 жылы тағы да Батыс Европаға жолсапарға аттанып, бұл жолы Германия, Бельгия, Англия, 
Франция сияқты елдерде болып қайтады. Бұл елдерде де шығыс қолжазбаларын зерттеп, Орта Азия 
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тарихымен тікелей байланысты деректерді жинайды. Осы кезде оның атақты тюрколог В.В. Радловпен 
жақындығы одан əрі нығайып, шын мəніндегі достыққа ұласады. 

Ол 1896 жылдан бастап Петербург университетінде приват-доцент қызметінде алғашқы лекцияларын 
оқи бастайды. Оның алғашқы лекциясының аталуы «Шыңғыс-хан империясыеың құрылуы» болды. Бұл 
тақырып ғалымның ғылыми өмірінде өте маңызды орын алған мəселе болды. Өйткені, монғол держава-
сының құрылуы, əлеуметтік мəні, қоғамдық құрылысы жəне басқа да мəселелер оның творчествосында 
басты рөл атқарады. Нақты тарихи деректерге сүйене отырып, сол кездегі үстем болып отырған 
буржуазиялық көзқарастарға қарсы шығып, монғол империясының пайда болуы жекелеген феодал-
дардың өз ішіндегі қырқыстың, билік үшін болған соғыстың нəтижесі деп дұрыс айтады. Оның айтуынша 
«Шыңғыс-хан ешқашан да халықтың қамқоршысы, көсемі болған жоқ, ал оның құрған мемлекеттік 
құрылымы таза аристократиялық сипатта болды». [14] 

В.В. Бартольдтың алғашқы ғылыми сапарларынан кейін ол орныққан, нағыз ғалым ретінде танылып, 
ғылыми жұмыспен тереңдеп айналыса бастады. Ол Петербург университетінің шығыстану факультетінің 
жанынан  жаңадан курс ашады да, онда Орта Азия мен Қазақстан, Иран, парсы елдерінің , т.б. таяу шығыс 
халықтарының тарихы мен этнографиясын көптеп оқыта бастайды. 
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Аннотация: 
Автор данную статью посвятил жизни и научной деятельности крупного востоковеда, известного ученого 

академика Василия Владимировича Бартольда, который внес очень огромный вклад в развитии мировой 
исторической и востоковедческой науки, особенно в исследовании исторической науки и культуры  Средней Азии и 
Казахстана.  В дореволюционный период  востоковедческая наука России прошла очень долгий и сложный путь 
своего развития, который был полон новыми открытиями  и великими победами. Но несмотря на крупных 
достижений и она была не застрохована от ошибок, как любая наука, в переходный период от одного общественного 
строя к другому. Исследовать историю и культуру народов Средней Азии и Казахстана, где полным ходом шла 
колониальная политика России и когда происходили крупные политичесие события, был  очень сложным и трудным 
делом для таких людей,  как академик В.В. Бартольд. Он с большой любовью и теплотой относился к истории и 
культуре народов колониальных окрайн, боролся против всяческих шовинистических взглядов ученых прорусской 
ориентаций. Не каждому ученому дано быть объективным и чистым  в своей исследовательской работе. Автор в 
своей статье констатирует именно об этих качествах ученого. 

Ключевые слова: Средняя Азия, Қазахстан, востоковедение, историческая наука, колониальная политика, 
шовинизм, политические события, общественный строй, заниматься наукой, академик, мировая наука 

 
Abstract 

The author devoted this article to the life and scientific activity of great orientalist, a famous scientist academician 
VasilyBartold, who made a very significant contribution to the development of world history and Oriental studies, especially 
in the study of history and culture of Central Asia and Kazakhstan. In pre-revolutionary period, the oriental science of Russia 
had very long and difficult path of development, which was full of new discoveries and great victories. Nevertheless, despite 
the major achievements, it was not secured from mistakes, like any science, in the transition from one social system to 
another. Exploring the history and culture of the peoples of Central Asia and Kazakhstan, where in full the colonial policy of 
Russiahad been pledged, and when there were major political event it was very complicated and difficult for people such as 
Academician VasilyBartold. With great love and warmth hetreated to the history and culture of the colonial region peoples, he 
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fought against all chauvinistic views of pro-Russian oriented researchers. Not every scientist is given to be objective and clear 
in his research. The author in his article states about the qualitiesof this scientist. 

Keywords: Central Asia, Kazakhstan, Oriental studies, historical science, colonial policy, chauvinism, political events, 
social order, science, academician, world science 
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Түйіндеме 
Автор бұл мақаласын алдыңғы мақаласының жалғасы ретінде ғалымның тікелей өз білімі мен ғылыми деңгейін 

арттыру мақсатында алыс-жақын шетелдерге жолсапарға шығып, Еуропаның озық ойлы ғылыми жүйесімен 
танысып, мұрағаттар мен мұражайлардан мұсылман əлеміне байланысты, шығыс тарихы мен мəдениетіне қатысты 
материалдарды зерттеп, өзінің кең ауқымды ғылыми жұмысына қажеттілерін тірнектеп жинағандығы туралы 
əңгімелейді. Ғылыми өмірінің көп уақытын Орта Азия мен Қазақстанның тарихы мен Мəдениетін зерттеуге 
арнағанына көңіл бөледі. Батыстан ғылым мен білімнің мол қорын жинақтаған ғұлама ғалым бар күшін Түркістан 
тарихы мен археологиясын зерттеуге жұмсайды. Түркістанда археологиямен шындап айналысатындардың үйірмесін 
ашып, өлкеде археологияның ғылым ретінде қалыптасуына жол ашады. Археологиялық ескерткіштерді бей-берекет 
тонап, «вандалдықпен» айналысатындарға қарсы шықты. «Монғол шапқыншылығы кезіндегі Түркістан», «Жетісу 
тарихының очерктері» деп аталатын сүбелі еңбектері жарық көргендігіне мəн береді.  

Тірек сөздер: ғылыми жолсапар, мұрағат, мұражай, ғылыми жүйе, алыс шетел, жақын шетел, Жетісу, Түркістан 
тарихы, археологиялық ескерткіштер, монғол шапқыншылығы. 

 
В.В. Бартольд бар өмірін Шығыс пен Батыс елдерін аралаумен, онда өмір сүретін халықтардың 

тарихын зерттеумен өткізді деп айтуға болады. Шығыста жасаған жолсапарларында ол Самарқандта , 
Ташкентте, Түркістанда жəне басқа да қалаларда болып, шығыс халықтары туралы қолжазбаларды 
зерттеп, оларды Батыс Европаның ірі қалаларымен салыстырып, талдаудан өткізіп отырды. Оның 
Түркістан өлкесіне жасаған ғылыми сапары археологиялық мақсатты да ұстады.  

1900 жылы ол Кавказға сапар шекті. 1902 жылы жаз айында Орта Азияға «жергілікті ғалымдармен 
байланысты жаңғырту үшін» келіп қайтады. Бұл жолы ол Ашхабад, Самарқанд, Ташкент, Қоқанд, 
Маргелан, Əндіжан, Ош жəне Ходжент қалаларында болып, Орта азия мен Қазақстан тарихының 
ортағасырлық дəуіріне жататын талай талас мəселелер туралы құжаттар жинады. 

1903 жылы В.В. Бартольд Орта Азия мен Шығыс Азияны зерттеудің орыстық комитетінің екі хатшы-
сының біреуі болып тағайындалады. Осы комиттеттің тапсырмасымен 1904 жылы Самарқанд қаласына 
ғылыми жолсапарға жіберіледі. Онда ол Афрасиаб қаласының орнында археологиялық қазба жұмыс-
тарын жүргізбек болды. Бұл уақытта ол Орта Азия туралы жазба деректердің барлығын тамаша меңгерген 
еді. Ол өзінің денсаулығының нашарлығына қарамастан Түркістан археологиясымен айналысты. Ол 
археологияның тарих ғылымы үшін аса маңызды екенін жақсы білді жəне оны дамытуды белсенді түрде 
үгіттеді. Тарихты терең түсіну үшін археология мен этнографияны қосып, барлығын байланыстыра қарау 
керек екендігін айтты. Замандастарының айтуына қарағанда, ол археология ғылымын сол кездегі тек орыс 
археологтары ғана емес, тіпті Батыс Европа археологтарынан да терең түсінді, тамаша білді. 

Ал Орта Азиядағы археологиялық қазбалардан ескі қалалар мен елді мекендерде қаншалық дамыған 
мəдениеттің жатқанын көруге болады дегенді дəлелдеу үшін археологиялық қазба жұмысын  Афрасиаб-
тан бастады. Самарқандтың түбінде ғана орналасқан бұл ескі қаланың орнын қазу барысында тамаша бай 
материалдарға кездесетініне көзі жетті, оны тапты да. 

Талантты ғалым, түркі дүниесінің жанашыры В.В. Бартольд Орта Азияның тарихы адамдардың көз 
алдында өшіп бара жатқанына жаны ашына да, қайғыра да былай деп жазды: (орысша мəтінін беруді жөн 
көрдік – Н.Т.) «Вообще среди местного общества – русского и туземного, равнодушие к изучению 
прошлого полное; местная древность пропадает на глазах у всех, чем никто не огорчается; В.Л. Вяткин – 
исключение, но и на него начинает сказываться неоспоримая истина, что один в поле не воин; под 
влиянием общего равнодушия и насмешек, встречаемых им везде, даже в собственной семье, и его прыть 
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значительно сократилась: у него много начатых работ, но они едва ли когда нибудь будут окончены: 
теперь в его доме нет даже писчей бумаги». [1] 

Самарқанд пен оның төңірегіндегі елді мекендерді зерттеп жүрген В.В. Бартольд жоғарыда аталған 
қиындықтарға қарамастан көп еңбек сіңірді. Одан кейін «Ислам энциклопедиясын» шығару үшін Бұқара 
қаласының тарихын зерттеген материалдары бойынша көптеген мақалаларды шығарды. 1903-1904 
жылғы  Түркістан өңіріндегі істеген жұмыстарының жемісі ретінде көптеген мақалалар жазды. Түркістан 
өңірінен 16 қолжазбаны тауып, оны зерттеп, кейіннен оны Ресей Ғылым Академиясының Азиялық 
музейіне өткізген екен. Көптеген коллекцияларын антропологиялық жəне этнографиялық музейге өткізді. 
Осындай ауыр жұмыстардан кейін 1905 жылы ол қайтадан Германия, Австрия жəне Швейцария елдеріне 
ғылыми жолсапарға барып қайтады. 

Орта Азия мен Шығыс Азияны зерттейтін комитет Орта Азия мен Қазақстанды таза ғылыми тұрғыда 
зерттеу ісінде ризашылықпен еске алатын көп шаруалар тындырды. Мысалы, 1905 жылы Орта Азиядағы 
ауыр жер сілкіністерінен кейін осы комитеттің ұсынысы бойынша Самарқанд сияқты қалалардың 
тарихына байланысты ескерткіштерді аман сақтап қалу үшін, қирағандарын қалыпқа келтіру үшін арнайы 
комиссия құрылып, ол комиссияның құрамында атақты ғалымдар Н.И. Веселовский, В.А. Жуковский, 
В.В. Бартольд жəне басқалар болды. Бұл комиссия Самарқанд қаласының ескерткіштерін суретке түсіріп, 
өлшеп, оны зерттеумен айналысты. Осы кезде Рух-Абад мовзолейін, Ұлықбек Мырза медресесін жəне 
басқа көне ескерткіштер зерттелінді. 

1906 жылы В.В. Бартольд университеттің тапсырмасымен Турция мен Египет елдерінде болып, 
Константинополь мен Каир кітапханаларында сақталған Шығыс қолжазбаларымен танысып, жұмыс 
істеді. Бұл жолсапардың ғылыми нəтижесі туралы көлемді мақала жазды. Бұл жолы осы екі қаладан басқа 
Австрияда, Сербияда жəне Болгарияда болып Шығыс халықтары туралы деректер жинады. 1908-1909 
жылдарда ол Финляндияға, Италияға барып, ол жерлердегі кітапханаларда жұмыс істеп қайтты. Қайтар 
жолда Кавказда болды. 1911 жылы ол Ирландияда, Америкада, Германия мен Францияда, ал 1912 жылы 
Венада, Тюбингенде, Гамбургте, Любек қаласында болды. Одан орала салып, Орынбор-Башкирия, 
Сібірден Кяхтаға дейінгі бағыытта сапар шегеді.  

1912-1913 жылдарда  В.В. Бартольд Швеция мен Норвегияға, 1914 жылы қайтадан Швецияға, 
Германияға, одан кейін Данияға, Англияға, Гибралтарға, Францияға, Италияға, Грецияға, Австрияға, 
Сербияға, Болгарияға, Румынияға сапар шегеді. Бұл сапарларында да ғалым тек Орта Азия мен 
Қазақстанның ежелгі дүние кезіндегі  жəне орта ғасырлар тұсындағы тарихын зерттеумен, ол елдердің 
кітапханаларында жинақталған қолжазбаларды жəне басқа да тарихи деректерді жинаумен айналысты. 
Мысалы ғалымның өзі Англияға барған мақсатын былай деп түсіндіреді: «Менің жұмыстарымның негізгі 
мақсаты – Британ музейіндегі Темір жəне Темір ұрпақтары туралы əлі пайдаланбаған жазба деректерді 
зерттеп, оны ғылыми айналымға түсіру еді». [2] 

В.В. Бартольдтың ұсынысы бойынша 1914 жылы этнограф жəне лингвист ғалымдар үшін Памир 
өлкесінің тарихын зерттейтін экспедицияның құрамында Р.Готье, В.Ханыков, И.Н.Зарубин сынды 
шығыстың білгір зерттеушілері болды. 

1916 жылы Ресей Ғылым Академиясы В.В. Бартольдты Орта Азияға жолсапарға аттандырды. Бұл 
сапардың мақсаты: 1) кейінгі кездерде белгілі болған деректермен танысу; 2) бұрыннан келе жатқан 
ғылыми байланысты жаңғырту. Түркістан өлкесіндегі ғылыми жұмыстар үшін мүмкіншіліктерді анықтау 
жəне қазіргі күндердегі ғылыми міндеттерді белгілеу. 

Осы жолсапар кезінде ол Түркістандағы көпшілік кітапханасымен, оның жанындағы музей материал-
дарымен, одан кейін жалпы Орта Азияға қатысты архив істерімен танысады. Ташкентте, Қоқандта, 
Самарқандта болды. 1917 жылы «Европа мектебі жəне болашақ Түркістандағы орыс ғылымы» деген 
мақала жазып, басып шығарды. Тарих үшін табылған қолжазбалардың, архив жəне музей материалдары-
ның аса құнды екенін баса айтады. 

1917 жылы ғалымның Финляндияға жолы түсіп, ғылыми сапарға шығады. Бұл сапардың негізгі 
мақсаты – бұрынғысынша, Орта Азия мен Қазақстан туралы тың деректер жинау болатын. Денсаулығы-
ның нашарлығына қарамастан осыншама қиын жолдардан өтіп, ғылыми жолсапарларды басынан кешіру 
өзінің бар жақсы нəтижесін берді деп ойлауға болады. Өйткені, шығыстың тарихы мен тілі туралы, 
əсіресе, Орта Азия мен Қазақстан тарихы туралы  В.В. Бартольдтың жазған ғылыми еңбектері шығыстану 
ғылымына қосқан өте үлкен еңбек деп айтуға болады.                                      

Жоғарыда айтылған көптеген жолсапарлардың нəтижесінде В.В. Бартольд Батыс пен Шығыстың ең ірі 
кітапханалары мен архивтерінде жинақталған қолжазба жинақтарын зерттеп, талдау жасап, ақырында 
солардың бірден-бір білгірі болып шықты. Ол бұрыннан ғылыми əлемге белгісіз болған көптеген 
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деректерді жəне қолжазба құжаттарды ғылыми айналымға түсірді. В.В. Бартольд жинақты түрде жəне 
методикалық жағынан Орта Азияның тарихы туралы мақалаларды жазып жүріп, ең алғашқы жазған ірі 
тарихи монографиясы Қазақстанның ең көне дəуірінің тарихы жөнінде жазылған «Жетісу тарихының 
очерктері» деген көлемді еңбегі болды. Бұл еңбегінде ол біздің эрамыздан бұрынғы кезеңнен бастап 
біздің дəуіріміздің 1758 жылына дейінгі кезеңді қамтыған. Бұл очерктеріне қосымша етіп хронологиялық 
көрсеткіштерді де бастырған. Бұл тек қана Жетісу тарихының ғана ескерткіштері емес, Бүкіл Орта Азия 
тарихына да байланысты шығарма болды. 1898 жылы жазылған еді. Одан бір жыл бұрын, 1897 жылы 
В.В. Бартольд Н.Лакошин аударған Наршахидің «Бұхара тарихы» еңбегін редакциялаған болатын. 

1898 жылы В.В. Бартольдтың өміріндегі ең маңызды жыл болды. Бұл жылы оның ең маңызды, ең 
көлемді еңбегі «Монғолдар кезеңіндегі Түркістан» деп аталатын еңбегінің бірінші кітабы шығады. 
Осыдан екі жылдан соң В.В. Бартольд (1900 ж.) осы аталған тақырыпта диссертация қорғайды. Бұл 
жұмысы үшін ол Шығыс тарихының докторы деген атақ алады. Өте үлкен жəне қалың болып басылған 
«Туркестан в эпоху монгольского нашествия» деген еңбек ғалымның шығыстану ғылымына қосқан аса 
зор үлесі болды. Докторлық диссертациясына оппонент болған профессорлар Н.И. Веселовский мен              
В.А. Жуковский өз сөздерінде «бірде-бір орта ғасыр тарихының зерттеушісі енді В.В. Бартольдтың 
еңбектерін айналып өте алмайды» деп əділін айтты. [3] 

Өте сəтті қорғалған диссетациялық жұмыс туралы  Түркістандық тілектестері  үндемей қала алмады. 
«Үлкен ғалымның тамаша жеңісіне шын жүректен қуаныштымыз. Өзінің бар күшін, зор талантын біздің 
өлкені зерттеуге жұмсап отыр. Біз оны тамаша адам, талантты ғалым ретінде мақтан тұтамыз», - деп 
жазды олар. [4] 

Бұл еңбек кейінірек басқа тілдерге де аударылды. 1930 жылы В.В. Бартольд қайтыс болғаннан кейін 
өзбек тіліне аударылған екен. Ал ең алғаш бұл еңбекті ағылшын ориенталистері өз тіліне аударыпты. 
Ағылшын тілінде авторлардың аздаған алғысөз жазуымен 1928 жылы жарық көріпті. Бұл жағдай сол 
кездегі кеңестік шығыстану ғылымын аса зор беделге ие болғызды. Бұл еңбектің бұрынырақ шықса да, 
кеңестік шығыстану ғылымы үшін қандай маңызы болғандығын профессор И.И. Умняковтың мына 
сөздерінен байқауға болады: «В.В. Бартольдтың «Түркістаны» жарық көрген соң автордың қорытын-
дылары мен айтқандарын басшылыққа алмайынша бірде-бір зерттеуші Орта Азияның 7-13 ғасырлардағы 
тарихын зерттей алмайтын болды». [5] Бұл еңбек туралы бұлай айтатын себебі, біздіңше мынада: кез 
келген тарихи мəселелерді зерттеген еңбектерді көп монографиялардың ішінде біреу-екеуі негізгі ғылыми 
еңбек болып есептеледі. Қалғандары  осылардың бағыты бойынша жұмыс істейді, соны негізге алып 
жазды. Қазақстан мен Орта Азияны арабтар  жаулап алмай  тұрған кезде-ақ, 7 ғасырдан бастап 14 ғасырға 
дейінгі кезеңді қамтитын бұл екі кітаптан тұратын еңбекті осы уақытқа дейін бірде-бір зерттеуші айналып 
өте алмай отыр. Тіпті жарық көргеніне бəріміз қуанған  «Қазақ ССР тарихының» (бес томдық) екінші 
томының кейбір авторлары ғалым еңбектерін үтір-нүктесіне айнытпай көшіре салған тұстары да бар екен. 

В.В. Бартольдтың бұдан кейінгі тағы бір көлемді еңбегі «Сведения об Аральском море и низовьях 
Аму-Дарьи с древнейших времен до 17 века» деп аталады. Бұл еңбегінде Түркістан өңірі үшін аса 
маңызды болған мəселелер  қарастырылып, тіпті Амудария өзені белгілі бір тарихи кезеңде Каспий 
теңізіне құйған деген пікірді айтады. Барлық жиған материалдарды осы пікірдің дұрыс-бұрыстығына 
жұмылдыра отырып, осы өңірде, яғни, Хорезммен оның төңірегінде болған тарихи оқиғаларды 
географиялық өзгерулермен салыстыра отырып зерттейді. Бұл еңбегі туралы автордың өзі де: «Амудария 
өзенінің  Каспийге құйған-құймағаны менің зерттеуім үшін маңызды емес, ал маңызы бары негізінен 
тарихи оқиғалар» деп жазды. [6] 

В.В.Бартольд өзінің творчестволық өмірінде көптеген зерттеулерін Қазақстан мен Орта Азия тарихына 
ғана арнап қойған жоқ. Ол шығыстың басқа халықтарын да зерттеді. Ол еңбектерінің ішінде  ең маңыз-
дысы 1903 ж. шыққан «Иранға тарихи-географиялық шолу» атты монографиясы болды. Бұл еңбегі негізі-
нен университетте оқытқан лекциялар курсының негізінде жарық көрді. Автор бұл еңбегін жазарда 
материалдың аздығына байланысты тек тарихи-географиялық шолу жасамақ ниетте болған еді. Ал еңбегі 
жарық көрген кезде бұл ойдың шеңберінен жұмыстың мазмұны əлдеқайда асып кетті. Сөйтіп, бұл еңбек  
Парсы тарихындағы ең көлемді, мəдениет пен экономика тарихын көрсеткен  үлкен еңбек болып шықты. 
Аталған еңбекке деген оңды пікірлер түркістандық  жəне  ирандық баспасөз беттерінде жарияланды. [7] 

В.В. Бартольд өзінің еңбектерін шет тілдерге аудара отырып, шығыстану ғылымында жеткен жетістік-
термен шетел ориенталистерін де таныстырып отырды. Ол отаршыл аймақ болып саналған  Қазан, 
Тифилис, Ташкент сияқты провинциялық қалаларда жарлық көрген тарихи шығармаларды шетел ғалым-
дарының білмейтініне өкінеді.  
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Түркі дүниесінің жанашыры бола білген ғалым Орта Азия мен Қазақстанның ежелгі дүниелік жəне 
орта ғасырлық тарихына жалпы шолу мен оның міндеттерін шетелдік баспасөз беттерінде бірнеше рет 
жариялады. 1914 жылы неміс тілінде жарияланған еңбегінде  Шығыс Түркістан туралы материалдарын 
қосып жариялады. 

1913 жылы В.В. Бартольдтың «Европа жəне Ресейде Шығысты зерттеудің тарихы» деген тамаша 
еңбегі  неміс тілінде жарық көреді. Халықаралық басылым болып есептелетін «Ислам энциклопедия-
сында» (1913-1936) В.В. Бартольдтың көлемді мақалалары жарық көрді. Мұнда ол мұсылман дінінің Орта 
Азия мен Қазақстанға таралу тарихына көп тоқталды. 

Орыстың шығыстану ғылымының нəтижелерімен таныса алмай тұрып, шығыс туралы қате пікірде 
болған, шығыс тарихын бұрмалаған Батыс Европаның ориенталистеріне қарсы шықты. Ол 1903 жылы 
Түркістанда жүргізілген Р.Помпелли басқарған америкалық экспедицияның жұмысын да қатты сынады. 
Ол Түркістандағы археологиялық қоғамның мүшелеріне жазған хатында американдық экспедицияның 
Түркістан өлкесімен танысуына, зерттеуіне кедергі жасамау керек, бірақ олардың археологиялық қазба 
жұмысын жүргізуіне ешқандай рұқсат берілмеуі керек дейді, өйткені, экспедиция мүшелерінің ішінде 
Орта Азия мен Қазақстан тарихын білетін, бүгінгі өмірін түсінетін бір де бір адамның жоқ екендігін 
ескертеді. Кейін В.В. Бартольдтың айтқан бұл пікірі профессор Р.Помпеллидің археология экспедиция-
сының бітірген жұмысы туралы есебінен де білініп қалды. Бұл экспедицияның есебі туралы зерттеуші 
Б.А. Литвинский де ашына былай дейді: «В целом американская экспедиция под руководством 
Р.Помпелли своими хищническими раскопками, разрушившими ценнейший памятник и своими 
«фундаментальными» отчетами, введшими в заблуждение многих легковерных археологов, нанесла 
серьезный ущерб изучению энеолита и бронзового века юга Средней Азии». [8] Бұл экспедицияның 
осылай жұмыс істеп, біздің өлкенің тарихына нұқсан келтіруіне патша үкіметінің ғылымының исі 
мұрнына бармайтын құйыршық – шенеуніктері рұқсат беріп, шынайы еңбек ететін ғалымдардың еңбегін 
жоққа шығарды. Бұндай жағдай Ресей тарихында жиі болып тұратын. В.В. Бартольд осындай расистік 
көзқарасқа жан-тəнімен қарсы болды. Ол шетел авторларының мақалалары мен кітаптарына жазған 
рецензияларында  Шығысты менсінбеушілік көзқарастарды аямай сынады. Оның сыни мақалалары мен 
сөздері ғылыми негізде жəне өте əділ болатын еді. Ол тіпті өзінің əріптестерін қатты сынайтын. Оның 
əділдігі үшін оған ешкім өкпелемейтін еді. Мысалы, атақты зерттеуші В.Минорский неміс ғалымы 
И.Маркварттың еңбектеріне библиографиялық көрсеткіштер жасаған екен. Бұл істе оның жасаған 
асығыстығын аңғарған В.В. Бартольд оған хат жазып, сыни талдау жасайды. В.Минорскийдің айтуынша  
В.В. Бартольдтың кейігені соншалық, тіпті хатының соңына қол қоюды ұмытып кетіпті деп жазады. 

Бартольд В.В. тек өзінің ғылыми жұмысынан басқа жұмысты білмейтін, кеңселік ғалым болып қала 
алмады. Оның айналасында  болып жатқан дүниелер оны қатты қызықтырды. 1905-1907 жылдардағы 
революция кезінде ол тарихта кездесетін халық қозғалыстарының тарихын, тап күресінің тарихын зерт-
теуге көп көңіл бөлу керектігін айтты. Ол осы тұста 1365 жылы  Самарқандта  болған көтерілісті зерттеп, 
мақала жазды. Бұл көтерілістің монғолдардың билеушілеріне қарсы, əмірлерге қарсы бас көтерген 
бүкілхалықтық сипат алғанын көрсетеді. 

1913-1914 жылдары  В.В. Бартольд тағы да бір көлемді еңбегін шығарды. «К истории орошения 
Туркестана» деп аталатын еңбегінде ол Орта Азия мен Қазақстан тарихын өте кең көлемде алып баян-
дайды. Бұл еңбекті жазу үшін  ол өте ежелгі дүниедегі Иран жəне Рим  деректеріне  қоса,  19-20 ғасырлар 
межесіндегі орыстық, батыс европалық деректерді кең түрде пайдаланды. Бұл шығарма Орта Азияның 
ауыл шаруашылығы туралы, əсіресе Сырдарияның жағалауындағы суландыру жүйесі туралы көлемді 
еңбек болып табылады. 

Революцияға дейінгі  кезеңдегі ең үлкен  еңбегінің бірі «Темірді жерлеу туралы» деп аталатын еңбегі 
болды. Бұл еңбегінде тек Темірдің, атақты əміршінің жерленуі жөнінде ғана емес, оның жүргізген саясаты 
мен мемлекеттік қызметі, ұрпақтары жəне олардың атқарған мемлекеттік істері туралы да мол мəліметке 
толы көп деректерді ғылыми айналымға түсіреді. Гур-Əмір мовзолейі туралы мақала жазады. Бұдан 
кейінгі ең үлкен еңбегі  «Грек-Бактрия мемлекеті жəне оның солтүстік-шығысқа қарай таралуы» деп 
аталады. Бұл осы уақытқа дейінгі Орта Азияның көне дəуіріне арналған құнды еңбек болып есептеледі. 

 В.В. Бартольд кеңестік шығыстану ғылымының қалыптасу кезеңінде де орасан зор еңбектер  
атқарды. 1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін-ақ, 1918 жылдың көктемінен бастап, Халық Комиссарлар 
кеңесінің жетекшілігімен Ресей Ғылым Академиясы  өз жұмысын қайта құруға кірісті. Революцияға дейін 
буржуазиялық көзқараста болған талай ғалымдар  кеңес өкіметін қолдап, ғылыми жұмыстарын одан əрі 
жалғастыра берді. Біз ғалымның шығыстану ғылымына қосқан үлесі туралы айтып отырғандықтан, оның 
саяси көзқарастары туралы əңгімелеуді мақсат тұтпадық. Оның қазан төңкерісіне көзқарасын толығымен  
зерттеуді кейінге қалтыруды, əрине сəті түссе, жөн көріп отырмыз. Алайда, социалистік революцияны 
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қалай қабылдағанын зерттеуші, шығыстанушы Б.В. Луниннің сөзімен айтсақ: «... он воспринял социали-
стическую революцию настореженно и, собственно, враждебно». [9] 

Көптеген ескі интеллигенттік адамдар сияқты  ол үшін патшалық тəртіптің құлағаны оған ұнамады. 
Революциядан кейінгі өмір өте күрделі жəне қарама-қайшылыққа толы болды. Ол бір жағынан патшалық 
тəртіптің жойылғанына қуана алмады, екінші жағынан, буржуазиялық либерал ретінде, өз сөзімен айт-
қанда, болып жатқан оқиғаларды аяғына дейін түсініп, қабылдай алмады. Оның осындай бір пікірге келе 
алмаушылықта болуы оның жазған мақалалары мен сөйлеген сөздерінде анық байқалды. Əйтсе де, бұл 
өзінше қарастыруды керек ететін мəселе. Революциядан қорқу көптеген ғалымдардың ғылыми жұмысын 
жалғастыруға кедергі келтіре алмады. В.В. Бартольд та революциядан кейін өмірінің соңына дейін өзінің 
ғылыми жұмысын табандылықпен жалғастыра берді. 

Пролетариат диктатурасы орнағаннан кейін пролетарлық мемлекеттің негізін қалаушы  В.И. Ленин 
шығыстану ғылымының дамуына көп көңіл бөлді. Оған дəлел оның басшылығымен шыққан кеңестік-
шығыстанушыларды дайындау туралы екі қаулы болды. Москваның шығыстану институты мен 
Петербургтің шығыс тілдері институты осы екі қаулының негізінде құрылды. 

Петербург институтында В.В. Бартольд профессор қызметінде  жұмыс істей бастады. В.В. Бартольд-
тың шығыстану ғылымы саласындағы қызметінің өрістеуіне  Орта Азия мемлекеттік университетіндегі 
оқытушылық қызметі көп жағдай жасады. 1918 жылдың көкегінен бастап Ташкент қаласында Орта Азия-
дағы алғашқы жоғары оқу орны Түркістан халық университетінің жұмыс істей бастауы Петербург 
университетінің мықты ғалымдары С.Ф.Ольденбург, В.В. Бартольд, Н.И. Веселовский, Н.Я. Марр,              
А.Э. Шмидт, А.Н. Самойлович жəне басқалар үшін шығыстану ғылымын дамыту ісінде жаңа кезең болды. 

1920 жылы Халық Комиссарлар кеңесінің Указымен Ташкент мемлекеттік универсиеті ұйымдасты-
рылды. Бұл университетке орталықтан көптеген ғалымдар жіберілді, материалдық-техникалық базасын 
қамтамасыз етуге көп көмек көрсетілді.  

1920 жылы В.В. Бартольдты Халыққа білім беру комиссариаты  Түркістан мемлекеттік университетіне  
ғылыми жолсапарға жіберді. Ондағы мақсаты университет жанынан Шығыс тарихы факультетін ұйым-
дастыру болатын. Талантты ғалым өмірінің соңғы он жылында кеңестік шығыстану ғылымының ұйым-
дастырушысы ретінде Орта Азия мен Қазақстан тарихы жəне филологиясы зерттеуде көптеген жетіс-
тіктерге жетеді. Көптеген ғылыми журналдар, жинақтардың шығуына басшылық жасайды. Ол 1918 
жылы «Ұлықбек жəне оның дəуірі» деген еңбек жазды. «Ислам» жəне «Мұсылмандық мəдениет» деп 
аталатын екі кітап шығарды. Өзі зерттеу жүргізетін елдердің негізгі діні – мұсылман дінін зерттеуге көп 
күш салды. Ол 1922 жылы Түркістан университетінде оқыған лекцияларының негізінде «Түркістан 
тарихы» деген еңбегін жазып, басып шығарады. Онда Орта Азияның ежелгі дүниеден бергі тарихы 1917 
жылға дейін баяндалады. 

Ғалым 1922 жылы «Мұсылман əлемі», 1925 жылы «Тəжіктер», 1927 жылы «Түркістанның мəдени 
өмірінің тарихы», 1928 жылы «Парсы еліндегі шаруалар қозғалысы  тарихы мəселесіне» деген еңбектері  
жəне жүзге жуық ғылыми мақалалары жарық көрді. Бар өмірін шығытану ғылымына арнаған талантты 
ғалым, қайсар талант, Орта Азия мен Қазақстан тарихының, түркі дүниесінің жанашыры  Василий 
Владимирович Бартольд 1930 жылдың 19 тамызында қайтыс болады. Ол Смоленск маңындағы мүрдеге 
жерленген. 

В.В. Бартольдтың көп еңбектері өзбек, тəжік тілдеріне аударылған. Өкінішке орай, қазақ халқының 
тарихы жөнінде  құнды мəліметке толы  көп еңбектері бола тұрса да, оны қазақшалап, оқырмандарға 
кеңірек таныстыруда  біздер əлі де жайбасарлық танытудамыз.                

Қазақстан тарихын оқып үйренуде  тарихты зерттеуші ғалымдардың еңбегін зерртеп, оны білудің 
маңызы өте жоғары. Əсіресе, Қазақстан тарихының ежелгі дүние мен орта ғасырлық дəуірін көршілес 
жатқан түркі тілдес халықтардың тарихымен байланыстыра қарастырған дұрыс. Шығыстанушы ғалым-
дардың ішінде В.В. Бартоьдтың еңбектері осы тұрғыдан алғанда таптырмас тарихи шығарма ретінде де, 
түпнұсқа дерек ретінде де  пайдасы мол еңбектер. Өйткені, бұл ғұлама ғалымның еңбектері ежелгі дүние-
нің, орта ғасырдың, жаңа заманның түпнұсқа деректеріне өте бай фактілік материалдарға сүйене отырып 
жазылған. 

Өзінің нашар денсаулығына қарамастан, елдің солтүстігіндегі салқын аймағында дүниеге келіп, сол 
жақта өсіп, білім алып, ғылыми жолда Орта Азияның аптаған ыстығында жүріп, талай қиыншылықтарды 
басынан кешіріп, сондай-ақ алдына қойған мақсатынан таймай, орасан зор дүниені тындырған                
В.В. Бартольдтың өмірі мен ғылыми қызметін зерттеу, оның ғылыми мұраларын терең түсіну ел тарихын 
қадірлеген адам үшін үлкен абырой деп түсінеміз. 

Басынан өткізген үлкен ауыртпалыққа қарамастан артына бай ғылыми дүние қалдырған В.В.Бартольд-
тың бұл қызметі ғылымға деген қызығушылық,  немесе, патша үкіметінің отаршылдық саясатының үстем 
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болып тұрғанында бағындырған елдің тыныс-тіршілігін зерттеу керек, ол елді түгелдей отарға айналдыру 
керек деген  шовинистік саясаттың сойылын соғушылық емес, үлкен ғалымның зор адамгершілігінен 
туған ұлы қасиет, түркі тілдес халықтар тудырған үлкен мəдениетке ғашықтықтан туған ұлы сезім, 
ақкөңіл халқымызға деген сүйіспеншіліктен туған əрекет деп түсінген жөн. В.В. Бартольдтың ғылыми 
мұрасы ұрпаққа қалдырған өте бай мұра. 

Бұл қысқаша очеркте ғалымның өмірінен аз да болса хабардар болып, оқырманға сол білгенімізді 
жеткізе білсек бір жақсы іс тындырғандай болар едік. Əрине, В.В. Бартольдтың ғылыми-творчестволық 
еңбектері  əлі де зерттеуді қажет етеді. 
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Аннотация 
Автор в данной статье продолжает свое исследование о плодотворной жизненной и научной деятельности 

академика В.В.Бартольда. С целью повышения своего образовательного и научного уровня ученый-востоковед 
отправляется в научные командировки в ближные и дальние зарубежья и набирает большой опыт научно-
исследовательской работы. В крупных архивохранилищах и музеях европейских стран ознакомился со  многими 
историческими документами, относящиеся к истории и културе восточных стран, мусульманского мира, народов 
Средней Азии и Казахстана, с передовой научной системой научного исследования. Он собрал очень много ценных 
архивных материалов по теме своего обширного научного исследования.  Много времени  своей научной жизни он 
уделял проблемам истории и культуры Средней Азии и Казахстана.   Находясь в Средней Азии он впервые организовал 
кружок любителей археологии Туркестанского края, и начал исследовать археологические памятники края. Он боролся 
против безцеремонного ограбления древних курганов вандалами – колонизаторами. Много трудов им было 
опубликовано, среди которых «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» и «Очерки истории Семиречья».    

Ключевые слова: научные командировки, архивохранилище, музей, научная система, ближное зарубежье, 
дальное зарубежье, Семиречье, история Туркестана, археологические памятники, монгольское завоевание. 

 
Abstract 

The author of this article is continuing its study on the productive life and scientific activity of academician Bartold V.V. 
In order to improve his educational and scientific level, the scientist-orientalist left for a scientific mission in the neighboring 
countries and foreign countries, gained the great experience in his research work. In large archives and museums of Europe, 
he hadgot acquainted with a number of historical documents relating to the history of eastern countries, of the Muslim world, 
of the peoples of Central Asia and Kazakhstan, learnt an advanced scientific system of academic institutions in Europe. He 
collected a lot of valuable archival material relating to his extensive research. For a long time, his scientific life was devoted to 
the problems of the history and culture of Central Asia and Kazakhstan. Located in Central Asia, he first organized a group of 
amateurs of archeologists of Turkestan and began to explore the archaeological sites of the region. He fought against 
unceremonious robbery of ancient burial mounds vandals - colonizers. Many papers being published on the history of our 
region, including "Turkestan in the era of the Mongol invasion" and "Essays on the History of Semirechye" and others. 

Keywords: field trips, archives, a museum, a scientific system, neighboring countries, foreign countries, Seven Rivers, the 
history of Turkestan, archeological sites, the Mongol conquest. 
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Түйіндеме 
Мақалада Ұлы Отан соғысы кезіндегі кеңестік қарулы күштер генералы Шакир Жексенбаевтың майдандағы 

əскери ерлігі құжаттар негізінде баяндалады. Ш.Жексенбаев Қазақстандық армияның негізін салды, атты əскер 
армиясындағы эскадронының басшысының орынбасары қызметін атқарған. Қазақ Орталық Атқару Комитетінің 
(Орынбор) жəне Қазақстан əскери бөлімі комиссары (Қызылорда) бастығы болып жұмыс істеді. Екінші дүниежүзілік 
соғыс кезінде оның басшылығымен жарылыс заттардың рецептісін жасалды.  Қашықтан өртегіш ампула, авиация-
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лық бомба, жоғары температурада жалын - лақтыру қоспасы, сигналдық жəне түтіндету құтылар дайындалды. 
Мұндай қарулар жаудың күш-қуатын əлсіретті. Соғыс кезінде Ш.Жексенбаев Батыс бағыттағы Брянск, Прибалтика, 
Ленинград майдандарының химиялық қорғаныс бөлімдерінің бастығы  қызметін атқарды. Ол Ұлы Отан соғысында 
техникалық əскер генерал-майоры (1943 ж.) атағын алған тұңғыш қазақ жауынгері болды. Генералдың жеке қорынан 
алынған архив құжатты тұңғыш ғылыми айналымға еніп отыр. 

Тірек сөздер: Екінші дүниежүзілік соғыс, генералдар, химиялық əскер, Брянск майданы, жарылыстық заттар, 
тұтандырғыш «АЖ-2» ампула 

 
Отандық тарих ғылымында Ұлы Отан соғысының тарихы мен республиканың жеңіске қосқан үлесіне 

қатысты мəселелер əлі де өзекті жəне басым бағыттарының бірі болып табылады. Ұлы Отан соғысы 
тарихы тақырыбына көптеген ғылыми жұмыстар арналған. Дегенмен соғыс сынағы жылдарындағы 
Қазақстан тарихының мəселелеріне жүргізілген талдаулар, жарық көрген зерттеулердің санының көпті-
гіне қарамастан, көптеген мəселелердің одан əрі зерттеу мен өңдеуді қажет ететіндігін көрсетті. Соғыс 
жылдарындағы қазақстандықтардың майдандағы ерліктері көп жағдайда əділетті бағаланбағаны белгілі, 
сондықтан берілген тақырыптың ақтаңдақ тұстары əлі де толық зерттеуді қажет етеді. 

Қазақстан тəуелсіздік алғаннан кейінгі уақытта өткен тарихымызды қайра ой елегінен өткізіп, оның 
көптеген даулы да өзекті тұстарын ғылыми айналымға жаңа деректердің, шетелдік жəне отандық мұрағат 
құжаттарының кеңінен енгізілуіне байланысты жаңаша тұрғыда қарастыру мүмкіндігі туды.  

 Қазіргі мəліметтер бойынша  бес жүзге жуық қазақстандық солдаттар мен офицерлерге, олардың 
ішінде, тоқсан сегіз қазаққа Совет Одағының Батыры атағы берілгендігі белгілі болып отыр. Қазір қазақ-
тан шыққан он шақты генералымыз бар. Олар: Шəкір Жексенбаев, Бердіғали Игіліков, Нұрлы Байкенов, 
Сағадат Нұрмағамбетов, Қамал Бошаев, Есет Əлібеков, Баһадұрбек Байтасов, Самұрат Сыртанов жəне 
Жансам Кереев. Бұлар əскери генералдар. Ал Шырақбек Қабылбаев пен Əбдіманап Тілеулиев бастатқан 
Ішкі істер қызметі мен мемлекет қауіпсіздігі қызметінің генералдары өз алдына бір төбе. Бұлар біздің 
халқымыздың тарихындағы тұңғыш генералдарымыз. 

Тақырыптың өзектілігі маңызды бірқатар себептерге анықталады: Біріншіден, қазақтан шыққан  
тұңғыш кеңестік генерал ретінде оның өмірі мен қызметі, оның əскери мұрасы əлі де жеткіліксіз зерттел-
ген, мүлдем зертттелмеген деп айтсақ та болады. Бізге белгісіз себептермен жарияланған  деректі 
материалдар  мардымсыз, даңқты генерал  жайлы  жеке мақалалар, арнайы ғылыми зерттеулер жүргізіл-
мегендігі белгілі болып отыр. Екіншіден, жас ұрпақтың  тұңғыш генерал ШəкірЖексенбаевтің  жауынгер-
лік ерлік жолы туралы , оның əскери талантымен  Отан қорғау ісіне қосқан қомақты  үлесі жайлы  білгісі 
келеді.  Сондықтан осы бір батыр қолбасшы, əскери  маманның өмірбаяны туралы толық ақпаратты қал-
пына келтіру ұлттық тарих ғылымдағы маңызды жəне жауапты міндет болып табылады. Үшіншіден, 
əскери жəне тарихи ғылымының міндеттерінің бірі биылғы Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай  белгісіз 
есімдерді зерттеу, нəтижелерін кең жариялау мен насихаттау өзекті  болып отыр. 

Қазақстан Республикасының өзінің егемендігі баянды болуы үшін еліміздің  əскери қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, ол үшін елдің əскери оқу орындарында жоғары білікті жас офицерлерді дайындау 
мəселесіне көңіл бөле отырып, осы мақсатты жүзеген асыру ісінде өскелең ұрпақтың əскери-патриоттық 
тəрбие беру жұмысын жандандыру керек. Біздің ата-бабаларымыз əскери жəне рухани мұрасы  негізінде 
атап айтқанда  ұлттық патриотизмді қалыптастыру, білікті жауынгерлік дəстүр, ата-бабаларымыздың 
ерлік істерін, сондай-ақ генералдар, қолбасшылар мен командирлердің ерліктерін  насихаттау ешқашан да 
күн тəртібінен түспек емес.  

Маңызды дерек көздері: Шəкір Жексенбаевтың жеке қоры (Қазақстан Республикасы Орталық 
мемлекеттік мұрағаты, 2157–қор, 1-тізімдеме,18-іс, 19-іс,17-іс, 12-іс, 21-іс)  құжаттары.  Ұлы Отан 
соғысындағы мен соғыстан кейінгі кезеңде оның əскери жəне əскери-педагогикалық қызметі жайлы 
материалдар  генералдың жеке мұрағатынан алынды. Ол құжаттар мыналар: отставкадағы техникалық 
əскер генерал-майоры Шəкір Жексенбаевтың өз қолымен жазған автобиографиясы (Қазақстан Респуб-
ликасы  Орталық мемлекеттік мұрағаты, 2157–қор, 1- тізімдеме,12-іс, 8-16 парақтар, көлемі 6 бет), Брянск 
майданының қолбасшысы, генерал-лейтенант  К.К. Рокоссовский, Майданның  Əскери кеңесі мүшесі 
С.И. Шабалин қол қойған (Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты, 2157-қор,                   
1-тізімдеме,17-іс, 1парақ), Брянск майданы химиялық қорғаныс бөлімнің бастығы полковник                    
Ш.Д. Жексенбаевқа  əскери характеристика 07.09.1942 (1 бет) жыл. 

  Тұпнұсқасы КСРО Кеңестер Одағы Орталық Мемлекеттік архивінде  сақталулы деп көрсетілген 
«Аттестационный лист» (Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты, 2157-қор,                       
1-тізімдеме,18-іс,) онда Брянск майданының химиялық бөлімінің бастығы Шəкір Жексенбаевқа техника-
лық əскердің генерал-майор атағын беру туралы ұсыныс жасалып, 1942-1943 жылдардағы Майданның 
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шабуыл шептеріндегі ол басқарған химия бөлімінің жаудың 9 танкісі мен 1000-ға жуық жау əскерлерінің 
көзін жойғандығы сияқты ерлік əрекеттері тізіп (Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты, 
2157–қор, 1- тізімдеме,18-іс, 1-парақ) көрсетілген, бұл құжатқа Брянск майданы əскерлерінің қолбасшысы 
генерал-полковник Рейтер, Брянск майданы əскери кеңесінің мүшесі, танк əскерлерінің генерал-
лейтенант Сусайков қол қойған 10 мамыр 1943 жыл деп көрсетілген. 

Соғыстан кейін отставкаға шыққанда жұмыс істеген Мəскеудегі  В.В. Куйбышев атындағы əскери – 
инженерлік академия  бастығының қолы қойылған  генералдың 50 жасқа толуына байланысты алғыс хат 
(Қазақстан Республикасы  Орталық мемлекеттік мұрағаты, 2157–қор, 1- тізімдеме, 21-іс,1-парақ), онда 
генералдың өмір жолы мен кеңестер армиясындағы қарымды да қомақты істері тізбектеліп көрсетілген 28 
ақпан 1951 жыл, Кеңестер Одағының Қорғаныс министрінің орынбасары Кеңестер Одағының  маршалы 
И.Конев қол қойған бұйрық (Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты, 2157–қор,               
1-тізімдеме, 21-іс), онда  Кеңестер Армиясында 39 жыл əскери қызмет атқарған В.В. Куйбышев атындағы 
əскери – инженерлік академияның  аға оқытушысы Шəкір Жексенбаевтың əскери қызметтен демалысқа 
шығуына байланысты қалтқысыз қызметі үшін алғыс жарияланған  (26 тамыз 1958 жыл №1020 
бұйрық). 

7 мамыр 1984 жыл  күні Кеңестер Одағының  маршалы С.Тимошенко атындағы Химиялық қорғаныс 
академиясының бланкісінде А.Шабалин, В.Дьяков қол қойған (Қазақстан Республикасы Орталық 
мемлекеттік мұрағаты, 2157–қор, 1- тізімдеме,21-іс,3-4 парақ),  Жеңістің  40 жылдығына орай құттық-
таулар (Қазақстан Республикасы  Орталық мемлекеттік мұрағаты, 2157 –қор, 1- тізімдеме,21-іс,4-5, 21, 
26,27,28-29,32,33  парақтар), онда генерал ағамыздың жастар арасындағы жүргізген  əскери-патриоттық 
жұмысы ерекше атап көрсетілген.  

 Сонымен қатар, біздің қолымызға  белгісіз себептермен  ұмыт болған генерал есімін жаңғыртуды 
көздеп жазылған хат- құжаттар да түсті. Олар мыналар: ҚР Қорғаныс министрі  атына (05.01.2010), ҚР 
Президенті  əкімшілік аппараты басшысына (16.03.2010), Астана қаласының əкімінің атына (05.01.2010)  
хаттар.Соңғы жылдары  генерал есімін еске қалдыру мақсатында қоғамдық топтардың өкілдері тарапы-
нан парламентке де хат жазылды. Үш беттен тұратын бұл құжатта  Генерал Шəкір Жексенбаевтың əскери 
қызметінің қырлары, жоғары сыныпты əскери химик маман ретіне ойлап тапқан жарылыстық заттары, 
кəсіби əскери жоғарғы шендегі сан алуан  қызметтері суреттеліп, Генерал есімін еске қалдыру шараларын 
ұсынылған. Алматыдағы əскери оқу орындарының біріне атақты генерал есімін беруді сұрайды. Құжатқа  
10 шақты адам қол қойған. Олардың ішінде есімдері белгілі қайраткерлер С.С. Жиенбаев,                         
Ш.Ж. Жанибеков,  С.К. Кубашев, З.К. Камалиденов, С.З.Зиманов жəне т.б. бар (3 бет). Бұл істелінген 
қадамдар нəтижесінде 2015 жылғы шыққан 11 сыныпқа арналған Қазақстан тарихы оқулығына генерал 
жайлы (269 бетте)  мəлімет енгізілді. 

«Қазақстан генералдары» кітабының (2006) жариялау үшін үлкен материалдарын жəне жинау жұмысы 
атқарылды. Бұл жарияланым бүкіл посткеңестік кеңістіктегі осындай жинақ зерттеулердің бірегейі болып 
табылады. Ол Ресей империясының генералдары қазақтар, Ұлы Отан соғысындағы жерлестеріміз жайлы 
таптырмас аса құнды материалдарда қамтиды. Бірінші халық комиссары жəне Ішкі істер министрі, қауіп-
сіздік, қудалау жəне сот төрелігі  жүргізген генералдар туралы қысқа əңгімелер бар. Көптеген беттер 
кеңестік кезең жəне егемен Қазақстанның ардагерлері мен ағымдағы генералдарға арналған. 

Ресейдегі қазақтар жайлы ғылыми жобамен жұмыс барысында осы бағыттағы ірі жəне аумақты жұмыс 
нəтижесінде  екі  томдық «Ресейдегі қазақтар» [1,49 б.] кітап жарық көрді. Осы жоба негізінде «Ресей 
қазақтары: тарих жəне қазіргі заман» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының ұйымдас-
тырылды  (Омбы қаласы, 2009 жылғы 20-22 мамыр). Онда Ресеймен өз тағдырын байланыстырған қазақ 
халқының өкілі тұңғыш кеңестік генерал Шəкір Жексенбаев жəне оның ұлы медицина ғылымының 
докторы, ғалым микробиолог Олег (Эрик) Жексенбаев туралы мəліметтер бар [1, 207 б.]. 

Ағамыздан қалған жалғыз ғылыми мұра Ш.Жексенбаев «...И горек  дым войны» деген кітабы бар. Осы 
кітабының жарық көруіне сол кезеңдегі республика басшысы Д.А. Қонаевтың  мұрындық болғандығы 
белгілі болып отыр. Кітап 1985 жылы «Жалын» баспасынан шықты. Ш.Жексенбаев өз кітабында: «Менің 
туған өлкем.  Бір адамның дауысын ол қуатты етеді, он есе күшейтеді, ал оның жанын, бейне бір туған 
анасындай еркелетеді, мұңайған кезінде жұбатады, қолдайды» [2, 6 бет] деп тебіренеді. Бұл мемуарлық 
шығарма кезінде Мирболат Сүлейменовтың əдеби редакторлығымен жарық көрді.  

Енді  генералдың өмірі мен əскери қызметінің бастау көздеріне келейік. Шəкір Жексенбаев 1901 жылы 
28 ақпанда Батыс Қазақстан облысының Долбұн-Шоңай ауылындағы кедей шаруаның отбасында дүниеге 
келген [3]. Ол бала кезінде ауылдағы бастауыш мектептен білім алғаннан кейін, оқуға деген талабын əрі 
қарай ұштап, Хан Ордасындағы бастауыш училищесіне түседі. 1917 жылға дейін сонда оқып, Бөкей 
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облысының Долбұн - Шоңай болысының жұмысшылар, шаруалар кеңесінің, қызылдар депутаттарының 
Атқарушы комитетіне мүше болып сайланады. Кейін бұл полктың таратылуына байланысты Орталық 
Қырғыз Комиссариаты Əскери Істерінің Қырғыз Кавалериялық эскадронына, Қызыл əскердің 1-ші жеке 
бөліміне ауыстырылады. Комиссариатпен бірге 1919 жылдың қыркүйек айында Орынбор қаласына 
жіберіледі. Бұл таңдаулы əскери бөлім болғандықтан Ш.Жексенбаев барлық күш-жігерін əскери жаттығу-
ларды меңгеруге жұмсап, ерекше көзге түседі. Сол жылдың қараша айында Қызыл аттылар əскерінің 
құрамына Борисоглебск Кеңестер Кавалериялық курсына оқуға түседі. Курсты сəтті тəмамдаған соң, оған 
«Қызыл əскердің қолбасшысы» деген даңқты атақ  беріледі. Бұл атақтың берілуімен оның өмірінде ірі 
өрлеу кезеңдері басталады. Ол Қырғыз өлкелік əскери комиссариатының қарамағына жіберіліп, 1-ші 
Қырғыз (Қазақ) Кавалериялық дивизионының командирі болды. Бұл қызметте взводты басқарып, кейін 
эксадрон командирінің көмекшілігіне ұсынылады. Əртүрлі басқару жұмыстарында жүріп, оқуға деген 
біліктілігін шыңдай түсуді ойлайды. Əскери іс-қимылдарда білім мен тəжірибенің қатар жүретінін жете 
түсінген Жексенбаев 1920 жылдың тамыз айында Мəскеудегі Орталық штабтың академиясына оқуға 
түседі. Сонымен, соғысқа дейін Мəскеудегі М.В. Фрунзе атындағы орталық штабтың  Əскери академия-
сын (1924), жоғары əскери - химия академия курсын (1931) бітірді. Соғыс  қарсаңында  əскери  академия-
ны Шəкір Жексенбаевтан басқа Əбілхайыр Баймолдин, Хаби Халиуллин, Ғали Əділбековтер де бітірді. 
Осылардың ішінде Ш.Жексенбаевтан басқалары болашақ қазақтың генералдары полк, дивизия  басқарып  
жүріп, ерлікпен қаза тапты.  

 Білікті əскери қолбасшыларды түлетіп ұшырған бұл оқу орнында оқу – үлкен мəртебе болатын. Оқу 
орнын сəтті бітіріп шыққандардың арасында 700 адам Кеңес Одағының Батыры атанған. 1924 жылы 
Шəкір   Жексенбаев  оқу орнын аяқтап, ерекше алғырлығымен көзге түсіп, əскери академия басшысы 
М.Ф. Фрунзенің қолынан «Жоғары əскери білімі бар қолбасшы» деген куəлік алады [5]. 

Одан кейін Приволжск əскери округінің 34-атқыштар дивизиясының 100-атқыштар полкінің 
қолбасшысы бола жүріп, 1925 жылы Қырғыз (Қазақ) Республикасының Орталық комиссариатының 
Қырғыз (Қазақ) əскерінің оқу бөліміне басшылыққа ұсынылады. Ал 1926 жылы ол Қазақ КССР Əскери 
Комиссариатының атқыштар бөліміне басшы болып тағайындалады.  

Ол осынау қысқа мерзімнің ішінде еліміздің əскери күш-қуатының алғашқы негізін қалап, бірінші 
Атты əскер Кавалериясын жасақтауға, Колчак пен Дутов бастаған көтерілістерге, Қазақстанның əскери 
комиссариатын құруға қатысты, Біріккен Қырғыз (Қазақ) комиссариатының əскери оқу жəне атқыштар 
бөлімдерінің басшысы болды. 1928 жылы Белоруссия Əскери аймағының 37-ші дивизиясына 110-шы 
атқыштар полкының штабына басшы болып ауысады. Қызыл Əскер Республикалық басқармасының 
техникалық жабдықталуына жəне ұйым жұмысының жетілдірілуіне байланысты əскери-химиялық 
қызметке ауысу туралы ұсыныс жасалады. 1930-1931 жылы Жоғары химиялық курсты бітіріп, əскери 
химик атанады. Оның химиялық істерге байланысты жаңа қолбасшылық қызметі басталады. 

Химиялық  курстарды үздік тəмамдаған соң, 1931-1932 жылдары КСРО əскери жəне теңіз істері 
бойынша Халық комиссариатының Əскери-химиялық секторы бастығының орынбасары болып, Мəскеу-
де жұмыс істеді. Кейіннен Украина Əскери аймағында құрылған Байкалдың арғы жағындағы қызылту-
лықтардың Қиыр Шығыстағы Əскерінің жеке құрамына командир - комиссар болып барды. 

1939-1940 жж. Полковник шенінде болып Солтүстік Əскердің 2-тобына басшылық жасады. Ал         
1940-41 жылы Калининдегі Əскери училищені курсанттар батальонына жетекшілік етті. Ұлы Отан 
соғысы басталар алдында отбасымен теплоходта тынығып, Мəскеуге қарай кетіп бара жатады. Төтенше 
жағдай туындаған кезде Шəкір Жексенбаевқа полковник ретінде соғысқа кірісуіне тура келді [18]. 
Əйелдер мен балаларды сабырлық сақтауға, ер адамдарды Отанды қорғау үшін əскери комиссариатқа 
келуге шақырды. 

Басты Химиялық əскери басқарма Ш.Жексенбаевты шақыртып, Батыс бағытының химиялық қорғау 
бөлімінің бастығына аға көмекші болып тағайындайды. Бас Жоғарғы қолбасшы Кеңес Одағының 
Маршалы С.К. Тимошенко еді. Штаб бастығы, Кеңес Одағының маршалы Б.М. Шапошников болды [4].  

Соғыс басталысымен майдандардың жасақталуы жедел қарқынмен жүргізіліп, оны генерал                
К.К. Рокоссовскийдің қарамағына жібереді. Əскердің химиялық қорғау бөліміне басшы болып бекітілді. 
Көп уақыт өтпей, ол Орталық майданның орта шебінде соғысты. Дəл осы кездерде бір майданмен екінші 
майданды жалғау, бір-біріне қосу шаралары жүріп жатты. Сол себепті Брянск майданының құрамында 
болды. Онда Ш.Жексенбаев Брянск майданының химиялық қорғау бөлімінің бастығы [5] болып қызмет 
атқарады. Брянск майданы химиялық қорғану бөліміне немістің жаңа машинасы түседі. Шəкір 
Жексенбаев оған «АЛ-2» деген есім береді. Кейіннен ол химиялық зертханаға айналады. Ш.Жексенбаев 
бұл зертханада фугасты от қаруларына арналған тиімді рецептерін шығара бастайды. Мысалы үшін, жаңа 
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рецепт ойлап табылып, ол от жалынның қашықтарға жетуіне жəне жоғары қызумен жануын қамтамасыз 
ететін болды. Батыр жауынгердің қолындағы мұндай от пайда тұтандырғыш шөлмектер қауіпті қару 
болды. Олар тек соққы беріп қана қоймай, жаудың есін шығарып жіберетіндей қуатты еді. Дыбыстық 
жəне түтінді шашкалар, артиллериялық снарядтар, миналар мен ампулалар түнгі уақыттарда «У-2» 
ұшағынан жаулардың əскери базаларына тасталып, оларды талқандады. 

Дəл осы шақтарда оның шығармашылық қабілеті бар əскери маман ретіндегі қыры байқалады. 
Ш.Жексенбаев əртүрлі əскери зертхана мамандарының басын қосып, ағымдағы міндеттер талқыланып, 
химиялық заттардың үлгілері қаралып, талдау түрлерінің жаңа əдістерін таныстырылу жұмыстарын өткіз-
ді. Туланы қорғау кезінің күрделі шағында жаудың қарсы беті танк дивизиясының жаңа жасақтарын алға 
шығарды. Туындаған жағдайда біздің əскердің химиялық қорғанына тез арада белсену аса маңызды еді. 
Қысқа мерзім ішінде Жексенбаев 50-ші əскерге мыңдаған от қоспалары бар бөтелкелер жібереді. От 
тудырғыш бөтелкелердің болуы танктерден қорғануға шыққан біздің əскердің өздеріне деген сенім-
діліктерін күшейтті. Отандық əуе күштері күндіз де, түнде де кең ауқымда фосфорлы жəне термитті 
бомбалармен, тұтандырғыш «АЖ-2» ампулаларымен, от тұтандырғыш шөлмектермен жаудың əуежайын, 
əуежайындағы ұшақтарды, жанармай қоймалары мен қару қоймаларын талқандады [4]. Жаудың адам 
шығыны да, ұрыс техникаларының шығыны да көп болды.  

Осы іс-қимылдардың нəтижесінде 64-ші жəне 3-ші Армия Воронежск-Косторненск операциясының 
220 шақырым жəне 160 шақырым тереңдіктегі жаудың қорғанысын талқандады. Майдан бойында 1927 
елді мекен, Курс, Косторной қалалары азат етілді. Жеңістің табысы ретінде 1000 орудия мен миномет, 120 
танк, 8000 автомат, 7000 винтовка, 100 астам пулемет тартылып алынды [5]. 

1943 жылдың 5 тамызында Мəскеуде жеңістің нышаны ретінде Ұлы Отан соғысының тарихында 
алғаш рет артиллериялық от шашу атылды. Осы жаңалығы үшін Ш.Жексенбаевқа Ұлы Отан соғысының 
1 дəрежелі ордені беріледі. Осы кезде əскерлер қатарында дислокациялар жүріп жатты. Ш.Жексенбаевты 
КСРО Қорғанысының Халық Комиссариатының орынбасары, Химиялық əскерді басқарудың Халық 
Комиссариатына генерал-лейтенант В.В. Аборенковқа Брянск майданындағы шабуылдарды химиялық 
қамтамасыз ету тəжірибесі туралы баяндама жасауға жəне оны басқа майдандарға ендіруге шақырылды. 
Сөйлесу ұзаққа созылды. Соңында генерал-лейтенант В.В. Аборенков: «Енді қиындықтарға қарамастан, 
бұл бағыттағы істеріңізді жандандырып, тұтандырушы-түтіндету қоспаларын батылырақ  пайдалануымыз 
қажет. Сіздің іс-қимылдарыңыз қалай болса, біз жақтағы шығындар да солай болмақ», – дейді. 

Сол күннің кешкісінде, барлығына таныс Юрий Левитан дауысы Кеңестер ақпарат бюросының 
Ш.Жексенбаевқа техникалық əскердің генерал-майоры деген əскери шен берілгені туралы хабарлама 
таратты. Келесі күні Қазақ ССР Совнарком өкілі КСРО Совнарком жанындағы Халықтар Комиссарының 
кеңесі Ш.Жексенбаевқа қазақ арасындағы тұңғыш əскери шен – генерал атағына алуына байланысты, 
химиялық əскери басқарманың жəне химиялық қорғау академиясының жетекшілерін жинап салтанатты 
қабылдау өткізеді. Курск, Орел жəне Брянск майданындағы шайқастар аяқталған соң, 2-ші Прибалтика-
лық майдан жасақталды. Қолбасшы болып армия генералы А.И. Еременко тағайындалды. Ш.Жексенбаев 
майданның химиялық қорғанысында жұмысын жалғастырды. Кейінірек 1945 жылдың 1 сəуір айында 
Прибалтикалық майдан таратылды, ал жауынгерлер Ленинград майданына қосылады.  

Бұл жерде де Ш.Жексенбаев майданды химиялық қорғау бөлімінің бастығы [6] қызметінде болды. Бұл 
кезеңде Ленингранд майданын басқарған маршал Л.А. Говоров Ш.Жексенбаевты кезекті «Қызыл 
жұлдыз» орденімен марапатталады. Ұлы Отан соғысына бітуіне орай, Ленинград майданын тарату баста-
лып, Жеңіс парадына дайындық жүргізілді. Бөлімдер мен байланыстар қайта жасақталып, жаңа орындар 
белгіленді. Əскери қаруларды, техникалар мен заттарды қабылдау өткізіліп, сол үшін Ш.Жексенбаев 
Жеңіс парадына қатыса алмайды. Десек те, Ш.Жексенбаевтың өміріндегі аса зор қуанышты жағдайдың 
бірі – 1945 жылы Мəскеу гарнизонының 7 қарашаға арналған əскери шеруге қатысуы болды [8]. Ол 
бірыңғай инженерлік факультеті тыңдаушыларынан құралған Химиялық қорғаныс əскери Академия-
сының 2-ші батальонының алдында келе жатты. Ш.Жексенбаевтың химиялық əскери қорғаныс майда-
нындағы жүріп өткен жолдарын ойша елестетер болсақ, ол жол Татар бұғазынан Ақ теңізге дейін, жігіттік 
шақтан бірінші үлгілі Қырғыз (Қазақ) əскерінің аттылар полкінің жауынгерінен КСРО Халық 
Комиссариатының құрғақ күштерін химиялық қаруландыру мен қамтамасыз етудің Басқарма бастығы 
орынбасарына дейін өсті. 

Ш.Жексенбаевтың соғыс жылдарындағы өмірі көрнекті қолбасшылар, маршалдар С.К.Тимошенко, 
Б.М. Шапошников, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, Л.К. Говоров, генерал-полковник М.А. Рейтердің 
жанында өтті. Бұлар Ш.Жексенбаевты жоғары мемлекеттік наградаларға ұсынды. Ол өзінің таланты мен 
кəсіби біліктілігінің арқасында қатарластарынан оқ бойы озық болды. Өмірінің соңына дейін офицер 
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деген мəртебелі атқа кір келтірмей өтті. Біздің қазақ мамандарына Кеңес өкіметі көрнекті қайраткер-
лерінің жақсы баға беруі сирек кездесетін жағдай еді. Бұл оның жоғары ғылыми жетістігінің абыройы 
жəне əскери іске қосқан қомақты үлесінің нəтижесі болды. Отан алдындағы ұзақ əрі қалтқысыз қызметі 
үшін Ш.Жексенбаев жеті орденмен (Ленин, 4 рет Қызыл Ту, 2-ші дəрежелі Отан соғысы, Қызыл жұлдыз 
ордендерімен) оннан астам медальмен, Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің құрмет грамоталарымен марапат-
талған. Бірінші атты əскер кавалериясын жасақтауға, Колчак пен Дутов бастаған ақтардың көтеріліс-
терінен қорғануға, Қазақстанның əскери комиссариатын құруға қатысты, Біріккен Қырғыз (Қазақ) 
комиссариаты əскери оқу жəне атқыштар бөлімдерінің басшысы болды [7]. 

 Не бір жауапты кездерде генерал Тихомиров Курск майданының шебін көріп шығуға өзімен бірге 
Шəкір Жексенбаевты алып жүруі оны КСРО Қорғаныс министрлігінің орталық аппаратындағы бас-
қарушылық орындарға екі мəрте сайлауы, содан кейін 2 əскери академияның кафедрасының басшысы 
етіп тағайындауы, оның Шəкір Жексенбаевты жоғары дəрежелі əскери химик екенін мойындауы бола-
тын. Оның дайындаған химиялық қаруларының арқасында қаншама солдат пен офицерлер аман қалып, 
Кеңес Одағы Батыры атағына қол жеткізгенін атасақ та жеткілікті. Ол – қазақ халқының мақтанышы,оны 
елемеу əділетсіз болар еді. Бұл деректердің барлығы Шəкір Жексенбаевтың мұрағаттағы жеке іс-
қағазынан алынған. 

1945–1949 жылдарда К.Е. Ворошилов атындағы химия шабуылдан қорғану əскери академиясы-
ның кафедра меңгерушісі, Кеңес Армиясы химия əскерлер басқармасы бастығының қару-жарақ жөніндегі 
орынбасары, Беломор əскери округінда химия қызметінің бастығы, 1949–58 жылында В.В. Куйбышев 
атындағы Əскери-инженерлік академияның кафедра бастығы, аға оқытушысы қызметтерін атқарды. 1958 
жылда демалысқа шығып, Мəскеуде тұрды. Жексенбаев Ленин, 4 рет Қызыл Ту, Қызыл жұлдыз, бірінші, 
екінші дəрежелі Отан соғысы ордендерімен, бірнеше медальдармен марапатталған. 

Шəкір Жексенбаев Мəскеу қаласындағы Кунцево зиратында жерленген. Ол халқының ауыр жүгін 
көтеріп, қазақ жігіттерін əскери оқуға үгіттеп, өмірінің соңғы жылдарын офицерлерді оқытумен өткізген. 
Біздің офицерлер Мəскеуде білім алып қана қойған жоқ, өздері де шəкірт тəрбиелеп, маман даярлауға 
атсалысты.  

2010 жылы  Ұлы Жеңістің 65 жылдығына орай туған жері Орал қаласында белгілі əскери қайраткер, 
генерал-майор-майор Шəкір Жексенбаевқа (1901-1988) ескерткіш тақта орнатылған. Оралдағы Камышин-
ская көшесіне генерал Ш.Жексенбаевтың есімі берілген. Бөкей ордасы ауданында Ш.Жексенбаев атындағы 
орта мектеп те бар. Қазақстан Республикасының Алматы қалалық ономастика комиссиясы ұсынысының 
негізінде «Алтын бесік» ықшам ауданының көшелерінің біріне Шəкір Жексенбаев  атауы берілген. 

Десек те, бүкіл саналы ғұмырын əскери қызметпен байланыстырған даңқты батыр генерал  туралы 
қанша айтсақ та, жазсақ та көптік етпесі анық. Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай Ш.Жексенбаевтың 
өнегелі өмір жолын жас ұрпақтың санасында жаңғырту міндеті тұр. Болашақта оның аяулы есімі Ұлы 
Отан соғысының шежіресінде алтын əріптермен жазылатыны сөзсіз. Енді ол туған елі – Қазақстанда 
ұлықталып, еліміздегі əскери оқу орындарының біріне аты берілсе деген тілегіміз бар. Оның Ұлы Жеңіске 
қосқан үлесі, əскери білімі мен атқарған қызметі бұған əбден лайықты деп ойлаймыз. Бұл келешек жас 
ұрпақ үшін тəрбиелік мəні бар қуанышты жағдайға айналар еді. 
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Аннотация 
В данной статье изложены факты о фронтовой жизни и подвигах генерала советских вооруженных сил Шакира 

Джексенбаева во время Великой Отечественной войне. Ш. Джексенбаев заложил основу армии Казахстана, в 
кавалерии дослужился до  замкомандира эскадрона. Работал начальником учебной части КазЦИКа (Оренберг) и 
строевого отдела комиссариата Казахстана (Кзылорда). Во время Второй мировой войны он разрабатывал рецептуры 
мин, дистанционные зажигательные ампулы, авиационные бомбы, огнеметные смеси с высокой температурой , 
сигнальные и дымовые шашки. Они имели огромную  поражающую мощь. Ш. Джексенбаев в войну был 
начальником отдела химической защиты Брянского, Прибалтийского и Ленинградского фронтов. Он был первым 
казахом, получившим звание генерал-майора (1943 г.)  во время войны. 

Впервые введены в научный оборот архивные материалы из личного фонда генерала. 
Ключевые слова: Вторая мировая война, генералы, химические войска, химическая защита, Западное 

направление, Брянский фронт, военная безопасность, зажигательная «АЖ-2» ампула. 
 

Abstract 
This article  sets out the facts of   life at the front  and exploits of  General  Soviet armed forces  Shakir Zhekshenbaev 

during the great Patriotic war. Sh. Zhekshenbaev  laid  the  foundation of Kazakhstan army, the cavalry was promoted to 
deputy commander of the squadron. He worked as the chief  of the educational department  of Kazakh Central Executive 
Committee  (Orenberg) and the combatant’s Commissariat of Kazakhstan  (Kyzylorda). During world war II  he worked on 
the formulation mines, remote incendiary ampoules, bombs, flamethrower mixtures with high temperature ,  signal  and fume 
bombs. They had a huge destructive power. In the war  Sh.Zhekshenbaev was chief of the department of chemical protection 
Bryansk, Baltic and Leningrad fronts. He was the first Kazakh who received the rank of major-General (1943) during the war. 
For the first time introduced into scientific circulation of archival materials from the personal fund of the General. 

Keywords: world war II, generals, chemical troops, chemical protection, Westward, Bryansk front, military security, 
incendiary "AJ-2" vial. 
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Нұртас Оңдасыновтың жан-жақты білім алуына, қоғам қайраткері дəрежесіне көтерілуіне өскен 

ортасының əсері зор болды. Жалпы Нұртас Оңдасыновтың білімі, мұғалімдік қызметі туралы ресми 
мəліметтер өте аз. Оңдасынның ұлдарының ішінде оқу-білімге айрықша ынта танытқаны Нұртас 
болатын.  Нұртасты 7-8 жасында екінші анасы Дəрігүл ауыл молдасынан сауат ашуға береді. Сөйтіп, 
Нұртас алғаш ауыл молдасынан оқып, сауатын ашады. Бала кезінде ауыл молдасынан жазу-сызуды 
үйренген ол екі жылда хат танып, жыр-қисса  сияқты кітаптарды оқу дəрежесіне жетеді. Сол кезде алған 
білімі, кейін қазақ тіліне енген араб-парсы сөздерінің түсіндірме сөздіктерін жазуға нақты көмегін тигізе-
ді. Кейіннен ауылдастары оған түрлі хаттар жаздырып, қыстың ұзақ түндерінде қиссалар оқытатын 
болған. Сонымен қатар, ол бала кезінде «Алпамыс», «Қыз-Жібек», «Айман-Шолпан», «Көрұғлы», 
«Дəриға», «Лəйлі-Мəжнүн», «Зарқұм» сияқты жыр-қиссаларды жəне ақындардың өлеңдерін оқып беріп, 
ауыл адамдарының рухани шөлін қандырған. [1] Ол халықтық батырлық жырларды, аңыз-ертегілерді 
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жақсылап, мəнеріне келтіріп оқып жеткізе білді. Нұртастың сол кездегі білімі, кейінгі Ахмет 
Байтұрсыновтың жасаған жаңа қазақ емлесін тез игеруге септігін тигізеді. Нұртас Оңдасыновтың өнер-
білім жолындағы ізденісінің қайнар бастауы да, осы киелі Түркістан топырағынан басталады. Əсем де 
əдемі табиғат кімнің де болса дүниетанымдық ой-өрісіне игі əсер берері сөзсіз. Осы өңірде талай ғұлама 
ақын-жазушылар, небір қазақтың жез таңдай би-шешендері туып-өскен аймақ екені анық. Нұртас 
Оңдасынов өзінің «Мен Түркістанның түлегімін» атты естелігінде алғаш жазу-сызу үйреткен ұстазы 
Керімқұл молда жайлы кеңінен тоқтаған. [2] Керімқұл молда сол жердің адамы, бірақ ол қайда оқыды, 
қайдан білім алды бізге белгісіз. Керімқұл молда өзінің кішіпейілдігімен, сыпайылығымен, адалдығымен, 
үлкен адамгершілігімен қалың бұқараның құрметтісі болып дүниеден өткен. Ал, кейінгі кезде біз «молда» 
деген сөзді естісек денеміз түршігіп, жек көретін болдық. Оның басты себебі – арабтың бұл сөзін тек дін 
қызметкері деген мағынада бір жақты түсінгендігімізден. Ал, бұл сөз өз мағынасында сауатты, оқымыс-
ты, білімді ұстаз деген кеңірек мағынаны білдіреді. Хат жазу мен кітап оқуды үйренгеннен кейін-ақ, 
Нұртас Оңдасыновты ауыл адамдары «молда бала» деп атаған. Арабша молданың көпше түрі – «улама 
(ұлама)», оның қазақшасы – «ғұлама». Ғұлама сөзінің мағынасы халқымыздың ұғымында үлкен ғалым 
деген мəнге ие екенін елдің бəрі де біледі. Бұл мысалды жоғарыда айтылған ой-пікірлерді дəлелдей түсу 
үшін келтіріп отырмыз. Молдалар да адам. Ал адамға пендешілік, күпірлік тəн. Олардың бəріне бір дең-
гейден қарауға болмайды, əрине. Сонымен қатар, олар да қазақ халқының мəдениеті мен əдебиетінің 
дамуына өзіндік үлес қосқан. Ал, ауыл молдаларынан сабақ алып шыққан шəкірттер қаншама. Олардың 
бəрі араб, парсы, қытай халықтарының мəдениеті, əдебиеті, өнерінің қазақ арасына кеңінен таралуына 
септігін тигізіп, ұлттық өнердің баюына үнемі ықпал еткен.  

Нұртас Оңдасыновтың ата-анасы баласының білім алуына негіз болатындай мектепке жақын деп əдейі 
Ақжігіттің қыстауына қоныстанған. Бұл оның оқуға ден қойып кірісіп кетуіне мүмкіндік берген. 1916 
жылы Нұртас Оңдасынов лаждап жүріп ауыл мектебіне оқуға түскен. Бірақ, сол жылы оның ағасын 
патша үкіметі тылға жұмысқа алып кеткеннен соң, Нұртас лажсыздан оқуды тастайды да, жұмыс істейді. 
1917 жылдан бастап ол еңбекке араласып, ата мен ананың, содан кейін келе халық алдындағы перзенттік 
парызы мен жауапкершілігі басталады. Біраз уақыт өткеннен кейін тағдыр оны ізгі адамдармен жолық-
тырып, олардан тəрбие алуына мүмкіндік береді. Əсіресе, шығыс жастарының жарық жұлдызы Ғани 
Мұратбаевтың игі ықпалы өлшеусіз еді. Сондықтан болар, ол: «жақсы адамдармен, зиялы, білімді, ұлағат 
шарапаты мол адамдармен жақын болу дегеннің өзі өлшеусіз бақыт екенін, олардан алар тəлім-тəрбие 
мен білімнің де нəрлі, шырайлы, ізгі боларын барша жұртқа өсиет етіп айтқан. Ұзақ ғұмырдан бір түйіні – 
осы. Жақсыға  жанаса жүруді əдет етіңдер, өрендерім» - деп ағынан ақтарыла айтқаны əлі есімізде деп 
«Нұртас Оңдасынов» атындағы қордың төрағасы Жарылқасын Əзіретбергенов  үлкен шабытпен еске 
алады.  [3]  

Уақыт өте келе кейін, əкесі Нұртастың ержетіп – есейгенін сезіп, білім алсам деген құштарлығын  
байқайды. Əкесінің жаңа заман туралы топшылаулары  Нұртас Оңдасыновты да терең ойландырады, əке 
ой-толғамы оны жаңа өмірге, жақсы тұрмысқа  жетелеген. Əкесі Оңдасын да, баласы Нұртас та қазақ 
тіршілігіне бұрын-соңды болмаған бір өзгерістің келгенін ұғып пайымдаған болатын.  Нұртас Оңдасынов 
жаңа өмірдің келгенін, техникалық прогресс дами бастағанын көріп сол өскен елге еру үшін оқудың, 
білімнің қажеттігін сонда ғана алғаш сезінген. Не керек бар дүниенің кілті – оқу, білім, ғылымға келіп 
тірелгенін түсінді. Түсінуін түсінгенмен, қаржы-қаражаттың жоқтығынан жұлқынып шыға алмай, арман 
жетегінде жүргенде көктен сұрағаны жерден табылған. Ақырында, ол Ташкентте жетім балаларға арнайы 
ашылған мектеп-интернаттан бір-ақ шыққан. Ал Ташкенттің №14 мектеп-интернаттың тəрбиесі жас 
Нұртастың көзқарасын қалыптастырып, саяси санасын оятты. Халық басындағы, өз басындағы тақсырет 
пен нəубеттің қайдан, қалай туындап жатқанын түсіне алатын, талдай, екшей алатын халге жеткен. Сан-
сауалдың жауабын білімнен, ғылымнан ғана табуға болатынын ұқты. Сол кездің қоғамдық-саяси сипаты 
да басқаша болды. Бұрынғы көшпенді ел – отырықшы тұрмысқа бет бұрған көшелі елге айналды.  

Осылайша, кедей балаларына жарқын, бақытты өмірге жетудің даңғыл жолы ашылады. 1920 жылы 
Нұртас Оңдасынов Ташкент қаласында ашылған мектеп-интернатқа қабылданып, сол жерде тəрбие-
ленеді. Нұртастың өміріне бұл интернат өзгеріс, жаңа құлшыныс əкелгені рас. [4] Білімге деген мол 
құлшынысының нəтижесінде зерек те ақылды Нұртас Оңдасыновтың бұған дейін тек мұсылмандық 
сауаты бар жас шəкірт оқудың қиыншылығына қарамастан өз бетінше ізденіп, ерінбей оқып, орыс тілін 
жетік меңгерген. Нұртас мұнда негізінен жалпылама пəндерді өтіп, түрлі дəрежедегі ұстаздардан дəрістер 
тыңдаған. Осы интернатта орыс тілінен алғаш дəріс берген ұстазы Ғани Мұратбаев еді. 1921 жылы сəуір 
айында интернат жанында Ғани Мұратбаев ұйымдастырған комсомол ұясына мүшелікке қабылданады. 
Сол кездегі №14 мектеп-интернатынан оқыған 265 жетім бала ішінен небір айтулы азаматтар өсіп шықты. 
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Олар: жазушы Өтебай Тұрманжанов, əдебиетші-ғалым, профессор Бейсенбай Кенжебаев, мемлекет 
қайраткері Өмірзақ Орымбетов, Жамалбек Шалабаев, орман шаруашылығының алғашқы білгір маман-
дары Райымбек Ахметов, Бектас Шынарбаев  осы интернаттың түлектері. «Жылан жылғы» ашаршылықта 
ата-аналарынан айырылып, панасыз, қорғансыз, көше кезіп, теміржол бойын жағалап, базар торыған 
ашқұрсақ жетімдер жетіліп қана қоймай, шынында да, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шыққан жастардың 
бірі болды. 

1922 жылы Нұртас Оңдасынов аталмыш мектеп-интернатын тəмамдайды. Осы интернатты оқып 
бітісімен бірден Ташкенттегі Орман-тоғай техникумының дайындық бөліміне оқуға қабылданады. Сол 
жылы ақпанда Қазақ орман шаруашылығы техникумның өзіне оқуға түседі. Осы техникумда Нұртас 
комсомол ұйымының жауапты хатшы жұмысын атқарады. Комсомол жұмысын өте белсенді, абыройлы 
атқарғандықтан Нұртасты кейін осы орынға екі рет сайлайды. Бұл оның Ғани Мұратбаевпен тығыз 
қарым-қатынаста араласып, өмір жолын, білімін шыңдай түсуіне септігін тигізеді. Одан алған тəлім-
тағылымын, естіген өсиеттерін басқаларға да айтып отырған. 

 Қиын жағдайда алған білімі оның таптық санасын ерте оятты. Оқу тоқусыз алдағы күннің қараң 
екенін ол жете түсінді. Сондықтан да Нұртас жас кезінен-ақ оқу білімге құштар болып өседі. [5]  Əрине, 
Нұртас Оңдасынов үшін бұл жылдар жеміссіз болған жоқ. Алғыр да, зерек ол қатарының алды болып, ой-
санасы толысып, халық ауыз əдебиеті мен шығармаларын өздігінен оқитын дəрежеге қол жеткізді. Сол 
кездегі талап бойынша жергілікті ұлт өкілдері дайындық бөлімінде орыс тілін үйренетін. Ал, Нұртас өзі-
нің ана тілімен қоса араб, парсы, түрік тілдерін жəне орыс тілін де жақсы меңгерген. 1926 жылы қазанда 
Орман-тоғай техникумының студенті кезінде, Коммунистік партияның қатарына өтеді. 1927 жылы 
Нұртас Ташкенттегі техникумды ашқұрсақ болып жүріп, аяқтайды.  

Техникумды бітірген соң өз мамандығы бойынша орманшы-техник қызметін атқарады. Бірақ осы 
техникум қабырғасында оқығаны жайлы, оқу-үлгерімі туралы, білім ордасын үздік аяқтағандығын куə-
ландыратын құжаттық деректерді мұрағаттардан біз кездестіре алмадық. Н.Оңдасынов 1927 жылдың 
сəуірінен 15 қыркүйегіне дейін Қостанай облысы, Қарабалық ауданының Михайловск орман шаруашы-
лығында орман қарауылының көмекшісі болып еңбек етеді. Осы жылдың 23 қазанынан – 1928 жылдың 
сəуір айына дейін Қызылорда қаласында су шаруашылығында санақшы болып жұмыс істейді. Осы 
жылдың 1 мамырынан 27 қыркүйегіне дейін Жамбыл қаласында – Талас зерттеу партиясының кіші 
технигі міндетін атқарды. 1928 жылдың қазанынан 1930 жылдың ақпанына дейін Сырдария су шаруашы-
лығында – Аймақтық су шаруашылығының зерттеуші технигі қызметін атқарады. [6]  

Сонымен қатар, Орталық мұрағаттан Нұртас Оңдасыновтың Сырдария су шаруашылығында, Орта 
Азия жұмысшылар факультетінде оқытушы қызметін атқарғандығы туралы анықтамаларын да таптық. 
[7] . Бұл анықтамалар біздің ары қарай жұмыс істеуімізге көп көмек тигізді. Ал, Ресей Мемлекеттік жаңа 
тарих мұрағаттық құжаттарда  Нұртас Оңдасыновтың 1930-1934 жылдарда Ташкент қаласындағы Орта 
Азия ирригация (жер суландыру) инженерлер институтында оқығандығы, кейін «ирригация» факультеті-
нен 4 курстан кеткендігі туралы мəлімдеген. Ал 1931 жылы 1 қазаннан бастап 1932 жылдың қазан айына 
дейін Ташкент қаласында – Ирригациялық институттың графика катескетінің меңгерушісі қызметін 
атқарған. Осы жылдың 1 қазанынан – 1933 жылдың 1 қазанына дейін – Су шаруашылығы техникумында 
оқытушы болып істейді. 1933 жылдың 15 қарашасынан – 1934 жылдың 23 қыркүйегіне дейін – ауыл 
шаруашылығы жұмысшы факультетінің меңгерушісі, кеңшарлар курстарының оқытушысы жəне 
директор орынбасары қызметтерін атқарады. Сондай-ақ, ол ҚазКСР Су шаруашылығының меңгерушісі 
болып та жұмыс істейді. Басшылық қызметте жүріп, ол жоғары білім алудың қажеттігін жете түсінеді. 
Бірақ та Нұртас Оңдасыновтың білгенінен білмейтіні көп болып шығады. Осылайша тағдырмен тайталаса 
жүріп 1932 жылдың ақпан айынан бастап 1934 жылдың наурыз айына дейін Ташкенттегі Орта Азиялық 
ирригация су инженерлері институтында оқиды [8]. Ол сол кезде бүкіл аймақтағы  ең ірі жоғары оқу орны 
болатын. Кейін осы Орта Азиялық жұмысшы факультетінде дəріс береді. Айналасы 5-6 жылда бірнеше 
пəндердің негізі жөнінде жалпылама ғана мəліметтер алып шыққан Нұртас Оңдасынов өздігінен көп 
ізденіп, шəкірттерінің ой-өрісіне сай сабақтар жүргізіп, бар білгенін жас ұрпаққа үйретумен болды. Өз 
ісіне ұқыпты да, дарынды ұстаз оқушылармен тез тіл табысып, олардың ықыласына бөленеді. Осы 
институтта жұмыс істегендігі туралы анықтамасы Орталық мұрағаттан таптық. Орталық мұрағаттан 
Нұртас Оңдасыновтың Орта Азия жұмысшы факультетінде 1934 жылдың 25 -ші ақпанынан –1-ші 
қыркүйекке дейін мұғалім болып жұмыс істегендегі құжаты сақталған. Институттың үшінші курсын 
бітіргеннен кейін 1934 жылы Қазақ Орман шаруашылығы трестіне əуелі директордың орынбасары, сосын 
директор қызметіне ауысады [9]. Нұртас Оңдасыновтың көкірек көзін оятқан сауатын ашқан алғашқы 
ұстазы – Ғани Мұратбаев еді. Ғани үлкенді – үлкен, кішіні – кіші деп сыйлай білетін тамаша тəрбиелік 
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қасиеттерімен шəкірттерінің орасан зор құрметіне бөленген адам. Ол шынында да тумысы бөлек жан-
тұғын.  Нұртас Оңдасынов үшін Ғани  есімі аса қадірлі, білім алсам, дүниені танысам деген арманын 
шындыққа айналдырған ұстаз. Оны алғаш көрген, дəріс алған күні Нұртас Оңдасыновтың көз алдында  
мəңгі қалған, өмірі ұмытқан емес.  Нұртас Оңдасынов «Ғанидан ғибрат өмірбаяным» атты естелігінде [10] 
Ғани Мұратбаев интернаттағы балаларға: «жарқын болашақ алда, оны салатын өздерің. Ол үшін көп оқу 
керек, білім керек» дегенді күн сайын айтатын. Бірақ та оқуға зерек Нұртас, Ғани ұстазы берген тап-
сырмасын уақытында орындап, бар ынта-жігерін білсем деген бір мақсатқа бағыштады. Нұртас 
Оңдасыновтың үлкен жолға түсуіне Ғани Мұратбаев себепші болған. Ғани Мұратбаевтың мұраты – қазақ 
жастары оқыса, білім алса, орыс тілін үйренсе, дүние-əлемге көзін ашса деген ниет екенін түсінді. Бұл 
Нұртас Оңдасыновтың Ғани Мұратбаевтан алған алғашқы ғибраты. 1921 жылы Нұртас Оңдасынов Ғани 
Мұратбаев ұйымдастырған  БЛКЖО-ның  ұйымына мүшелікке қабылданады. Сол интернатта Ленин 
комсомолының қатарына түсіп, жақсы оқиды. Нұртас Оңдасыновқа ұстазы Ғани Мұратбаев интернатта 
да, Қазақ орман шаруашылығы техникумында да комсомол ұйымын басқаруға үнемі сенім білдіріп 
отырған [11]. Бұл оның аудандық, қалалық, облыстық комсомол комитетінде жəне мəжілістер мен 
конференцияларда Ғани Мұратбаевпен  жиі  кездесуге мүмкіндік туғызып отырды.  Нұртас Оңдасынов 
«Комсомол – жастығым менің» атты естелігінде Ғани Мұратбаевпен алғаш кездесіп, ақылын тыңдаған, 
дəм-тұздас болған кездерін сағынышпен еске алғандығы айтылады [12]. Ол  Ғани Мұртабаевпен кездес-
кен күндерін ешуақытта ұмытпаған, қайта сол кездерді өмірімнің ең бақытты сəттері деп білген. Ал, Ғани 
Мұртабаев əрдайым өзінің білімділігімен, парасаттылығымен, қарапайымдылығымен өзгелерден оқшау-
ланып тұрған. Н.Оңдасынов өзінің болашақтағы ұстазы, Алаштың көрнекті қайраткері Ғани Мұратбаевты 
танып-білуі осы кезден бастау алған. Н.Оңдасыновтың Ғани Мұратбаевпен бұл таныстығы оның өмірінде 
терең із қалдырды.  

Нұртас Оңдасыновтың бағын ашқан екінші ұстазы – Мұхтар Əуезов. Нұртас мектеп-интернатты өте 
жақсы үлгеріммен бітіріп, Ташкенттің Орман шаруашылығы техникумында оқығанда алғаш қазақ 
əдебиетінен сабақ берген ұстазы – Мұхтар  Əуезов еді. Алғаш əлем əдебиетінен мағлұмат алып, хабардар 
еткен, қазақ ауыз əдебиетінің інжу-маржандарын түсіндіріп, ұлы Абайды таныстырған да осы – 
М.Əуезов. Студент Нұртас алдында ұстаз Мұхтар ұлы Абай хақында ой тербегенде, жас шəкірттің қия 
қияңдарға қалықтап, арманы аққу болып ұшатын. М.Əуезов арқылы Нұртас Оңдасынов ұлы Абайды, 
Абай арқылы қазақтың өзге елден көш кейін қалған халін ұққан, тағдырын таныған. Баяғы диқандар орта-
сы жауап бере алмаған сан сауалға ұстазы Əуезовтің дəрістерінен тапқан болатын. «Біз Абаймен көп 
жұрттан бұрынырақ жəне тереңірек таныстық. Абайды толық түсінуімізге қадірлі ұстазымыз Мұхтар 
Əуезовтің мағыналы сабақтары тікелей себебін тигізді», - деп қысқаша мəлімет береді [13]. Сонымен 
қатар, Н.Оңдасынов «Үлкен ұстаз» атты естелігінде [14] Мұхтар Əуезовтей үлкен адамдармен кездесу, 
жақын сырлас болу, олардан тəлім-тəрбие алу кімге болса да – үлкен мəртебе екенін айтып тоқталады. 
Нұртас Оңдасыновтың ұстазы Мұхтар Əуезовтен ұққан ең басты тағылымы – ұлы Абайдың қабырғасын 
қайыстырған, ой қазынасын қопартқан өз қамы емес, ел қамы, халық мұраты. Мұхтарды да жауларымен 
жағаластыра жүріп, Мəскеу мен Алматының арасында қашып-пысса да ретін тауып, білгенін жастарға 
талмай, шаршамай айтқызып жүрген күш – Абай мұраты, Абай арманы екен. Абай арманы Мұхтар 
мұратына ұласып, онысын алдындағы студенттерге мақсат пен аманат еткендей болған. Əйтеуір, жалық-
пай жастарды мақсаткерлікке, еңбекқорлыққа, білім мен ғылым қууға күн сайын уағыздап жататын ұстаз 
– Мұхтар Əуезов. Артынша Абай арманын, Мұхтар мұратын шындыққа айналдырсам деген айбынды 
қазақ жастары көптеп кездесетін. Кейін Ғ.Мұратбаевтан тəлім, М.Əуезовтен дəріс алған көптеген жастар 
ақырында білімін арттыру мақсатында Мəскеу, Ленинград, Ташкент, Қазан, Омбы, Саратов қалаларына 
оқуға аттанады.  

Əрине, Нұртас Оңдасыновтың ондай үлкен, алыс жаққа барып оқуға жағдайы келмеген. Нұртас 
Оңдасыновтың халықшыл, ұлтын ұлықтай білетін білікті басшы болуына ұстазы Əуезовтің қалай да 
қалай əсері болған.  

Нұртас Оңдасынов қай жұмыста болса да, өзін адал қызметкер екенін таныта білген. Сондай-ақ өзіне 
тəн адалдықпен, жігерлілікпен, қажырлылықпен еңбек еткен. Ол еңбекте шыңдалып, мол тəжірибе 
жинап, лауазымды, жауапты қызметтерге дейін көтеріледі. Білімге құштар жігерлі жас  Орта Азия 
ирригация инженерлері институтын бітірген соң, орман шаруашылығы саласында əртүрлі деңгейдегі 
басшылық қызметтерде еңбек етеді [15]. Тағдыр оған ізгі адамдарды жолықтырып, олардан тəрбие 
алуына мүмкіндік берген. Əсіресе, Шығыс жастарының жарық жұлдызы Ғани Мұратбаевтың оған 
тигізген игі ықпалы өлшеусіз. Сондықтан болар, ол: «жақсы адамдармен, зиялы, білімді, ұлағат-шарапаты 
мол адамдармен жақын болу дегеннің өзі өлшеусіз бақыт екенін, олардан алар тəлім-білімнің де нəрлі, 
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шырайлы, ізгі боларын барша жұртқа өсиет етіп айтып отырған [16]. Өзі де осы қағиданы өмір бойы 
ұстанып келді. Мұны нақты істерімен де көрсете білген.  

Қорыта айтсақ, алғыр, зерек, сезімтал, пайымшыл Нұртас Оңдасынов ізденіп, өз білімін өзі толықтыру 
арқылы, жаңа дүниеге деген жаңа көзқарасын қалыптастырды. Қазақ елінің басына қиын-қыстау күн 
туған шақта қазақтың сенімін арттыруға тұратын азаматтарының қатарынан оның есімінің тізімге ілігуі 
бұл оның қоғамдық қызметке ерте араласып, есейгендігіннің, ел-жұртына ісімен танылғандығының 
айғағы болмақ. 
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Аннотация 
Автор в данной статье рассматривает факты биографии, связанные со становлением Н.Ондасынова как 

общественного деятеля. Также говорится о влиянии на формирование его личности таких учителей и настав-
ников, как М.Ауэзов и Г.Муратбаев. Также раскрывается неизгладимая роль в становлении его как личности, 
как общественного деятеля наставников и учителей, в работе  он смог проявить себя в качестве сильного духом 
гражданина, который прошел свой трудовой путь до управленческого персонала. 

Ключевые слова:  общество, общественный деятель, биография, гражданин, личность, трудовой путь 
 

Summary 
The author in this article examines biographical facts associated with the development of AN Ondasynova as a 

public figure. Also it talks about the impact on the formation of his personality of teachers and mentors, as M. Auezov 
and G. Muratbaev.  Keywords: society, social activist, biography, Citizen, personality, careerThe author of this article 
considers the fasts of  N.Ondasinov biography connected with  his formation as the public figure. Also the influence of 
his teachers and instructors, M.Auezov and G.Muratbaev, individuality is analyzed in the article. 
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Мақалада автор Қызылорда қаласы өмірінің жаңғыруы Қазақстан орталығының көшіп келуінен басталғандығы 
жəне Қызылорда қаласы өзінің дамуында жаңа серпіліс жасады. Қызылорданы астаналық қала мəртебесіне лайық-
тандыру мақсатында үкіметтің бұйрығымен кинотеатр, театр жəне саябақтар салу көзделді. Алғашқы қазақ театрі 
Қызылорда қаласында ашылып, еліміздің мəдени өмірінде үлкен жаңалық алып келді. Қызылорда тұрғындары үшін 
қаланы көркейту жəне оның таза қалпында ұстау мəселесі басты орында тұрды. Астана мəртебесіне лайықты болу 
үшін Қызылорда қаласының архитектуралық қалпы өзгергенін, сонымен қатар жергілікті қазақ халқының қатысуы-
мен ұлттық театр кадрлары қалыптастығына тоқталады. 

Тірек сөздер: күнделікті өмір, қала, Қызылорда, ҚазАКСР, тəркілеу, демалыс орындары, сауда, мəдени орындар, 
интеллигенция 

 
Қызылорда қаласы астаналық мəртебеге ие болғаннан кейін қаланың мəдени өмірінде өзгерістер 

басталды. Мəселен, 1925 жылға дейін жергілікті қала тұрғындары өздерінің бос уақыттарын базар 
алаңында жүргізілетін жəрмеңкелерде жəне мерекелер кезінде ұйымдастырылатын іс-шараларда өткізетін 
еді. Қарапайым провинциялық қалада арнайы театр, кино немесе цирк сияқты мəдени орталықтар болма-
ды. Қала өмірінің жаңғыруы Қазақстан орталығының көшіп келуінен басталды. Қызылорда қаласы өзінің 
дамуында жаңа серпіліс жасады. Қызылорданы астаналық қала мəртебесіне лайықтандыру мақсатында 
үкіметтің бұйрығымен кинотеатр, театр жəне саябақтар салу көзделді. Алғашқы қазақ театры Қызылорда 
қаласында ашылып, еліміздің мəдени өмірінде үлкен жаңалық алып келді. Жергілікті қазақ халқының 
қатысуымен ұлттық театр кадрлары қалыптасты. 1925 жылдың соңына таман Қызылорда қаласында 
құрылған театр Қазақ ұлттық театры болып құрылды. Театрдың алғашқы директоры əрі көркемдік жетек-
шісі ретінде Д.Əділовты тағайындады. Осы тұста 1925 жылдың желтоқсан айында Қызылорда қала-сында 
Қазақ өлкелік партия конференциясының бесінші мəжілісі өтіп, оның ашылу салтанатына Мұхтар 
Əуезовтың 3 актіден тұратын «Еңлік-Кебек» пьесасы қойылған еді. 1926 жылдың 31 қаңтар айында 
Қызылорда қаласында Қазақ ұлттық театрының ресми ашылуында  Қ.Кемеңгеровтың “Алтын сақинасы” 
ойналды. Театр репертуарын жақсарту мақсатында Халық ағарту комиссары Смағұл Сəдуақасов-
тың тікелей басшылығымен арнайы бəйге өткізілген болатын. Сонымен қатар қаланың мəдени құрылы-
сына көп үлес қосқан С.Сəдуақасов ұлттық негіздегі құрылған театрға қолдау көрсетіп отырды. Алғашқы 
қазақ театр қала өмірінде елеулі өзгерістер алып келді. Өйткені Қызылорда қаласы Қазақстанның орталық 
қаласы ретінде ғана емес, республиканың мəдени орталығы мəртебесін өзіне иемденуі қажет болды [195]. 
Қазақ театрінің салтанатты ашылуына Əміре Қашаубаев шақырылған еді. Сонымен қатар, 1925 жылы 
Парижды дүрілдеткен, қазақтың бір туар ақыны, күйшісі жəне белгілі əншісі Əміре Қашаубаев жоғарыда 
айтқандай Қызылорда қаласында өткен V жалпы Қазақстан кеңестерінің съезіне қатысып, сонда өз өнерін 
көрсеткен. Əміре Қашаубаевпен алғашқы кездесуі туралы жəне өзінің өмірі мен болашағына елеулі əсер 
еткені жайлы Елубай Өмірзақов естелігінде төмендегідей мəліметтерді келтіреді: «1925 жылдың жазы. Біз 
оқып жүрген ағарту институты Орынбордан Қызылордаға көшіп келіп, Қазақстанның жаңа астанасына 
орналасқан кезі еді. Өлең мен өнерге əуес бір топ талапкер халыққа анда-санда концерт көрсетіп қоятын-
быз. Кісі неге əуес болса, соған құлағы түрік болатыны белгілі ғой, «пəлен жерде пəлен ақын, пəлен əнші 
бар екен» десе, елеңдеп, соны көргенше ынтығатынбыз. Бір күні Əміре Қашаубайұлы Парижге барып, 
бəйге алып келіпті деген лақап дүр ете түсті. Əміренің Семейде екеннін əбден білетінбіз, Қызылордаға 
келеді деген хабар бізді қатты толғандырды. Сол жылы Қазақстанның бес жылдық мерекесі болып, 
тұңғыш рет ойын қойып, жұртшылықтан жақсы баға алдық. Бұл жайт біздің рухымызды көтеріп, 
талабымызды өршітті. Шақырылған жолдастар келіп орнықты. Оларға ағарту институттынан арнайы 
босатылған Əбілқай Абдоллаұлы, Иса Байзақов, Қапан Бадырұлы, Жүсіпбек Оспанұлы, Сейфолла 
Байқожаұлы, сосын мен қосылдым» деп алғашқы Қазақ театрының өмірге келуі туралы өзінің жеке ойын 
жəне толғаныстарын айтады келтірген [95]. Осы іс-шарада Елубай Өмірзақов алғашқы рет үлкен шахнаға 
шығып, өзінің өнерін көрсеткен еді. Жұмат Шанин мен Смағұл Сəдуақасовты өз көзімен көруі болашақ 
шығармашылығына үлкен əсер етті. Қазақтың бір туар азаматтары, таланты жастар Қызылорда қаласында 
кəсіби тұрғыдан шындалды. Бұл тұста біз Қызылорда қаласындағы болған елеулі оқиғалардың қарапайым 
адамға əсері, əсіресе, жастар деген оң ықпалын көре аламыз. Бұл бірінші кезекте жастар рухын өршітіп, 
болашаққа деген сенімін нығайтқан.    

1926 жылы Қызылорда қаласы тұрғындарының қажетіліктерін  қанағаттандыра алатын кітапхана 
ашылды. Кітапхана Карл Маркс көшесіндегі Жер халық комиссариатына қарама-қарсы орналасқан еді. 
Кітапхана қорында орыс жəне қазақ тіліндегі кітаптар жинақталған еді. Оның оқырмандарының ішінде 
ересек жəне мектеп оқушылары болды. Кітапхана азаңғы 8-де ашылып, кешкі сағат 9-ға дейін жұмыс 
істеді. Себебі қала бойынша кешкі мектептерге баратын адамдардың сұранысына байланысты кешкі 
уақытқа дейін қызмет істеді [184].   
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Сонымен қатар қалада В.И. Ленин атындағы еңбекшілер үйінің ішінде кітапхана, өнер галлереясы, 
музей, радио қабылдайтын бөлме, арнайы дəрістер оқытатын орындар, дене шынықтыру үшін  жасалған 
залдар, 600 адамдық театр, алты жүз адамдық кинотеатр жұмыс істеп тұрды. Мектеп оқушылары өздеріне 
қажетті əдебиеттерді қалалық кітапханалардан алып, кітапхана жанындағы оқу залдарында сабақтарына 
дайындалуға мүмкіндік алды. Қызылорда қаласына орталықтың ауысып келуі қаланың мəдени өміріне 
көптеген өзгерістер алып келді. Қаладағы кинотеатрда республика аумағында бірінші рет «Испанская 
танцовщина» деген кино қойылым көрсетіле бастады. Көрсетілген кинолардың барлығы үкімет тарапы-
нан бекітілген цензура арқылы тексерістен өткізіліп отырды. Киноға бару үшін кинотеатрдың касса-
ларында елу тиыннан бастап екі сомға дейін тұратын билеттер сатылды. Кино көруге қала тұрғындары-
ның ауқатты бөлігі ғана мүмкіндік алған. Себебі күнелту деңгейінен төмен жалақы алған тұрғындар 
киноға баруға мүмкіндік алмаған еді. Қала түрғындары үшін киноға бару мейраммен тең болатын. Себебі 
кинотеатрда қала тұрғындарының интеллегенциясы жиналатын. Көрсетілетін кинолардың басым бөлігі 
дыбыссыз болатын. Себебі бұл жылдары кино түсірілімде қоданылатын технологиялар дыбыстарды 
жазуға мүмкіндік бермеді.   

Қызылорда тұрғындары үшін қаланы көркейту жəне оның таза қалпында ұстау мəселесі басты орында 
тұрды. Астана мəртебесіне лайықты болу үшін Қызылорда қаласының архитектуралық қалпы өзгере 
басталды. Азиялық типтегі ғимараттардың орнына европалық стилдегі мекемелер салынды. Қала тұрғын-
дары жаңадан тұрғызылған ғимараттардың архитектуралық қалпына мақтанышпен қарап, қаланы таза-
лықта ұстау үшін өз үлестерін қосты. Одақ бойынша етек алған сенбіліктер Қызылорда қаласында əр апта 
сайын өтіп тұрған. Басты мəселе қала астаналық көшелерін үнемі тазалықта ұстап, қалаға келетін қонақ-
тар алдында өз келбетін сақтау болды. Əсіресе қаладағы шаң мəселесі жергілікті билікті қатты алаңдатты. 
Қызылорда қаласының географиялық орналасуына жергілікті климатына өз əсерін беріп тұрды. Қалада 
жаңадан жүргізілген құрылыс жұмыстары кезіңде шаң-тозан көбейіп кеткен еді. Шаңға қарсы күресті 
жергілікті шаруашылық бөлім үнемі жүргізіп тұрды. Қаланы жасылдандыру жұмыстарымен қатар 
орталық көшелерде су шашып, арықтар үнемі толық болды.   

Мейрам күндері қалада арнайы шерулер жəне жергілікті мəдени орындарда тұрғындар үшін қойылым-
дар мен көріністер көрсетіп отырған. Негізінен мемлекеттік мейрам күндері – 22 қаңтар қанды жексенбі 
күні, 12 наурыз самодержавияны құлатқан күн, 18 наурыз Париж коммунасы күні, 1 мамыр интерна-
ционал күні, 4 қазан ҚазАКСР құрылған күні, 7 қараша пролетариат революциясы күні, 22 наурыз 
мерекесі, 14 сəуір Рамазан айт мейрамы, 2–3 мамыр пасха, 21–22 шілде құрбан айт (1926 жыл), 25–26 
христиан мерекесі болып қабылданып, осы күндері демалыс күні етіп бекітілген [186]. 

Қалада пəтер мəселесі өте күрделі жағдайда болған, тұрғындардың көп бөлігі пəтерлерді жалға алып 
отырды. Пəтерлердің қорын жаңадан тұрғызу қарқыны жоғары жүргенімен қала халқының өсуіне байла-
нысты қала қорындағы үйлердің тапшылығы байқала бастады. Сондықтан қала басқармасы қаланың 
ішіндегі жəне сыртындағы жерлерді халыққа тегін беріп, кей жерлерді нарықтық бағадан төмен сатты. 
Қала ішіндегі жер қоры жоспар бойынша мемлекеттік мекемелерді салуға арналған еді. Сондықтан қала 
ішіндегі жерлер сатылмады, тек қана жалға беріліп отырды. Əзірше бос тұрған жерлерді халыққа жалға 
беру арқылы, қалада қалыптасқан пəтерлік мəселені шұғыл түрде шешу күн тəртібінде тұрған. Мəселен 
салынатын үй ағаштан болса отыз жылға, егер аралас болса қырық жылға, тастан салынатын болса алпыс 
жылға келісілді. Ескі үйдің орнына жаңадан салынған жерлерге салық алынбады, бірақ бес жылдан кейін 
жердің немесе сол жерде салынған үйдің иесі міндетті түрде салық төлеуге тиісті еді. Ал дайын пəтер-
лерді тұрғындарға жалға беріп отырған, мəселен, оқуға немесе басқада жұмыстарымен келген адамдар бір 
тəулікке жалға алатын болса күніне 40–50 тиыннан төлеген, ал бір айға алатын болса пəтердің бір айлық 
жарнасы 40–50 сомға дейін барған.  

Қоғамдағы өзгерістер жəне мемлекет тарапынан жүргізілген саясаты қала мен ауыл тұрғындарының 
өміріне өз əсерін тигізген. Мəселен ірі бай қожалық иелерін тəркілеу науқаны кезінде қоғам екіге бөлініп 
кеткен: бірінші жақта мал мүліктері көп байлар, екінші жақта, малдары жоқ немесе кедей топтарға жата-
тын адамдар. Кеңес үкіметі билікке келген кезде қоғамды екі топқа бөліп қарастырды жəне екі топты бір-
біріне қарсы қойып, бөліп алда, билей бер саясатын ұстанды. Қазақ қоғамындағы өмір салты, дəстүрлі 
шаруашылық пен қоғамдағы адамдар арасындағы қарым-қатынас өзіндік ерекшеліктерімен өмір сүріп 
келді. Үкіметтің қабылдаған қаулысы ірі жəне орташа қожалық иелерін тəркілеу науқаны қоғамдағы 
кеңес билігіне төтеп бере алатын топты жою жəне мемлекеттің экономикалық жағдайын көтеру 
мақсатында жүзеге асырылды [188, 21п]. 

Тəркілеу науқаны барысында Қызылорда қаласында орналасқан Қазақстан Орталық атқару комитетіне 
жекелеген тұрғындардың өтініштері мен арыздары түсе бастады. Мəселен, Жұсыпұлы Айтқұлдан түскен 
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өтініште өзі тұрып жатқан жерінде байлар тұралы мəлімдеме берген. Оның өтінішінде былай жазылған 
еді: «осы турада мəлімдеймін, біздің ауданда кампескеленетін байлар бар. Əсіресе, Ергебек деген бай бар. 
Осы бай кəмпескелеуден қалып, осы байдың ілінетін жөні бар. Неге десеңіз өзі жəне атасынан бері кісі 
жұмысын пайдаланады, қарамағында кедейлер бар. Егер бір адаммен ерегіссе немесе ол адам оған ұнамай 
қалса оны дүниесімен айналдырып, оған қарсы бүкіл руластарын қарсы қояды. Үкіметке қаупі бар, 
мемлекеттің жүргізіп отырған саясатына қарсы пікірлер айтады. Сауранбай деген баласы 18 жыл болыс 
болған. Жасаған жауыздығы жаудан жаман болған. Нұртай, Кенжебек, Сабыржан деген балалары бар, 
олар ежелден жаман. Байлығына оба жоқ, алтын деген онда көп. Сондықтан мүмкін болса жарлық 
қылсаңыз, кəмпескіге алынса» деген өтініш хатын жазған еді [188, 26 п].  

Орталық комиссияның атына түскен арыздардың ішіндегі тағы бір мысал ретінде келтіруге болады. 
Мəселен, Қызылорда округінің тұрғыны Есқожин Əбдіқалидың Бүкіл Одақтық Орталық Атқару 
комитетінің төрағасына жолдаған арызы. Онда арыз иесі өз аулында орын алып отырған жағдайды 
туралы айтып кеткен. Есенқожин Əбдіқали өзінің жасы 55 екенін көрсеткен. Сонымен қатар əкесі туралы 
айта кете, ол кедей болған. Қолында жинақталған мүлікті таза өз еңбегі арқылы жиналғанына назар 
аудартты. Осы ретте Ə.Есенқожиннің берген арызанан үзінді келтіріп кетуді жөн көрдік. Ол өз арызында: 
«Осы 1928 жылы қыркүйек айында менің мал-мүлкім үкімет тарапынан тəркіленді. Малды жарлыларға 
үлестіретін болды. Мені отбасымен бірге жер аударуға шешім қабылданды. Тəркілеуге еш қарсылығым 
жоқ, себебі мал мүлкімді үкіметке берер едім. Мен жер аударылмай-ақ мал-мүлкімді мемлекеттің қорына 
қажет жағдайда қарсылықсыз тапсыруға даярмын. Өйткені мен онсызда малы жоқ, қаражаты тапшы жар-
лыларға көмектесіп отырған едім. Мені жер аударылуға байланысты шешімді кедей–батрақтар қолдап, 
олардың бірауыздан қабылдаған еркі еді. Бұдан басқа мен жүрек ауруына шалдыққан едім. Бұл туралы 
ауыл дəрігерінің берген анықтама қағазы бар. Сол себепті менің жұмыс жасауға денсаулығым 
көтермейді» деп жазған [189].   

Жоғарыдағы хатта жазылғандай Есқожин Əбдіқали деген адам өзіне қатысты тəркілеу науқанының 
қалай жүргендігі жəне қажет болған жағдайда өзінің жеке меншігіндегі мал-мүлкін кедейлер мен батрақ-
тарға үкімет тарапынан тəркілеместен бөліп беруге даяр екендігін мəлімдейді. Оның басты мақсаты мал-
мүлкісінен айырылып қалса да, бірақ туған өлкесінен жер аударылмай, өзінің тұрып жатқан жерінде қалу. 
Бұл жерде Есқожин Əбдіқалидің аңғармаған кеңес үкіметінің бір нəзік саясаты бар. Əрине тəркілеу науқа-
ны барысында үкімет өзінің басты мақсаты байлар мен кулактар мүліктерін тартып алып, жерсіз, малсыз 
жүрген кедейлер мен батрактарға береміз деп түсіндірді. Əрине тəркілеу науқаны тұсында байлардан 
тартып алған мүлікті кедейлердің арасында үлестірілді, оларға бөліп берілді. Кедейлер оны үкімет тара-
пынан болған қамқорлық деп түсінді. Кеңес үкіметінің жасаған барлық саясаты ол қарапайым халық үшін 
емес, ол большевиктердің билік басында нық орнығып, халықты үреймен бақылап, басқарып, биліктің 
тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсаты көзделді. Тəркілеу барысында ғасырлар бойы көшпенді халық 
арасында қалыптасқан дəстүрлі шаруашылық пен қоғамдағы қарым-қатынастар жүйесі бұзылды [190].  

Қала өміріндегі дивиантты құбылыстар қатарына төмендегідей мəселелерді жатқызуға болады. Қоғам-
дағы қылмыс, мемлекет тарапынан жүргізілетін саяси репрессиялар жəне қарапайым адамның қоғамдағы 
қалыптасқан этикалық, эстетикалық нормалардан ауытқуы. Қызылордада одақтың басқа қалалары қоғам-
дағы бұл құбылыстардың қатарына жезөкшеліктің болуы жəне оған қарсы күресті жатқызуға болады. 
Жезөкшеліктің пайда болуы жəне оның қоғамда белең алуы мемлекеттегі саяси жүйеге, қалыптасқан діни 
наным-сенімдерге қарамайды. Ғасырлар бойы мемлекет жəне қоғам тарапынан жезөкшелікке қарсы күрес 
жүргізіліп келеді. Бірақ бұл қоғамның əлеуметтік дерті толық жойылмады. Кеңес үкіметі тұсында 
жезөкшелікпен күрес жүргізілген, оны репрессия жылдарында да толық жоюға мүмкіндік болмады. Ресей 
империясы кезінде жезөкшілікке қарсы мемлекет тарапынан күрес жүргізілді жəне толық бақылауға 
алынды. Бірақ күрестің нəтижесі күткендей болмады, сондықтан 1843 жылы жезөкшелікті империя 
бойынша заңдастырып, белгілі бір мамандық иесі ретінде қарады. Заңдастырылған жезөкшелікті империя 
тарапынан қадағаланып отырды. Оларға арнайы медициналық көмек көрсетілді, айына бір рет толық 
тексерістен өтуге мүмкіндік берді. Қазақстан жағдайында жезекшеліктің таралуы жəне одан түсетін қауіп 
империяның ішкі губернияларындағыдай жоғары болған жоқ.  

Ақпан жəне қазан төңкерістерінен кейін бұрынғы империяды əлеуметтік жəне саяси анархия орнай 
бастады. Большевиктер тарапынан жезөкшелікпен айналасып жүрген əйел адамдарын қаналушы тап 
ретінде қарап, одан туатын əлеуметтік мəселелерді капитализмнің қалдықтары деп санады. 1918 жылы 
елдің түк-түкпірінде анархиялық топтар жəне көптеген ағымдағы саяси партиялар билікті өз қолдарына 
ала бастады. Осындай топтардың ішінде Самара қаласының Краншдаттық жұмысшылар жəне демократ-
тар тобы қаладағы барлық əйел адамдарын ортақ мүлік деп, оны ортақ қолданысқа жіберу қажет деген 
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декретті жарыққа шығарды. Бұл қоғамдағы анархия жəне большевиктердің билігімен келген қоғамдық 
аномалия еді [195, 4 п].  

Кеңес билігі орнамастан бұрын, бұрынғы Перовск қаласында жезөкшелікпен айналысып жүрген 
əйелдерді тіркеуге алып, оларға қатысты үнемі қадағалау жүргізіліп тұрды. Бізде бар мəліметтерге 
сүйенсек, қаладағы жезөкшелікпен айналысып жүрген əйелдер көп болмаған жəне олар тұрақты  қалада 
өмір сүрмеген. 1923 жылдың 15 мамыр күні уездік денсаулық сақтау басқармасы Ақмешіт қаласы 
бойынша арнайы жезөкшелікпен күресетін комитет құрды. Бұл комитетің мəжілісі 15 мамырда өтіп, онда 
жезөкшелікпен күресу жолдары мен оған қажетті іс-шараларды талқылады. Біріншіден, комитеттің 
шешімімен тұрақты жезөкшелікпен күрес жүргізетін комитет құрып, оның жұмысын денсаулық сақтау 
басқармасы қадағалап отырды. Екіншіден, комиссияның президиумы сайланды. Бұл комиссияны құру 
туралы шешімді қабылдау Түркістан Автономиялық Кеңестік социалистік республикасының Ішкі істер 
халық комиссариятының 14 мамырында шығарған №235/1335 бұйрығы болатын. Бұйрық бойынша 
Ақмешіт қаласында жезөкшелікпен күресетін арнайы тұрақты комиссия құру жəне бұл комиссияның 
мүшелерін бекіту мəселесі қаралды. Жезөкшелікпен күресу комитетінің мүшелері: денсаулық сақтау 
комитетінен Түркістан жастарының коммунистік кеңесінің өкілінен жəне уездік атқару комитеті əкім-
шілік саяси бөлімінің өкілі кірді. Бірінші қолға алынатын іс-шара қала бойынша барлық қоғамдық жер-
лерді аралап, əсіресе, шайханаларды, асханаларды, моншаларды қадағалауға алу болды. Жалғыз тұратын 
əйелдерге жəне жатаханаларға арнайы адамдар жіберіп, сол жақтағы жағдайды анықтады. Комиссия 
жұмысының нəтижесі туралы ақпарат қала орталығында плакаттар тұрды. Жезөкшеліктің қаупі мен одан 
таралатын аурулар туралы қала тұрғындарына ақпарат беріліп тұрды. Осылайша Ақмешіт қаласы бойын-
ша (1925 жылдан бастап Қызылорда) жезөкшелікпен күрес жұмыстары жүзеге асырылды.  

Бұл комиссияның кезекті отырысы 1923 жылдың бірінші маусым күнінде өтті. Мəжіліске қосымша 
халықты еңбекпен қамту, денсаулық сақтау бөлімінің мамандары, қаланың санитарлық дəрігері, жер жəне 
жергілікті уездік атқару комитеті жанындағы əйелдер комитетінің өкілдері қатысты. Мəжілісте басты 
талқыланған мəселе қала бойынша жезөкшелікпен күрес жолдары жəне оның алдын алу шаралары болды. 
Комиссияның отырысы нəтижесінде қала бойынша тоғыз іс-шара жүзеге асырылды. Қала бойынша 
кəсіподақтар жəне əйелдер арасында үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. Қала тұрғындары ішіндегі əйел 
адамдарға техникалық мамандықтар алуға жол ашылды. Жұмыссыз жүрген əйелдерге арнайы артелдер 
құрылды, бұл артелдерге бау-бақшадағы жəне егін алқабындағы жұмыстар тапсырылды.  

Қаладағы бүкіл шаруашылық мекемелердің басшылары қажетті тігін жұмыстарын жұмыссыз отырған 
əйелдерге тапсырыс арқылы беріп, олар қосымша жұмыспен қамтылды. Жұмыссыз жүрген немесе əлеу-
меттік жағдайы нашар əйелдерге қала бойынша тегін асханалар ашылып, күнделікті асхананың менюсы 
жаңартылып тұрды. Қызыл əскер, жұмысшы жастар, мектеп жəне басқада оқу орындарындағы тəлімгер-
лер арасында ақпараттық үгіт–насихаттар жүргізіліп, жезөкшеліктің зиянды жақтары туралы ақпарат 
беріліп тұрды. Притондарды ұйымдастырып, оларды басқарып отырған адамдарға қатысты бақылау 
орнатылып, оларды тиесілі жазаға тартты. Қалалық амбулаториядан арнайы орындар бөліп, венерология-
лық ауруларға шалдыққан адамдарды емдейтін орындар ашылды. Қалалық дəрігердің, комитеттің 
қызметкерлері құқық қорғау орындарымен тығыз жұмыс істеді. Қоғамдық орындардағы, əсіресе монша-
ларда, жұқпалы ауралардың таралуынан сақтау жұмыстары жүргізілді. Моншаға түсетін адамдардың 
денесі тексеріліп тұрды. Егер оның денесіне тері ауруларының белгілері табылса дереу қалалық дəрігерге 
хабарласып, оны тіркеуге алу тəжірибесі жүзеге асырылды. 

Бұл іс-шаралардың барлығы қалалық атқару комитетіне бақылауға алып отырды. Қажет жағдайда 
қосымша қаражатты орталық бюджеттен бөлінді. Қолға алынған шаралардың біраз бөлігі жұмыссыз 
жүрген əйелдерге көмектесу, олардың əлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталды. Осыған байланысты 
қала бойынша кəсіподақтар мен жұмысшылар арасында үгіт-насихат жəне түсіндіру жұмыстарын жүргізу 
əйелдер комитетіне жүктелді. Жұмыссыз əйелдерді жұмыспен қамту жəне оларға артелді құруға көмек-
тесу мақсатында жер комитетінің бір қызметкері даярланды. Қала бойынша жұмыссыз отырған əйел-
дердің мамандықтарын, бау-бақша мен егін жұмыстарына даярлығы тексерілді. Қажет болған жағдайда 
жұмыссыз отырған əйелдерді қосымша курстар арқылы қайта мамандандыру жұмыстары жүрді.  Қала 
бойынша жүргізілген жұмыстардың басым бөлігі жұмыссыз отырған əйелдерді жұмыспен қамту жəне 
қажет жағдайда оларға бір мамандық алуға мүмкіндік беру болды. Қалада орналасқан бір асхананы 500 
адамдық орынға дейін кеңейтіп, түскі жəне кешкі асты тегін беріліп тұрды. Асханадан тегін тамақтану 
үшін жұмыссыз жүрген əйел азаматтар халықты жұмыспен қамту биржасынан арнайы анықтама алып, 
сол анықтаманы асханада көрсетіп, тегін тамақтануға мүмкіндік алды. Егер жұмыссыз отырған əйелдің 
кішкентай баласы болатын болса, денсаулық сақтау басқармасының ішінде арнайы сүт беретін бөлім 
ашылды. Бұл бөлім таңғы сағат 7 ашылып, кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істеді. Асханада берілетін тамақ 
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түрлері көп болған жоқ, түскі асқа бір кесе сорпа жəне нан, ыстық қара шай берілді. Кешкі аста ыстық 
ботқа немесе еті бар сорпа, қант қосылған қара шай болды. Асхана аптасына 7 күн жұмыс істеп, күніне екі 
ауысымда 800–900 адамды қабылдады. Аталған шаралармен қатар қаладағы жұқпалы ауруларға қарсы 
күрес жұмыстары жүргізілді. Өйткені жұқпалы аурулардың таралуынан сақтау, əсіресе ортақ ыдыс, ортақ 
киім қолдану арқылы жұғатын аурулармен күресі бірінші кезекте тұрды. Барлық тұрмыс құрмаған жəне 
жұмыссыз отырған əйелдер медициналық тексерістен өткізілді, ауруы бар адамдар тіркелсе оны қалалық 
емханаға емделуге жіберетін.  

Бұл Қызылорда қаласы қоғамында көрініс алған əлеуметтік дертпен күрестің алғашқы қадамдары еді. 
Қала бойынша қанша жезөкше тіркелгендігі туралы бізде нақты мəліметтер жоқ, себебі мұрағаттарда 
сақталған құжаттардағы ақпарат өте жұпынды, ал қажетті ақпараттар жергілікті ішкі істер басқарма-
ларында сақталған жəне оларды емін-еркін қолдану, жұмыс істеу өте шектеулі адамдарға рұқсат беріледі. 
Сол себепті біз Қызылорда қаласындағы бұл күрестің барысын жəне нəтижелері туралы орталық жəне 
жергілікті мұрағаттар қорынан алып отырмыз. 1925 жылға дейін қала бойынша жүргізілген жұмыстар 
жезекшеліктің алдын алу іс-шаралары еді. Ал 1925 жылдан бастап, Қазақстанның орталық қаласын 
Орынбордан Қызылордаға көшіргеннен кейін, қала бойынша жезөкшелікпен айналасып жүрген əйел 
адамдардың үлес салмағы арта бастады. Жезөкшелікпен айналысқан адамдардың ұлты жəне жасына 
байланысты бізде нақты мағлұматтар жоқ. Бірақ қалалық кеңестің беретін жылдық есептерінде қызық 
ақпараттар кездеседі. Мəселен, жезөкшелікпен айналасып жүрген əйел адамды арнайы атты арбасы бар 
адам керекті мекен-жайға апарып, белгіленген уақыт аралығында қайтып алып кететін. 

Қала өмірінде ұрлық, адамдарды тонау фактілері жиі кездесіп отырған. Қызылордаға Қазақстанның 
орталық қаласы ретінде жұмыс іздеп келген адамдармен қатар, əртүрлі сатыдағы қылмыскерлер келе 
бастады. Жергілікті газеттер мен журналдарда қаладағы қылмыстық жағдайға байланысты  мақалалар 
жарыққа шығып отырды. «Советская степь» газетінің тілшісі арнайы мақсатпен қалалық қылмыспен 
қарсы күрес бөлімшесінің қызметкерлерімен түнгі астаналық өмірді көруге аттанды. Мақалада астаналық 
милиция қызметкерлерінің бір күндік өмірімен танысып, түнгі қаланың тыныс-тіршілігі туралы мəлімет 
көруге болады. Мақалада түнгі астаналық өмірінің бір күндік эпизоды көрсетіледі. Астаналық қалада 
түнгі сағат он екіден кейін басқа өмір басталады. Қаланың Чердаковский атындағы көшесінің бойында 
қылмыспен қарсы күрес бөлімшесі орналасқан еді. Күнделікті түнгі сағат он екіден кейін милиция 
қызметкерлері күнделікті жоспарлы тексеріске шығады. Милиция қызметкерлері рейдтерді қаланың 
шетінен бастайды. Күнделікті тексеріске қаруланып, даярлықпен шығады. Себебі кез–келген сəтте олар-
дың алдынан қаруланған қылмыскерлер шығуы мүмкін. Рейдтің басты мақсаты қаладағы түнгі қылмыс-
тың алдын алу, қылмыскерлерді милиция картотекасына тіркеу [191]. Тіркелген қылмыскерлер арасында 
кəмелетке толмаған жас балалар болған. Тіркелген балаларды интернаттарға жіберіп, олардың қылмыстан 
аулақ жүруін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жаман жолға түскен жасөспірімдерге қамқорлық жасай-
тын арнайы комитет құрылған еді. Бұл комитет милиция қызметкерлерімен тығыз жұмыс істеп, 
жасөспірімдерге психологиялық көмек көрсетіп отырды. Милиция қызметкерлерінің күнделікті жұмы-
сындағы басты міндеттердің бірі қалада қараусыз жүрген, ата-анасы жоқ балаларға қамқорлық жасау еді.  

Қылмыскерлер қалада қараусыз қалған ғимараттардың ішінде пана тауып жүрген. Қылмыскерлер 
арасында иерархия болған. Олар «кəсібіне» байланысты бөлініп, қала бойынша өздеріне тиесілі сектор-
лары болған. Сонымен қатар пəтер ұрылары мен қалта ұрылары бір-біріне көмектесіп тұрған. Басқа 
жерден келген қылмыскерлерге бастапқы кезде өмір сүру үшін ақшалай көмек берген. Бұл қылмыстық 
топтар арасында кеңінен қолданылатын тəжірибе. Сонымен қатар біздің бұл жерде басқайтынымыз 
қылмыскерлер арасындағы əлеуметтік байланыс. Милиция қызметкерлері барлық тіркелген қылмыстық 
фактілер туралы қала басшылығына жəне ішкі істер комиссариатына есеп беріп тұратын. Астаналық 
қалада қылмыстық ахуал үкімет тарапынан қадағаланып отырылды. Себебі республикалық маңызы бар 
қала қауіпсіз болуы керек еді. Орталық қалада барлық экономикалық, қаржылық орындар шоғырланған, 
банктерден ақшалар бүкіл республика таралатын еді. Сонымен қатар барлық республикалық маңызы бар 
мекемелер, үкімет пен басшылық Қызылорда қаласында орналасқан еді. Сол себепті астаналық қаланың 
қауіпсіздігі тұтас республиканың қауіпсіздігімен пара-пар келеді. 

Қалада қылмыстық ахуал өте нашар болған, көп жағдайда ұрлық, тонаушылық кездесіп отырған. 
Мəселен, Сырдарияның қасында Қазақ облыстық байланыс басқармасының қаражатына салынған үйі 
жаңа қалада орналасқан болатын. Жаңа қаланың басым бөлігінде халық толық қоныстанбаған еді. Бұл 
жақта екі қабатты үш тұрғын үйде 80 адам тұратын пəтерлерден тұрды. Ауданның жергілікті тұрғындары 
мəлімдеуінше бір топ адам қолдарына балта жəне күрек ұстап алып, жергілікті адамдарды қорқытып, түн-
гі уақыттарда өтіп бара жатқан жолаушылардың бағалы заттарын тонап отырған. Осыған байланысты 
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тұрғын үйдің иелері жергілікті басқармаға ашық хат жазып, осы мəселеге байланысты шаралар қолдануға 
шақырған [192]. 

Бұл мəселеге қатысты қалалық атқару комитеті шұғыл түрде шаралар қолдануға байланысты милиция 
басқармасына тапсырған. Қызылорда қаласы қымбатшылыққа қарамастан, республиканың қаржылық 
орталығы болды. Алғашқы жылдары құрылыс жұмыстарына байланысты республикалық жəне орталық 
бюджеттен қомақты қаражаттар бөлінген. Сол себепті ақшаның айналымы көп жерде қылмыстық топтар-
дың шоғырлануы заңды құбылыс. Бұл қаланың көлеңкелі, қала тұрғындарының күнделікті өміріндегі 
шынайы бейнесі еді. Қалада орын алған қылмысқа қатысты деректердің басым бөлігі ішкі істер басқарма-
сында сақталған.  

ХХ ғасырдың басында еліміздің тарихында орын алған тарихи оқиғалар қарапайым адамның өміріне, 
оның санасына, тұрмыс-салтына өз əсерін тигізген болатын. Қызылорда қаласы астаналық мəртебеге ие 
болғаннан кейін қаланың өмірінде, оның тыныс-тіршілігінде сандық жəне сапалық өзгерістер басталды. 
Кез келген құбылыстың теріс, жағымсыз жақтары болады, сонымен қатар динамикалық, дамуы да қатар-
лас жүреді. Қаланың өміріндегі көлеңкелі жақтар көп жағдайларда ресми есептерде, жиындарда айтыл-
майды, мүмкіндігінше бұл мəселені жауып, көпшілік бұқараға көрсетпеуге талпынады. Біздің зерттеу 
нысанымыз қала тұрғындары жəне олардың күнделікті өміріндегі өзгерістер. Əрине, бұл өзгерістер оң 
динамикалық түрде жүді, алайда сонымен қатар қала өмірінің екінші жағын көрсету қарапайым адамның 
өмірін ашуға мүмкіндік береді. Қала тұрғындарының күнделікті өмірі денсаулық саласындағы, білім беру 
жүйесіндегі өзгерістерге тəуелді болады. Себебі бұл салалар қаланың жəне оның өмірінде маңызды рөл 
атқарады.  
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Резюме 
В данной статье расматривается повседневная жизнь горожан столичного города Кызылорды. Кызылорда была 

столицей республики период 1925-1929 г.г. В эти года жизнь горожан проходила в интенсивном темпе. Городская 
повседневность в данной время прилекает внимание многих исследователей. Бытовая сторона горожан 
рассматривается в данной статье. Досуг, торговля, обеспеченность рабочими местами, цены и зарплата горожан 
отражает повседневную жизнь города Кызылорды. 

Ключевые слова: повседневная жизнь, город, Кызылорда, КазАССР, конфескация, досуг, торговля, культура, 
интеллигенция. 

 
Summary 

This article examines the everyday life of the citizens of the capital city of Kyzylorda. Kyzylorda was the capital of the 
republic during the 1925-1929 y.y. During these years the life of the townspeople took place in an intensive pace. City 
everyday life at this time attracted the attention of many researchers. Home side of the citizens is discussed in this article. 
Leisure, trade, providing jobs, wages and prices reflect the daily lives of the citizens of the city of Kyzylorda. 

Keywords: everyday life, the city, Kyzylorda, KazASSR, confiscation, leisure, shopping, culture and intellectuals. 
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ОРТАҒАСЫРЛЫҚ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНДА «МƏДЕНИ МҰРА»  
БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖҮРГІЗІЛГЕН АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР 

 
Ақымбек Е.Ш. – əл-Фараби атындағы 
аз�У-ні�  PhD докторанты 

 
Түйіндеме 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың бастауымен «Мəдени мұра» Мемлекеттік бағдарла-
масын құру 2003 жылы қолға алынып, 2004 жылдан жүзеге асырыла бастады. Ол бойынша ұлттық тарих үшін 
ерекше маңызы бар тарихи-мəдени жəне сəулет ескерткіштерін қалпына келтіру туралы мəселе де қолға алынады. 
Бағдарламаны жүзеге асыру əрбір үш жылдан бірнеше кезеңде жүргізілді. Соның екінші кезеңіне, яғни 2007 жылдан 
2009 жылға дейінгі бағдарламасына ортағасырлық Ақтөбе қаласы кіреді. Бағдарлама аясында Ақтөбе қаласының 
орталық бөлігі мен шаруашылық аймағында археологиялық зерттеулер жүргізіледі. Осы үш жылдың ішінде шаруа-
шылық аймағынан шарап жасайтын шеберхана, ал шахристаннан қыш кірпіштен қаланған мұнара мен тұрғын үй 
орындары ашылады. Шаруашылық аймағынан анықталған үш бөлмеден тұратын шарап жасайтын шеберхана         
ХІ-ХІІ ғғ. мерзімделеді. Цитадельдің шығыс жағындағы, шахристанға салынған қазба нəтижесінде  ІХ-ХІ ғғ. Жата-
тын он төрт бөлменің орны анықталады. Цитадельден 50 м батыстан қыш кірпіштен қаланған мұнараның іргетасы 
анықталып, салыстырмалы түрде жасалынған талдаулар ХІ-ХІІ ғғ. жататындығын көрсетті. Анықталған құрылыс 
орындары ортағасырлық қалаларға жəне Қазақстанның орта ғасырлар тарихына қатысты құнды мəліметтер береді. 
Сондықтан осы ашылған археологиялық нысандар аталған ғылыми еңбегімізге негіз болып отыр.  

Тірек сөздер: Мəдени мұра, Ақтөбе қаласы, мəдениет, археология, мəдени қабат, керамика. 
 
Қазақстан тəуелсіздік алғаннан кейін, халқымыз жасаған тарихтың барын бағамдап, жоғын түгендеп, 

ақтаңдақ беттерін қайта жазып толтыруда ортағасырлық қалалар мен қоныстарды зерттеу басқа қырынан 
қарастырыла бастады. Ортағасырлық қалалар мен қоныстарға археологиялық қазба жүргізулердің 
нəтижелері əлемдік тұрғыда қазақ жеріндегі ескерткіштердің өркениет пен мəдениеттегі орнын көрсетуге 
бағытталды. Ескерткіштерді зерттеуде алынған мəліметтер ұлттық мəнге ие болып, халқымыздың 
ажырамас мұрасына айналды.  

Жібек жолы бойында орналасқан Қазақстан жеріндегі ортағасырлық қалалар мен қоныстарды зерттеу 
əлем назарын өзіне аудартты. Сауда керуен бағытын зерттеу, оның бойында орналасқан қалаларды, 
қоныстарды, керуен сарайларды, бекіністер мен мұнараларды зерделеу ел тарапынан қызығушылық 
тудырды.  

Ұлы Жібек жолындағы өркениет пен мəдениет тоғысы, көненің көзі болған алып ескерткіштерімізді 
жан-жақты зерттеу басты назарда ұсталынып, отырықшылық пен көшпенді мəдениеттердің өзара бала-
нысындағы қалалар рөлінің маңызын ашып көрсету басты мақсатта тұрды. Ортағасырлық ескерткіш-
тердің түрлері кеңінен іздестіріліп, тарихи-топографиялық құрылымдары толық қарастырыла бастады.  

Халқымыздың тереңнен бастау алатын тарихында үлкен орынға ие археологиялық ескерткіштерімізді 
мемлекет тарапынан зерттеп, көпшілік қауымға ұсыну мақсатында бағдарламалық жобалар жасалып, 
еліміздің өткен уақытындағы заттай жəне рухани мəдениетін білуде үйінді төбе күйінде жатқан қалалар 
мен қоныстардың қыр-сырын ашу қолға алынды.  

Сондай мемлекеттік бағдарламалардың бірі, 2004 жылы «Мəдени мұра» бойынша тарихи-мəдени 
ескерткіштерді қайта жаңғырту, мəдени мұраны зерделеу іс-шаралар жоспарын іске асыру басталды. 
Мəдени мұраның алуандығы мен байлығы өркениетті қоғамның негізгі сипаты, мемлекеттік жəне ұлттық 
сананы біріктіретін құрамасы болып табылды.  

Осы бағдарлама бойынша əртүрлі бағытта ғылыми жұмыстар атқарылды. Сондай ауқымды істерді 
жүйелі түрде орындап келе жатқан археологиялық зерттеулер бойынша ел көлемінде бірнеше нысандарда 
қазба жұмыстары жүргізіліп, бұрын топырақ астында көміліп жатқан тарихымыздың ашылмаған жаңа 
парақтары толықтырылды. Олар өткен мəдениетіміз туралы түсінігімізді кеңейтіп, тарихымыздың даму 
кезеңдерінен маңызды мағлұматтар беруде. Солардың бірі, 2007-2009 жылдар аралығында «Мəдени 
мұра» бағдарламасы аясында ауқымды археологиялық зерттеулер жүргізілген ескерткіш – ортағасырлық 
Ақтөбе қаласы [1].  
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Ортағасырлық Ақтөбе қаласы Жамбыл облысы, Шу ауданы, Ақсу ауылының маңында, Шу өзеніне 
құятын Сарғау, Ақсу, Қарабалта жəне Тоқташ өзендерінің аралығындағы тегістік алқапта орналасқан      
[2, р. 435-451]. 

Қалада тұрақты зерттеу жұмыстарын 1974 жылдан бастап қазіргі əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің археологиялық экспедициясы (жетекшісі: У.Х. Шəлекенов; негізгі мүшелері: М.Елеуов, 
Н.Алдабергенов) 1990 жылдардың басына дейін жүргізіп келген болатын. Бірнеше жылдық зерттеулердің 
нəтижесінде көптеген нысандар ашылып, бай деректер қордаланды. Қаланың үш бөліктен: цитадель, 
шахристан, шаруашылық аймағынан тұратындығы жəне цитадель мен шахристанға салынған страти-
графиялық кесік қазба нəтижесінде VІ ғ. – ХІІІ ғ. басы аралығында өмір сүргендігі анықталды. Сонымен 
қатар қаланы қоршап жатқан қорғаныс жүйесіндегі бірнеше ұзын қорғандар желісі зерттелді. Жалпы 
алғанда қаланың топографиялық құрылымы, қорғаныс жəне суландыру жүйелері, тұрғын үй мен үй-жай 
орындары жəне құрылысы зерттеліп, қала өмірі туралы мəліметтер жарияланды [3]. Дегенмен, ұзақ 
жылдық зерттеулердің нəтижесін толықтыру мəселелері орын алып келді. 

Бірнеше жылдық үзілістен кейін, 2007-2009 жылдары жоғарыда аталған бағдарламаға енген Ақтөбе 
қаласында жоспар бойынша бұрынғы зерттелген нысандар туралы деректерді саралап, жаңа мəлімет-
термен толықтыруда қала өміріндегі заттай мəдениет ошақтарын ашу жұмыстары жалғастырылды. Осы 
жылдар аралығында қаланың барлық бөліктерінен бірнеше құрылыс қалдықтары ашылып, жекелеген 
мəселелер бойынша бай деректер жиналды. Бұрын белгілі мағлұматтарды жаңа қазбалар толықтыра түсті.  

2007 жылы қала орталығы (цитадель) мен шаруашылық аймағында зерттеулер жүргізілді.  
Цитадельде бұрынғы жылдарда жүргізілген зерттеулер кезінде аршылған үлкен алаңды қайтадан 

тазарту жұмысы күрделі көлемде жүргізілді. Оның үстіне, алаңның солтүстік-шығыс жəне оңтүстік-
шығыс шетінен алаңға кіретін тастан жəне күйдірілген кірпіштен төселген жол тазаланды. Жалпы 
ортағасырлық қалалардың орталығында алаңның болуы сирек жағдай. 

Алаң цитадельдің оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан [4, 159-163 бб.]. Үш жағы құрылыспен қор-
шалған, оның бұрыштары əлемнің шартарабына бағытталған, жалпы көлемі 30х28 м алаң толығымен 
аршылды (1-сурет). Алаңның жартысы, яғни солтүстік-батысы мен батысы жəне алаңға (цитадельге) 
кіретін солтүстік-шығыс қақпа жолы 1986 жылы аршылған болатын. Ұзындығы 38 м. солтүстік-шығыс-
тан оңтүстік-батысқа қарай созылып жатқан қақпа жолында қабырғаны жағалай төселген ұзындығы 23 м., 
ені 1м. тас жолды тазалауда бұрын белгісіз болып келген тас мүсін шықты. Тас жолдың басталар жеріне 
төселген тас мүсін нашар сақталғанымен оның бетінен адам бейнесін анық байқауға болады. Тас мүсіннің 
ұзындығы 90 см., ені 11-26 см., қалыңдығы 14 см. 

 
 

1-сурет. Цитадельдегі ала�. Солт6стіктен кEрінісі 
 

Алаңның үстінен 0,4-0,5 м. қалыңдықтағы топырақ алынып, табанына дейін аршылды. Алаңның 
табаны (едені) көлемі 24х24х5; 25х25х5; 31х17х5 см., ал, оның солтүстік-шығыс жиегі 38х21х5; 38х38х5; 
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39х39х5 см. қыш кірпіштен төселген. Негізінен көлемі 31х17х5 см. қыш кірпіштен (1 шаршы м-ге шама-
мен 15-тен астам кірпіш) төселген жəне оңтүстік-шығыстан солтүстік-батыс бағытында ұзынынан жүйе 
сақтап төселген кірпіш осы жағында, яғни алаңның оңтүстік-шығысында жақсы сақталған. Алаңның 
солтүстігінде жəне ортасында екі шұңқыр орналасқан, олардың диаметрі 1м., тереңдігі 1-1,2 м.  

Алаңның оңтүстік-шығысы мен шығыс бөлігінде археологиялық зерттеу жұмысы жүргізіліп, оңтүстік-
шығыс қақпа ашылды. Қақпа 1980 жылы алаңның шығысынан ашылған болатын. Содан бері бұл жолды 
топырақ басып қалған. Бұл жерде күрделі қазба жұмыстары жүргізіліп, алаңның шығыс бұрышы мен 
солтүстік-шығыс шетін жағалап келіп, орта тұсынан шығатын, оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа 
қарай созылып жатқан ұзындығы 20 м., ені 3-4 м. келетін қыш кірпіш төселген қақпа жолы аршылды.  

Алаңның табанынан жəне астынан шыққан бірлі-жарым асханалық, тұрмыстық ыдыс-аяқтарға 
қарағанда ХІ-ХІІ ғғ. жататын алаң VІІІ-Х ғғ. құрылыстың үстіне тұрғызылған. 

Қала өмірі негізінен орталық төбенің айналасындағы үлкен аумақта шоғырланған. Осы территорияда 
құрылыстың құланды қалдықтары үлкенді-кішілі төбе болып жатыр. Төбелер қаланың орталық бөлігінен 
батыста, оңтүстік-батыста жиі кездеседі. Сондай төбелердің біріне зерттеу жұмыстары жүргізілді. 

Қазба қаланың орталық бөлігі цитадельден оңтүстік-батыста, шаруашылық аймағында, қаланы 
қоршаған жалдардың біріне жақын, шетін жағалай арық іздері қоршап жатқан көлемі 70х65 м. алаңның 
солтүстігінде орналасқан шығыстан батысқа созылып жатқан ұзындығы 23 м., ені 14 м., биіктігі 1,5 м. 
төбеге салынды.  

Жұмыс барысында ХІ-ХІІ ғғ. жататын өндіріс орны болған бөлмелердің қалдықтары толық аршылды 
(2-сурет). Қабырғалары əлемнің төрт тарабына бағытталған үш бөлмеден тұратын төртбұрышты 
құрылыстың ұзындығы 12,3 м., ені 5,5 м. Соқпа саз бен қам кірпіштен тұрғызылған қабырғаларының 
қалыңдығы 1-1,2 м., сақталған биіктігі 0,5-0,6 м. Құрылыстың солтүстік қабырғасының батыс бұрышында 
көлемі 1х0,65 м. қаланды қабырғадан шығып тұр. Жəне де солтүстік-шығыс бұрышында солтүстікке 
қарай кеткен құрылыстың жалғасқан қалдықтары сақталған. Алды ашық бөлме ретінде салынуына 
қарағанда, бұл құрылыс алдындағы бастырмаға ұқсайды. Құрылыстың оңтүстік қабырғасының сыртында 
2 м. дейін құланды қабырға жатыр. 

 
 

2-сурет. Шарап шеберханасы. Шығыстан кEрінісі 
 

Құрылыстағы бөлмелер жүзім сығып шырынын (бекмес) алатын шеберхана ретінде қолданылған. 
Барлық үш бөлме де шырын дайындаумен немесе шарап пен шырынды сақтаумен байланысты. Шарап 
жасау үдерісі 1- жəне 2-бөлмелерде жүргізілген. Алғашында 1-бөлмені жүзімге толтырып сыққаннан 
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кейінгі шырыны құбыр арқылы ағып келіп 2-бөлменің батыс қабырғасы жиегіндегі еденге көмілген құмға 
құйылған.  

Құрылыс осы қаладан 1979 жылы жеке төбеге жүргізілген қазбадан аршылған шарап жасайтын 
шеберханаға (ХІ-ХІІ ғғ.) ұқсас [5, с. 57-61]. Жобасы, жасалу құрылымы бірін-бірі қайталайды. Бүгінде ол 
шеберхана Ақсу су қоймасының астында қалған. 

Шу жəне Талас өңірлері тұрғындарының ерте орта ғасырда жүзім өсіру, шарап жасау ісімен айна-
лысқандығы жазбаша деректерде кездеседі. Мұны Қостөбедегі (Джамукат) тұрғын-жайдан (VІІІ-ІХ ғғ.) 
табылған оймышты өрнек сылағындағы жүзім сағы мен жапырағы дəлелдей түседі. Оның үстіне бұған 
дейін де Құлан (Луговой) Б тұрғын-жайынан бекмес (жүзім шырынын) дайындайтын шеберхана, Төменгі 
Барысханнан шарап өндірісі, Сарық (Сарыг) рабадынан екі шеберхана ашылған. Олай болса, Ақтөбе 
қаласының шаруашылық аймағында бау-бақша, яғни жүзім өсіру шаруашылығы кең етек алғандығын 
əуеден түсірілген суреттегі шаршыларға бөлінген жер телімдері жəне Қарабалта мен Ақсу өзендерінен 
тартылған ірі арықтардың іздері дəлелдейді.  

Бөлмелерден табылған қыш ыдыстардың барлығы негізінен шарап дайындау өндірісіне қатысты 
екендігін байқауға болады. Табылған ыдыстардың басым көпшілігін қазандар мен оның қақпағы құрайды. 
Одан басқа да табақ, саптыаяқ, көзе, құмыра, келі жəне шырақтар шықты.  

Археологиялық қазба нəтижесінде ашылған шарап жасайтын шеберханаға тікелей қатысы бар 
айналасындағы төбелерді зерттеу алдағы жылдардың еншісіне қалып отыр. 

2008 жылғы археологиялық зерттеулер барысында цитадельдің оңтүстік-шығысынан жаңа қазба 
жұмысы жүргізілді. Көлемі 35х10 м. қазба салынып, ол 0,8-1,6 м. тереңдетілді. Зерттеу жұмыстарының 
нəтижесінде цитадельдің сыртқы қалың (қорғаныс) қабырғасы мен ІХ-ХІ ғғ. жататын тұрғын-үйлердің 
бірнеше бөлмесі аршылды [6, б.77-81]. 

Қазбаның солтүстік-батысынан, яғни цитадельдің шығыс жағындағы көлемі 42х14 м., тереңдігі 2 м. 
сайдың жағасынан солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа қарай созылған қалыңдығы 2,1 м., биіктігі 1,5 м. 
болатын қабырғаның жоғарғы бөлігі ашылды. Қабырғаның ашылған биіктігі 0,85 м. Бұл қабырғаға 1980 
жылы стратиграфиялық кесік салынған. Қабырға өлшемі 42х23х9; 41х21х9-10; 40х23х9; 41х22х10; 
21х21х8-9 см. қам кірпіштерден өрілген. Зерттеу жұмыстарының барысында қабырғаның тұғыр төсеніші 
бар екендігі анықталды. Тұғыр төсеніштің көлемі толық анықталған жоқ, биіктігі шамамен 3,5-4 м., 
іргесінің ені 10 м. болғанға ұқсайды. Қабырға бірнеше құрылыстан тұратындықтан астындағы төсеніш бір 
кездегі қалың қорғаныс қабырғасы қызметін атқарып, кейін үстіне қабырға қаланған сияқты. Себебі 
қабырғаның цитадель жағындағы ені 3 м. созылған кертпешіне қалыңдығы 0,3-0,4 м. қатпарланған қатты 
қабат тапталған. Шамасы, бұл қабырға жағасындағы жол болуы мүмкін. Қабырғаның екі жағында да 
құлаған кірпіштер шашылып жатыр. Шахристан жағындағы құланды мен қабырға шайындысы 3,5 м. 
созылады. Оңтүстік-шығысындағы бөлмелер қабырғадан 10,5 м. қашықтықта орналасқан. Екі аралықтағы 
кеңістіктен өртенген ағаш қалдықтары мен күл кездесті. Табанындағы топырақтың қатпарланып таптал-
ғанына қарағанда, екі аралық ашық алаңқай болғанын аңғару қиын емес. Қазба жұмысы барысында, 
қабырға айналасы мен бөлмелер аралығындағы ортадан айтарлықтай заттай деректер кездескен жоқ.  
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3-сурет. Шахристаннан ашылған т1рғын 6й орындары.  

Солт6стік-батыстан кEрінісі 
 

Қабырғаға қарама-қарсы орналасқан құрылыс қалдықтарын тазалауда, жер бетінен 0,7-1 м. Терең-
діктен онға тарта бөлме орындары аршылды (3-сурет). Бөлме қабырғалары 0,2-0,9 м. биіктікте сақталған. 
Соқпа саз бен қам кірпіштен (34х18х8-9; 41х21х8-9; 30х18х8-9; 23х20х9; 43х20х8-9; 45х22х8-9;        
33х19х8-9; 21х21х8-9 см.) тұрғызылған қабырғаларының қалыңдығы 0,8-1,2 м. Құрылысты қалыңдалған 
топырақ пен күл аралас топырақ жапқан. Бөлме қабырғаларының негізгі бөлігінің іргесі жақсы сақталға-
нымен ішке кіретін есік орындары бұзылып кеткен. Оның үстіне сақталған қабырғалар құрылыстың 
іргетасы болғанға ұқсайды. Бөлмелердің еденін тазалағанда 35-40 см. қалыңдықта қатпарланып тапталған 
күл аралас топырақ қабаты ашылды.  

Араларын уақыт кеңістігі бөлмеген бірінің үстіне бірі салынған құрылыс қалдықтары анықталды. 
Себебі, құрылыстың салынуы мен тұрғызылуына қарағанда қайта жасақтаудан, күрделі жөндеу жұмыс-
тарынан өткендігі байқалады. Қабырғалар да қайта жасақтау кезінде біршама өзгерістерге ұшыраған жəне 
қабырғаларды үнемі жаңартып отырғанға ұқсайды. Сонымен қоса, ішкі жабдықтарына да өзгерістер 
енген. Жөндеу жұмыстары жүрген кезде бөлмелердің едені биіктетілген. Дегенмен, шаршылы жəне дəліз 
тəрізді болып келген бөлмелердің көлемі үлкен емес.  

Ашылған бөлмелердің цитадельдің солтүстігіндегі шахристаннан ашылған Х–ХІІ ғғ. жататын бөлме-
лерге қарағанда біршама ерекшеліктері бар. Негізінен Х–ХІІ ғғ. шахристандағы бөлмелер көбіне шаршы-
лы болып келеді. Ал, ашылған ІХ–ХІ ғғ. бөлмелер біршама ұзындау не дəліз тəрізді жəне олардың 
шаршылы бұрышы сақталмаған. Зерттеу жұмыстарына қарағанда шахристанның осы бөлігі ХІ ғ. Тірші-
лігін тоқтатқанға ұқсайды. Оның үстіне, 1977–1978 жж. шахристанның солтүстік-шығысынан қорғаныс 
қабырғасына салынған стратиграфиялық кесік көрсеткендей жоғарғы мəдени қабаты Х–ХІ ғғ. Мерзім-
деледі [7, б. 48-57]. Бөлмелердің солтүстік-батысынан шыққан қабырға сол уақытқа тəуелді қаланың 
орталық бөлігінің сыртқы қабырғасы болса керек. Қаланың орталық бөлігінің (цитадель) өмірі ХІ–ХІІІ ғ. 
басында жанданғанын ХІ–ХІІ кезінде салынған монша мен цитадельдің солтүстік-батыс бөлігінен ашыл-
ған ХІ–ХІІІ ғғ. басына жататын 13 бөлме орындары дəлелдейді. Қала ХІ–ХІІ ғғ. оңтүстік, оңтүстік-батыс 
жəне батысқа қарай өскендігін шаруашылық аймағына салынған стратиграфиялық кесік анықтап берді. 
ХІ–ХІІ ғғ. қала орталығындағы кейбір ауқатты тұрғындар шаруашылық аймағындағы үй-жайларға ауыс-
қанға ұқсайды. Мұны шаруашылық аймағындағы Х–ХІІ ғғ. мерзімделетін үй-жайға жүргізілген қазба 
барысында табылған бай жəдігерлер көрсетеді. 

Бөлмелерден шыққан заттардың басым көпшілігі қыш ыдыс-аяқтар. Оларды ас үйлік, асханалық, 
шаруашылық-тұрмыстық деп бөлуге болады. Ас үйлік ыдыстардың ішіндегі көбі қазандар мен көзелер 
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қақпағымен. Қазан мен көзелердің сырты от қызуына қатты күйген. Қазандардың көбі қазбаның 
солтүстік-батыс жағындағы бөлмелерден шықты. Асханалық ыдыстар: табақ, таба, тостаған, түбек, құты 
жəне т.б. Шаруашылық-тұрмыстық ыдыстардың ішінде құм, құмыра, құмша, тегене, келіге ұқсас ыдыс-
тар, шырақ жəне т.б. бар. Сырланған ыдыстардан түбек пен тостаған ғана кездесті. Қабырғаларына 
сызылған жазуы бар бір құты мен төрт ыдыс сынықтары табылды. 

2009 жылы жергілікті тұрғындардың мешіт орны деп атап жүрген цитадельден 50 м. батыста қыш 
кірпіштер көрініп жататын жерге қазба жұмыстары жүргізілді [8, р. 384]. Бұл жерге 1976 жылы көлемі 
15х15 м., тереңдігі 0,6-0,8 м. қазба жүргізілгенде, оның тек солтүстік бөлігінен қыш кірпіштен қаланған 
қабырғаның қалдықтары шыққан. Одан қыш кірпіштен салынған ерекше ғимараттың орны байқалған. 
Сондықтан, осы жүйесіз қаланған қыш кірпіш қаландысы ерекше ғимараттың орны болуы мүмкін деген 
мақсатпен қазбаның солтүстік-шығыс жəне оңтүстік-батыс жағына екі бақылау қазбасы салынды. 
Бақылау қазбалары 3,5-4,2 м. тереңдетілуде құрылыстың табанына дейін жеткізіліп, құрылыстың түп 
жағының екі қабырғасы анықталды. 

Құрылыстың бұрыштары мен қалған қабырғаларын анықтау үшін қазба 10,4x10,3 м. кеңейтілді. 
Нəтижесінде екі бөліктен: іргетасынан (стилобат) жəне жоғарғы бөліктен (цоколь) тұратын, ХІ-ХІІ ғғ. 
жататын мұнара құрылысының қалдықтары ашылды (4-сурет).  

Құрылыстың сақталған биіктігі 3,6 м. құрайды. Құрылысты 1-1,5 м. қалыңдықтағы құланды қыш 
кірпіштер басып қалған. Бүтін кірпіштерін тасып алынғандығы анық байқалады. 

 

  
4-сурет. М1нараны� іргетасы. Батыстан кEрінісі. 

 
Біршама жақсы сақталған төртбұрышты іргетасының көлемі 8,65x8,5 м., биіктігі 2,6 м. Бұрыштары 

əлемнің төрт тарабына бағытталған. Оның іші, ортасы толығымен қыш кірпішпен қаланған. Тығыз əрі өте 
берік етіліп ашық жерсіз өрілген. Қабырға біркелкі бүтін кірпіштерден қаланса, құрылыстың ортасына 
сынған жəне əртүрлі өлшемдегі кірпіштер пайдаланылған. Кірпіштердің өлшемдері біркелкі емес: 
22х11х4,5; 22-22,5х22-22,5х4,5; 23х23х4,5-5; 24-24,5х24-24,5х4,5-5,5; 24х12х5; 25х25х4,5-5;                         
31-32х13,5-14х5 см.  

Құрылыстың жоғарғы бөлігінен батыс қабырғасының кішкене қаландысы жəне шығысында екі 
кірпіші ғана сақталған. Тұрғызылуы мен сəулеттік ерекшеліктеріне қарағанда мұнараның осы бөлігі 
(цоколь) сегіз қырлы болғанға ұқсайды. Орта тұсындағы сақталған биіктігі 1 м. Сегіз қырлы бөлігінің 
батыс бұрышында сақталған қабырғасының ұзындығы 1,8 м., биіктігі 0,33 м. Қабырға іргетас бұрышына 
қарама-қарсы үшбұрыш жасап тұр. Осыған қарама-қарсы іргетастың шығыс бұрыш жағындағы жоғарғы 
бөліктің екі кірпіші сегіз қырлы құрылыстың бір бұрышын құрап қаланған. Бір кірпіші іргетастың шығыс 
бұрышына үшбұрыш жасап қойылса, екінші кірпіші (диагоналынан сындырылған жарты кірпіш) іргетас-
тың оңтүстік-шығыс қабырғасына параллель 0,35 м. ішкері қаланған. Олай болса, мұнараның жоғарғы 
бөлігінің төрт қабырғасы іргетас қабырғасынан 0,35 м. ішке кіріп тұрған. Қалған төрт қабырғасы төрт 
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бұрышына қарама-қарсы тұрғызылған. Батысындағы қабырға мен шығысындағы кірпіштің арасы 7,85 м. 
Соған қарағанда мұнараның сегіз қырлы түбінің (цоколь) диаметрі 7,85 м. болған болуы керек.  

Қыш кірпіштерді бір-біріне қиюластырып қалауда арасына саз балшықты қолданған. Кірпіш арасын-
дағы ашық қара түсті саз балшықтың қалыңдығы 0,5-2 см. Сақталған ортасындағы биіктеу қаландыға 
қарағанда құрылыс айналдыра өрілуде тұрғызылғандығын аңғаруға болады. Іргесінің үш бұрышы 
(оңтүстік, шығыс жəне батыс) біршама жақсы сақталғанымен солтүстік бұрышы бұзылып кеткен.  

Мұнара іргесінің солтүстік-батыс қабырғасын бойлай қарама-қарсы шыққан қабырға қам кірпіштен 
(40-42х20-21х8-9 см.) қаланған. 0,8 м. болатын екеуінің арасынан өлшемі 56х?х7,5 см сынған жарты қыш 
(кірпіш) табылды. 

Құрылыстың солтүстік-шығыс қабырғасы сыртына салынған көлемі 2,6х1 м. бақылау қазбасынан жер 
бетіне жақын биіктігі 0,5 м., құрылысқа қарама-қарсы 2,4 м. қашық қам кірпіштен (40-42х20-21х8-9 см.) 
қаланған қабырға, ал оның астынан ғимараттың қазаншұңқырының орны белгілі болды. Іші күл аралас 
топыраққа толтырылған қазаншұңқырдың жоғарғы жағы құрылыстан 2,1 м. қашық жатыр.  

Қазбаның солтүстік-батыс шеті төменгі қабатқа қатысты қам кірпіштен қаланған құрылыстың жиегі-
нен түсті. Қазаншұңқыр да осының шетінен өткенге ұқсайды. Бір қабырғасы көрініп жатқан бұл құрылыс 
жағындағы қазба кеңейтілмеді.  

Мұнара қатты тапталған жерге салынған. Құрылыстың салынуымен бірге қазаншұңқыр бір уақытта 
топырақпен, күл аралас топырақпен толтырылып отырған. Сонымен бірге, тапталған топырақ арасынан 
жұқа қабатты қыш кірпіш сынықтары кездеседі. Іргесі топыраққа 2,6 м. биіктікте толтырылған, яғни 
бұрыштарында сақталған беті тегіс қаландыға дейін жеткізілген. Ғимарат сыртының едені осы төрт қыр-
лы бұрыштарымен бір деңгейде болғандығын жұқа қатты тапталған топырақ қабаты дəлелдейді.  

Мұнара маңының мəдени қабаты аса қалың еместігіне қарағанда құрылыс қала өмірінің соңғы 
кезеңдерінде салынғанға ұқсайды.   

Тік төртбұрышты, барлық қабырғалары бірдей құрылыстың сақталған іргетасына қарағанда ХІ-ХІІ ғғ. 
жататын Бурана мен Үзген мұнараларына ұқсас екендігі анықталды. Негізінен мұнараның төртбұрышты 
іргесі мен сегіз қырлы бөлігінің жобасы Бурана, ХІ ғ. жататын Термез мұнараларына өте ұқсас. Бурана 
мұнарасы сөз етіп отырған мұнарадан біршама үлкен болғанымен, екеуі де қазаншұңқырға тұрғызылған 
жəне іргетасы мен сегіз қырлы бөлігі бірдей.  

Қазбаның жоғарғы жағындағы құланды арасынан арнайы өңделген кірпіштер де кездеседі.  
Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и Рашиди» (XVI ғ.) еңбегінде мұнаралар туралы кездеседі. Онда 

«Йанги» деп аталатын далада бірнеше қалалардың іздері, мұнаралардың күмбезінің қалдықтары, ханака 
жəне медреселердің орны сақталып қалғандығы жазылған [9, 402 б.]. «Йанги» деп моғолдар Таразды 
атаған, яғни Моғолстан жерінде орналасқан. Моғолстан территориясына Шу өңірі кіретіні анық. Бүгінде 
аталған аумақта мекендер мен қалалардың қиранды орындары көп болғанымен сақталып қалған немесе 
құланды сəулеттік құрылыстар сирек. 

1941 жылы қала қирандысының орнында болған Г.И. Пацевич жергілікті тұрғындардың аузынан 
цитадель мен шахристандағы мұнара орындарынан тұрмыстық қажеттілікке бүтін қыш кірпіштерді 
маңайдағы колхоздар қазып алып жатқандығын естіген [10]. Олай болса, мұнара қирандысының жоғарғы 
бөлігінің кірпіштері ХХ ғ. ортасына дейін сақталған болуы мүмкін. 

Қазбадан шыққан сəулет орнының салыну құрылысына қарағанда шахристанның осы жағында күрделі 
құрылыс кешені болғанға ұқсайды. Мұны құрылыс айналасындағы сансыз қыш кірпіштердің сынығы 
жəне оймышты қаптауыштың қалдықтары дəлелдейді. Негізінен құрылыс шығысқа қарай құлағандығын 
арасындағы балшық жігі ажырамаған кірпіштердің осы жағынан көптеп шығуы куəландырады. Керісінше 
қазбаның солтүстік-батыс жағынан қыш ыдыс сынықтары көптеп шықты. Мұнараның қандай қызмет 
атқарғандығы мен маңыздылығын алдағы қазба жұмыстардың нəтижелері көрсететін болады.  

Шыққан заттардың басым көпшілігі қыш ыдыстар. Олар: құмша, құмыра, тегене, қазан, көзе, қақпақ, 
сынапкөзе жəне т.б. сынықтары. Негізінен сынапкөзенің бірнеше түрі шықты. Саны жағынан да сынап-
көзе көп табылды. Оларды көлемі мен пішініне, сонымен қатар өрнектелуіне қарай бірнеше топқа бөлуге 
болады. Сырланған ыдыстардан табақтың сынықтары кездесті. Жəне де, металдардан өлшемі жұдырық-
тай темірдің тат басқан бірнеше қалдықтары табылды.  

Қорыта айтқанда, 2007–2009 жылдары аралығындағы «Мəдени мұра» бағдарламасы бойынша орта-
ғасырлық Ақтөбе қаласындағы зерттеу жұмыстарының нəтижесінде бірнеше нысандар ашылып, қала 
өмірі туралы жаңа мəліметтер алынды. Ол бойынша ІХ-ХІІ ғғ. қаланың барлық бөліктерінде құрылыс 
салу ісі жанданып, өндіріс орындарының пайда болғандығы жəне суландыру жүйесі кең етек алып, 
егіншілік пен бау-бақша кəсібі дамығандығы анықталды. Қала халқының жүзім өсіріп, одан түрлі 
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сусындар дайындағандығын шаруашылық аймағындағы тарамдалған арық іздері мен аршылған шарап 
шеберханасының қалдығы дəлелдейді.  

Қала орталығында құрылыстар қарахан дəуіріне дейін тығыз шоғырланып, ХІ–ХІІ ғғ. ол жерде тек 
үлкен сарай ғана қалып, негізгі ірі үй-жайлар шаруашылық аймағына ауысқандығын шахристаннан 
ашылған оннан астам бөлме орындары анықтап берді.   

Құрылыс салу ісінде Ақтөбе қаласында Х–ХІІ ғғ. жаңа материал қыш кірпіштерді кеңінен пайдалану 
қолға алынғандығын археологиялық қазба жұмыстарынан анықталып отыр. Оның дəлелі ХІ–ХІІ ғғ. 
жататын архитектуралық жоспарлануы ерекше, Қазақстан археологиясында əзірге жалғыз ғана мұнара 
қалдығы өзіндік ерекшелігімен, салыну есебінде жоғарғы дəлдігімен өте маңызды болып табылады.   

Ортағасырлық Ақтөбе қаласындағы зерттеу жұмыстарын одан ары кеңейту мен дамыту тарих 
қойнауында жатқан орта ғасырлардағы қала өмірінен құнды мағлұматтар береді. Қаланы жан-жақты 
зерттеу ортағасырлық заттай жəне рухани мəдениеттен мол мəліметтер алуға көмектесіп, мəдениеттер 
тоғысында өмір сүрген ерте ортағасырлық қалалар туралы дүниетанымымызды кеңейтеді. Сонымен қоса, 
қаладан ашылған əрбір құрылыс орындарын болашақта қалпына келтіру, жəне оларды ашық аспан 
астындағы музейге айналдыру жұмыстары Қазақстан туризмінің дамуына септігін тигізеді.  
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Аннотация 
Культурное наследие стало предметом пристального внимания в Казахстане. 2003 г. стал этапным в развитии 

культуры,  в ежегодным Послании Н.Назарбаева к народу в числе неотложных задач стоящих перед страной, 
определены изучение и сохранение историко-культурного наследие. Важную часть этой программы составляет 
археологическое культурное наследие. Оно охватывал все виды археологических памятников: руины замков и 
крепостей, оплывшие погребальные курганы, остатки древних стойбищ и городов, эффектные монументальные 
строение. По реализации этой программы 2007-2009 годы на средневековым городища Актобе были произведены 
комплексное археологические раскопки. Были исследованы центральная часть города (цитадель), шахристане 
раскопан монументальная строения эпохи караханидов (Х-ХII вв.) основания башни (мунара). Сельском округе 
исследованы винодельческая мастерская Х-ХII вв. археологические материалы городища Актобе показывает, что 
здесь прочно складываться местный урбанистический культурный комплекс с общемусульманскими стандартами и 
эталонами в его средневековом воплощении.  

Ключевые слова: культурное наследие, городище Актобе, культура, археология, культурный слой, керамика.  
 

Summary 
Abstract: Cultural heritage has become the object of sustained attention in Kazakhstan. The 2003 has become a landmark 

in development of culture, since Nursultan Nazarbayev determined the study and preservation of historical and cultural 
heritage among the urgent issues for the country in his annual Message to the nation. The important part of this program is the 
archaeological and cultural heritage. It covers all types of archaeological sites: the ruins of castles and fortresses, swollen 
burial mounds, remains of ancient camps and cities, spectacular monumental structures. For implementation of this program, 
the comprehensive archaeological excavations were produced in 2007-2009 within a medieval fortress of Aktobe. The central 
part of the town (citadel) was investigated, the monumental buildings of Karakhanids era (X-XII centuries), including the base 
of the tower (Munara) were found in shakhristan. The wine shop of X-XII centuries was investigated in the rural district. The 
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archaeological materials of Aktobe settlement show that there had been shaped the local urban cultural complex with the 
general Muslim standards and benchmarks in its medieval incarnation. 

Keywords: cultural heritage, Aktobe settlement, culture, archeology, cultural layer, ceramics. 
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Түйіндеме 
Бұл мақалада Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Нарынқол ауданы тұрғындарының күнделікті өмірі жан-жақты 

қарастырылған. Мақаланы жазу барысында Алматы облыстық Мемлекеттік мұрағатынан, Қазақстан Республикасы 
Орталық Мемлекеттік Мұрағатынан, облыстық жəне аудандық басылымдардан құжаттар мен материалдар зерттелді, 
сондай-ақ жергілікті тұрғындардан сұхбат алынды. 

БОАК Президиумының 1936 жылғы 29 маусымдағы қаулысымен Нарынқол ауданы құрылды. Аудан құрылған-
нан кейін көп уақыт өтпей-ақ Ұлы Отан соғысы басталды. Ұлы Отан соғысы жылдары Нарынқол ауданынан         
2500-ге жуық адам майданға алынды. Олардың қатарынан 1206 жауынгер соғыс жылдары жараланып қайтыс болған 
немесе хабарсыз кеткен.  

Нарынқол ауданынан майданға аттанған жерлестеріміз сол бір сындарлы шақта өмір мен өлім белдескен сəттерде 
Отанына, артында қалған елі мен жеріне адалдығын көрсетті, жауымен күресті. Мақалада соғыс жылдары жауынгер-
лердің күнделікті өмірдегі көрсеткен ерлігі мен тыл еңбеккерлерінің қосқан үлесі жайында жазылған. 

Тірек сөздер: Ұлы Отан соғысы, Нарынқол ауданы, Күнделікті өмір, Мұрағат құжаттары, Сұхбат, Майдан, Ерлік, 
Тыл еңбеккерлері. 

 
Белгілі тарихшы-ғалым, профессор Мəмбет Қойгелді «Қазақ əдебиеті» газетінің журналисі Қарагөз 

Сімəділге берген сұхбатында ауыл тарихын зерттеу жайында былай дейді: «...қазақтың шалғайдағы, 
түкпірдегі бір ауылын алайықшы. Бəріміз де ауылдың баласымыз. Сол ауылдың шынайы тарихы 
микротарих тұрғысынан жазылса. Ол ауыл қашан пайда болды? Қанша буын сол ауылда өсіп-өнді? 
Ауылдың шаруашылығы, оның экономикалық, тарихи ортасы қандай өзгерістерге ұшырады? Бізде осын-
дай зерттеулер жоқ. Егер осындай зерттеулер болса, біз өз тарихымызды, өткен өмірімізді тереңірек 
білген болар едік» [1]. Осы тұрғыдан алғанда Нарынқол ауданы тұрғындарының күнделікті өмірін зерттеу 
маңызды болып табылады. 

Нарынқол ауданы БОАК Президиумының 1936 жылғы 29 маусымдағы қаулысымен құрылған. Аудан 
құрылғаннан кейін көп уақыт өтпей-ақ Ұлы Отан соғысы басталды. Ұлы Отан соғысы жылдары 
Нарынқол ауданынан  2500-ге жуық адам майданға алынды. Аудан əкімінің  орынбасары болған 
Т.Қасымберкебаев, ауданның əскери комиссары М.Қалиев жəне жұмысшы топтың жетекшісі 
А.Сүлейменовалар 1993-1994 жылдары соғыс жылдары жараланып қайтыс болған, хабарсыз кеткен 
жауынгерлердің тізімін жасаған. Бұл тізімде 1206 адам жазылған, олардың əрқайсысының туған жыл-
дары, қандай əскери құрамада болғаны, қай жылы қайтыс болып, қайда жерленгені мен хабарсыз 
кеткендер туралы мəліметтер келтірілген [2].   

Нарынқол ауданынан майданға аттанған жерлестеріміз сол бір сындарлы шақта өмір мен өлім белдес-
кен сəттерде Отанына, артында қалған елі мен жеріне адалдығын көрсетті, жауымен күресті. Соғыс 
жылдары көптеген қазақстандық жауынгерлер «Даңқ» орденінің толық иесі болды. Солардың қатарында 
нарынқолдық Бейқұтбай Дембаев та бар, ол кейін соғыстан аман оралып бейбіт өмірге араласты. 
Шəлкөде ауылының тұрғыны  Жансая Мақышұлы Севастопольді қорғаушылардың бірі болды. «Даңқ» 
орденінің ІІ жəне ІІІ дəрежесімен, «Ұлы Отан соғысы» орденінің І дəрежесімен марапатталған. Оған 
Севастополь қаласының құрметті азаматы атағы беріліп, осы қалада Жансая Мақышұлына да бюст 
орнатылған.  

1941 жылы Алматыда жасақталған  100-ші атқыштар бригадасының құрамында ерлікпен шайқасқан 
Əлнұр Мейірбековтың есімі Райымбек ауданы көлемінде көпке мəлім. 100-шінің бригаданың құрамын-
дағы командирлердің бірі Қасым Шəріпов «Қаруластар» атты кітабында былай деп жазады: «Қызыл 
əскер Əлнұр Мейірбеков жараланғанына қарамастан зеңбірегінің қасынан кетпей, дəл көздеп, алда келе 
жатқан танкті қиратты, жалыны аспанға шаншып танк тұрып қалды. Тоғыз жерден жараланса да 
Мейірбеков ата берді. Оның оғынан немістердің тағы бір танкісі жанып кетті». Əлекең  4 жарым ай 
госпитальда жатты.  4 рет операцияға түсті. 1944 жылы тағы да оқ тиіп, аяғын сындырды. 7 жарым ай 
емделіп, елге оралған. Бұл белгілі жазушы-журналист, ауданымыздың Құрметті азаматы, ақылман дана 
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қариясы Əлнұр Мейірбековтың өндірдей жастық шағында, жорық жолдарында басынан өткергені, 
сұрапыл соғыстан тартқан дəмі [3, 80-б.].    

Майдан даласынан жауынгерлер өз жерлестеріне шайқастарда жеткен жетістіктері туралы айтып, тыл 
еңбеккерлерін аянбай еңбек етуге шақырып хаттар жазып тұрды. Əлнұр Мейірбеков жəне басқа да 
жауынгерлер 1943 жылы майданнан өз жерлестеріне былай деп хат жазады: «Қымбатты туысқандар! Ел 
басына ауыр күндер туған кезде, Сіздер бізге өмір кілтін тапсырып, неміс – фашист оккупанттарына аяу-
сыз соққы беруді жүктедіңіздер. Сіздердің бұл тапсырмаларыңызды орындау жолына қажет болған жерде 
өмірімізді қиюға да бармыз. Жақында, біз Орталық майданның жауынгерлеріне қосылып, жауға қарсы 
жайрата соққы берістік. Сөйтіп, 12 елді пункті неміс окупанттарынан азат еттік. Əрине, бұл біздің алғаш-
қы адымымыз ғана. Соғыс өрті жаңа ғана лаулап, ұлғаюда. Күшті күрес күні əлі алдымызда. Сондықтан 
да, біздің майдандағы жеңістеріміз, Сіздердің тылда тапжылмай еңбек етулеріңізбен тығыз байланысты. 
Сіздер быйыл екінші рет соғыс жағдайында көктем егісіне кіріскелі отырсыздар. Көктем егісінде агро-
техникалық шаралардың барлық шарттарын мүлтіксіз орындау – егістен мол өнім алудың кепілі. Биылғы 
жылы Сіздер планнан тыс Қызыл Армия қорына жүздеген, мыңдаған танаптар егін салуға тиіссіздер. 

Мал шаруашылығында істейтін туыстар! Сіздердің алдарыңызда тұрған жауынгерлік талап – малдар-
дан алынатын төлдерді мəпелеп өсіріп, түрлі ауруларға шалдықтырмау. 

Сонымен, майдандағы туысқан Қызыл Армияға астықты, мал шаруашылығының продукцияларын мол 
беру үшін күресулерің керек. Сіздердің бұл көмектеріңіз жексұрын жауды талқандау күнін неғұрлым 
тездетеді. Сондықтан, «барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін» деген ұранмен еңбек істеулеріңіз 
керек. Біздің тілек сол.  

Сіздердің жауынгер балаларыңыз: Əльнұр, Əшімбек, Əбдіхалық, Айдарбек, Қырғызалы жəне 
Қурманалы. 

Біздің адрес: Полевая почта 1745, часть 255» [4].    
Жамбыл ауылының тұрғыны  Қылыш Шəкіров 1945 жылы Ұлы Жеңісті Берлинде қарсы алып, қызыл 

алаңдағы əскери шеруге қатысты. Сол дəстүрмен ол 1985 жылы да Мəскеуге барып Жеңістің 40 жылды-
ғына орай өткізілген парадты тамашалады. Бұл кісінің де өмір жолы ұрпаққа үлгі-өнеге. Соғыс жылдары 
көрсеткен ерліктері мен батылдықтары үшін ордендермен, көптеген медальдармен марапатталған. Нұрым 
Сыдықов, Тілеуберді Ошақбаев, Нұрділдə Əлімов, Күмісбек Тастанбаев, Тоқтар Сариев, Петр Романов, 
Омаржан Жазықбаев, Қыдырбай Айдаров, К.Ұлтанбаев, Ə.Керімқұлов, Е.Рақымбаев, Мұқамеди 
Айманбеков, Байқан Игінісов, Қапен Əбітов, Шайхслам Баймұханбетов, Қанатай Қамыров, Анатолий 
Строганов, Баданбек Əлімбеков, Əлғожа Тілепбердиев, Нөке Жартыбаев, Атамқұл Шындалиев, 
Шоғанбай Мұсаев, Елемес Шаршыбаев, Байділдə Үмбетжанов секілді жерлестерін ауылдастары мақтан 
тұтады [3, 81-б.].    

Нарынқолдан жұптарын жазбай бірге аттанған жерлес жеті жігіт 100-ші атқыштар бригадасының 
танкіге қарсы шайқасатын ротасында еді. Олардың арасында бұрын «Осоавиахимда» қызмет істеген, 
əскери өнерге жасынан ынталы Əбдіхалық Ысқақов, колхозда шопан болған Құрманəлі Өсімбаев т.б. 
болды. 1942 жылдың ақпан айында атыс алаңында басқа жауынгерлердің атқан оқтары нысанаға дарымай 
жатқанда, Құрманəлі Өсімбаевтың атқан үш оғы да нысанаға дəл тиіпті. Сол жылдың жаз айында 
жауынгерлер тағы да нысананы көздеп, өздерін байқауға барды. Тек бұл жолы бесатар, автоматтан емес, 
танкіге қарсы мылтықтан атпақ. Нысананы бетке алған көздеуші орнында – майор Львов-Белов, көмекші 
орнында – қатардағы жауынгер Құрманəлі Өсімбаев. Нысана қашықтығы төрт жүз метр. Көк беткейге 
ұзыны қырық-елу сантиметрдей, ені отыз-отыз бес сантиметрдей жасылмен боялған қалқан қойылған. 
Майор соны алдымен өзі атып, танкіге қарсы қолданылатын мылтықтың құдіретін көрсетпек болады, 
бірақ оғы нысанаға дарымайды. Одан кейін атқан Құрманəлі Өсімбаевтың атқан оғынан көк жалын жарқ 
етті. Бригаданың артиллерия бастығы майор Львов-Беловтың өзі Құрманəлі Өсімбаевқа алғыс жария-
лаған.  

...1943 жыл. 7 январь. Сақылдаған сары аяз. Бетті қарып, бойды бүріп тұр. Великие Луки қаласының 
батыс беті. Алда Н. биігі. Капитан Қасымов бастаған автоматшылар тобы жауды қас қақпай аңдып жатыр. 
Аралары жап-жақын. Кейде құлаштай лақтырылған гранат бұлардың үстінен асып түсіп жарылады. 

Биіктен бергі жер едəуір жазық. Танкіге қарсы шайқасатын ротаның лейтенант Кузнецов басқаратын 
взводы осы жазыққа орналасқан. Белден ор қазып алып, жасырын жатыр. Аңдығандары танк. Күн сəске 
түске көтерілгенде автоматшылардың оң жақ қанатын орай жылжыған жау қарасы байқалды. Нобай бір 
взводтай. Сірə, тура тиісуден қаhары өтпеген соң көшсе керек. Үстерінде ақ халат. Төбелеріне қорғасын 
құйып қойғандай бастарын көтермейді. Тұмсықтарымен қар сүзіп, жыландай жылжып келеді. Взвод 
командирі: - Жауынгер Өсімбаев, серігіңнің бесатарын ал да көздеп ат, -  деп шұғыл команда берді. 
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Мерген де соны күткендей екен. Алғашқы оғын айнытқан жоқ. Алғы саптағы ақ халаттының басы, 
белінен соққы тиген жыландай бір қайқаң етті де қимылсыз қалды. Енді біз оққа ұшып опат болғандарды  
санай бастадық. Бір.. екі...бес... ашқан аузымызды жинай алмай қалдық. Өзекті суырған өкіре құлаған 
минаның қара қошқыл түтіні қолқаны қауып, көзді қарып кетті. Шек солқылдап, құлақ шыңылдап қалды. 
Сəлден соң абайласақ жау тобы кейін серпілген екен. Бет-бетімен бел аса берді [5].    

Ұлы Отан соғысынан Құрманəлі Өсімбаев туған ауылына аман оралды. Ол өмірінің соңына дейін 
Октябрьдің 40 жылдығы атындағы колхозда тұрды, темірден түйін түйетін, ағаштан ою оятын іскерлердің 
бірі атанды. 

Нарынқол ауданының тұрғыны Тағаева Несіпханнан алынған сұхбатта қайын атасы Бөлекбаев 
Нүсіпбек туралы мынадай мəліметтер айтады: «Атамыз 1942 жыл 18 жасында өз еркімен соғысқа 
аттанған. Ол Сталинград түбіндегі шайқастарға қатысқан. Кескілескен шайқастарға қатысып, бір жылдан 
кейін оның жанына түскен снарядтың жарықшағынан екі аяғынан айырылған. Бір жылға жуық 
ауруханада жатқан. Осылайша, соғыстан мүгедек болып туған еліне оралып, колхозда экономист болып 
қызмет етті. Ол ауылдағы сыйлы адамдардың бірі болды». Бөлекбаев Нүсіпбек  1946 ж. 10 мамырда  «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» медалымен, 1947 ж. 7 тамызда «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» медалымен, «Отан соғысының» І 
дəрежелі орденімен т.б. көптеген марапаттаулар алған [6].    

Нарынқол ауылында қазір соғысқа қатысқан жалғыз ардагер тұрады екен. Ол 1921 жылы Үкірші 
ауылында дүниеге келген Мұсаев Шоғанбай ақсақал. 2015 жылдың 8 тамызында сұхбат алуға барып, ол 
кісі жайында көптеген мəліметтер алдым. Жасы 94-ке келген қария өзі туралы шыққан кітаптармен 
таныстырды. Жеңістің 70 жылдығына арнап, аудан ардагерлері туралы жазылған Қанат Біржансалдың 
«Соғыстың соңғы солдаттары» атты кітапта Мұсаев Шоғанбай туралы былай дейді: «1941 жылы мамыр 
айында əскер қатарына алынып, 1941 жылы 22 маусымда Балтық жағалауындағы Рига қаласында тұрған 
7 дивизия құрамында жауға қарсы соғысқа аттанған. Соғыста 154 дивизияның 437-ші полкінің 140-шы 
танкіге қарсы ататын ПТР взводыныңкомандирі болған. Кескілескен соғыста жүріп, Новгород, Ржев, 
Невель, Воронеж, Харьков қалаларын азат етуге қатысқан. 1943 жылы Харьков қаласын азат етудегі бір 
ұрыста ауыр жараланып, контузия алған. Мичурин қаласындағы госпитальда емделіп, денсаулығына 
байланысты 1944 жылы елге қайтарылған». Елге оралысымен қайтадан жұмысқа араласып, 1988 жылы 
зейнеткерлікке шыққанға дейін аудандағы білім беру саласына зор үлес қосқан [7].    

«Қазақстан сарбазы» газетінің 28.03.2000 жылғы санында Нарынқол ауылынан Отан қорғауға аттанған 
Намазов Шал ақсақалдың бес баласы туралы мақала жарияланды. 

Бір отбасынан шыққан 5 жауынгердің 3-і майданда қайтыс болды. Атап айтқанда, үлкені Əбіш 
Сталинградты қорғауға, Еділ өзенінен өтіп бара жатқанда кемеге жау самолеттерінің бомбасы түседі. 
Кеме мыңдаған солдаттарымен суға батып, Əбіш те қаза табады. 

Анарбек озат танкист атанып, Мəскеуді қорғауға қатысып, Тула маңында ерлікпен қаза табады. 
1941 жылы «енді үш күннен соң əскери міндетім аяқталады, ауылға қайтам деп» елге хат жазған 

Сыдық Брест қаласын қорғауда қаза тауып, елге оралмады. 
Мүсілім соғыстан аман – есен оралып, елге қызмет етіп жүріп, соғыс зардабының жарасынан дүниеден 

озды. 
Дігəрбек атақты «Катюшаның» жас командирі болып, батарея басқарды. Батыс Германияның Бонн 

қаласына дейін азаттық жорыққа қатысты. Ауылға оралған соң Дігəрбек Күзембеков еңбекке араласып, 
көп жылдық мектепте қызмет етті. Аудан мектептерінде, аудандық оқу бөлімінде 40 жылға жуық халыққа 
білім беруде қалтқысыз қызмет етті [3,121-б.].    

1945 жылдың 4 мамырында КСРО Жоғарғы Советі Президиумының Жарлығына сəйкес, неміс 
басқыншыларына қарсы күрес майданында командованиенің жауынгерлік тапсырмаларын үлгілі орын-
дап, батырлық пен қаһармандық көрсеткені үшін ауданның он жауынгеріне Отан соғысының ордендері 
мен медальдары тапсырылды. Алматы облыстық соғыс комиссариаты, полковник Мусабаев наградтал-
ғандарға ордендер мен медальдарды тапсырды.  

«Алдымен, гвардия старшинасы Шабанбаев Сүлеймен жолдасқа «Отан соғысының» І дəрежелі ордені 
тапсырылды. «Отан соғысының» ІІ дəрежелі ордені гвардия сержанты Садуақасов Мүтай жолдасқа 
тапсырылды. Қатардағы жауынгер Жексенбиев Т. жолдасқа да «Отан соғысының» І дəрежелі ордені 
берілді. «Ерлігі үшін» медалін қатардағы жауынгерлер Ақжігітов Жұмабек, Қанапияев Қыйнаш, Бүкев Б., 
Макаров В. Ф. жолдастар алды. 

Ауданымыздан қазіргі уақытта кетіп қалған Гаркавый «Отан соғысының» І дəрежелі, Власов ІІ 
дəрежелі ордендерімен жəне Акшурин «Ерлігі үшін» медалімен наградталған» [8].    



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №3 (46), 2015 г. 

200 

Майдан даласынан жерлестеріне көптеген хаттар келіп тұрды. Олар өздерінің жауынгерлік істері 
жөнінде хабарлап, мұндағы колхоз жұртшылығына қажырлы еңбек етіп, Қызыл Армияға деген көмегін 
əлі де күшейтуге шақырады. 

Гвардия аға лейтенанты Нұрлыбеков Əбен жəне қызылəскер Рысов Жұмақан Карл Маркс атындағы 
колхоздың жылқы фермасының бастығы Құрманбаев Сұлтанға жазған хатында «Сіздің 90 биеден 
шығынсыз 90 құлын өсіргеніңізді оқып шаттандық» - деп мақтана жазады. 

«А» деревнясы үшін кескілескен ұрыста  ерекше көзге түсіп, ерлік  көрсеткендерімізді, командования 
үкімет наградасына ұсынды» - дейді Киров атындағы колхоздан кеткен, майданда гвардия қызылəскері 
Бейбітов Қызыралы. 

Біздің гвардия бөлімдері Кубаньның құйылысында көптеген елді пункттерді босатуда айырықша ерлік 
көрсетіп, немістерді ең соңғы тіректі пункттен қуып шығып, тактикалық маңызы зор бір биіктікті алды. 
Мен осы жолы үш жерімнен жараландым. Қазіргі уақытта госпитальда емделіп жатырмын, - деп 
Ворошилов атындағы колхоздан кеткен Керібаев Сансызбай жазады [9].    

Отан қорғаудың сарқылмас қорын жасау туралы халықтық қозғалысқа Ворошилов атындағы колхоз-
дың мүшелері бар ықыластарымен үн қосты. Отан қорғау қорына колхоз орталығынан 10 центнер ет, 10 
центнер астық, 52 кг май, 100 жұмыртқа, 2 центнер жүн береді.  

Жеке колхозшылар да Отан қорғау қорына қолдарындағы жыйған тергендерін, малдарын, ақшаларын, 
облигацияларын жəне басқа да бағалы заттарын беруде. Колхозшылар 420 сом ақша, 2555 сомның 
облигациясын, 14 қой-ешкі, 885 еңбек күндерінің ақшалай жəне заттай алатын табыстарын Отан қорғау 
қорына беретін болды. 

Колхоз мемлекет алдындағы міндеттемелерінде толық өтеп бітуге жақындады. Ет, май тапсырудың 
жылдық пландарын тегіс өтеп бітірді. Жүн тапсыру планын да орындауға жақын отыр. 

Қызыл Тулы Ленин атындағы колхоздың мүшелері Отан қорғау қорына қолхоздың ортасынан 15 
центнер ет берді. Колхозшылар 28 қой ешкі,  110 сом ақша, 5750 сомның облигациясын берді [10].    

Райком секретарының кабинетіне райком мен редакцияның коллективі жиналды. Райком секретарі 
Айдапкелов Сталиннің «майданға танктерді, танкқа қарсы ататын мылтықтар мен зеңбіректерді, самолет-
терді, пулеметтерді, винтовкаларды, ұрыс жабдықтарын барған сайын мол берейік» деген шақыруына 
нақты істермен жауап беруге шақырды. 

«Райкомның учет секретарының бастығы Рысбаев «Қазақстаншылар» танкін жасауға 175 сом берді. 
Райкомолдың  учет секретарының бастығы Айдаров 100 беріп, əрбір демалыста жұмыс істеп тапқанымды 
осы қорға қосамын деді.  Пропаганда жəне агитация бөлімінің бастығы Бөбетаев 150 сом беретіндігін 
айтты. Сонымен бірге Райсоветтің коллективін жəне бұл игілікті іске қосылуға бүкіл аудан еңбекшілерін 
шақырды. Айналасы 10-15минуттық жиналыста «Қазақстаншылар» танкін жасауға 4375 сом қаржы 
жиналды [11].    

Аудандық советтің мəжілісі «Қызылшекара» колхозы мүшелерінің инициативасын қостап, саудагер-
лерге қарсы мəселе қарап, колхоз базарында сатылатын заттардың бағасын белгілеп қаулы алған. 
Қаулыда: Ең жақсы бидайдың центнері 130 сом, ұнның центнері 150 сомнан аспасын. Арпаның 
тазалығына қарай центнері  50-60-70 сомнан болсын. Картоптың жəне капустаның килограмы сапасына 
қарай 25-30-50 тыйыннан артбасын.  

Ал тірідей сатылатын қойлардың ең семізі 200 сом, ешкі 150 сомға дейін сатылсын. Сойып сатқанда 
қой еті арық-семізіне қарай 5-6-7 сом, жылқы, сиыр, ешкі еттері 6 сом болсын. Тірідей сатылатын тауық  
3-5 сом, үйрек 8 сом, қаз 10 сом болсын. 

Мал шаруашылығынан өндірілетін продуктылар: сүттің литрі бір сом, қымыздың литрі 50 тиын, 
құрттың килосы 2 сом, ірімшіктің килосы, сарымайдың килосы 10 сом, жұмыртқаның оны 2 сом 50 
тиыннан болатын болсын. 

Бұл қаулыны ауылдарда жəне колхоздарда дұрыс жүзеге асыру жергілікті партия комсомол жəне совет 
орындарына жүктелсін. Кімде-кім бұзатын болса саудагерлер ретінде жауапқа тартылатыны ескертілсін 
делінген болатын [12].    

Отан соғысы күндерінде Қазақстан жауды талқандау үшін не керек болса, Қызыл Армияны соның 
бəрімен жабдықтап отыратын сарқылмас қорға айналды. Алматы облысының колхозшылары қол қойған 
міндеттемелерде Ленин колхозының да колхозшылары мынадай деп жазыпты: Біз, Ленин колхозының  
колхозшылары мен колхозшы əйелдері, бұрынғымыздан арттырып, мынадай нақтылы міндеттемелер 
аламыз: 

«Мал шаруашылығы жөнінде 
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1. 1944 жылғы 1 январьға дейін сиыр малын 420 бас, қой мен ешкіні 4040 бас, жылқыны 124 бас, құсты 
360 бас арттырамыз. 

2. Ет тапсыру планын, Қызыл Армия қорына мал беру планын 1943 жылғы 1 ноябрьден қалдырмай 
орындаймыз. Мемлекетке семіз жəне орташадан жоғары семіз мал етінен 50 центнер, орташа семіз мал 
етінен 52 центнер ет тапсырамыз. 

1943 жылы мерзімінен бұрын 1,6 центнер май тапсыру планын ҮІІ айының1 қалдырмай, 15 центнер 
жүн тапсыру планын ІХ айының 1 қалдырмай, 1,281 мың дана жұмыртқа тапсыру планын ҮІІ айның 1 
қалдырмай тапсырамыз. 

3. 14 мың центнер пішен шауып, мал азығын жинау планын егін ору жұмысы басталғанға дейін 
орамыз. 

4. Барлық малды жаңа қора азбармен қамтамасыз етеміз, мұның үшін 1943 жылғы 1 октябрьге дейін  3 
сиыр қорасын, 7 қой қорасын, 2 ат қорасын жəне басқа сондай  4 қора азбар саламыз. 

5. Əрбір сауын сиырдан орта есеппен 950 л. сүт, ал бүкіл колхозда барлығы 69500 л. сүт аламыз. 
Əрбір қойдан орташа есеппен 2,6 кг. жүн, ал колхоз бойынша  60,2 центнер жүн қырқамыз... 
Егін шаруашылығы жөнінде 
1. Көктемгі егіс үшін 97 гектар тыңайтылған жер, 178 гектар тың жер жыртамыз. 
2. 356,9 га көктемгі егіс егіп, планды 15 га асырып орындаймыз», - деп 12 жастан асқан 132 

колхозшылар қол қойған [13].    
Соғыс зардабы оқушыларға оңай соқпады. Нарынқол орта мектебінің оқушылары мен оқытушылары 

төмендегі міндеттерді қабылдады:  
1. Үстіміздегі оқу жылы бітісімен 5-9 кластың оқушылары жəне барлық оқытушылар біріміз қалмай 

колхоздарға шығып, бригадаларға бөлініп ауыл шаруашылық жұмыстарын атқарамыз. Əрбір оқушы, 
оқытушы ең кемінде 50 еңбек күн табамыз. 

2. Мұғалімдер мен оқушылар əсіресе, 3-4 кластардағы оқушылардың күшімен 2 тонна металл 
сынықтарын жинап тапсырамыз [14]. 

Райымбек  (бұрынғы Нарынқол ауданы) аудандық «Хантəңірі» газетінің 1995 жылғы 4 наурыздағы 
арнаулы номері Жеңістің 50 жылдығына орай Қарасаз ауылына арналыпты. Содан белгілі ақын Еркін 
Ібітанов қарасаздық соғыс ардагері Мұқаметжан Қилыбаймен сұхбат жүргізген екен. Соғыстан ауыр 
жараланып ауылға оралған Мұқаметжан қария сол бір ауыр жылдардағы ел өмірі туралы: «Байқаймын 
колхоздардың күйі келісіп тұрған жоқ. Кейін бір ауыл болып біріккен 3 колхозда мен майданнан қайтқан 
тұста 44 ат соқа, сол шамалас тырма, бар жоғы 960 қой, ешкі, 119 ірі қара, 260 жылқы, 745 егістік жер бар 
екен. Оның өнім-түсімдері түгелдей дерлік майданға жөнелтілуде. Ал халықтың несібе сыбағасына 
қалатыны аңыздағы масақ, майы алынған іркіт қана екен. Содан соң өзінің қолындағы там-тұмдаған 
малының өнімдері. Мал демекші оны сойып азық ету үшін де жергілікті өкіметтің арнай рұқсаты керек. 
Селолық кеңестің жекеменшік малы жөніндегі есебін жасырын бұзған жанның жауапталып кетуі 
ықтимал» - деп есіне алған. Мұның бəрі шындық  [3,79-б.].    

Соғыстың соңғы жылындағы ауыл тұрғындарының ауыр жағдайын Қазақ балалар əдебиеті классик-
терінің бірі, Нарынқол ауданының тумасы, жазушы Бердібек Соқпақбаев  «Өлгендер қайтып келмейді» 
романында былай суреттеген: «Бұрын мұнда осындағы барлық колхоздар секілді, сиыр күніне екі мезгіл 
сауылатын. Май жоспары орындалмай, колхоз басшыларының жандары мұрындарының үшіне тірелген 
кезде енді үш мезгіл сауылатын бопты. Сиыр саууға қосымша адамдар шығаруы да содан екен. 

Мал арық. Итеріп қалса құлағалы тұрған, ыңыршағы айналған, кілең дерлік көтерем. Қыстан 
қысылып, жүдеп шықса əлі көкке тойып қоңаймаса, арық болмай қайтеді? 

Сауыншы əйелдердің түрлері сауып жатқан сиырларынан да аянышты. Бəрінің дерлік үстінде, 
қолдары қалт еткенде, жүннен өздері тоқып киген, баяғының батырларының оқ өтпес темір сауытына 
ұқсайтын, əрі қалың, əрі тұрпайы бір-бір қап көйлек. Жөнді жуылып, таралмаған дудыраған кір шаштар. 
Кір орамалдар. 

Бір жапаның алдындағы тақыр жерде қол-аяғы шидей жас сəби манадан бақырып жылап отыр. 
Үстінде ит көйлектен өзге лыпа жоқ. Əуелде астына тоқым төсеп, есіктің көзіне отырғызған. Сиыр сауып 
жатқан шешесіне бармақ боп, талпына-талпына сəби жерге түсіп кеткен. Қазір енді тоқым бір жақта, өзі 
бір жақта. Оны жұбатып, мұрны-басын тазалауға шешесінде мұрша жоқ» [15].    

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Нарынқол ауданы тұрғындарының күнделікті өмірі ешкімге оңай 
болған жоқ. Еңкейген кəріден еңбектеген балаға дейін соғыс тауқыметін тартты. Соған қарамастын тыл 
еңбеккерлері  қиындыққа мойымай, əрқайсысы Жеңіске жету үшін аянбай еңбек етті. Майдандағы аудан 
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азаматтарының ерлігі кейінгі ұрпаққа үлгі, жастарды Отансүйгіштік рухта тəрбиелеуде маңызы орасан 
зор. Олардың есімдері мəңгі есте сақталады. 
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Аннотация 
В этой статье рассматривается повседневная жизнь жителей Нарынкольского района в годы Великой 

Отечественной войны. В статье использованы документы и материалы из Государственного Архива Алматинской 
области, ЦентральногоГосударственного Архива Республики Казахстан, областные и районные периодические 
издания, а также указаны интервью с местными жителями. 

С Постановлением Президиума ВЦИК в 1936 г. был образован  Нарынкольский район. Первые годы основания 
района совпали с началом Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны с Нарынкольского 
района на фронт отправились около 2500 солдат. Среди них 1206 солдат погибли или пропали без вести во время 
войны.  

Воевавшие на фронтах ВОВ соотечественники доблестно сражались за Родину и показали верность своему 
народу. В статье указаны повседневные подвиги солдат и вклад трудящихся тыла в годы войны.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Нарынкольский район, Повседневная жизнь, Архивные 
материалы, Интервью, Фронт, Подвиг, Трудящиеся тыла. 

 
Summary 

In this article, the years of the Great Patriotic War in Narynkol demonstrate day-to-day life of the inhabitants of the area. 
In the course of writing the article, I examined regional and local publications, the documents and materials, as well as 
interviews with local residents, materials from State Archives of the Almaty region  and the Central State Archive of the 
Republic of Kazakhstan. 

Narynkol area was formed by Resolution of June 29, 1936 in the Presidium of the Central Executive Committee . A short 
time after the establishment of the area, the Great Patriotic War had started. About 2500 people were sended to the front of the 
Great Patriotic War. 1206 of wounded or missing soldiers died during the war . 

The moment when Narynkol countrymen went to the front area is one of those critical periods when there was a question 
between life and death. the heroism of the soldiers' daily life and the contribution of the employees and workers during the 
war are  questioned in this article. 

Keywords: Great Patriotic War, the area of Narynkol, everyday life, archival documents, interviews, the Maidan, the 
courage, the workers in the rear. 
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ҚАЗАҚСТАН ЖАРТАС СУРЕТТЕРІНДЕ ЖЫЛҚЫ БЕЙНЕСІНІҢ КЕСКІНДЕЛУІ: 

УАҚЫТНАМАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 
 

Жуматаев Р.С. – əл-Фараби атындағы 
аза0 1лтты0 университетіні� PhD докторанты 
 

Түйіндеме 
Мақала Қазақстанның қола дəуірінен орта ғасырларға дейінгі тұрғындарының жартас өнеріндегі жылқының 

рөлін талдауға арналған. Тақырыпты ашу үшін бұрын зерттелген жартас суреттерінің кешендеріндегі жылқы 
кескіндері қолданылады. Жылқының кескіндері қарастырылып отырған кезеңдегі аймақтың бейнелеу өнерінің 
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құрамдас бөлігі ретінде қаралады. Қашалған суреттер екі белгі бойынша талданады: бейне мен иконография жəне 
көріністер мен композиция. 

Жылқы бейнелерін бейнесіндегі тұрпаттық ұқсастықтары бойынша бірнеше топқа бөлуге болады. Ол өз 
кезегінде ежелгі жəне ортағасырлық көшпелілердің түсінігіндегі жылқы бейнесінің рөлін ашуға көмектеседі.  

Тірек сөздер: Жылқы, қола дəуірі, жартасқа сурет салу өнері, дүниетаным, ерте көшпелілер.   
 

Жартас бетіне салынған суреттер ежелгі адамдардың материалдық жəне рухани мəдениетінен мəлімет 
беретін құнды археологиялық дерек болып табылады. Ежелгі тұрғындардың тас бетіне салған сан-алуан 
жеке əрі топтасқан кескіндеріне қарап, оларда ашық аспан астындағы өзіндік бір ғибадат ету орындары 
болғандығы туралы пікір жасауға негіз бар. Мұндай кешендердегі негізгі бейнелер жануарлар əлемімен 
байланысты болды. Уақытнамалық жағынан тас дəуірінің соңғы кезеңдерінен бастап кейінгі орта ғасыр-
ларға  дейінгі кезеңді қамтитын жартас бетіндегі суреттер қазақ даласының түкпір-түкпірінде кездеседі. 
Тас бетіне қашалған белгілі бір жануарлардың бейнелері тарихи кезеңдердегі өзгерістерге қарай бейім-
деліп, өзгерістерге ұшырап жəне жаңа қағидаларға сай дамыды. Біздің алдыға қойған мақсатымыз 
Қазақстан петроглифтеріндегі жылқы кейіпінің ерекшеліктерін ашып көрсету. Мақсатқа қол жеткізу үшін 
келесідей міндеттер алдыға қойылды: қола дəуірі тайпаларының жылқыны бейнелеу ерекшеліктерін 
сипаттау, ерте темір дəуірі мен түркі кезеңі петроглифтерінде жылқы кейіпінің өзгерістерін көрсету жəне 
жылқы бейнемін байланысты желілер мен сарындарды басқа да археологиялық деректермен салғастыру. 

ола дəуірі петроглифтеріндегі жыл0ы бейнесі. Қола дəуірі халықтарының кескіндеу өнерімен 

байланыстырылатын жылқы бейнелері бар жартас сурет кешендері елемізде өте көп. Солардың ішінде 
классикалық үлгіге айналғандары қатарына əрине Баянжүрек, Таңбалы, Теректіəулие, Құлжабасы, 
Ешкіөлмес, Саусқандық жəне т.б. жатады. Солардың ішінде жылқы бейнесі ерекше салтанатқа ие болған 
немесе жылқы кескіндері қайталанбас үлгіде орындалған дала галереяларына тоқталсақ. 

Аталған ескерткіштердің ішінде біздің қарастырып отырған тақырыбымыз бойынша Теректіəулие 
кешенінің орны ерекше.  

Зооморф бейнелерінің 90% жуығын жылқы суреті құрайтын Теректіəулие петроглифтерінің біздің 
тақырыбымызды ашудағы маңызы зор. Негізгі кескіндердің жылқы бейнесімен астасуын зерттеушілер 
бұл кешеннің жылқы малына деген ғибадат етушілікпен байланысты болуын жоққа шығармайды [1]. 

Теректі əулие жартас суреттеріндегі жылқы бейнелерінің ішінде жалпақ тастқа салынған ірі жылқы-
ның арқасын бойлай салынған 25 шұңқырдың бейнеленуі ерекше қызығушылық тудырады (1-сур.).             
О.О. Полякова бұл бейнені астрономиялық тұрғыдан түсіндіруге тырысты [2]. Ескерткішті зерттеушілер 
аталған автордың зерттеу бағытымен келіскенімен, ұсынылған тұжырымның қисынсыз екендігін алдыға 
тартады [1, 164-165 бб.]. 

Теректі əулие петроглифтеріндегі жылқы кескіндерінің негізгі тобын сейма-турба мəнеріне жақын 
үлгіде орындалған  жылқы суреттері құрайды. Сейма-турба мəнеріне ұқсас орындалған Теректіəулиенің 
қола дəуіріне жататын жылқы кескіндері: мүсіні нобайлы, қалпы қимылсыз, тек жуан, түбіне қарай 
жуандап, доға тəрізді иілген кекілге ұласатын жалы мойынын жауып тұрады.  

Теректі Əулиедегі жылқы кескіндеріне иконографиялық жəне бейнелік жақын ұқсастықтарды біз 
Жоғарғы Ертіс, Жетісу жəне Қаратау жотасының батыс шетіндегі петроглифтер арасынан табамыз          
[3, 15-16 бб.]. Мəселен, Қаратаудағы дəл аталған мəнерге жақын жылқы кескіні ШҚО Шемонайхадан 
табылған қанжардың басындағы мүсінмен кейбір бөліктері жағынан ұқсас болып келеді. Атап айтқанда, 
жылқының төменгі ернінен астыға қарай тілкем-қоспа орналасқан, оның қызметін зерттеушілер бекітпе 
құрылғы деп түсіндіре отырып, сонымен қатар шылбыр да болуы мүмкін деген ұстанымды жоққа 
шығармайды. З.С. Самашев бұл құрылғының жануарды басқаруға арналған белдік не болмаса арқан 
деген пікірді алдыға тартады [1].  

Жалпы, Қаратау жартас суреттерінде жылқы бейнелерінің сан алуан түрде кескінделген үлгілерін кездес-
тіреміз. Көп жағдайда олар келісідей мəнерде берілген - тік жалды, басы үлкен, жақ сүйектері шығыңқы, 
мойны мен аяқтары жəне тұлғасы қысқа əрі жуан, қарны шығыңқы, жылқының алдыңғы бөлігі артқы 
бөлігіне қарағанда төмендеу, алдыңғы аяқтары тік, ал артқы аяқтары буыннан аздап бүгілген болып келеді.  

Жоғарыда келтірілген жылқы сипаттамалары бір жағынан сол замандағы адамның жануарға қатысты 
таным-түсінігін білдірсе, екінші жағынан белгілі бір тарихи кезеңнің өзіндік ерекшелігін сипаттауы 
мүмкін. Осылармен қатар қола дəуірі петроглифтерінде күрделі салт-жоралғылық ұстанымды анықтай-
тын композициялар да кездеседі. Солардың кейбіріне тоқталып өтсек. 

"Əлем ағашы түбіндегі жылқы" немесе "жүйрік жылқыларды иеленуші" сияқты мифтік діни көзқарас-
тар үндіеуропалық халықтардың таным-түсінігімен астасады [4, 3-6 бб.]. Жан-жануарлар құдайы деген 
бейне сол уақыттарда қалыптасуы мүмкін. Сол замандағы салт жүйесінде құрбан шалу ғұрпы нақты бір 
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тəртіпке негізделді. Соған сəйкес құрбандық малы да қатаң иерархия сақтады. Мəселен, ежелгі үнді 
мəтіндерінде құрбандық түрлері келесі сатыда анықталды: адам - жылқы - бұқа - қошқар - тауешкі. 

Осымен қатар құрбан шалу құрбандықтың түрлілігімен ғана шектелмейді, одан да бөлек белгілер 
бойынша анықталады. Солардың ішінде құрбан шалу орнына аса мəн беріледі. Мифологиялық тұрғыдан 
келгенде осындай құрбан шалу орнының бейнесін "əлем ағашы" атқарады. Көп жағдайда тігінен орнатыл-
ған бағана, өсіп тұрған ағаш т.б. оның қызметін атқаратын болған. Үндіарийлерде жылқыны əлем ағашы-
ның түбінде құрбандыққа шалу - "ашвамедха" атты күрделі ғұрпы болды. Ол бойынша көк (ақ) түсті 
айғырды аспан құдайына "əлем ағашының" түбінде құрбандық етіліп, бұл əрекет космогониялық сипат 
алды. Айғыр құрбандыққа шалынар алдында символикалық тұрғыда патшаның бірінші əйелімен 
қатынасқа түсетін, мұның өзі өсіп-өну культімен байланысты болса керек [5, 200 б.].  Күршім петроглиф-
теріндегі атқазық суреттері осы ғұрыппен астасуы мүмкін (2-сур.). Егер үндіеуропалықтардың Орталық 
Азия халықтарымен байланыстарын негізге алар болсақ, онда олардың арасында атқазықтағы жылқымен 
байланысты кейбір ғұрыптарының сəйкес келуі таңданыс тудырмайды.  

Өзіміз сипаттап отырған Күршім кескіндік композициясында жылқылармен бірге 6 шабағы бар 
шеңбер бейнеленген. Ашвамедха барысында ғұрыптың мазмұнын одан əрі тереңдету үшін құрбан 
бағанының үстіне күннің нышаны ретінде дөңгелек орнататын. Осы ретте біз сипаттап отырған шеңбер де 
осы ғұрыптың терең мағынасына арналса керек. 

Осындай мазмұндық мəні бар кескін Жетісудағы Құлжабасы жартас суреттерінде де кездеседі. 
Мұндағы атқазықта үш жылқы бейнеленген. 

Жалпы алғанда, "əлем ағашы" түбіндегі жылқы əртүрлі халықтардың дүниетанымы мен өнерінде 
уақытнамалық жəне территориялық ерекшеліктерге ие. Сондықтан оның толыққанды мазмұнын ашу 
үшін сол жердегі автохтонды халықтың этнографиясымен байланыстыра қараған жөн сияқты. 

Осылайша, байқап отырғанымыздай қола дəуірі жартас бетіндегі суреттерде жылқы бейнесінің өзі екі 
бағытта анықталады. Ең алдымен жылқылар жалғы-жарым немесе топтасқан қалыпта сурттелсе, еді бір 
кезекте күрделі діни-салттық композициялардың асты кейіпкеріне айналған.  
Ерте темір дəуірі жартас суреттеріндегі жыл0ы бейнесі. Б.з.д. І мыңжылдықта Еуразия даласын-

дағы тұрғындардың жаңа шаруашылық-мəдени тұрпатына – көшпелі бақташылыққа ауысуы, сонымен 
бірге алғашқы мемлекеттік құрылымдардың құрылуы нəтижесінде түрлі əскери институттардың  қалып-
тасуы жаңа идеология мен дүниетанымның жүзеге асуына себеп болды. Мұның өзі жерлеу ғұрпы мен 
өнерде көрініс тапты. Осы уақыттағы жартас суреттерінде аң бейнелі стилде орындалған бейнелер, жырт-
қыштардың басқа жануарларға шабуылы, аңшылық желілер, əскери қақтығыстар сияқты сарындар 
басымдық алады. 

Ерте көшпелілер қоғамында жылқы малына деген түсінік тіптен арта түседі. Қаратаудың жартас 
бетіндегі суреттерінде осы кезеңге тəн жылқы немесе салтаттылардың түрлі үлгілерін кездестіруге 
болады. Аталған кезеңдегі жылқылар мойны жіңішке əрі ұзын, қарны тартыңқы сарында беріледі. 1949-
1950 жылдары Ходжакент петроглифтерін зерттеген Х.Алпысбаев олардың қолдан будандастырылған үй 
жылқысы екендігін алдыға тартқан болатын [6, 186 б.]. 

Қарастырылып отырған кезеңде жылқы бейнесі күн жəне жылдамдық нышыны, жауынгердің сенімді 
серігі ретінде кескінделеді. Яғни, осы уақытта салт атты жауынгер дүниетанымдық құндылықтар 
жүйесінде өзіндік орнын алғанымен, аталмыш кезеңде толыққанды басымдық алмайды. Екінші жағынан, 
зерттеушілердің пікірінше жылқы немесе салт атты бейнесі басқа тұрғыдан да түсіндірілуі мүмкін. Оған, 
Таңбалы (3-сур.) мен Қаратаудағы басына тау текенің мүйізімен бітісетін бетперде кигізілген жылқылар 
дəлел бола алады.  

Қызылшың жартас суреттерінің бірінде тік беткейлі тегістікте қола дəуірінің суреттерінің үстінен 
қашалған, үлкен көрініс ретінде салынған төрт жылқы бейнесінің барлығы «жарты ай»  тəріздес қос 
мүйізбен кескінделген. Бұл бейнелердің жартас суреттеріндегі баламасын Таңбалы петроглифтерінен, 
Хантаудағы Теректі петроглифтерінен көре аламыз  [7]. 

Бұл бейнелер Таулы Алтайдағы пазырық, Қазақ Алтайындағы Берел обаларында жерленген жылқы-
лардың басындағы бетперделерді қайталайды. 
Ортағасырлы0 сурттердегі жыл0ы бейнесі. Осы кезеңде алғашқы дəуірлердегі бейнелеу сарындары 

қалыс қалып, алдыңғы қатарға қоғамдағы саяси-əлеуметтік қатынастарды суреттейтін кескіндер шығады. 
Ортағасырлар бойы əскери істің негізгі қозғаушы күш болуы өнерге де өзінің ықпалын тигізеді. Ендігі 
жерде жылқы жеке дара емес, жауынгердің жорықтағы серігі ретінде бейнеленеді. Жартас бетіндегі 
жауынгер, ат-əбзелімен берілген жылқы жəне қару-жарақ кешені – ғасырлар бойы дамып келе жатқан 
жылқышылық мəдениеттің шарықтау шегінің көрінісі болып табылады. Ортағасырлық салт атты жауын-
гердің бейнесі Орталық Азия петроглифтеріндегі ең танымал суретке айналады. Жартастағы бейнелерде 
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жауынгердің жылқысына ерекше мəн берілген. Ол жараған қалыпта, жіңішке аяқты, қысқа қиылған жалы 
бар  мойыны аққу тəрізді майысып, тік құлақты басы кішірек мəнерде берілген. Осы уақыттағы танымал 
бейнелердің бірі – қолына ту ұстаған жауынгер (4-сур.). З.Самашевтың пікірінше бұл бейне ежелгі түрік 
кешенінің ерекше «мəдени шартты белгісі» болып табылады [8].  

Осылайша жоғарады өзіміз тоқталып өткен тарихи кезеңдер бойынша жартас бетіндегі жылқы бейне-
сінің өзгеруіне қатысты төмендегідей тұжырымдар жасауға болады.  

Қола дəуірі петроглифтеріндегі жылқы бейнесі зооморф кескіндерінің ішінде жиі қолданылатын 
сарындар қатарына жатады. Алғаш қолға үйретіліп, шаруашылықта алдыңға қатарға шыға бастаған 
жылқы дүниетаным жүйесінде де өзіндік нышан белгісін алады. Яғни, жылқы түрлі ғұрыптық 
көріністердің ортасында бейнеленеді.  

Келесі, яғни ерте көшпелілер заманында жылқы бейнесі екі түрлі мəнде сипатталады. Бір жағынан, 
жылқы кескіні сол замандағы қоғамдық қатынастармен байланыстырылса, екінші жағынан жосын-жорал-
ғылармен де астасып жатады. 

Ал ортағасырлық кескіндердегі жылқы бейнесі сол дəуірдің əскерилендірілген жүйесіне икемделіп 
берілген. Яғни, жылқы өзіміз жоғарыда айтып кеткініміздей қарулы жауынгермен қосылып ортақ бір 
жүйені құрайтын бейнені береді. 

Жалпы алғанда, қазақ даласында сонау энеолиттен бастау алатын жылқы малымен байланысты түрлі 
əдет-ғұрыптар (жерлеу ғұрпы, жартастағы сурет, шағын мүсіндер жəне т.б.) əр дəуірде өзіндік сипат алып, 
қоғамдық қатынастардың өзгеруіне қарай жаңаша бейімделіп отырды. Бір айта кетерлігі, жылқы бейнесін 
тасқа қашау бертінгі уақытқа дейін сақталып, еліміздің батыс өлкесіндегі мазарлардың қабырғаларында 
өзіндік орнын алады. Бұл өнер арқылы қола дəурінен бері жеткен тарихи тамырластықтың айқын куəсі 
бола алады.   
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Аннотация 
Статья посвящена анализу лошади в наскальном искусстве древнего населения Казахстана от эпоху бронзы до 

средневековья. В качестве источников для раскрытия темы  используются материалы из ранее исследованных 
комплексов наскального искусства. Изображения лошадей рассматриваются в качестве одной из составляющих 
изобразительного искусства региона в указанное время. Гравировки анализируются по двум параметрам: образы и 
их иконография, сцены и композиция. 

Изображения коня можно разделить на несколько групп, которые имеют не только типологические сходства в 
изображении, но и дают возможность делать определенные выводы о роли образа коня в представлениях древних и 
средневековых кочевников.  

Ключевые слова: Конь, бронзовый век, наскальное искусство, мировоззрение, ранние кочевники. 
 

Аbstract 
This article analyzes the horses in the rock art of the ancient population of Kazakhstan from the Bronze Age to the Middle 

Ages. As sources for the disclosure of threads used materials from the previously studied complexes of rock art. Images of 
horses are regarded as one of the components of the fine arts in the region at that time. Engraving analyzed by two parameters: 
the images, and their iconography, and the composition of the scene. 

Images of the horse can be divided into several groups, which have not only typological similarities in the image, but also 
make it possible to draw conclusions about the role of the image of a horse in the views of the ancient and medieval nomads. 

Keywords: horse, bronze age, rock art, world view, early nomads. 
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