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On the basis of the decision of Committee for control in the sphere of education and science (order №433-3 . from June, 26, 2003) 
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Пірəлиев С.Ж. - п.ғ.д., профессор, �Р �ҒА академигі,   
Абай атындағы �аз�ПУ-ні� ректоры 

 
Үстіміздегі жыл еліміз үшін тарихи оқиғаларға толы жыл. Атап айтар болсақ, Қазақ хандығының 
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Ассамблеясына 20 жыл, ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевтың туғанына 170 жыл, ұлы ғалымымыз  
Шоқан Уəлихановтың туғанына 180 жыл, талантты тарихшы Е.Бекмахановтың 100 жылдық 
мерейтойлары тұспа-тұс келіп, олар Қазақстанның түкпір-түкпірлерінде аталып өтіп жатыр. Осындай 
айтулы жылда отандық тарих ғылымында өзіндік орны бар, талантты тарихшы, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор, Қырғыстан тарихшылар қауымдастығының құрметті мүшесі, «Парасат» 
орденінің иегері, саналы ғұмырында 500 ден аста ғылыми мақала мен 20-дан астам монография 
жариялаған Жанұзақ Қасымбайұлы бүгінде ортамызда болғанда 74  жасқа толар еді.  
Белгілі ғалымға арналған «Қазақ мемлекеттілігі: өткені, қазіргісі, келешегі» атты республикалық 

ғылыми-практикалық коференция жұмысына қош келдіңіздер! 
Жанұзақ Қасымбаевтың есімі университетіміздегі белді кафедралардың бірі – «Қазақстан тарихы» 

кафедрасымен тығыз байланысты. Ж Қасымбаев 1967 жылдан өмірінің соңына дейін осы кафедрада 
ассистенттен бастап кафедра меңгерушісіне дейінгі жолды жүріп өтті. Ж.Қасымбаев өзінің ерен 
еңбегімен тарихшылар қауымының тұтастай бір буынына үлгі-өнеге корсетіп, өз ізденістерін отан 
тарихында айрықша орын алатын мемлекет қайраткерлеріне: атақты хандар мен Шыңғыс 
тұқымдарына, батырлар мен белді тұлғаларға арнады. Ж Қасымбайұлының Қазақ хандығының 
мемлекет қайраткерлері сериясымен 1999 жылдан жариялай бастаған екі томдық зерттеуінде Ералы 
(1792-1794), Есім (1794-1797), Барақ сұлтан , əйгілі хандар Абылай мен Əбілхайырлар өмірлерінің 
ақырғы жылдары, Айшуақ (1719-1810), Жантөре хан (1759-1809), Жəңгір хандар (1801-1845)  
қайраткерліктеріне арналады.     
Белгілі ғалым тарих ғылымында алғаш рет Ресей империясында генерал шенін алған қазақтар 

туралы да бірінші болып монография жариялады. Талантты тарихшы қазақ мемлкеттілігінің бастауы – 
Қазақ хандығының құрылуына қатысты да біршама зерттеулер жүргізген болатын. Ғалымның  «Қазақ 
хандығының құрылу уақыты туралы» ғылыми еңбегінде хандықтың көптеген мəселелері қозғалып , 
кейбір ойлары көпшіліктің назарын аудартады. Осы еңбектегі Ж Қасымбаевтың «қазіргі мемлекетті-
лікті бұрынғы өткенімізбен, яғни бүгінгі мемлекеттілікті Қазақстандағы дəстүрлі иституттың жаңа-
дан өрлеуі ретінде қабылдап, тарихи сабақтастықта қарастыруымыз керек» деген пікірі бүгін де 
өзекті.  
Ж.Қасымбайұлы өзінің ғылыми ізденістерін жоғарғы оқу орнында студенттерге дəріс берумен 

қатар жүргізді. Оның Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіндегі 35 жылдық 
ұстаздық қызметінде көптеген талантты жастар ұлағатты ұстаздан дəріс алып, өз білімдерін жетіл-
дірді. Ұстаздық қызметті Ж Қасымбаевтың өзі де күнделікті қызу еңбегінің негізгі бір бөлігі ретінде 
қарады. 
Отандық тарих ғылымы үшін аямай тер төккен талантты тарихшының өмір жолы мен ғылыми - 

педагогикалық қызметі еліміздегі жоғарғы оқу орындарының қара шаңырағы Абай атындағы қазақ 
ұлттық педагогикалық университитетімен тығыз байланысты. Сондықтан бүгінгі күні Тарих жəне 
құқық институтының академик Т.Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасының ұйымдасты-
руымен «ІХ Қасымбаев оқулары» аясында өткізіліп отырған «Қазақ мемлекеттілігі: өткені, қазіргісі, 
келешегі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның тарихшыларға, студенттер 
мен магистранттарға, жалпы көпшілік қауымға берер тағылымы зор. Алдағы уақытта да осы игі 
бастама жалғасын тауып, дəстүрге айналатындығына сенімдімін.   
Қадірлі қауым, конференция жұмысына сəттілік айта отырып, қатысушы қонақтар мен зерттеуші 

ғалымдарға шығармашылық табыстар тілеймін!     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISSN 1728-5461 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Kazakh National Pedagogical University after Abai 
 
 
 
 
 
 
 

ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК 
BULLETIN  

  
 

«Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы 
Серия «Исторические  и социально-политические науки» 

Series «Historical and socio-political sciences» 
 

№4 (47), 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы 
 



ISSN 1728-5461 

 
 
 
 
 
 
 
 

ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК 
BULLETIN  

  
 

«Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы  
Серия «Исторические  и социально-политические науки» 

Series «Historical and socio-political sciences» 
 

№4 (47), 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №4 (47), 2015 г. 

5 

ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАРИХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

 
ƏОЖ  94 (574) 

 
  МЕМЛЕКЕТТІ ҰЛТ: БАСТАУ КӨЗДЕРІ МЕН ТАҒДЫРЫ 

 
Қойгелдиев М.Қ. - тарих ғылымдарыны! докторы, профессор Абай ат.$аз%ПУ 

 
XV ғасырда ұлт ретінде қалыптасу жолында тұрған қазақ халқы өз мемлекттігін құрды жəне оған өз атын 

берді. Сол арқылы ол мемлектті ұлттар қатарына қосылды. Өз ретінде қазақ хандығы ұлттық бірегейліктіқ 
қалыптасуына жол ашты. Ұлттық бірегейлік ұлттың өзін-өзі сақтауының алғы шарты еді. 

Тірек сөздер: Қазақ хандығы, қазақ халқы, ұлттық бірегейлік 
 
Қазіргі уақытта басым түрде батыс мемлекеттерінде «тарих саясаты»  немесе «тарихи жад 

саясаты» (мəселен, Германияда, Францияда) сияқты ұғымдар айналымға жиі тартылуда. Бұл еуропа-
лық қоғамдардың кешегі өздерінің жүріп  өткен жолына деген қатынасын, көңіл күйін анықтауға 
байланысты қалыптасқан жағдай. 
Осы мазмұн жəне бағыттағы əрекет біздің елімізде де байқалады. Қоғамның өз тарихын жаңа 

сапада қорытуға деген сұранысын қолдаған Н.Ə Назарбаев  1998 жылды «Халық бірлігі мен ұлттық 
тарих жылы» жариялады, ал одан бұрынғы 1997 жыл саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы 
болды.  
Кенесары Қасымұлы, Əлихан Бөкейхан, Мұстафа Шоқай жəне басқа тарихи тұлғалардың есімдері 

оқулықтардан орын алды, Алаш зиялыларының артында қалған мұралары жарық көрді. Бұл іс 
мемлекеттің қолдауымен қазір де жүргізілуде.  
Міне осы аталған жəне басқа атқарылған көптеген істердің табиғи жалғасы ретінде мемлекет 

басшысының ұсынысы бойынша елімізде «Мəдени мұра» аталатын мемелекеттік бағдарлама іске 
асты. Оған шығармашылықтағы зиялылардың  үлкен тобы жұмылдырылды. 
Міне осы атқарылған жұмыстар арнасында Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты белгі-

ленген шаралардың маңызы ерекше. Өйткені Қазақ хандығы геосаяси құрылым ретінде – ол біздің 
халқымыздың шынайы тарихы, сондай-ақ ол еліміздің өткен өмірі ғана емес, тарихи жəне табиғи 
сабақтастық жалғасы бар бүгінгі шындығы. Қазақ хандығын еске алу – бұл ұлттың тарихи жадын 
жаңғырту əрекеті ғана емес, сонымен бірге отарлық кезеңде жеңілген, бүктелген оның ұлттық болмы-
сы мен санасын жаңа сапаға көтеру əрекеті. Қазақ хандығы туралы сөз – бұл Мағжан ақын айтқандай 
Алтын айға – Азаттыққа қол созып, бірақ жете алмаған Исатай мен Кенесарылардың, Əлихан мен 
Ахметтердің, Тұрар мен Смағұлдардың  асыл арманын есте ұстап, іске асыруға ұмтылыс. Қазақ 
хандығы – ол біздің бүгінгі тəуелсіз мемлекеттігіміздің бастау көзі.  
Мемлекеттігі жоқ ел – жетім ел (Ə.Н.Бөкейханов). Ол елдің мінезі, ділі жағымсыз өзгерістерге 

ұшырайды. Атамекен жері күтімсіз күй кешіп, азып-тозады. Өткен 20 ғасырда жүріп өткен тарихы-
мыз соған айғақ. Сондықтан да қазақ мемлекеттілігінің өмірге келген сəтін, оның атамекен жеріміздің 
ауқымын анықтап, елдігімізді сақтап, өркендету жолындағы қызметін қоғам, əсіресе жас ұрпақ 
санасына сіңірудің маңызы зор.  
Отандық тарихнамада қазақ халқының мемлекет құру тəжірибесіне белгілі себептерге байланысты 

тиесілі дəрежеде көңіл аударылмай келді. Ш.Ш.Уəлиханов атындағы тарих жəне этнология 
институтының ұжымы 2007  жылы «Қазақ мемлекеттігінің тарихы (ежелгі жəне ортағасырлық кезең) 
аталатын монографиялық зерттеу жариялады.  Бұл еңбек еліміздегі мемлекеттілік тарихына арналған 
сəтті зерттеу ретінде аталуға əбден лайық.  
Н.Ə.Назарбаев «Тарих толқынында» атты кітабында «біздің халық үшін бас біріктірудің бастауы 

ұдайы мемлекеттік идеясы болып отырған», - деп көрсетіп, қазақ жеріндегі мемлекеттіліктің үш 
кезеңін яғни Ресей империясы құрамына енгенге дейінгі мемлекеттілік, формальды сипаттағы кеңес 
мемлекеттігін, сондай-ақ бүгінгі жаңа типтегі тəуелсіз Қазақстан Республикасын атайды. Соңғы 
кезеңге байланысты Елбасы «бəлкім, бұл біздің халқымыздың маңдайына жазылған ең соңғы тарихи 
мүмкіндік болар» деген тұжырымға келеді.  
Яғни, Елбасының бұл берілген тұжырымнан Тəуелсіз Қазақстан Республикасын қазақ жерінде 

ерте кезеңдерден бері орын алған  мемлекеттік құрылымдардың табиғи логикалық жалғасы ретінде 
қарастырып отырғандығын түсіну əрине қиынға түспейді.  



Абай атындағы $аз%ПУ-ні! Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4 (47), 2015 ж. 

6 

Жинақы тұрғыдан қазақ жерінде ерте замандардан бергі уақытта орын алған мемлекеттік құры-
лымдарды мынадай  сабақтастықта қарастыруға болар еді: 

1. Қазақ жеріндегі алғашқы мемлекеттік құрылымдар (сақ бірлестігі  (б.з.д. VIIғ. – б.з II ғ) үйсін 
жəне  қаңлы мемлекеттік құрылымдары (б.з.д.ІІ ғ. – б.з. VІ ғ.). 

2. Жалпытүркілік мемлекеттік құрылымдар (батыс түрік қағанатынан (603-659 ж.ж) Ақ Орда 
мемлекеттігіне (1370-1410 ж.ж) дейінгі)  

3. Қазақ хандығы  (1465-1466 ж.ж – ХVІІІ ғ. 20-шы ж.ж) 
4. Советтер Одағы құрамындағы Қазақ Республикасы (ХХ ғ.) 
5. Тəуелсіз Қазақстан Республикасы (1991 ж. бері )  
Кестеде берілген мемлекеттілік құрылымдардың даму ерекшеліктері мен олардың  өзара сабақтас-

тығы мəселесіне мақала көлемінде арнайы тоқталу мүмкін емес. Дегенмен, мəселенің мынадай 
қырларына назар аудару қажет-ақ. 
Біріншіден, бұл мемлекеттік құрылымдардың бəрі де бүгінгі қазақ мемлекетінің территориялық 

аумағында өмірге келді. Яғни олардың əрқайсысы осы өңірді шаруашылық тұрғыдан игеру жəне оны 
шеттен төнген қауіп-қатерден сақтауға өз үлестерін қосты. Олардың мемлекет құру жəне оны 
жетілдіру тəжірибесі бүгінгі қазақ елінің интеллектуалдық қорының негізін құрады.  
Мемлекет қалыптастыру, сол арқылы өзінің саяси-экономикалық жəне рухани тəуелсіздігін, 

ұлттық жəне мемлекеттік бірегейлігін сақтап, нығайту ісінде біздің ата-бабаларымыз əрекетсіз болған 
емес, бұл мəселеде біреулерден,  мүмкін,  кем, ал енді біреулерден артық түсіп жатты. Қалай 
болғанда да қамсыз қалған жоқ. 
Екіншіден, қоғамдық даму жолын таңдау, мəдени құндылықтарды қалыптастыру ісінде де 

халқымыз табыссыз болды деп айта алмаймыз.  
Осы ретте бір-екі мысал келтірейін. 
751 жылы зул-хиджа (шілде) айында Тараз қаласына жақын орналасқан Атлах қалашығының 

маңында тарихқа «Атлах-Талас шайқасы» деген атпен енген тарихи оқиға болып өтті. Бұл жерде сол 
заманның екі алып империясының əскер күштері, яғни қытай жəне араб əскерлері қанды шайқасқа 
шығып, бақ сынасты.  
Бұл соғыста жергілікті халық – түркештер мен қарлұқтардың қолдауына сүйенген арабтар жеңіске 

жетті.  
Міне осы тарихи беттесуде араб жағын қолдаған түркеш жəне қарлұқ қағандары тарихи тұрғыдан 

тура шешім қабылдаған еді. Біріншіден, үлкен қарқын ала бастаған қытай экспансиясының жолы 
кесілді. Сол арқылы, екіншіден, түрік халықтары өздерінің этникалық болмысын сақтап қалды. 
Үшіншіден, түрік халықтары Алланың хақ діні Исламмен қауышты.  
Ислам дінін қабылдау түркі халықтарының мемлекеттік дамуына да жағымды əсері болды. Ислам 

дінін қабылдаған Қарахандар əулеті орта Азиялық түркілердің басқару салтын сақтай отырып, оны 
ислам институттарымен байыта түсті. 
Қарахандар мемлекеті ортаазиялық түркілердің Ислам дінін қабылдаған алғашқы мемлекеті еді. 

Қарахандар мемлекетінде түркілер мəдениетін жалпыадамзаттық кеңістікке алып шыққан ғылыми 
жəне көркем шығармалар дүниеге келді. Түрік мəдениетінің жаңа сапаға көтерілуінің жинақы 
көрінісі түркі əдеби тілінің қалыптасуы болды.  
Осы ретте əсіресе Ж.Баласағұн мен М.Қашқари еңбектерінің орнына ерекше тоқталған жөн. Бұл 

екі ғұлама барлық түрік халықтарына ортақ тарихи тұлғалар ретінде аталады жəне солай екендігі 
ешқандай да дау туғызбайды. Ж.Баласағұн болса біздің жерлесіміз. Ол Шу өзені бойындағы 
Баласағұн қаласында туып өскен, «Құтты білік» аталатын ұлы еңбегін Баласағұнда бастап, Қашқарда 
аяқтап  Сатұқ Бура ханға тарту етеді. 
Махмұд Қашқари түріктер Алланың басқа да сүйікті құлдарының санатында екендігін айтып, 

«Тəңірі оларды «Түрік» деп атады жəне оларды мемлекетке еге қылды» деп көрсетіп, сондықтанда 
«мəңгілік жəдігерлік, таусылмас-түгесілмес, азып-тозбас бір байлық болсын деп, бір Тəңірге 
сыйынып», «Түрік тілдерінің диуаны» кітабын жазғанын баяндайды.   
Түркі халықтары құрған мемлекетті іргелі де тұрақты шындыққа айналдыру, ал оның халқын 

шынайы бақытқа жеткізу жолдарын іздестіру Ж.Баласағұн шығармасының өзекті жібі. Ойшылдың 
пікірінше билікке ізгі басшы отырғанда ғана қоғамда береке-бірлік болмақ. Мемлекет басшысы 
Күнтуды Елік хан сарайына келген ақыл иесі Айтолдының елді дұрыс басқаруға байланысты 
тұжырым-пікірлерін естіген соң: 
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Сендей жанды аңсап, іздеп жүр едім, 
Тəңір берді, қабыл болды тілегім,-  

деген тұжырымға келді. 
Əділ заңға сүйенген иманды қоғам құру жолдарын іздеген бұл ұлы шығарманы оның авторы қазақ 

жерінде салтанат құрған Қарахан мемлекетінің орталықтарының бірі Баласұғын қаласында жазғанды-
ғын, ал мұндай еңбектің синхронды тұрғыдан алғанда XI ғасырдағы Еуропа мен Ресейде жазыла 
қоймағандығын ескерсек, қазақ елінде мемлекет құру идеясы мен тəжірибесі өріс алмаған деген 
сөздің ұшқары айтылған пікір екендігін жеңіл аңғаруға болады.  
Қоғамда ұлттық мемлекеттіліктің бастау алатын мезгіліне байланысты пікірлер қайшылығы бар 

екендігі байқалады. Мəселен, бұл ретте оны сақ жəне ғұн (б.з.д. мыңжылдық) сияқты соңында  терең 
із қалдырған мемлекеттік құрылымдардан бастауды жөн санайтындар бар. Олар, əрине, біздің ұлттық 
тіліміз бен мəдениетіміздің де түп-тамырын осы қоғамдық бірлестіктерден іздеуге шақырады.  
Келесі ұстанымдағылар ұлттық мемлекеттіліктің тарихын ХV ғасырда құрылған Қазақ хандығы-

нан бастағанды жөн санайды. Қазақ мəдениеті мен тілінің тарихын осы мезгілден бергі уақытпен 
шектеуді орынды көреді. 
Түптеп келгенде бұл екі ұстанымның арасында соншалықты терең қайшылық та жоқ. Өйткені, 

ешнəрсе ғайыптан пайда болмайды. Алтын Орда аталған алып империялық құрылым ыдыраған соң 
өмірге келген қазақ ұлты мен оның мемлекеттігі соған дейінгі қазақ жерінде тынымсыз жүріп жатқан 
əлеуметтік-саяси процестердің жиынтығы жəне  логикалық жалғасы еді. Яғни, ХІV-XV ғасырларға 
дейінгі  тарихымызды жалпытүркілік кезең, ал XV ғасырдан кейінгі тарихи кезеңді мемлекетті ұлт 
кезеңі ретінде қарастыру орынды болмақ.  
Мұндай тұжырымға Əбілқайыр хан билеген Өзбек ұлысынан Керей мен Жəнібек сұлтандар бастап 

бөліне көшкен елдің Жетісудағы Қозыбасы биігінде шаңырағын көтеріп, туын тіккен мемлекеттік-
құрылымға қазақ деген өз атын беруі жеткілікті негіз бола алады.  

XV ғасырда құрылған Қазақ хандығы өзіне дейінгі қазақ жерінде көрініс тапқан саяси бірлестіктер 
мен мемлекеттік құрылымдардың қызметін одан əрі жалғастырды. 1509-1521 ж.ж. аралығында билік 
құрған Қасым хан тұсында Қазақ мемлекетінің этносаяси аумағы толығымен қалыптасып, қазақ 
халқы ұлт ретінде бір мемлекет шаңырағы астына бірікті.  
Сонымен хиджраның 870 жылы, яғни 1465-1466 жыл  қазақ хандығының құрылған мезгілі ретінде 

қабылданған. Ал оның шаңырақ көтерген жері Жетісудың батыс бөлігі, яғни қазақ халқының құрамы-
на енген тайпалық одақтардың дəстүрлі атамекені.  
Қазақ тарихында белгілі бір ру-тайпаның  қоғамның басқа бөлігінен түрлі себептерге байланысты 

бөліне көшуі түрлі кезеңдерде болып тұрған. Ал бұл жолғы Жəнібек пен Керей сұлтандар бастаған 
біраз жұрттың Өзбек ұлысынан жарыла көшуі, əрине, биліктегі Шыңғыс ұрпағы арасындағы кезекті 
билік үшін таласынан анағұрлым кең ауқым алғандығын аңғартса керек. 
Сондай-ақ деректік материалдар Өзбек ұлысынан біраз жұрттың жаңа пайда болған хандыққа бет 

бұрып жарыла көшуі бір емес, бірнеше мəрте қайталанғандығын білдіреді. Демек, екі сұлтанның 
Əбілқайыр ұлысынан бөліне көшуіне себепші болған жағдай халықтың қалың арасындағы ықпалды 
топтардың ішінде саналы əрі мақсатты түрде мемлекеттік құрылымға бағытталған əрекеттің орын 
алғандығы болса керек. Өкінішке орай, хандар мен сұлтандардың қызметін қырағы бақылап отырған 
ортағасырлық деректер қара халықтың арасынан шыққан белсенді əрекеттерге көп жағдайда 
самарқаулық танытқан. Сондықтан да тарихи маңызы бар істерге келгенде көп жағдайда қара халық 
үнсіз тобырдың орнында жүреді. Ендеше халықтың билеуші топтарының кезінде Жетісуға келіп, 
хандық құрған (XІV ғ. соңы) Ұрыс ханның ұрпақтары Жəнібек пен Керейге мемлекеттік құру ісін 
мойындарына алып, тарихшы Қадырғали би Қосымұлы айтқандай, «атасының ұлысын билеу» 
жөнінде ұсыныс жасауы əбден мүмкін еді жəне солай болды да.  
Алғашқы қазақ хандарын (Керей мен Жəнібек) қоршаған орта, олардың сол ортамен ара қатынасы, 

ортаның жеке тарихи тұлғалары туралы зерттеу еңбектерінде тұшымды нəрсе жоқ десе де болады. 
Мұндай жағдайға, мүмкін, таң қалудың қажеті де бола қоймас. Өйткені, алғашқы қазақ хандары 
жөнінде бізге жеткен жазба дерек көздерінде олардың төңірегі, жеке тарихи тұлғалар жөнінде ештеме 
айтылмайды. Ал тек жазба құжат түрінде жеткен фактілік материалдарды ғана  мойындайтын 
дəстүрлі тарихнама ол жөнінде мəселе қозғап, ойланып та  жатпады.  
Осы арнада қалыптасқан тарихнама қазақ хандығы кезеңінен бері халық жадында сақталып, 19-20 

ғасырларда ғана қағаз жүзіне түскен фактілік материалдарға жоғарыдан менсінбей қарап, оларды 
қалың тобырға тиесілі сенімсіз аңыз-əңгімелер қатарына жатқызды. Ғылым жүзінде оларды зерттеуге 
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алып, ғылыми айналымға тарту ісін əдебиетшілердің үлесіне қалдырды. Тек кейінгі кезеңде ғана 
мұндай көзқарастың іргесі сөгіле бастағаны байқалады. Мəселен, «Мəдени мұра» бағдарламасы 
аясында жарық көрген жүз томдық «Бабалар сөзінің» бірнеше томы тарихи əңгімелерге, жырларға, 
қазақ хандығы тұсындағы тарихи оқиғалар мен тарихи тұлғалар туралы аңыздарға берілді. Қазіргі 
уақытта əлеуметтік ғылым салалары алдында осыншама ауқымды мұраны ыждағаттықпен игеру 
міндеті тұр. Ал тарихнама ғылымына шынайы халық тарихын жазу мүмкіндігі кеңейе түсті деп 
айтуға негіз бар.  
Міне осы дерек көзідеріне сүйене отырып қазақ хандары сарайына жақын жеке тұлғалар болға-

нын, олардың қатарында, мəселен, Асан қайғы Сəбитұлы, Жиренше шешен сияқты өз ортасына 
танымал адамдардың болғанын байқауға болады. 
Алтын Орда ыдырап, оның құрамындағы халықтардың əрқайсысы өз бетінше ел, мемлекет болу 

қамына көшкен ауыр тарихи кезеңде қалың қазақтың арасынан шығып «не болады?» деген астарлы 
сұрауды ел алдына алғаш тастаған осы Асан ата еді дейді М.Əуезов «Содан кейінгі заманда шыққан – 
деп жазды ол, - жақсының барлығы да сол сұрақты мың қайтарып айтқан, бірақ ешбірі жауап беріп 
алмай, шешу айта алмаған...» (М.Əуезов жиырма томдық шығармалар жинағы. 16 т., А., 1985, 182-
183 б.б.). 
Асан қайғы мен Жиренше шешен есімдері алғашқы қазақ хандары төңірегіндегі ел қамын ойлаған 

кемеңгер билер мен шешендердің халық жадында сақталып, бізге жеткендері ғана, ал олар аз 
болмаған.  
Ал осы халық жадындағы аңыз-əңгімелердегі Жəнібек хан Ж.Баласағұн айтқандай ізгілікті басшы. 

Төңірегіне əділдік, тазалық жолындағы адамдарды жинайды. Қарапайым халыққа жақын. Асан 
қайғы, Жиренше шешен сияқты кемеңгер тұлғалар оның кеңесшілері. Осы ретте халық жадындағы 
Жəнібек хан бейнесі шындыққа жанасады ма? деген сауал туындайды. Біздің пікірімізше, ия ол  
шынайылықтан алыс емес. Өйткені халық жаратпаса оның есіміне «əз» деген жұрнақты қосып «əз 
Жəнібек» атамас еді. Сондай-ақ Жəнібек хандай əкенің тəрбиесін алмаса Қасым қандай оның 
мұрагері болар ма еді? 
Ал, қара халықтың билеуші топтарының Жəнібек пен Керей сұлтандарға мемлекет құрып, ел болу 

туралы ұсыныс айтуына түрткі боларлық себептер аз еместін. Солардың негізгісі, əрине, қазақ 
жеріне, соның ішінде əсіресе Жетісу мен Шу өңіріне сырттан төнген қауіп еді. 
Бұл ретте ең алдымен қазақ елінің шығыс жағындағы көршісі жоңғарлық ойраттар жеріндегі 

тарихи өзгерістерді еске алуға  тура келеді. XV ғ. ортасына  қарай барлық ойрат (қалмақ) елін бір 
мемлекетке  біріктірген Тоған тайшаның ұлы Есен тайша бүкіл батыс жəне шығыс Монғолдардың 
билеушісі дəрежесін иемденген еді. Оның Мин империясына жасаған бір жорығы тіптен император 
Чжу Цичжэнді тұтқындаумен аяқталады. Қытайдан алым-салық алып тұрудан қанаттанған Есен 
тайшаның назары енді Моғолстан мен Жетісу жаққа қарай ойысып, бұл жақ беттегі көршілерінің 
көңілінде үлкен алаңдаушылық туғыза бастайды. 

1452 ж. Есен тайшаның қолдары Моғолстанға басып кіріп, сонан соң Жетісуға еніп, одан ары 
оңтүстікке бет алып Сыр бойы өңірін, Түркістан, Ташкент, Отырар сияқты орталықтарды тонап, 
Сығанаққа жақын Көк-Кесене атты жерде Əбілқайыр ханның əскерімен кездесіп, оны талқандап 
жеңеді. Қалмақтардың бұл жорығы 1455 жылы, яғни Есен тайшы өлгеннен кейін аяқталады. 
Қуатты қалмақ мемлекетінің өмірге келуі бұл кездегі Моғолстан билеушісі Исабұғы (Иса Бұға) 

ханды да, Алаш жұрты мен оның билеушілерін де терең ойға батырғандығы анық. Сондықтан да 
Исабұғы ханның Қазақ бірлестігіне қолдау танытып, Жетісудағы Қозыбашыда жаңа хандықтың 
шаңырағын көтеруге ықылас білдіруін қалмақтар тарапынан төнген қауіпке тосқауыл қою қажетті-
лігінен туған шара есебінде қарауға негіз аз емес-тін. 
Сонымен бірге, Жəнібек пен Керей сұлтандардың Жетісуға келіп орын тебуін сол тарихи кезеңдегі 

халық санасындағы билік туралы ұғым-түсініктерден де бөліп қарауға болмас. Қарапайым халық 
күнделікті өміріндегі жағымды өзгерістерді, бетпе-бет келген қоғамдық мəселелердің дұрыс шешімін 
табуын ақылды да жігерлі тұлғалардың билікке келуімен байланыстырды. 
Халық санасында берік орныққан бұл пікір жөнінде Мұхаммед Хайдар Дулати: «Алла тағала 

əлемді жаратты жəне жаһанда тəртіп орнату үшін соған лайық биік тұлғалы патшалардың дəнекер 
болуын жөн көрді. Сонда ғана адамзат зұлым-зорлықтан аман-есен болып, тіршілігін жасар болар 
деген. Бұл құдайдың хикметі» - деп жазды. Мемлекеттің ішкі тұрақтылығын сақтауға негізделген 
қазақ мемлекеті тарихында «Қасым ханның қасқа жолы» деген  атпен белгілі болған заңдар ережесі 
қабылданды. Қазақ Мемлекеттігі туралы мəлімет Еуропа елдеріне де жете бастады.   
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Ал Есім ханның «Ескі жолы» жəне Тəуке ханның «Жеті жарғысы» - бұл орталық хандық билік 
тарапынан ел өміріне заңдық негіз беріп, сол арқылы саяси тұтастықты сақтау жəне күшейте түсу 
əрекеті болатын. Сондай-ақ бұл ұлт санасында мемлекеттік бірегейлік ұғымын орнықтыру əрекеті де 
еді. 
Орыс тарихшысы Левшин Орыс патшалығының қазақ жеріне аяқ басар қарсаңында Қазақ ханды-

ғында мемлекеттіліктің барлық атрибуттарының болғандығын көрсетіп жазды. Хан – мемлекет басы, 
ал оның жанында тұрақты билер кеңесі ел өміріне байланысты шешімдер қабылдап отырды.  
Тəуке хан тұсында билер институтының белсенділігі мен беделі артып, күнделікті құқықтың жəне 

басқа өткінші істерді жүргізуде маңызды рөл атқарды. Хан сарайы жанында қарулы топ – төленгіттер 
ұстады. Төленгіттер түрлі міндеткерліктер атқарды. Солардың ішіндегі ең маңыздысы, əрине, халық-
тан алым-салық жинау болды. «Жеті жарғы» бойынша салықтың көлемі сұлтандардан басқа барлық 
қару асынатындар хан мен ел билеушілеріне жыл сайын мүлкінің 20-дан бір бөлігін салық ретінде 
төлеуге тиісті болды. Хандықтың астанасы жəне елдің рухани орталығы Түркістан қаласы болды. Аса 
маңызды жалпыұлттық мəселелер, соның ішінде басқа елдермен қатынас сипатын анықтау орталық 
хандық билікке жүктелді. Сонымен бірге, Қазақ хандығы аталған бұл мемлекеттік билікті біз асыра 
дəріптеуден алыспыз, бұл мемлекеттік жүйенің əлсіз жақтары да бар еді. Көшпелі мал шаруашылы-
ғына сүйенген экономиканың əлсіздігі, қуатты мемлекеттік басқару аппаратының жоқтығы, сондай-
ақ бұларға территориялық алшақтық қосылып феодалдық бытыраңқылыққа жол ашты. 
Тəуке хан өмірден қайтқан соң бытыраңқылыққа ұшыраған қазақ қоғамы 1723 жылғы жоңғар 

шапқыншылығына қарсылық көрсете алмады. 
XVIII ғасырдың басында Ресей қазақ жеріне көз сала бастағанда қазақ қоғамы саяси жəне 

экономикалық тұрғыдан əлсіреген, бытыраңқы жағдайда еді. Бұл жағдайды танып білген Ресей 
əкімшілігі біріншіден, қазақ қоғамындағы хандық билікті біртіндеп əлсірету, сонан соң, екіншіден 
мемлекеттіліктің барлық көрінісін біржола жою саясатын жүргізді. 

XIX ғасырдағы бүкіл қазақ қоғамын құшағына алған көтерілістер (И.Тайманұлы, Ж.Тіленшіұлы, 
Ж.Нұрмұхамедұлы, К.Қасымұлы бастаған жəне басқа) Ресей əкімшілігінің қазақ қоғамының ішкі 
өміріне араласып, өз тəртібін орнату əрекетіне көрсетілген қарсылық, сондай-ақ қалыптасқан жағдай-
ға байланысты қазақ мемлекеттігін жаңғырту əрекеті болатын. 
Ұлттық мемлекеттілікті жаңғырту, яғни мемлекеттік дербестікті қалпына келтіру əрекеті XX 

ғасырда, 1917 жылғы революциялық өзгерістер тұсында жəне одан кейінгі уақытта да жүрді.  
1917 жылы қазақ зиялылары империяда қалыптасқан саяси жағдайды пайдаланып, ұлттық 

мемлекеттілікті қалпына келтіру жолына түсті. Осы жылғы мамыр айынан бастап барлық қазақ 
облыстарында, уездерінде жəне кейбір болыстықтарда Қазақ комитеттері құрылып, олар империялық 
билік алдында қазақ мүддесін қорғау ісін қолға алды.  
Осы жылдың шілде айында болып өткен 1-ші жалпықазақ съезі ұлттық-демократиялық ұстаным-

дағы Алаш партиясын құру туралы шешім қабылдады. Жылдың аяғында өткен 2-ші жалпықазақ съезі 
Алашорда үкіметін сайлап, Алаш автономиясын жариялау туралы шешім қабылдады. Осы жасалған 
əрекеттің дерлік бəрі де негізгі мақсат Қазақ мемлекеттігін жаңғырту əрекеті болатын. 
Тек мемлекеттік тəуелсіздік алғаннан кейінгі уақытта қазақ халқы еркін даму, сондай-ақ дағдарыс-

қа ұшыраған ұлттық бірегейлігін жаңғырту мүмкіндігіне ие болды. Ал ұлттық бірегейлікті жаңғырту 
жəне сақтау ұлттық мемлекеттіксіз мүмкін емес. Мемлекеттілік арқылы ғана біз өзіміз қалағандай 
бағытта жəне мазмұнда өзгере аламыз. Сондықтан да бүгінгі мемлекеттік тəуелсіздікті сақтау жəне 
оны нығайта түсуге бар ерік-жігерімізді жұмсаудан зор міндет жоқ. 

 
Аннотация 

В XV веке Казахский Союз создал свою государственность, которая получила название «Казахское 
ханство». В свою очередь Казахское ханство являлось необходимым условием формирования национальной 
идентичности. 

Ключевые слова: Казахское ханство, казахский народ, национальная идентичность 
 

Summary 
In the XV century Kazakh Union created their own state, which was called "Kazakh Khanate". In turn, the Kazakh 

Khanate was a necessary condition for the formation of national identity. 
Key words: Kazakh Khanate, the Kazakh people, national identity 
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КАЗАХСКИЕ СУЛТАНЫ ОРЕНБУРГСКОГО ВЕДОМСТВА В ХIX В.:  
ДОЛЖНОСТИ, ЧИНЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Султангалиева Г.С.  - доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби. 

 
В данной статье рассматривается процесс включения представителей привилегированного сословия казах-

ского кочевого общества - султанов Оренбургского ведомства на службу Российской империи через анализ 
должностных структур (казахские заседатели, правители Восточной, Средней, Западной части, дистаночные 
начальники), сложившиеся в первой половине ХIХв. в системе пограничного и местного управления казахами 
Младшего жуза.  

Ключевые слова: казахские султаны, должности в системе местного управления,  Российская империя. 
 
Процесс включения представителей привилегированного сословия казахского кочевого общества - 

султанов Оренбургского ведомства на службу Российской империи рассматривается через анализ 
административных реформ первой половины ХIХ в. на территории Младшего жуза. Приоритет при 
назначении  на должности в местном управлении в первой половине ХIХ в. отдавался султанам, так 
как русские чиновники как представители сословной имперской России считали, что кооптация 
казахов на службу  и соответственно определение в табельный чин предполагало принадлежность 
кандидатов к привилегированной страте, а дети казахских ханов, султаны, согласно Указу Сената 14 
марта 1776  были «почитаемы за князей». 
В отечественной историографии практически не исследован  проблема системы должностей, 

которые занимали султаны, круг их обязанностей, сфера деятельности, их социальное обеспечение 
(жалование, пенсия), система награждениячинами (коллежский ассесор, надворный советник, 
титулярный советник и т.д.), орденами (св.Анны, св. Станислава, св. Владимира и т.д.), и наконец, 
вхождение их в привилегированное сословие Российской империи – дворянство.  Исходя из этого, 
основной целью доклада является раскрытие деятельности султанов на должностях в системе 
управления казахами Оренбургского ведомства в первой половине ХIX в. 
Доклад основан на исторических документах (прошения султанов, формулярные списки султанов, 

находившихся на должностях, их переписка с представителями российской власти), извлеченных из 
фондов Центрального государственного архива Казахстана, государственного архива Оренбургской 
области. 

1. Казахские султаны - заседатели Оренбургской Пограничной комиссии 
Штат Оренбургской пограничной Комиссии (создан в 1799г.) включал наряду с российским 

чиновниками (асессорами, регистраторами, переводчиками) заседателей от казахского населения, а 
именно один султан и двое старшин из трех племенных объединений Младшего жуза (алимулы, 
байулы и жетыру) с условием замены их через каждые три года. Казахские заседатели должны были 
быть « хорошего поведения, испытанной справедливости, почитаемые в роде». Комиссия предписала 
хану Младшего жуза Айшуаку (1797-1805), что заседатели  Пограничной комиссии могут быть 
избраны «с общего согласия всех знаменитых и уважаемых в орде людей» [1]. Одним из первых 
заседателей стал султан Тауке Айшуаков, который оставался на этой должности 18 лет. В 1818 году 
вместо султана Тауке Айшуакова был назначен султан Юсуф Нуралиев, который прослужил на этой 
должности одно трехлетие [2]. 
В первой трети ХIХ в. деятельность казахских заседателей не была эффективной. Во-первых, 

большинство из казахских заседателей не знали русского языка, не  могли эффективно  участвовать в 
рассмотрении дел, касающихся казахов. Во-вторых, многие из них просто не считали нужным 
присутствовать на заседаниях Комиссии или  являться на службу в Оренбург по своему состоянию 
здоровья, возраста. К примеру, султан Усу Алавшин, который должен  был находиться на службе с  9 
августа 1818 г., так и не приступил к исполнению своих обязанностей [3]. Исходя из сложившейся 
ситуации оренбургский военный губернатор П.Эссен (1817-1830) издал распоряжение от 13 апреля 
1820 г, отразивший  новые требования к работе Пограничной комиссии, суть которых заключалась в 
том, что Комиссия не имела права принимать окончательное решение без мнения казахских заседа-
телей. Во-вторых, «каковы они не были бы», они должны были «вносится для справки в журнал или 
протоколы заседаний Комиссии». В третьих, присутствии казахских заседателей  в Комиссии должно 
было быть обязательным «как чиновникам, получающим жалование», а в противном случае, им 
могла быть «прекращена выдача жалования» [4]. Вместе с тем, нежелание казахских заседателей  
Комиссии выезжать для службы в Оренбург определялось и низким жалованием, которое составляло 
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350 рублей в год.Хан Младшего жузаСергазы подчеркивал, что казахские заседатели были вынуж-
дены  тратить собственные деньги на растопку дров, покупку  съестных припасов и найм квартиры по 
прибытию в Оренбург, это приносило им «немалый убыток» и поэтому, по его мнению, «из ордынцев 
никто не зарится» на эту должность [5]. В результате за 1800-1824 гг. на службе в Комиссии было 
назначено 8 казахских заседателей, из низ 4 - из султанского  сословия. 
С 1825 по 1859гг. наблюдаются новые тенденции в назначении казахов на должность заседателей 

ОПК. С введением нового порядка управления в казахских землях Младшего жуза от 31 января 
1824г. заседателей от казахов стали определять не от племенных объединений, а от частей: Восточ-
ная, Средняя, Западная. Более того, теперь согласно распоряжению Оренбургского губернатора от 25 
июля 1825г. (№611) заседателями могли  назначать только лиц из султанского сословия [6].  
Султан-правитель Западной части казахов Оренбургского ведомства Каратай Нуралиев (1824-

1826) предложил продлить на следующее трехлетие полномочия заседателя от его территории уже 
находившегося на этой должности  султана БердалиКангазина [7].  
Султан-правитель Восточной части Джума Худаймендиев (1824-1830)  рекомендовал кандидатуру  

Каратая Бабина как султана, «весьма хорошего поведения, старательного в прекращении обоюдных 
между нами споров» и  самое главное - знающего российские законы. [8] 
Исполняющий должность султана-правителя Средней части султан МедетгалиТурдагалиев (1826-

1828) докладывал региональной администрации, что не имеет возможности кого либо рекомендовать, 
так как «способные султаны отсутствуют» для занятия этой должности [9]. 
Во-вторых, происходит выдвижение на должность молодых людей. Так, 10 марта 1837 г. двадца-

тилетний султан ТлеукабылАбултаев был определен на должность заседателя в Комиссии от 
Восточной части казахов Оренбургского ведомства, который прослужил более 20 лет. 20 сентября 
1841года был назначен новый заседатель от Западной части 32-летний султан Джанмухаммед 
Туккуджин (внук хана Айшуака) [10]. 
В третьих, анализ их послужных списков показал, что уровень их грамотности был достаточно 

высоким, они владели русским и татарским языками. В-четвертых, в 30-50-е годы ХIХ в. функции 
казахских заседателей расширились. Они не только присутствовали на заседаниях Комиссии, но и 
неоднократно командировались в казахские кочевья для сбора кибиточной подати, сверки количества 
кибиток, скота с размерами собираемых налогов, сбора информации о местах дислокации зимних 
пастбищ и кочевых маршрутов родов. Соответственно этому изменилось и жалование казахских 
заседателей, которое выросло до 600 рублей в год и включало дополнительно шесть четвертей 
ржаной муки [11]. 
За время пребывания на  должности заседателей ОПК  получили различные чины: от надворного 

советника (7-й класс по Табели о рангах, султан ТаукеАйчуваков) до хорунжего (Джанмухаммед 
Туккуджин). 

9 декабря 1859г. на основании указа «О переименовании степи Зауральских казахов, именуемой 
Малой Ордой в область Оренбургских казахов и о новом порядке управления областью» Погранич-
ная комиссия была переименована в Областное правление оренбургскими казахами. Соответственно 
в штате Областного правления сохранились должность казахских заседателей. Одним из казахских 
заседателей в течение почти 10 лет был выпускник Оренбургского кадетского корпуса, султан 
Сейтжан Джантюрин.  

Султаны-правители частей казахов Оренбургского ведомства 
В 1824г. был введен новый порядок управления в казахских землях Младшего жуза, законодатель-

но отразившийся в документе «Утвержденное мнение Комитета азиатских дел относительно 
преобразования управления Оренбургским краем». Территория казахских земель Младшего жуза 
была разделена на три части: Восточная, Средняя, Западная, во главе которых были назначены 
султаны-правители, а ханская власть отменена. Российские власти, таким образом, признали и 
законодательно закрепили  права султанов как единственных носителей власти в казахском кочевом 
обществе почти на полстолетия.  
За 1824-1869 гг. на должности султана-правителя  казахов Оренбургского ведомства находились 

16 человек. Все они из поколения хана МладшегожузаАбулхаира (1693-1748). В августе 1824 года 
были назначены султаны правители, которым были вручены символические знаки власти – знамя с 
императорским гербом, золотые сабли и специальные инструкции, которыми они должны были 
руководствоваться при управлении вверенными им частями. На каждого султана-правителя  состав-
лялся формулярный список и по окончании службы аттестат, который становился  своеобразным 
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«паспортом» для свободного перемещения и проживания его в любой точке Российской империи. К 
примеру, аттестат о службе султана-правителя Восточной части оренбургских казахов Мухаммед 
Джантюрина,составленный 17 ноября 1869 г.  как российскому чиновнику, включал все должности, 
которые он занимал на протяжении 28 лет и награды.  
На первом этапе внедрения института султаната (1824-1834) наблюдалась частая смена султанов-

правителей. Региональная администрация отмечала, что услуги султанов-правителей «… были 
скудными». Причиной этому являлась  медлительность, непоследовательность в их действиях при 
управлении подведомственными им казахами, в некоторых случаях совершенную бездеятельность  и 
даже игнорирование «предписаний начальства». Особенно это ярко проявилось  в деятельности 
султанов-правителей Средней части. За 1824-1826 гг. сменилось три султана-правителя (Темир 
Ералиев, Мати Мухамметгалиев исполняли должность только год, а султан Медетгали Турдалиев – 
два года). Вероятно, это было связано не только с непониманием султанами своей роли в структуре 
власти, но и сопротивлением реформам русской власти. 
К середине 30-х годов Х1Х в. картина изменилась. Баймухамед Айчуваков управлял Западной 

частью казахов Оренбургского ведомства 17 лет (1830-1847), а Мухамметгали Тяукин – 20 лет, а 
остальные султаны-правители находились на должности не менее 10 лет. Существенным фактором в 
стабилизации ситуации явилось и то, что в 40-50-х годах Х1Х в. на должность правителей назнача-
лись те лица, которые уже понимали общие требования, предъявляемые русской властью к казахским 
управленцам. Многие из них обучались в Оренбургском кадетском корпусе (М.Таукин, А.Сейдалин).  
К моменту назначения на должность султана-правителя уже имели практический опыт  управления 
(МухамеджанДжантюрин (с 1841 г.), Мухаметгали Тяукин (с 1845 г.) проработали на должности 
помощников султанов-правителей соответствующих частей, Ахмет Джантюрин (с 1830 г.) – началь-
ником 9-й дистанции и т.д.), сотрудничали с русскими чиновниками  региональной администрации, 
совместно участвовали в работе комиссий и т.д. К тому же региональная администрация  также уже  
знала возможности тех или иных претендентов на должность султанов-правителей. По сути, это были 
их выдвиженцы.  
Султан – правители Оренбургского ведомства начинали службу с чина войскового старшины 

(Мухамед Джантюрин) и дослуживались до чина подполковника (Араслан Джантюрин), полковника 
(Мухамед-Гали Таукин,) и даже до чина – генерал-майора ( Баймухамед Айчуваков и его сын,  
Мухамеджан Баймухамедов.).  
Наделение султанов исполнительной властью от русского правительства, назначение им жалова-

ние, сумма которого в год составляла 1200 рублей серебром, дополнительно 60 четвертей муки 
превращало их в служилых чиновников Российской империи. Султанам правителям как  чиновникам 
Российской империи, при выходе в отставку  назначалась  пожизненная пенсия [12, С.324]. К 
примеру, султану-правителю Восточной части оренбургских казахов Мухаммед Джантюрину, уво-
ленному в отставку в чине полковника, назначили пенсию в размере -1176 руб. серебром в год [13]. 

Султаны на должности помощников правителей  частей казахов Оренбургского ведомства. 
Должность помощника султана-правителя занимали в основном представители султанского 

сословия, которые в непредвиденных обстоятельствах могли временно исполнять обязанности 
султана-правителя. Так, после гибели султана-правителя Средней части подполковника Араслана 
Джантюрина исполнял обязанности помощник, есаул, султан Махмуд Алгазыев [14]. Султан 
М.Таукин, был признан по сведениям Пограничной комиссии, как «…бесcпорно лучший из 
помощников» и который мог бы  со временем стать«отличным правителем из-за его честности, 
объективности и интеллектуальному потенциала [15, C.67]. К примеру, султан Мухаммед 
Джантюрин находился на должности помощника правителя Восточной части казахов Оренбургского 
ведомства около 20 лет. Жалование помощников султанов-правителей составляло 200 рублей 
серебром  в год. 

Казахские султаны и должность дистаночного и местногоначальника 
С 30-х годов ХIХ в. одним из этих звеньев управления казахами Оренбургского ведомства стали 

дистаночные начальники, стоявших во главе новых территориально-административных структур – 
дистанций (административные участки между двумя крепостями), введенные в 1831году по инициа-
тиве Оренбургского военного губернатора, графа Павла Петровича Сухтелена (1830-1833). Дистаноч-
ные начальники представляли низовое звено в системе управления казахами Оренбургского ведом-
ства и стали новой социальной опорой российского правительства для «наблюдения за порядком», 
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«скорейшего доставления сведений обо всем случившемся» и «… исполнения предписаний 
начальства». Функциональные обязанности дистаночных и местных начальников в принципе 
совпадали, каждый выполнял свою службу на вверенной ему территории. На каждого дистаночного и 
местного начальника составлялся формулярный (послужной) список, который включал все данные, 
характеризующие чиновника, и отражал  процесс кооптации казахов на службу Российской империи 
и включения их в единую систему учета государством. Информация, вошедшая в формулярные 
списки, позволяет воссоздать не только общий «портрет» управляющего подведомственной дистан-
цией, выяснить их служебное, семейное, имущественное положение, но и восстановить сотни имён 
конкретных представителей исторических событий первой половины Х1Х в. 
Анализ послужных списков, Алфавитных списков о почетнейших и влиятельнейших ордынцах 

позволил определить, что около 20-тидистаночных начальников Оренбургского ведомства из 52-х 
назначенных за 1831-1869 относились к султанскому сословию. В основном все они являлись 
представителями династии ханов Младшего жуза Нуралы (1748-1786), Айшуака (1797-1805), Сергазы 
(1812-1824). Находясь на этой должности, они получали воинские чины регулярных войск: 
подполковник (Мухамеджан Баймухамедов, 8-я дистанция), хорунжий (Булхаиров Бигали, 31-я 
дистанция; Суюнучгали Медетгалиев, 13 дистанция и др.), сотник (Сулейман Джигангеров, 53 
дистанция; есаул (Асфендияр Сюгалин) и иррегулярных войск: зауряд-хорунжий (Досан Алгазиев, 10 
дистанция), зауряд-есаул (Махмуд Алгазыев). Зауряд-чины присваивались генерал-губернатором 
Оренбургской губернии. 
Председатель Оренбургской пограничной комиссии В.В.Григорьев, писал о начальнике 8-й 

дистанции, султане Мухамеджан Баймухаммедова как уже сформировавшемся российском  
чиновнике, который «хорошо знает порядок делопроизводства», самое главное «привычный к 
управлению», успешно выполнявший неоднократные поручения оренбургской администрации [16]. 
На должности местных начальников представители сословия султаны составляли  наименьшее 

число. Но было закономерным, на ключевое место службы местных начальников назначать из 
сословия султан. Так, султан Хасан Джантюрин был назначен местным начальником у казахов, 
кочующих против г.Оренбурга. Благодаря этому, его часто приглашали для разбора взаимных 
претензий между казахами и казаками, случавшиеся на оренбургской мене. Он был уважаем казахами 
за справедливость при разрешении конфликтных ситуаций. Жалование дистаночных начальников 
составляло от 50 до 75 рублей  серебром в год. Исключение представляло жалование начальника 31-й 
дистанции Восточной части Оренбургских казахов, султана Бигали Булхаирова, которому назначили 
жалование  105 рублей серебром в год. 

Заключение 
1. Анализ должностей, которые занимали султаны, показал, чтов первой четверти 19 в. казахские 

султаны еще не имели понятия о службе, не понимали систему исполнения своих функциональных 
обязанностей. Начиная со второй четверти ХIХ в. стали происходить изменения в восприятии 
представителями султанского сословия их места в российской системе управления. Они осознали, 
что сохранение ими власти и влияния, получение определенных льгот и привилегий  возможно через 
«верную» службу Императору и их место определяется теперь не принадлежностью к определенным 
кланам, а получением должности в системе местного управления, выполнения ими общих требова-
ний, предъявляемых русской властью к ним, как российским чиновникам. Более того, к середине 
Х1Х в. появились прошения от казахских юношей о привлечении их к службе, так как их отец  
находился на службе и  им как « детям чиновников предоставлено преимущество противу тех детей 
простолюдинов, кои удостаиваются к определению на службу е.и.в.». 

2. Султаны раньше, чем остальное казахское население стали понимать необходимость получения 
светского образования как возможность получения должности в Степи, сохранения влияния и уваже-
ния среди родственников. Переломным моментом для этой трансформации стала успешная деятель-
ность султанов-правителей (А.Джантюрина, М.Баймухамедова М.Таукина, А.Сейдалина) на россий-
ской службе, хорошо знавших не только татарский, но и русский язык. Подтверждением этому 
является тот факт, что за 1825-1866г. Оренбургский кадетский корпус окончило 37 казахов, из них: 
сыновей султанов - 21, биев - 2, остальные выпускники были детьми старшин. Большинство 
казахских детей было из Внутренней Орды (14 человек) и Восточной части орды Оренбургского 
ведомства (10 чел.), меньше были представлены лица из Западной и Средней части. 

3. Султаны, будучи чиновниками местного управления постепенно впитывали  принципы  деловой 
переписки, что способствовало формированию служебных отношений с региональной 
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администрацией, важность отчетности перед вышестоящими органами и т.д. Свидетельством 
формирование новой культуры, а именно административного стиля переписки стали рапорта 
казахских чиновников (султанов-правителей, дистаночных и местных начальников и т.д.) об 
изменении их дислокации в связи с перекочевкой  и важность своевременной доставки официальной 
корреспонденции в соответствующий пункт; о временном  возложении обязанностей на помощника 
или доверенное лицо  в случае выезда их из подведомственной им территории по делам службы.  
Примечания: 
1. ЦГА РК Ф. 4. Оп.1 Д.2169. Л.3-4 
2. ЦГА РК Ф. 4. Оп.1 д.259.Л.69. 
3. ЦГА РК Ф. 4. Оп.1 Д.259. Л. 100. 
4. ЦГА РК Ф.4. Оп.1 Д.259 Л. 20   
5. ЦГА РК Ф. 4 Оп.1 Д.259.Л. 102-103. 
6. ЦГА РК Ф. 4 Оп.1 Д.259.Л. 256. 
7. ЦГА РК Ф. 4 Оп.1 Д.259.Л. 269,315. 
8. ЦГА РК Ф. 4 Оп.1 Д.259.Л. 291,295, 299. 
9. ЦГА РК Ф. 4 Оп.1 Д.259.Л. 285-287. 
10. ЦГА РК Ф.4. Оп.1 Д.5117. Л.2. 
11. ЦГА РК Ф.4. Оп.1 Д.4668. Л.20 
12. Добросмыслов А.И. Тургайская область. Исторический очерк. Тверь.1900-1902. 
13. ЦГА РК. Ф.25. Оп. 2. Д. 259. Л.9. 
14. ЦГА РК Ф.4.Оп.1. Д.2745 Л.1-2 
15. О почетнейших и влиятельнейших ордынцах //История Казахстана в русских источниках XVI-

XX вв. Т. VIII .Ч.2. Алматы. 2006.  док.№.228  
16. ЦГА РК Ф.4.Оп.1 Д.2745 Л.1-2  
 

Түйіндеме 
Бұл мақалада ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Кіші жүз қазақтарының шекаралық жəне жергілікті 

басқару жүйесіндегі көшпелі қазақ қоғамының айрықша құқыққа ие қауым өкілдерін (қазақ қосшы билері, 
Шығыс, Орталық жəне Батыс бөліктерінің билеушілері, қашықтық басшылары), қызметтік құрылымын 
сараптауы арқылы Орынбор ведомстваларының сұлтандарын Ресей империясына қызметке алыну үрдісі 
қарастырылады.  

Тірек сөздер: қазақ сұлтандары, жергілікті басқару жүйесіндегі қызметтер, Ресей империясы. 
 

Abstrakt 
This article describes the process of incorporating the representatives of the privileged estate of the Kazakh nomadic 

society - Sultans of Orenburg  region at the service of the Russian Empire through the analysis of posts  (the Kazakh 
assessors, the rulers of Eastern, Middle, Western parts, distant’s chiefs) were established in the first half of XIXc. in the 
border and local government in  the  Kazakh  Steppe. 

Key words: Kazakh sultans,posts  in the border and local government, the Russian Empire. 
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Бұл мақалада XVIII- ХIX  ғғ. Ресей əскери тарихшылары С.Б. Броневский, М.И. Венюков, Е.К. Мейендорф, 

И.Г. Андреев, Я.П. Гавердовский, Ф. Назаровтың еңбектеріндегі қазақ халқының дəстүрлі шаруашылығы мен 
Ресей отарлауының нəтижесінде пайда болған шаруашылықтың жаңа түрлері қарастырылған. Негізінен бұл  
орыс офицерлерінің шығармалары Ресей Бас штабы басып шығаратын «Материалы для географии и статистики 
России, собранные офицерами Генерального штаба России» деген жинақта жарық көретін. Орыс офицерлерінің 
еңбектерінде  қазақ халқының көшпенді мал шаруашылығы, қазақ елінің аудандары, уездері мен қалаларының 
экономикалық-статистикалық жағдайына егжей-тегжейлі шолу жасалған. Олардың алып жатқан территориясы, 
халық, өнеркəсібі, саудасы, құқықғы, салт дəстүрі, басқарылу жұйесі туралы көптеген мəліметтер келтірілген. 

Шаруашылықтың дамуымен қатар, орыс əскерилері қазақ қоғамының Ресейге қосылғанға дейінгі əлеуметтік 
құрылысына жəне бұл саладағы орыс мемлекетінің шеңберіне кіргеннен кейінгі өзгерістерге көп назар аударды. 
Орыс əскери ойының өкілдері жалпы көшпенді халықтардың қоғамдық қатынастарын, сонымен қатар қазақ 
хандықтарының феодалдық иерархиялық жүйесін сипаттауға тырысты. Олар қазақ қоғамының тарихи қалып-
тасқан топтарын жеке-жеке қарастырды Бірінші топқа олар «ақ сүйектерді» – Шыңғыс ханның немересі 
Жошының ұлдарының бірінен таралған хандар мен сүлтандарды, екінші топқа старшиналарды, билерді, 
батырлар мен дін басшыларының бір бөлігін жатқызды. 

Орыс офицерлерінің көпшілігінің үкіметтің ресми адамдары ретіндегі жағдайы қарастырылып отырған 
кезеңде оларға əлеуметтік-экономикалық қатынастарды зерттеуге, халықтың қалың көпшілігінің қайыршылану 
мен қаналу себептерін анықтауға, көшпенді қоғамның əлеуметтік-экономикалық құрылысын сипаттауға 
мүмкіндік бермеді. жəне əлеуметтік-мəдени қатынастары проблемаларын зерттеуге қосымша маңызды 
материал; ал кейде бірде-бір дерек деп айтуға болады. 

Тірек сөздер. Əскери тарихшылар, дəстүрлі мал шаруашылығы, суармалы жер шаруашылығы, салт-дəстүрі, 
кəсібі, феодалдық иерархия, хандар, сүлтандар, старшиналар, билер, батырлар. 

 
XVIII- ХIX ғасырларда орыс əскери тарихшылары өзінің еңбектерінде қазақ халқының дəстүрлі 

шаруашылығы мен Ресей отарлауының нəтижесінде пайда болған шаруашылықтың жаңа түрлерінің 
пайда болуын жан-жақты қарастыра бастады. 
Ресейлік əскери тарихи ойының өкілдерінің ойынша Ертіс маңы бекіністерінде орыстардың 

қазақтармен сауда қатынасының дамуына қолайлы жағдай тууына Қазақстанның Ресейге бағынды-
рылуы барысында қазақ феодалдарының арасында өзара тартыстың бірте-бірте бəсеңдеуі мүмкіндік 
туғызды. Мұнда Орта жүз басшыларының (ең біріншіден Абылайдың) қазақ тайпалары арасында 
сауда қатынастарын енгізуге тырысуы маңызды роль атқарды, бұл оларды өз қоластындағыларының 
өзара тартысын басып, сауда керуендеріне шабуылдарын болдырмауға түрткі болды. «Əбілфейіз бен 
Құдайменді сүлтандар, Сарт-Юган мен Абылай хан бұл салада Маңызды қызмет атқарды, – деп 
көрсетті орыс офицері С.Б. Броневский, – Петропавловск мен Семейдегі сауданың қазіргі күйі 
солардың қызметінің нəтижесі» [1, 234 б.]. 
ХIX ғ. жарияланған «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

Генерального штаба России» деген жинақта да аудандар, уездер мен қалалардың экономикалық-
статистикалық егжей-тегжейлі шолуы жасалған. Онда территория, халық, өнеркəсіп пен сауда, құқық, 
салт-дəстүр, басқару туралы мəліметтер келтіріледі. Əсіресе ХIX ғ. екінші жартысында Қазақстанның 
шаруашылығын зерттеуге көп көңіл аударған ресей əскери тарихшысы М.И. Венюков болды. Ол 
қазақ өнеркəсібі, ауылшаруашылығы, сауда, туралы мəліметтерді жергілікті əкімшілік мəліметтері-
нен алып отырды. М.И. Венюковтың «Материалы для военного обозрения границ в Азии» деген 
еңбегінде суреттелген қазақ халқының кəсіптері туралы мəліметтері өте маңызды. Бұл еңбегінде ол 
жергілікті халықтың негізгі кəсібі ретінде көшпелі мал шаруашылығына көп көңіл бөледі. «Мал 
шаруашылығы елдің негізгі жəне бірден-бір айналысатын өндіріс түрі», - деп жазды автор [2,198 б.]. 
М.И. Венюковтың бақылауынша бір отбасында 1 сиыр, 1 жылқы жəне 40 дейін қой болған. Автор 
суреттеліп отырған территориялардағы малдың жалпы санын бір Семей облысы бойынша үй 
басының орта есеппен алынған мал саны бойынша шамамен анықтады.  
Сол уақыттағы кең таралған жалған пікірлерге негізделе отыра М.И. Венюков қазақ елінде жер 

шаруашылығын болмағанын мойындайды. Алайда автордың өзі жер шаруашылығын шаруашылық 
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жүргізудің прогрессивті түрі ретінде жоғары бағалап, аймақты шаруашылық отарлау, əскери отарлау-
мен салыстырғанда жалпы Ресей экономикасына сонымен қатар жергілікті халықты отырықшылыққа 
үйретіп, сол арқылы тығыз экономикалық байланыстарды дамыта отырып анағұрлым көп пайда 
əкеледі деген пікірді ұстанды. Сондықтан М.И. Венюков көшпенді халықтың арасындағы шағын жер 
шаруашылығымен айналысатын қожалықтарды ерекше ынтамен суреттеді. Жоңғар учаскесінің 
территориясында «мал шаруашылығынан кейін халықтың айналысатын негізгі кəсібі егіншілік... 
(Қырғыз егіншілігі көбінесе Көкпекті, Қопал жəне Верный уездерінде жақсы дамыған). Көкпекті 
уезіндегі қазақтардың 10000 отбасының 950-ден астамы жер өңдеумен айналысады», - деп көрсетті 
[2, 199 б.]. Жер шаруашылығы Қазақстанның оңтүстік облыстарында жақсы дамыған, сондықтан 
автор оңтүстік аудандарды суреттеуде дəнді-дақылдардың сорттары, олардың өнімділігі жəне бағасы 
туралы егжей-тегжейлі мəліметтер береді. «Перовск жəне Қазалы уездерінің қазақтары, – деп жазды 
М.И. Венюков, – су тарту машиналарымен таныс болды, – олар 1870 ж. 7500 ширектен аса астықтың 
əртүрінен сеуіп, 75000 ширектен аса өнім алды» [2, 23 б.]. 1870 ж. астық бағасы 9 пұт қара бидай 
үшін 7 рубль 30 тиын болды, бұл Омбы мен Тобылға қарағанда анағұрлым қымбат болды. Көшпенді 
халық «аймақта маңыздылығы жағынан екінші орында тұрған, кейде төрт жүз, бес жүз есеге дейін 
өнім беретін тары септі» [2, 189 б.], басқа-дəнді дақыл өнімдерімен салыстырғанда арзан болған-
дықтан (бір пұты 65 тиын) көбінесе кедейлер өсірді.  
Автордың аймақтың өнеркəсібі туралы мақалалары да құнды болып табылады. М.И. Венюков сол 

кездегі тас көмірдің, темірдің, алтынның, күмістің, полиметалл жəне түсті рудалардың жəне басқа да 
пайдалы қазбалардың кен орындарын атап көрсетті. Семей жəне Жетісу облыстарының барлық кен 
орындарындағы жұмысшылар саны 2000-нан аспағандықтан Жоңғар учаскесінің территориясында 
«руда байлықтары Көкбекті аймағы (алтын, қорғасын, мыс) жəне Құлжада (қорғасын, темір, алтын, 
тас көмір) шағын көлемде өңделді» [2, 192 б.]. Шымкент уезінде жыл сайын 3000 пұтқа дейін қорға-
сын қорытылатынын айтты. «Мынадай минералдарды Тұран тауларынан жергілікті халықпен бірге, 
орыстар да өндірді: тас көмір... (Татарин кені) 1872 ж. 150000 пұтқа дейін өндірілуі тиіс болды» [2, 27 
б.]. Өндірілген көмірді негізінен Арал флотилиясы пайдаланды. Бір пұт көмірді өндірудің өзіндік 
бағасы 32 тиынды құрады.  Автор бірқатар Қазақстан аудандарындағы қазақ жұмысшыларының саны 
туралы мəліметтер берді: «Көкбекті аймағындағы тау кен орында-дарында 1865 ж. 1500 қырғыз 
жұмысшылары болды», ал олардың алатын еңбекақысы туралы: «Құлжа аймағындағы қара жұмыс-
шыға əдетте күніне екі тиыннан алты тиынға дейін төленді», - деді [2, 28 б.], яғни айына 50 тиыннан 1 
рубль 50 тиынға дейін алған. М.И. Венюков тау-кен ісінен, дəлірек айтқанда оның нышандарынан 
басқа халықтың сауда, бақшашылық, бақ өсіру, Қазақстанның оңтүстік аудандарындағы мақта 
өндіру, Зайсан, Іле, Балқаш, Каспий жəне Арал теңіздеріндегі балық аулаушылық сияқты басқа да 
кəсіптерді егжей-тегжейлі суреттейді.  

«Материалы для военного обозрения русских границ в Азии» деген еңбекте су арқылы жəне 
құрлықтағы қатынас жолдарын егжей-тегжейлі суреттеуге көп орын берілген. Тек бір ғана Жоңғар 
учаскесінің өзінде көпірлер мен өткелдердің, елді мекендер арасындағы қашықтықтың, жол жүруге 
кеткен күндердің көрсетілуімен Верный, Құлжа жəне басқа да қалаларға баратын 15 жол суреттелген. 
Кеме жүруге жарамды өзен арналары да суреттелген. Таулы-Тұран учаскесінде 20-дан астам жол, 
Түркістан облысының территориясында 11 сауда жолы көрсетіледі. Қатынас жолдары əскери жорық-
тарға жарамдылық тұрғысынан жəне де М.И. Венюков аймақтың экономикалық дамуының бірден-бір 
маңызды мүмкіндігі ретінде мұқият назар аударған керуен саудасына жарамдылық тұрғысынан да 
қарастырылды. Оңтүстік облыстардан Орынбор мен басқа да қалаларға жəне кері бағытта Қазақ 
даласы арқылы өтетін азық-түлік жəне өнеркəсіп тауарлардың барлық түрлері жəне олардың бағала-
ры атап көрсетіледі. «Түркістанның солтүстігінде, - деп атап көрсетті автор, – қазіргі кезде тек Ресей 
тауарлары мен жергілікті өнімдер ғана кездеседі, ал Бұхарадан бастап, Ауғанстан шекараларында 
үстемдік құратын ағылшын-үнді тауарларының басымдылығы сезіледі» [2, 29 б.]. Көшпенді халық 
малдан басқа «ешкі терісінен иленген жұмсақ, жұқа былғарыдан бастап, бұлан терісі мен ұлтандық 
теріге дейін»көптеген тері өнімдерімен [2, 30 б.], арыстан, қасқыр, түлкі сияқты жабайы аңдардың 
терілерімен де сауда жасайды. «Материалы для военного обозрения русских границ в Азии» деген 
мақаласының арнайы бөлімдері Қазақстан мен Орта Азияның жекелеген облыстарын əскери-əкім-
шілік басқаруын суреттеуге арналған. Осылайша, М.И. Венюковтың жеке бақылаулары, жергілікті 
халықпен көп жыл бойы тікелей қарым-қатынас жасауы, оның мəдениетін, тұрмысын, дəстүрлерін, 
ұлттық ерекшеліктерін суреттеуі «Материалы для военного обозрения русских границ в Азии» 
еңбегін тікелей əсердің барлық жаңалығын сіңірген өзіндік дерекке айналдырып, төңкеріске дейінгі 
Қазақстан тарихы туралы көптеген мəселелер бойынша біздің түсінігімізді кеңейтеді.  
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Қазақ қоғамындағы Ресей отарлауының нəтижесінде шаруашылықтың жаңа формаларының пайда 
болуын зерттеген орыс офицерлері  С.Б. Броневский мен Е.К. Мейендорф болды. Е.К. Мейендорфтың 
ойынша қазақтардың шаруашылық кəсіптерінің ерекшеліктерінің өзгеруіне ішкі əлеуметтік-экономи-
калық алғышарттар себеп болды. Көшпенді мал шаруашылығының ыдырауы қазақтарға күн көрудің 
басқа түрлерін іздеуге дем берді. Есіл, Ертіс, Сырдария өзендерінде, Каспий жəне Арал теңіздерінде 
бірте-бірте балық аулау қалыптаса бастады [3, 40 б.]. 

XX ғ. бірінші ширегінде табыс табудың кең таралған формасы линиялық казактарға барып жалда-
ну болды, мұндай жұмысты отбасын асырауға қаражаты жоқ кедейлер атқарды. «Күштілердің 
барымтасы мен озбырлығы, сонымен қатар малдың қырылуы», – деп жазды С.Б. Броневский, – 
«байғұстардың мүшкіл халінің себебі. Олар пошта станцияларына барып ат айдаушы болып та 
жалданды» [1, 177 б.]. «Кедейлер тобы болмашы ғана ақы үшін казактарға қызмет көрсетуге əзір 
болды, ауқаттыларының қол астында оннан аса қызмет көрсетуші болды [1,178 б.].  
Шаруашылықтың дамуымен қатар, біз зерттеп отырған кезеңде орыс əскерилері  қазақ қоғамының 

Ресейге қосылғанға дейінгі əлеуметтік құрылысына жəне бұл саладағы орыс мемлекетінің шеңберіне 
кіргеннен кейінгі өзгерістерге көп назар аударды.Орыс əскери ойының өкілдері жалпы көшпенді 
халықтардың қоғамдық қатынастарын, сонымен қатар қазақ хандықтарының феодалдық иерархия 
(сатылық бағыныштылық) жүйесін сипаттауға тырысты. Олар қазақ қоғамының тарихи қалыптасқан 
топтарын жеке-жеке қарастырғысы келді. Бірінші топқа олар «ақ сүйектерді» – Шыңғыс ханның 
немересі Жошының ұлдарының бірінен таралған хандар мен сұлтандарды, екінші топқа старшина-
ларды, билерді, батырлар мен дін басшыларының бір бөлігін жатқызды. 
Қазақ халқы арасында мұраға қалдырылатын лауазымды ақсүйек дəрежесінің өкілдеріне – хандар 

мен сұлтандарға ерекше назар аударылды. Жергілікті өлкетанушы офицер И.Г. Андреевтің ойынша 
«ақ сүйектер» – Шыңғыс ханның немересі Жошының ұлдарының бірінен таралған хандар мен 
сүлтандар қазақ руларының этникалық стратификациясынан тыс бола отырып, аса пұрсатты 
əлеуметтік топ құрды [4, 81 б.]. «Қазақ хандарының билігі бүкіл халықтық мойындауға негізделген. 
Бұл атаққа ие болған адам халық мүддесінде əрекет еткенше ғана билік құра алады» – деп жазды ХIX 
ғ. 1 ширегінде орыс саяхатшысы барон Е.К. Мейендорф [3, 42 б.]. 
Хандар мен сұлтандар өз сословиесінің, сонымен қатар билер мен ішкі рулық бірлестіктердің 

старшиналарына сүйене отырып қазақ қоғамындағы жоғарғы мемлекеттік билікті жүзеге асырып 
отырды [3, 82 б.]. 
Бұл биліктің негізгі экономикалық мазмұны – қоныстарды үлестіру мен жерді пайдаланғаны үшін 

өз қоластындағылардан алатын салықты жинауда хандар мен сұлтандардың ерекше құқығы. 
Е.К. Мейндорфтың мəліметтерінше ХIX ғ. бірінші ширегінде Сырдария ауданындағы «Арынғазы-

ның қол астындағы» қазақтар жаңа сұлтандарын мойындау фактісі ретінде оған «əдетте баж 
шығынының 1/3, кошпур мен зекет төлеп, оның 2/3 бөлігін өз сүлтандарына (яғни Арынғазыға – Қ.С.) 
берді [3, 44 б.]. 
И.Г. Андреевтің еңбектерінде Орта жүздің сұлтандары Абылай мен Уəлидің Атығай, Қарауыл 

руларының халқынан үй басынан алынатын алымды жылқы, ірі қара мал жəне қоймен жинағаны 
туралы мəліметтер кездеседі [4, 85 б.].  
Орыс əскери тарихшыларының мəліметтерінше, қазақтар арасында старшина атағын аса ықпалды 

топ өкілдері ғана ала алды. «Аз топтан құрылған қырғыздар», – деп жазды Я.П. Гавердовский, – 
«əдетте ауқатты қауым бастығының қамқорлығына енді, өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
қамқоршысының озбырлығына шыдай отырып, оның көңілінен шығуға тырысты» [5, 71 б.]. Қаумның 
барлық басқа мүшелері бұл топтармен туыс болмағанмен де, рулық бірлікпен тығыз байланыста 
болды, бұл туралы түсінік көшпелі халықтың санасында көрнекті орын алды. Осының бəрі ауы 
қаумының негізгі мақсаттары мен міндеттердің бірлігі туралы біршама жалған түсінік тудырмай 
қоймады. Қазақ старшиналарының биліігінің тұрақтылығы мен мен олардың көшпенді қоғамының 
феодалдық вассалитет жүйесінде маңызды ролі осы жағдайлармен (түсіндірілері) болса керек. 
«Күштің билігі басым болмаса қырғыз ордаларындағы басқару түрін феодалдық басқаруға жатқызуға 
болатын едің – деп жазды Я.П. Гавердовский [5, 72 б.]. 
Қазақ старшиналары ру ішіндегі қоныстарды үлестіру құқығын пайдалана отырып жақсы шабын-

дық алқаптары мен қыстау орындарын басып алды. Бұған патша отарлық билігінің «Ресейге ықтияр-
лық білдірген старшиналардың жылқыларының үйірін өз жеріне өткізе жаюға рұқсат беруі» сияқты 
қолдау шаралар да əсер етті. Осылайша, қазақ старшиналары негізгі өндіріс алқабы – жайылымдар-
дың қожасына айналды [5, 86 б.]. 
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Көбінесе халықтың талабы бойынша старшиналар бастаған қауым бұл феодалдардың иеліктерінен 
қөшіп кетіп отырды. Дəл сондықтан да қазақ хандары, олардан кейін патша үкіметі патриархалдық-
феодалдық билеуші топты өз еркінің тіл алғыш құралына айналдыру үшін көп күш жүмсады, осылай-
ша оны Қазақстандағы жоғарғы билікті экономикадан тыс мəжбүр ету жүйесінде пайдалану көзделді. 

XVIII ғасырдың екінші жартысында қазақ старшиналардың едəуір бөлігін билер əлеуметтік 
тобының өкілдері құрды. Орыс авторлары əдетте билер деп «қара сүйек» патриархалдық-феодалдық 
таптан шыққан ірі мал иеленушілерді атады. «Би» сөзі Я.П. Гавердовскийдің пікірінше «шешен, 
ауқатты жəне шамдағай адамдарға қатысты пайдаланылуы тиіс, оған бағынышты «партия» қанша-
лықты күшті болса, оның сөзі соншалықты өтімді, қазының үкімі мықтының қуатына сүйене берілген 
кездер де болды» [5, 73 б.]. XVIII ғ. мен ХIX ғ. бірінші ширегінде қазақ қоғамындағы билердің ықпал 
ету деңгейі көбінесе мемлекетік биліктің өзіне тəн ерекшеліктеріне байланысты болды. Қазақ 
мемлекеттілігі жағдайындағы басқару жүйесінде міндетті қызметі жақсы дамыған сот билігі болды. 
Бұл билердің көшпенді ұжымында сот билігін жүзеге асыруының тағы бір себебі болды, билер 
көбінесе бұл көшпенді ұжымды басқарып, жоғары қызметтер атқарды. Мұндай жағдай Қазақстанның 
орыс зерттеушілерін теріс бағытқа түсірді, ғалымдар «би» сөзін «старшина» деген орыс терминімен 
теңдестіруі негізсіз болған жоқ. Алайда, «би» терминін мұндай еркін түсіндіруде ру басы түсінігі мен 
қандай да бір тапқа жату арасындағы айырмашылықтардың жойылуы біздің ойымызша тарихи 
шындыққа сəйкес келмейді. 
Орыс əскери тарихшылары XVIII ғасырдың аяғы мен ХIX ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ-

тардың қоғамдық өмірінің ерекше белгісі ретінде рулық ақсүйектерінің батырлар тобына жатқызы-
луын есептеді. Е.К. Мейендорфтың айтуынша қазақтар батырлар деп «батыл, əділетті жəне іскер 
адамдарды айтты, ал соғыс кезінде олар – шабандоздар болды» [3, 41 б.]. Қазақ халқы арасында 
батырлардың əлеуметтік ролі туралы орыс авторларының еңбектерінде əртүрлі пікірлер берілген. 
XVII-XVIII ғасырларда Қазақстанда бұл атақтың таралуы, көшпелі қоғамда «батыр» терминінің 
əлеуметтік емес, түрмыстық мəні болғандығын көрсетеді. Батыр атағы ешқашан мұрагерлікке 
берілмейтін, оған тек жеке басының ерліктері арқылы ғана ие болуға болатын еді. Бұған қарамастан 
XVIII ғ. батырлар қазақ қоғамы тарихының ерте кезеңідегідей ұста шабандоз, ел кезіп жүрген сері-
лер, əскери жасақтардың топ басшысы болды деген теріс айтқан болар едік. Бұл тұрғыда жекелеген 
авторлардың батырларды көбінесе ауқатты топтардың, атап айтқанда қазақ старшиналарының арасы-
нан кездестіруге болады деп көрсететін ескертулері кездейсоқ емес. Осылайша, Я.П. Гавердовский 
былай деп көрсетті: «қазіргі кезде қара сүйектен шыққандар күшейді; би мен батыр атағына ие 
болып, сүлтандармен туыс бола бастады жəне көптеген ауылды басқарып отыр» [5, 93 б.]. 
Қазақстандағы феодалдардың пұрсатты жоғарғы тобына мүсылман дін басылары қажылар мен 

молдалар да жатты. «Өздерін Мұхаммед пайғамбардан таралдық деп есептеген, тегі өзбектерден, 
ташкенттіктерден шыққан қажылар діншілдігіне сүйене отырып, діни жораларды жүзеге асырды», – 
деп жазды С.Б. Броневский [1, 93 б.]. Сүндетке отырғызу, өлікті шығару жəне ас беру сияқты барлық 
қазақтың тұрмыстық ырым-жоралары қажылар мен молдалардың қатысуымен өтті, олар бұл ырым-
жораларды Құран оқу арқылы заңдастырды. 
Қажылардың қазақ қоғамына саяси ықпалы мардымсыз болды, ол көбінесе қазақ даласында ислам-

ның таралмауымен түсіндіріледі. Бұл аймақтағы қажылардың саяси ролі туралы, егер олар қажы 
дəрежесіне старшина атағын қосқан жағдайда ғана айтуға болады. Оңтүстік Қазақстан территория-
сында біршама басқа жағдай қалыптасты. Мұнда біріккен көптеген əулеттерді құрған қажылар 
сұлтандамен бірдей билік үшін бəсекеге түсті. XVIII ғ. соңғы жылдарында Мұхаммед Жүніс қожаның 
Ташкент оазисіндегі жоғарғы билікті жаулап алуы Ұлы жүздегі қажыларды саяси қуатының айқын 
дəлелі. 
Орыс əскерилерінің жазбаларынан байқайтынымыздай молдалар сүлтандар жанында хатшылық 

міндет атқаруымен қатар қазақ даласында мұсылман дінін уағыздаған. Бұған қоса олар көбінесе 
«діни» дəрежелеріне қатысы жоқ тапсырмаларды орындап отырды. Мысалы, С.Б.Броневский молда-
лар «үкіметтің бұйрығы бойынша сұлтан жəне старшина қызметтеріне тағайындаланатынын, олар 
Ресейге шын берілген тапты құрайды» – деп атап көрсетті [1, 93 б.]. 

XVIII ғасырдың екінші жартысы мен ХIX ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақстанды  зерттеген 
орыс əскерилерінің  негізгі бөлігіне мүліктік жіктелуді талдау тəн болған жоқ. Олар шиеленісті 
əлеуметтік проблемаларды айналып өтуге тырысты. Бірақ авторлар халықтың тұрмыстық жағдайын 
суреттеуде қазақ ауылы өмірінің бұл жағын еріксіз сөз етті.  
Өз жол жазбаларында орыс офицері  Ф. Назаров «Біз ... өтіп бара жатқан ешқандай малы жоқ 

қырғыздарды кездестірдік; олардың бəрі қайыршылық күйде болды, киімдері жырым-жыртық, 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №4 (47), 2015 г. 

19 

балалары аштан өліп қалмас үшін оларды қалмақтар ретінде өткен керуендерге сатып жіберді», – деп 
жазды [6, 19 б.]. Одан əрі ол былай деп жазады: «Карлут болыстығы алып жатқан далаға келдік. 
Мұндағы жағдай мен мұның алдындағы көріністің айырмашылығы жер мен көктей болды. Қымбат 
жібек көйлек киген əйелдер атқа мініп жүрді, ерлері қарулы болса, балалары мен қарттарының 
алдында үйірлі малы болды [6, 20 б.]. Кейде авторлар осындай салыстырулар арқылы əдейі көздемесе 
де қазақ қоғамының таптық жіктелуін айқын көрсетіп отырды. Кедейлер «күнін көру үшін көшіп 
жүрген қырғыздарға қызмет көрсетіп, солардың маңында жүруге мəжбүр болды» – дейді Ф. Назаров 
[6, 21 б.].  

«Қырғыздар арасында кедейлер тобының жағдайы көп деңгейде ауыр болды. Көшпенді халықтың 
негізгі бөлігі кедей болды» – деп атап көрсетті Я.П. Гавердовский[ 5, 69 б.]. 
Əскерилер ұлттық киімді, қазақ əйелдерінің қымбат əшекейлерін, киіз үйдің сыртқы жəне ішкі 

бүйымдарын суреттей отырып, қарапайым халық шөпшектермен жабылған қамыс байламдарынан 
жасалған тозығы жеткен лашықтарды қанағат тұтатынын атап көрсетті. 
Я.П. Гавердовский көшпенділердің əлеуметтік жағдайындағы айырмашылықтарды айқын көрсет-

ті. «Мұнда тіршілік деңгейі тең болғанымен қоғамдық теңдік жоқ… Барлығының киімі, білім деңгейі 
бірдей болғанмен көп үйір мал иелері дамыған қоғамдағы миллионға ие адамдар сияқты рахат өмір 
кешеді.» [5, 67 б.]. 
ХIX ғасырдың екінші жартысында жазылған еңбектерінде М.И. Венюков көшпенділердің негізгі 

көпшілігінің кедей болғандығын көрсетеді. Бұл туралы: «Отбасындағы жылдық табысы 40 рубльден 
аспайтын мұндай пролетариимен салыстырғанда ең кедей латыш немесе литвалық капиталист болып 
табылады», – деп жазды [1, 193 б.]. 
Орыс офицерлерінің көпшілігінің үкіметтің ресми адамдары ретіндегі жағдайы қарастырылып 

отырған кезеңде оларға əлеуметтік-экономикалық қатынастарды зерттеуге, халықтың қалың көпшілі-
гінің қайыршылану мен қаналу себептерін анықтауға, көшпенді қоғамның əлеуметтік-экономикалық 
құрылысын сипаттауға мүмкіндік бермеді. Бірақ революцияға дейінгі ресей əскери тарихшыларының  
қазақ ауылының өмірі туралы көптеген материалдары таптық теңсіздктің, əртүрлі əлеуметтік топтар-
дың экономикалық жəне саяси жағдайларының өзіне тəн атрибуттарының айқын сипаттамаларын, 
феодалдық қанау мен таптық күрестің көрнекті көріністерін берді. Осыған сүйене отырып, XVIII ғ. 
екінші жартысы мен ХIX ғ. бірінші ширегіндегі орыс əскери тарихшыларының еңбектерін қазақ 
халқының сандық жəне ру-тайпалық құрамы, кəсіп түрі, мемлекеттік құрылымы, таптық жəне 
əлеуметтік-мəдени қатынастары проблемаларын зерттеуге қосымша маңызды материал; ал кейде 
бірде-бір дерек деп айтуға болады. 
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 Аннотация 
В данной статье расматриваются труды русских военных историков XVIII- ХIX вв. С.Б. Броневского, 

М.И.Венюкова, Е.К.Мейендорфа, И.Г.Андреева, Я.П.Гавердовского, Ф.Назарова, посвященные изучению 
социально-экономического развития казахского общества. В основном все эти работы увидели свет в сборнике, 
издаваемым Генеральным штабом России «Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального штаба России». В работах вышеуказанных русских офицеров дается описание 
традиционного кочевого хозяйства казахов, подробный анализ районов, уездов, городов Казахстан и анализ их 
экономического состояния. Приведен огромный материал о территория занимаемый казахами,, народных 
промыслах, обычаях, системе управления местным населением, развитию торговли промышленного 
производства.  

Наряду с исследованием хозяйства казахов русские военные историки большое внимание уделили и 
социальной стратификации казахского общества и тем изменениям, которые произошли в этой сфере, после 
полного присоединения казахских земель к России. Они дали подробный анализ феодальной иерархии 
казахского общества. Они разделили  казахское общество на такие социальные категории как: «белая кость» – 
потомки Чингис хана, ханы, султаны и «черная кость» - старшины, бии, батыры и духовенство и подробно 
рассмотрели имущественное положение и социальный статус этих категории казахского общества.  
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Так как все русские офицеры были на государственной службе и были проводниками официальной 
имперской политики, ими не были затронуты вопросы  бедственного положения коренного населения. 

Ключевые слова: Военные историки, кочевое хозяйство, поливное земледелие, обычаи, промыслы,  
феодальная  иерархия, ханы, султаны, старшины, бии, батыры. 

 
Summary 

In this article we are risen works of Russian military historians XVIII-XIX centuries. S.B Bronevsky, M.I 
Venyukova, E.K Meyendorff, I.G Andreev, J.P Gaverdovsky, F. Nazarov, devoted to the study of socio-economic 
development of the Kazakh society. Basically, all these works were published in the book, published by the General 
Staff of Russia "Materials for Geography and Statistics Russia collected by officers of the General Staff of Russia." In 
the works of Russian officers of the above describes the traditional nomadic economy of the Kazakhs, a detailed 
analysis of districts, counties, cities, Kazakhstan and analysis of their economic status. An enormous amount of material 
on the territory occupied by the Kazakhs ,, folk crafts, customs management system the local population, the 
development of trade in industrial production. 

Along with the study of the economy of the Kazakhs Russian military historians have paid much attention, and 
social stratification of Kazakh society and the changes that have occurred in this area, with the full adherence of Kazakh 
land to Russia. They gave a detailed analysis of the feudal hierarchy of the Kazakh society. They divided the Kazakh 
society in the social categories such as "white bone" - descendants of Genghis - Khan, khans, sultans and "black bone" - 
Foreman, Bies, batyrs clergy and examined in detail the financial situation and social status of these categories of 
Kazakh society. 

Since all Russian officers were in the public service and were agents of the official imperial policy, they are not 
touched on the plight of the indigenous population. 

Keywords Military historians, nomadic agriculture, irrigated agriculture and customs, the feudal hierarchy, khans, 
sultans, foremen, Bies, batyrs. 
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ЖЕТІСУ ӨҢІРІНДЕ ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ (ХХ Ғ. АЯҒЫ) 
 

Тулекова М.К. - т.ғ.д., профессор, Абай атындағы $аз%ПУ. 
 

Мақалада негізінен ХХ ғасырдың 90-жылдарының аяғындағы  Жетісу өңіріндегі халықтарды жұмыспен 
қамту мəселесі қарастырылған.   

КСРО ыдырағаннан кейін құрылған тəуелсіз мемлекеттерде саяси жағдай бірден тұрақталып кетпеді, 
өнеркəсіп орындарының жабылуы жаппай жұмыссыздықтың пайда болуына алып келді. Халықты жұмыспен  
қамту негізгі проблеманың бірі болып қалды. Халық өз бетімен жұмыс іздеуге, өздерінің жеке істерін ашуға 
кірісті. Осындай шаруашылықтардың, жеке кəсіпкерліктің бірі - нуклеарлық үй шаруашылығы болды. Осы 
нуклерлік шаруашылықпен Жетісу өңірі халқы көп айналысты. Жекелеген кəсіпкерліктер де шыға бастады. 
Халық арасында жіктелу процесі тез жүріп халықтың əлеуметтік құрамы өзгерді. Сырттан келген мигранттар 
мен отандастарымыздың елге оралуы да жұмыссыздардың санын көбейтті. Оларды жұмыспен қамту, орналас-
тыру мəселесін шешуде көптеген қиыншылықтар кездесті. Осы мəселелер мақалада деректер негізінде 
талданған. 

Тірек сөздер: миграция, репатрианттар, демография, оралмандар, нуклерлік. 
 
Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық жəне əлеуметтік даму тарихын зерттеу өзекті 

мəселенің бірі болып табылады. Еліміздегі саяси тұрақтылықтың болуы ел экономикасының 
дамуына, халықтың əлеуметтік жағдайының  жақсаруына алып келді. Осындай жетістіктерге бір 
күнде қол жеткізген жоқпыз. КСРО ыдыраған алғашқы жылдары еліміздегі, оның ішінде аймақтар-
дағы саяси, экономикалық жағдайлар біркелкі болмады. Елде жұмыссыздық белең алып халықтың  
əлеуметтік жағдайы төмендеді. Осы мəселені шешу жолында көптеген жұмыстар жүргізіліп, 
мемлекет тарапынан іс-шаралар, қаулылар қабылданды. Бірінші мəселе жұмыссыздықты жою, 
халықты күнделікті керек –жарақпен қамтамасыз ету мəселесі болды. 
Халық арасында ертеңгі күнге деген сенімсіздік те орын алды. Осындай өтпелі кезеңде халықты 

жұмыс орнымен қамтамасыз ету жəне жеке кəсіпкерлікті дамыту мəселелері шешімін тез табуға 
тиісті мəселелердің біріне айналды. Қазақстанның барлық аймақтарында да жұмыссыздар саны өсті. 
Осы тығырықтан шығудың жолдары іздестірілді. Ол туралы кейіннен жарық көрген статистикалық 
деректер арқылы халық саны мен оларды жұмыспен қамтуға  ерекше талдау бере аламыз. 
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1999 жылғы санақ қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасында тұратын 14953,1 мың 
адамның 4573,2 мыңы (30,6 %) - балалар мен жас өспiрiмдер, 8619,2 мыңы (57,6 %) - еңбекке 
қабiлеттi жастағы адамдар жəне 1760,7 мың адам (11,8 %) - еңбекке қабiлеттi жастан асқандар.[1] 
Ал Жетiсу өңiрiнде тұратын барлық халықтың 1558534 адамның - 509013 – балалар мен жасөспi-

рiмдер, яғни жұмысқа жарамсыз жастағылар, 882199 - еңбекке қабылеттi жастағылар, 167322 – еңбек-
ке қабiлеттi жастан асқандар [2]. Ал аймақ бойынша жалдамалы жұмыста iстейтiндер: мекемелер мен 
кəсiпорындарда - 271485, шаруа (фермер) қожалықтарында - 20034, жекелеген адамдарда - 11247. 
Оның 23,8 % - еркектер, 15,3 - əйелдер. Жалдамалы емес жұмыс iстейтiндер: өзiнiң шаруа (фермер) 
қожалықтарында iстейтiндер - 4964 (0,3 %), өз кəсiпорындарында - 1932 (0,1 %), жеке кəсiпкерлiкпен 
айналысатындар - 31268 (2,0%), отбасылық кəсiпорындарында ақысыз iстейтiндер - 14873 (1,0 %), үй 
iргесiндегi қосалқы шаруашылығында - 74751(4,8 %).[3]. Барлық меншiк нысандарындағы кəсiпорын-
дар мен ұйымдарда жəне жекелеген адамдарда жұмыс iстеушiлер арасында селолықтардан гөрi 
(31,4%) қалалықтар үлесi (68,6%) артық. Жетiсу аймағы бойынша бұл көрсеткiш – 28,5% - 24,4%-ке 
тең. Осылардың iшiнде шаруа (фермер) қожалықтарында жұмысқа жалданған адамдардың 95,8% 
селолықтардың үлесiнде, олардың 78,6% - еркектер. Аймақта ол көрсеткiш - 1,7% болса, оның ер 
адамдары – 2,7% [4].  
Ересек халық күнкөрiс қаржысының көздерi бойынша былайша бөлiнедi: зейнетақы алатындар-

191449 (12,3%), стипендия - 12139 (0,8%), жəрдемақы - 36766 (2,4 %), жұмыссыздарға берiлетiн 
жəрдемақы алатындар - 8482 (0,5 %), мемлекеттiк қамсыздандыру түрлерiн - 11079 (0,7 %), өз 
меншiгiнен - 3024 (0,2), өздерiн бiреу асырайтындар 859405 (55,1 %), басқа күн көрiс көзi 13912 
(0,9%). Қазақстан Республикасында 4152,7 үй шаруашылығы бар (олардың орта мөлшерi 3,6 адам), 
олардың 2663,2 мыңы (жалпы санның 64,1) қалалық жерлерде 1489,5 мыңы (35,9 %) селолық 
жерлерде тұрады, олардың орта мөлшерi тиiсiнше 3,1 жəне 4,4 адам. Жетiсу аймағында үй шаруашы-
лығымен айналысатындар барлығы - 386990, олардың - 118915-қалалық жерлерде, 230540 селолық 
жерлерде тұрады, олардың орта мөлшерi тиiсiнше 3,7 жəне 4,6 адам. 
Өз құрамында нуклеарлық үй шаруашылығымен туыстық немесе жекжаттық (күйеуiнiң немесе 

əйелiнiң ата-аналары, т.с.с.) байланысты басқа адамдары бар үй шаруашылықтары ұлғайған үй 
шаруашылықтарына жатады.      
Жетiсу аймағы бойынша нуклеарлык үй шаруашылығы 239039, олардың орташа мөлшерi 4,0 адам. 

2 адамнан тұратындары - 52720, 3 - адамнан 54216,4 - адамнан 66744, 5 адамнан - 38801,10 жəне одан 
артық 357. Олардың iшiнде 60 жəне одан жоғары жастағылардың 28168 еркектер, əйелдер - 28150. 
Қалалар мен қалалық мекендерде осындай үй шаруашылығы - 140091, ауылдық - 246899 орта 
есеппен 3,3 жəне 4,4 адам. Кеңейтiлген үй шаруашылығы-106533, құрамдас үй шаруашылығы 3883 
бiрлiк болды, орташа мөлшерi 4,4 адам. Алматы қаласында үй шаруашылығы 385758, оның iшiнде 
бiр адамнан тұратыны 81218, нуклеарлық үй шаруашылығы 209401 - оның iшiнде 60 жастан жəне 
одан асқандар - 42911, бiр адамнан тұратын - 21651, екi адамнан тұратын - 21221, үш жəне одан көп 
адамнан тұратын - 39, олардың орташа мөлшерi 3,2 адам. Алматы қаласындағы кеңейтiлген үй 
шаруашылықтарының саны - 83379, қосалқы үй шаруашылықтары 11760 болды [5]. 
Нуклерлық үй шаруашылығын қосқанда туыстық немесе жекжаттық байланыс жоқ, бiрақ бiр 

тұрғын үйде бiрге тұратын мүшелерi бар үй шаруашылықтары  немесе туыс еместерден тұратын үй 
шаруашылықтары құрамды болып табылады. Олардың саны 61,5 мың бiрлiк (республикадағы үй 
шаруашылықтарының жалпы санынан 1,5 %), ал орта мөлшерi 3,9 адам. Құрамды үй шаруашылығы-
ның 80 %-дан астамы қалалық жерлерде тұрады, олардың саны 49,3 мың бiрлiкке жеттi, ал орта 
мөлшерi 3,7 адамға тең. Құрамды үй шаруашылықтарының 20 %-ға жуығы немесе 12,2 мыңы 
селолық жерлердiң үлесiнде, бiрақ олардың мөлшерi қаладағылардан едəуiр жоғары - орташа 4,6 
адамнан келедi. 
Алматы қаласындағы, - 2,9 адамнан 3,2 адамға дейiн, Алматы - 3,8-ден 4 адамға дейiн ауытқиды. 

Ал Жетiсу аймағында 18-ден жасы кiшi балалары бар үй шаруашылықтары - 266795, олар 1-ден 5 
жəне одан көп адамнан тұрады, орташа мөлшерi 4,8 адам. Қалалық жерлерде олардың саны 83080, 
орташа мөлшерi 4,2 адамнан келсе, ал селолық жерлерде 183715, орташа мөлшерi - 5,1 адам. Оларда 
1,2 баласы бар үй шаруашылықтарының саны басым. Қалалық жерлерде жасы жетпеген баласы бар 
анадан тұратын үй шаруашылықтары 77847 болса, бiр баладан тұратыны-37552, екi адамнан - 28561, 
3 адамнан-8669, 5 жəне одан көп - 807, ал 1 жастағы балалары бар үй шаруашылықтарының саны-
5907. Ол селолық жерлерде-175137, екi баласы барлардан тұратындар - 63214 болса, ал 5 жəне одан 
көп адамнан тұратындары-788 болса, 1 жасқа дейiнгi баласы бар үй шаруашылықтарының саны - 
16871 болды [6].    
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Республиканың 1229,9 мың үй шаруашылығында (жалпы үй шаруашылықтары санының 29,6 %) 
өз отбасында 60 жастағы жəне одан да кəрi адамдар бар, мұның өзiнде 870,8 мыңында (70,8 %)-бiр 
қарты, 349,9 мыңында (28,5 %)- екi қарты жəне 9,2 мыңында (0,7 %) үш жəне одан да көп қарты бар. 
Алматы қаласында өз отбасында кəрi адамдары бар үй шаруашылықтары санының 30,5 %-дан 

33,3%-ға дейiн, жалғыз басты кəрi адамдардан тұратын үй шаруашылықтары - 259,6 мың бiрлiк 
(отбасында 60 жастағы жəне одан да кəрi адамдары бар үй шаруашылықтарының жалпы санынан 21,2 
%). Осындай үй шаруашылықтарының 78 %-дан астамы немесе 203,6 мыңы, қалалық жерлерде жəне 
22% немесе 56,0 мыңы селоларда тұрады. Алматы қаласында (15,3 %), Жетiсу аймағында (15,1) [7]. 
Елдегi экономикалық қайта құрулардың нəтижесiнде 80-жылдардың аяғынан бастап елдегi жоғары 

бiлiмдi маман кадрлардың шет жаққа көптеп қоныс аударуы байқалды, ол əсiресе немiстер, еврейлер, 
орыстар арасында болды. Сонымен қатар жоғары бiлiмдi жұмысшылар, қызметкерлер мен мемлекет-
тiк секторларда жұмыс iстеп жүрген көптеген жоғары бiлiктi мамандар ендi өздерiнiң жеке коопера-
тивтерi мен жеке кəсiптерiн аша бастады. 1989 жылы жұмысшылар, қызметкерлер жəне колхозшы-
лардың саны 0,8 % кемiп, ал жеке еңбекпен айналысушылар саны 3 есеге өстi (1979 жылмен 
салыстырғанда) [8].  
Қол еңбегiмен айналысатындар саны азайып, керiсiнше ой еңбегiмен айналысатындар саны өстi. 

Жалпы əлеуметтiк жағдайға тiкелей əсер еткен ол Қазақстан Республикасының Егемен ел ретiнде 
дамуындағы экономикалық қайта құрулар да болды. Көптеген зауыт, фабрикалардың, өнеркəсiп 
орындарының жабылып қалуы елдегi жұмыссыздар санының өсуiне алып келдi. Бұрынғы жоғары 
бiлiмдi техникалық мамандар қажет болмай қалды. Жаңа экономикалық қайта құруларға, яғни 
нарықтық экономикағы халық даяр болмай шықты. Осының өзi тез əлеуметтiк жiктелiске алып келдi. 
Халық арасында қайтадан байлар, кедейлер, орташалар, əлеуметтiк қорғауды қажет ететiн топтар 
пайда бола бастады. Жоғары бiлiмдi əлеуметтiк топ зиялылар 70-80-жылдардағы тотаритарлық-
əкiмшiлiк жүйе кезiнде көптеген қиыншылықтарға тап болды. Одан бұрында бұл топ көптеген 
қиындықтарды тарихта басынан өткерген едi. Ол соғыстар кезi, аштық, репрессия, Сталиндiк қуғын-
сүргiн кезi. Осылардың барлығы келiп кейiнгi кездерде зиялы қауымға көп керi əсер еттi. 70-80 
жылдардағы қоғамдағы жағымсыз көрiнiстер инженер, мұғалiм, дəрiгер, ғалымдарға деген сұраныс-
тың азаюына жəне олардың мамандығының беделiнiң түсуiне алып келдi. Нəтижесiнде осы салада 
жұмыс iстейтiндер саны бұл кезеңде азая бастады. Бiрақ 80-жылдардың аяғынан бастап бұл маман-
дық иелерiнiң қайта өрлеуi байқалды. Бiз ғылыми қызметкерлердiң саны мен үлесiнiң жылдан жылға 
өсiп отырғанын байқаймыз. 1989 жылғы санақ қорытындысы бойынша ғылыми жұмыспен айналыса-
тындар, мұғалiмдер – 35,7 % өстi. Бiрақ қазақ зиялы қауымын даярлауда көптеген жылдар бойы көп 
көңiл бөлiнбей келдi. Олар көбiнесе құрылыстарда, ауыр қол еңбектерiне негiзделген қосалқы 
жұмыстарда iстедi. Өз тiлiнде бiлiм ала алмады, мемлекеттiк тiлдiң жоғары қызмет орындарында 
қолданбауы да олардың қызмет жағынан өрлеуiне бөгет болды. Олар алған бiлiмдерi бойынша 
қызмет iстей алмады. Қазiр бұл жағдайда көптеген өзгерiстер болды, бiрақ экономикалық қайта 
құрулар, нарықтағы да қазақ зиялыларына ауыртпалықтар ала келдi. Көптеген маман кадрлар 
жұмыссыздыққа душар болды.  
Тұрмыстық қызмет көрсету саласында - 78,8 %, өнеркəсiп пен құрылыста - 13,8 %, ауыл шаруашы-

лығында, орман жəне балық шаруашылығы -7,5 %. Қызмет iстейтiн əйелдердiң орта жасы 30 дан 50 
аралығы (63,6 %), жастар (15-29 жас) - 27,1 % - пенсия жасы алдындағылар мен кəрiлер - 9,3 %. 
Жоғары мемлекеттiк қызметтегi əйелдер 123,7 мың (7 %) - олардың жас мөлшерi 40-49, халыққа 
қызмет көрсету саласындағылардың жас мөлшерi 15-39. 191,6 мың мамандығы жоқ əйелдер (10,9 %) 
жас мөлшерi 30-49 аралығы (67,9). Жалданып жұмыс iстейтiн əйелдер саны 1463,0 мың адам (18,9 % 
жалпы саннан алып есептегенде), жеке меншiк өнеркəсiптер мен мекемелерде - 1352,7 мың адам (17,5 
%), шаруа (фермер) шаруашылығында - 40,3 мың адам (0,5 %), жеке адамдарда - 70,0 мың (0,9 %). 
Жалданып жұмыс iстейтiн əйелдер саны қалалық жерлерде селоға қарағанда басым. Əлеуметтiк 
трансферттер алатындар (стипендия, пенсия, жəрдемақы жəне басқа мемлекет тарапынан алынатын 
көмек) 1851,4 мың адам (23,9%), оның 1142,7 мыңы қалалықтар (25,6%) жəне 708,7 мың селолықтар 
(21,5%). Жеке меншiк арқылы күн көретiндер 11,6 мың (0,1%) жəне басқа табыстар 287,1 мың (3,7 
%). Бiреудiң табысы арқылы күн көретiндер 3889,3 мың əйел (50,2 %), оның iшiнде қалалықтар 
2006,3 мың (45,0 %), ал селода 1883,0 мың (57,2 %). Əйелдер арасында некеге отырғандар 3140,7 мың 
адам (55,6 %). Кейiнгi жылы некеге отырушылардың пайызы 4,8-ге кемiп кеттi. Олардың жас 
мөлшерi 15-49 жас аралығы. Ажырасқандар саны 461,6 мың əйел (8,1 %), некеге отырмаған əйелдер 
саны 1219,5 мың (21,6 %). Жесiр əйелдер санының өскенi байқалады, олардың мөлшерi 14,3 %-ден 
14,7 %-ге өсiп 830,9 мың адам. Бала көтеру жасындағы жесiрлер саны өсiп ол 1,1 пайызға артты [9].  
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Қорыта келгенде, еліміздегі халықтардың əлеуметтiк-экономикалық жағынан дамуына əсер ететiн 
осы республикада болып жатқан əлеуметтiк-экономикалық жəне саяси қайта құрулар. Ол аймақ 
жалпы дамудан шет қала алмайды. Халықтың қазiргi кезеңдегi дамуынан олардың жасының 
«кəрiленуiн» көруге болады, яғни ол көбiнесе басқа ұлт өкiлдерiне сай келедi. Ал негiзгi тұрақты 
халықтар қазақтар жасы жағынан жастар жəне балалар. Осының өзiнен егер мемлекет келешекте 
халықтың экономикалық жағынан дамуын жақсартса елдегi демографиялық жағдайды дамытуға 
мүмкiндiк бар деп айтуға болады.  
Жалпы ел аймағындағы халықтардың əлеуметтiк- демографиялық дамуына əсер ететiн жағдайдың 

бiрi ол халықтардың бiлiм деңгейi. Жетiсу аймағы халықтың ең тығыз орналасқан, iрi өнеркəсiптер 
мен ғылым- бiлiм орталықтарының  шоғырланған жерi. Екiншi астана Алматы қаласының өзiндегi iрi 
ғылыми зерттеу институттары мен бiлiм ордалары жəне мəдени орталықтар жоғары бiлiмдi мамандар 
даярлауға жан-жақты мүмкiндiктер берген. Ел өңiріндегi жергiлiктi ұлт өкiлдерiнiң өзi сыртқы 
жақтарға көшiп кеткен маман кадрлардың орын ауыстыра алу мүмкiндiктерiне ие болу үшiн қажеттi 
жағдайлардың барлығы жасалған. Бiрақта кейiнгi кездегi еңгiзiлген бiлiм саласындағы ақылы оқу 
жергiлiктi ұлт өкiлдерiнiң бiлiм деңгейiнiң төмендеп кетуiне қауiптi жағдай туғызама деген қауiпте 
жоқ емес. 
Экономиканың тұрақтылығы мен дамуы, халықтың материалдық жағдайының жақсаруы, қазақ-

стандықтардың рухани жағынан дамуы-халықтың демографиялық жағынан дамуының негiзi болып 
табылады. Оған əсер ететiн факторлар қатарына Қазақстан мемлекетiнiң сыртқы қауiпсiздiгiн қамта-
масыз ету, саяси жəне ұлттар арасындағы тұрақтылықты сақтау. Қазақстандағы өнеркəсiп орындары 
жаппай iске қосылып, жұмыссыздық жойылып, халықаралық қоғамдастықтағы тең құқықтық рөлге 
ие болғанда елдегi жалпы демографиялық жағдай да жақсарады. Еліміз егемендігін алған жылдар 
ішінде Елбасының жүргізіп отырған кемелді саясатының арқасында еліміз əлемдік аренада белгілі 
болды. Елдің экономикалық жəне əлеуметтік дамуы артып сыртан инвестицияны қарқынмен кіргізіп 
отырған елдер қатарына қосылдық. Еліміздің экономикалық-саяси жəне əлеуметтік дамуына Жетісу 
өңірі, оның ішінде Алматы қаласы ерекше үлес қосып келеді. Экономикалық жəне мəдени орталық 
ретінде дами отырып халықты жұмыспен қамту жағынан да алдынғы орында, сонымен қатар 
еліміздегі туризмнің дамыған аймағы ретінде өз келешегінен көп үміт күттірері сөзсіз. 
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Резюме 
Основным повествованием данной статьи является проблема занятости населения Жетысуского 

(Семиреченского) региона в 90-е годы ХХ века. 
После распада СССР в новых образовавшихся независимых государствах не сразу стабилизировалась 

экономическая и политическая ситуация, закрытие производств привело к росту повсеместной безработицы. 
Основной проблемой стало обеспечение рабочими местами населения. Народ так же стал и самостоятельно 
искать себе работу, стали появляться частные предприниматели. Среди таких частных предпринимателей, 
хозяйственников стали образовываться так называемые нуклеарные домашние хозяйства. Именно таким видом 
хозяйства и стали в большинстве своём заниматься среди населения в Жетысуском (Семиреченском) регионе. 
Стали образовываться помимо прочего и отдельные производства. Начался процесс становления социального 
изменения в составе населения. На рост количества безработных так же повлиял процесс притока мигрантов и 
соотечественников из зарубежья. Процесс обеспечения таких граждан работой, их размещением был очень 
сложным в тот период и встречал на своём пути множество проблем. Данные проблемы были описаны в 
настоящей статье на основе документальных данных. 

Ключевые слова: миграция, репатрианты, демография, оралманы, нуклеарное.  
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Resume 
The basic narration of this article is a problem of employment of population of the Жетысуского 

(Семиреченского) region in 90th of ХХ of century. 
After disintegration of the USSR in the new appearing independent states an economic and political situation was 

stabilized not immediately, closing of productions resulted in the height of general unemployment. Providing became a 
basic problem the workplaces of population. People similarly became and independently to look for a to itself job, sole 
proprietors began to appear. Among such sole proprietors, managers the so-called нуклеарные housekeeping began to 
appear. By the just the same type of economy and began in most to occupy among a population in the Жетысуском 
(Семиреченском) region. Began to appear besides other and separate productions. Becoming of social change began in 
composition a population. On the height of amount of unemployed persons similarly the process of inflow of 
мигрантов and compatriots influenced from foreignness. Process of providing of such citizens work, their placing was 
to very difficult in a that period and met the great number of problems on the way. These problems were described in 
the real article on the basis of documentary data. 
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История повседневности – одно из перспективных направлений в современной исторической науке. В 
настоящее время, когда сняты идеологические ограничения, произошли координационные изменения в 
социальной, экономической и политической структуре общества. В связи с этим перед нами стоит задача – 
ввести новые архивные материалы в научный оборот. В статье автор рассматривает проблемы общественного 
питания в городах Центрального Казахстана в 1950-1970 гг. Автор анализирует такие вопросы как 
продовольственные трудности, продовольственное снабжение, рацион питания.  

Ключевые слова: история повседневности, Советский Союз, Центральный Казахстан, общественное 
питание, рацион, снабжение, потребитель. 

 
Изменение общественно-политической ситуации и экономический рост со второй половины 1950-

х годов оказал существенное влияние на развитие всей сферы торгового обслуживания, в том числе и 
советского общепита. В условиях нарождающегося экономического благополучия жесткое директив-
ное регулирование заменялось мягким регламентированием потребления. Советские партийные 
документы наконец-то признали советского человека полноценным потребителем, который должен 
получать разнообразную, вкусную и обильную пищу [1-2]. 
Начиная с 1950-х годов, одним из главным принципом организации системы общественного 

питания стало активное использование научных теорий. Обращение к науке как основному источ-
нику знаний о «правильном» и «здоровом» питании можно наблюдать везде: от постановлений ЦК 
КПСС до кулинарных книг, где цитировались высказывания академика Павлова: «Нормальная и 
полезная еда есть еда с аппетитом, еда с испытываемым наслаждением» [3].  
Основным принципом в советском общественном питании становиться соблюдение гигиены и 

санитарии. Велась активная пропаганда: «Мыть руки перед едой, есть на белых скатертях, мыть 
посуду» и т.д. Или «Безукоризненная чистота и опрятность в кухне – важнейшее условие, от 
выполнения которого в значительной мере зависит качество приготовляемой пищи» [4, с.16].  
В целом, следует отметить, что в 1950-е годы происходит новое осмысление значений слов 

«здоровье» и «качество пищи». Если ранее под здоровьем понимали только отсутствие болезни, то 
теперь – это гармоничное, сбалансированное, правильное развитие организма. Как подчеркивается в 
книге Кулинария за 1955 год: «Чтобы быть здоровой, пища должна содержать в должной пропорции 
все питательные вещества, необходимые человеку для его жизнедеятельности и нормального 
развития» [5, с. 29].  
Таким образом, с 1950-х годов в партийных документах задавались стандарты общественного 

питания, рассчитанные на «нового потребителя». В частности, в структуре выпускаемых блюд в 
ресторанах Карагандинской области на первом месте находились мясные блюда (21%), затем 
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овощные (7%) и рыбные (6%). Крупяные и мучные изделия составляли 10%, сладкие изделия 11%, 
холодные закуски – 15% [6, л. 417-418]. Однако провозглашенные принципы нередко оказывались 
чрезвычайно далекими от повседневной жизни. Безусловно, разнообразие питания можно было 
отследить в меню, но реально выбор блюд был ограничен двумя-тремя стандартными видами: «В 
меню одно, а подают другое...» [7, л. 230].  
Значит, изменения в советском общепите в конце 1950-х годов были, прежде всего, идеологичес-

ким проектом, в то время как «новый советский потребитель» в реальной жизни сталкивался со 
значительным дефицитом мест общественного питания и низким качеством еды и обслуживания. 
К концу 1950-х годов питание трудящихся возлагалась на разнообразные учреждения общепита: 

столовые, закусочные, кафе и рестораны. Столовые и закусочные были призваны «обеспечить 
нормальную работу социалистической промышленности и сельского хозяйства» [8], предоставляя 
работникам возможность перекусить в обеденный перерыв. Кафе предназначались для отдыха после 
работы, «чтения газет и журналов, легкого ужина и чашечки кофе» [5, с.88], а рестораны – для 
дегустации изысканных блюд, а также для «развлечений и празднований знаменательных дат или 
семейных событий» [5, с. 87].  
Города Центрального Казахстана не были исключением из общего правила. Сеть общественного 

питания находилось введении Карагандинского треста столовых и ресторанов. В 1957 году в системе 
треста столовых и ресторанов состояло 10 хозрасчетных предприятий, из которых с 1 января 1958 
года предприятия общественного питания города Темиртау в связи с реорганизацией были передан 
системе Темиртауского Горсмешторга [9, л. 82]. В 1958 году в Темиртау был открыт ресторан № 4 и 
столовая на 100 посадочных мест, павильон -пельменная на 24 посадочных мест, столовая на 
вещевом рынке на 80 посадочных мест [9, л. 83]. 
По состоянию на 1 января 1959 г. в городе Караганда функционировало 22 ресторана и столовых, 

тогда как в конце 1960 г. – 26 на 1494 посадочных мест [6, л. 416]. Закусочные и буфеты работали при 
промышленных организациях и их количество в 1960 г. составило 66 точек на 586 мест. В г. 
Караганде была 1 чайная на 80 мест [6, л. 417]. С 1959 г. при диетической столовой г. Караганды 
была организована продажа кондитерских изделий и полуфабрикатов. Эта же столовая являлось 
базовой для школьных буфетов [6, л. 17].  
Согласно архивным данным аналогичная тенденция прироста наблюдалась и по другим городам 

региона. В частности, в городе Джезказган в 1959 году функционировало 25 столовых и ресторанов 
на 1920 посадочных мест, тогда как в 1961 году – 35 на 2938 мест. В городе Темиртау в 1959 году 
работали 22 столовые и рестораны на 2078 посадочных мест, в 1961 году – 41 на 4296 посадочных 
мест [10, л. 160]. Во втором полугодии 1961 г. в городе Караганде было открыто 2 столовых: столовая 
при школе №53 на 124 посадочных мест и столовая при артели «Ткач» на 20 посадочных мест. 
Помимо этого при шахтах №42 и № 33 было открыто 2 буфета [11, л. 71].  
В 1957 году некоторые предприятия Карагандинского треста столовых и ресторанов были переве-

дены на самообслуживание [12, л. 3].  
Новые объекты системы общественного питания вводились согласно плановому графику, однако 

как сообщают источники, этот процесс не всегда проходил своевременно. Из докладной записки за 
1959 год: «Из-за плохой работы строительных организаций Совнархоза, такие крупные объекты как 
диетическая столовая, столовая на 32 квартале и кафе-автомат из года в год срываются строительные 
работы, а наши неоднократные требования и ходатайства через партийные и советские органы ни к 
каким результатам не привели» [9, л. 83]. 
Самыми распространенными и часто посещаемыми учреждениями общепита начиная с 1950-х 

годов являлись столовые, которые в основном были закреплены за «заводами, учреждениями, 
совхозами, машинно-тракторными станциями для обеспечения нормальной работы социалистической 
промышленности и сельского хозяйства» [13].  
Выполняя свою основную задачу – накормить желающих, они становились совершенными 

механизмами массового воплощения советских идеологем в повседневность. Партийные директивы, 
да и сама практика пространственного размещения столовых, предельно четко обозначали желаемый 
социальный состав их посетителей. Рабочие, служащие и учащиеся в директивных документах 
объявлялись основными клиентами общепита. Таким образом, к концу 1950-х начале 1960-х годов и в 
идеологическом дискурсе, и в повседневной практике усиливается связь общественного питания и 
производства. Питание вне дома, зачастую приобретает оттенок «добровольно-принудительного», 
выступая своего рода производственной необходимостью. 
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Столовые, которые располагались при заводах и промышленных учреждений в большинстве 
оказывались малодоступными для неработающих на данных предприятиях горожан или приезжих. 
Ограниченный доступ превращался в «неприступность» общепита. Таким образом, известный социа-
листический принцип «кто не работает, тот не ест», из метафоры превращался в неотъемлемую часть 
советской повседневности. Перекусить во внерабочее время или неработающим (помимо дома) в 
городах региона городе было весьма непростым делом. 
Несмотря на внесение общественного питания в список наиболее значимых направлений социаль-

ной политики и тщательный контроль партийных органов различных уровней, положение в городах 
Центрального Казахстана в конце 1950-х не претерпело значительных изменений. Как отмечал в 1958 
году начальник областного управления торговли А. Головин, сеть общественного питания недоста-
точна, и развивается крайне медленно. Существующая сеть общепита крайне не справляется в виду с 
быстрым темпом увеличения численности населения в городах области» [10, л. 234].  
К 1970 году мы наблюдаем существенное расширение системы общественного питания. В част-

ности при управлении торговли города Караганды функционировали: Ленинский, Октябрьский, 
Кировский, Советский пищеторги, Облплодовощторг, Горпромторги, «Гастроном», «Одежда», 
«Хозтовары», универмаг, «Продтовары», а также два треста столовых [7, л. 27]. В ведении 
Темиртауского управления торговли находились: Первый трест столовых, Спецтрест столовых, 
Первый и второй пищеторг и горпромторг [7, л. 28]. В городе Балхаше – трест столовых, горпромторг 
и горпищторг [7, л. 28]. В городе Абай был создан только горторг, тогда как в Шахтинске функцио-
нировали – Горторг и трест столовых [7, л. 28 об]. В городе Джезказган – Горпищторг, горпромторг и 
трест столовых [7, л. 29].  
В 1979 году система общепита города Караганды состояла из 312 объектов. Среди них столовые 

(132), рестораны (5), кафе (15), закусочные (12), буфеты (143), 1 пивной бар [14, л. 194].  
В комплексные обеды общепита входили рыбные, мясные, овощные, крупяные, молочные и 

другие блюда. Однако, скудность ассортимента и сомнительное качество блюд не редко являлись 
объектом обсуждения во многих годовых отчетах. К примеру, из докладной записки Карагандинского 
облторга за 1959 г.: «На протяжении нескольких дней в столовых при шахтах нет мяса, овощей, 
сельди. Плохо снабжают птицей, нет творогу, нет фруктов, а народ просит» [15, л. 230].  
Февральское постановление 1959 г. Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии и улучше-

нии общественного питания» поставила цель организовать централизованное производство полуфаб-
рикатов для комплексного снабжения столовых, кафе, закусочных и других предприятий обществен-
ного питания» [16, с. 34].  
В 1959 г. по сравнению с 1953 г. сократилась доля важнейших продуктов, используемых для 

приготовления пищи: птицы и мяса с 35 до 31 %, рыбной продукции – с 16 до 11%, овощей с 30 до 17 
%, картофеля с 36 до 22 %, растительного масла с 25 до 12 % [Подсчитано по: 11, лл. 14 – 21]. 
Параллельно возрос удельный вес реализации в системе общественного питания продуктов, не 
требующих кулинарной обработки: консервов с 10 до 15 %, алкогольных и безалкогольных напитков 
с 12 до 29 %, колбасных изделий с 13 до 31 %, кондитерских изделий с 10 до 20% [Подсчитано по: 11, 
лл. 14 – 18]. Именно начиная с этого периода реализация указанных товаров в буфетах, закусочных и 
палатках стала основным видом. К началу 1960-х годов удельный вес продукции собственного 
производства снизился до 30 %, тогда как удельный вес покупных товаров увеличился до 70% [11, л. 
25]. Однако, как показывают архивные материалы, эта тенденция ничего хорошего не дала. 
Централизованное производство полуфабрикатов не оказало ожидаемого воздействия на увеличение 
производительности труда в общественном питании, а сопровождалось нерегулярным снабжением 
предприятий-доготовочных. Известно, что в 1975 г. только 10% предприятий общественного питания 
системы государственной торговли СССР комплексно снабжались тремя видами полуфабрикатов – 
мясными, рыбными, очищенным картофелем [16, с. 51]. 
К 1970-м годам с целью популяризации и расширения ассортимента национальных блюд, а также 

повышения культуры обслуживания в ресторанах и кафе в каждый квартал проходили дни нацио-
нальных кухонь: русской, казахской, украинской, литовской и т.д. В магазинах и кулинариях, столо-
вых при промышленных предприятий были организованы столы предварительных заказов от 
населения [14, л. 200]. 
Несмотря на то, что профессиональные издания объявляли рестораны и кафе местом, где можно 

«развлечься, встретиться с друзьями, отметить праздник, знаменательную дату» [5, с. 87], партийные 
документы убеждали в обратном. Общепит был, прежде всего, местом питания. Советские рестораны 
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подчинялись общему правилу «работать, чтобы накормить»: «Посетитель приходит в ресторан, 
прежде всего потому, что он хочет получить вкусное, изысканное, деликатесное блюдо, такое 
кулинарное изделие, которое ему нигде в другом месте и, особенно, в домашних условиях, не 
приготовят [5, с. 87]. 
По воспоминаниям карагандинцев: «Ресторан от столовой внешне ничем не отличался… ну, 

единственно, может быть, тем, что может занавески немножко, или ширма, материал где-то, может, 
достали посимпатичней, все такое, но так чтобы я зашел и почувствовал разницу – нет» [17, л. 301]. 
Кроме того, ценовые ограничения также не позволяли людям часто ходить в рестораны. Несмотря 

на существующую широкую сеть общественного питания в повседневной практике горожан 
Центрального Казахстана выбор оставался за домашним питанием. По нашему мнению причины 
были связаны с неразвитостью общепита, его относительной дороговизны, низкого качества блюд, 
ориентированности на массового потребителя при игнорировании индивидуальных вкусов.  
Таким образом, общественное питание и потребления людей – это составные части социальной 

сферы общества, успешное развитие которой являлось органической составной процесса 
урбанизации.  Ввиду достаточно высокого уровня урбанизации в 1950-1970-е годы в Казахстане 
проблемы общественного питания были весьма актуальны.  

 
1 «О мероприятиях по дальнейшему развитию советской торговли» // Правда. – 1953. – 23 октября.  
2 Директивы ХХ съезда КПСС, постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мероприятиях по 
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3 Правда. – 1957. – 15 сентября. 
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9 ГАКО, Ф.555 Оп. 1, Д. 202. 
10 ГАКО, Ф.555, Оп. 1, Д. 279. 
11 ГАКО, Ф.555, Оп. 1, Д. 343а. 
12 ГАКО, Ф.613 Оп. 1, Д. 35. 
13 Правда. – 1956. – 13 марта 
14 ГАКО., Ф.613 Оп. 1, Д. 407. 
15 ГАКО, Ф.691 Оп. 1, Д. 344. 
16. Басков Л.П. Системность в планировании общественного питания. – М.: Экономика, 1983. – 120 с. 
17 ГАКО, Ф.691 Оп. 1, Д. 455. 
 

Summary 
Everyday life history is one of perspective directions in modern historical science. At present time, when repealed 

ideological limitations, it was happened coordinate changes in social, economy, political structure of society. In this 
connection actual tasks are study a new archives materials and introduction it in scientifical circles. In article the author 
considers problems of public catering in the cities of the Central Kazakhstan in 1950-1970. The author analyzes such 
questions as food difficulties, food supply, a food allowance. The author comes to a conclusion that the structure of a 
food was monotonous and low-calorie. 

Keywords: daily occurrence history, Soviet Union, Central Kazakhstan, public catering, diet, supply, consumer. 
 

Түйіндеме 
Күнделікті өмір тарихы – қазіргі тарих ғылымындағы келешегі бар бағыттардың бірі болып табылады. 

Қазіргі таңда, идеологиялық шектеулер алынып тасталғаннан кейін қоғамның əлеуметтік, экономикалық жəне 
саяси құрылымында түбегейлі өзгерістер жүрді. Осыған байланысты біздің алдымызда жаңа мұрағаттық мате-
риалдарды ғылыми айналымға енгізу міндеті тұр. Мақалада авторлар Орталық Қазақстанның қалаларындағы 
1950-1970 жж. қоғамдық тамақтану мəселелерін қарастырады. Авторлар азық-түлікпен қамтамасыз ету, азық-
түлікке байланысты туындаған қиыншылықтар, тамақтану тəртібі сияқты мəселелерге талдау жасайды. 

Тірек сөздер: күнделікті өмір тарихы, Кеңес Одағы, Орталық Қазақстан, қоғамдық тамақтану, тағам 
мөлшері, қаматамасыз ету, тұтынушы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
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В данной статье рассматриваются некоторые аспекты русской историографии налоговой политики в 

Казахстане в XIX нач. ХХ вв. Русская дворянско-буржуазной историография внесла определенный вклад в 
изучении социально-экономической истории Казахстана в рассматриваемый период. Русские исследователи  
провели огромную работу по накоплению конкретных фактов по истории налоговой политики в крае. 

Ключевые слова: история, историография, налог, казах, общество, политика, экономика 
 
Анализ трудов русских авторов по проблемам налоговой политики царизма в Казахстане в 

известной мере усугублен из-за отсутствия в них системности, сведения носят в большей мере  
информационных характер. Прежде следует отметить исследования, которые непосредственно каса-
лись налогов и податного устройства края. Отдельные вопросы социально-экономической и полити-
ческой истории Казахстана, и, в частности, налоговой политики Российского государства в крае 
получили отражение в русской дворянско-буржуазной историографии второй половины ХIХ в. нач. 
ХХ в. [1]. 
Немалый интерес вызывают работы М.А.Терентьева, который одним из первых  акцентировал 

внимание на выяснении социально-экономической сущности налоговой политики царизма в 
Казахстане. М.А.Терентьев рассматривал кибиточную подать как результат государственной позе-
мельной собственности. «Плату кибиточной подати, - как он пишет, - казахи… считали как бы 
арендной платою  за право пользования пастбищами на государственной земле» [2]. 
Несомненный интерес представляют работы А.Е.Алекторова. Им исследовалось социально-эконо-

мическое развитие во Внутренней, или Букеевской орде, где существовала специфическая система 
управления и налогообложения. Налоговая система во Внутренней орде характеризовалась усиле-
нием феодальной эксплуатации зависимого населения и взиманием частноправовой внеэкономичес-
кой ренты [3]. Алекторов А.Е. указывал, что  у казахского населения скот представлял собой»… и 
орудие производства, и конечную цель этого производства: и запасный капитал, сберегаемый про 
черный день, и, наконец, орудие обмена, т.е. деньги» [4]. 
Налоговая система – важнейшее звено в системе внеэкономического принуждения взимая через  

нее посредством налога ренты , царизм наделял правами самостоятельного распределения налогов 
внутри общества, ставя тем самым степную феодально-байскую верхушку в привилегированное 
положение», притеснения которой становилось чрезмерным» [5]. Необходимо указать также на 
исследования Н.Н. Балкашина. Он отмечал, что «обладание киргизскими ордами не лишнее для 
России, тем более что оно не требует от русского народа денежных затрат, так как все расходы по 
управлению киргизов, окупаются собираемым с них казенной податью» [6]. Им исследовалось 
административное  устройство и социально-экономическое развитие Казахстана во второй половине 
ХIХ в. Он указывал, что «деятельность властей по отношению к киргизам заключается преимущест-
венно в сборе с них податей и в регламентации киргизских выборов, что не требуется много 
разъездов…» [6, С. 28]. При взимании налогов, которые шли в государственную казну Российского 
государства, произвол и самые широкие злоупотребления были здесь обычным делом, т.е. «разными 
способами старались извлекать из них сверх казенной подати еще средства в пользу казачьих войск и 
должностных лиц» [6, С.35].  
Имевшиеся факты злоупотреблений должностных лиц русской и казахской администраций, 

бесконечные незаконные поборы отмечаются в специальных ревизирующих отчетах. Так , например, 
Ф. Гирс указывал, что «при ревизии замечено, что многие из жалоб, признанных на основании 
донесений уездных начальников несправедливыми и даже кляузными впоследствии по проверке 
чиновниками генерал-губернатора, оказывались основательными» [7]. Им было установлено, что с 
населения сверх государственных податей с сборов на содержание туземной администрации 
производились особые сборы на общественные нужды, которые расходовались не по назначению  
(раздавались чиновникам областных правлений, на меблировку квартир начальников 18 уездов, на 
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усиление средств канцелярий и т. д.) [7, с. 37]. Гирс прямо указывал, что  «расходы, не имеющие   
ничего общего с нуждами туземного населения, ясно указывают,  что областное начальство смотрело 
на общественные суммы как на экстраординарный фонд, которым оно может распоряжаться по 
своему  усмотрению» [7, с.41]. 
Качественный скачок в изучении экономической политики самодержавия, а также налоговой 

политики приходится на начало ХХ в. В исследованиях содержатся интересные сведения, наблюде-
ния по отдельным видам налоговых повинностей казахского населения [8]. В специальных исследо-
ваниях «Влияние колонизации на киргизское хозяйство» [9], «По новым местам» [10], очерках и 
отчетах русские исследователи Боголепов [11], Львович Д. [12], Остафьев В. [13], Пален К.К. [14],  
Аничков И.В. [15], Бердин П. [16], Беротов [17], Добросмыслов А.И. не обходят без описания  
социально-экономического положения казахского аула, влияние налоговой системы на социальную 
дифференциацию казахского общества.  
Так Валь К.О., анализируя социально-экономические отношения у казахов, отмечал: «… Здесь нет 

ни рабства, в формальном смысле слова, ни договора найма. И по закону этот  киргиз-патрон ничем 
не связан, кроме заветов обычного права, со своими клиентами … Ничто не мешает патрону уплатить 
подати за клиентов и пользоваться их голосами на съездах и выборах . что бывает весьма часто…[19]. 
В этот период появляются критические исследования в области бюджетной политики царизма на 
национальных окраинах. В частности, особое внимание привлекает исследования  М.А. Миропиева,  
в котором дается описание состояния налоговой системы царизма в Сибири, где « самое первое место 
по своей численности занимают киргизы» [20]. Автор отмечает несовершенство существовавшей 
налоговой системы, о тех ошибках, которые совершили по его мнению члены «степной комиссии» 
при ее устройстве. А именно М.А. Миропиев прямо указывал на существование»… податной  
безурядицы, которая царит в крае…» [20, с. 40].  
Появления работы Т.И.Тихонова поставило впервые вопрос о роли земских сборов и значение 

земства в казахских землях [21]. Автор указывает  на то, что « по действующим законам население 
местное устранено от активного участия в своих делах, не может само заботиться об удовлетворении 
своих нужд, интересов и польз» [21, с.43]. Изучение земского устройства в Казахстане вскрывало то, 
что «полнейший хаос и произвол царит за отсутствием и невозможностью гласного надзора и 
контроля как со стороны правительства и его местных органов» [21, с.94]. Т.И.Тихонов указывает на 
необходимость введения земского самоуправления и создание земских учреждений в Казахстане, 
ограничить в этой области деятельность военно-бюрократического аппарата областных и уездных 
правлений. 
В своих работах русские исследователи справедливо указывали на произвол выборной казахской 

администрации при проведении налоговой политики. Так, например, Г.К. Гинс описывал факты, 
свидетелем которых он сам был во время поездки по казахским аулам Семиречинской  области. Он 
писал: «Волостному дорого обходится получение места, но еще дороже обходится это место всей 
киргизской волости. После своего утверждения в должности волостной назначает каждой кибитке 
что она должна ему подарить (кара-чигин) [22]. 
Значительное место в исследованиях отводилось изучению экономических преобразований 

происходивших в Казахстане. Так, в связи с проведением переселенческой политики, земельный 
вопрос являлся одним из острейших, т.к. влиял на экономическое состояние основных налогопла-
тельщиков скотоводов. Ибо скотоводство служило главным, единственным источником существо-
вания основных налогоплательщиков, а так как кочевое скотоводство, являясь в  высшей степени 
экстенсивным использованием почвы, требует значительного земельного фонда» [23]. Исследователь  
Л.Чужой указывал, что из года в год сокращается киргизский фонд для кочевок. В настоящее время 
изъято из землепользования киргиз: в Кокчетавском уезде - 28% площади, в Петропавловском - 18%, 
в Омском - 33% и т.д. Между тем киргизское население возрастает: за 11 последних лет  земельный 
фонд киргиз сократился на 16%, киргизское население возросло на 23%. Эти явления крайне не 
благоприятно сказывались на налогоплательщиках-скотоводах. 
В целом русская дворянско-буржуазная историография внесла определенный вклад, прежде всего 

в пополнение и накопление конкретных фактов, ярко иллюстрирующих характер налоговой политики 
царизма в крае, а также в изучении отдельных ее вопросов. Однако наряду с этим нужно отметить, 
что труды и исследования русских исследователей дворянско-буржуазной историографии имеют в 
целом однобокое отражение налоговой политики царизма. Ибо в их трудах в основном дается 
констатация фактов и событий без критического анализа. В их трудах отсутствует трактовка 
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проблемы социально-экономической сущности проводимой налоговой политики в Казахстане. 
Умалчивается вопрос о возрастающей прямой при взимании налогов, других сборов со скотоводов-
налогоплательщиков, о чем только констатируется исследователями. 
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Түйіндеме 
Айтылмыш мақалада XIX ғ. – ХХ ғ. басы Қазақстандағы салық саясатының орыс тарихнамасы қарастыры-

лады. Орыс ақсүйек - буржуазиялық тарихнамасында Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық тарихының 
байқауында орынды үлеске енді. Орыс зерттеушілері алып жұмысты нақты деректің жинақталуына салық 
саясатының тарихына сараптама жасады. 

Тірек сөздер: тарих, тарихнама, салық, қазақ, қоғам, саясат, экономика 
 

Summary 
In this article some aspects of the Russian historiography of a tax policy in Kazakhstan in XIX – the head of the XX 

centuries are considered. Russian noble - bourgeois the historiography made a certain contribution in studying of social 
and economic history of Kazakhstan during the considered period. The Russian researchers carried out huge work on 
accumulation of the concrete facts on history of a tax policy in the region. 

Keywords: history, historiography, tax, Kazakh, society, policy, economy 
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УДК 323.1 
 

THE YOUTH DIRECTION IN ACTIVITY OF ASSEMBLY OF THE PEOPLE  OF KAZAKHSTAN 
 

L.U.Zainieva - Doctor of historical sciences, Professor 
Kazakh national research technical university named after  K.I. Satpaev 

 
In article some aspects of work of Assembly of the People of Kazakhstan with youth are shown, its invaluable value 

for strengthening of the Kazakhstan society is proved. Development of the youth direction in activity of APK in many 
respects is promoted by constant attention of its Chairman to the younger generation, President of  Republic of 
Kazakhstan - the Leader of the nation N. A. Nazarbayev. 

Keywords: Assembly of the People of Kazakhstan, ethnocultural association, youth, state youth policy, youth 
organization. 

 
Interethnic tolerance and public consent – property of the republic, its main values. The Assembly of the 

People of Kazakhstan (APK) is the major strengthening structure of unity of the Kazakhstan society. Its 
experience  is unique and invaluable, gained world recognition. Created at the initiative of the Head of state 
N.A.Nazarbayev in 1995, it took a worthy place in the republic, has beneficial influence on life of all 
citizens. Giving to Assembly in 2007 of the constitutional status and in 2008 signing by the President of the 
country of the Law "About Assembly of the People of Kazakhstan" was important for this process.    

The supreme body of Assembly is Session which gathers once a year. During the intersession period 
Council of APK works. The chairman of Assembly is the President of Kazakhstan - the Leader Nation - N. 
A. Nazarbayev. As working body the Secretariat of APK in structure of Presidential Administration acts as 
independent department. The secretariat is headed by the manager who at the same time is the vice-chairman 
of Assembly. Two vice-chairmen of Assembly from ethnic associations are appointed by the order of the 
President of the republic on a rotational basis on representation of Council of Assembly. 

As public, socially important and advisory bodies the structure of Assembly includes scientific advisory 
council and scientific and expert groups. There are also the Club of journalists and experts in the interethnic 
relations, " APK Fund", the Methodical center of innovative technologies of training in the «Tildaryn» 
languages, Association of businessmen of APK, Academy of the World and Friendship work. Working body 
of scientific advisory council is the Center for studying of the interethnic and interfaith relations of Academy 
of public administration at the President of Kazakhstan. APK chair as the scientific and educational centers 
in higher education institutions is open. The first such chair appeared at the Eurasian national university of 
L.N. Gumilev. At the same university in 2013 UNESCO chair on ethnic and religious tolerance is created. Its 
purpose is advance of complex system of researches, training, information and documentation in the field of 
ethnic and religious tolerance [1: 215, 261, 262]. 

For years of the existence the Assembly saved up high positive potential. In many respects thanks to it in 
the country the special atmosphere of mutual understanding is reached. In the Message "Nurli zhol – a way 
to the future" the trust and tolerance of Kazakhstan citizens are to each other called by the President N. A. 
Nazarbayev keys to the future of Kazakhstan. He noted that "we have to protect our unity and interethnic 
consent". The particular emphasis is placed on youth: "Our youth grows in the new, independent country. 
The present generation didn't see interethnic wars and the conflicts, ruin of the 90th years. And many 
perceive stability and comfortable life in Kazakhstan as something put from the birth" [2]. For further 
preservation of stability and consent it is necessary to develop purposefully work on education in people, 
especially young, understanding of an inherent value of those ideas which make a basis of activity of 
Assembly. 

Therefore among the most important questions of development of APK the special place is taken by the 
youth direction. It is promoted by constant attention and versatile activities for support of the younger 
generation from the Chairman of Assembly N. A. Nazarbayev, an appreciation of his role in life of society. 
In the Message "Strategy "Kazakhstan-2050": a new political policy of the taken place state" the youth is 
defined as the engine of a new political policy of the state [3]. Calling in January, 2014 all Kazakhstan 
citizens actively to participate in work on achievement of a main goal of Strategy-2050, the President 
separately addressed to youth: "This Strategy – for you. To you to participate in its realization and to you to 
reap the fruits of its success. Get into gear, everyone on the workplace. Be not indifferent. Create destiny of 
the country together with all people!" [4]. In the Message "Nurli zhol – a way to the future" N. A. 
Nazarbayev emphasized again that "youth – a support of our future. The state opened all doors and all ways 
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before new generation! " Nurli zhol " - here where it is possible to make efforts, to be developed our creative 
youth!" [5].     

On the ХХIIth of session of APK which took place on April 23, 2015 with the agenda: "The Mangilik el: 
one country – one destiny", N. A. Nazarbayev paid attention that all initiatives of the last time are calculated 
on many years ahead, and only the powerful national mechanism is capable to start them. "The nation of the 
uniform future can become that. We form unique and still nowhere repeated model of unity of the people, - 
he emphasized. - We are united, first, by the general love to our general house – to Kazakhstan. Secondly, 
public consent in relation to history of our ancient earth and development of languages. Thirdly, deep belief 
in the present and great future of our state and its citizens. It is also a basis of our Eternal Homeland - the 
The Mangilik el" [6]. 

Such approach demands continuous improvement of the state youth policy, respectively, and 
strengthening of attention to youth from ANC. In this regard it is necessary to allocate N. A. Nazarbayev's 
speech for H1H of session of Assembly "The Kazakhstan way: stability, unity, modernization", taken place 
in April, 2012 [7]. In it a number of innovations in the field of improvement of policy of the state in relation 
to youth is designated. This speech testified the increased role of ANC in work with younger generation.  

First of all, it should be noted that according to an order of the President the Government of the country 
approved the Concept of the state youth policy till 2020; On February 9, 2015 the President signed the new 
Law "About the State Youth Policy" (the previous Law was adopted in July, 2004).  

In structure of the Ministry of Education and Science the Committee on youth policy, and in regions – the 
relevant managements is created. N. A. Nazarbayev obliged to head regional councils of youth, and also the 
cities of Astana and Almaty akim personally. For deep studying of youth problems at the request of the 
President the research center "Molodezh" is formed. In 2013-2014 the Center published the national reports 
devoted to the analysis of provision of youth and a condition of the state youth policy in the Republic of 
Kazakhstan. In reports the social and demographic structure of the Kazakhstan youth, its situation in 
education and sciences, work, health care, employment, businesses, participation of youth in political 
processes, etc. is shown. 

In the speech at the XX session of ANC "Kazakhstan-2050": one people - one country one destiny", taken 
place in April, 2013, among one of tasks N. A. Nazarbayev specified that "vertical" and "horizontal" of 
Assembly reached each Kazakhstan citizen. It is important to provide involvement of youth at all levels in 
actions of Assembly for formation of public consent. In a waterway of realization of this thought of the 
President the Youth resource centers, the centers of service of youth, the centers of development of youth 
initiatives, committees on affairs of youth in work and educational collectives, youth associations in the 
ethno cultural centers are created. In April, 2014 at ANC the Republican youth association "Zharasym" is 
formed. 

Development of the international cooperation is important for education of youth. This direction supports 
ANC. It is actual and from the point of view of an explanation of essence of this organization abroad. At the 
XX session of Assembly N. A. Nazarbayev specially emphasized that "some think "in the old manner" that 
ANC is a representation of ethnic minorities. I want to tell those who doesn't understand or doesn't want to 
understand that such assembly today. It was recognized in the UN, in OSCE, in SVMDA. The assembly is a 
national representation! For this reason I headed assembly! For this reason I also told today that the assembly 
is all 17 million Kazakhstan citizens!" [8]. Young in people in this representation take a powerful place. As 
of the beginning of 2014 the specific weight of youth as a part of the population of the republic aged from 14 
till 29 years made 25,01%. In a territorial section the greatest share of youth from the total number of the 
population of regions is presented to Almaty – 27, 8%, the Aktyubinsk area – 27,1%, Astana – 26,8% [9:96]. 

Therefore the aspiration of various structures of Kazakhstan, including ANC, along with development of 
bilateral cooperation is exclusively far-sighted, to consider multilevel character of youth policy [10]. It gives 
the chance to the international organizations and the states of the globalized world to expand interaction of 
young men and girls, to combine the latest tendencies in youth work with own experience and national 
features, to develop the forms of youth policy which are going out of one state more successfully. In turn, 
activization of youth cooperation is good help for strengthening of interaction of the states, international 
structures, their organizational improvement and increase of efficiency of activity. In the world community 
in interests of youth activity of the UN is allocated. Integration of youth policy at regional level is useful. 
Such work within the CIS, SVMDA, SCO develops, during meetings of youth of border territories. 

In May, 2013 in the Pavlodar region, for example, III International youth forum of border cooperation 
"Бірлік – Unity took place. KZ" (for the first time such forum took place in 2011 in Bayanaule). As his 
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organizers the youth wing of Assembly of the People of Kazakhstan of the Pavlodar region and the Center of 
development of youth initiatives of management on youth policy of the region acted. Among invited there 
were representatives of youth associations of the Russian cities of Omsk, Novosibirsk, Tomsk, Barnaul, 
Rubtsovsk. In May, 2014 in Pavlodar by tradition the IVth an ethno cultural forum passed in which 
representatives of Kazakhstan, Russia, Belarus, Poland and South Korea participated. A main objective of 
forums - education of the younger generation in the spirit of mutual respect and development of cooperation 
of youth of two countries, its contribution to business of international and interstate cooperation [11]. 

In May, 2013 the international forum of youth in Atyrau in which representatives of four western areas of 
Kazakhstan (Atyrausky, Aktyubinsk, West Kazakhstan and Mangistausky) and two Russian took part took 
place (Samara and Astrakhan). Inspirers of the project – atyrausky fund "The Zheruyyk cultural center with 
assistance of regional management concerning youth policy. Participants of a forum exchanged experience in 
area of implementation of the state youth policy, a role of the youth organizations in its development. At the 
forum which took place in May, 2014 in Uralsk, much attention was paid to integration of youth associations 
of Kazakhstan and Russia. Delegations of the Republic of Tatarstan and regions of Kazakhstan took part in 
its work. These are youth activists from the Western Kazakhstan, Astana, Almaty, Aktau, Aktobe, 
Petropavlovsk and Semey. Youth leaders of Kazan showed considerable interest in experience of Assembly 
of the people of Kazakhstan, to forms of development and promotion of traditions, customs, folklore of 
residents of multinational Kazakhstan. The initiative of zyryanovets about carrying out Day of Irtysh got 
approval in East Kazakhstan. He even more will rally the youth living along the mighty river [12].    

The assembly seeks to work with all categories of youth. The special place belongs to students. At the 
Kazakh national research technical university of K. I. Satpayev, for example, representatives of 40 
nationalities are trained and work. In many respects interethnic communication amplifies thanks to activity 
of numerous structures, for example, of the Center of youth policy and political club "Dilemma". The club 
functions not the first year, the presentation of the Center took place in October, 2013. The analysis shows 
that the similar centers are almost not created, open most often information centers for youth. 

At meetings of the Center and club the major documents are discussed, meetings with prominent 
scientists and politicians are held. Much attention is paid to the interethnic relations, the state youth policy. 
Resources of educational process are used: information on Assembly is given at lectures and seminars, joins 
in tests and examination cards, in subject of papers. Students get acquainted also with history of Assembly, 
the main directions of its activity and actual projects. Members of APK - frequent guests of the studying 
youth.  

Students of university visit ethnocultural associations. Such departures cause in them genuine interest, 
desire to get acquainted with activity of ethnocultural associations, and, above all - with people who work in 
these structures. Meetings are always accompanied by the interested dialogue on strengthening of interethnic 
tolerance, education, studying of languages, functioning of the youth organizations, first of all youth wings 
of APK, active involvement in work of Assembly of young people. At the beginning of February, 2015, on 
the eve of official opening of Year of Assembly, at university the "round table" devoted to 20-year history of 
APK is carried out. 

Thus, on the one hand structures of university in detail acquaint students from Assemblies, and with 
another – actively use its resources for education of youth. It is thought that such collaboration of ANC and 
educational institutions has to be continuous practice. Attraction of youth to affairs of Assembly is an 
attraction it to noble work on unity of the Kazakhstan society, on strengthening of the republic in general. 
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Түйіндеме 
Мақалада Қазақстан халқы Ассамблеясының жастармен жүргізетін жұмысының кейбір аспектілері қарасты-

рылады, оның қазақстан қоғамын нығайтудағы маңыздылығы қарастырылады. Қазақстан халқы Ассамблея-
сының қызметіндегі жастар бағытының дамуына көп жағдайда оның  Төрағасы, ҚР Президенті-Ұлт 
көшбасшысы Н.Ə.Назарбаевтың жас ұрпаққа үнемі көңіл бөліп отыруы əсер етеді. 

Тірек сөздер: Қазақстан халқы Ассамблеясы, этномəдени бірлестік, жастар, мемлекеттік жастар саясаты, 
жастар ұйымы. 

  
Резюме 

В статье раскрываются некоторые аспекты работы Ассамблеи народа Казахстана с молодежью, обосновы-
вается ее неоценимое значение для укрепления казахстанского общества. Развитию молодежного направления в 
деятельности АНК во многом способствует постоянное внимание к молодому поколению ее Председателя, 
Президента РК - Лидера нации Н.А.Назарбаева.  

Ключевые слова: Ассамблея народа Казахстана, этнокультурное объединение, молодежь, государственная 
молодежная политика, молодежная организация.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ МОДЕЛИ ВЛАСТИ 

 
Мухамбедьярова А.Т. - д.полит.н., профессор, зав. кафедрой социальных дисциплин 

Алматинского университета энергетики и связи 
 
В статье рассматривается  статус Президента Республики Казахстан, который вытекает из конституционного 

характера нашей страны как государства с президентской формой правления. Это означает, что Главе государ-
ства в структуре государственной власти принадлежит ведущая и системообразующая роль. 

Основным компонентом общенациональной идеи Казахстана, а значит, политического режима в целом,  
должна в первую очередь выступать дальнейшая демократизация всей общественной и политической жизни, 
которая неразрывно будет связана с осуществлением идеи и принципов народовластия в современном 
понимании. Демократические преобразования в казахстанском обществе имеют свои специфические 
особенности. Специфика реализации воплощения идеи народовластия во многом обусловлена менталитетом 
казахстанского народа, его традициями, идущими из прошлого.  

Ключевые слова: политическая власть, политический режим, демократия, президентская власть. 
 
Основным условием успеха демократических реформ, по мнению  западного исследователя 

Д.А.Растоу, выступает наличие национального единства, «люди должны испытывать чувство 
преимущественной преданности, лишь тогда возможны радикальные перемены», иными словами, 
национальное единство должно признаваться на бессознательном уровне. Иначе национальные 
противоречия, особенно в острых формах, могут кардинально деформировать процесс модернизации 
[1]. Другой западный исследователь А. Лейпхарт так же, как и Растоу, выдвигает в качестве посылки 
для достижения демократического согласия условие - сохранение единства страны и общей 
идентичности в сознании элит. И в целях достижения демократии и закрепления ее институтов элиты 
репрезентирующие противоречия неоднородных обществ и агрегирующие интересы сторон-участниц 
конфликта должны ориентироваться на сотрудничество. По мнению ученого, в условиях многосос-
тавного общества поддерживать стабильное демократическое правление трудно, но отнюдь не 
невозможно. Он объясняет это тем, что «при «со-общественной демократии» центробежные тенден-
ции уравновешиваются установками на взаимодействие и соответствующим поведением лидеров 
различных сегментов общества» [2].  
На наш взгляд, политический режим во многом определяется уровнем развития и интенсивностью 

общественно-политических процессов, структурированностью правящей элиты, состоянием отноше-
ний с бюрократией, развитостью общественно-политических традиций, господствующими в обще-
стве политическим сознанием и поведением, доминирующим в обществе типом легитимности.  
Конституция 1995 года четко определила нашу страну как президентскую республику и карди-

нально изменила реализацию принципа разделения властей. Институт президентства зародился в 
Казахстане на стыке политической и экономической систем. С тех пор он претерпел значительную 
конституционную эволюцию.  
Президент РК, согласно ст. 40 Конституции, является Главой государства, его высшим должност-

ным лицом, символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина [3].  
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Президент обладает широкими полномочиями, в том числе в области исполнительной власти, 
обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответствен-
ность органов власти перед народом. Согласно Конституции РК, внешнюю и внутреннюю политику 
определяет Президент, что оговорено п. 1 ст. 44.  
Пунктом 8 - он утверждает государственные программы республики. Краткий перечень указывает, 

сколь велика роль Президента в развитии страны. По мнению казахстанского исследователя Б.А. 
Майлыбаева, «президентская власть необходима для организации и налаживания сложной системы 
общественной связи в экономической, социально-культурной, административно-политической 
сферах; созидательной, интегративной и охранительной деятельности. Другие ветви власти не в 
состоянии взять на себя данную совокупность функций в полном объеме, учитывая многообразие 
общественных отношений, обретающих особую динамику изменений в переходный период» [4]. 
Столь высокий статус Президента республики вытекает из конституционного характера нашей 

страны как государства с президентской формой правления. Это означает, что Главе государства в 
структуре государственной власти принадлежит ведущая и системообразующая роль. 
Наряду с укреплением государственного суверенитета,  обеспечением внутренней стабильности, 

межнационального согласия и внешней безопасности необходимо было определить характер новой 
государственности. 
Стратегические цели и основные принципы первоначального этапа развития суверенного 

Казахстана были сформулированы Президентом РК Н.А. Назарбаевым в «Стратегии становления и 
развития Казахстана как суверенного государства» [5], которая явилась важным концептуальным 
ориентиром на пути формирования государственной и общенациональной идентичности полиэтни-
ческого казахстанского общества, определения интересов народа и государства. 
По словам Главы государства Н.А. Наразбаева, «мы будем и дальше идти по пути совершенство-

вания казахстанской модели политического и государственного устройства, сочетая общепризнанные 
закономерности демократического развития и традиции нашего общества.  За 16 лет независимости 
мы реализовали собственную модель обеспечения общественной стабильности, межнационального 
согласия, формирования казахстанской идентичности и общеказахстанского патриотизма. Это наше 
казахстанское «ноу-хау», которым мы по праву гордимся и обязаны бережно охранять» [6].  
Конституционно-правовой статус института Президента определяет собой во многом форму 

правления государства. Считаем, что сложившаяся на сегодняшний момент форма правления 
казахстанского государства предоставляет широкие возможности и перспективы для дальнейших 
преобразований и  эволюции общества в целом и, в частности, для реализации идеи народовластия в 
Республике Казахстан.   
Как пишет Президент Н.А. Назарбаев: «Конституционный процесс в любой стране не останавли-

вается с принятием Конституции, юридическое обрамление социально-экономических и политичес-
ких процессов должно не только соответствовать динамике происходящего в обществе, но и 
опережать ее» [7].  
Таким образом, в рамках совершенствования политической формы правления и политического 

режима в суверенном Казахстане в свете перспективы реализации идей народовластия и демократии 
Конституция будет эволюционировать в консенсусный  механизм для выбора политических 
альтернатив.  
На данный момент, по словам Главы государства Нурсултана Назарбаева, «достигнутые успехи 

позволяют решать задачи нового этапа развития государства и приступить к масштабной полити-
ческой модернизации – новому этапу реформ [8]. При этом выделяются три стратегических интереса, 
которые остаются для нас главными. Во-первых – безопасность Казахстана в усложняющемся мире. 
Во-вторых – дальнейший экономический рост и улучшение благосостояния казахстанцев. В-третьих – 
последовательная политическая модернизация общества при сохранении мира и стабильности в 
стране».  
Демократизация включает в себя постепенный переход к подлинному народовластию, когда будет 

отработан механизм обратной связи при принятии решений “снизу” по всем ключевым проблемам 
общественной жизнедеятельности. 
Заметим, что “в современном понимании народовластие может быть определено как идеал 

самоопределения политического сообщества через институты и механизмы волеизъявления равно-
правных индивидов, обладающих свободой личного выбора. В таком толковании народовластие 
составляет нормативное измерение идеи современной демократии, ее основание» [9].  
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В современном понимании народовластие может быть представлено как модель или концепция.  
Таким образом, сущность, характер, формы и способы осуществления народовластия зависят, в 

первую очередь, от типа политического режима вообще, а также от формы демократического 
правления.  
Современная демократия, выступающая как форма общественной власти, государства, основанная 

на признании народа в качестве источника власти, содержит в себе определенную модель народо-
властия. Однако суть ее в рамках современной демократии заключается в том, что политическая 
власть должна исходить от народа, служить ему. И это  первая заповедь демократического общества.  
Демократический принцип организации предполагает активное участие масс не только в обсуж-

дении общих правил, постановлений и законов, не только контроль  за  их выполнением, но и 
непосредственно в их выполнении. Это означает, что каждый представитель массы, каждый гражда-
нин должен быть поставлен в такие условия, чтобы он мог участвовать и в обсуждении законов госу-
дарства,  и в выборе своих представителей, и в проведении государственных законов в жизнь [10].  
При осуществлении демократизации общественной жизни, выступающей основным компонентом 

общенациональной идеи, необходимо учитывать и то, что демократия как одна из основных форм 
политической самоорганизации общества в современном мире базируется на комплексе институтов, 
отношений, ценностей, установок, идей и концепций. Да и само понятие “демократия” достаточно 
многозначно.  
Уместно, на наш взгляд, будет подчеркнуть, что демократизация общественной жизни предпола-

гает процесс глубокого и всестороннего реформирования и обеспечение тем самым политической, 
социальной и экономической стабильности.  
В политической сфере казахстанского государства для осуществления принципов народовластия 

необходимо, прежде всего: 
- реализация демократических принципов разделения законодательной, исполнительной и 

судебной властей; 
- реализация и укрепление одного из важных принципов гражданского общества – полноправ-

ного участия граждан в политическом управлении и реальном влиянии на процесс принятия  
решений в политической и социально-экономической сферах; 

- утверждение принципа верховенства закона в обществе, поскольку без соблюдения этого 
принципа невозможно преодоление отчуждения власти от народа; 

- соблюдение прав и политических свобод человека, возможности объединяться в политические 
союзы и организации.     
Таким образом, основным компонентом общенациональной идеи Казахстана, а значит, политичес-

кого режима в целом, должна в первую очередь выступать дальнейшая демократизация всей 
общественной и политической жизни, которая неразрывно будет связана с осуществлением идеи и 
принципов народовластия в современном понимании. Демократические преобразования в казахстан-
ском обществе имеют свои специфические особенности. Специфика реализации воплощения идеи 
народовластия во многом обусловлена менталитетом казахстанского народа, его традициями, 
идущими из прошлого.  
По словам Н.А. Назарбаева, «наша модель будет определять наш собственный путь развития, 

сочетая в себе элементы остальных моделей, но опираясь в основном на наши специфические 
условия, историю, новую гражданственность и устремления, учитывая конкретность этапов 
развития» [11]. 
Дальнейшее развитие парламентско-президентской формы правления в Казахстане должно 

развиваться в контексте реализации идей народовластия и демократии, а также основных направ-
лений реформирования политической и государственной власти. Среди которых, на наш взгляд, 
значимое место занимают: 

1) Развитие системы власти, которая представляла бы все многообразие интересов различных 
социальных групп и слоев общества, превращая этих субъектов в действительные факторы полити-
ческого управления обществом в целом. 

2) Политическая трансформация институционального механизма политической власти, что 
означает ее организацию посредством модернизации соотношения государства и других основных 
элементов политической системы. 

3) Дальнейшее развитие системы представительства социальных интересов в направлении 
плюрализации политической власти в плане социального содержания, а также расширение 
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возможностей для социальных групп реально воздействовать на процесс принятия основных 
политических решений на всех уровнях власти. 

4) Преодоление дисбаланса в сторону представительной формы реализации  народовластия, 
который выражается в усилении исполнительной власти при отсутствии серьезных механизмов 
ответственности всех осуществляющихся властей за состояние дел в  обществе и государстве. 

5) Развитие учредительной власти народа и его составных частей в качестве высшей, постоянно 
действующей власти, непосредственно выражающей суверенитет народа.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПРЕЗИДЕНТТІК ИНСТИТУТ: ҚАЛЫПТАСУ ДƏУІРЛЕРІ 
 

Нұрымбетова Г.Р. - саяси ғылымдарыны! докторы, профессор Абай атындағы $аз%ПУ 
 
Қазіргі кезеңде президенттік институттың басқару үлгісі ретінде танымалдығы артуда. Сондықтан 

Президент институтын, Президенттің мемлекеттік органдармен өзара қарым-қатынасын, билік тармақтары 
жүйесіндегі Президент орнын анықтау өте өзекті жəне өткір мəселе ретінде жан-жақты зерттеуді, ғылыми 
тұрғыдан баға беруді талап етеді. Отандық саяси ғылымда Қазақстандағы Президент институтының дамуы, 
оның қалыптасуын дəуірлеуге қатысты саналуан көзқарастар бар. Бұл зерттеу тақырыбының көпжақты, көп-
қырлы күрделі мəселе екенін дəлелдейді. Мақалада автор Қазақстандағы Президент институтының қалыптасу 
үдерісін кезеңдеуде оның заңдық-құқықтық негізіндегі өзгерістермен қатар құрылымдануын ескере отырып 
оны бес кезеңге бөлуді ұсынады. Президенттік институттың елiмiздегi демократиялық өзгерiстердi жүзеге 
асырудың іргелі негiзiне айналуында ұлт көшбасшысы Н. Назарбаевтың атқарған рөлі айшықталған.  

Тірек сөздер: тəуелсіздік, демократия, президент институты, президент, дəуірлеу, заңдық негіз. 
 
ХХ ғасырдың 90 жылдарындағы Қазақстан үшін күн тəртібінде тұрған маңызды да күрделі мəселе – 

социалистік нұсқадан өзгеше даму жолын  таңдау болды. Осы орайда, бұдан 25 жыл бұрын, 1990 
жылы 24 сəуірде Қазақ КСР-нің ХІІ шақырылымдағы Жоғарғы Кеңесінің І сессиясында Қазақ КСР-де 
Президент қызметін тағайындау туралы қабылданған тарихи шешімнің Қазақстанның даму жолын 
анықтауда маңызды рөл атқарғаны айқын. Уақыт өте келе тарихи құжат қабылданған кезеңді Н.Ə. 
Назарбаев «...1990 жылдардың басында біз терең жардың тұсына тақау тұрған едік», - деп сипаттайды [1].  
Іле-шала басталған реформалар бүгінгі əлем таныған Қазақстанның саяси-мемлекеттік  келбетін 

қалыптастырды. Осы қайта құрулардың ажырамас бөлігі - республикалық басқару аясында 
президенттік республиканың қалыптасуы. Президенттік республика идеясы қазақ жерінде, қазақ 
саяси ойында əлдеқайда ертеректе пайда болған еді. ХХ ғасыр басындағы «Алаш» партиясы 
бағдарламасының жобасында «...Үкімет басында Учредительное собрание мен Г.Дума қалауынша 
кесімді жылға сайланатын президент болу. Президент халықты министрлер арқылы бағу...» [2, 82 б.] - 
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деп жарияланғаны мəлім. Алаштықтар қалаған президенттік басқару Қазақстанда халқымыз ежелден 
аңсаған азаттықтың негізінде орнады. Бүгінгі күні Ата заңға сəйкес «Қазақстан Республикасы – 
президенттiк басқару нысанындағы бiртұтас мемлекет».  
Президент институты əлемде басқарудың қазіргі ең танымал үлгісі ретінде таралып отыр. 

Президенттік институт мəселесін зерттеуші ресейлік маман Н.А. Сахаров мəліметіне сүйенер болсақ, 
1993 жылы БҰҰ кірген 183 елдің 130 өзінің мемлекеттік құрылысында президент лауазымын 
ендірген. Соңғы деректердің бірінде бұл елдердің саны 143-ке дейін көбейгені айтылады. Демек 
президенттік институттың басқару үлгісі ретінде танымалдығы артуда. Сондықтан Президент 
институтын, Президенттің мемлекеттік органдармен өзара қарым-қатынасын, билік тармақтары 
жүйесіндегі Президент орнын анықтау өте өзекті жəне өткір мəселе ретінде жан-жақты зерттеуді, 
ғылыми тұрғыдан баға беруді талап етеді. 
ХХ ғасырдың 90 жылдарында КСРО-дағы демократиялық өзгерістер нəтижесінде дүниеге келіп, 

кейіннен тəуелсіз мемлекеттердің мемлекеттік басқару жүйесіндегі жетекші институттың біріне 
айналған президенттік институт мəселесі əркезде де зерттеушілер назарынан тыс қалған емес. 
Отандық зерттеушілер пікірінше «Президенттік институт – бұл өзгеріп отыратын экономикалық, 

əлеуметтік, саяси, халықаралық жағдайлар ықпалымен жетіліп, эволюцияға ұшырайтын конституция-
лық институт. Бұл елдегі жоғары сайланбалы саяси институт, əрі саяси жəне қоғамдық бірлестік. 
Президенттік билік институт ретінде президентті сайлау жолдары; билік басында болу мерзімі; оның 
өкілеттігі; импичмент процедурасы; Президенттің парламентпен, бюрократиямен, сот билігімен 
қатынасынан тұрады» [3]. Анықтамада президенттік институттың күрделі саяси институт екені айқын 
көрсетілген. 
Отандық саяси ғылымда Қазақстандағы Президент институтының дамуы, оның қалыптасуын 

дəуірлеу туралы саналуан көзқарастар бар. Бұл зерттеу тақырыбының көпжақты, көпқырлы күрделі 
мəселе екенін дəлелдей түседі. Зерттеуші А.Х. Бижанов Қазақстандағы Президент институтының 
қалыптасуын төрт дəуірге бөле отырып, былайша негіздеген:  

«1991-1993 жж. – Президент пен ҚР Министрлер Кабинетінің ортақ аппаратының болуы ел 
Президентінің атқарушы билік тармағының басшысы ретіндегі мəртебесін көрсетеді.  

1994-1995 жж. – ҚР Президентінің таза басқармалық функциялардан алыстау тенденциясы, 
Премьер-Министр мен Министрлер Кабинетімен өкілеттігін бөлісу уақыты.  

1995-1996 жж. – Қазақстанның мемлекеттік басқару жүйесінің «президенттік» сипатының 
құқықтық негізделуі, 1995 жылы тамызда ҚР Конституциясының жəне мемлекеттік билік тармақта-
рының мəртебесін, функциялары мен өкілеттігін анықтаған заңдардың қабылдануы; 

1997 жылдан бастап – жаңа дəуір басталды» [4, 89-90 бб.].  
Келесі дəуірлеу авторы зерттеуші М.С. Əшімбаев: 1990-1993 жж. қамтыған бірінші дəуірді кеңес-

тік үлгідегі квазипарламенттік республика, одан кейін өкілетті органда кəсіби парламент мəртебесінің 
болмауына байланысты «өтпелі» парламенттік республика деп анықтайды. Екінші дəуірді - 1993-1995 
жылдар аралығын аралас, жартылай президенттік басқаруға жатқызады. Автор мұны  Қазақстанның 
өкілетті органдарының биліктік өкілеттіктерінің шектеле бастауымен негіздейді. Үшінші дəуір - 
1995-2001 жж., Қазақстанда президенттік республиканы орнатқан 1995 ж. Конституцияның қабылда-
нуымен байланысты. 2001 жылдан төртінші дəуір басталып, президент институты саясиланды деп 
есептейді[5].   
Ал саясаттанушы Е.Ертісбаев Қазақстандағы президент институтының қалыптасуына ретроспек-

тивті шолу жасай отырып, республика саяси жүйесіндегі эволюция тұрғысынан келесі дəуірлерге 
бөлген: Бірінші парламенттік республика дəуірі – 1991 жылдың сəуір-қараша айлары; екінші 
жартылай президенттік республика дəуірі – 1991 ж. қарашасынан – 1993 жылдың қаңтарына дейін; 
президенттік республика дəуірі – 1993 ж. қаңтарынан – 1995 ж. наурызына дейін; 1995 жылдың 
наурызынан суперпрезиденттік республика [6, 538 б.].  Зерттеуші А.Ғабжаліловте өз зерттеуінде осы 
өлшемдерді басшылыққа алған[7].    
Сонымен Қазақстан Республикасында Президент институтының қалыптасу дəуірлерін айқындауда 

авторлар заңдық-құқықтық белгіні басшылыққа ала отырып, бірі – 3 дəуірге бөлсе, екінші автор – 4 
дəуірге бөлген. Айта кеткен жөн, осы дəуірлеуде барлық авторлар 1995 жылы қабылданған Қазақстан 
Республикасы Конституциясының шешуші рөл атқарғанын мойындайды. Əрине, ой мен шығарма-
шылық еркіндігі орныққан демократиялық қоғамда қай дəуірлеудің болмасын өмір сүруге хақысы 
бар. Мұндай саналуан ұстанымдардың болуының өзі еліміздегі саяси ой мен ғылымдағы плюрализм-
нің дəлелі. Дегенмен, тағы бір көңіл аударатын жағдай, дəуірлеудің  1995 жылмен, 1997 жылмен, 
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2001 жылмен аяқталғаны. Əрине  бұл авторлардың зерттеу жүргізген жəне еңбектерін жариялаған 
уақытпен байланысты екені түсінікті. Сондықтан Президент институтының қалыптасу мəселесін одан 
əрі зерттеу жалғаса беретіні сөзсіз. 
Осыған орай, басқа зерттеушілердің пікірлерін ескере отырып, Президент институтының қалып-

тасу үдерісіне қатысты дəуірлеуді жалғастырғанды біз де жөн көрдік. Нақтырақ келсек, Қазақстан-
дағы Президент институтының қалыптасу үдерісін кезеңдеуде оның заңдық-құқықтық негізіндегі 
өзгерістермен қатар құрылымдануын да ескерген жөн. Осыған байланысты келесі дəуірлерді 
анықтауымызға болады: 

Бірінші дəуір – 1990-1995 жылдар аралығы. Əрине, бұл дəуір Президент институтының 
бастауында тұрған 1990 жылы 24 сəуірде қабылданған «Қазақ ССР Президенті қызметін тағайындау 
жəне Қазақ ССР Конституциясына (Негізгі Заңына) өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақ ССР-ның заңымен тығыз байланысты, яғни Қазақстанның мемлекеттік басқару жүйесінде 
бұрын-соңды болмаған Президент қызметінің енгізіліп, оның басқару жүйесіндегі өз орнын іздеу 
дəуірі. Бірінші дəуірдің уақыттық шегін 1995 жыл деп анықтауымыздың басты себебі -  1995 жылғы 
ҚР Конституциясы қабылданғанға дейін Президент мəртебесі мен оның басқа билік тармақтарына 
қатысты өкілеттігі айқын болған жоқ. 

Екінші дəуір 1995-2001 жылдар аралығын қамтиды. 1995 жылғы ҚР Конституциясының 
Қазақстанды президенттік басқару нысанындағы мемлекет деп анықтауы Президент институтын 
саяси жүйедегі жетекші институтқа айналдырып, оның мəртебесіне түбегейлі өзгерістер алып келді. 
Президент өкілеттігіне де өзгерістер енгізіліп, алғаш рет Республика Президентінің Əкімшілігін 
қалыптастыру туралы мəселе қамтылды. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 
құқықтық жағдайын белгiлеген «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Конституциялық 
заң 1995 жылы 26 желтоқсанда қабылданды. Аталмыш заң Президенттің басқа билік тармақтарымен 
қарым-қатынасын нақтылауға мүмкіндік берді.  Осылайша, Президент институтының заңдық негізі 
толыққанды қаланды. Президент институты 1993 жылғы Конституцияда берілгендей биліктің атқару-
шы тармағына қосақталмай, Қазақстан халқының мемлекеттік бірлігін көрсетіп, оны жүзеге асыру-
шы, яғни Президент үш билік тармағынан жоғары тұрған арбитр іспетті, əрі соған сай өкілеттіктерге 
ие болды. 
Осы дəуірде Президенттің ішкі жəне сыртқы саясаттағы өкілеттігін қамтамасыз ету мақсатында 

құрылған Кеңестер мен комиссиялар да оның құрылымдануын көрсетеді. Олардың қатарында 1998 
жылдың 30 маусымында құрылған Президент жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесі; 1998 жылғы 
22 желтоқсанда құрылған Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Отбасы жəне əйелдер 
істері жөніндегі комиссия болды. Сонымен қатар, 1999 жылы Президенттің балама негізде сайлануы 
оның легитимділігін күшейтіп, нығайтты.  

Үшінші дəуір – 2001-2007 жылдар аралығы. 2001 жылы ҚР Тұңғыш Президенті туралы заңнын 
қабылдануы Президент институтының дамуындағы жаңа дəуірге негіз болды. Үшінші дəуірде заман 
талабынан туындаған мəселелерді шешу мақсатында Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы 
2001 жылы 29 қаңтарда Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі Кеңес, 
Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы 2002 жылғы 19 ақпанда Құқықтық саясат жөніндегі 
кеңес, 2002 жылғы 10 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы бұқаралық 
ақпарат құралдары (ақпараттық саясат) жөніндегі қоғамдық кеңес, 2002 жылғы 2 сəуірде Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жəне мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасын сақтауы мəселелері 
жөніндегі комиссия, 2002 жылы 15 қарашада мемлекет пен қоғам арасындағы диалогты орнату 
мақсатында құрылған тұрақты кеңес (ПДС), 2004 жылы 2 қарашада Президент жарлығымен 
Президент жанында құрылған консультативтiк-кеңесшiл орган Демократия мен азаматтық қоғамды 
дамыту мəселелерi бойынша Ұлттық комиссия, 2005 жылғы 23 сəуірде Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы Кəсіпкерлер кеңесі құрылды. Мұндай құрылымдардың дүниеге келуі 
Президент институтының тармақталып, күрделі əрі тұрақты жүйеге айналғанын көрсетеді.  
Еліміздегі президент институты ресми ғана емес, бейресми де нығайды. Осыған орай, 2001 жылы 

«Қазақстандықтардың əлеуметтік-саяси көңіл-күйін»  анықтау мақсатында Мəдениет жəне ақпарат 
министрлігі бастамасымен жүргізілген социологиялық сауалнама нəтижесін келтіре кетелік. Респуб-
лика Президентінің қызметін сауалнамаға қатысқан респонденттердің 76,3% қолдаған. Парламент, 
үкімет, саяси партиялар сияқты жетекші саяси институттар арасынан Президент институтының 
рейтингі жоғары тұр [8, б.24].    

Төртінші дəуір – 2007 жылдан бүгінгі күнге дейінгі уақыт аралығы. 2007 жылы ҚР 
Конституциясына енгізілген өзгерістер мен түзетулерден кейін Президент институтының дамуында 
жаңа дəуір басталды. Конституциялық өзгерістер билік тармақтарының арасындағы тепе-теңдік жəне 
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тежемеліліктің тиімді жүйесін қалыптастыруға бағытталды. Президенттің Парламентке, Үкіметке, 
Жоғарғы сотқа, Орталық сайлау комиссиясына, Ұлттық банк пен əкімдерге қатысты өкілеттігі нақты-
ланды. Президент енді жалпы Парламент сайлауларын ғана емес, енді Парламент палаталарының 
сайлауын да тағайындау құзырына ие болды. Конституцияға енгізілген өзгерістерге сəйкес 
Президенттің кейбір өкілеттіктері Парламент құзырына көшті. Парламент Үкіметті, Конституциялық 
Кеңестің үштен екі бөлігін, Орталық сайлау комиссиясын, Есеп комитетін қалыптастыру жəне 
олардың қызметін бақылау құзырына ие болды. Бірақ бұл Президент институтын əлсірету емес, 
керісінше басқа демократиялық институттарды дамыту арқылы оның əлеуетін күшейту болып 
табылады.  
Президенттік институттың елiмiздегi демократиялық өзгерiстердi жүзеге асырудың іргелі негiзiне 

айналуында ұлт көшбасшысы Н. Назарбаевтың атқарған рөлі зор. Ұлт көшбасшысының ерекше рөлі 
мен орнын айшықтау мақсатында 2010 жылдың 14 маусымында арнайы заң қабылданды. Осыған 
орай  «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы», «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы», «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті туралы» заңдарға өзгерістер енгізілді. Ал 
2011 жылы 2 ақпанда Конституцияға енгізілген өзгеріске сəйкес Президенттің кезектен тыс сайлауы 
Республика Президентінің шешімімен тағайындалатын болды.  
Қорытындылар болсақ, Қазақстан Республикасында президенттік басқарудың заңдық-құқықтық 

негізі қаланып, ол демократияландыру бағытындағы саяси жаңартуды жүзеге асыруда жетекші рөл 
атқаруда.  Сонымен қатар, Президент институтының жаңару үдерісі бүгінгі күнге дейін жалғасуда. 
Осы 2015 жылы басталып кеткен бес институционалдық реформаны жүзеге асыру аясында 
Президенттің Парламент пен Үкіметке қатысты биліктік өкілеттіктерінің қайта бөлінері сөзсіз.  
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Резюме 

В современных условиях растет значимость института президентства как формы правления. Именно 
поэтому необходимо научное изучение института президента, его место в ветвях власти, взаимоотношения с 
государственными органами. В отечественной политической науке существуют различные точки зрения 
относительно становления, развития и периодизации института президентства в Казахстане, что подчеркивает 
многосложность и многоплановость данной проблемы. В статье автор вычленяет пять этапов института 
президентства с учетом изменений в его законно-правовых основах и его структурализации. Особо выделена 
роль лидера нации Н.Назарбаева в укреплении основ института президентства  как фактора демократических 
перемен в стране.  

Ключевые слова: независимость, институт президентства, демократия, президент, периодизация, правовые 
основы. 

 
Summary 

In modern conditions, growing importance the institute of presidency as a form of government. It is therefore 
necessary scientific study the institute of presidency, his place in the branches of government, relations with 
government authorities. In national political science there are different points of view regarding the formation, 
development and periodization of the institute of presidency in Kazakhstan which underlines polysyllabic and diversity 
of of this problem. In article the author distinguishes five stages of the presidency in view of changes in its legitimate 
legal basis and its structuralization. Highlighting the role of the Leader of the Nation N. Nazarbayev to strengthening 
the foundations of the presidency as a factor for democratic change in the country. 

Keywords: independence, the institute of presidency, democracy, president, periodization, the legal bases. 
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УДК 9 (574) «19»  
 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПИКЕТНЫХ ДОРОГ В СИСТЕМЕ 

ПОГРАНИЧНЫХ ЛИНИЙ В СЕМИРЕЧЬЕ И СЫРДАРЬИНСКОМ РЕГИОНЕ   
В 1847 – 1864 гг. 

 
Далаева Т.Т. - к.и.н., доцент КазНПУ имени Абая 

 
В 1847-1864 гг. осуществляются военные операции по присоединению территории Семиречья и Южного 

Казахстана в состав Российской империи. Возведением военных крепостей занимались военные специалисты 
инженерного ведомства. Расположение основных военных построек и направление коммуникаций определял 
высший должностной чин, в чьем административном подчинении предполагалась присоединяемая территория. 
Особое внимание отводилось строительству пикетов между крепостями и оборонительным сооружениям рядом 
с уже возникающими поселениями казаков в зоне военного продвижения. 

Ключевые слова: объекты военного строительства, местные технологии строительства, пикеты и их 
назначение, укрепления 

 
Военные укрепления в степи становились действенным средством в деле утверждения российской 

имперской власти в Казахской степи. Определение месторасположения и возведение их регламенти-
ровались специальными требованиями, которые были представлены в Высочайше утвержденном 
учреждении военного министерства от 29 марта 1836 г. в параграфах с 313 по 337. В частности в § 
316 было сказано: «Избрание на пространстве сей местности, пунктов, удобнейших для возведения 
крепостей и укреплений, основываясь также на видах военных, на правилах инженерной науки и на 
хозяйственных способах исполнения, зависит от генерал-инспектора по инженерной части и 
инженерного департамента» [1, с.294].   
Вопрос о возведении военных укреплений в Семиречье и Сырдарьинском регионе приобретает 

важное значение в период активизации военно-наступательных операций в 1847-1864 гг. в связи с 
завершением присоединения территории казахов Среднего и Старшего жузов. 
В 1847 году в Копале было построено укрепление, что ознаменовало начало продвижения русских 

войск в Семиреченский край. Первоначально Копальский приказ явился резиденцией пристава 
Большой Орды (Старшего жуза), которым был назначен майор Врангель. Создание Копальского 
укрепления положило начало утверждению русской администрации в Семиречье (Жетысу) и 
укреплению позиций России в этой местности. С образованием Семипалатинской области в мае 1854 
г. в его составе был создан Копальский военный округ.  
В  Положение об управлении Семипалатинской области от 19 мая 1854 г. были включены нормы о 

полномочиях военного губернатора в сфере военного строительства: «§ 20. Военный губернатор 
Семипалатинской области лично заведывает строительной частью в области. 2) все военные построй-
ки в области и степи производятся через нарочно командируемых офицеров или кондукторов инже-
нерного ведомства,  которые на время производства работ подчиняются военному губернатору»      
[2, C.494.]. 
Сырдарьинская военная линия была основана после взятия кокандской крепости Ак-Мечеть  в 

1853 году. Первым было основано Аральское (Раимское) укрепление (1848) с постами, в числе 
которых было укрепление в урочище Казалы, названное фортом № 1, форт № 2 в урочище Кармакчи, 
форт № 3 на рукаве Куандарья, форт Перовского, основанный на месте кокандского  укрепления Ак-
мечеть. В 1855 году В. Перовский упразднил Аральское укрепление, перенеся его в форт № 1 
(Казалинск). Форт № 3 тоже был упразднён после того как хивинцы забросили построенное ими на 
Куандарье укрепление.  
Важное значение в условиях подвижной внешней границы в период активных военных действий 

приобретает строительство пикетных дорог между крепостями и укреплениями на пограничной 
военной линии. Так, 31 марта 1858 г. в программе по описанию пикетной дороги от форта № 1 до 
форта Перовский было предложено следующее: «Предметам, на которые особенно нужно обратить 
внимание при выборе мест по проекту об устройстве пикетной дороги между фортами Перовский и 
№ 1.  …Места для пикетов должны избираться преимущественно на возвышенностях, командующих 
окрестностях, и ничуть не в лощинах, а если и будут избраны на плоскости, то чтобы вблизи их не 
было  возвышенности удобных к занятию неприятелем, и, наконец, чтобы они не были затопляемы 
разливами рек или протоков и имели грунт твердый» [3].  
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Устройством пикетной дороги по Сырдарьинской линии в этот период предполагалось достичь 
следующие цели: 

«Цель дороги 1) посредством пикетов между фортами основать постоянное почтовое сообщение , 
которые не зависело бы как ныне, от доброй воли и степени расположения киргизских  (казахских – 
Т.Д.) почтарей. 

2) прекратить расход свыше 5 тыс. р. сер. употребляемый ежегодно на содержание почтарей 
киргиз, которым не редко для безопасности придаются конвой из казаков, следовательно в подобных 
случаях плату и содержание киргизы получают даром ибо казаки без них могли доставить почту. 

3) пикеты, проложены по местности способной к возделыванию станут охранять первые поселе-
ния, пока эти последние не обратятся в самостоятельные казачьи станицы, которые сами уже будут в 
состоянии защищать свое имущество и отбиваться от партий хищников [3, Л. 4-4об.]. Таким образом, 
строительство военных объектов и пикетных дорог между ними служило основой для утверждения 
российской власти и способствовало колонизационным процессам. 
Пристав Большой орды Г. Колпаковский в рапорте № 1772 от 25 сентября 1859 года, из укрепле-

ния Верное также сообщает об основаниях для возведения временных пикетов: «Господину началь-
нику корпусного штаба, чтобы иметь сообщение между укреплением Верным и вновь возводимом на 
р. Кастек, а также и для приюта командированных нижних чинов, перевозящих для продовольствия 
Кастекского гарнизона провиант и для построек лесные и другие материалы, я распорядился 
устройством двух временных пикетов, одного на расстоянии от укрепления Верного в 26 ¼ верстах – 
на Каскелене, а другой на таком же расстоянии, на половине между Кастеком и Каскеленом при р. 
Узун-Агач, на пикеты эти, по окончательной их постройке будут командированы от временного 
казачьего отряда, на каждый из них по одному уряднику и 12 казаков. О чем вашему превосходи-
тельству для доклада г.корпусному командиру имею честь почтительнейше донести [4]. 
С целью укрепления обороноспособности возводимых пикетов строились рвы вокруг пикетов. Об 

этом сообщает в своем донесении № 46 от 25 октября 1861 года № 46 подпоручик Грязнов-2: «Во 
исполнение словесного приказания вашего высокоблагородия имею честь донести, что ров в юго-
западной части Узун-Агачского укрепления приведен к окончанию, а противоположная сторона рва 
обрыта глубиною 5 четвертей; в настоящее время земляные работы по распоряжению вашего высоко-
благородия, переданного мне военным инженером г. подпоручиком Каменоградским, прекращены. 
Постройка пикетной казармы приведена к окончанию» [5]. 
Одной из проблем, возникших в ходе строительства укреплений, пикетов, дорог, являлся вопрос о 

нехватке строевого леса и других стройматериалов.  Нужно отметить, что управлением инженерного 
строительства Отдельного сибирского корпуса от 11 апреля 1860 года № 873 было предложено 
начальнику Алатавского округа командировать одного их российских служащих в Кульджу с целью 
изучения способа устройства крыш по китайскому образцу: «Его высокопревосходительство госпо-
дин корпусный командир, в видах сбережения строевого леса в укреплении Верном, употребляемом в 
весьма значительных количествах, на кровли как казенных так и частных построек, желая ввести 
устройство на зданиях крыш, по китайскому способу, изволил изустно приказать мне просить ваше 
высокоблагородие о командировании находящегося в укреплении Верном кондуктора Пашина в 
Кульджу для собрания подробных сведений и составления чертежа, о устройстве крыш по китай-
скому способу, с составлением подробного к тому описания, предоставляя усмотрению вашему 
избрать время, для откомандирования кондуктора Пашина в Кульджу. Начальник инженеров, 
военный инженер генерал майор  подпись[6]. 
Полученные кондуктором Пашиным сведения были оформлены в виде трех чертежей и описания 

производства работ по китайскому способу. Так, были получены такие сведения: «Китайцы строят 
свои жилые и нежилые строения из сырцового кирпича на глине. Глина приготовляется с рубленною 
соломою в пропорции следующей: на одну часть последней берут две части первой». Были представ-
лены следующие данные: Устройство крыш и покрытие таковых глиной китайским способом [6, Л. 
26]; Плетение рогож и вязание щитов из камыша по китайскому способу [6, Л. 27 об.]; Описание 
кирпич-обжигательтной печи по китайскому способу [6, Л. 28]; Заливка кирпича водою по способу 
китайскому [6, Л. 29 об.]; Делание кирпича и приготовлении глины по способу китайскому [6, Л. 30 об.]. 
Управление начальника инженеров Штаба Отдельного сибирского корпуса подготовило доклад от 

10 ноября 1861 года, в котором был изложен план строительных работ на 1862 год (план был одобрен 
генерал-губернатором А.Дюгамелем, так в частности на докладе было зафиксировано: «со всеми в 
сем докладе изложенными предложениями совершенно согласен. 11 ноября 1861 года. корпусный 
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командир А.Дюгамель»[7]. В самом же донесении значилось следующее: «По приказанию вашего 
высокопревосходительства, осмотрев укрепление Верное и некоторые пункты, лежащие по тракту к 
нему от г.Омска, имею честь почтительнейше представить на благоусмотрение вашего высокопревос-
ходительства нижеследующие обстоятельства и предположения по работам будущего 1862 года: 

1) По укреплению Верному: … О получении утвержденных чертежей распространить работу  
укреплений по всей линии огня, вырывая рвы вчерне, хотя наполовину нормальной ширины и 
оставляя их со стороны контрэскарпа отвесными, подобно тому как это сделано при отрывке рвов 
около станиц. 

2) Построить пороховой погреб под железною крышей. 
3) Построить для склада артиллерийского имущества сарай, по размерам существующего, под 

гонтовой крышей. 
4) Построить к госпиталю одни только необходимые службы и смежную казарму… 
5) Построить в будущем году одну только солдатскую казарму, так как командиром № 9 линей-

ного батальона уже строится барак для помещения нижних чинов… Предполагаемую одну казарму 
построить на фундаменте из булыжного камня на глине с заливкою верхнего ряда известковым 
раствором, цоколь вывести из жженого кирпича на известковом растворе, что не представит 
значительных издержек потому что в 16 верстах от укрепления Верного открыта в лесу известь, 
откуда она может быть удобно доставляема на верблюдах. Стены казармы вывести из сырцового 
кирпича с облицовкой оконных и дверных отверстий в полтора кирпича обожженным кирпичем на 
известковом растворе. Крышу покрыть гонтом, образцы которого мною указаны в Верном и Копале, 
причем потребуется заготовить гонтовые гвозди на Ирбитской ярмарке. Гонтовая крыша обойдутся 
гораздо дешевле тесовых и черепичных, не пропустят течь на потолки и по легкости своей не 
потребуют сложного устройства стропил. Столярный еловый лес, употребляемый в настоящее время 
оконных рам, вовсе не годен, потому что от перемен температуры скоро гниет и кривится, при чем 
образуются щели, пропускающие холод и трескаются стекла, что заметно во всех зданиях укреплений 
Верного и Копальского, в чем почтительнейше докладывая, имею честь испрашивать соизволение 
вашего высокопревосходительства, приказать ежегодно подвозить земскими средствами из 
Семипалатинска в укрепления Верное и Копальское небольшое количество сосновых брусков длиной 
по 1 ½ сажени толщиной в 2 дюйма, на что потребуется употребить в один раз до 10 верблюдов. 

6) Окончить начатый дом начальника Алатавского округа. 
7) Произвести исправление в строении полугоспиталя, а именно: проконопатить в стенах щели; 

внутри оштукатурить стены и потолки, под полы посыпать землю и устроить их на искусственном 
основании.  

8) При засыпке рва части укреплений, предполагаемого к срывке, обделать камнем находящийся 
во рву ключ, никогда не замерзающий, из которого удовольствуются весь гарнизон и даже, во время 
замерзания Алматинки, жители станиц. 

9) Завести древесную школу, примерно на 10 тысяч тополей, которые было бы полезно рассадить 
подошвах эскарпов для предохранения крутостей от выгорания в знойное время и, в последствии для 
образования живого полисада, а также  разсаженные тополи по сторонам улиц могут послужить, в 
несчастных случаях, для воспрепятствования распротсранению пожаров. Сверх имеющихся средств, 
для успешнейшего хода работ, не благоугодно ли будет вашему высокопревосходительсту приказать:  
А) из числа четырех стрелковых рот, квартирующих в укреплении Верном назначить еженедельно 

по две роты на работы не требующие особенных физических усилий, например, на равнение 
отрываемой земли, на выделку сырца, на кошение запасного сена для рабочих волов, на заготовление 
дров и тому подобное. 
Б) для столярных работ назначить из каждого батальона по одному штатному мастеровому. 
В) строжайше подтвердить батальонным командирам, чтобы с открытием работ мастеровые, 

высланные при именном списке на работы отнюдь не назначались в другие расходы и даже не 
заменялись другими мастеровыми. 
Г) по неимению хороших плотников и в особенности печников, ни между нижними чинами 

отдельного сибирского корпуса, ни между вольнонаемными мастеровыми, испросить соизволение его 
императорского величества на откомандирование, из русских крепостей, в Западную Сибирь 
казенных подмастерьев двух печного и одного плотничного дела, которые крайне необходимы для 
при обучении нижних чинов в настоящее время едва знакомых с этими мастерствами. 
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Д) дозволить употреблять к работам инструмент заготовленный для укрепления на реке Чу. 
Доложив о всех средствах необходимых для успешного хода работ будущего 1862 года имею честь 
испрашивать разрешение вашего высокопревосходительства заготовить в течение зимы некоторые 
строительные материалы, казенными средствами, а именно: заготовить на реке Лепсе деготь для 
смазки колес и березовый лес для исправления рабочего обоза; начать подвозить булыжный камень 
для фундаментов, заготовить дрова для выжигания кирпича, начать выжигать известь, заготовить 
материалы для навесов к выделке сырца и мелкий лес на рейки и профили для трассировки и насыпки 
укрепления. 

II по устройству моста чрез реку Коксу. 
III по Копальскому укреплению: … о строительстве казармы.. 
IV по Сергиопольскому укреплению: о достраивании госпиталя: Подписал инженер генерал-майор 

Наседкин» [7, Л.16- 21об.]. 
Приведенный в подробном виде документ характеризует достаточно четко налаженную работу 

инженерных подразделений в условиях решения военных задач. 
С целью решения проблем со строительным материалом управление начальника инженеров штаба 

Отдельного сибирского корпуса предписывало начальнику Алатавского округа уделить внимание 
заготовке необходимых стройматериалов, а также распорядилось посадить деревья вокруг укрепле-
ния Верное в своем предписании № 3542 от 30 ноября 1861 года: «… имею честь покорнейше 
просить ваше высокоблагородие сделать зависящее распоряжение о заготовлении в укреплении 
Верном и в окрестностях: дегтя для смазки колес, березового леса для исправления рабочего обоза, 
булыжного камня для фундаментов, предполагающих строиться казарм, дров в количестве потребном 
для выжигания кирпича и извести, приступив к выжиганию последней при первой возможности, 
гонта для покрытия ими в последствии крыш равным образом необходимо заготовить материалы для 
навеса к выделке сырца, и мелкий лес на рейки и профили для трассировки и насыпки укрепления. 
С открытием весны завести древесную школу. Примерно на 10/т тополей, которые было бы 

полезно рассадить в последствии при подножии эскарпов, для предохранения крутостей от выгора-
ния в знойное время и в последствии для образования живого полисада, а также рассаженные тополи 
по сторонам улиц могут послужить в несчастных случаях для воспрепятствования распространению 
пожаров, все эти  заготовления произвести казенными средствами. А равно и засыпку оврага внутри 
плаца укрепления произвести…[7, Л. 5об.]. 
Нужно сказать, что начальник Алатавского округа, вследствие его пограничного расположения 

согласовывал свои действия с военным губернатором Семипалатинской области. Так, в феврале 1862 
года и.д. семипалатинского военного губернатора генерал-майор Панин сообщает начальнику 
Алатавского округа Колпаковскому: «По представлению моему, от 16 декабря минувшего года за № 
651, об устройстве, согласно предположению вашего высокоблагородия, нового пикета по тракту от 
Или к укреплению Верному на речке Карасу и о перенесении Заилийского пикета ближе к укреп-
лению Илийскому на речку Кутентай, его высокопревосходительство господин корпусный командир, 
вполне разделяя мнение мое о необходимости этой меры, изволил приказать сделать распоряжение о 
приведении этого предложения в исполнение ранней весною, тем порядком и средствами, как 
изложено в представлении вашем ко мне от 6 ноября за № 2, 558.  
Одновременно с постройкой нового карасукского пикета не оставьте приступить и к перенесению 

заилийского пикета на вновь избранное место на р. Кутентай, производя эту работу хозяйственными 
средствами чрез посредство казаков боевого резерва без всякой задельной оплаты и без всякого 
требования новых материалов, употребив в дело стекло, железо и прочия необходимые принадлеж-
ности те самые которые имеются уже на нынешнем Заилийском пикете. Генерал-майор Панов» [8]. 
Активизация военных операций  по соединению военной линии в Семиречье – Новосибирской 

линии и Сырдарьинской пограничной линии в 1863-1864 годах поставило задачу строительства 
дороги по Кастекскому ущелью для продвижения войск за р.Чу. 
В № 368 из Штаба отдельного сибирского корпуса от 27 февраля 1864 года начальнику 

Алатавского округа: «В виду предстоящего похода наших войск за р. Чу, признаю совершенно 
необходимым разработать дорогу по Кастекскому ущелью. Вследствие чего прошу ваше превосхо-
дительство, как только погода дозволит, командировать одну или две роты, по возможности вашему 
усмотрению, для устройства этой дороги, которая непременно должны быть приведена в такое 
положение, чтобы транспорты отправляемые летом  могли по ней свободно  двигаться, иначе мы 
будем поставлены в весьма затруднительное положение, ибо сообщение через Курдай в летнюю пору 
по маловодию невозможно. Командир корпуса, Гненерал от инфантерии А.Дюгамель» [9]. 
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В связи с началом активных военных действий в районе Семиречья стали предпринимать меры 
для защиты казачьих станиц, которые возникали вокруг военных укреплений. Так, военный инженер, 
поручик Гумницкий в своем рапорте на имя подполковника Г.А.Колпаковского № 126  от 29 октября 
1860 г. докладывает: «Вследствие предписания командира войсками в Заилийском крае генерального 
штаба господина полковника Циммермана от 22 сентября за № 94, приступлено было немедленно к 
возведению ретраншамента (внутренняя оборонительная ограда – Т.Д.) вокруг Большой Алматин-
ской станицы с некоторыми изменениями в предположенном прежде его расположению. Для каковой 
работы согласно предписания его и обращались нижние чины сибирского линейного № 8 и 9 
батальонов, жители обеих станиц и употребивших для оной материалов и инструментов из здешнего 
кордонного оклада.…» [10]. 
Аналогичные оборонительные сооружения генерал-губернатором Г.Х.Гасфордом  20 октября 1860 

года № 1623 было предложено возвести и в станицах Софьинской, Каскеленской, а также выселков 
Коксуйского и Карабулакского: «Г-ну испр должгность начальника Алатавского округа и киргизов 
Большой орды. Из письма моего к полковнику Циммерману № 1517, копия которого доставлена вам 
начальником моего штаба, вашему высокоблагородию уже известно, что я совершенно одобряю 
сделанные распоряжения относительно обнесения оградой алматинских станиц, еще нынешней 
осенью, сделав в том же письме некоторые указания,  касающие этих работ. … как теперь все казаки, 
кроме состоящих по наряду на внешней и внутренней службе, распущены по домам, то обстоя-
тельство это приводит эти части к необходимости оградить станицы рвом и валом,, с некоторыми 
полевыми верками, для того чтобы в случае тревоги, станицы могли удобнее собраться дл обороны, 
ибо в них не будет, как прежде, строевых казаков всегда готовых сесть на коня…» [10, Л. 8-9 об.] 
В ходе возведения ретраншамента в июле 1861 года полковник Г.Колпаковский распорядился 

временно приостановить строительные работы на период с 13  июля по 6 августа 1861 года, это было 
связано с болезненным состоянием нижних чинов батальонов, возводивших эти укрепления. «Приказ 
по войскам Алатавского округа № 44 от 13 июля  1861 года. Причина значительного числа больных и 
слабых нижних чинов квартирующих в Верном батальонов лихорадкою и изнурительным поносам 
заключается в существовании в настоящее время сильных жаров и от производства в такое время 
земляных работ, а потому в видах сбережения здоровья людей я предлагаю работы по возведению 
ретраншамента ныне же прекратить до особого распоряжения. О чем объявить войскам Алатавского 
округа, покорнейше прошу г. командира 8 батальона и командующего 9 батальона озаботиться в 
настоящее свободное от работ время приисканием средств для увеличения ротных экономических и 
харчевых сумм, а равно приведением в должный порядок батальонных и ротных хозяйств, оконча-
нием постройки мундирно-амуничных вещей, делания патронов и поставки сена. При возобновлении 
кордонных работ в расход для означенных надобностей нижних чинов приниматься не будет» [10, Л. 
62-62 об]. 
В пределах Сырдарьинской пограничной линии применялась тактика посылки военных отрядов 

против кокандцев, пока шло устройство военных укреплений. Так, из штаба отдельного оренбург-
ского корпуса от генерал адъютанта А.Безак в сентябре 1863 года № 2988 командующему 
Сырдарьинской линией поступило предписание: «Военный министр от 2 августа № 128, сообщил мне 
высочайше одобренные соображения министерств Военного и Иностранных дел, касательно 
дальнейшего образа наших действий в отношении Кокана (Коканда – Т.Д.) и племен занимающих 
северо-западную часть Каратауского хребта. …действительное средство к защите новых русских 
подданных, пока не устроятся укрепления, по моему мнению есть одно, это посылка по временам 
отрядов, кои могли бы поддержать в сузаковцах решимость оставаться при помощи биштамгалинцев 
независимыми от коканцев, к чему как видно из рапорта начальника рекогносцировочного отряда, 
они изъявили намерение» [11]. 
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Түйіндеме 
1847-1864 ж. Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан территорияларын Ресей империясы құрамына қосудың əскери 

операциясы жүргізіледі. Əскери қорғандарды тұрғызумен инженерлік ведомествоның əскери мамандары 
айналысты. Негізгі əскери құрылыстың орналасуы мен коммуникация бағытын қосылатын территорияның 
əкімшілігі анықтады. Ерекше назар қорғандар мен қорғаныс құрылыс арасында тұрғызылатын бекеттермен 
қатар қазірдің өзінде əскерлердің жылжу бағытында казактар қоңыстарының пайда болуына аударылды. 

Тірек сөздер: Əскери құрылыс объектетері, жергілікті құрылыс технологиясы, бекеттер жəне олардың 
маңызы, құрылыс. 

 
Summary 

In 1847-1864 years. carry out military operations on the territory of accession the Semirechie  and Southern 
Kazakhstan to the Russian Empire. Erection of military fortresses military specialists engaged in the engineering 
department. Location of the main military buildings and communication determine the direction of the highest official 
rank, in whose administrative authority assumed connectable area. Particular attention was given to the construction of 
pickets between fortresses and defensive structures near the already emerging Cossack settlements in the area of 
military promotion. 

Keywords: objects of military construction, local construction technology, pickets and their purpose, to strengthen 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
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Проведен анализ результатов научных исследований об исторических путях формирования казахстанской 

государственности. Процесс формирования казахстанской государственности начинается с древнего периода и 
до образования Казахстана как суверенного, независимого государства. Формированию (казахской) казахстан-
ской государственности способствовали ранние государственные объединения, в средневековье государства, 
вошедшие в Великий Тюркский Эль. 

В статье отмечается, что первым государственным образованием в послемонгольский период была Ак-Орда. 
Но более крупным союзным объединением стало Казахское ханство. Однако в силу многих субъективных и 
объективных факторов оно вынуждено было принять Российское подданство. 

На основе исторических данных были сделаны выводы о том, что попытки казахской интеллигенции в лице 
алашординцев создать самостоятельное государство в советское время не увенчались успехом. Только после 
развала СССР было образовано суверенное, независимое государство Казахстан со своей Конституцией, 
атрибутами и законами. 

Ключевые слова: исторические пути, государство, формирование. 
 
На территории современного Казахстана в прошлом, на более чем два тысячелетия вглубь 

истории, было положено начало складыванию и формированию  различных политических систем со 
специфическими для их устройства общественными отношениями, подчиненными основным 
законам, выработанными их создателями для управления жизнедеятельностью людей. 
Этнополитогенез республики эволюционизировал с эпохи раннего железа хронологические рамки 

которой определяются VII-IV веками до нашей эры. На этой стадии развития в территориальных 
пределах сегодняшнего Казахстана проживали саки, усуни, канглы, хунны и сарматы. Все эти 
этнические компоненты казахского народа способствовали становлению и развитию государственно-
правовых организаций общества. В исторической науке доказан высокий уровень созданной ими 
кочевой цивилизации с присущим «государственным уровнем общественного устройства» [1, c. 11]. 
Дальнейшая история государственности приходится на средневековье. В это время союзы племен 

и ранние государства древности преобразовались и вошли в состав Тюркского и Тюргешского 
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каганатов. Государственные границы современного Казахстана совпадают во многом с территорией 
расселения племен Западно-Тюркского каганата VII-VIII вв., этнополитическая история которого 
является доказательством формирования ранее средневекового государственного объединения. 
История Казахстана освещает такие союзы как: карлукское государство, существовавшее в 756-940 
годах, государство огузов и кимекский каганат IX началоXI вв. Яркий след в истории и культуре 
народов Казахстана оставило государство Караханидов (942-1210 гг.). Примером государственности 
найманов и кереитов следует считать государство Каракитаев, основное ядро населения которого 
представляли именно эти этнические группы, располагавшиеся в Восточном и Центральном 
Казахстане. Одним из самых крупных политических объединений считается Кыпчакское ханство 
начала XI-XIII вв. Особенности политического устройства, территория сосредоточений всех этничес-
ких формирований в домонгольскую эпоху являют собой признаки все более и более совершенство-
вавшихся государственных форм. 
Территория Казахстана с начала XIII века оказалась под влиянием грозной военной силы – 

Монгольской империи, созданной Чингис-ханом. Тяжелый гнет завоевателей не мог не привести к 
недовольству народных масс, осложнявшимся также внутренними распрями между чингизидами. Это 
привело к образованию во владениях Золотой Орды новых государств – Ак-Орда, Могулистан,  
Ногайская орда, ханство Абулхайра (Государство кочевых узбеков), Сибирское ханство, 
Астраханское, Крымское ханства. 
Первымгосударственным образованием в послемонгольский период было государство Ак-Орда на 

территории современного Казахстана. Оно возникло на местной автохтонной этнической основе в 
ходе борьбы против гнета монгольских феодалов. Преемниками Ак-Орды, просуществовавшей 
недолго на территории Казахстана, становится ханство Абулхайра и Ногайская орда. 
В 1428 году на территории Западной Сибири в области города Тара был поднят на белой кошме и 

провозглашен ханом 16-ти летний Абулхайр, вставший у истоков государства кочевых узбеков. 
Влияние этого нового политического образования было распространено на обширной территории от 
Аральского моря до Западной Сибири. Абулхайр сумел объединить под своей властью тюркоязыч-
ные племена карлуков, найманов, усуней, конгратов и других, населявших земли от низовьев 
Сырдарьи и Аральского моря на север до Яика и Тобола и на северо-восток до Иртыша. 
Государство Абулхайра внешне являлось сильным, однако не смогло долго устоять из-за не 

прекращавшихся усобных войн и династийной борьбы Ак-Ординских ханов и султанов, стремив-
шихся к восстановлению утраченной власти. Это привело к экономическому кризису, недовольству 
среди огромного числа кочевников, протест которых выразился в массовой откочевке, которую 
возглавляли султаны Жанибек и Керей – основатели Казахского ханства. 
ВXIV-XV веках земли Западного Казахстана были заняты новым политическим объединением 

племен – Ногайской Ордой. Ее основатель Едыге (1396-1411 гг.) сумел за 15 лет своего правления 
ввести значительные коррективы в уже устоявшие нормы поведения общества, установленные среди 
кочевников со времени правления Чингис хана. Продолжая политику Золотой Орды в отношении 
Руси и других покоренных стран и народов,он действовал на основании установлений чингизизма и 
ради его восстановления и укрепления. Добиваясь политической самостоятельности, единовластия в 
Золотой Орде, он боролся против джучидов и это была борьба против чингизизма. 
На политической арене Евразийского пространства со второй половины XV века появляется 

союзное объединение казахских племен – Казахское ханство, образование которого – следствие 
стремления к независимости. Первые шаги этого государства, его внешнеполитические акции, 
значительный авторитет казахских лидеров, их умелое военное руководство, дипломатический талант 
привели к завоеванию и укреплению международного статуса Казахского ханства в XVI-XVII вв. 
Имена казахских ханов – Касыма, Хакк-Назара, Есима, Тауке известны и почитаемы как имена 
наиболее могущественных, мудрых и влиятельных политиков. 
Однако в силу многих объективных и субъективных факторов Казахское ханство не смогло 

противостоять усиливавшейся международной агрессии и было вынуждено принять подданство у 
более сильного в военном отношении государства. 
Ко второй половине XVIII века часть казахских земель уже входила в состав Российской империи, 

за исключением Старшего жуза, а так же некоторых областей Среднего жуза. Их политическое 
положение и в связи с этим внешнеполитический курс, проводимый казахскими ханами, во многом 
зависел от политики России и Джунгарии. После захвата ДжунгарииЦинской империей юго-
восточные и восточные районы Казахстана оказались под угрозой порабощения со стороны Цинов, 
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экспансионистская политика которых уже не представляла собой особой секретности. Активизация 
Цинской империи, стягивавшей свои войска в пограничные  с Казахстаном районы, составляла 
прямую угрозу интересам России в этой зоне и чревата была серьезными для нее последствиями. 
Следует отметить, что идею усиления ханской власти в Казахстане, стремление и борьбу 

отдельных правителей за свое неоспоримое влияние в казахских степях довольно умело использовало 
как цинское, так и российское правительство. Как та и другая сторона были заинтересованы в том, 
чтобы посадить своего ставленника на ханский престол. При этом зачастую оказывалось так, что 
один и тот же претендент находился одновременно под влиянием как российских, так и китайских 
властей. Естественно, что такая двойственная политика казахских ханов никоим образом не 
ущемляла интересы этих достаточно сильных в военном отношении держав.  
Что касается самих представителей верхушка Старшего и  Среднего жузов, то им недолго удалось 

сохранить нейтралитет и относительную политическую самостоятельность. Усилия степных прави-
телей, их стремление к независимости не увенчались успехом.Но тем не менее XVIII в. вошел в 
историю казахского народа, как эпоха Аблая, добивавшегося ценой различных маневров и уловок 
свободы и независимости казахским землям[2,  c. 272]. 
В XX веке вопрос о независимости, создании самостоятельного государства продолжает оставать-

ся актуальным. На заре двадцатого века знамя борьбы за независимое развитие Казахстана подняли 
алашординцы (А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов и другие). Созданное ими правительство 
Алаш Орда было результатом прогрессивной мысли казахской интеллигенции, протестовавшей 
против рабской приниженности своего народа. Оно недолго просуществовало. Исследователи 
отмечают, что политика «Алаш-Орды» приносила действительную и существенную помощь 
населению. Видимо поэтому, боясь усиления авторитета Алаш-Орды в казахской среде в январе 1918 
г. Совнарком Ташкента принял решение ликвидировать «параллельное мусульманское правитель-
ство». Еще одна попытка народа «устроить жизнь свою по образу своему и подобию» 
закончилась провалом. 
Советское государство объединило людей и создало общество, которое должно было быть 

свободным и прогрессивным, но обеспечить их процветание, а также объективность в решении 
вопроса их дальнейшего социально-экономического, культурного развития, сбалансировать нацио-
нальную политику не сумело. Политические репрессии, изначально направленные против отдельных 
личностей, обернулись трагедией для многих народов. В Советском Казахстане, на первый взгляд, 
все обстояло довольно благополучно. Но фактически, к предвоенным годам численность казахского 
этноса, значительно поредевшая в 30-е годы XX в. не была восстановлена к переписи 1926 г. 
Негативы в развитии Советского Казахстана нарастали и привели к взрыву недовольства населения 
(Темиртау-1959, Целиноград-1979, Алма-Ата-1986). Причины и повод в выступлениях были 
различны, но их исход был одинаковым для всех – разгон участников, наказания для зачинщиков. 

Казахскую советскую государственность можно считать своеобразным «переходным 
периодом» от автономии к независимости, когда в недрах советского строя объективно 
созревали материальные и духовные предпосылки будущей независимости. Действительно, 
крушение коммунистической идеологии привело к ликвидации искусственной надстройки - 
власти партии. Оно мало отразилось на государственном механизме, аппарате управления. 
Более того, был даже обеспечен вполне легальный, мирный переход к государственной 
независимости.  
После Апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС в жизни советских республик наступает 

переломный момент. В советском государстве усиливается тенденция к независимому от Центра 
политическому развитию. 25 октября 1990 г. в Казахстане была провозглашена Декларация о 
суверенитете [3]. C 16 декабря 1991 года Казахстан представляет собой отдельное суверенное 
государство.Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», 
подписанный Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым положил начало строительству новой, 
суверенной государственности, являющейся, общественной, политической и культурной ориента-
цией, направляющей страну на развитие государства, его защиту, совершенствование политической 
организации общества.В эти годы была принята Конституция страны, введена национальная валюта и 
другие атрибуты суверенного государства, в том числе такие как Флаг, Герб и Гимн. Создан мощный 
оплот независимости – Вооруженные силы.по всем периметрам страны законодательно оформлена 
государственная граница с соседними дружественными государствами[4]. 
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Республика Казахстан стала законной правопреемницей прежней государственной формы - 
Казахской ССР. Можно даже говорить о пути конституционной эволюции Казахстана. 
Разумеется, сказанное выше не противоречит ни тому, что Республика Казахстан является 
новым государством, получившим международное признание и ставшим полноправным 
членом мирового сообщества, ни тому, что Республика является новым историческим типом 
государства, соответствующим новому общественно-экономическому строю.  

Ясен вопрос и о форме правления в новом государстве - президентская республика, так же, 
как и о форме государственного устройства - унитарное государство. На первом, самом трудном 
этапе становления государственности естественным шагом было сосредоточение полноты власти в 
одном ключевом институте. Им закономерно стал институт президентства, учрежденный в апреле 
1990 года. Н.А. Назарбаев был первым из руководителей союзных республик, который понял 
ключевую роль единоличного верховного руководителя в непростую эпоху перемен. Сегодня можно 
констатировать, что президентская власть в Республике Казахстан блестяще справилась со своей 
исторической задачей. На протяжении двух десятилетий институт президентства являлся стержневым 
элементом казахстанской государственности, а также был надежной опорой комплексных реформ в 
Казахстане. 
Особая роль придавалась созданию системы национальной безопасности с учетом геополитичес-

кого и экономического положения Казахстана. Страна, занимающая девятое место в мире по своей 
территории, должна была проводить взвешенную многовекторную политику, суть которой заключа-
лась в установлении и развитии взаимовыгодного сотрудничества со странами мирового сообщества. 
Дипломатическое ведомство Казахстана выстраивало новую систему безопасности, главным векто-
ром которого являлось создание режима нераспространения ядерного оружия. Казахстан закрыл 
Семипалатинский испытательный полигон и активно вступил на путь ядерного разоружения. 
Казахстан занял достойное место на политической карте мира. Наше государство представлено в 
ООН, ОБСЕ, СВМДА, ОИС, ШОС, ЮНЕСКО, МВФ и во многих других авторитетных междуна-
родных организациях. 
Разработанная Концепция формирования государственной идентичности Республики Казахстан, 

наглядно свидетельствует о необходимости правильного понимания сущности и характера нашего 
государства. Становление государственной идентичности невозможно без фундаментального науч-
ного обоснования[5]. 
Современный Казахстан трудно понять, не зная его прошлого и исторических традиций. История 

и современность всегда взаимодействовали и шли рука об руку. Нужно только уметь извлекать из 
истории политические и нравственные уроки. Многие сегодняшние проблемы уходят своими 
корнями в глубь веков, в эпоху возникновения, возвышения и упадка Казахского ханства. 
В этой связи вопросы, касающиеся исторических путей формирования государственной независи-

мости Республики Казахстан являются актуальными и необходимыми для изучения. 
Таким образом, исходя из выше изложенного материала можно сделать следующие выводы: 
1. Становление казахской государственности проходило в трудных и сложных социально-эконо-

мических и политических условиях, проявившиеся особенно после распада Улуг-Улуса. 
2. Образованию казахской государственности способствовало формирование собственно казах-

ской народности, состоявшей в основном из племен и родов, живших во все века на территории 
Казахстана и получившие самоназвание «казак» - «казах». 

3. Становление  казахской государственности происходило и в период политической зависимости 
Казахстана от Российской империи, которая в начале Х1Х века своими указами (1822 - 1824 гг.) 
уничтожила ее. 

4. Казахская государственность формально развивалась и в годы Советской власти, сохраняя 
изначальный статус - кво, так как была в числе бесправной и жестоко подчиненной центральной 
власти республикой. 

5. Только после распада СССР (1991г.) по-настоящему стала развиваться государственная 
независимость Республики Казахстан, которая является новым историческим типом государства, 
имеет свои символы, атрибуты, а главное свою Конституцию, защищающую праваи свободы всех 
граждан Казахстана. 
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Түйіндеме 

Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу тарихи жолдары туралы ғылыми зерттеу нəтижелерін талдау. Қазақ 
мемлекеттінің қалыптасу процесcі егеменді, тəуелсіз мемлекет ретінде Қазақстанның қалыптасуына көне 
кезеңде басталады. Қазақстандық (Қазақ) мемлекеттіліктің қалыптасуы Ұлы Түркі Эль енгізілді ерте мемлекет-
тік бірлестіктердің, орта ғасырларда мемлекеттер, өз үлестерін қосты. 

Мақалада алғашқы мемлекет монғол мерзімінен кейін Ақ Орда екенін ескертеді. Бірақ үлкен одақтар Қазақ 
хандығы болды. Алайда, көптеген субъективтік жəне объективтік факторларға байланысты, ол Ресей 
азаматтығын алуға мəжбүр болды. 

Тарихи деректер негізінде, ол бет  қазақ зиялыларының əрекеттері Кеңес уақытында тəуелсіз мемлекет құру 
өтпеді деп жасалды. Тек КСРО ыдырағаннан кейін, оның Конституциясы, заңдары, мен атрибуттарды 
Қазақстан егемен, тəуелсіз мемлекет құрылды. 

Тірек сөздер:  тарих жолдары, мемлекет, қалыптасу.  
 

Summary 
The analysis of the results of scientific research about the historical ways of the formation of the Kazakh statehood. 

The process of formation of the Kazakh state begins with the ancient period to the formation of Kazakhstan as a 
sovereign, independent state. 

The formation of ( Kazakh ) Kazakhstan statehood contributed to the early state associations, states in the Middle 
Ages, which were included in the Great Turkic El. 

B article notes that the first state formation in post-Mongol period was Ak –Orda. But the larger unions became the 
Kazakh state. However, due to many subjective and objective factors, it was forced to take Russian citizenship. 

Based on historical data, it was concluded that the attempts of the Kazakh intelligentsia in the face alashordintsev 
create an independent state in the Soviet time were not successful. Only after the collapse of the USSR it was formed a 
sovereign, independent state of Kazakhstan with its Constitution, laws, and attributes. 

Keywords: historical path, state formation 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ  СИСТЕМЫ  
КАЗАХСКОГО ХАНСТВА (XVI-XVII вв.) 

 
Аупенова А.У. - преподаватель истории и общественно-политических дисциплин,  

Карагандинский политехнический колледж 
 
В настоящей статье затрагиваются некоторые вопросы формирования правовой системы Казахского ханства 

на примере судебных реформ, именуемых «Особый путь Касым хана» и свода законов, получивших название 
«Семи уложений» хана Тауке. Так, в первом акте были внесены существенные изменения и дополнения в 
судебную систему, причем без применения норм исламского шариата; в своде же законов хана Тауке были 
юридически закреплены позитивные изменения, касавшиеся института бийства, а также, пожалуй, впервые 
были основательно проработаны правовые аспекты землепользования.  

Ключевые слова: Касым хан, обычное право, хан Тауке, суд биев, судебная система.     
 
На примере Казахского ханства можно проследить взаимодополняемость разных политических 

систем – тюркской (доминирующей), монгольской и исламской, соединившихся воедино в рамках 
казахской политической модели. Казахские ханы Касым, Есим и Тауке кодифицировали адат с при-
влечением норм «Ясы» и шариата и создали законодательство, ставшее основой государственности.  
Как отмечает заведующая Отделом древней и средневековой истории Казахстана и сопредельных 

стран Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК К.У. Торланбаева «Казахское 
ханство является наследником богатой цивилизации кочевых обществ. Это наследие складывалось не 
только из культурных ценностей и мировоззрения, но и властной организации, устойчивых, 
передаваемых из поколения в поколение форм политической организации, стремившихся к сбалан-
сированному социально-экономическому развитию, а отсюда устойчивая атрибутивная знаковая 
символика ханской власти» [1, с. 446]. 
Становление Казахского ханства достигает своего зенита при хане Касыме (1511-1523 гг.), при 

действии его судебного кодекса «Светлый путь Касым хана» («Қасым ханның қасқа жолы»). За время 
пребывания у ханской власти он достиг больших успехов в дипломатической деятельности, во 
внешней и внутренней политике, в военных делах и по праву считается крупнейшим государст-
венным деятелем в истории казахского народа. Касым-хан, сын Джанибек-хана, «распространил свою 
власть над Дашт-и Кипчаком. В его армии (лашкар) было более миллиона человек. После Джучи-
хана в этой юрте не было (хана) более могущественного, чем он. Касим-хан сделался полным 
властелином во всем Дашт-и Кипчаке и приобрел такую известность и могущество, какого еще никто 
не имел после Джучи-хана, число его войска превышало тысячу тысяч» [2, с. 58]. Хан Касым 
всесторонне изучил внутреннее и внешнее положение государства, проанализировал способы 
ведения судопроизводства среди простого народа, внес изменения и уточнения в судебную систему. 
Касым хан преобразовал обычное право, видоизменил уставные положения судебного кодекса, не 
применяя положения исламского шариата, тем самым открыл новый путь судопроизводства. Поэтому 
и появилось название «Особый путь Касым хана», что свидетельствует о незаурядности этого 
человека. Совет биев рассмотрел реформы хана Касыма и утвердил их. Рассмотрим пять основных 
положений этого кодекса: 

1. Имущественный закон (скот, имущество, статьи, разрешающие земельные споры). 
2. Уголовный закон (убийство человека, нападение, разбой, угон скота, наказания за воровство). 
3. Воинский закон (образование военных частей, обязанности заложников, «қара қазан», выкуп 

воина, скакуны). 
4. Достоинство послов (осведомленность, красноречие, способность к международным контак-

там, воспитанность). 
5. Гражданский закон (законопослушность, статьи о празднествах, обязанности есаулов, 

букеулов, туткаулов) [3, с. 318]. 
Если мы вдумаемся в смысл этих названий, расширив их семантику, то перед нами возникнут 

полновесные юридические статьи, имеющие большой государственный смысл. Совершенно очевид-
но, что имущественный и гражданский закон по своему предметному содержанию рассматривают 
гражданские дела и хозяйственные споры, исполнение гражданского долга, сохранение единства 
народа, укрепление общественного порядка и содержат статьи, опирающиеся на дисциплину 
граждан, их законопослушность. 
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Статьи, вошедшие в воинский закон, не имеют особых отличий от тех, которые сегодня рассмат-
риваются военным судом, а также вопросов, связанных с выполнением воинских обязанностей. 
Защита отечества – воинский долг каждого гражданина, охрана границ и целостности государства, 
которое нужно беречь как зеницу ока – это священный долг, гражданская обязанность.  
Особое внимание в кодексе уделено статусу послов; это характеризует правителя как человека 

очень дальновидного, проницательного, превосходящего своим кругозором других государственных 
деятелей. Касым хан способствовал установлению международных отношений, опираясь на предан-
ных и надежных послов. Казахская пословица гласит: «Дружба между народами – дело посла, вражда 
между народами – дело врага». Пословицы и поговорки, дошедшие до нас, - это всего лишь остатки 
от тех статей и положений, которые составляли кодекс Касым хана. В них таится глубочайшая 
мудрость, проверенная веками. Именно в них отражается структура и сокровенная суть судопроиз-
водства и правосознания  периода укрепления казахской государственности при Касым хане. 
В формулах: «Если есть хан, то должен быть закон, соответствующий хану», «Если есть би, то 

должен быть дом правосудия, где сидит би», «Есть старейшина и есть порядок выбора старейшины», 
«Есть батыр и есть боевой доблестный путь батыра» собрано все самое существенное, что составляет 
государственность в ханстве: политическая и административная власть и ее критерии, военная и 
духовная, а также судейская составляющие. Это как бы четыре колонны, на которых держится 
государственная жизнь [4, с. 32-33]. 
Казахское государство при Касыме, Хакназаре и Тевеккеле, по мнению одного из крупнейших 

исследователей обычного права казахов советского времени С.Л. Фукса, было военным объедине-
нием, возглавленным временным, более или менее устойчивым ханом, оборонительно-наступатель-
ным военным союзом отдельных мелких государственных объединений казахских «родов», пред-
водительствуемых султанами. В одной из своих рукописей академик АН Казахской ССР С.В. Юшков 
отмечает, что «в конце жизни хана Касыма Казахское государство стало представлять собой весьма 
крупное государство. Известия об образовании этого государства, включившего подавляющее число 
тюркоязычных племен Дашт-и Кипчака, в конце концов достигли и соседних государств. Известно, 
что Казахское ханство и его хан сделались известными и русскому государству» [2, с. 59-60]. 
Есим хан (1598-1628 гг.) – один из выдающихся политических деятелей конца XVI и первой 

половины XVII вв., который выделялся тем,  что умел ставить интересы государства над личными: 
жертвовать репутацией, авторитетом ради определенных стратегических целей; идти на компромисс; 
выжидать и наносить внезапные удары. Есим хан прославился среди народа тем, что смог 
нейтрализовать внешнюю угрозу и объединить казахские племена в крайне тяжелые периоды 
национальной истории, превратив Казахское ханство в сильное централизованное государство. За 
проявленное мужество и полководческий талант в народе его назвали «Еңсегей бойлы Ер Есім» 
(«Мужественный Есим»). 
Как отмечает казахстанский политический и общественный деятель Е.Т. Карин: «Есим выступал 

за единство и законопослушание. Созданные им законы впоследствии стали основой для «Семи 
уложений» хана Тауке, следовательно, Есим внес свой неоценимый вклад в развитие государствен-
ности казахов, в создание правовой системы традиционного общества и консолидации всех 
политических сил» [5, с. 80]. 
Укрепление государственности казахов, утверждение  внешнеполитических позиций Казахского 

ханства в системе международных отношений в Центральноазиатском регионе связано с именем 
Тауке хана (1680-1715 гг.) – одного из самых выдающихся государственных деятелей, внесшего 
неоценимый вклад в национальную историю. Как пишет историк В.А. Моисеев «Годы правления 
Тауке, безусловно, занимают особое место в казахской истории. Это был «Золотой век» прекращения 
губительных феодальных усобиц и мощного отпора неприятелям, век относительного господства 
законов, развития экономики и процветания торговли» [6, с. 91-92]. 
В конце XVII в. во главе Казахского ханства стояли такие выдающиеся личности, как Тауке хан, 

Толе би, Казыбек би, Айтеке би. Деятельность этих людей сочетала государственные интересы и 
заботу о совершенствовании правовой системы, так появился знаменитый кодекс «Жеті жарғы» 
(«Семь установлений»).  

«Жеті жарғы» глубоко и прочно вошли в народное сознание, стали частью народного 
самосознания, духовности, национального менталитета. Это – общепризнанный юридический кодекс, 
плоть от плоти казахского народа.  
При Тауке хане старые законы, исправно соблюдавшиеся предшественниками, были заново 

отредактированы и приведены в соответствие с состоянием казахского общества. Батыры и 
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выдающиеся люди, стоящие во главе отдельных родов, были вовлечены в орбиту социально-
экономических связей и отношений, им придали статус политически самостоятельных правителей, 
имеющих полномочия устанавливать дипломатические отношения с сопредельными странами. Они 
имели влияние на торговлю, и их права были зафиксированы в специальных юридических актах. 
Первое серьезное изменение Тауке внес в систему властных отношений. Пытаясь установить 

равновесие между различными политическими группировками, Тауке предоставил бийским советам 
дополнительные властные полномочия, в частности: принятие важных государственных и полити-
ческих решений; исполнение судебных функций; осуществление дипломатических и миротворческих 
инициатив. В совокупности бийские советы исполняли военные, политические, хозяйственные, 
правовые и идеологические функции. Одновременно данная мера была направлена на ограничение 
политического влияния Чингизидов. Известный политолог Е.Т. Карин акцентирует внимание, в 
частности, на следующем: «Заслуга Тауке состоит в том, что он упорядочил деятельность биев, 
сделав заседание бийского совета постоянным и регулярным. Более того, он установил места 
проведения советов» [6, с. 93].   
Благодаря Тауке хану, бийские советы превратились в важный государственный орган, осуще-

ствляющий прямые и обратные связи в системе властных отношений. В отличие от обычных 
консультативных органов, характерных для традиционных обществ, решение совета биев имело 
обязательный характер и подлежало немедленному выполнению. Таким образом, авторитет власти 
среди простого народа стремительно рос.  
Институт бийства существовал еще задолго до основания казахского государства. «Чтобы 

приобресть имя бия, нужно было ... не раз показать перед народом свои юридические знания и свою 
ораторскую способность. Молва о таких людях быстро распространялась по всей степи, и имя их 
делалось известным всему и каждому» [7, с. 87].    
Знаменитый Казыбек би сказал некогда калмыцкому хану Контайчи: «Мы, казахи, свой скот 

бережем и пасем; мы, казахи, обид никому не несем. Чтобы счастье и мир не оставили нас, чтобы 
злые враги не тревожили нас, перья филина-птицы на копьях несем. В жарких схватках враги не 
могли нас сломить, кто сплетет лучше нас красноречия нить? Кто умеет, как мы, верность дружбе 
хранить, гостя с честью принять, накормить, напоить? Мы зарвавшихся ханов давили, как блох... Ты – 
калмык, мы – казахи, вам зла не желаем. Вы железо, мы огонь, мы булат расплавляем. Мы детей 
наших дружными видеть желаем. Мы явились к вам с миром, но если вы злобны, мы на брань 
беспощадную тоже способны... Мы друзей уважаем, врагов не жалеем!» После этих слов калмыцкий 
хан растерялся и ничего не смог сказать в ответ [8, с. 5-6]. 
Кодексы, составленные при Тауке хане, можно разделить по следующим направлениям: закон о 

преступлениях; семья; брак; кодекс шариата. По законам, установленным ханом Тауке, наказывали 
преступников в полном соответствии с их виной. Начавшиеся споры и раздоры из-за земельных 
владений, часто заканчивавшиеся убийствами, поставили перед биями, заботящимися о государст-
венном благополучии, задачу заново пересмотреть существующее законодательство. Поэтому Тауке 
хан и его три помощника, представители трех славных жузов – Толе би, Казыбек би и Айтеке би – 
вопрос о земле, о разделе земли, наследовании земли выделили в отдельный раздел из закона об 
имуществе. Они фактически создали земельный кодекс со своими нормами судебной власти.  
Заслуженный юрист Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Б.Т. Тургараев 

справедливо отмечает: «В памяти народа суд биев остался образом справедливости, стал культурной 
ценностью и образцовым направлением. Он стал не только исторической легендой во всех периодах 
государственности кочевого казахского общества. Он стал частью жизненного развития народа. Суд 
веками, в каком бы обществе это ни было, был и остается значимым элементом общества и важней-
шим механизмом сохранения демократии и справедливой власти» [9].   
Казахское ханство является наследником богатой цивилизации кочевых обществ. Это наследие 

складывалось не только из культурных ценностей и мировоззрения, но и властной организации, 
устойчивых форм политических институтов, которые стремились к сбалансированному социально-
экономическому развитию.  
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Түйіндеме 
Қазіргі таңда қазақ хандығының құқықтық қалыптасуы бойынша сот реформалары мысалында «Тəуке 

ханның жеті жарғысы» атанған «Қасым ханның қасқа жолы» - деген атпен бірнеше сауалдық сұрақтар орын 
алуда.  

Атап айтқанда, бірінші актіде Ислам шариғатының қағидаларысыз сот жүйесіне елеулі өзгерістер мен 
қосымшалар енгізілген. Би институтына қатысты Тəуке хан жарғысында оңтайлы өзгерістер заңда бекетілген, 
сонымен қатар, жерді пайдалану бойынша да құқықтық аспектілер алғаш рет түбегейлі өңделіп берілген. 

Тірек сөздер: Қасым хан, қарапайым құқық, Тəуке хан, билер соты, сот жүйесі. 
 

Summary 
In this article discusses some issues of forming of the legal system of the Kazakh khanate on the example of the 

judicial reforms, named the "Special way of Kasym khan" and statute-book, getting the name "Seven codes of law" of 
Tauke khan. So, in the first act were brought substantial amendments and supplements in the judicial system, thus 
without application of norms of Islamic sheriyat, positive changes were legally envisaged in the statute-book of Tauke 
khan, relating the institute of public court, and also, perhaps, the legal aspects of land-tenure were thoroughly worked 
out first.  

Keywords: Kasym khan, ordinary right, Tauke khan, court of public judges, judicial system. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Алметов Н.Ш. -  профессор кафедры «Общая педагогика и музыкальное образование»  

Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова, доктор педагогических наук,  
член научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана 

Среди множества общественных организаций, успешно функционирующих и содействующих развитию 
общества, особо выделяются этнокультурные центры. Этнокультурные центры привлекаются на решение 
многих задач общенационального и регионального развития, становясь надежным партнером органов  государ-
ственной власти. Этнокультурные центры все больше принимают активное участие в государственном управле-
нии через сотрудничество с местными органами управления. Взаимодействие этнокультурных центров с 
местными органами управления предполагают цели консолидации общества, сохранения межэтнического 
согласия. С этих позиций в статье раскрываются направления и формы взаимодействия этнокультурных 
центров с местными органами власти, а также возможные перспективы  их сотрудничества. 

Ключевые слова: Местные органы управления, этнокультурные центры, взаимодействие, сотрудничество, 
опыт, перспективы. 

 
Местные власти всегда открыты к мнениям общественности по многим вопросам, их рекомен-

дациям, общественной оценке своей деятельности, совместному решению актуальных экономических 
и социальных проблем. В годы Независимости в нашей стране принят Закон Республики Казахстан 
«Об общественных объединениях», который регулирует общественные отношения,возникающие в 
связи с реализацией гражданами  страны права на свободу объединений, а также созданием, 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общественных объединений [1]. Среди множества 
общественных организаций, успешно функционирующих и содействующих развитию общества, 
особо выделяются этнокультурные центры.  
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В нашей стране этнокультурные центры появились в 1990-е годы на фоне процессов  возрождения 
этнического самосознания. Созданая по инициативе Главы государства Н.А.Назарбаева  Ассамблея 
народа Казахстана подняла на новое качество - высокий уровень цели, содержание и характер 
деятельности этнокультурных объединений. Существенно повысила их роль и место в жизни 
общества, влияние и авторитет. Этнокультурные объединения стали проводником политики 
Президента страны, нашего Правительства, общественным объединением, представляющим интерес  
всех казахстанцев. 
Если на стадии возникновения этнокультурные центры решали задачи  сугубо этно-национального 

характера (сохранение языка, культуры и др.), то в последующие этапы они стали действенным 
механизмом интеграции этнических групп в единую Казахстанскую нацию. Этнокультурные 
объединения привлекаются на решение многих задач общенационального и регионального развития, 
становясь надежным партнером органов государственной власти. Этнокультурные центры все 
больше принимают активное участие в государственном управлении через сотрудничество с 
местными органами управления. Взаимодействие этнокультурных центров с местными органами 
управления, прежде всего, предполагают цели консолидации общества, сохранения межэтнического 
согласия.  
Участие этнокультурных центров в местном управлении состоит во вызаимодействии с местными 

органами власти в вопросах развития государственного языка, удовлетворении этнокультурных 
запросов людей. Этнокультурные объединения имеют теснюю связь со всеми ветвями социкуль-
турной жизни этноса – со школами с национальным языком обучения, национальными театрами, 
средствами массовой информации на национальном языке, воскресными клубами и др., поэтому они  
всегда в курсе дела об этносоциальных процессах в обществе,  общественных настроениях людей.  

 Этнокультурные центры представляют этнические группы, проживающих  в данном регионе, 
способствуют  сохранению и развитию языка, культуры, обычаев и традиций, т.е. этнокультурных 
духовных  ценностей этнического сообщества. Важной функцией этнокультурных центров является 
организация эффективного межкультурного взаимодействия этноса с другими этническими 
сообществами, проживающими по соседству, воспитание у подрастающего поколения казахстанского 
патриотизма, формирование  казахстанской гражданской идентичности, интеграция личности как 
носителя этнокультуры в социокультурные реальности нашей страны.  Такая миссия этнокультурных 
центров требует, в свою очередь, эффективного их взаимодействия с органами местного управления. 

В существующей практике взаимодействия этнокультурных центров с местными органами 
власти используются такие направления их сотрудничества: 

• оказание содействия местным органам власти в реализации национальной политики, 
пропаганде идей мира и общественного согласия среди  широких слоев населения; 

• активное участие в организации и проведении мероприятий, направленных на укрепление 
межэтнического согласия; 

• участие в мониторинге и оценке межэтнического состояния в регионе, совместный  анализ и 
поиск механизмов его укрепления; 

• предупреждение межэтнических конфликтов, возникновения и прерастания бытовых 
конфликтов в другие нежелаемые формы; 

• разработка рекомендаций местным органам власти о проблемах, решениях и перспективах 
совершенствования межэтнических отношений; 

• участие в принятии управленческих решений, разработке  социальных  проектов, направленных 
на развитие культуры этносов страны, межэтнического согласия и стабильности  в регионе. 
Этнокультурные центры  объединяют наиболее активную, деятельную часть представителей 

этнической группы, проживающей в регионе и пользующиеся наибольшим авторитетом среди людей.  
Руководители и активисты этнокультурных центров пользуются силой авторитета, общественного 
мнения, и больше всего, поддержки властных структур, и поэтому,  совместно с органами местной 
власти могут решать многие назревшие проблемы жизнедеятельности этнической группы. Эффек-
тивное взаимодействие этнокультурных центров и местных органов власти – залог стабильности в 
регионе, укрепления доверия между людьми, формирования гражданской идентичности. 
Этнокультурные центры  распологают общественными механизмами воздействия на коллективное 

и индивидуальное сознание и поведение людей - носителей данной этнической культуры. Поэтому 
гражданственность, патриотизм, политическая и правовая грамотность руководителей и активистов 
этнокультурных центров имеет очень важное значение для эффективного их взаимодействия с 
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органами местной власти. Сегодня мы знаем и гордимся сотнями активистами этнокультурных 
центров, провяляющих настоящий казахстанский патриотизм, вносящих большой вклад в дело 
укрепления мира и общественного согласия. Тем временем, многие из этих  активистов не имеют 
достаточного уровня правовых знаний, опыта эффективного взаимодействия с местной властью. В 
некоторых случаях, взаимодействие с властью часто ограничивается выполнением их указаний. То 
есть, общественные организации мало выходят с инициативами, предложениями. Такие инициативы 
часто заключаются только в организации праздников языка и культуры, и не более.  
Рекомендации по многим вопросам межэтнического согласия, развития культуры народа 

Казахстана, этнокультурные центры  часто дают лишь по запросам местных органов власти. Как 
общественная структура, этнокультурные центры имеют большие возможности для активного 
участия во многих аспектах управления социокультурными процессами в регионе. Однако эти 
возможности не используются в достаточной степени.  

Во взаимодействии этнокультурных центров и местных органов  власти, по нашему глубокому 
убеждению, заложены большие перспективы, это, прежде всего: 

• реализация национальной идеи «Мəңгілік Ел», активное сотрудничество в ее пропаганде, 
осуществлении конкретных шагов, касающиеся направлений совместной деятельности  власти и 
этнокультурных центров; 

• совместная разработка и выдвыжение перспективных социальных проектов, направленных на 
задачи сохранения мира и общественного согласия; 

• организация изучения государственного языка, владения казахским языком всеми представи-
телями этноса и его осознание как языка своей единственной Родины; 

• поддержка новых социальных иницатив в плане развития этнокультуры, национальных языков 
и других духовных запросов  этнической группы; 

• рассмотрение возможностей отбора и привлечения к государственной службе достойных 
представителей этнического сообщества; 

• налаживание и укрепление связей с регионами страны, который является исторической 
родиной этнической группы, использование этих связей в целях экономического и культурного 
развития; 

• содействие полноценной интеграции представителей этноса в новые социокультурные и 
экономические реалии нашей страны; 

• формирование казахстанской идентичности, укрепление позиций общеказахстанских ценнос-
тей в сознании, поведении и деятельности  каждого представителя этнической  группы; 

• обеспечение активной жизненной позиции и достойного места этнической группы в «единстве 
во многообразии» народа Казахстана, в реализации  пяти институциональных реформ. 

 
1 Закон Республики Казахстан «Об общественных объединениях» (с измнениями и дополнениями на 

27.06.2014 г.). - Астана, 2014. 
 

Түйіндеме 
Қоғам дамуына ықпал ететін жəне табысты қызмет ететін көптеген қоғамдық ұйымдардың арасында 

этномəдени орталықтар аса  ерекшеленеді. Этномəдени орталықтар көптеп жалпы ұлттық жəне аймақты даму  
міндеттерін шешуге қатыстырылып, мемлекеттік басқару органдарының сенімді əріптестеріне айналды,  
мұндай əріптестік жергілікті басқару органдары арқылы жүзеге асырылады. Этномəдени орталықтар дың 
жергілікті органдармен өзара əрекеттесуі қоғамды біріктіру, этносаралық келісім мақсаттарын көздейді. 
Мақалада осы тұрғыдан этномəдени орталықтардың жергілікті мемлекеттік органдармен өзара əрекеттесуінің 
бағыттары мен формалары, сондай-ақ олардың ынтымақтастығының күтілетін болашағы айқындалған.  

Тірек сөздер: Жергілікті басқару органдары, этномəдени орталықтар, өзара əрекеттесу, ынтымақтастық, 
тəжірибе, болашағы. 

 
Summary 

The ethnocultural centers are especially distinguished from a set of the public organizations which are successfully 
functioning and promoting development of society. The ethnocultural centers are attracted on the solution of many 
problems of national and regional development, becoming the reliable partner of public authorities. The ethnocultural 
centers take active part in public administration through cooperation with local governing bodies more and more. 
Interaction of the ethnocultural centers with local governing bodies is assumed by the purposes of consolidation of 
society, preservation of interethnic consent. From these positions in article the directions and forms of interaction of the 
ethnocultural centers with local authorities, and also possible prospects of their cooperation reveal. 

Keywords: Local organs of management,ethnocultural centers, interaction, cooperation, experience, prospects. 
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ХХ ҒАСЫРДЫҢ 20 - 30 ЖЫЛДАРЫНДА ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АНА МЕН БАЛАНЫ  
ҚОРҒАУ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
Қасабекова А.И. – Каза- Gлтты- Fнер университеті, тарих ғылымдарыны! кандидаты, доцент 
 
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында Кеңес өкіметінің жүргізген Ана мен баланы қорғау (АБҚ) жұмыстарына 

мұрағат құжаттарына сүйене отырып талдау жасалды. Əйелдер бөлімінің ана мен баланы қорғау мекемелерін 
ашып, оның жұмыстарын ұйымдастырудағы қызметі ашып көрсетілді. 

Қарастырылып отырған кезеңдегі балалар үйін, балабақша, балалар мен əйелдерге арналған консультация-
лар  ашуда кездескен қиыншылықтар: қаражаттың тапшылығы, мекен жай табудың қиындығы, маман педагог, 
тəрбиеші, дəрігер, медбике, акушеркалардың жетіспеуі сияқты мəселер қарастырылады. 

Алыс ауылдарға балалар мен əйелдердің денсаулығана қарайтын жылжымалы консультациялар мен  Қызыл 
Отаулар жіберілгенімен, қазақ тілін білетін мамандар тапшы болды. Сондықтан АБҚ мекемелеріне басшылық 
жасайтын жəне маман  қызметкерлер  даярлайтын ғылыми  орталық – АБҚ  институты ашылды. 

Жаппай ұжымдастыру нəтижесінде құрылған колхоздарға жұмыс күші ретінде əйелдерді тарту үшін 
балабақшалар, дəрігерлік орындар, босанатын үйлер ашу қажеттігі туындады. 1935 жылы жергілікті жерлерде 
ауылшаруашылық артелінің ана мен баланы қорғау жұмыстарының орындалу барысын тексеру нəтижесінде 
бірқатар кемшіліктердің анықталуы мұрағат құжаттарынан көрінеді. 

Мұрағат құжаттарына сүйенсек, соғысқа дейінгі кезенде еңбек еткен колхозшы аналар мен олардың 
балаларына жеткілікті қамқорлық жасалмаған. Партия мен Кеңес өкіметінің қабылданған қаулыларының 
көпшілігі толық орындалмай, қағаз жүзінде қалып отырды. 

Тірек сөздер: Əйелдер бөлімі, Ана мен баланы қорғау, Қызыл Отау, Ана мен баланы қорғау институты. 
 
ХХ-ғасырдың басындағы дүниежүзілік соғыс, төңкерістер, Азамат соғысы Қазақстанның дамуына 

ауыр зардаптарын тигізді. Құрғақшылық, жұқпалы ауырулар өрістеп тұрған жағдайда Қазақстанда  
денсаулық сақтау, соның ішінде Ана мен баланы қорғау шараларын іске асыру баяу жүрді. 

1920 жылы Түркістан Денсаулық ХК-ның балалар денсаулығын қорғау бөлімі  жанынан Ана мен 
баланы қорғау (АБҚ)  бөлімшесі  ашылды. Жергілікті жерлердегі денсаулық сақтау бөлімінде ана мен 
баланы қорғау секциялары құрылды. Түркістан Республикасы ХКК-нің ана мен баланы қорғау 
жұмысы жайлы №102 бұйрығын негізге ала отырып барлық облыстық əлеуметтік қорғау жəне денсау 
бөлімдеріне: «Емшекте баласы бар  əйелдерге жəрдемақыны жəне босанғанға дейінгі, одан кейінгі  
жəрдем ақыны əлеуметтік  қамсыздандыру бөлімі, ал балаларды күтуге арналған заттарды АБҚ 
бөлімі береді», - деген нұсқау хат жіберілді [1].  

1920 жылы Перовскі, Новоказалинскі, Түргенде балалар мекемелері ашылғанымен, бірақ жұмыс 
барлық жерлерде ең басынан дұрыс жүргізілмеді. Ашық түрдегі бала бақша, консультация ашудың 
орнына, бөбектер үйін ашуда, 3 жастан жоғары балалардың денсаулығын қорғау шаралары мүлдем 
қарастырылмаған [2]. 1921 жылы Түркістан Өлкесі бойынша 27 балалар үйі (315 төсек)  жəне 5 
консультация болса, оның 25 пайызы  ашық  түрдегі мекемелер еді. Аштықтың салдарынан басқа 
жақтан келушілер көбейді жəне де безгек, сүзек эпидемиясының етек алуымен  жағдай  қиындады,  
ашық  түрдегі  мекемелерді жабық  түрге  айналдыруға тура  келді, өйткені өлім  50 пайызға  дейін 
көбейіп кетті. Жергілікті қаржыландыруға өтуге байланысты балалар мекемесі 75 пайызға қысқар-
тылды. Барлық консультациялар жабылды, тек Ташкенттегі консультация, яслилер қалды [3]. Ашық-
қан аудандардан келген балалар үшін 3 балалар үйін мемлекеттің  қарауында қалдыруын сұрап,  
үлкен  қиындықпен оған  қол  жетті.    

1923 жылы Түркістан Өлкесінде барлығы 11 балалар үйі  жəне 1 консультация қалды. Балалар 
мекемесінің мұндай аздығы халықтың талабын қанағаттандыра алмады жəне де Түркістанның 
оңтүстігіне  басмаштардың шабуылынан баспанасыз  балалар  ағылды.    
Қазақ АКСР-де Өлкелік ана мен баланы қорғау бөлімі жəне оның бөлімшелері 1921 жылдың  

аяғында ұйымдастырылды. [4]. АБҚ ісі тастанды жəне жетім  балаларға арналған жабық  түрдегі  
мекемелерді құрудан  басталды. 1922 жылы балалар  үйінің саны33- ке жетті[15]. Алайда  оның  бірде 
бірі  өз міндетіне сай болмады. Тамақ, күтім, дəрігерлік көмек ең төмен деңгейде болды. Ақмола  
губерниялық  əйелдер  бөлімінің есебі бойынша тек 3 жасқа дейінгі баларға арналған 1 ғана  балалар  
үйі болды, онда өлім 60 пайызға жеткен,балалар үйінің жағдайы өте төмен жəне гигиеналық-санитар-
лық жағдай сақталмады [6]. АБҚ мекемелерін құру барысында көптеген қиындықтар кездесті: мекен-
жай, құрал-жабдық, мамандар болмады. Халық арасында мекемелердің қажеттігін түсінбеушілер  де  
кездесті.   
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Соғыстан кейінгі əлеуметтік экономикалық қиын жағдайда бала мен əйелдерді сауықтыру 
мəселесін тек қана  денсаулық  сақтау  мекемелерінің  күшіне  сүйеніп  іске  асыру  мүмкін  емес  еді. 
Сондықтан Əйелдер бөлімі денсаулық сақтау қызметкерлеріне АБҚ-ды тұрғындар арасында үгіттеуге 
жəне ұйымдастыруға жан-жақты көмектесті. Əйелдер бөлімінің белсенділері консультация, бала-
бақша ашуға  лайықты  орындар мен  мекен-жайларды  қарастырды  жəне  оған  қажетті  мамандар  
даярлау ісіне кірісті. Өкіл əйелдердің көмегімен Қызыл Крест  қоғамының  қорынан  консультациялар  
жанынансүт асханасын ашуға қаражат  бөлінді,бала-бақшаға қажетті жабдықтар мен киімдерді өздері 
тікті. АБҚ  мекемелері  тұрғындар арасында  санитарлық-гигиеналық  білімдерді  таратумен  қатар, 
əйелдер арасында сауатсыздықты жою, өндірістік жəне саяси курстарға тартып, таптық санасын  
оятуға  көмектесті. Қазақ əйелдерін оқу жəне  жұмыс кездерінде  балаларын  бала-бақшаға беруге  
көндіру оңайға түскен жоқ. Сондықтан бала-бақшаға балаларын бірінші болып, белсенді əйелдер  
əкелді. балалардың  жағдайын  жақсы  екеніне  көздері  жеткен  соң,  басқалар  да əкеле  бастады.   
ДСХК-ның тарапынан ірі губерниялық ауруханалар жанынан  қысқа  мерзімді  акушерлік  курстар  

ашу қарастырылды, негізінен оған қырғыз  əйелдерін қабылдау көзделді. Өлкелік Одақ кооперативтік  
сөрелердің жанынан  «Ана мен бала»  бұрышын  ашу  жайлы  қаулы  қабылданды [7].  
ЖЭС кезінде шаруашылық есепке көшумен байланысты денсаулық сақтау жұмысын қаржылан-

дыру  өзгерді, мемлекет емес, оны жергілікті шаруашылық, кеңес  мекемелері  қаржыландыратын  
болды. Сондықтан балалар  бақшасы  мен  консультациялар  саны  азайды.   

1925 жылы астана Орынбордан Қызылордаға көшкенен кейінРеспубликаның ХК-ті балалар 
мекемелерін құрудағы мол тəжірибесін ескере отырып, дəрігер Надежда Мананникованы республика-
лық АБҚ бөлімінің меңгерушілігіне ұсынды. Қызылордада АБҚ орындарын ашуға əйелдер  бөлімі-
нің қызметкерлері А.Назарова,  К.Жарлыкамышева, Г.Байсалықова көмектесті. Қызылордаға   барлық  
орталық  мекемелердің  көшуімен байланысты бала-бақша, балалар  консультациясына мекен-жай  
табу  қиын болды. Өлкелік əйелдер  бөлімінің меңгерушісі Н.Арықова, орынбасары Е.Попова, «Əйел 
теңдігі» журналының редакторы С.Есова АБҚ жұмысын газет, журнал арқылы халыққа жеткізді.  
АБҚ  мекемелерін  құруға  дəрігер  Аққаз  Досжанова  көп үлес қосты.   

1926-27 жылы  денсаулық сақтау  органдары  АБҚ жұмысында  жабық  түрдегі мекемелерді жабу 
есебінен ашық түрдегі (балабақша жəне балалар мен жүкті əйелдерге арналған консультация) 
мекемелерді жаппай ашу  жұмысына бет бұрды [8]. Қазақстан  бойынша ашық түрдегі мекемелер 
(ясли, консультация) 1922 жылы 3 болса 1929 жылы 40-қа жетті, алжабық түрдегі мекемелер 
(балаларүйі) 1922жылы 33 болса 1929 жылы мүлде болмады [9]. Балалар орындарының саны мүлдем  
жеткіліксіз  жəне оның  жұмыстары  АБҚ  саласында  еңбекшілердің жылдан-жылға  өсіп  отырған  
талаптарын  қанағаттандырмады. АБҚ мекемелер  жүйесі  негізінен  қалаларда,  өндірісті  аудандарда  
орналасты  жəне  ауыл-селолық  жерлерде өте аз ашылды. 
Жазғы мерзімде көшпелі халықтарға қызмет ету үшін, жылжымалы консультациялар ашуға шешім 

қабылданды, оның құрамы дəрігер, бала дəрігері жəне акушеркадан  тұрды. Жылжымалы консульта-
циялар  1926 жылдан бастап, тек  жазғы  мерзімде  ғана  жұмыс  істеді. Олардың міндеті: балалар мен  
əйелдердің  өмірі  мен  тұрмысын  зерттеп, сараптау  жəне  олармен  жұмыс  істеу  түрін  анықтау  еді. 
Жылжымалы консультацияларды ұйымдастыруда көптеген қиыншылықтар  кездесті, көшпелі  өмірге  
лайық, тез жиналатын жиһаз, құрал - жабдықтар, ыдыс-аяқ, төсек-орын, дəрі-дəрмектер  қажет болды. 
Жылжымалы консультацияларға мыңдаған тіпті одан да  көп  шақырым  жерлерді  атпен  жүруге тура 
келді. Олардың құрамында дəрігерлер жетіспеді, сондықтан Ташкент, Саратов, Москвадан  
шақырылды. Орта білімді қазақ тілін білетін қызметкерлер іздестірді [10]. 1927 жылы - 3,1928 жылы -
6 жылжымалы  консультация  болды.[9;160-п].  
Көшпелілер арасында  АБҚ жұмысын  көшпелі Қызыл Отаулар жүргізді. Олар əйелдер бөлімі  мен 

саяси-ағарту бөліміне қарады, ал денсаулық сақтау бөлімдері оларға  акушеркаларды іс-сапарға 
жіберді жəне қажетті  дəрігерлік құрал-жабдықтармен,  дəрілермен,  көрме,  кітаптармен  қамтамасыз 
етті. Жылжымалы  консультациялар  мен  Қызыл  Отаулар  халық  арасында  кең  тарады, алайда олар  
барлық  мəселелерді  шеше  алмады, тұрақты  дəрігерлік  орындар  мен ауруханалар  қажет  болды.    
Отырықшы қазақтар арасында алғашқы 6 бала-бақша тек 1928 жылы ғана ашылды [11]. Осы жылы 

жоспарлы түрде селолық ясли қызметкерлерін даярлау ісі басталды. Курстарда 108 адам  оқытылды. 
1929 жылы осындай тағы да 6 курс ашылды. Алайда даярланған мамандар  жеткіліксіз  болды,  
жергілікті  тұрғындардан даярланған  ясли  қызметкерлеріне  деген өткір қажеттілік туды [10;60-п].  
Қазақстанда АБҚ жұмыстарын жүргізетін дəрігерлер мен педагог мамандар да  жəне жұмысты 

жүргізуге қажеттті қаражат та тапшы болды. Сондықтан АБҚ мекемелеріне басшылық жасайтын 
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ғылыми орталық ретінде, қазақ тұрғындары арасынан маман қызметкерлер даярлау мақсатында 
ҚазОК мен ХК Кеңесінің 1928 жылғы13 ноябрьдегі қаулысында: «Алматы қаласында ғылыми-
практикалық  мекеме  ретінде басшылық жасайтын  АБҚ  институтын ашу қажет деп есептелсін» -деп 
көрсетілді [10;69]. Институт əйелдер бөлімінің он жылдығы қарсаңында №1 балалар  консультациясы  
негізінде ашылды.    
Республика халқының жартысы əйелдер қауымы болғандықтан жаппай ұжымдастыру нəтижесінде 

құрылған колхоздарға жұмыс күші ретінде əйелдерді тарта бастады. Олардың жұмыс істеуі үшін 
бала-бақшалар, дəрігерлік орындар, босанатын үйлер ашу қажеттігі туындады. 
Бүкіл одақтық екпінді колхозшылар сиезінде ауылшаруашылық артелі жарғысы қабылданды. 

Оның 11, 12, 14тармақтары АБҚ мəселелеріне арналған, яғни балабақшаны қаржыландыру қорын 
құру, жүкті əйелдерге босанғанға дейін 1 ай, босанғаннан кейін 1 ай демалыс беру, осы берілген 
уақытқа еңбек күн жазу, ауылдық жерлерде əйелдер босанатын үйлер ашу,оларды акушерлер мен 
дəрігерлермен қамтамасыз ету қарастырылған. Жергілікті жерлерде ауылшаруашылық артелінің ана 
мен баланы қорғау жұмыстарының орындалу барысын тексеру жайлы СССР Жер, Денсаулық сақтау 
жəне Ағарту ХК-ның  22 қырқүйек 1935жылғы біріккен бұйрығы шықты. Соған орай 1935 жылы 29 
қазанда ҚДСХК-ның шешімімен Өлкелік тексеру штабы, [12,2-п] облыстарда облыстық штабтар 
құрылды. 37 ауданның 494 колхозы, соның ішінде Батыс Қазақстан облысы бойынша 5 ауданның 42 
колхозы жəне 2 совхозы тексерілді[12;5-п]. Тексеру барысында жарғының 14 тармағы бұзылғаны 
анықталды. Мысалы, Теректі ауданы, Шевченко колхозында 10 жүкті əйелге демалыс берілмей, 
жүмыс істеп жүріп, егіс даласында босанған. Босанғаннан кейін де демалыс берілмей, бригадир 
оларды жұмысқа жұмсаған. «Алғабас», «Ильич өсиеттері» колхоздарында əйелдер жұмыстан 
босатылғанымен, еңбеккүн жазылмағандықтан, əйелдер жұмысқа шығуға мəжбүр болған. [13] 
ОҚО-да 32 колхоз тексерілді, Шымкент ауданы Киров атындағы колхозда əйелдер босанғанға 

дейін тек 1 апта ғана демалысын пайдаланған. Сол ауданның Жетісу колхозында 18 əйелге демалыс 
берілген, бірақ еңбеккүн жазылмағандықтан, олар жұмыс істеуге мəжбүр болған.Шығыс Қазақстан 
облысында 12 ауданның 105 колхозы, Алматы облысында56 колхоз тексеріліп, 392 жүкті əйел 
анықталған. Қарағанды облысы бойынша 12 ауданның 278 колхозы тексеріліп, 2948 жүкті əйел 
есепке алынған. Оның 1751-не демалыс берілсе, 640-на берілмегені жəне 1193 əйелге еңбеккүн 
жазылмағаны анықталды. Тельман ауданы «Артықұл» колхозының басқармасы колхозшы əйелге 
ауруханаға бару үшін көлік бермегендіктен, бөшкелер тиеген арбаға мініп, Қарағандыға барар жолда 
босанып қалады. «Қызыл дихан» колхозында босанғанына 10 күн ғана болған əйелді жұмысқа 
жұмсайды. Екі күннен соң қатты ауырып, 3 ай төсек тартып жатты. Осыколхозда демалыс берілме-
гендіктен, əйелдер босанғанша жұмыс істеген, тіпті екі əйел жұмыс кезінде фермада босанған. 
Тексеру кезінде кей жерлерде əйелдер босанатын шағын орындар ашылып, кейбір басқа да іс-
шаралар іске асырылды. Көпшілік колхоздарда жүкті жəне емшекте баласы бар əйелдердің еңбек ету 
жағдайына мүлдем көңіл бөлінбеді. Мысалы, 1-май атындағы колхозда емшекте баласы бар əйелдерді 
қашық жерге жұмысқа жібергендіктен, баласын күні бойы емізе алмаған [12;6-п]. Мұндай фактілер 
мұрағат құжаттарында өте көп кездеседі. 
Ауылшаруашылық жарғысының АБҚ туралы 11;12;14 тармақтарын тексеру нəтижесінде 

республика бойынша мынандай кемшіліктер анықталды: 
1. Барлық жерлерде балабақшасына берілген тұрақты мекен жайдың жоқтығы белгілі болды, 

кейбір колхоздарда мекен жай болмағандықтан, балабақшалар жабылып қалған. Барлық балабақша-
ларда құрал-жабдық, азық-түлік,қаражат жетіспейді, кей жерлерде балалар жерге де жатады. 2. 
Даярланған балабақша қызметкерлерінің жоқтығы, балалар мен əйелдер дəрігерлерінің, акушерка-
лардың жеткіліксіздігі анықталды. 3. Жүкті əйелдерге босанғанға дейін 1 ай, босанғаннан кейін  1 ай 
берілетін демалыс жəне бұл мерзімге еңбеккүн жазу  ережесі көп жерлерде бұрмаланған. 4. Жүкті 
жəне емшектегі баласы бар əйелдердің еңбек ету жағдайына көпшілік жерлерде дұрыс көңіл 
бөлінбеген. 
КСРО ОАК мен ХКК1936 жылы 27 маусымда «Абортқа тиым салу, жаңа туған жəне көпбалалы 

аналарға материалдық көмек беру, əйелдерге арналған босану үйлерін, бала-бақшаларын көбейту, 
алиментті төлемеушілерге қылмыстық жазаны күшейту, ажырасу заңына кейбір өзгерістер енгізу» 
жайлы қаулы қабылды [14]. Осы заң бойынша жүкті əйелдерге берілетін демалыс мерзімі ұзартылып, 
босанғанға дейін 56 күн, босанғаннан кейін 56 күн  жəне кішісі 5 жастан аспаған, кемінде 7 баласы 
бар аналарға жəрдем ақы берілетіні айтылған [15]. Көп балалы аналарды анықтап, оларға жəрдем ақы 
беруде көптеген бұрмалаушылықтар да болғанын мұрағат құжаттарынан көруге болады. 
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30-жылдардың ортасында АБҚ жұмыстарында 20-жылдармен салыстырғанда ілгерілеушіліктер 
болды. Бірақ бұл істер жүйелі түрде емес, Партия мен Кеңес өкіметінің қаулысы қабылданған кезде, 
соны орындау мақсатында науқаншылдық сипатында жүргізілді. Əміршіл-əкімшіл жүйе кезінде 
жергілікті халықтың ұлттық ерекшеліктері, халықтың пікірі мүлдем ескерілмеді. Абортқа тиым 
салғанмен, ананың балаға қарауына жағдай жеткілікті жасалмады. Ауруханаларда абортты ашық 
жасау шектелгенмен, жағдайы, мүмкіндігі жоқ əйелдер,бəрібір жасырын түрде жасап, денсаулығына 
көп қауіп туғызатыны сөзсіз. Іс-шараны заңның күшімен, күштеу, жазалау арқылы ғана іске асыру 
мүмкін емес. 
Мұрағат құжаттарына сүйенсек, соғысқа дейінгі кезенде еңбек еткен колхозшы аналар мен 

олардың балаларына жеткілікті қамқорлық жасалмаған. Партия мен Кеңес өкіметінің қабылданған 
қаулыларының көпшілігі толық орындалмай, қағаз жүзінде қалып отырды. 
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Аннотация 
В статье, основываясь на  архивные материалы, охарактеризована деятельность Советской власти по защите 

матери и ребенка в 20-30 годы ХХ века. Этой работой в основном занимались женотделы при партийных 
организациях. Трудности были связаны с нехваткой бюджетных средств, недостатком помещений и отсутст-
вием специалистов (воспитателей, детских врачей, акушеров, медсестр и т.д.). Для решения этих проблем был 
организован Институт защиты матери и ребенка, где проводилась подготовка специальных кадров для этой 
работы. В отдаленные районы и аулы для оказания помощи женщинам и детям были направлены передвижные 
консультации и организованы Красные юрты. Здесь проводилась разъяснительная работа по профилактике 
женских и детских заболеваний, сангигиене и т.п.   

В годы коллективизации для того, чтобы использовать женский труд, возникла необходимость в увеличении 
количества  родильных домов, медпунктов, детских садов и т.д. В Уставе о сельскохозяйсвенных артелях был 
пункт о защите матери и ребенка. Анализ документов, связанных с проверкой, проведенной в 1935 г.,  показал 
недостатки и ошибки в этой работе. 

Таким образом, в довоенный период мерам по защите матери и ребенка уделялось недостаточное внимание. 
Постановления партии и советского правительсва в основном остались невыполенными. 

Ключевые слова: женский отдел, Защита Матери и Ребенка, Красная юрта, институт защиты матери и 
ребенка. 

 
Summary 

In the article, based on archival materials, are characterized activities of the Soviet power for protection of mother 
and a child in 20-30 years of the XX century. Generally were engaged in this work by the party organizationswomen 
departments. Difficulties were connected with shortage of budgetary funds, a lack of rooms and absence of experts 
(tutors, children's doctors, obstetricians, nurses, etc.). For the solution of these problems was established the Institute of 
protection of mother and child where were preparation of special shots for this work  carried out. Mobile consultations 
were directed to the remote areas and auls for assistance to women and children and were organized Red yurtas. Here 
were explanatory work on prevention of female and children's diseases the sanitation carried out.   

In the years of collectivization to use female work, there was a need for increase in number of maternity hospitals, 
first-aid posts, kindergartens, etc. In the Charter about the agricultural artels there was  a point on protection of mother 
and the child. The analysis of the documents connected with the inspection which was carried out in 1935 showed 
shortcomings and mistakes of this work. 

Thus, during the pre-war period the insufficient attention was paid to measures for protection of mother and the 
child. Resolutions of party and of the Soviet government fully carried out. 

Keywords: women's department, protection of mother and child, Red yurta, institute of protection of mother and 
child. 
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Русско-японская война 1904-1905 гг. явилась объектом исследования и изучения ученых различных ветвей 

деятельности: военные, историки, политики, политологи, публицисты, журналисты, литераторы дореволю-
ционного, советского и постсоветского периода. В данной статье  вкратце прослежено отношение русского 
писателя В.В. Вересаева и публициста казаха А.Н. Букейханова к этой войне. 

Ключевые слова: русско-японская война (1904-1905), Вересаев В.В., Букейханов А.Н., причины. 
 
Конец XIX начало XX в. были ознаменованы острейшей борьбой великих держав, по выражению 

В.И. Ленина «стремление капиталистов каждой нации к прибыли, к эксплуатации; стремление 
великих держав к разделу мира и к «порабощению» слабых наций» [1]. То в одном, то в другом 
районе планеты возникали конфликты и войны. Войны испано – американская (1898), англо – 
бургская (1899-1902), русско – японская (1904-1905) и экономический кризис в Европе 1900 года – 
вот главные исторические вехи мировой истории. 
В начале ХХ в. царская Россия стала узловым пунктом противоречий империализма, центром 

мирового революционного движения. В России эксплуатация трудящихся монополиями теснейшим 
образом переплетались с остатками крепостничества и национального угнетения. Тяжелое экономи-
ческое положение трудящихся усугублялись полным политическим бесправием. Всё это придавало 
особую остроту классовой борьбы в России. В стране нарастала народная революция буржуазно-
демократического характера. 
Господствующие классы России стремились предотвратить революцию победоносной войной на 

Дальнем Востоке. Авантюристические планы царского правительства в этом регионе пользовались 
безоговорочной поддержкой реакционных помещиков, надеявшихся в результате войны с Японией 
получить новые земли на Востоке. Военную авантюру царизма полностью поддерживала также 
крупная буржуазия. Выполнение заказов для армии и расширение рынков сбыта сулили ей огромные 
прибыли. 
История русско – японской войны 1904-1905 гг. привлекала внимание многих исследователей. 

Помимо официальных работ в России вышло множество изданий, посвященных рассматриваемым 
событиям: сборники статей, книги отдельных военных историков. Велика и мемуарная литература. 
Военные писатели рассматривали в своих произведениях широкий круг проблем, как – то: 
происхождение, характер и уроки войны, способы ведения вооруженной борьбы на сухопутном и 
морском театрах, влияние новейших технических усовершенствований на военное искусство [2]. 
Я же хочу предложить читателям видение этой войны непосредственному участнику кровавой  

бойни, русскому писателю В.В. Вересаеву (1867-1945) и свидетелю тех событий казахскому 
публицисту, философу, экономисту, политическому деятелю и пр. пр. А.Н. Букейханову (1870 – 
1937). Во-первых, потому что 910 лет тому назад закончилась русско-японская война, во-вторых, 70 
лет тому назад скончался Викентий Викентьевич Вересаев и, в-третьих, 145 лет тому назад родился 
Алихан Нурмухамедович Букейханов. Два крупнейших деятеля Российской империи и Советского 
Союза, – В. Вересаев и А. Букейханов, – жили и занимались творческой деятельностью, практически 
в одно и то же время. 
Правда, на долю В. Вересаева выпало редкое творческое долголетие: шестьдесят лет проработал  в 

литературе. Он был очень близок к М.А. Горькому, современником В.М. Гаршина и В.Г. Короленко, 
А.П. Чехова и Л.Н. Толстого. Викентий Викентьевич был и нашим современником, современником 
М.А. Шолохова, А.Т. Твардовского, Л.М. Леонова. Он был свидетелем краха народничества, трех 
русских революций, русско – японской, гражданской и Великой Отечественной войны. 
Викентий Викентьевич Смидович (Вересаев – это его псевдоним) родился 4/16 января 1867 г. в 

семье тульского врача, в семье трудовой, демократической, но религиозной. В 1884 году Вересаев 
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поступает на историко – филологический факультет Петербургского университета. Там, он верит, 
будут найдены ответы, на многочисленные проблемные вопросы, без которых жизнь, как он 
утверждал, бессмысленна. Годы 1888-1894 уже кандидат исторических наук В. Вересаев, провел 
вдали от центров России – в тихом Дерпте, на медицинском факультете местного университета, куда 
поступил, чтоб изучить биологическую сторону человека, его физиологию и патологию. Кроме того, 
специальность врача давала возможность близко сходиться с людьми самых разнообразных слоев и 
укладов. Всё это, по мнению Вересаева, было совершенно необходимо настоящему писателю. Он 
первым среди крупных русских писателей обратил внимание на движение революционеров – 
марксистов и поверил в него. В. Вересаеву кажется, что он, наконец-то, обрел истину. А рассказ 
«Поветрие» (1897) было первой в России попыткой освоить марксизм средствами художественной 
литературы. И уже в этом огромная заслуга В.В. Вересаева [3]. 
Алихан Нурмухамедович Букейханов родился в 1870 году в ауле № 7 Токрауынской волости 

Каркаралинского уезда Семипалатинской области. В 1879 году девятилетний Алихан поступает на 
учебу в Каркаралинское медресе. Будучи неудовлетворенным ни качеством знаний, ни преподавае-
мыми дисциплинами Алихан, без ведома отца Нурмухамеда, переходит в начальную трехклассную 
городскую русско-казахскую школу. Однако отец без возражений дал сыну свое благословение на его 
самостоятельное решение. После окончания Каркаралинского городского трехгодичного училища, он 
в 1886 году поступает в Омское техническое училище. Успешно закончив Омское училище он, с 1890 
года продолжил свое образование в Санкт – Петербургском Императорском лесном институте, и 
завершив учёбу в 1894 году получил специальность лесного экономиста.  
А.Н. Букейханов – один из немногих ученых, исследовавший жизнь, социально – экономические 

условия, общественно-политическое положение казахского народа. В течение нескольких лет, то есть 
(1896 – 1901) работал в составе экспедиции под руководством Ф.А. Щербины, производящей работы 
в Павлодарском, Каркаралинском, Усть – Каменогорском, Семипалатинском уездах Семипалатин-
ской и Омском уезде Акмолинской областей Степного края, всесторонне исследует его экономичес-
кую, хозяйственную структуру, производит перепись населения и его хозяйство, изучает культуру, 
быт и традиции народа. 
Букейханов, как и Вересаев В., поддерживал дружеские отношения со всеми видными представи-

телями казахской литературы того времени и интересовался их творчеством. Ему удалось сплотить 
вокруг себя таких видных представителей казахской интеллигенции, писателей и поэтов, как Ахмета 
Байтурсынова, Мир – Якуба Дулатова, Шакарима Кудайбергенова, Макжана Жумабаева, Гумара 
Карашева, Султанмахмута Торайгырова, Жусупбека Аймаутова, Жиханша и Халила Досмухамедовых и 
многих других. 
А.Н. Букейханов был знаком и с произведениями русских писателей. С любовью читал великие 

творения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, А.П. Чехова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
В.Г.Короленко и др. С особым уважением он относился к Л.Н. Толстому, чьи произведения он считал 
достоянием мировой культуры, некоторые его произведения перевел на казахский язык. 
Нет сомнения в том, что как и Вересаев А.Н., Букейханов был свидетелем народовольческого 

движения, русско – японской войны, революционных событий 1905 – 1907 гг., февраля и октября 
1917 г. в России. Но он не смог быть свидетелем страшной и трагичной не только для советского, но 
и для казахского народа – Великой Отечественной войны, потому что в августе 1937 года он был 
арестован в Москве и заключен в Бутырскую тюрьму. По обвинению в «Возглавлении контрреволю-
ционной борьбы против Советской власти и установлении связи с руководителями террористи-
ческого центра в Казахстане и Москве». 27 сентября 1937 года Военная коллегия Верховного суда 
СССР приговаривает Алихана Нурмухамедовича Букейханова к высшей мере наказания. Приговор 
был приведен в исполнение в тот же день  [4]. 
Итак, война между Россией и Японией по всем канонам была неизбежна и она началась. Вересаев 

по этому поводу писал: «Япония прервала дипломатические отношения с Россией. В порт – 
артурском рейде, темною ночью (в ночь на 27 февраля /9 февраля/ 1904 г. – С.У.), среди мирно 
спавших боевых кораблей загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо, после титанической 
борьбы с целою эскадрою погибли одинокие «Варяг» и «Кореец»… Война началась. А до начала 
военных действий «полгода тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими Маньчжурии, 
тучи скоплялись всё гуще, пахло грозою. Наши правители с дразнящею медлительностью колебались 
на весах чаши войны и мира. И вот Япония решительно бросила свой жребий на чашу войны. Русские 
газеты запестрели патриотическими призывами, воинственными лозунгами, обвиняя японцев в 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №4 (47), 2015 г. 

63 

адском вероломстве и азиатском коварстве, которые якобы без объявления войны напали на 
Россию»  – писал В.Вересаев  [5]. Букейханов, будучи патриотом своего Отечества, внимательно 
следил за событиями, которые предшествовали началу и ходу войны, и, как бы продолжая мысль 
Вересаева, в своей статье «Что думает о войне туземное простонародье?» писал: «Прошло уже 1,5 
месяца со дня коварного нападения японцев на флот наш. Весть об этом наподобие грома прошла по 
всей Русской земле и вызвала сильный подъем народного духа. После первых манифестаций народный 
патриотизм нашел себе иное, более глубокое выражение, повсюду совершаются молебны, устраи-
ваются комитеты для помощи раненым, больным и семействам, потерявшим кормильцев; широкой 
и могучей волною текут пожертвования. Повсюду крепнет надежда на успех нашей победоносной 
армии» [6]. 
Из-за чего началась русско-японская  война, большая часть населения России не знало, – писал 

Вересаев. Но, несмотря на это в некоторых городских центрах России происходил отдельный 
бессознательный патриотический подъем. В частности, до и после каждого спектакля в Большом 
театре   Москвы зрители требовали от артистов исполнять гимн. По ходу спектакля, он исполнялся 
один, а порой и три раза. По этому поводу, используя выдержу из тогдашней с патетичным оттенком 
газеты, Вересаев писал: «в обществе замечается все больший подъем патриотических чувств; вчера 
во всех театрах публика дружно требовала исполнения гимна не только в начале спектакля, но и 
перед последним актом».  
Патриотическая пропаганда внутри России порой доходила до хамского содержания. В витринах 

магазинов пестрели лубочные (дешевые массовые издания в дореволюционной России – С.У.) 
картинки. На одной из них «огромный казак со свирепо ухмыляющеюся рожею сек нагайкой 
маленького, испуганного вопящего японца; на другой картинке живописалось, как русский матрос 
разбил японцу нос, – по плачущемуся лицу японца текла кровь, зубы дождём сыпались в синие волны. 
Маленькие «макаки» извивались под сапожищами лохматого чудовища с кровожадною рожею, и 
это чудовище олицетворяло Россию»  [5, с. 5-6]. 
Как же относятся к переживаемому нами историческому событию туземцы наши? – неслучайно 

таким вопросом задался А.Букейханов. «Неужели они не сочувствуют общему отечеству,… неуже-
ли они не понимают, как тесно связана судьба их с судьбами великой русской нации? Мы отнюдь не 
желаем упрекать туземцев Туркестанского края и охотно верим, что за спасения Царя и отечества 
они не пощадили бы ни имущества, ни жизни. Тем не менее,  нельзя не отметить, что большинство 
туземного населения края имеет о войне крайне смутные и даже нелепые представления. Туземная 
масса не знает того, где происходит война, ни того, с кем она ведется, – ни того, что послужило к 
ней ближайшим поводом». Как то проезжая на конке из одного населенного пункта в другой, 
Букейханов стал невольным слушателем рассказа одного довольно образованного казаха о тех 
событиях, которые происходили на Дальнем Востоке. Букейханов был поражен абсурдностью 
повествования местного грамотея о причинах и ходе войны,  что решил изложить его рассказ в 
подлиннике. Мы делаем то же самое, чтобы ещё раз убедить читателей в том, что простой народ 
российской империи так и не понял, за что и почему идет русско – японская война. (Пересказ 
изложен без купюр). «Далеко – далеко от сюда, за Китаем и Индией, есть большущий океан; там 
есть ряд островов под названием Джава* (Ява. прим. ред. Жители этого острова называются у 
наших образованных туземцев «явои»). Жители этих островов – м у с у л ь м а н е, последователи 
имама  Шафеи. Ежегодно они тысячами ездят в Мекку и Медину, чтобы посетить святые места. 
О н и   и с т и н н ы е   м у с у л ь м а н е, живут мирно; народное образование поставлено у них 
хорошо.    

У них имеется великолепное войско, снабженное скорострельными орудиями. Страна их богата 
золотом, серебром и другим добром. Они имеют сношения с материками посредством кораблей и 
потому владеют прекрасными судами. Живя недалеко от русской границы, они представляют 
заманчивую страну; поэтому раньше наш Царь снаряжал флот, чтобы завоевать их владение, но 
это не удалось по неизвестной причине. В нынешнем году Царь ещё раз задумал отправить войска, и 
во что бы то ни стало завладеть островами Джава. Жители, узнав об этом, сами напали на 
русский флот ещё не подготовленный к войне. Такой поступок их сильно возмутил нашего Царя, и он 
двинул большую армию наказать их совершенным уничтожением их самостоятельности». 
Слушатели верили и простодушно дивились, что существует, где то на островах мусульманское 
государство, дерзающее даже на Белого Царя. Вот такое нелепое представление имеют о войне 
некоторые из наших туземцев, с сожалением заключил, услышанное Букейханов [6, с. 140]. 



Абай атындағы $аз%ПУ-ні! Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4 (47), 2015 ж. 

64 

Но война продолжалась и складывалась не в пользу России. «Японцами – макаками» был разбит 
многочисленный тихоокеанский русский флот, да и на суше русские терпели поражение за 
поражением. Хотя тогдашние газеты писали, «что победы японцев в горах неудивительны, – они 
природные горные жители; но война переходит на равнину, мы можем развернуть нашу кавалерию, 
и дело теперь пойдет совсем иначе»  
В чем причины столь трагического неуспеха русской армии в войне с Японией? Причин был 

несколько, но отметим только те, которые выдвинули В.В. Вересаев и А.Н. Букейханов. 
Прежде всего, отсутствовала идея (курсив наш – С.У.), за которую должны были отдать свои 

жизни, шедшие на фронт солдаты и офицеры. Вересаев устами одного своего персонажа – штабс-
капитана выразил такую удивительно точную мысль о неудачах русской военщины: «Японские 
офицеры отказались от своего содержания в пользу казны, а сами перешли на солдатский паёк. 
Министр народного просвещения, чтобы послужить родине, пошел на войну простым рядовым. 
Жизнью своею никто не дорожит, каждый готов всё отдать за родину. Почему? Потому что у 
них есть идея. Потому что они знают, за что сражаются (выделено нами – С.У.). И все они 
образованные, все солдаты грамотные. У каждого солдата компас, план, каждый даёт себе отчет 
в заданной задаче. И от маршала до последнего рядового, все думают только о победе над врагом. И 
интендантство думает об этом же» [5, с. 27]. 
Во-вторых, шло откровенное моральное разложение русского солдата, который не хотел и не 

желал отдавать свою драгоценную жизнь за ни за что. 
Империалистическая по своему характеру война развращала русского солдата. Поощряемые 

командирами, они превращались в мародеров, грабителей, насильников. Как писал Викентий 
Викентьевич: «буйные толпы призванных солдат шатались по городу, грабили прохожих и разносили 
казённые винные лавки. Они говорили: «Пускай под суд отдают, – всё равно помирать!». Вечером за 
лагерями солдаты напали на пятьдесят возвращавшихся с кирпичного завода баб и изнасиловали их. 
На базаре шли глухие слухи, что готовится большой бунт запасных»  [5, с. 15]. Продолжая ту же 
нелицеприятную мысль о деградированной части русских солдат, Вересаев с горечью писал: «В 
солдатских вагонах шло непрерывное пьянство. Где, как доставали солдаты водку, никто не знал, но 
водки у них было сколько угодно. Днем и ночью из вагонов неслись песни, пьяный говор, смех. При 
отходе поезда от станции солдаты нестройно и пьяно, с вялым надсадам, кричали «ура», а привык-
шая к проходящим эшелонам публика, молча и равнодушно смотрела на них… Солдаты буйствовали, 
громили железнодорожные буфеты и поселки. Дисциплины было мало, и поддерживать её было 
очень нелегко. Она целиком опиралась на устрашение, – но люди знали, что едут умирать, чем же их 
было устрашить? Смерть – так ведь и без того смерть… По великому сибирскому пути, на протя-
жении тысячи верст, медленно двигался огромный, мутно – пьяный, безначально – бунтовской 
поток... На возвращавшихся войсках, можно было видеть, что такое подлинная анархия» [5, с. 19, 
21, 262-263]. 
В – третьих, военное начальство занималось добыванием наград и наживой. Они откровенно 

грабили материальные ресурсы, предназначенные для фронта и войны. Так, главный врач госпиталя, 
в котором врачевал Вересаев, крал, по его мнению, вовсю, но он и смотрители заботились как о 
команде, так и о лошадях. Что же касается главного врача соседнего госпиталя – Султанова, то он 
открыто воровал, фабриковал документы, и не заботился решительно ни о ком. «Пища у солдат была 
отвратительная, жили они в голоде. Обозные лошади казались скелетами, обтянутые кожей. 
Офицер – смотритель бил солдат беспощадно. Они жаловались Султанову. Султанов накричал на 
солдат.  

– Не знаете порядка? Вы должны передать мне ваши жалобы и претензии через смотрителя! 
По удивительным военным правилам, если кто-то жалуется на своего начальника, то он свою 

жалобу должен был подавать ему же. В данном случае наиболее смелые солдаты отправились к 
смотрителю, изложили свои претензии на него и попросили передать эти претензии дальше. 

– Вот вам претензии! Вот вам «дальше»! – ответил смотритель и нагайкой избил жалобщиков» 
[5, с. 19, 21]. 
В – четвертых, оперативно – тактическая и стратегическая неподготовленность русской армии к 

ведению боевых действий в сложных условиях, бездарность и продажность царских генералов, 
непопулярность войны у всех слоев населения. 
Алихан Букейханов внимательно следивший за ходом военных действий русской армии в русско – 

японской войне, со всей присущей ему жесткостью, не мог не отметить следующее: «Восемнадцать 
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месяцев лилась кровь наших братьев на полях чуждой нам Манчжурии (выделено нами – С.У.). 
Россия была вовлечена в несчастную войну кучкой авантюристов, истых детей приказного строя. 
Они, маскируя личные свои интересы пауков отечества, выкинули знамя борьбы будто – бы за честь 
родины, которую никогда не любили, а всегда эксплуатировали. В настоящую трудную минуту, эти 
негодяи сбежали за границу и там устроились, благодаря наворованному ими из казны золоту» [7]. 
В царской России все культурно-просветительные, благотворительные и другие общественные 

организации возглавляло первое лицо: генерал-губернатор генерал-губернаторства, военный губерна-
тор области, уездный начальник уезда, а их жены были попечителями этих обществ. Супруга 
генерал-губернатора Западной Сибири Сухотина Н.Н., будучи председательницей попечительства о 
семьях раненых поспешила превратить казахов в поборников русско – японской войны. Казахи, как 
писали крестьянские и уездные начальники, «не ограничивались пожертвованиями, а составляли 
«добровольные» приговоры в которых обязывались вносить в кассу попечительства известную 
сумму по 2 тысячи, сумму, за все время, пока нас будут бить японцы» (курсив наш – С.У.). Никаких 
официальных бумаг по добровольным приговорам ни один казах не подписывал, это были лживые 
бумаги лжецов, которые хотели превратить казахов в фальшивых «патриотов», а тем самым и в 
бунтовщиков.  По этому поводу Букейханов жестоким языком публициста резюмировал: «это была 
ложь, созданная в Казахской степи её палачами».  
Русско – японская война тяжелым бременем легла на плечи трудящихся масс империи. Она стоила 

народам обеих государств больших жертв. Россия потеряла около 270 тысяч человек, в том числе 
более 50 тыс. убитыми. Потери Японии исчислялись в 270 тыс. человек, включая более 86 тыс. 
убитыми. Поражение России в этой войне было одной из причин, которое способствовало быстрому 
нарастанию революционного кризиса. В январе 1905 г. в России началась революция [2, с. 365 – 366]. 
В октябре в Москве произошла крупнейшая забастовка, которая охватила всю страну и переросла 

во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку. 12-18 октября в различных отраслях 
промышленности бастовало свыше 2 млн. человек. Царский трон зашатался. Революция заставила 
Николая II пойти на уступки и подписать 17 октября Манифест: «Об усовершенствовании государст-
венного порядка», первый пункт которого провозглашал: Даровать населению незыблемые основы 
гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, 
слова, собраний и союзов. 
Букейханов  был свидетелем тех событий, которые происходили в Омске после принятия царского 

Манифеста. Жители города вышли на мирную демонстрацию, чтобы выразить свою радость по 
поводу дарованных свобод. 19 октября генерал – губернатор Н.Н. Сухотин, по требованию 
манифестантов спустил свой флаг, но буквально через десять минут напустил на них же два отряда 
казаков, которые с жесткостью рубили гимназистов и гимназисток. «Храбрыми казаками были 
ранены два солдата, рабочий, учитель и ещё несколько лиц». Наблюдая за злобными деяниями 
казаков Букейханов с горечью произнес: «Казаки, казаки, что вы скажете своим детям, когда они 
вас спросят, почему вы осквернили ваше доброе имя, исполняя роль палачей?» [7, с. 363] Сам же 
Сухотин охранял собственную особу, которой никто не угрожал, восьмью ротами солдат и 
несколькими сотнями казаков, – писал Букейханов, испытывая чувство ненависти к правящей элите. 
[8]. Русско – японская война завершилась полным поражением России. Война обнаружила полную 
непригодность флота, его материальной части и личного состава, а в сухопутной армии целый ряд 
глубоких изъянов: отсутствие знаний, произвол и бюрократический формализм высших чинов, а 
вместе с тем подавленность рядового офицерства, лишенного подготовки, инициативы. Василий 
Осипович Ключевский, – крупнейший русский историк, – внимательно следивший за ходом военных 
действий и неудачами русской армии и флота в русско – японской войне, 7 апреля 1904 г. не без 
иронии, записал в свой дневник:  «После Крымской войны русское правительство поняло, что оно 
никуда не годится; после болгарской войны и русская интеллигенция поняла, что ее правительство 
никуда не годится; теперь в японскую войну русский народ начинает понимать, что и его 
правительство, и его интеллигенция равно никуда не годятся. Остается заключить такой мир с 
Японией, чтобы и правительство, и интеллигенция, и народ поняли, что все они одинаково никуда не 
годятся, и тогда прогрессивный паралич русского национального самосознания завершит последнюю 
фазу своей эволюции» [9]. Таков плачевный исход русско – японской войны (1904-1905) для России.  
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Түйіндеме 

1904-1905 жылғы орыс-жапон соғысы əр түрлі сала ғалымдарының негізгі зерттеу обьектісі болды: 
əскерилер, тарихшылар, саясаттанушылар, публицистер, журналистер, төңкеріске дейінгі, кеңестік, кеңестік 
кезеңнен кейінгі əдебиетшілер. Аталмыш мақалада орыс жазушысы В.В. Вересаев пен қазақ публицисті 
Ə.Бөкейхановтың осы соғысқа қатысты зерттеулері қысқаша қарастырылған. 

Тірек сөздер: орыс-жапон соғысы (1904-1905), Вересаев В.В Ə.Бөкейханов, себептері. 
 

Summary 
Russian-Japanese War of 1904 - 1905 was the object of study and research for scientists from different fields: 

military, historians, politicians, political scientists, writers, journalists, writers of the pre-revolutionary, Soviet and post-
Soviet periods. This article briefly traced the attitude of the Russian writer V.V. Veresaev and the Kazakh journalist 
A.N. Bukeikhanov to this war. 

Keywords: Russian - Japanese War (1904-1905), Bukeikhanov A.N., Veresaev V.V., reasons. 
 
 
ƏОЖ 9(584) 
 

ШОҚАН МЕН АБАЙ ХАҚЫНДА СӨЗ 
 

Қайсар Құсайынұлы  -  Абай атындағы Каз%ПУ-ды! профессоры 
 
Мақалада қазақтың ғалымы жəне ойшылдары Шоқан жəне Абай шығармалары негізінде өскелең ұрпаққа, 

соның ішінде жас жауынгерлер мен əскери кадрлар бойында қазақстандық патриот сезімін ояту жайында сөз 
болады. Сондай-ақ Абай шығармаларындағы отаншылдық жөнінде де кеңінең талданады. 

Тірек сөздер:Шоқан, Абай, рухани мұра, патриот. 
 
Шоқан мен  Абай тану мəселесі ұлтымыздың рухани өміріндегі толастамайтын мəдени саясаттың 

мүдделі жəне күре тамырлы бағыты; алдағы уақытта да осылайша қала бермек. Бұл мəселе, 
қазақстандықөскелең ұрпаққа алдымен тəрбиелік, танымдық жəне тағылымдық  тұрғыдан  маңызды.  
Абай, шығармаларын түсініп оқу жəне тоқу арқылы өзін жастай таныған ұрпақ, алдағы биік – 

мұратқа жетеді. Қазақ  жазушысы Мұхтар Əуезов туралы: «Мұхтар Əуезов – бүкіл түркі халқының  
əлемдік мəдениетке қосқан ұлы үлесі» -деген Шыңғыс Айтматов  білдірген пікірі өміршең десек, оны 
сəл өзгертіп:  «Абай – мұқым көшпелілер мəдениетінің əлемдік рухани қазынаға қосқан ұлы үлесі» - 
деп айтуға əбден  болады. 
Өйткені, Абайдың өмірі мен шығармасы – көшпелі өмір мен отырықшы өмірдің арасында  тірші-

ліктің, танымның, мəдениеттің, салт-сананың, рухани өмірдің, заң мен дəстүрдің, билік пен қоғамдық 
қайшылықтың, тұрмыстың, көзқарастың алмағайып арбасқан тұсының шынайы көрінісін айқындайды.  
Абайдың шығармаларындағы ұлы тоғыс пен толғаныстары өз алдына жеке əңгіме, оның жеке 

өмірінің өзі ірі-ірі рухани жəне дүниеауи қасіретке толы болды. Абай көшпенді өмір мен  
капиталистік  қоғамдық қатынастардың қақтығысып «бір заманды екінші заман илемек болып» 
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жатқан тұста өмір сүргендіктен де – бүкіл болмыс-бітімі мен ойлау жүйесі «дəстүрлі қазақ пен 
дəстүрлі ақындардан» мүлдем бөлекше тұрды. 
Абай өзінің тіршіліктегі харакеті арқылы еркін елінің ен жайлаудан айырылып,  патшалы Ресейлік 

отарлық бұғауға түсіп, көшпелі өмірдің бодандықта булығатынына көзі анық жетті. Əсіресе, ұлтының 
«Жан бостандығының тұншыққаны» оған қатты батты. 
Абай көшпелі заманның соңғы, жаңа низамның алғашқы  ойшыл тұлғасы болды. Сондықтан да 

оның шығармаларындағы жан күйзелісі қазақ халқының қасіреті мен рухани дүниесінің айнасына 
айналды. 
Абай өзінің «заманды заман билеп» жатқан тұстағы арпалысты сезімін ақылына суарып, өткен мен 

жаңаның арасындағы құбылыстарды тең байқап, оны шығармаларына өзек етті. Оның еңбектеріндегі 
жан күйзелісінің, «жүрегінің басына у мен дерттің толуының» жəне: 

«...Өздеріңді түзелер дей алмаймын, 
Өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырқың» –  

деуінің запыранды қыжылы осында.  Абай – екі өмірдің де Уы мен Балын қанып ішті. «Ішім толған у 
мен дерт, сыртым дүрдей» - деуінің өзі сондықтан. Ұлылардың құлыптасының қасиеттілігі сонда, 
олар халықтың ұлттық санасына үнемі жан бітіріп отырады. Ойшыл Абай  өзінің туындылары 
арқылы қазақ ұлтының «бас-басыңа би болған... өңкей қиқым» мүдделерінің басын қосып, ұлттық 
тұтас мақсатқа айналдырды. Сол арқылы жол көрсетті. Əрқайсымыздың «жүрегімізге үңіліп», «қалың 
елім, қазағым, қайран жұртым» деп, «біріңді қазақ – бірің дос, көрмесең істің бəрі бос» - деп 
рухымызды тұтастырып, мүддемізді біріктіріп  кетті. Абайдың қазақ халқының алдындағы ұлы 
қайраткерлігінің бір сарасы осы.        
Дəстүрлі Казақ көші құрдымға кеп тірелді. Енді бір аттаса – тарихтың шыңырауына құлап, діні де, 

тілі де, салт-дəстүрі де, ойлау жүйесі де, күнкөріс қам- қаракеті де, түрі мен киімі де, билік пен заң 
жүйесі де, тəлім-тəрбие ғұрпы да құрып, Басыбайлылық пен кіріптарлық жылымы жұтып қоюға əзір 
тұр еді. Өйткені, Жаһангер Жаһил Империя – патшалы Ресейдің  саясаты, ұлттық идеологияны алға 
тартып: «Егер мемлекеттің мүддесі қажет ететін болса – онда қазақтарды құрбандыққа шалуға ешкім 
қарсы болмайды» деген қомағайлық пен қорқау пиғылға негізделген болатын. Яғни, Өзінің 
қандастарын – «басыбайлы шаруаларды еркіндікке шығара отырып, оның есесіне «Азияның 
қақпасы» (Петр 1 сөзі) – қазақ даласын толықтай Басыбайлы бейшараға айналдырып, қазақтарды 
шоқындыру еді, егер оған көнбесе – «үлгі үшін əскери серуен жасап», оларды жер бетінен бүтіндей 
жойып жіберу еді. Жаһил Жаһангерге – ел емес, жер керек болатын. Міне, Абай  алға тартқан 
патшалық ұлттық идеология ресми құжатталып, заң күшіндегі тарихи дереккөз құжатқа айналды. 
Ресей мемелекеттік мұрағат (СПб, Москва,Қазан,Орынбор,Омбы – Қ.Қ.) қорларында сарғайып 
сақталған империялық орыс үкіметінің документ материалын көтеріп, ашып оқысаңыз, біздің Абай 
айтқан ой-тұжырымдар бастауы мен тарихи болмысына күмəнсіз ой тұшыммен көз жеткізетін 
боласыз. Тек зерделеп , сараптай пайдалансақ. 
Осы тұста бір дерек келтірейік. Қазақ даласын жаугершілік əскери казактар отрядтары арқылы 

басып алған Ресей үкіметі қазақ көшпелілерінің жайылымдық жерін отарлаудың жоспарын жасады. 
Х1Х ғасырдың 20-40 жылдарындағы жоғарғы биліктегі сұрқия саясаткер граф Нессельрод Николай 1 
патшаға: «Өкіметтің шекарадан тыс жерге көз тігудегі басты мақсаты – егін егетін жерді игеру... Ол 
үшін: қазақтардан көшіп жүрген мекендерінен кетіп, жерді тазартуын талап ету керек» - деп жазды. 
Сөйтіп, ырық, жігер, қайрат, билік, заң, мұқым ел – жатқа, жаттың ырқына тəуелді күй кешті. 

Себебі, қанша ұмтылсаң да сенің еңбегің еш болмақ. Қазақтың рулық тұтастығы жойылды. Ырду, 
дырдуы күшейіп, Берекесі кетті. Қазақ халқын айламен,аярлықпен алдарқата отырып, орыс дінімен 
шоқындыру, оған көнбесе қызыл қырғынға батырып, «крест жорығын» жасау туралы 1891 жылғы 
жəне 1902 жылғы Архирей басқармасының хаты жарияланды. Осынау ресми құжаттық материалмен 
Абай таныс еді. Абай рухани сəйкессіздікті өлеңдерінде де, қара сөздерінде де ашына айтты. Ұрысса 
орыс, Елге болыс, Үйден үрген ит құсап – шыға келетінін Абай өзінің «етекбасты» өмірінде күнде 
көрді. Ол отаршылдық биліктің ғұнсырлығына барынша жеккөрініштілікпен қарады. Жатқа да, 
жақынға да ескерте кететін жай: біздің пікіріміз ешқашанда орыс ұлтына қарсы бағытталмаған. 
Отаршыл империялық жүйеге деген қарсылық. Ол жүйе ең алдымен орыс ұлтынынң дамуын тежеп, 
орыс тарихын сергелдеңге салып, орыс ұлтының тағдырына кесірін тигізді. Сондықтан да шам көріп, 
шамкөстік таныту – өз тарихын сыйламау болып табылады. Ал, отаршыл саясатты ешкім де ақтай 
алмайды. Абайдың тағдыры мен тауқыметті толғаныстарының тамырын өзі өмір сүрген заманынан, 
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отаршылдық езгіден бөліп алып қарау мүмкін емес. Осы уақытқа дейін Абайдың зарға толы 
өлеңдерін бай мен болысқа ғана қаратыла айтылған, орыстың шенеуніктерін ғана əшкерелеген деп 
бағалап келдік. Шындығына сайғанда, Абай өзінің тарихи мəні мен маңызы зор туындылары  арқылы 
патшалы Ресейдің отаршылдық пиғылын, құлдыққа айналдырмақ болған құлқын қолқасымен суыра 
əшкереледі. Əйтпесе, Орыс айтты: «... Өзіңе ерік берем деп,  

Кімді сүйіп сыйласаң бек көрем деп. 
Бұзылмаса оған жұрт түзелген жоқ – 

деп еріккеннен айтты дейсіз бе? Ол толғана жұріп түңілді, түңіле жүріп толғанды, ақыры – торықты.  
Абайды торықтырған «барымта мен партияның» «мастығы», «апиыншысы» (құмар) болған «сыпыра 
елірме» («белая горячка»), сұрқия («провакатор») болған елі жəне... елін солай мəңгүрттендірген 
Жаһангер Жаһил – Империяның басыбайлы отарлау пиғылы!  Сол пиғылдан арылу нысанасын ұстана 
алмаған, барымта мен партияшылдық пен мастығы, құмарлығы басым болған халхқына қарата: 
«Қалың елім қазағым , қайран жұртым.... деп ,ой кешкен Абайдың туғанына биыл 170 жыл толды, ал  
жарық  дүниеден Абай  өткеніне биыл – 111 жыл болды. Осы уақыт ішінде қанша ұрпақ өсіп өркен 
жайды... 
Абай – кемел ойдың кемеңгері. Сонымен айтпақ ойлы сөзімді мынадай сұрақтармен түйіндесем 

деймін. Абайдың рухани мұраларына деген тəнтілігіміз арттыма, жаңаша ойлауға,жаңаша көзқараста 
қазақи  танымды, түйсігімізді кеңейтті деп айта аламыз ба?!... 
Жалпы қазақтың дерті бір дерт болған ғой, бүгін абайлап қарасақ, елдегі қазақтың дерті оқыған 

азаматтарынан да арылмаған секілді. Қазақ азаматтарының əлденеше тобында болдым, талас шықса-
ақ табымен бөлінеді. Ол баяғы елдегі біздің науқасымыз, қастықпен бөлінсе аралас болып, ата жігі 
көрінбес еді. 
Осы жерден Шоқан іліміне аздап тоқталсақ. 
«Қазақтың ұлы қозғаушы күші атаққұмарлық, барлық бостандықты құрбандыққа шалды» (Шоқан 

Уəлиханов). Шоқан Омбыда кадет корпусына түскен, оқыған кезеңде Ол қазақ, қырғыз жəне басқа 
халықтар тарихы мен əдебиетін оқып, білу арқыылы танымды кеңейтуде мақсатты, саналы түрде 
дайындалады, ойға беріледі. Алғаш рет, 1855 ж., ол генерал. Гасфорт экспедициясының құрамында 
Орталық Қазақстан, Жетісуды аралайды, кейін сол сапарды  өзі жалғастырады. Жас Шоқан Жоңғар 
қақпасы, Алакөлді, Тарбағатайды тамашалап көреді. Алған əсерін күнделікке жазып, кездескен кəриə, 
ақсақал адамдардан аймақтың  тарихын, шаруашылық, кəсіптерін, табиғи жаратылыс өзгешеліктерін, 
елдің наным-сенімдерін, салт-санасын сұрап біледі. Қажет мағұлматтар жинап, оларды  ғылыми 
ұстанымдармен салыстырады. Сол ғылым тілінде Орография – физикалық географияның жер бетінің 
ой-қырын, тау-тасын зерттейтін бөліміне өзіндік мəн береді. Бұл жерде сол өзі аралап таныған қазақ 
жерінің ойлы-қырлы, тау-тасты өзгешеліктерін сипаттап зерттеу мақаласын  жəне кейінде өзі екі ай 
бойына қырғыз елін аралаған  сəттен кейін, Ыстық көлдің картасын сызады, жариялайды. Қазақ, 
Қырғыз даласында тамаша ғимарат, мұнара жəне басқадай отырықшы  халық тұрмысынан ескерткіш,  
мекендері болғанына көзін жеткізеді. Тарихи мəндегі материалдық ескерткіштер ерте заманнан 
сақталып жеткен  шындыққа қарсы тұра алмайсың.  
Шоқан еңбегінде аса қызықты көне заман жазба ескерткіштері мен сирек деректер молынан  

беріледі. Мəселен, Шоқан мына: « қазақ рубасылары-батырлар, сұлтаннан кейінгі, ең маңызды жəне 
əйгілі танымал тұлға. Ол ең ықпалды адам» - деп жазды. Оның ең құнды, мағыналы жазбалары 
қатарында:  «Сот реформасы туралы», «Қоқан хандығы туралы жазбасы», «Қазақтың көші-қонысы»  
еңбектерін атасақ болады. Шоқан өзі көне тарихи зерттеу, еңбектерін  көтеріп , зерделеп оқыған. 
Мəселен, Иакинф (Н.Я.Бичурин) зерттеулеріне айрықша мəн береді. Автордың: « Ерте кезде Орта 
Азияда мекендеген халықтар жөніндегі мəліметтер жинағы. СПб., 1851; Шыңғыс əулетінен шыққан 
алғашқы төрт ханның тарихы. Қытай тілінен аударылған СПб., 1829». Шоқан қаламынан туындаған  
еңбектерінің көрнектісі – «Абылай туралы жыр». «ХУ111 ғасыр батырлары туралы тарихи аңыз-
əңгімелер»  тағы басқалары. 
Мұнда сол дəуірдің белгілі қайраткерлері жайында он төрт əңгіме берілген. Сол əңгімелерде 

Абылайғға, Бөгенбайға, Жанатайға, Сырымбетке, Жəнібекке, Байғозыға, Оразымбетке, Елшібекке, 
Малайсарыға, Баянға қатысты ерлік, батырлық сөз болады. Шоқанның ауыз əдебиеті үлгілерін жинай 
бастаған кезеңі оның бұл саладағы зерттеушілік ісінің де ілкі шағы деуге болады. Шоқан қазақ 
арасында Едіге, Ер Көкше, Ер Қосай, Орақ мырза жөніндегі жырлардың кең тарағанын баян етеді. 
Шоқан Абылғазының шежіресінен, «Шайбанинамеден», Қадырғали Жалаиридың «Жамиғ ат-
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тауарихынан», қазақ шежіресінен, моғол, Алтын Орда тарихынан  хабар беретін сирек  мағлұматтар 
келтіреді. 

«Бабырнаманың» қазақ тарихына қатысты тұстарына көңіл бөледі. Шоқан тарихи жырлардың 
болған оқиғалармен байланысы, өз елінің ертедегі өмірі күрестерінің ізі ауыз əдебиеті шығармала-
рында қаншалық сақталған деген сауалға жауап іздеген. Алтын Орда, Ноғай ордасы дəуірінің көпте-
ген белгілі батырлары қазақ аңыз, жырларының қаһарманы болып жүруі Шоқанды сол құбылыстың 
түбірін тексеруге ұмтылдырған.  

«Жамиғ ат – тауарихтан» жасалған мазмұндама, түсініктеме де Шоқанның тарихи еңбектерге 
деген үлкен ілтипатын таныта алатын мысалдардың бірі. Қадырғали Жалаиридің бұл қымбатты туын-
дысын ол түркі-монгол халықтары туралы жазылған басқа да шежірелермен салыстырады. Олардың 
бəрін екшеп, қазақ тарихына қатыстыларына толығырақ тоқталады. Қадырғали Жалаири кітабы 
турасында еңбектің тілі «қазіргі қазақ тіліне өте жақын» деп тұжырымдайды Шоқан. 
Ол жазып қалдырған миф, аңыз, əпсана, өлең, жыр, мақал-мəтел, жұмбақ, шежіре ғалымның қазақ, 

қырғыз, монғол, алтай, ноғай, татар, ұйғыр, башқұрт, түрікмен, өзбек, қарақалпақ халықтарының 
рухани мəдениетін білуге, бұл елдердің бастан кешкен шырғалаң тарихын тануға, бұлардың арасын-
дағы этик, туыстықты да, түрлі жағдайлар нəтижесінде туған алалықтарды да, сəтсіздікті де түсінуге 
көмектеседі. Əсіресе, қазақ пен қырғыз халқының ауыз əдебиеті бойынша жүргізген зерттеулері 
ешқашан мəнін жоймайтын ғылыми ерлік болып саналады.  
Қазақтың ұлы ойшыл-ағартушылары Шоқан мен Абайдың дүниетанымы мен шығармашылық 

бағытында, тарих пен заман мəселелерін түсінуі мен талдауында, əсіресе, мəдени мұраны  меңгеру, 
дамыту, оны елдің рухани қажетіне жарату əрекетінде мол үндестік байқалады. 
Абай мен Шоқанның ауыз əдебиетінің асыл үлгілерін жас  кезінен санаға сіңіріп, өшпес тағлым 

алуынан да, небір шешендер мен ақындардың тапқыр сөздерін естіп өсуінен де, арғы түбі шығыс 
елдерінен таралған, араб, папрсы, түркі тілдеріндегі қисса, дастан, аңыз, əпсана, ғазел мүлкін өздігін-
ше ізденіп оқып, білімін байытуынан да, орыс жəне Еуропа кітаптары, соның ішінде олардағы 
фольклорлық нұсқалармен терең таныстығынан да көрінеді. 
Шоқан халық əдебиетін тарихты танудың аса бағалы ескеткіштері деп қараса, Абай көкемсөз 

байлығын жамағатты кəміл адамдық жолдарға баулап,тəрбиелеудің, жақсылықтарды өнеге етіп 
көрсетіп, зұлымдық, надандық атаулыны əшкерелеудің құралы санады.  
Абай осы мақсатты көздеп, өзінің шығармаларында ауыз əдебиетінде қалыптасқан неше алуан 

нашқыл сөздерді, мақал-мəтелдерді, тұрақты тіркестерді жаңғырта пайдаланады. Абайдың халық 
өлеңдеріндегі дəстүрлі ұйқастар мен буындық өлшемдерді, арнау, толғау, жоқтау, жұбату секілді 
фольклорлық жанырларды қолдануы осыны көрсетеді. Шығыс фольклорындағы фабулаларға сүйе-
ніп, «Ескендір», «Масғұт», «Əзімнің əңгімесі» тəрізді көлемді туындылар жаратуы да ақынның жаһан 
халықтарының рухани қазынасын кең игергендігін дəлелдейді. 
Шоқан мен Абайдың қазақ тарихы туралы толғамдары өткеннің тəжірибесін қорыту, халықтың 

сенімді болашағы үшін жол іздеу талабынан туған. Шоқан секілді Абай да шығыс пен батыстың 
тарихи шежірелерімен жақсы таныс болған. Өткендегі  тарихи құбылыстарды бірі ғалым сипатында, 
екіншісі суреткер көзімен бағалап отырғанымен, бұрынғы замандардың қалдырған сабақтарын ел 
мүддесіне тарату мұраттары жақын еді. Халықты ғасырлар бойында тұмшалап келген қараңғылық 
тұманынан арылтып, өркениеттің даңғыл жолына  түсіру қажеттіктері мəселелерінде екеуінің ойлары 
өте орайлас шығады. 
Шоқан өзінің тарихи-этнографиялық, фольклорлық еңбектерінде қазақ халқын көркейтудің амалы 

оқу-білім жүйесін жақсартуда деп көрсетсе, бұл аңбар Абай шығармаларының өзекті жемісіне 
айналған.  
Түрік-моңғол халықтарының генетикалық, мəдени бірлігін, тарихи тағдырластығын айтқанда ұлы 

ойшылдар үні бірдей шығады. Мұның бəрін Шоқан мен Абай өмір кешкен дəуірдің тарихи-əлеумет-
тік мұқтаждары мен сауалдарының сабақтастығынан туындаған құбылыстар деп те қарауға болады. 
Қазақ хандығының іштей, сырттай ыдырауы жағдайында, халқының тəуелсіздіктен айрылып, Ресейге 
бағынышты, кіріптар күн кешкен заманында қоғам көкжиегінде жарқырап шыққан қайраткерлердің 
қалдырған мұрасы өзінің тақырып кеңдігі, талдау тереңдігі, ойларының биіктігі жағынан Х1Х 
ғасырдағы əлемдік озық ескерткіштер қатарына қосылады. 
С. Аспендияров айтқанындай «даланы отарлауға» қызмет ететін кəсіп екенін Абай өте терең түсін-

ген. Бұл пиғылын орыс шоқындырушылары мен ғалымдары жасырмаған. Мұны Н.И. Ильминский 
мен Ыбырай Алтынсарин өзара жазысқан хаттарынан  оқып, Ыбырай өзі «біте қайнасқан орыс 
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ымыраластарынан өлерінде безгеніне», көз жеткізуге əбден болады. Шоқан Уəлиханов патша 
үкіметінің соғыс министрлігіне дерек жинау үшін Шығыс Түкістанға (Қашқарияға) құпия сапар 
шеккен, дүниеден өтеріндегі мінезіне қарасақ, оның да ақыры  Ыбырай сияқты аяқталғанын көреміз. 
Шоқан да өмірінің соңында барлық орыс достарынан безген. Орыс əскери оқу орнын тамамдаған, 
осынау бір сымбатты офицері кең қолтық қазақ шапаны мен қырдың саптама етігін киіп, сақараның 
шалғайындағы бір ауылда бұл пəниден өткен. Шоқан мен Ыбырайдың рухани азабы жөнінде  Смағұл 
Садуақасұлы – 1926 жылы қазанның 29 жұлдызында Ташкент қаласында қазақтың тұңғыш жоғары 
оқу орнының бір жылдығына орай сөйлеген сөзінде орыс миссионерлік ағартушылықтың зардабы 
турасында,  дəл тауып айтқаны бар. Нақтыласақ: « осынау сырты – жақсылықпен, іші – қара ниетпен 
сырланған жымысқы ағартушылықтан жас өспірім ұрпақты сақтандырған ол, өзінің жастарға арнаған 
сөзінде мұның астарын қазбалап тұрып жеткізеді». Бұл ойшыл Абайдың: «Интернатта оқып жүр  

Талай қазақ баласы -  
Жаңа өспірім, көкөрім, 
Бейне қолдың саласы.  
Балам закон білді деп, 
Қуанар ата-анасы, 
Ойнда жоқ олардың 
Шариғатқа шаласы... 
Ынсапсызға не керек 
Істің ақ пен қарасы. 
Нан таппаймыз демейді, 
Бүлінсе елдің арасы...  

дегенін еске оралтып, кейінгіге кеңестік заман мінбесінен айтылған сабақтастық сөз болатын.  
Шоқан сияқты жас кезінде есін жиып, қазақтар арасынан шыққан ресейлік əскери қызметте жүріп, 

« оқалы киімнен» бас тартқандар санаулы ғана.  Ол военный қызмет іздемей, Оқалы киім киюге, Бос 
мақтанға салынып, Бекер көкірек керуге бармаған. Шоқанның жасынан зерек, əрі істі ақылмен ойлап 
шешетін адам ретінде қалыптасуы отбасынан бастау алады, ерте есейді. Шоқан өз ортасында 
турашыл, батыл болған.  Шоқанды қабірге жетелеген дерт оның айналасындағы əскери жоғары шенді 
биліктегілердің астамшылдық, өктемшілдік, қысымы. Батыс Сібір генерал-губернаторы «қамқоршы-
сымағы» ретінде танылған Дюгамель кеңсесінен теріс қаратуының мəнінен жəне Черняевтердің қазақ 
жеріне басқыншылық жорығынан, Петербор орыс ғалымдарының миссионерлік пиғылдарынан көңілі 
қатты қалып, ақыры орыстық идеяны ұстанған қандастарына да  ренжіген ол дүниеден баз кешіп 
кетті. Более подробнее в статьях Г.Н.Потанина [2] читаем что: «...прежде всего произвол и 
бесчинство чиновников западносибирской администрации,  изображены колоритные фигуры главных 
властителей  П. Горчакова,  генералов Гасфорта, Дюгамеля, Черняева и других. Вот о Черняеве: « Мы 
не станем здесь говорить о подвигах Сибирского воинства под начальством Черняева.., но мы 
позволим себе спросить почтенного покорителя, зачем штурмовал он Аулие*Ата, когда жители его 
сами изъявили готовность покориться? Неужели кровь лилась для реляции?»[3] О Дюгамеле: «Что 
это за личность Дюгамель? Он имеет 60 лет от роду, большого роста, с оловянными глазами, с 
физиономией, выражающей отсутствие всякой мысли»[4] Бұл ойлар мен сипаттамалар Шоқанның 
«Сот реформасы» жəне « Даладағы Мүсілмандық» атты мақалаларында кеңінен ашылып нақтылы 
жазылды. 
Шоқан Петерборда болған 60-шы жылдарда өзін қоршаған, метрополи кеңсесіндегі əскери 

шендегілердің астыртын ұстанған жəне жүргізген сұрқия саясаттың мəнін түсінді. Бас штаб 
комитетінде жұмысқа тартылған Шоқан Уəлиханов нелербір жазбалар дайындады осы мекеменің 
басшысы генерал-адъютант Ф.Л.Гейден бұйрығын орындауға сəйкес [5] 
Сондықтанда, Шоқан өзінің əрбір ақыл-ой жетістігі арқылы ұлтын рухани тəуелділікке, патшалық 

билік алдағы іс-шаралар арқылы баулитынын сезді. Шоқан өз халқының рухы мен мінезін білді. 
Халқының тарихын зерттеп, өзінің жан дүниесі мен жүрегін, махаббат жылуын жеткенінше берді. Өз 
ұлтының рухын қорлауға қарсы тұрды. Ол: «... мен қазақты қорғаймын"деп, дүниеге жар салды емес 
пе. Ең бірінші боп оны ұғынған жəне сол рухани тəуелділікке шыдамай булығып өлген иман иесі – 
Шоқан болды. Ол жайлы сөз, осынау озат ой иесі мен тұғыш қазақ ғалымының туғанына биыл 180 
жыл толғанына орай  жадымызды жаңарту арқылы оның биік ойына  тағы бір тағзым ету міндетінен 
туындаған болатын.  
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Аннотация 
В статье речь идёт о творчестве двух великих людей мыслителях-патриотах, о главных событиях научной, 

общественной и военной жизни исследователя Шокана и просветителя Абая. Поднимаемые ими темы актуаль-
ны всегда, а духовное наследие бесценно. 

Ключевые слова:Шоқан, Абай, духовное наследие, патриоты, свобода. 
 

Summary 
In this article we are talking about the work of two great men: patriots , thinkers about the major events of scientific 

and social , military life Shoqan  and enlightener Abay.The subjects lifted by them are actual always, and the spiritual 
heritage is invaluable. 

Key words: Shokan, Abay, spiritual heritage, patriots, freedom. 
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ЖƏҢГІР ХАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕФОРМАСЫ 

 
Жанжігіт Орамах - А-тFбе -. $. ЖGбанов атындағы А-тFбе F!ірлік мемлекеттік университеті 

$аза-стан тарихы жəне тарихи пəндер кафедрасыны! профессоры,  
тарих ғылымдарыны! кандидаты 

 
Мақалада Жəнгірханның қазақ əдет құқығы нормаларын дайындауы жəне оны Ішкі Қазақ ордасында 

қолдануы қарастырылады. 
Тірек сөздері: əдет, құқық, Ішкі Қазақ орда, Жəнгір 
 
Жəңгір хан билікке келгеннен кейін Ішкі Қазақ Ордасында Құран ізімен, шариғат жолымен, Ресей 

заңдарына бүтіндей қайшы келмейтін, кейбір сəттерін оған ыңғайлап қолданатындай заңдар 
жинағының қажет екендігін ел билеу барысында толықтай түсінген болатын. Ханның ойын айтпай 
тапқандай 1830 жылдың жазында Орынбор генерал-губернаторы болып тағайындалып келген граф  
Павел Сухтелен 1831 жылдың 29 қарашасында № 1847 хатында Жəңгірге қазақтың əдет-ғұрып 
ережелеріне сəйкестендіріп құқықтық заңдар жинағын дайындау туралы ұсыныс жасайды [1.1-п.]. 
Бұл ұсынысты  Жəңгір хан құп алды. Өйткені Орда қазақтарына қатысты қылмыстық істерді жүргізу 
кезінде Ресей заңдарын басшылыққа алуға байланысты қазақ халқының дəстүріне кейбір қылмыс-
тардың сай келмеуі  жəне бұрмалануы айтарлықтай қиындықтар туғызды.  
Губернатор П.Сухтелен ханға құқықтық заңдар жинағын жасағанда көпсөздік, екі ұштылық 

болмауын ерекше талап етті. Заң ережелерін дайындап болғаннан кейін жоғары жаққа жіберіп, 
пайдалануға рұқсат алу үшін өзіне жіберуді сұрады. Хан қылмыстың түрлері мен оған қолданатын 
жазалардың, кешірім жасаудың амалдары жан-жақты қамтылуына айырықша көңіл бөлді. Оған 
ханның білім деңгейі мен өмірлік тəжірибесі жетерлік еді. 
Жəңгір губернатордың құптау келісіміне ие болысымын қазақтар арасында əдет-ғұрып заңы 

бойынша қылмысты істер мен даулы мəселелерді бір жүйеге келтіріп, зерттеп, кейбір баптарына өзі 
қолданатын үкімді енгізіп, аяқтауға жақындап қалғанда П.П.Сухтелен 1833 ж. 20 наурызда кенеттен 
қайтыс болды  [2.956-б.]. Ол қайтыс болғаннан кейінде Жəңгір бастаған ісін тоқтатпай аяқтап, 1835 
жылдың 1 сəуірінде жаңадан келген əскери губернатор В.А.Перовскийге жазған хатында бұрынғы 
губернатор тапсырған заң ережелерінің қысқаша нұсқасын тиянақты орындап, Сізге ұсынып 
отырмын деп мəлімдеген. Губернатор: «хан дайындаған заңдар жинағы Ресей заңдарына оңтайлас-
тырып жазылып, қазақтардың қылмыстық істеріне бейімдік мүмкіндігі болып кəдеге жарарына  
күмəнім жоқ. Ол жазған заңдар жинағы  орыс тіліне аударылсын» деп бұрыштама жазған [1.3-п.]. 
Қазақтың заңдар жинағын дайындауға патша үкіметінің 1822 жылғы. «Сібір қырғыздары 

(қазақтары) туралы жарлықта» көшпелі халыққа арнап дала заңдарының жинағын жасау қажеттігінің 
де себебі болуы керек. Жəңгір хан билікке келген сəтінен бастап əділеттік пен жеке тəжірибесін 
ұштастырып,өзіне дейінгі заңдар мен би-ақсақалдардың тəжірибесі туралы бай мəліметтер жинады. 
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Тіпті, олардың ішіндегі жазалаудың кейбір тұстарын жұмсартып, кейбірін қатаңдатып, қайшылық-
тарын жойып, Ресей заңдарына жақындатып,икемдеп Сенатқа ұсынуды ойлады. 
Хан қылмыстың түрін екіге бөлді. Бірінші қылмыстық істерге: бүлікшілік, кісі өлімі, тонаушылық, 

зорлық, қазына жəне қоғамдық мүлікті ұрлауды (бүлдіруді) жатқызса, қалған əрекеттер, екінші 
азаматтық қылмысқа жатқызды. 
Орда ішіндегі заңдылықты сақтауды ханның өзі тұрақты түрде қадағалап, бұзылған жағдайда 

қайта қарауға əмір берді. Сот процесі халықтың əдет-ғұрыптары мен дін қағидаларына, яғни шариғат 
жүйелеріне сүйеніп ауызша жүргізілді. Үкімнің қорытындысымен немесе сот шешімімен келіспеген 
талапкер одан əрі қарай Шекара комиссиясының сотына шағымдануға құқылы болған бірақ Ордада 
ондай жағдай болған емес» - дейді жазушы Т.Боранғалиұлы хан кеңесінің басқарушысы 
С.Раевскийдің естелігіне сүйеніп  [3.195  б.].  
Дегенмен, кейін орыстармен араластық орнаған кезде Ордада үкімнің қортындысымен 

келіспеушілік, дауласулар болып тұрған. Олар көбіне сауда, қарыз, мүлік салықтары төңірегінде 
болған [4.50. қарсы п.]. 
Ішкі Ордада қылмыстық немесе азаматтық істерді қарау үшін хан талапкер мен жауапкерді жəне 

куəгерлерді ру басшысы не старшын арқылы белгіленген мерзімге жеткізуді талап етті. Куəгер 
келмей қалған жағдайда сот процесі басқа күнге ауыстырылып кейінге қалдырылды. Сот процесіне 
қатысушылардың барлығы орнында болса іс белгіленген  уақытында басталатын. Одан сот ісіне 
қатысушылардың орналасу реті былайша болды: сəл биіктеу орында молдас  құрып хан жайғасса, 
онан төмендей оң жағы мен сол жағында үкім шығаруға қатысатын дін адамдары мен лауазымы 
жоғары адамдар, олардан төмен  оң жағы мен сол жағында талапкер мен айыпкер өздерінің 
куəгерлерімен орналаса ханға қарсы процесске қатысушылар отырған. 
Сот ісіне қатысушылардың барлығы жайғасып отырғаннан кейін хан сот отырысының мəн-жайын 

еш құпиясыз, баяндап бергеннен соң, əуелі талапкерге, сосын жауапкер мен куəгерлерге рет-ретімен 
сөз беріп, қылмыстың ақиқаты ашылады. Сот ісі тыңдалып жатқанда қатысушылардың бір-бірімен 
сыбырласуға, күбірлесуге, əңгімелесуге тиым салынған. Бірақ сотқа қатысушылардың сот ісі жөнінде 
өз ойлары мен қостау, қарсылық, пікірлерін айтуға еркіндік берілген. Олардың пікірлері, ойлары сот 
шешімінің əділ болуына үлкен себебі болған. 
Хан аса ауыр емес қылмыстарды қарауға, əсіресе ел ішіндегі ұрлық-қарлықтарды қарауды 

старшындар мен рубасыларына жүктеп, қарсы жақтар бір мəмлеге келе алмай шиленіс туған 
жағдайда үкім шығаруды ханға жолдаған. 
Жəңгір хан сотқа ұсынылған істерден басқа кейбір жеңіл-желпілерін билер сотына жіберіп, 

даудамай болмаса шешімді мақұлдаған. Шомбал Ниязов, Ағытай Шолтыр, Балқы билердің төрелігіне 
сенген, халық қолдаған.  Дегенмен, халық арасында Балқы Құдайбергенов бидің кей кезде Орда 
билеушілерінің ыңғайына жығылып əділ шешім қабылдамайтын бетіне басқан жағдайлар болып 
тұрған. 
Орда көлемінде адамның жеке басына зардап тигізбейтін жеңіл қылмыстар мен көлемі 30 күміс 

рубльге дейінгі ұрлық ханның кұзіретімен жазаланса, қылмысқа қазақтармен қатар орыстар қатысса, 
ондай істі  Орал войскосы тексеріп, үкім шығару үшін Шекара комиссиясына жіберілді. Соңғы істер 
Жəңгір билікке келгенге дейін дұрыс тергелмей, шешілмей жиналып қалған болатын. Оның ең басты 
себебі  Ордалықтар орыс тергеуінен қорқып қашақтаунан еді. Осыған байланысты хан тергеу  орыс 
жерінде емес, қылмыс жасалған Орда территориясында тергелуін  сұрады. Бірақ, бұл ұсынысты 
губернатор қабылдамай, орыс жерінің тұрғынын  Орда жерінде тергеу  қолайсыз, үйлеспейтін шара 
деп, орыс шебіндегі тергеуге қазақтарға негізсіз айып тағудан қорғау үшін депутат (адвокаттың рөлін 
атқарған - Ж.О.) алып жүруге рұқсат берді. Біздің пікірімізше ондай депутат орыс заңдары мен 
қазақтың шариғат жəне əдет-ғұрып заңдарын жетік білуге тиіс болған.  
Жəңгір хан қылмыскерлерді, бұзақылар қандай жаза алсада ар-ожданы мен жеке басын қорлай-

тындай, абыройын кетіретіндей іс-əрекеттерден аулақ болуды ескертті. Сұлтандар мен старшындарға 
ел ішінде тыныштық сақтау үшін біршама құқық бергенмен, ешкімді ел-жұрт алдында ашық жазалуға 
тыйым салды. Мысалы, жазасы бес күміс рубль көлемінде ұрлық, бұзақылық, алдау, ұрыс-керіс 
сияқты қылықтары үшін, айыпкерді түзету үшін кінəсінің ауыр-жеңіл болуына қарай аз уақыт 
қамауда ұстап немесе талапкердің қатысуымен елдің көзінше емес, оңаша жабық жерде он бестен 
аспайтын, тіпті  одан да аз, жанға батпайтын қамшымен дүре соғуда жеткілікті болатынын ескертті. 
Айыпкердің аты-жөні, кінəсі, қандай жаза алғандығы айып журналына міндетті түрде жазылған. Бұл 
бір жағынан  ол адамның сот ісіне тартылғандығын əр кезде ойында ұстауға көмектессе, екіншіден 
ханда хабардар болу үшін өте қажет болған. 
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Жəңгір ханның заңдар жинағында бөтен жерден келген саудагерлер, купецтер, мещандар қылмыс 
жасаса, оларды қамауға алудың, жазалаудың тəртібін Ресей заңдарына сүйеніп нақтылады жəне сотқа 
тартуды қатаң қадағалады.  
Ханның жəрмеңке кезінде тыйым салған ісі-маскунемдік пен төбелеске жол бермеу болатын. 

Мұндай жағдай жəрмеңке кезінде сауда жасаушылардың арасында алауыздық тудырмай, жүгенсіз-
дікке жол бермей, сауда жұмысын рухани заңымызға сай өткізуге мүмкіндік беретін. 
Сонымен қатар Жəңгірдің заңдар жинағында старшындар билігін пайдаланып,  заң бұзған адамға 

қылмысына байланысты сот тағайындаған жазаны бұрмаламауды қатаң ескертті. Мысалы, 1828 
жылы тамыздың 16-да Жəңгір ханның старшын Исатай Таймановқа бөкейлік қазақтарды жазалаудың 
жаңа ережелерінің енгізілгендігі туралы хатында төмендегідей талаптар қойған: біріншіден, бір рет 
ұрлықпен ұсталған адамға 100 рет дүре соғып, түзелгенге дейін отбасы мал-мүлкімен ру басының 
немесе бидің қадағалауында болған. Екінші рет ұсталса жəбірленушінің шығынын өтеп басқа 
аймаққа жер аударылуға жазаланған. Екіншіден, тиесілі айыбын жалтарып төлемеген қылыскерге 
айып салынып, қой орнына жылқы, жылқы орнына түйе төлеген. Үшіншіден, біреудің атын ұрлап 
мініп не сойып жеген адам құнына сондай ат жəне айыппұл ретінде бір құлын қосып береді, ал 
біреудің жылқысын 30 күнен артық меншіктеніп таңба салған адам жылқы ұрлағаны үшін жəбірле-
нушінің  жылқысына тағы екі жылқы қосып беруге міндетті болған. Осындай қылмысын мойындаған 
адамға айыппұл салынбай жылқысының орнына жылқы беруге болатын [5.213-214 қарсы п.]. 
Жəңгір халық жарлығымен қатар Ресейдің заңнамаларында еске алды. 1839 жылғы қабылданған 

Сенат жарлығындағы 30 куміс рубльден жоғары шығын келтірген қылмыс Ресей сот орындарында 
қаралсын деген ережемен келіспей, Мемлекеттік мүлік министрінен хан құзіретін кеңейтіп, шығыны 
30 куміс рубльден асатын істерді де хан құзырына беруді сұрады. Қылмыс қандай шығынмен 
есептелседе, ұрлық-қарлық қазақ дəстүрімен ел ішінде шешілетінін алға қойды. 
Ондай істерді Ресей сот орындарында қарау Жəңгірдің пікірінше: біріншіден, құны 30 күміс рубль 

тұратын ұрлық жиі болатын болғандықтан көп тергеу болады,тергеушілердің барып келуі қиындық 
туғызып, істің ізін суытпай тексеруге кеселдік келтіреді жəне жинаған мəлімет уақыттың созылуына 
байланысты толық ақиқат бола алмайтын жағдай туындайды;екіншіден, талапкер осындай қиындық-
тардан қашып, өтініш жазбай жоғалған шығынын садақа дей салады жəне орыс тілін білмегендіктен 
іс-қағаздарға түсінбей талабын дəлелдей алмайды;үшіншіден, іске қатысушы талапкер, жауапкержəне 
куəгерлердің ұзақ сапарға шығуы шығынды көбейтеді, əсіресе куəгере қиын соғатыны өзінен-өзі 
белгілі, үйткені куəгер жауапкер есебінен баруға тиіс болсада, ұры кедейліктен ұрлық жасағандықтан 
оның талапкерді жарылқай алмасы айдан анық; төртіншіден, жоғарыдағы талаптардың орындал-
мауынан əділ талапкердің өзі кек алу мақсатымен жəбірленушіден қылмыскерге айналу əбден 
мүмкін; бесіншіден, ұрланған мал тергеу ісі бітіп, үкім шыққанша жергілікті полицияның қарауында 
болады. Күтімі болмай, жем-шөп жетіспей малдың арықтап қалуы былай тұрсын, өліп қалуы да 
мүмкін; алтыншыдан, хан көп жағдайда ұрлық-қарлықты екі жақты ымыраластыру арқылы қолхат 
алып, ұрланған малдың орнына малын төлеттіріп, жоғары жаққа жеткізбей бітістірді. Кейде хан 
жəбірленушіге өз малынан беріп, кейін айыпкер оның малының орнын толтырған жағдай да болған; 
жетіншіден, ханға 30 күміс рубльден асатын қылмыстарды тергеу жəне үкім шығару құқын беру 
үкіметтің жұмысын жеңілдететінін Жəңгір дəлелдеді. 
Кез-келген заңгермен білімін салыстыра жəне таластыра алатын Жəңгірдің бұл ұсыныстарын 

билік қабыл алып, 1842 жылы шыққан Заңдар жинағына енгізілді. Əрине, Жəңгір ханның қазақтың  
Заңдар жинағын жасауда Шыңғыс Уəлиханов төренің, ханның аталас кіші бауыры Тілеу Сейдалиннің 
үлесі болғанын оқырмандардың есіне салғаны дұрыс болар.  
Сонымен, Жəңгір хан жинақтаған Заңдар Орда жерінде қылмыстық істерді азайтып, ел бірлігін, 

тыныштығын сақтауға, қазақтардың орынсыз қылмыскерге айналуына жол бермеуіне, саяси 
ахуалдың тұрақтануына өз себебін тигізгені анық. 
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Резюме 
В научный статье рассматривается подготовка ханом Джангиром свода норм казахского обычного права и 

применение ее во Внутренней Казахской Орде. 
Ключевые слова: обычай, право, Внутрення орда, Жангир 

 
Summary 

In this article the author explains the preparation of ZhangirKhan’ s rules and use of them in the lnner Kazakh horde. 
Keywords: custom, law, Internal horde (Vnutrenia Orda), Zhangir 
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АЙТЫЛҒАН ТАРИХ ƏДІСІ: ТҰЛҒАТАНУ ЖƏНЕ ОТАНСҮЙГІШТІК  
ТƏРБИЕ МƏСЕЛЕЛЕРІНДЕ 

 
Нұрман Ш.Т. – тарих ғылымдарыны! кандидаты, доцент, 

 Абай атындағы $аза- %лтты- педагогикалы- университеті 
 
Мақала тұлғатануда айтылған тарих əдістерін қолдану арқылы жеке адамның тарихи уақыттағы өмір 

тəжірибесін зерттеудің мүмкіндіктеріне арналған. Тұлғаның айтылған өмір деректері арқылы оның қазіргі 
өмірлік қатынастары мен əрекеттерінтуғызған шешімдері басқа жағдайда жəне басқа тарихи уақытта қабылдан-
ған болуы ықтимал деген сұраққа  зерттеушінің ізденуіне түрткі болады.Сонымен қатар автор қазіргі шетелдік 
жəне отандық айтылған тарих пен тұлғатанудың зерттеу тəжірибесін талдау арқылы айтылған тарихтың зерттеу 
аясын, оның əр елдегі ерекшелігін анықтайды. Автор айтылған тарихтың субъективті сана арқылы тарихты 
зерттеудің жаңа əдістерін ұсынатынын көрсетеді. Айтылған тарих пен оның деректерін ғылыми жұмыста 
пайдалану əдістеріне  жəне оның тəрбиелік, əсіресе, отансүйгіштік тəрбиеде қолдану əдістеріне тоқталады. 
Айтылған тарихтың тарих ғылымының болашағына, дамуына серпін берерлігіне сенім білдіреді.   

Тірек сөздер: айтылған тарих, тұлғатану, отансүйгіштік тəрбие, зерттеу əдістері 
 
Гуманитарлық зерттеулердегі кеңтараған жəне қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың бірі - 

айтылған тарих бағыты. Айтылған тарихтың негізгі пəні жеке адамның өзіндік субъективті өмір 
тəжірибесінен құралады десек, негізгі зерттеу əдісін сұқбат деп білеміз. Сұқбатты, яғни айтылған 
тарих əдісін, өзге де əлеуметтік ғылымдар, мəселен, социология, этнография, этнология, антропо-
логия белсенді түрде қолданатынын ескерсек, айтылған тарих пəнаралық сипатқа ие.  
Бүгінде айтылған тарих əдісін қолданыпғылыми өмірбаян жазу зерттеушілерге таныс дүние. 

Айтылған тарих əдісінөмір фактілері мен құбылыстарына негізделген деректі журналистикада 
(репортаж, очерк), беллетристикада, мемуаристикада пайдаланатыны белгілі.  
Қазірде айтылған тарихтың ғылыми орта мойындаған ортақ бір дефинициясы жоқ деуімізге 

болады. Дегенмен, көпшілік оның пəнаралық бағыт екенін мойындайды. Мəселен, АҚШ ауызша 
тарих қауымдастығы мынадай анықтама береді: «Ауызша тарих – бұл болған оқиғаға куəгер 
адамдардың жəне топтардың естеліктері мен дауыстарын жинаудың, сақтаудың жəне талдаудың  
əдісі жəне зерттеу саласы. Тарихи зерттеудің ең ертедегі тəсілі ретінде ауызша тарих жазудың пайда 
болуына дейін қолданылып келді жəне қазіргі күндері де ең жаңа əдістердің бірі ретінде 1940-шы 
жылдардағы аудио-таспаларға жазудан бастап, ХХІ ғасырдың сандық технологияларымен қатар 
қолданылуда» [1]. 

«Ауызша тарих термині зерттеудің жаңа сапалық процесін білдіреді. Ол жеке сұқбатқа негізделеді 
жəне жеке адамның өмір тəжірибесін, оның мазмұнын жəне байланысын қалай түсінетінін ашып 
көрсетеді. Ауызша тарих жаңа түпнұсқалық деректер қатарына жататын тарихи құжаттар аудио- 
жəне/немесе видеожазбалар жасайды жəне олар зерттеулерді жалғастыруға мұрындық болады» [2]. 
Шетелдік зерттеушілерайтылған тарихтың мұнан да өзге  анықтамаларын береді. Солардың 

арасында, біздің ойымызша, неғұрлым кең тарағаны  айтылған тарихты бес категориялардан тұрады 
деп жіктеу: зерттеу теориясы жəне методологиясы (құрылымы); əлеуметтік ғылымдарда қолданыс-
тағы сұқбат  түрі; зерттеу тақырыбы немесе əдісі (мысалы, тіл материалдарын жинау мақсатында); 
өмір тəжірибесіне сүйенетін педагогикалық тəсіл;өзгермелі көрсеткішті өлшеудің арнайы түрі 
(мысалы, білім алу мерзім ұзақтылығы, əлеуметтік-экономикалық статусы, туылған жері, белгілі бір 
елде өмір сүрген жылдарының ұзақтығы) [3, 33-41]. 
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Қарастырылған анықтамалар айтылған тарих туралы қазіргі түсінік оның берілу жолы мен 
естеліктерді жазу процесін ғана емес, жаңа құрылымдық тарихи құжаттардың жасалу тəсілін жəне 
оны түсіндіріп талдау барысын да қамтиды.   
Айтылған тарихтың зерттеудің жеке бағыты ретінде қалыптасу барысы бірнеше кезеңдерден өтті 

жəне əр елде өзіндік ерекшелігі қалыптасты. Бүгінгі зерттеушілердің айтуынша, айтылған тарих 
АҚШ-та алғаш рет академиялық ортада қабылданды. 1948 ж. Колумбия университетінде айтылған 
тарихтың зерттеу орталығы құрылды. Оны қазір көпшілікке кең таныс Алан Невинс басқарды. 1958 
ж. Калифорния университеті жанында ауызша деректердің мұрағат орталығы ашылды. АҚШ-та кең 
тараған айтылған тарихтың биографиялық бағыты болды. Алғашқы ауызша тарих деректері белгілі 
тұлғалардың, олардың қатарында бизнесмендер, саясаткерлер, соғыс ардагерлері жəне т.б., өмір-
баяны түрінде жазылып алынды. Бұл жазбалар қайраткерлер туралы бар деректерді, яғни жазбаша 
түрдегі құжаттарды толықтыру мақсатында жинақталды. 
Осы жерде биографиялық əдіс пен айтылған тарих əдісінің арақатынасын анықтап алған жөн 

болар. Айтылған тарих əдісі мен биографиялық əдіс бір-біріне жақын. Себебі əлеуметтану мен 
антропологияда биографиялық əдісті сұқбаттың түріне жатқызады. Дегенмен ол өмірбаянның ерекше 
оқиғаларына назар аударады делінеді. Жеке адамның өмірі туралы дерек жинау əдісін ағылшын тілді 
ғылымда life history (өмір тарихы), кейде Individual case history (жеке уақиға тарихы) деп те атайды. 
Белгілі ғалым Х. Əбжановтың тұжырымдауынша: «тұлға дегеніміз – өзіне тəуелді емес объективті 

əлемдегі (ортадағы) қажеттілікті (экономикалық, ғылыми, саяси, өндірістік, т.с.с.) практикалық-
қолданбалық, теориялық-шығармашылық жаңашылдықпен шешкен (жүзеге асырған) немесе шешу 
(жүзеге асыру) жолын дұрыс нұсқаған əлеуметтік субъект». [4] Тарихты тұлға (адам, халық)жасайды 
дер болсақ, аты белгілілері жəне белгісіздері бар. Солардың қатарында көшбасшылары жəне 
қарапайымдары болады. Невинс негіздегенбиографиялық тарих айтылған тарих əдісін ұлы тұлғалар-
ды, «жоғарыдағылар тарихын» зерттеуге қолданды. Олар саясат жəне экономика элитасымен сұхбат-
тар жүргізді. Айтылған тарихтың бұл тырнақ алды сұқбаттарының методологиясы фактографиялық 
естеліктер топтамасын жинақтауда басшылыққа алынды.  
Тұлғатануда айтылған тарих əдісін қолданудың американдық бағыты екі тəсілді: бірі, зерттелетін 

тұлғаны жақын танитын адамдардан сұқбат алды. Бұл, əсіресе өмірден озған қайраткерлер тарихын 
жазуға қолайлы.Тəсілдің тағы бір артықшылығы, тұлға туралы жан-жақты жəне əр түрлі адамдардың 
(замандастары, əрістептері, достары, туыстары) аузынан дерек жинауға болады. Зерттеуші неғұрлым 
көп сұқбат жүргізсе, соғұрлым сапалы, толымды еңбек жазады [5, р.43-44]. 
Келесісі, сұқбат тікелей тұлғаның өзінен алынады. Тəсілдің айтулы жəне алғашқы бағдарламасы 

ғылымның айтылған тарихына арналды. «Кванттық физика тарихының мұрағаты» деп аталды. 
Ғалымдардың өз аузынан өмірінің кезеңдері туралы, ірі ашулардың дүниеге келу барысы жайлы, 
ғылыми ортадағы қарым-қатынастары т.с.с. айтылған құнды мəліметтер кітапқа енді. Əсіресе, 
А.Эйнштейн сияқты аты аңызға айналған физиктер, ешқандай өздерінің өмірі туралы деректер 
қалдырмай дүниеден өтті. Жеке өмірлерінің құпиялары ашылмай қалғаны өкініш тудырған шақта, 
мұндай кітаптың жарық көруі орынды болғаны даусыз [6].  
АҚШ-та тұлғатанудың  нағыз дүмпуі осы кезден басталды. Бірінен соң бірі жаңа журналдар пайда 

болды: «Qualitative Sociology» («Сапалы социология», 1978) , «International Journal of Oral History» 
(«Айтылған тарихтың халықаралық журналы», 1980) ж.б.  
Еуропада дəл осы мезгілдерде айтылған тарих əдісін «төмендегілер тарихын», жұмысшы, шаруа 

əлеуметтік тарихын зерттеуге алу процесі жүріп жатты. 1971 жылы жарыққа шыға бастаған  «Oral 
History» журналы жаңа əдістің британ тарихнамасында орныққанын дəлелдейді.  
Кеңестік тарихнамада 1960-шы жылдардың аяғы мен 1970-ші жылдардың басында айтылған тарих 

əдісіне қызығушылық артты. Сұқбаттың тарихи дерек ретіндегі маңызы туралы еңбектер жазыла 
бастады. «Еңбек озаттарынан», үздік жұмысшы, комбайнер, соғыс ардагерлерінен сұқбат алу жүрді. 
Мұндай материалдар (сұқбат жазбасы, фотосуреттер, марапаттау қағаздары) негізінен өлкелік 
мұражайларға барып тұрақталды. 
Отандық тарихнамаға келетін болсақ, айтылған тарих американдық жəне европалық тəжірибелерді 

қорытып қолданысқа алған. Сонымен қатар, ұлттық тарих айтудың ертеден келе жатқан ауызша 
формалары да есепте. Ұлттық тəжірибе сұқбат жүргізу ерекшеліктерін ескеруге қолданылды. Қуанар-
лығы, соңғы жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ жанында ашылған «Айтылған тарих» орталығының 
бастамасымен «Менің ғылымдағы жолым. Ғалымдармен 21 сұқбат», Жамбыл облысы Ұлы Отан 
соғысы ардагерлерімен сұқбат секілді іргелі əрі қомақты еңбектер жарық көрді. Орталықтың 
айтылған тарихқа да, тұлғатануға да аса зор үлес қосып отырғаны шындық. 
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Айтылған тарих əдістерін тұлғатануда қолданудың əлі де игерілмеген мүмкіндіктері, алынбаған  
қамалдары баршылық. Шетелдік жəне отандық тарихнамада жоғары жəне орта буынды зиялылар 
туралы өмірбаяндық материалдар қорланған. Дегенмен, кəсіпкерлер мен іскерлік əлем өкілдерін, 
менеджерлер мен ұсақ өндірушілерді зерттеу кемшін. Орта буын бизнес өкілдерін танымай тұрып 
отбасылық кəсіпорындар, кəсіпкерлердің əлеуметтенуі, қоғамдық ұстанымдары туралы келелі 
жұмыстар жазылмайды. Мəселен, британ айтылған тарих зерттеушілері Лондон Сити финансистері 
іскерлік мəдениетіндегі «батылдықтың», мəртебеге ие болу жора салтының, жұмыстағы балалық 
ойындардың маңызын ашып көрсетті. Жəне де оның кəсіби жүгенсіздікке де жол беретінін анықтады. 
Құқық бұзушылық жағдайлары, ұрланған тауарлар мен идеялар, əділетсіз өзара меншік бөлістері 
туралы сияқты жасырын деректердің қомақты бөлігін сұқбаттасу арқылы қолға түскенін еске салу 
артық болар.  
Айтылған тарихты қолданудың тағы бір ұтымды да қызықты мысалы дінтанушыларды зерттеуге 

нұсқайды. Бұл жерде дінбасылары мен қарапайым дінге сенушілердің дүниетанымы, рухани өмір 
тəжірибесі туралы жақсы материалдар жинауға болады. Атеистік кезеңнен, түрлі діни нанымдарға 
кеңшілік берілген уақытқа көшу, экономикалық дағдарыс жылдары мен рухани тəлкекке түсу мен 
іздену барысын əңгіме ету ғылыми-қоғамдық сұранысқа ие тақырыптар.    
Ауызша тарихи деректерді талдағанда əрбір сұқбат беруші өзінің субъективті шындық картинасын 

ұсынатынын ұмытпаған жөн. Зерттеудің сапалы əдістерін қолдану, əсіресе тарихи сұқбат, көп 
факторлы, көпбейнелі əлеуметтік өмірді суреттеуге мүмкіндік береді.  
Ауызша тарихи деректерді талдаудың əдістерін пайдалана отырып зерттеу нəтижелерін қорытын-

дылай білу өте маңызды. Қайсыбір отандық əдебиеттерде айтылған деректерді типологизациялауға, 
жүйелеуге келмейтіндігі, сонымен қатар өңдеу мен сараптау жұмыстарының қиындықтары алға 
тартылады. Əйтсе де, бұл жөнінде жақсы шетелдік тəжірибелер баршылық. Тіпті, сұқбаттар бойынша 
сапалық сараптамаға құрылған тəп-тəуір кесте үлгілерін де кездестіруге болады. Дəстүрлі отандық 
тарихнамада тұлғатану бойынша қорытынды пікірлер ауызша деректер негізінде жасалмайды. Не 
болмаса белгілі шарттар орындалғаны талап етіледі. Олардың қатарында деректердің репрезантив-
тілігі (көрнекілігі), респонденттердің іріктеліп алынуы, деректердің басқа түрлерін тарту жəне сыни 
сараптауға алу қажеттігі.  
Ауызша деректерді қолданғанда тағы да бір есте сақтайтын мəселе -алдын-ала кешіп-пісілген бір 

пікірлерді дəлелдеу мақсатында мəтінді талдауға ұмтылмау. Бұл - мүлдем қате жол. Зерттеуші өз 
ортасында қалыптасқан түсініктер мен көзқарастардан кетіп респондент ұғымындағы мазмұнды 
ашуы тиіс. Ол үшін сұқбатты толық оқып шығу қажет. Содан кейін талдау жұмыстарының кезегі 
келеді. Контекстен жұлып алынған  үзінділер арқылы өзінің ұстанған гипотезасын дəлелдеуге ұмтылу 
дұрыс емес. Қазір зерттеушілер сұқбаттан үзінділер беру бір мəселеге қатысты əңгіменің басталған 
жерінен бастап біткен жеріне дейін толық берілуі тиіс деп есептейді. Яғни сұхбаттың жалпы мағына-
сын бұрмаламау, оның негізгі ой жүйесі аясының сақталуын қадағалау фрагменттер мен үзінділерді 
пайдаланғанда басты назарда болуы қажет. 
Қазақстанның бірқатароқу орындарында айтылған тарих деректерінің диссертациялық жұмыстар-

да пайдаланыла бастауы тарих білімінің бұл саласының жаңа мазмұндық деңгейге көтерілгенін 
растайды. Əйтсе де, отандық тарихнамада ауызша тарих деректерін пайдалану мен түсіндіру мəселесі 
əлі де өткір. 
Тұлғалардың материалдық жəне рухани құндылықтарды игеруге серпін берген қайраткерлігі, 

ғасырлардан ғасырларға қалың көпшілік игілігіне айналғанына қоса, талапты жастардың 
жасампаздық қабілет-қарымын арттыруға да қызмет етеді екен. Білім берудің заманауи тұлғалық 
бағдарлы оқыту технологиялары сұхбаттасуды білім беру субьектілерінің өмір сүру тəсілі ретінде 
таныды. Сонымен қатар, ол технологияға ынтымақтастық, баланың жеке дамуын қолдау, дербес 
шешімдер қабылдауына қажетті еркіндік беру сипаты тəн. Тұлғалардың өмір тəжірибесі негізінде 
оқыту мен отансүйгіштікке тəрбиелеу осы қатардағы білім мазмұнын құрайтынын жəне аса зор 
тəрбие ресурсы екеніне сенімдіміз.  
Қазіргі тарих ғылымында  айтылған тарих тұлғаның қоғамдағы ролін зерттеуге сөзсіз үлес қосып 

келеді. Бір жағынан, ол тұлғалардың көпшіліктен жасырын болып келген өмірі туралы құнды жəне 
жалғыз деректерді қолға ұстатады. Екінші жағынан, тұлға өміріне  куəгерлердің, замандастарының 
көзімен қарауға теңдессіз мүмкіндіктер ашады.Айтылған тарих тарихшыға жазып алынған сұқбатты 
дұрыс интерпретациялай жəне мұқият талдай білсе, айшықты жəне жарқын тұлғалар портретін 
жасауға құрал береді. Мұндай портреттерді тек мұрағаттық құжаттармен жасау мүмкін болмайды.  



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №4 (47), 2015 г. 

77 

Айтылған тарих əдісін қолданған зерттеулердің қорытынды нəтижесі болатын монографиялар тек 
қана мамандарға ғана емес, қарапайым оқырманға да қызықты. Жеке адамның өмірі, оның эмоцио-
налдық жағдайы мұндай жұмыстарды көпшілік үшін түсінікті жəне тартымды етеді.Ұрпақ өмір 
тəжірибесін үйренеді. 
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Резюме 

Статья посвящена методам устной истории, которая позволяет исследователю изучить индивидуальный 
опыт человека в историческое время. Информация о жизненном опыте бросает вызов исследователю понять 
текущие отношения и поведения личности и как он, возможно, был под влиянием начальных решений, 
принятых в другое время и в другом месте.  

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 исследо-
вании прошлого - через изучение субъективного начала в истории, массового и индивидуального историчес-
кого сознания. 

Рассматривается значение метода устной истории в изучении личности и воспитании патриотизма у 
учащихся.Соотношение биографического метода как разновидности метода интервью и метода устной истории. 

Обозначена и проблема интерпретации устных источников как субъективных свидетельств о прошлом.  
Ключевые слова: устная история, изучение личности, патриотическое воспитание, методы исследования. 
 

Summary 
The article is devoted to the methods of life history, which allows the researcher to explore the individual’s personal 

experiences within a certain historical timeframe. The information about one’s life experiences challenges the 
researcher to understand the subject’s current attitudes and behaviors, and therefore how these factors may have been 
influenced by past decisions. The method does also consider the peculiarities of oral history as a foreign scientific 
subject as well as within the domestic historiography.  

The author agrees that oral history offers novel approaches in the study of the past by studying the subjective 
beginning of history, both collective and individual historical consciousness.  

The course looks into the impacts of the oral history method in the study of the personality and the effects on 
nurturing patriotism among students. Moreover, the correlation of the biographical technique as a variety of aninterview 
and oral history methods.  

The issue of interpreting oral sources has also been denoted as subjective evidences about the past. 
Key words: oral history, life history, patriotic education, methods of research. 
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ҚАРСЫЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТАРЫНДАҒЫ БИЛЕР 
Ə. МҰҢАЙТПАСҰЛЫ, Д. АСАУҰЛЫ, СҰЛТАН Х. АРЫСЛАНҰЛЫ СИЯҚТЫ  

ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАР ТАҒДЫРЫ 
 

Калиева Е.Т. - т.ғ.к., доцент, Абай атындағы  $аз%ПУ 
 
Отандық тарихнамада «Орал жəне Торғай облыстарындағы көтеріліс» ретінде қысқа ғана баяндалып өтетін 

бұл қарсылық қозғалыстары көп зерттелмеген маңызды оқиғалардың біріне  жатады. Бұл көтеріліс Ұлы Қобда, 
Елек бойларындағы Табын ауылдарында басталып, көп ұзамай Жем, Сағыз, Үстірт өңірлеріне дейін таралып 
үлкен аумақты қамтыды. Солтүстігінде Ресей шекарасынан басталған толқу оңтүстікте Хиуа иелігіне дейін 
жетті. 1870 ж. Маңқыстау көтерілісіне ұласты. Толқулар кезінде мыңдаған шаңырақтан тұратын қалың ел Ресей 
билігін мойындамау үшін, өз жерлерінен ауа көшіп, Хиуа жеріне қоныс аударды. Мақалада би 
Ə.Мұңайтпасұлы, Дəуіт Асауұлы, сұлтан Ханғали Арысланұлы сияқты  жетекшілердің қатысуымен Үстірт 
өңірлерінде болған көтерілістің маңызды деген оқиғалар сипатталады. 

Тірек сөздер: көтеріліс, қарсылық қозғалыстары, əкімшілік-сот реформасы, қазақтар, отаршылдық, патша 
үкіметі, жазалау күштері. 

 
Кейінгі жылдары қазақ тарихында ерекше  орын алатын тарихи тұлғалар тарихы мен тағдырына, 

олардың əртүрлі қызметін зерттеуге ерекше назар аударылуда. Осыдан туындайтын қажеттілік  ХІХ 
ғасырдың 60-70 жылдары аралығындағы қазақ-хиуа қатынастары  тарихын зерттеу арқылы осы 
кезеңде əрекет еткен жеке тұлғалардың орны мен ролін саралау біздің мақсатымыз болып отыр. 
Төменде айтылатын жайттар ХІХ ғасырлардағы белгілі хан, сұлтан, би, батыр, старшындардың 
тарихын толықтыра түсіп, қазақ халқының Ресей отаршылдығына қарсы болған азаттық көтеріліс-
терінің  өзара байланыстары болғандығын дəлелдей түседі.  
Жалпы ХІХ ғасырда Кіші жүзде дəстүрлі хандық басқару жүйесінің жойылып, орыс отаршылды-

ғының кең қанат жая бастауы қазақ билеущілерінің бір бөлігінің Хиуаны пайдалану арқылы Ресей 
саясатына қарсы шығуына əкелді. Олардың қатарында көптеген Кіші жүздің беделді сұлтан, би, 
батырлары болды. 

XIX ғ. 60-70 жылдарында қазақ-хиуа қатынастары жандана түсті. Оған Ресей отаршылдық 
экспанциясының Орта Азия территориясына жақындап келуі əсер етті. Қазақтар өз тарапынан əлі 
Ресей бағындырып үлгермеген хиуалықтардан қолдау іздеді. Ал Хиуа ханы қазақтарды қолдау 
арқылы Ресейдің басқыншылық саясатына қарсы тұруды ойлады. Себебі қазақтардың басына туған 
жағдай ертең хиуалықтардың да басына түсетіндігін айдан  айқын. 
Сондықтан 1869 жылғы Кіші жүз  қазақтарының көтерілісіне Хиуа ханы араласуға тырысты. 

Негізінен алғанда, хиуалықтармен жақындасып, олармен байланыс орнатқан, Хиуаға жақын орналас-
қан Жем өзенінің бойы, Ойыл, Мұғалжар, Борсыққұм, Ырғыз  өңірін мекендеген шөмішті - табын, 
шекті руларының кейбір бөліктері, алаша, байбақты сияқты рулар еді. Қазақтар 1868-1869 жылдың 
қысында-ақ, Хиуа ханымен көтеріліске көмек туралы келіскен көрінеді[1]. Жалпы қазақтардың 
күресіне Хиуа хандығы  араласуы осы кезеңдегі азаттық қозғалыстарға тəн ерекшелік деуге болады.  

1869 жылы ерте көктемде «Ережені» қабылдамаған қазақтардың атынан Əзберген Мұңайтпасұлы 
би, Ханғали Арысланұлы сұлтан жəне тағы да басқа 20 адамнан тұратын делегация Хиуаға келеді[2]. 
Олар қазақтардың жаңа ережені қабылдаудан бас тартып, орыс үкіметіне қарсы көтеріліске 
шыққандығын хабарлайды. Бірнеше мың əскермен Хиуа ханын дала бекіністерін басып алута 
шақырады. Үш жылға зекет салығынан босатылған жағдайда, Хиуаның қол астына қарайтындықта-
рын да білдіреді. Делегация ханды өз жағына тарту үшін 20 түйе, 20 ақ киізді сыйға тартады. Хан өз 
кезегінде қазақтарға шапан, арғымақтар, қылыштарды сыйлайды[3]. 
Бұл жерде тағы да айта кететін жəйт, Орынбор өлкесіне қарағанда, Сырдария облысында сəл 

ертерек. 1867 жылы енгізілген «Жаңа Ережеден» қашқан 10 мындай түтіндей Сырдария қазақтары да 
өз еріктерімен Хиуа ханы билігін мойындаған болатын. Осындай табыстарға қанағаттанған Хиуа 
ханы Сеид-Мұхамед қазақ жеріне əскер жіберуге келісімін береді. Нəтижесінде, 1869 жылы наурыз 
айының бірінші жартысында 3 мың адамнан тұратын (түркімен, қарақалпақ, өзбектер енген) төрт 
зенбірек пен екі айға жететін азығы бар отряд Хиуа иеліктерінен Орынбор өлкесіне аттанып кетті[1]. 

1869 жылдың сəуір айының ортасында отряд Ембі постынан 170-180 шақырымдай жердегі 
Шошқакөл маңына тоқтайды. «Современные известия: «8 мамырда Борсық құмдарына жиналған 
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жақсы қаруланған хиуалықтар мен түрікмендердің əскерінің кейбір топтарының қазақтармен бірігіп 
алып, Орск-Казалы трактісінің почта бекеттерін тонауда деген хабар алынды», - деп жазды [5]. 
Хиуа əскерін басқару шөміш-табын руынан шыққан - Алдаш Байғанинге тапсырылды. Оған орыс 

бекіністерінің көзін жою, Жем қазақтарын Хиуа азаматтығына қабылдау, зекет жинау сияқты 
болашақтағы басқарудың негізін құрайтын бұйрықтар берілді. 
Сондай-ақ Хан Дəуіт Асауұлы мен Əзберген Мұңайтпасұлына төмендегілей мазмұндағы хат 

жолдады: 
«Сіздер жəне барлы- -аза- тайпалары -азіргі кEнде бірауыздан кəпірлерден бFлінуді Gйғарып, 

оларға Исламны! -ылышымен со--ы беріп, ерлікпен кEресудесіздер. БGдан кейін де, осылай жалғас-
тыра бері!іздер, сіздерге жа!а əскерлер жіберіп отырмыз. КFмек кFрсетуге -атысты -ам 
жеменіздер, еш-ашан да біз сіздерді -ару-жара-сыз, арсеналсыз, əскери басшыларсыз -алдырмай-
мыз» [6]. 
Алайда, Хиуа əскеріне көмекке қазақтардан 200-дей шөмішті-табын руының адамдарымен 

Жəнібек Барақұлы пен Дəуіт Асауұлы ғана келеді. Жалпы Дəуіт Асауұлы бидің ауылы Ресейге қарсы 
əрекеттерімен бұрыннан белгілі болатын. 
Хиуаға келген казақ делегациясының кұрамында Е.Көтібарұлытың баласы Назар да болған 

көрінеді. Осыған байланысты деректерде 1855-1858 жылдардағы Е.Көтібарұлы бастаған көтерілістен 
белгілі, оның көмекшісі əрі туысы Ə.Мұңайтпасұлының есімі жиі айтылады. Ал Е.Көтібарұлының 
ұстанған позициясы туралы анық айту қиын. Н.А.Середа[4]: «Е.Көтібарұлы көтеріліс басында біраз 
солқылдақтық танытқанымен, кейіннен шекті руы қазақтарының арасында жаңа ережені енгізу 
барысында көрсеткен қызметі үшін 1869 жылы Ырғыз үйезі бастығының көмекшісі болып 
тағайындалды», - дейді./3/ Ал кейбір мəліметтерге қарағанда, Е.Көтібарұлы Хиуа отрядына жан - 
жақты қолдау көрсеткен, тіпті кейбір жергіліктішенеуніктердің пайымдауынша Е.Көтібарұлы 
«хиуалықтардың бірінші жорығының, егер бола қалар болса, екінші жорығының да басты жəне 
негізгі айыпкерікөрінеді» (1869 жылы 2 тамыз айындағы Орал əскери губернаторының қатынас 
қағазынан) [7]. 
Тамыз-қыркүйек айларында қазақтар Ырғыз бекінісінен 20 шақырым жерде жайылып жүрген 

бекіністің 300 жылқысын түп-түгелімен айдап əкеткен[6]. Бұл əлі де патша үкіметі қазақ даласында 
енгізген заңын қабылдамаған шөмішті - табын руынан Дəуіт АсауGлыны! балалары, Х.АрысланGлы, 
D.МG!айтпасGлыбастаған бір топтың ісі еді.  Сонымен қатар,  осы кезде 70 түйеден тұратын сауда 
керуені тоналды[8]. 
Б.Қаратаевтың «Қолжазбасында» Х.Арысланұлының өз ауызынан жазып алған  естелік берілген. 

Онда Х.Арысланұлы, Ə.Мұңайтпасұлы, А.Дəуітұлы, А.Сейілұлы (соңғы екеуі- көтеріліс басшылары-
ның балалары - К.Е.) жəне т.б. 12 адам Үстірттегі Шың жазығынан келіп, даладағы бекіністердің 570-
тей жылқысын айдап əкеткендері айтылған. Көліксіз қалған кавалеристердің топ-топқа бөлініп, жаяу-
жалпылап Орынборға қашқаны, аман қалған кейбір бөлігінің əупірімдеп қырдағы жазалаушы 
отрядтарға қосылғандығы баяндалған [9]. Ал патша шенеуніктерінің қаламынан туған ресми құжат-
тар да Х.Арысланұлының айтқандарын растай түседі: жоғарыда айтылған топтың «Ырғыз бекінісі 
тұрғындарының 300 жылқысы, Ембі постының 200 жылқысы, Ойыл бекінісіне қарасты 21-дей 
жайылып жүрген жылқылардың тоналуына қатысы бары» тіркелген [10]. 
Сонымен, жоғарыда айтылғандарды қорытындылақ, жергілікті орыс шенеуніктерінің қаламынан 

шыққан ресми құжаттардан гөрі басқа дерек көздері шынайы əрі жандылығымен ерекшеленеді. 
Өкінішке орай ондай деректер жұтаң, көп емес. 
Үстірт бағытына қоныс аударғандарды табын руынан Ханғали Арысланұлы, Алданазар Дəуітов 

(Дəуіт Асауұлының баласы - Қ.Е.) Штемпель отрядына қарасты зауряд-хорунжи Бородин дегенді 
өлтірген алаша руынан Амандық Сеиілұлы, Хиуа отрядының келуіне мұрындық болған шекті 
руының қабақ тармағы  биі Əзберген Мұңайтпасұлы, Ықылас Досов сияқты тағы да басқалар бастап 
кетті. Олар ерекше əрекет етіп,  көтеріліске ұйтқы бола жүріп, маңайына өз жақтастарын жинай білді. 
Көтеріліс аяқталғаннан кейін, патша үкіметінін жариялаған амнистиялық шараларына қарамастан, 
олар бұрынғы орындарына қайтып оралған жоқ. 
Үстірттегі қазақтарды өз жағына тарту үшін Хиуа ханы қыркүйекте тек 200-дей адамнан тұратын 

отряд жіберді. Бала Ерназар (ұлты – қарақалпақ), Əзберген Мұңайтпасұлы, Жəнібек Барақұлы 
бастаған бұл отрядқа ауыл-ауылға барып, зекет жинау тапсырылды [11]. 
Хиуа иеліктеріне 1869 жылдан бұрын өтіп кеткен Əзбергенді Хиуа ханы өз əдетінше хан деп 

жариялайды жəне есесіне орыс билігіне өткен қазақтармен күресуді ұсынады.  Əзберген өз кезінде, 



Абай атындағы $аз%ПУ-ні! Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4 (47), 2015 ж. 

80 

Ресей мен Хиуаның қол астына екіге бөлініп кеткен қазақ халқының бір-бірімен байланысып тұруына 
еркіндік берілген жағдайда ғана келісетіндігін, бірақ əр ханның қазақ халқымен ойына келгенін 
істегісі келетін ниетін қолдамайтындығын, қай жерде жүрсе де халқының мүшкіл жағдайына 
қарамастан, мұндай тапсырманы орындай алмайтындығын білдіреді [6]. 
Ауа көшіп барған қазақтарға Хиуа ханы жер бөліп беріп, қоныстандырды. Онда да, əрине. ханның 

түпкі есебі болды. Оған орыс əскері келе қалса, қарсы тұрар қол керек еді. Ал, орыс билігінен қашып 
келген қазақтар хандықтын солтүстігін, орыс отрядтарынан қорғау үшін таптырмас күш еді. Осылай-
ша əйгілі Дəуіт Асауұлы бастаған шөмішті-табын руынын 3.000 түтіні Хиуа билігін мойындады. 
Қазақтардың басым көпшілігі өздерінің жеңілгендігін мойындады. Шілденің аяғына таман таз, 

кете руының 6580 түтінінің кейбір өкілдері, Веревкинге келіп «Ережені» «қабылдауға дайын» 
екендіктерін білдірді. 
Ал «Ережеге» бойұсынбағандарға байланысты патша үкіметінің саясаты өте қатал болды. 

Осындай 15 мыңдай түтін Жемді асып, Үстіртке қашты. Оларға мынандай қатыгез шара қолданылды. 
Жазалау күштеріне малдарын тартып алып, өздерін шөл далаға қуып жіберу бұйырылды [12]. Ал 
Үстірттегі қазақтардың қолдарында қалған азын-аулақ мал азығының жетіспеуінен өзінен-өзі 
қырылды. Сондықтан бас кезінде Жемнің арғы жағына өткендердің көпшілік бөлігі бұрынғы 
орындарында қайтып оралуға мəжбүр болды. Тек көтеріліс басшылары, онын жақтаушылары мен 
туған-туыстары, сонымен қатар, шөмішті-табын, шекті, алаша руының қарабура тармағының, кейбір 
байбақты руының бөліктері жазалау отрядтарының құрығы жете қоймайтын оңтүстікке ішкерілеп 
еніп, Үстірт арқылы Хиуамен шекаралас жерлерде қалып қойды. 
Тамыз айындағы əскери отрядтар қызметі кете руы қазақтарын жазалау мен шөмішті - табын 

руының ақсақалы Дəуіт АсауGлымен «Ережені» қабылдау туралы келіссөз жүргізумен айналысты. 
Жалпы, көтерілісшілерге қарсы бағытталған отрядтардың ішінде Рукин мен Веревкин қолдары 

Ойыл мен Сағыз бойындағы, граф Комаровский қолы Ембі посты маңайында бой көрсеткен кейбір 
топтарды талқандады. 
Бұл отрядтардың біраз бөлігі шепке қайтарылды. Қалған бөлігі Ембі посты, Ойыл, Ырғыз 

бекіністерінің гарнизондарын күшейтуге қалдырылды. 
Сонымен қатар, енді «Уақытша Ереже» Орал облысында кейінге қалдырылған Жем үйезінде 

енгізу қолға алынды. 8 тамыз айында осы жерді мекендейтін шөмішті - табын руының беделді 
ақсақалдарына шақыру хаты жіберілді солардың бірі, Д.Асауұлының оған жауап хатының мазмұны 
төмендегідей болды: «Хиуа ханының 5 мың əскері келіп, бізден орыстарға қарсы күресуімізді талап 
етті. Еркін көшіп - қонуға тосқауыл қойылғанына наразылар Жемге қарай қоныс аударды. Ал бұл 
жерде оларды орыс отрядтары күтіп алып талқандады, көп адамдар қырылды, мал-түліктер тоналды. 
Енді қазақтардың арасында бірлік жоқ. Олардың бір бөлігі кейін қайтып үлгерді. Ал екінші бөлігінің 
кейін қайтуына тағы да Ақбұлақ, Қосбұлақ маңына келген Хиуа əскері кедергі болуда. Одан 
сескенген біз Қоңырат жаққа кеттік», - дейді [13]. Бұл хаттан басында жазалау күштерінен үркіп, Жем 
бойына келгендердің ауыр жағдайда қалғандағы байқалды. Екі жақты қысымға түсіп, басы əуре-
сарсаңға түскен қазақтардың басындағы трагедияны аңғартады. Олардың тіпті бұрынғы орындарына 
қайта оралуы үшін де, қолда бар азын-аулақ бүкіл жаз бойғы  қуғын- сүргіннен қаралмаған малдары 
күш-көліктік жүріске жарамайтын еді. Сондықтан жақын арада тез орала қоятындай мүмкіндік де 
жоқ болатын. 
Д.Асауұлы хатының соңында табындықтар атынан, өздерін Жем үйезіне емес, Торғай облысына 

жатқызуды сұрайды, сонымен қатар, «Ережені» енгізуді, салық төлеуді көктемге дейін қалдыра 
тұруға өтініш білдіреді. Оның екінші кезекте тартып алынған  малдарды қайтаруды сұрайды.Бірақ, 
Д.Асауұлының бұл өтініштері орындалмады. Ал, сонау ерте көктемде Қобда, Елек бойындағы 
қыстауларынан көтерілген басқа Сатты- ТайGлы жəне т.б. табын руы Шың, Сам, Матай құмдарында 
қалып қойды. Олардың арасында Торғай облысындағы көтеріліс басшыларының бірі Ханғали 
Арысланұлы та бар еді [14]. 
Қолда бер деректерге қарағанда, Ханғали Арысланұлы, Əзберген Мұңайтпасұлытар бастаған бір 

топтың қарсылық əрекеттері 1870-1871 жылдарға дейін созылғандығы байқалады. Тек, 1873 жылы 
ғана Орынбор əскери округының экспедициялық отряды Хиуа хандығының шекарасына таянған 
кезде, олар өз еріктерімен отрядқа келіп қосылды. Кейіннен Ханғали Арысланұлына, Əзберген 
Мұңайтпасұлына 1873 жылғы Хиуа жорығында қызметтері ескеріліп кешірім жасалынды. 
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Резюме 
В отечественной историографии данные протестные движения освещается как незначительное, краткосроч-

ное восстание казахов в Тургайской и  Уральской областях, тем временем при углубленном изучении раскры-
ваются не известные страницыэтого одного из самых важных событий  конца ХІХ века.  В данной статье 
рассматриваются эпизоды, связанные с борьбой против царизма в Западном Казахстане  (1869-1873гг.). Показа-
на расстановка военно-политических сил после восстания, откочевка казахов в пределы Хивинского ханства и 
участие хивинского отряда в нем, политическая ориентация его руководителей. На основе документов, 
хранящихся в Оренбургком областном государственном архиве Российской Федерации и других достоверных 
источников освещаетсяпроблемы казахско-хивинских отношений. Предпринята попытка анализа действии  
повстанцев и  мотивы руководителейби А. Муңайтпасулы, Д. Асауулы, султан Хангали Арысланулы. 

Ключевые слова:восстание, протестные движения, руководители восстаний, казахи, административно-
судебные реформы, колониализм, царизм, карательные, экспедиции. 

 
Abstract 

In national historiography these protest movements covered as a minor, short-term Kazakhs uprising in Turgay and 
Ural regions, meanwhile, in-depth study reveals the unknown pages of one of the most important events of the late 
nineteenth century. This article discusses the episodes associated with the struggle against the tsarist regime in Western 
Kazakhstan (1869-1873gg.).It is shown the balance of military and political forces after the uprising, carting away of 
kazakhs within the Khiva Khanate and participation of Khivasquad in it,, the political orientation of its leaders. Issues of 
Kazakh-Khivarelationscoveredon the basis of the documents stored in Orenburgkom Regional State Archive of the 
Russian Federation and other reliable sources. An attempt is made analyze the action of the rebels and the motives of 
the leaders of bi Munaytpasuly A., D. Asauuly Sultan Han Aryslanuly. 

Key words: the rebellion, protest movements, leaders of the uprising, the Kazakhs, administrative and judicial 
reforms, colonialism, the tsarist government, punitive expedition 
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1916 ж. ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫС ЖƏНЕ ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫ ҚАУЫМЫ 
 

Отарбаева Г.К. – т.ғ.к,, доцент,  
М.Dуезов атындағы О!тEстік $аза-стан мемлекеттік университеті 

 
1916 жылғы көтеріліс қазақ халқының көпғасырлық ұлт-азаттық қөзғалысы тарихында ерекше орын алады. 

Мақалада Ресей империясының бірінші дүниежүзілік соғыстан соң Түркістандағы отарлау саясаты, Сырдария 
жəне Жетісу облыстарында құнарлы жерлерді жаппай тартып алуы, қазақтарды күштеп көшіргені сипатталады. 

Түркістандағы патша əкімшілігінің саясаты, Қазақстан жəне Орта Азияның түгелге жуық аймақтарын 
қамтыған 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс, көрнекті мемлекет қайраткерлері Т. Рысқулов, С.Асфендияров, 
М.Тынышпаев жəне басқа да ұлт зиялылары өкілдері (У. Асадуллаходжаев, М. Бехбуди т.б.). бағалауы мн 
көзқарасы ашылады. 

Мақалада патша жарлығына жəне дала əкімшілігі əрқилы таптары көтерілісі, қазақ зиялыларының радикал-
ды өкілдері (Т. Бокин, Ж. Ниязбеков, Ə.Жүнісов) либералды-демократиялық зиялылар жетекшілері 
(А.Байтұрсынов, А. Бөкейханов, М. Дулатов) көзқарастары мазмұндалады. Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-
азаттық қозғалысы халықтың ұлттық санасын оятып, отарлау саясатына қарсы күрес тəжірибесін байытты. 

Тірек сөздер: Ресей империясы, отарлық саясат, ұлт-азаттық көтеріліс, мемлекеттік қайраткерлері, қазақ 
зиялылары. 

 
Бірінші дүниежүзілік соғыс Түркістандағы жəне Ресейдің басқа да ұлттық шет аймақтарындағы 

əлеуметтік-экономикалық жəне қоғамдық-саяси жағдайды бұрынғыдан гөрі барынша ушықтыра 
түсті. Жергілікті орындарда шенеуніктік озбырлық күшейді. Сырдария жəне Жетісу облыстарында  
қазақтардан жерді жаппай тартып алу жалғаса берді. Бір ғана Жетісу облысында соғыстың алғашқы 
үш жылында 1800 мың десятина ең жақсы құнарлы жайылымдар мен егістіктер тартып алынды. Бұл 
жерлердің нағыз қожайындары қазақтар шаруашылық жүргізуге жарамдылығы аз немесе мүлдем 
жарамсыз жерлерге, шөл жəне жартылай шөлейт аудандарға күштеп көшірілді.  
Бірнеше жылдардан соң осы жылдары қалыптасқан жағдайға баға бере отырып, көрнекті мемлекет 

қайраткері Тұрар Рысқұлов былай деп атап өтті: Түркістан мен Қазақстанда патша əкімшілігі үстем-
дік құрған дəуір ішінде «қоныс аударған орыс шаруалары мен орыс казачествосы өз шаруашылығын 
көбіне жыртқыштықпен жүргізуді, олардың байлықтары негізінен қазақ батрактары мен тұрғындарын 
қанаудан жиналды» [1, 84 б.]. 
Т.Рысқұловтың  пікірінше, Ресей империясының отарлық саясаты түптің түбінде қазақ халқының 

кедейленуіне əкеліп, қазақтар мен түркістандықтардың 1916 жылғы  жалпыхалықтық көтерілісіне 
негізгі себеп болды. 

1916 жылғы көтеріліс аймақтағы жергілікті халықтардың отаршыл зомбылыққа қарсы ұлт-азаттық 
күресінің айқын көрінісі болды. Қазақтар мен қырғыздар көп тұратын аудандардағы көтеріліс 
себептеріне талдау жасай отырып ресейлік авторлардың бірі былай деп атап өтеді: «...көтеріліс 
жоғарыдан бастап бүкіл əкімшіліктің (Ташкент жəне Жетісу) қырғыз(қазақ – О.Г.) халқын бұрып 
тастап, жерді үкіметтің əрмен қарай отарлауы үшін тазалауға бағытталған арандатушылық 
жұмысының нəтижесі болды. Жөнсіз жəне арандатушы бұйрықтар, əкімшілік шенеуніктерінің жалған 
түсіндірмелері, орыс қоныс аударушыларын айдап салуы, олардан жасақтар ұйымдастыруы, жаппай 
адам өлтіру мен тəртіпсіздіктердің жазаланбауы - мұның барлығы көтерілісті арандатуға бағытталды. 
Бұл көтеріліс қырғыздарды (қазақтарды - О.Г.) жаппай «жойып жіберуге» негіз болар еді. Əскери 
отрядтар мен шаруа жасақтарының қарулы жəне ұйымдастырылған полицейлердің əрекеті арқылы 
өлкенің əкімшілігі толқу аудандарын шебер кеңейте білді, қырғыз (қазақ - О.Г.) халқын келіп жатқан 
əскерлер көзіне барынша дұшпан етіп көрсете білді» [2, 334 б.].  
Келесі бір орыс зерттеушісі көтеріліс жергілікті тұрғындарды «жаппай жойып жіберу» үшін əдейі 

арандатылды деген пікірмен келіспестен былай деп мойындады: «Бұл отарланған халықтың империа-
листерге қарсы күресі болды. Бұратана халық оған (көтеріліске) өлкенің бүкіл қанаушы жүйесі 
арқылы дайын болды» [3, 87-88 бб.]. 
Өлкенің жергілікті халықтарының əлеуметтік-экономикалық, саяси жəне азаматтық құқықтарын 

таптау, олардың ұлттық мүдделерін бұрмалау Ташкент əкімшілігінің түрлі нұсқау жəне директива-
ларымен көтермеленіп отырылды. Мəселен, 1911 жылы 31 қазанда таратылған Түркістан генерал-
губернаторының директивасында облыстардың əскери губернаторлары мен уездердің бастықтарына 
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мынадай тапсырма берілген: «жергілікті ұлт өкілдеріне қаттылық таныту қажет, ал өмірдің барлық 
саласында негізгі орынды орыстар мен орыс мүддесі иеленуге тиіс» [4, 22 б.]. 

«Орыс мүддесін» қорғау, жоғарыда атап өткеніміздей, Түркістан өлкесі мұсылмандарының 
тағдырларына қайғылы əсер етті. Ресейдің бірінші дүниежүзілік соғысқа араласуымен Түркістанда 
өнеркəсіп пен армия үшін шикізат, азық-түлік жəне отын дайындау бойынша көптеген өкілетті 
адамдар өз қызметін бастап кетті. 1914-1916 жылдар аралығында Түркістаннан 41 млн. пұт мақта, 3 
млн. пұттан аса мақта майы, 200 мың пұт күнжара, кептірілген жемістер, миллиондаған қой жəне 
басқа да мал əкетілді [5, 150-151 пп.]. 
Көрнекті қазақ қайраткері С. Асфендияров соғыс жылдарында əскери ведомство жергілікті халық-

тан (көбіне, қазақтардан) арзандатылған жəне əділетсіз бағамен көп мөлшерде мөлшерде жылқы, 
түйе, ірі қара мал мен қой сатып алып, жергілікті халықты мейлінше тонағанын дəлелдеп жазған 
болатын. Бағасы 150-200 рубльдік жылқы үшін қазына 30-50 рубль, 10-12 рубльдік қойға 4 рубль 
төледі [6, 75 б.]. 
Табиғат пен адам ресурстарын жыртқыштықпен қанаудың күшейіп, салық салу жəне баға саясаты 

арқылы халықты жасырын тонау ұлғая түсті. Инфляция шарықтай берді. 1916 жылы 1915 жылға 
қарағанда бүкіл Түркістан бойынша дəн бағасы 300 %-ға, күріш пен қант - 250%-ға дейін, нан – 4 есе, 
киім мен аяқ-киім - 200-350%-ға дейін көтерілді [7, 30 б.].  
Империялық салық стратегиясын іске асыру салдарынан түрлі міндеткерліктер мен салықтар саны 

күрт ұлғайды. Мəселен, ауыл тұрғындарынан алынатын көптеген салық түрлерінен талап етілуші 
салық көлемі 66%-ға дейін көтерілді. Мақтаға арнайы əскери салық енгізілді. Малшылардан алына-
тын салық екі есеге ұлғайтылды. Түркістан халқы сондай-ақ жолдар мен ирригациялық құрылыс-
тарды дұрыс жағдайда ұстауға арнайы салық төледі. Салықтардан басқа «ерікті жинақтар» енгізілді, 
оның есебінен майдан қажеттілігі үшін қосымша ақша жиналды. 
Халықтан азық-түлік, киім, еңбек құралдары, мал, жылқы жəне т.б. бұйымдар алынды. 
Осы кезеңде Ташкент отарлау əкімшілігінің Түркістан мұсылмандарын өкіметке қарсы идеология-

лық күреске бастап шыға алатын əлеуметтік күш ретінде ислам дінбасыларына деген қатынасы едəуір 
қатая түсті. Дінбасы өкілдері отарлау əкімшілігінің тұрақты қадағалауында болды. Вакфтық 
жерлердің қысқаруы мұсылман дінбасыларының ашық наразылығын тудырды.  
Император Николай ІІ-нің 1916 жылғы 25 маусымдағы «Империяның бұратана халықтарның ер 

адамдарын соғысушы армия жеріндегі қорғаныс құрылыстарын мен əскери байланыстарды орнату, 
сондай-ақ мемлекеттік қорғаныс жұмысына қажетті кез-келген өзге де жұмыстар үшін реквизициялау 
туралы» жарлығы түркістандықтардың төзімін тауысты. Бұл жарлық көтеріліске себеп болды. Осы 
жарлық бойынша тыл жұмыстарына 19-43 жас аралығындағы «бұратана» халықтың ер адамдарын 
тарту қажет болды. 1916 жылғы 29 маусымда Ташкентте үкімет телеграммасы қабылданады. Мұнда 
Ташкент əкімшілігі қара жұмысқа 250 мың адам жөнелту керектігі нақты көрсетілді. 1916 жылы 2-3 
шілдеде Ташкентте генерал-майор М.Ерофеевтің басшылығымен (осы кезеңде Түркістан генерал-
губернаторы міндетін атқарушы) облыстық губернаторлар жəне отарлық əкімшіліктің шенеунікте-
рінің қатысуымен жиналыс өткізілді. Мұнда облыстар бойынша жұмысшылардың наряды белгіленді, 
халықты тыл жұмыстарына жөнелту шаралары əзірленді. Астық өсіретін жəне мал шаруашылығымен 
айналысатын аудандардан гөрі мақталы аудандардан жұмысшыларды аз алу қарастырылды, өйткені 
Ташкент пен Орталық өкімет майдан қажеттілігі үшін мақта өндірісін дамытуға аса мүдделі болды. 

1916 жылғы 25 маусымдағы жарлықтың көптеген ережелерін жергілікті халыққа қосымша ретте 
түсіндіру қажет болды, өйткені олар ұлттық баспасөзден «тыл» немесе «қара жұмыста» немен 
айналысатындығы туралы толық мəлімет ала алмады. Біршама кейін осыған байланысты 
М.Тынышбаев былай деп атап өтті: «тəжірибелі солдаттар қазақтарға «окоп» дегеннің не екендігін 
түсіндірген кезде мобилизация (реквизиция) қаруланбаған адамдарды қырып-жоюға əкеледі деген ой 
халықты алаңдатты. Бұл жағдай өз кезегінде қазақтардың патша жарлығына деген дұшпандық ниетін 
тудырды..., ешкім де халыққа мезгілінде жұмысшыларды қара жұмысқа алу себебін түсіндіріп бере 
алмады. Оның орнына жергілікті өкімет осы жарлықты асығыс əрі кейбір жерлерде қатаң шаралар 
арқылы орындай бастады. Бір мезгілдегі асығыс мобилизация... халықты есеңгіретіп... жіберді, 
сонымен қатар шақыру барысында зұлымдықтар да орын алды. Орыс əкімшілігіндегі кейбір 
адамдардың аяусыз шаралары мен қателіктері, болыстардың жемқорлығы шегінен шықты. Осындай 
əдіс-тəсілдердің халыққа тікелей əсер етуінен толқу күшейе бастады» [8, 41-42 бб.].  
Қарапайым адамдардың наразылығы мен қарсылығы жергілікті билікті мұсылман қауымын 

əлеуметтік-мүліктік белгісі бойынша бөлуге итермеледі. Жарлыққа арналған толықтырулар мен 
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түсініктемелерге сəйкес болыстар мен олардың жігіттері (қарулы күзет), жергілікті тұрғындардан 
алынған төмен шенді полицейлер, имамдар, молдалар мен мударистер, үкімет мекемелерінің 
шенеуніктері, «құрметті азамат» құқығын пайдаланушы адамдар жəне халықтың кейбір дəулетті 
санаттары қара жұмысқа алынбады. Сондай-ақ, Ташкент отарлау əкімшілігі кез келген «бұратана» 
өзінің орнына жұмысқа басқа адамды жалдай алады деген нұсқау берді, мұны көптеген ауқатты 
адамдар пайдаланып қалды [9, 9-10 пп.]. 
Атап өтерлік жайт, Түркістан жəне қазақ зиялыларының көптеген өкілдері (У. Асадуллаходжаев, 

М. Бехбуди, М. Тынышбаев, Т. Рысқұлов жəне т.б.) патша жарлығына бірден қарсы шықты. Өз 
кезегінде, Ə. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов сияқты басқа да қазақ либерал-демократтары 
жəне «Қазақ» газетінің маңына топтасқан адамдар патша əкімшілігін мобилизациямен асықпау 
қажеттігіне көздерін жеткізгісі келді, жергілікті орындарда дайындық жұмыстарын жүргізу 
қажеттігін атап өтті. Алайда, мұның барлығы күтілген нəтиже берген жоқ.  

1916 жылы маусымның басында Түркістан мен Қазақстанның көптеген елді мекендерінде қарулы 
көтеріліс басталды, оған аймақтағы жергілікті халықтың барлық əлеуметтік топтарының өкілдері 
қатысты. Түркістан жадидтері мен қазақ прогресшілдерінің белгілі бір бөлігі көтерілісшілерге қолдау 
көрсетіп, өздері оған қатысты. Мəселен, көтерілістің бастапқы кезеңінде (тамыздың алғашқы күнде-
рінде) Əулиеата уезінде Ташкент мұғалімдер институтындағы оқуын тастап келген Т.Рысқұлов 
көтерілісшілердің жетекшілерінің біріне айналады. Т.Рысқұловтың көтерілісшілердің қызметін 
алдын-ала ұйымдастыру мен үйлестіру туралы ұсыныстары көтеріліс басшылары тарапынан қолдау 
тапты. 
Көтерілістің басталуы мен барысы Ресейдің мазасын алды, мұның өзі Санкт-Петербургте осы 

тақырыпта арнайы мəжілістер мен жиналыстар өткізуге себеп болды. Едəуір шамада мұның өзі Ресей 
фабриканттары мен өнеркəсіпшілерінің осы аймақта өз мүдделері болуымен байланысты еді. Ресей 
капиталының өкілдері өлке экономикасына салған қаржы салымдарынан қауіптене отырып, 
«бүлікшілдермен келісудің қажеті жоқ, кез келген құралмен қысқа мерзімде көтерілісті басу қажет» 
деп ұсыныс айтты. Осы күндері Ресей үшін Мəскеу қоғамынан Түркістан генерал-губернаторы 
Куропаткинге келесі мазмұнда хат жөнелтілді: «Түркістанда көтеріліс кезінде жергілікті халық 
қолынан орыс əкімшілігінің өкілдері қаза болды. Қоғамның бас кеңесі ол жақта əрмен қарай 
ресейліктердің жағдайын сақтау мен нығайтудың маңыздылығы мен қажеттілігін атап өтеді. 
Сондықтан көтеріліске қатысушылар мен олардың жанашырларына біздер өте қатаң шаралар 
қолдануды сұраймыз. Олардың жерін тартып алып, ал өздерін Сібірдің əлдеқайда қиыр тұсына айдап 
жіберу қажет. Жерді ерлік танытқан солдаттарға жəне көбіне казактарға тарату керек» [10, 200 п.]. 
Мұндай ұсыныстарды іске асыру мəселесі ұзақ күттірген жоқ. Жетісу казактары қазақ халқына 

қарсы жазалау шараларымен ерекше көзге түсті, «қырғыздарды (қазақтарды) ұрып-соғып, жерлері 
мен мүлкін тартып алды» [11, 3 б.]. 
Наразылық пен бағынбау белгісінде көптеген қазақ рулары Қытай шекарасына қарай көшуін 

жеделдетті. Қытайға қарай үдере көшу патша жарлығы шыққан алғашқы күндерден-ақ басталған 
болатын. 
Ұлттық зиялы қауым қарапайым адамдардың мүддесін қорғау үшін мүмкін болған нəрсенің 

барлығын істеді. Мəселен, бірқатар зиялылар тарапынан «бұратана комитеттер» құрылды, олардың 
қызметін жергілікті полициялық жасауыл қадағалады. Бұл комитеттер мобилизацияланғандардың 
тізімінің дұрыс құрылуына жауап берді, олардың өз туыс-жақындарына пошта жөнелтілімдерін 
қадағалады. 
Ұлт зиялылары мобилизацияланғандардың жəне тағдыр тəлкегінде қалған олардың отбасылары-

ның жағдайын жеңілдетуге тырысып, оларға материалды көмек пен моральдық қолдау көрсетті.  
Атап өтерлік жайт, Түркістан жəне қазақ зиялыларының көптеген өкілдері (У. Асадуллаходжаев, 

М. Бехбуди, М. Тынышпаев, Т. Рысқұлов жəне т.б.) патша жарлығына бірден қарсы шықты. Өз 
кезегінде, Ə. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов сияқты басқа да қазақ либерал-демократтары 
жəне «Қазақ» газетінің маңына топтасқан адамдар патша əкімшілігін мобилизациямен асықпау 
қажеттігіне көздерін жеткізгісі келді, жергілікті орындарда дайындық жұмыстарын жүргізу 
қажеттігін атап өтті. Алайда, мұның барлығы күтілген нəтиже берген жоқ.  
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Резюме  
Восстание 1916 г. занимает особое место в истории многовекового национально-освободительного движе-

ния казахского народа. В статье характеризуется колониальная политика Российской империи после Первой 
мировой войны в Туркестане, массовое изъятие самых плодородных земель в Сырдарьинской и Семиреченской 
областях, насильственная эвакуация казахов.  

Раскрываются взгляды и оценка политики царской администрации Туркестана и национально-освободитель-
ного восстания 1916 года, охватившее почти все регионы Казахстана и Средней Азии  видных государственных 
деятелей Т. Рыскулова, С.Асфендиярова, М.Тынышбаева и многих представителей казахской  интеллигенции 
(У. Асадуллаходжаев, М. Бехбуди и др.). 

В статье излагается отношение к указу царя и восстанию различных слоев общества - туземной администра-
ции, радикальных представителей казахской интеллигенции (Т. Бокин, Ж. Ниязбеков, А.Жунисов), лидеров 
либерально-демократической интеллигенции (А. Байтурсынов, А. Букейханов, М. Дулатов). Национально-
освободительное движение казахского народа 1916 г. пробудило национальное сознание народа, обогатило 
опыт борьбы против колониализма. 

Ключевые слова: Российская империя, колониальная политика, национально-освободительное восстание, 
государственные деятели, казахская  интеллигенция  

 
Summary 

Revolt of 1996 holds a special place in the history of the centuries old national liberation movement of the Kazakh 
people. This article characterized the colonial policy of the russian empire after the first world war in turkestan, the 
mass seizure of the most fertile sails in the syr-darya and semirechensk areas, forced the evacuation of the kazakhs. 

Deals with the views and assessment of the policy of the imperial administration of turkestan and the national 
liberation uprising of 1916, covering almost all regions of Kazakhstan and central asia eminent statesmen of 
T.Ryskulov, S.Aspendiarov, M.Tynyshbaev and many representatives of the kazakh intellectuals (W.Asadullahodjaeva, 
M. Behbudy, etc.). 

This article describes the attitude to the imperial and the uprising of various sectors of society the native 
administration, the radical representatives of the kazakh intellectuals (Bokin, Niyazbekov, Zhunisov), the leaders of the 
liberal-democratic intellectuals (A. Baitursynov, A. Bukeikhanov, M. Dulatov). The national liberation movement of 
the kazakh people in 1916 awakened national consciousness of the people, enriched the experience of straggle against 
colonialism. 

Key words: Russian Empire, colonialism, national liberation uprising, government officials, kazakh intellectuals. 
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ҚР МЕМЛЕКЕТТІК ОРТАЛЫҚ МУЗЕЙ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДАЙЫНДАҒАН «ҚАЗАҚТЫҢ 
ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ КАТЕГОРИЯЛАР, ҰҒЫМДАР МЕН АТАУЛАРЫНЫҢ ДƏСТҮРЛІ 

ЖҮЙЕСІ» АТТЫ 5-ТОМДЫҚ ЭНЦИКЛОПЕДИЯДА ШОҚАН УƏЛИХАНОВ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ 
ҚОЛДАНЫЛУЫ ХАҚЫНДА 

 
Қыдыр Нұрғожа – $Р Мемлекеттік Орталы- музейіні! $аза-стан тарихын зерттеу  

орталығыны! ғылыми -ызметкері 
 
Мақалада ҚР Мемлекеттік Орталық музей қызметкерлері дайындаған «Қазақтың этнографиялық категория-

лар, ұғымдар мен атауларының дəстүрлі жүйесі» атты 5-томдық ғылыми энциклопедияда Шоқан Уəлиханов 
еңбектерінің қолданылуы туралы сөз болады. Аталмыш басылымға дəстүрлі қазақы ортадағы белгілі бір 
жосын-жоралғылар, салт-дəстүрлер мен əдет-ғұрыптардың беймəлім қырларын ашуда Ш. Уəлиханов еңбекте-
ріндегі құнды этнографиялық мəліметтер молынан қолданылды. Əсіресе, энциклопедиядағы əдеттік құқыққа 
қатысты негізгі мақалаларды жазуда Шоқан еңбектеріндегі билік, сот, реформа туралы жазған құнды мəлімет-
тері келтірілді. Сонымен қатар, Шоқанның салған этнографиялық суреттері мен нақты, əрі дəлдігімен 
ерекшеленетін сызбалары да пайдаланғандығы айтылды.       

Тірек сөздер: құқық, əдет-ғұрыптық құқық, əдеттік құқық, би, билер соты, халық соты, билік, билік айту, 
билік жүргізу, төрелік айту, төрелік жүргізу, би кесімі, іс кесу, қақы, құқы, реформа, шаман, шаманизм, бақсы, 
бақсылық, ислам. 

 
2014 жылы ҚР Мемлекеттік Орталық музейінің (əрі қарай – ҚР МОМ) этнология бөлімінде белгілі 

этнолог ғалым Нұрсан Əлімбайдың жетекшілік етуімен «Қазақтың этнографиялық категориялар, 
ұғымдар мен атауларының дəстүрлі жүйесі» атты 5 томдық іргелі еңбек, энциклопедия жарық көрген 
болатын. Мəдени мұра бағдарламасы бойынша қолға алынған аталмыш еңбектің жариялануы соңғы 
жылдардағы (2011-2014жж.) қазақ мəдениетіндегі үлкен ғылыми жаңалық болғандығы белгілі. 
Нұрсан Əлімбайдың идеясы бойынша қолға алынып, этнология бөлімінде дайындалған ғылыми-
зерттеу жұмысы жалпы 10 мың атаулар мен ұғымдарды қамтыған бірегей еңбек болып табылады. 
Еңбекті жасауда Нұрсан Əлімбаймен бірге Нұргелді Уəли, Бабақұмар Хинаят, Досымбек Қатран, 
Рүстембек Шойбеков, Бейбітқали Қақабаев, Қалиолла Ахметжан сияқты энциклопедия авторларынан 
бөлек бір топ жас ғалымдар да қатысты. Аталмыш энциклопедияда төмендегідей жүйеленген, бірізді 
ғылыми міндеттер басты назарға алынды: 

– Қазақтың дəстүрлі тіршілікқамы мəдениетімен ұмытылып бара жатқан  көшпелі тұрмыстағы 
материалды мəдениет құралдары, оларды дайындау механизмі жасалды; 

– Қазіргі кезде ғылымда көмескіленіп бара жатқан сан алуан салт-дəстүрлер мен жосын-
жоралғылардың айқын  көрінісі, сондай-ақ, тарихи құжаттар, ауыз əдебиеті мəтіндері, мақал-мəтел, 
фразеологизмдер арқылы бір тұтастыққа келтірілді. 
Энциклопедияда біз жоғарыда айтқан көмескі тартып, сұлбасы ғана қалған, тіпті ұмыт болған 

кейбір мəліметтерді табу, толықтыру мақсатында жинақталу уақыты қазан төңкерісіне дейінгі жəне 
ХХ ғасырдың 20-30-жылдарына жататын алуан түрлі деректік материалдар молынан пайдаланылды. 
Бұл ретте ең алдымен қолға алынғаны аталған кезеңдерде қазақ даласына ұйымдастырылған əртүрлі 
экспедициялардың материалдары, қазақ жəне орыс зерттеушілерінің еңбектері мен архивтік жəне 
мерзімдік баспасөз мəліметтері болды. Сонымен қатар, тарихи-этнографиялық деректердің ішінде 
патшалық режимнің қазақ өлкесіндегі жергілікті мемлекеттік органдары, əсіресе əскери құрылым-
дарында қызмет істеген орыс офицерлері мен статистикалық комитеттердің есептері пайдаланылды. 
Атап айтқанда Ш.Уəлиханов, Ы.Алтынсарин, Ə.Диваев, В.Н.Плотников сынды зерттеушілердің 
еңбектеріндегі мəліметтердің энциклопедияға қажетті материалдарды толықтырудағы маңызы 
ерекше болды.  
Сонымен қатар, энциклопедияға қазақтың дəстүрлі тіршілігін əр қырынан бейнелеген қазан төңке-

рісіне дейінгі Еуропа жəне орыс суретшілерінің туындылары қолданылды. Осы ретте, Ш.Уəлиханов-
тың сан алуан тақырыптарға салған өзінің дəлдігімен ерекшеленетін этнографиялық суреттері мол 
пайдаланылды. Бұл – энциклопедияның көрнекілігін қамтамасыз етуге септігін тигізді. Əсіресе, 
Ш.Уəлихановтың сызбалары энциклопедиядағы астрономиялық жəне жағрафиялық мəліметтердің 
дəйектілігін арттыра түсті.  
Энциклопедиядағы жыр, өлең, киіз үйге қатысты, ондағы заттардың орналасу реті, түрлі ауруларға 

қарсы қолданылған қазақы ем-домдар мен емшілер, қазақ мифологиясындағы əрбір кейіпкер мен 
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олардың образын ашу, аңыздар, ауыз əдебиеті, мифтер, өлімге қатысты атқарылатын жосындар, 
қазақтың түрлі салт-дəстүрлері мен жосын-жоралғылары, төрт-түлікке қатысты атқарылатын жорал-
ғылар, бақсылық, қазақтың қару жарақтары (Шоқан салған қару-жарақ суреттері), сонымен қатар, 
бақсылық сарындағы рух, ие, жынға қатысты мақалаларда Ш.Уəлихановтың айтқан іргелі ойлары 
үнемі басшылыққа алынып, аталмыш еңбекке енгізіліп, оларға сілтеме беріліп отырды. 
Ш.Уəлихановтың салған суреттері мен сызбалары өз алдына, оның қазақтың түрлі салт-дəстүрлері 

мен жосын-жоралғыларын нақты деректермен дəлелдейтін этнографиялық құнды ойлары ғылыми 
жұмыстың құндылығын арттыра түсті деуге болады. Атап айтқанда,  тарих, этнография, жағрафия 
салаларындағы құнды пікірлерінен бөлек, шаруашылық, көшпелі тұрмыс, табиғат құбылыстарына 
байланысты қалыптасқан халықтық білімдер жүйесі де басшылыққа алынды. Мысалы, қазақы ортада 
тіршілік цикліне байланысты атқарылған салттар, ғұрыптар мен наным-сенімдер жүйесінде ерекше 
орны мен мəні бар аспан денелерінің бірі – айға сəлем беру жайлы Ш.Уəлихановтың төмендегідей 
құнды мəліметі Ай деген мақалада берілді: «Ертеде -аза-тар жа!а туған Айға тізерлеп отырып, 
Eш рет е!кейіп мінəжат етеді. ЖаздыгEні болса, сол тізе бEккен жеріні! шFбін жGлып, от-а 
тастайды». Шоқанның берген бұл дерегі аталмыш мақалада қазіргі кезде де маңызын жоймаған 
ғұрып екендігімен толықтырыла түсті [1, 74-79бб].   
Ал, жұлдызға деген халық санасындағы пайымдауларды Шоқан төмендегідей түсіндіреді: «$аза--

тар жGлдыздарды! жер бетіндегі ба-ыт-а əсер ететініне сенеді. Енді біреулерді! пікірінше, əрбір 
жGлдыз жердегі əрбір адамны! жанымен байланысты, адам Fлгенде оны! аспандағы жGлдызы да 
ағып тEседі. Аспаннан ағып тEскен жGлдызды кFрген -аза-тар «мені! жGлдызым жоғары» немесе 
болып-толған ба-ытты адамды «жGлдызы жанған» [1, 124б]. Шоқанның бұл құнды деректері 
энциклопедиядағы Ай, Ай есебі / Ай санау, Ақпа жұлдыз, Жұлдыз, Күн, Күн күркіреу, Күн райын 
болжау сияқты қазақтың тіршілікқамы қарекетін тиімді, ұтымды ұйымдастыру мақсатында 
болашақтағы күннің райын, табиғаттың жай-күйін анықтау, болжамдар жасауға байланысты 
жазылған мақалалардың ғылыми негізін, дəйегін аша түсті. Осы ретте, Жұлдыз деген мақалада 
дəстүрлі түсінік бойынша Шоқан салған аспанның төмендегідей сызбасы берілді: 

 
 

$аза-ты! дəстEрлі тEсінігіндегі жGлдызды аспанны! сызбасы (фрагмент). Ш.Уəлихановты! -олжазбасынан. 
РҒА-ны! СПб.-дегі мGрағат -орынан. 

23--., 01-т., 13-іс, 12-пара-. 
 
Энциклопедияның 1-томында байырғы этномəдени түсінікте «аруа- -ону» арқылы адамдар əлемін 

рухтар мен жындар əлемімен байланыстырушы, əрі қобыз тартып, «ойын салып», сəуегейлік жасап, 
науқастарды емдейтін тұлға бақсы туралы Бақсы / Бақсылық деген мақалада бақсылыққа Шоқан 
берген анықтама келтірілді: «Дəуперім ба-сылар барлы- ауруларды жаза алады, -арынды тіліп, 
операция жасайды, əйелдерді! аман-есен босануына болысып, албастыларды рухымен сескендіреді, 
-уалайды, керемет ойындарымен Fзіні! рухын ша-ырып, бал ашады. Lлкен ба-сыларды! белгілері 
мынандай істерімен кFрінеді: ойыны кезінде -ылышты -арнына салып -ояды, -ылышты сабына 
дейін жGтады, -ып--ызыл -ыздырылған темірді жалайды, балтамен кеудесін шап-ылайды. Осыны! 
бəрі ертедегі $ор-ыт əулиеден мGра болып -алған сарын мен -обыз кEйіні! сEйемелдеуінде Fтеді». 
Шоқанның бақсылықта кез келген бақсы Қорқыт сарынына сүйенетіндігін айтқан бұл ойы 
бақсылықтың мəнін ашудағы бірегей құнды пікір болды [1, 366-371бб].  
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Ал, Ислам жайында Қазақы ортаның дəстүрін жетік білген Шоқан Уəлиханов дəстүрлі қазақы 
наным-сенімдер мен ислам канондары, сан алуан ғұрыптық институттар, нормалар, принциптердің 
өзара үйлесім тапқандығын былайша сипаттады: «…Шаман діні -аза-тарда мGсылман 
нанымдарымен араласып кеткен. СFйтіп əбден араласып алып, мGсылман діні деп аталатын бір дін 
болып шы--ан. Сонымен -атар аруа-тарға сиынып, мGсылман əулиелеріні! моласыны! басында мал 
соятын болған. Ба-сыға сеніп, МGхаммед -ожаларын -Gрметтеген, олар от-а табынған, ал ба-сы-
лар аруа-, жынмен -атар мGсылман періштелерін де ша-ырып, Алланы дəріптеген. Міне, бGл 
сия-ты -айшылы-тар бір-біріне еш кедергілік жасамаған, ал -аза-тар осыларды! бəріне бірдей 
сене берген» [2, 654-656бб].  
Халықтық ұғымдағы жанды жəне жансыз заттарда болатын ерекше тылсым күш, қасиет – кие 

туралы энциклопедиядағы Кие деген мақалада Ш.Уəлихановтың қазақы ортада не себепті киеге 
үлкен мəн берілгені туралы айтқан төмендегідей құнды пікірі берілді: «$аза-тар киеге Eлкен мəн 
береді. ... -Gдіретті кEші бар жан-жануарларды! киесі бар дейді, ал оларды! Fзін киелі деп атайды. 
Жан-жануарларды! киесін -адірлемеу – киені! -аMарын туғызады. Киені! ашуы, -аMары – кесір деп 
аталады». Одан əрі аталмыш мақалада Шоқан ойынан шыға отырып, дəстүрлі наным-сенімде 
қасиетті адамдарды (пайғамбар, əулие, көріпкел), аң мен құсты (қасқыр, марал, аққу), жер-суды 
(киелі орындар, кесенелер, өзен-көлдер), ғарыштық денелерді (көк, ай, күн, жұлдыз) киелі деп 
санағандығы жəне оларға сиыну үрдістері болғандығы ашылып жазылды [3, 90-92бб]. 

5-томдық энциклопедиядағы негізгі мақалалардың бірегейі – Құқық / Əдет-ғұрыптық құқық / 
Əдеттік құқық / Билер соты / Халық соты / Билік / Билік айту / Билік жүргізу / Төрелік айту / Төрелік 
жүргізу / Би кесімі / Іс кесу / Қақы / Құқы деп аталатын дəстүрлі қазақы ортадағы əдеттік құқық 
заңдарын ғылыми тұрғыда жан-жақты талдап, зерттеген мақалада Ш.Уəлихановтың əйгілі «Сот 
реформасы жайында хат» атты еңбегіндегі сот пен құқық жайлы пайымдаулары өз үйлесімін тауып 
қолданылды. Аталмыш мақалада əдеттік құқық заңдарының кейбіреулерінің қолданыс мəні мен 
қолданыс аясы нақты ажыратылып, терминологиялық мəселелерден бастап жүйелеп, сатылап 
ашылды. Одан əрі көшпелілердің институционалдық қатынасы жүйесіне отаршылардың жасаған 
реформаларының əсері мен Ш.Уəлиханов жəне Абай сынды қазақ зиялыларының бірегей өкілдері 
аталмыш реформалардың қазақ социумінің табиғатына мүлдем кереғар екендігін айтып, бұл 
реформаларға қарсылық көрсеткені туралы да айтылды.  
Осы ретте, Ш. Уəлихановтың қазақ өлкесінде патшалық режим тарапынан жүргізілген сот рефор-

масының отаршылдық идеологиясы мен нəтижесін терең сипаттаған Ресей əкімшілігіне жолдаған 
əйгілі жазбасында дəстүрлі қазақы ортада билік жEргізуге қатысатын билердің санына шектеу болма-
ғандығын ерекше атап көрсеткен пікірлерімен түйінделді [4, 20-50бб]. 
Мысалы, энциклопедиядағы Би¹ деген ірі мақалада билер сотының реформадан кейінгі құрылы-

мын ашып көрсету үшін, билер сотындағы өзгерістерді  жүйелі түрде саралған Ш.Уəлихановтың 
төмендегідей дəйекті мəліметі берілді: 

1. Биді! санына шек -ойылмайды. Dрбір округты! (дуанны!) мировой судьясы (биі) бірнешеу 
болуы керек.  

2. Биді ресми тEрде ешкім сайламайды да, ресми тEрде ешкім бекітпейді де... билерді! ма!ызы 
жеке беделге негізделген. Мировой судьяны! сайлауында арнаулы тəртіп, нары- бар. 

3. Халы- -алағанда ғана би билік жEргізе алады. Оны! бедел, лауазымы жEріп тGрғанда ғана оған 
жEгінеді, бедел жойылғанда билік те дəрежеден айырылады. Ал, мировой судья Eш жылға 
сайланады да, -ызмет ат-арған мерзімінде тGра-ты правосы (-G-ығы), міндеті болады. 4. Би 
-азынадан да, халы-тан да еш-андай пGл алмайды, біра-, «биден би а-ы» алды, ал мировой судьяға 
земствоны! алым-салығынан белгілі мFлшерде оны! тірлігіне, ке!се шығынына -аражат бFлінеді. 

5. Билерді! съезі (-Gрылтай), мезгілсіз кездейсо- ша-ырылады, ал мировой судьяларды! съезіне 
белгілі мерзім тағайындалады. Мировой судья істі жалғыз шеше береді, ал билер соты шағым иесі 
бір руды! адамы болса, əрі Fздері бір Eйді! билігін -аласа ғана жалғыз жEргізеді.  
Дəстүрлі қазақы ортадағы сот процесінде кінəліні анықтау, күдікті адам немесе куəгер сөзінің 

растығын тексеру үшін жасалатын серт беру ғұрпындағы жан беру туралы: «-аза-тарда кiсi Fлiмiне 
-атысты сот билiгі кезiнде кiнəлiнi аны-тау Eшiн жасалатын «жан беру» ырымы болған» деп 
келетін Шоқанның пікірі – Жан беру / Жанға салу / Ант беру, Серт / Серт беру деген дəстүрлі 
мəдениетте белгілі бір əлеуметтік, тұрмыстық, туыстық қатынастарды бекіту үшін орындалатын 
ғұрыптар туралы мақалаларда шынайы дерек ретінде берілді. Осы ретте, серт берудің мəні 
Шоқанның төмендегідей құнды пікірімен ашылды: «кEдiктi ретiнде сот-а тартылғандар, Fздеріні! 
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адалдығын дəлелдеу Eшін, кiсi Fлтiрiлген мылты-ты! о-панын сEйiп ант беруге тиiстi болған. 
$ырғыздарда кEдікті адамға пыша-ты! жEзін немесе мылты-ты! аузын жалатып ант бергізсе, 
хакастарда кEдіктіні та! атарда семсерді! жEзін немесе мылты-ты! о-панын сEйгізген, 
тувалы-тарда сада-ты! оғын немесе пыша-ты! Gшын жалат-ан» [5, 207-208бб].  
Қорыта келгенде, 5-томдық энциклопедиядағы қолданылған Шоқан Уəлихановтың еңбектеріндегі 

қазақ этнографиясына қатысты жазған пікірлері мен құнды ойларын бұл мақалада толықтай 
қамтыдық деп айта алмаймыз. Өйткені, біз жоғарыда айтқандай, аталмыш энциклопедияда Шоқан-
ның бірегей еңбектері жəне нақты, əрі дəлдігімен ерекшеленетін этнографиялық сызбалары мен 
суреттерін барынша кең молынан беруге тырыстық.        
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Резюме 

В статье показано как и в каком объеме использовалось богатое научно-этнографическое наследие Чокана 
Валиханова при написании и подготовке научными сотрудниками Центрального государственного музея РК к 
изданию пятитомной фундаментальной научной энциклопедии «Традиционная система этнографических кате-
горий, понятий и названий у казахов». На многочисленных материалах ученого продемонстрировано, что его 
историко-этнографические труды представляют не только непреходящее источниковедческое, но и исключи-
тельное историографическое значение. 

Ключевые слова: право, обычное право, судья, суд биев, народный суд, власть, выносить решение по 
спорным вопросам, властвовать, разрешение спора, приговор биев, право, реформа, шаман, шаманизм, знахарь, 
знахарство, ислам. 

 
Summary 

In the five-volume encyclopedia "The traditional system of ethnographic categories, concepts and designations of 
the Kazakhs" prepared by the staff of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan, the works of Shokan 
Ualikhanov was used. We have been used most valuable ethnographic data from the writings of Sh. Ualikhanov for 
disclosure of previously unknown facets of customs and rituals in the traditional Kazakh environment. In particular, in 
the preparation and writing of the fundamental articles on customary law, we relied on the valuable information from 
studies of Shokan, concerning power, court and reforms. Along with this, we used Shokan’s ethnographic drawings and 
sketches.  

Key words: law, customary law, judge, court of biis (judge), People's Court, power, to decide on controversial 
issues, rule, resolution of the dispute, judgment of biis, reform, shaman, shamanism, medicine-man, quackery, Islam. 
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УДК 069 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС К.И. САТПАЕВА В ФОНДАХ ЦГМ РК 
 

Жапакова Г.С. – научный сотрудник Центральный государственный музей РК 
 
В статье рассматривается личность К.И. Сатпаева, как человека разносторонних талантов, которые дали 

возможность великому ученому успешно развивать науку в Казахстане. На примере исследования мемориаль-
ного комплекса К.И. Сатпаева рассмотрены его вещевые и письменные музейные предметы из фондов ЦГМ РК, 
преданные в дар музею его дочерью – М.К. Сатпаевой.  

Ключевые слова: музейный предмет, геология, первый Президент Академии наук, мемориальный 
комплекс. 

 
Имя Каныша Имантаевича Сатпаева известно не только в Казахстане, но и далеко за его 

пределами. Первый академик АН СССР и президент Академии наук КазССР, доктор геологических 
наук, лауреат Государственной и Ленинских премий. Каныш Имантаевич внес большой вклад в 
развитие геологической науки Казахстана. Его заслуги отмечены высокими наградами правительства – 
четырьмя орденами Ленина (1940 г. – за открытие Джезказганского месторождения, 1945 г. – за 
быстрые темпы развития казахского филиала АН СССР, 1957 г. – за мобилизацию науки АН КазССР 
на освоение целинных и залежных земель, 1963 г. – за заслуги в развитии геологической науки). 

 
(фотография из фонда ЦГМ РК) 
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Но интересы К.И. Сатпева не ограничивались только геологией, а общеизвестным фактом 
является, что им были переданы 25 народных песен А.В. Затаевичу, который опубликовал их в своей 
книге «1000 песен казахского народа». Впоследствии, Каныш Имантаевич поддерживал добрые 
отношения  как с самим Александром Викторовичем, так и с его семьей.   
В подтверждение можно привести телеграмму супруги А.В. Затаевича – Надежды Затаевич, 

отправленную К.И. Сатпаеву из Москвы в дни создания Академии наук и избрания его Первым 
президентом: «Высокоуважаемый Каныш Имантаевич! Вчера радио принесло мне крайне приятное 
известие, гласившее, что Вы избраны, как я предполагала и всегда этого желала, Президентом 
Казахской Академии наук. Поздравляю от всей души, поздравляю и желаю Вам здоровья и плодот-
ворной деятельности на этом высоком посту на многие годы!!! Лучшего выбора и предложить нельзя 
было: высококультурный, образованный, воспитанный, словом, каким Вы мне показались при первом 
нашем знакомстве, Вы вполне заслуживаете это звание и, уверена, всесторонне его оправдаете к 
Вашим обаянием, доброй душой и деликатным подходом к людям». Такова еще одна благодарность 
человека, которому помог в трудные минуты Каныш Имантаевич. 
К.И. Сатпаев отличался своей отзывчивостью и большим чувством ответственности за близких 

людей. Узнав о бедственном материальном положении дочери А.В. Затаевича, он написал письмо 
заместителю Председателя Совета Министров Казахской ССР А.З. Закарину об установлении 
персональной пенсии Ольге Александровне Затаевич – дочери выдающегося советского фольклорис-
та, народного артиста Казахской ССР Александра Викторовича Затаевича. В письме говорилось: «В 
истории развития казахской советской музыкальной культуры большое положительное значение 
имеет научная, творческая и общественная деятельность А.В. Затаевича. Являясь последователем 
трудовых дореволюционных, советских ученых, положивших начало собиранию и исследованию 
казахской народной музыки, А.В. Затаевич проделал колоссальную работу по сбору казахских 
народных песен и кюйев (инструментальных произведений)» [1, с. 258-259]. 
Каныш Имантаевич будучи студентом Томского политехнического института, обнаружил в 

библиотеке, в трудах Русского Географического Общества казахский народный эпос «Ер Едиге» в 
двух вариантах: первый – Чокана Валиханова, второй – Платона Мелиоранского. Он сличил их, 
отредактировал и создал свой вариант эпоса, который был опубликован в его книге «Ер Едіге» в 1927 
году в Москве, в Центральном издательстве народов СССР. Книга вышла на казахском языке 
арабской графикой.      
К.И. Сатпаев был большим знатоком казахской истории, литературы, культуры, этнографии, 

музыки и фольклора, а также общеизвестны его археологические изыскания на территории 
Центрального Казахстана, труды по педагогике и литературе.  
В труде «Доисторические памятники в Джезказганском районе», напечатанном в журнале 

"Народное хозяйство Казахстана" (1941, №1) К.И. Сатпаев писал: «В Джезказганском районе, в 
низовьях реки Сарысу, в 20 км от нее на восток, у ключа Тасбулак урочища Тангбалынура, возвы-
шается утес, на камне которого высечены родовые знаки (тамги) почти всех родов и племен, входя-
щих в состав казахского народа. Народное предание гласит, что именно здесь, у ключа Тасбулак, 
происходил первый совет родов об организации новой народности «казах», решение которого будто 
бы зафиксировано на утесе родовыми знаками всех племен, участвовавших в совете». 

«Светлой памяти первого президента Академии наук Казахской ССР, исследователя Центрального 
Казахстана, академика Каныша Имантаевича Сатпаева посвящается этот труд»,— написано в 
изданном в 1966 г. в Алма-Ате фундаментальном исследовании «Древняя культура Центрального 
Казахстана», авторы которого – известные ученые Института истории, археологии и этнографии 
имени Ч. Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР А.X.Маргулан, К.А.Акишев, М.К. Кадырбаев, 
А.М.Оразбаев. Во введении «История археологического исследования Центрального Казахстана» 
этой книги есть такие слова: «В археологическом изучении Центрального Казахстана принимал 
большое участие академик К.И.Сатпаев, тогда главный геолог треста «Атбасарцветмет». Занимаясь в 
основном геолого-разведочными работами, К.И. Сатпаев интересовался вопросами археологии и 
древней металлургии Улутауского, Джезказганского и Амангельдинского районов, открыл много 
памятников в окрестностях гор Улутау, в горах Арганаты и в верховьях Тургая, исследовал каменные 
изваяния на р. Джетыкыз, архитектурные памятники на р. Джиланчик (Сырлы-Там), наскальные 
рисунки на правом берегу р. Буланты [2, с. 110]. Важной находкой К.И. Сатпаева является плита с 
надписью Тимура, обнаруженная на юго-западном «склоне горы Алтын-Шокы. Эта гора находится в 
30-40 км на северо-запад от главного хребта Улутау. Здесь проходила древняя караванная дорога из 
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Средней Азии на Южный Урал, По просьбе академика И.А. Орбели плита была перевезена в 
Ленинград и выставлена в одном из залов Эрмитажа. Надпись была высечена в 1391 г. во время 
перового похода Тимура в Дешты-Кипчак». 
Каныш Имантаевич Сатпаев внес свой вклад и в историческую науку, так в 1925 году пишет 

М.О.Ауэзову длинное письмо на арабском шрифте, где сообщает ряд сведений об обстоятельствах 
исторических событий, связанных с движением Кенесары Касымова. Рукописное послание, ставшее 
ценным документом, полностью не дошло до нас, нет первых четырех страниц, сохранились лишь 
пятые, шестые, которые хранятся в архиве Дома Ауэзова, часть опубликована в «Летописи жизни и 
творчества М.О. Ауэзова» 1997 года издания [3, с. 30]. Также он был председателем комиссии по 
подготовке двухтомной. «Истории Казахской ССР с древних времен до наших дней». На заседаниях 
этой комиссии под председательством академика К.И. Сатпаева с участием крупных ученых-истори-
ков как республики, так и страны на протяжении ряда лет обсуждались все наиболее спорные 
вопросы истории Казахстана, которые были правильно разрешены в научном отношении. Плодот-
ворная работа комиссии и разумные советы К.И. Сатпаева способствовали успешному, третьему по 
счету, изданию «Истории Казахской ССР» в двух томах в 1957-1959 годах, Это издание получило 
положительную оценку, как со стороны научной общественности, так и в периодической печати.  
В Центральном государственном музее Республики Казахстан традиционным стало проведение 

мемориальных выставок, посвященных выдающимся деятелям науки и культуры. В ЦГМ РК была 
проведена выставка «Великий ученый земли казахской», посвященная 115-летию со дня рождения 
академика К.И. Сатпаева. В подборе материала к выставке приняли участие сотрудники Института 
геологических наук имени К.И. Сатпаева и архив академика, которые предоставили уникальные 
вещевые экспонаты: альбомы из семейного архива, шахматы, книги К.И. Сатпаева.  
Особое место следует уделить экспонатам, переданным в дар в сентябре 1985 г. в ЦГМ РК  

дочерью ученого – Меиз Канышевной. Одними из самых ценных вещевых экспонатов являются – 
личные вещи (трость, кресло, домбра, ручные часы). У посетителей музея вызывают большой 
интерес данные экспонаты.  К примеру, часы наручные, золотые с наборным браслетом из золота и 
платины  марки «Москва» №70551 были подарены К.И. Сатпаеву.   

 

 
КП 20391/59 

 
Данные о дарителе этих часов отсутствуют, но можно предположить, что они были подарены 

Канышу Имантаевичу на его 50-летний юбилей. Корпус часов из золота 583-й пробы, диаметром 33 
мм. Циферблат черный с полной оцифровкой 1-12. Цифры рельефные зеленого цвета. В верхней 
части контуры стены и башни  Кремля. Шкала с шестидесятью делениями, стрелки золоченные. В 
нижней части часов имеется надпись «Сделано в СССР». В советский период  такие ценные подарки 
дарились только видным деятелям науки и культуры за большие заслуги [4]. 

 
КП 20391/55 

 
Не менее интересным экспонатом является трость К.И. Сатпаева, изготовленная из дерева,  

инкрустирована металлом и покрыта лаком. Трость имеет дугообразную ручку, наконечник тупой 
формы. Можно предположить, что данная трость ручной работы и использовалась ученым в период 
болезни. Судя по потертостям в верхней и нижней части трость использовалась длительное время. 
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Следующий интересный экспонат экспозиции – домбра ручной работы из дерева с деревянными и 
металлическими заклепками.  

 
КП 16730 -1  [4] 

 
Струны инструмента сделаны из сухожилий животного. Данный экспонат свидетельствует о том, 

что К.И. Сатпаев увлекался народной музыкой и по воспоминаниям родных в редкие часы отдыха он 
любил играть на домбре и петь. Эта домбра была подарена ему товарищем по работе, к сожалению, 
фамилия дарителя неизвестна. 

 

 
КП 20391/11 [4] 

 
Предметом гордости фонда Центрального музея являются оригиналы личных документов ученого: 

диплома доктора геолого-минералогических наук, диплом академика Академии наук СССР, 
удостоверения депутата Верховного Совета СССР. 
Таким образом, изучение мемориального комплекса К.И. Сатпаева, включающего оригиналы 

вещевых, письменных и фотодокументальных музейных предметов дает возможность получить 
ценную информацию, касающуюся личной, научной и общественной деятельности ученого.  

 
1 Абдулин А.А. Выдающийся ученый, организатор науки, общественный деятель // Вестник РАН. 1999. № 3. 

230 с. 
2 Батырбеков Г.О. Наследие академика К.И. Сатпаева по общественным наукам. – Алматы: Ғылым, 1997. – 

112 с. 
3 Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кыдырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального 

Казахстана. – Алма-Ата, 1966. – 44 с. 
4 Данные из  фотодокументального фонда Центрального государственного музея РК.  
 

Түйіндеме 
Бұл мақалада Қазақстан ғылымның дамуына өзіндік үлес қосқан, талантты ғалым Қаныш Имантайұлы 

Сатпаевтың мемориалдық кешені, атап айтқанда ҚР МОМ қорына қызы М.Қ. Сатпаеваның музейлік мəнді 
жəдігер ретінде сыйға берген заттары сөз болады. 

Тірек сөздер: музейлік мəнді жəдігер, геология, Ғылым Академиясының бірінші Президенті, мемориалдық 
кешен. 

 
Summary 

The article deals with the identity of K.I. Satpayev, as a man of versatile talents that enabled the great scientist to 
successfully develop science in Kazakhstan. For example, studies of the memorial complex of K.I. Satpayev considered 
his things and written museum objects from the collections of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan, 
denoted to the museum by his daughter – M.K. Satpayeva. 

Key words: museum object, geology, the first President of the Academy of Sciences, memorial complex. 
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ƏОЖ 929(511)        
 

ҚҰНАНБАЙ ҚАЖЫ ҰРПАҚТАРЫ ШЕЖІРЕСІ 
 

Ысқақова Н.А. -  $аза-стан Республикасы Мемлекеттік Орталы- музейі 
-орды есепке алу тобыны! маманы 

 
Мақалада Азат Əрхамұлы құрастырған Құнанбай қажыдан бастау алған шежіре баяндалады. Соның ішінде 

Құнанбайұлы Ысқақтан тікелей тарайтын аталарым туралы қысқаша мағлұматтар келтіріледі. Мақала көпшілік 
оқырманға қызықты, жатық тілмен, ақпараттық, танымдық жəне зерттеушілік сипатта жазылған. 

Тірек сөздер: Жеті ата, шежіре, ұрпақ, мұра, мерейтой. 
 
Хакім Абайдың 170 жылдық мерейтойы қарсаңында, осы əулеттің тікелей ұрпағы ретінде өзімнің 

Азат Əрхамұлы құрастырған Құнанбай қажыдан бастау алатын шежіресін тарқатып, талдауды жөн 
санадым. Сонымен қатар ол кісіден тараған ұрпақтардың фотосуреттері мен мұраларын өзім қызмет 
атқаратын Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейінің қорына тапсырдым. «Жеті 
атасын білмеген – жетесіз» дейді қазақ. Сондықтан арғысын қозғаманның өзінде, бергі жеті атамды 
санамалап, саралап, тізуді міндет санаймын. Мен – қазақтың ойшылы, қазақ əдеби тілінің негізін 
қалаушысы Абай Құнанбайұлының туған інісі Ысқақтың тікелей ұрпағымын.     
Жетінші атам Өскенбай Ырғызбайұлы (1778-1850) – жастайынан зерек, ақылгөй жан болған екен. 

Əкесі Ырғызбай дүниеден озған соң, ел ағасы Кеңгірбай би өзі қартайған шағында Өскенбайды 
тəрбиелеп ел билігін қолына беріп, би қояды. Өскенбай би бəйбішесі Зере апамыздан (шын аты – 
Тоқбала Бектемірқызы) – Құттымұхамбет, Құнанбай, Тайбала есімді екі ұл, бір қыз сүйеді. 
Құттымұхамбет жастай қайтыс болған. Зереден кейінгі төрт əйелінен Өскенбай би тоғыз ұл көрген. 
Тобықты елін билеген Өскенбай баба орта жасқа келгенде ел билігін үлкен ұлы Құнанбайға 
тапсырады [1, 474]. 
Алтыншы атам аға сұлтан, қоғам қайраткері Құнанбай қажы Өскенбайұлының (1804-1886) төрт 

əйелі болды. Бəйбішесі Əйбөбектен (Күңке) Құдайберді туады. Ұлжан анадан Тəңірберді, Абай 
(Ибраһим), Ысқақ, Оспан, ал үшінші əйелі Айғыздан Халиулла, Смағұл, Кəмшат туған, төртінші 
əйелі Нұрғанымнан ұрпақ болмаған. Өскенбайдан басталған билікті оның ұрпақтары 150 жыл бойы 
Совет өкіметі билікке келгенге дейін қолдарынан шығармаған [1, 370]. 
Құнанбай бабамыздың балаларының арасында Абайдың айтқанымен жүріп, тəрбиесін көріп, 

ағаларын арқа тұтқан інілері Ысқақ пен Оспан өзара тату болған. Бірақ, Оспан жас шағында қайтыс 
болды.   

 
$Gнанбай HскенбайGлы (1804-1886) 

 
Бесінші атам Ысқақ Құнанбайұлы (1847-1901) – Абайдың өзінен кейінгі туған тете інісі. Ол да 

Ұлжан анадан туған. Бірақ, Құнанбай əкесінің үлкен əйелі Күнкенің қолында тəрбиеленген [1, 612]. 
Ірі денелі, алып күштің иесі Ысқақ атам өте шаруақор, ақкөңіл, сөзге  шешен, байыпты, мінезді, екі 
сөйлемейтін, жомарт жан болған екен. Ол кісі Абай ағасының шаруашылығын өз істерімен қоса 
жүргізіп, оның білім, ғылыммен айналысуына мүмкіндік жасаған. Ысқақ атам Абайдың қолын 
ұзартқан. Кедей-кепшіктің жағдайын көп ойлайтын, қолы ашық жан болған екен. Ысқақ атам ауыл 
молдасынан оқып, ескіше хат таныған. Абайдың ұйғарымымен, халқының қалауымен 9 жыл болысқа 
сайланып, ел басқарған. Ерте дүниеден озған ағасы Құдайбердінің балаларына –  Шəкəрім бастаған 
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інілеріне ерекше қамқорлық көрсеткен. Құнанбай тетелес үш баласы – Тəңірберді, Абай, Ысқақты бір 
күнде үйлендіріп, еншілерін беріп, бөлек отау етіп шығарған. Сонда Абай мен Ысқаққа Ащысу 
бойындағы Тесіпшыққан қорығы мен Ақшоқыдан жер берді. Алғашқы жылдары бірге тұрған Абай 
мен Ысқақ арасындағы тату-тəтті туыстық қарым-қатынас өмір бойына үзілмеген. Араларына 2-3 ай 
салып  Ділдəдан туған Мағауия мен Тектіден туған Кəкітай да бірге тай-құлындай тебісіп, сырлас, 
мұңдас, құрдас туыс болып өсті. Текті жастай қайтыс болғанан соң Кəкітай Абай атаның ауылында 
Ділдə ананың бауырында өсіп ер жетті. [2, 116] 
Төртінші атам Ғабдүлхакім Ысқақұлын (1869-1915) ата-анасы Кəкітай деп еркелетіп атап кеткен. 

Кəкітай атам 8 жасынан бастап ауыл молдасынан 4 жылдай сауатын ашып, түрікше жəне арабша хат 
таныған. Кəкітайдың ерекше зеректігін байқаған Абай оны өзіне бала етіп алып, Мағауиямен бірге 
тəрбиелеген. Семейге бірге ертіп барып, орыс тілін үйреткен. 1-2 жыл ішінде Кəкітай ата орыс тілін 
жетік біліп қана қоймай, орыс əдебиеті классиктерінің шығармаларын, Еуропа елдері мəдениет 
қайраткерлерін оқып, өз заманының білімді азаматына айналды [2, 129]. Кəкітай Абай ағасының 
мұраларын тұңғыш бастырушы. Ол кісі Абай атаның барлық өлеңдері мен поэмаларын, ғақлия 
сөздерін жинақтап, тұңғыш рет өмірбаянын жазып, өз қаражатымен 1909 жылы Петербургте алғашқы 
жинағын бастырып шығарғандығы көпке мəлім [5, 60]. 

 
ҒабдEлхакім (Кəкітай) Ыс-а-Gлы (1869-1915) 

   
Үшінші атам Əрхам Кəкітайұлы (1885-1962). Кəкітай атамның тұңғышы болғандықтан, қазақтың 

қалыптасқан салты бойынша Əрхамды Ысқақ атасы мен Абай атасының тəрбиесіне берген. Абай 
атамыз қайтыс болғанда, Əрхам атам 19 жаста болған екен [3, 9]. Осы жасқа дейін Абай атасының 
қасында отырып, сөздерін естіп, өлеңдерін жаттап, оның ақын, өнерлі шəкірттерімен бірге музыка 
аспаптарын жəне дойбы, тоғызқұмалақ ойындарын жетік меңгерген. Əрхам атам байдың ұрпағы 
ретінде көп жылдар бойы қуғында жүрді. Мұхтар Əуезов бастаған қазақ зиялыларының тікелей 
араласуының арқасында Абай ұрпақтары ақталып еліне қайтқан екен. Əрхам атам елге оралысымен 
Семейдегі жəне Жидебайдағы Абай музейінің іргетасын қалап, оны Абай мұраларымен толықтырған. 
Абай мұраларын жинап, шығармаларына анықтама, түсінік беріп, музей қорын қолжазба, естелік, 
ғылыми зерттеулермен байытқан. Абай атаның көптеген өлең-жырларын,  ол кісінің əйел теңдігін 
көздеген игі ісін баяндайтын «Зағипа» атты дастанын жəне «Абайдың өмір жолы» повесін жазып 
қалдырған.    

 
Dрхам КəкітайGлы (1885-1962) 
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Өз атам Азат Əрхамұлы (1928-1996) – Əрхам атамның кенже ұлы. 1951 жылдан Аягөз қаласын-
дағы №2 мектепте қазақ тілі мен əдебиетінің мұғалімі болған, Ысқақ атасы мен Əрхам əкесінің ісін 
ілгері дамытып, Ұлы Абай мұрасын насихаттаумен үзбей шұғылданған жан. [4, 6]. Атам мен апам 
Қарлығаш Құлшыбекқызы да осы аталған мектепте жарты ғасырға жуық қызмет істеп, шəкірт 
тəрбиелеп, ел құрметіне бөленген жандар. Жұбайы Қарлығаш екеуі бірлесе отырып, Абай ұрпағы 
ретінде Аягөз қаласындағы №2 мектепте Абай мен М.Əуезовтың əдеби-мемориалдық музейін 
ұйымдастырған, оны 1987 жылы Мұхтар атамыздың 90 жасқа толу мерейтойы қарсаңында ашты. 
Азат атам осы музейді ашу қарсаңында жоғарыда айтылған «Құнанбай қажы ұрпақтары» атты мына 
белгілі шежірені құрастырған. 

 
Бұл музей Абай мен Мұхтардың жəне Шəкəрім атамыздың өмір жолы мен шығармашылық 

мұрасын оқушыларға тереңдете жеткізіп, насихаттаудың мəдени ошағына айналды. Бұл музей – Азат 
атам мен Қарлығаш апамның ақынның ұрпағы ретінде Аягөз қаласының халқына, ұрпақтарына 
қалдырған бағалы ескерткіші.  

 
Азат DрхамGлы (1928-1996) 
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Əкем Əлішер Азатұлы (1951-2010) – Аягөз қаласында дүниеге келген. 2 жасынан Жидебай 
қорығында орналасқан музейде тұратын атасы Əрхам Кəкітайұлының қолында тəрбиеленген. Дана 
Құнанбай атамыздың үйінде, жерінде тұрып Ұлы Абай, Кəкітай аталарымыздан нəр алған Əрхам 
атамыз əкем Əлішерді де ата-бабасының тарихын жақсы білетін зерделі етіп тəрбиелеген. Əкем 
мектепке барар жылы Əрхам ата Қарауылға көшіп келген екен. Əлішер əкемнің келбетінде Абай, 
Ысқақ, Кəкітай бабаларының бейнесі тұратын, ол кісінің бойында аталарынан бойына сіңірген 
қасиеттері де аз емес еді. Барлық музыкалық аспаптарда (пианино, домбыра, мандолина, гармонь, 
гитара т.б) ойнап, əн салып, пьесаларда түрлі рөльдерді сомдап, жақындарының тойларында асаба 
болып та жүретін. Қазақстанға əйгілі «Қаламқас» ансамбілінің құрамында оркестрде мандолинде 
ойнаған, өнерге таласы бар жан еді. Əкем барлық саналы өмірін жас ұрпақты білім нəрімен сусында-
тумен, адамгершілікке тəрбиелеумен, ұстаздықпен өткізді. 1981-1998 жылдары Аягөз қаласындағы № 
44 теміржол орта мектебінде тарих пəнінің мұғалімі, кейіннен меңгеруші болып қызмет атқарды. Сол 
жылы Алматы қаласына қоныс аударып, ұстаздық қызметін жалғастырып, меңгеруші, кейінгі бір 
жылдары мектеп директоры да болып қызмет атқарды.  
Байқап қарасам, Абай сынды ұлы бабамыздың іліміне інісі Ысқақтан бастап, одан тараған 

ұрпақтарының еңбектері де жалғасын тапқандай. 

Шыңғыста Абай сынды дана туған, 
Шəкəрім, Мұхтарлар дара туған. 
Ақылбай, Мағауия, Тұрағұл, Кəкітай, Əрхам- 
Ақындықпен əкенің жолын қуған, –  

деп жырлайды Азат атам. Ақындық ұлы қасиет атадан балаға дарыған Азат Əрхамұлы да, əкем 
Əлішер де өлең шығаратын [4, 4]. Əкем Азат атамның өлеңдерін жинақтап «Сырлы жүрек» атты 
кітабын жарыққа шығарып, əке алдындағы бір парызын өтеген еді.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dлішер АзатGлы (1951-2010) 
 
Асқар тау əкем 2010 жылы мамыр айында сырқаттанып дүниеден өтті. Өмір бойы текті ұрпақтан 

тарағанымызды мақтан етіп айтып, бойымызға сіңіріп, аталарымыздың мұраларын жинаудан 
жалықпайтын, аса құрметпен өткізілген құнды фотосуреттер Абай Құнанбайұлының торқалы 
мерейтойының аясында киелі шаңырақ – еліміздің бас музейі ҚР Мемлекеттік Орталық музейінде 
ұйымдастырылған «Абай əлемі» атты көрмеге қойылды. Енді осы мұралар музей қорындағы Абай 
Құнанбайұлы кешенін толықтыра түсіп, ғылыми айналысқа еніп, өскелең ұрпақты барынша жаухар 
қазынасымен тəрбиелеуде зор үлесін қосады деген сенімдемін. 
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В статье повествуется о родословной летописи, берущей свое начало от Кунанбая хаджи, составленной 
Азатом Архамулы. В том числе приводится краткий обзор родословной моих предков от Искака Кунанбайулы. 
Статья информативна, познавательна и предназначена для широкого круга читателей, написана доступным 
языком.   

Ключевые слова: Семь поколений, родословная, потомок (наследник), наследие.  
 

Summary 
The article is written on a basis of a family tree (shezhire), made by Iskakov Azat Arkhamovich, the lineal 

descendant of  Khunanbay. 
In the article more detailed genealogy from the Kunanbays son Iskak to todays descendants one of which is the 

author of this article Iskakova Nurgul is described. 
Key words: Seven generations, genealogy, descendants, heritage 
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К ЮБИЛЕЮ ЧОКАНА ВАЛИХАНОВА 
 

Кусаинов К.К. – полковник НУО  г. Астана 
 

В статье идет речь о казахском ученом и путешественнике Чокане Валиханове, его патриотических 
чувствах, свободе казахов и дружеских отношениях с русскими демократами современниками. Открытия, 
сделанные им, поставили молодого поручика русской армии в ряд с выдающимися географами мира. 
Валиханову принадлежат труды по географии, истории, этнографии, экономике, социологии Казахстана, он 
сделал записи казахского фольклора. 

Ключевые слова: Чокан, о казахах, мысли, патриотическое чувство, путешествие. 
 

«Он человек будущего – жил в прошлом» 
                                                                                          О. Сулейменов. 

 
Первый казахский русскоязычный ученый Чокан Чингисович Валиханов, востоковед, историк, 

этнограф, просветитель, оставил большое научное и литературное наследие, сыгравшее важную роль 
в воспитании молодого поколения юных воинов и офицерского состава в духе казахстанского 
патриотизма на современном этапе становления Воруженных сил Республики Казахстан. 5 ноября 
(1835 год) великому сыну казахского народа исполнилось 180 лет.  
Настоящая статья, «К юбилею Чокана Валиханова», преследует  цель привлечения подрастающего 

поколения Казахстана, в особенности молодых воинов и офицерских кадров, к тщательному 
изучению историко-культурной среды, изучению государственного  языка, познанию  истории 
Казахского ханства, и в целом казахской  культуры, традиции и обрядов.  
Чокан Валиханов жаждал для своего народа просвещения, образованности, собирал и изучал 

мудрые народные творения, сделал их достоянием русских и европейских исследователей. Ему 
принадлежат научные трактаты по истории, географии и этнографии казахского, киргизского и 
других народов по литературе и фольклору. 
Молодой Чокан  рос и воспитывался  в Сырымбете – красивейшем месте Северного Казахстана. 

Одна деталь из жизни Чокана Валиханова: «Особенно же влиятелен был для степи пример Чокан 
Валиханова. Это был небывалый феномен – киргизский юноша, офицер, принадлежавший  к свите 
генерал-губернатора, принятый в высшем кругу в местной столице Омске, мало того, пользовавшійся 
в местном русском обществе репутацией человека съ блестящими умственными способностями и съ 
благороднымъ направлениемъ мыслей. Чокан придалъ такой блескъ имени Валихановыхъ, что другіе 
валиханиды, не называвшіеся Валихановыми, получившіе свои фамильные прозвища не по имени 
хана Вали, а по именамъ его сыновей, стали потомъ добиваться замены ихъ негромкихъ фамилій 
славнымъ именемъ Валихановыхъ. В среде ближайщихъ родственников Чокана память о нем 
хранится, как о добромъ семейномъ гениіи. И теперь еще чувствуется духовное наследство, 
оставленное Чоканом в родной семье; онъ показалъ имъ, какого тонкого судью человеческих 
поступковъ вырабатываетъ европейская культура».( См:  В юрте последнего киргизского царевича 
[1].  Изъ поездки в Кокчетавский уездъ Г. Потанина.  
Описание усадьбы Чингиса находим в записях А.К. Гейнса: «Зимовка Чингиса лежит от  

настоящего места кочевий в 10 верстах. Две живописные горы, покрытые бором, закрывают его 
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усадьбу; пронесшись по каменистому подъему и спуску, мы увидели несколько домиков во вкусе 
наших помещичьих средней руки, а посредине мечеть. В середине дома, занимаемого Чингисом с 
женою, убранство подходит к помещичьему. В доме орган, играющий по двенадцати пьес; зеркала в 
простенках, бронзовые канделябры с хрустальными подвесками, также гарднеровских или корнилов-
ских ваз стоят китайские, лампа на столе, диван и прочее. Все полы выложены ташкентскими и 
персидскими коврами: на мебель накинуты тигровые, барсовые и медвежьи шкуры. Общее 
впечатление приятно» [2].  
Передовые люди казахской интелигенции Х1Х века являлись очевидцами и участниками измене-

ний в хозяйственной, политической и культурной жизни казахского народа. В их творчестве нашли 
отражение многие социально-исторические проблемы. Четко сформулировал свой критерий в этом 
отношении Чокан Валиханов: «Думать о прошедшем и заботиться о настоящем» [3]. Собранный и 
систематизированный фактический материал позволил Чокану Валиханову рассмотреть исторически 
сложившийся институт единого Казахского ханства в его становлении и развитии на примере 
правления своего прадеда, хана Аблая [4].  
По мнению Чокана, он (Аблай) первый предоставил своему произволу смертную казнь, что 

производилось прежде не иначе, как по положению народного сейма (собрания биев и аксакалов) [5]. 
Определяя общий характер внутренного правления Аблая, Чокан Валиханов назвал политику своего 
прадеда  «тамерлановской». Это короткое и предельно конкретное определение четко характеризует 
не только сущность ханской власти, но и взгляды казахского ученого-историка. 
Служение будущему своего народа было  мечтой Чокана. Он говорил, что прежде всего любит 

свой киргизский (казахский), потом Сибирь, потом Россию, а потом и все человечество. Одна любовь 
заключена была у него в другую, как у кунгурцев. К примеру вот его смелое заявление: «Когда 
русские бьют киргизов, я восстаю против русских», - говорил он, - «когда французы бьют русских, 
сердце мое на стороне русских» [6]. Он не был усидчивым ученым и тружеником, а был кавалерий-
ским офицером в составе казачьих формирований, потому и привык выполнять приказ начальства, 
преодолевая расстояние от Омска до Чунжа.  По части тюркской литературы все ему давалось легко, 
потому что он владел киргизским языком в совершенстве, с ранних лет изучая тюркские, арабские и 
киргизские письменности в аульной  мектебі (мусульманской школе-медресе) [7].  
Статьи Чокана Валиханова о казахах отличаются конкретной постановкой  рассматриваемого 

вопроса, большой целеустремленностью и, главное, критикой царских военных чиновников. В них он 
освещал вопросы экономики, хозяйства, тоговли, просвещения и административного управления 
казахского общества, настойчиво говорил о необходимости просвещения народа, важности развития 
науки. 
Например еще одно высказывание Чокана Валиханова: «Трудно пока сказать, что хочет прави-

тельство, чего должны ждать от него киргизы (казахи). Будут ли заводиться школы или станут 
хлопотать о мечетах? Станут ли утверждать адат, шариат или же введут нечто вроде Гасфордовской 
религии, смеси ислама и протестантства?» [8].  
Чокан Валиханов с первых шагов военной службы вступил на путь дружеского отношения ко всем 

сослуживцам, всегда держался братства с русским народом, в особенности передовой интеллиген-
цией, общался с выдающимися учеными и общественными деятелями России.  

 
1 «Русское богатство» 1896 г. № 8. С. 78-79. 
2 А.К.Гейнс Собрание литературных трудов. - СПб., том 1. 1895.  - 265 с. 
3 Ч.Ч. Валиханов Собрание сочинений. - Алма-Ата, 1961. - том 1. - 230 с. 
4 Собр.соч., том 1. 430 с. 
5 (Там же. С. 430).                                          
6 Сочинения Ч.Ч. Валиханова Изданное под редакциею Члена корреспондента Н.И. Веселовского. - СПб. 

1904. - С. ХХХ1-ХХХ11.                                         
7 Там же. С.ХХХУ. 
8 «Колокол» 1 августа 1867. - 6 с. 
 

Түйіндеме 
Мақалада Шоқан Шыңғысұлының нағыз қазақ мінезді, ол ең бірінші кезекке ұлтының мүддесін батыл 

ұстанғаны, қазақ азаттығы жолында күресі, ұрпақ тəрбиесі жайында  ой козғалады. Шоқанның əскери өмірі 
туралы біраз жайттар баяндалады 

Тірек сөздер: Шоқан, қазақ азаматы, географ, ғұлама, ойшыл, ұлы тұлға 
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Summary 
In article there is a speech about the Kazakh scientist and the traveler Chokana Valikhanov, his patriotic feelings, 

freedom of Kazakhs and the friendly relations with the Russian democrats contemporaries. The discoveries made by it 
put the young lieutenant of the Russian army in a row with outstanding geographers of the world. Valikhanov possesses 
works on geography, history, ethnography, economy, sociology of Kazakhstan, he made records of the Kazakh folklore. 

Key words: Chokan, about Kazakhs, thoughts, patriotic feeling, travel. 
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Қ.И.СƏТБАЕВ ЖƏНЕ ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҮСТІ МЕТАЛЛУРГИЯСЫ:  
ТАРИХИ ТАЛДАУ 

 
Сагиндикова С.С. – аға о-ытушы, магистр,  

$.ЖGбанов атындағы А-тFбе F!ірлік мемлекеттік университеті 
 
Қ.И.Сəтбаевтің Орталық Қазақстандағы түсті металлургияның қалыптасуы, жетістіктері мен көлеңкелі 

тұстары айтылады. Үлкен Жезқазғанды дамытудағы Қ.Сəтбаевтің орны. Түсті металлургияның  дамуындағы 
Ғылым академиясының ерекше рөлі көрсетіледі. 

Тірек сөздер: Түсті металлургия, академия, ғұлама ғалым, Қарсақбай, Жезқазған, Жезді, кеншілер, инженер, 
байыту комбинаты, карьер, металлогенді. 

 
Социалистік индустрияландыру саясаты аясында жүргізілген зерттеу жұмыстары Қазақстанның 

Жезқазған өңірінде табиғи қазба байлықтары туралы ежелгі заманнан бүгінге дейінгі ғалымдар 
дəлелдеп келген, Жезқазған өңірінде (мыс, күміс, алтын т.б.) мол екені белгілі болды. Осы өңірдегі 
байлықты игеру қажеттігін Қ.Сəтбаев əлденеше рет дəлелдеген.  
Қаныш Сəтбаев қазақ даласының түсті металл кен орындары, жалпы, шикізат байлығы, олардың 

орналасқан аудандарының ерекшелігі туралы өзінің əр жылдардағы еңбектерінде жан-жақты 
талдаулар, толымды тұжырымдар жасап отырған. 1927 жылы Томск институтын енді ғана бітірген 
жас маман Қ.Сəтбаев «Қарсақбай ауданының күйі», «Қарсақбай ауданының келешегі» атты көлемді 
мақала жазып, «Жаңа мектеп» журналына жариялайды. Бұл мақалалар да өлкенің кен байлығын 
«Қарсақбай зауыты 1925 жылдың жазынан бастап, жұмыс, кіре, зауытқа керек тас, ізбес, баялыш, тал 
сияқты заттарды даярлау үшін 1926 жылдың 1-ші қазанына дейін жұмыскерлер жалақысын былай 
шығарғанда, кіре жəне басқа ұсақ жұмыстарына төленген шығындар мынадай: 1) Жосалы мен 
Қарсақбай арасындағы кіреге 140.000 сом; 2) Қарағанды-Қарсақбай арасындағы кіреге 75647 сом; 3) 
Атбасар-Қарсақбай арасындағы кіреге 80.000 сом; 4) Зауыт аймағындағы тас ізбес тасу сияқты ұсақ 
кірелерге 75.000 сом; 5) Баялыш пен тал даярлау жұмысына 2.500 сом; 6) Шөп пен шайыр даярлауға 
5.500 сом. Барлығы 378.647 сом. Бұл зауыттың бір жылдың ішінде ғана төлеген шығыны...» [1. 3б.]. 
Жезқазған өңіріндегі кен байлықты өндіруде ағылшындар жетекші роль атқарды. Кəсіпорынды 

іске қосу үшін шетелдіктер 10 жылдың ішінде жалпы көлемі 3 млн. 500 мың сом жұмсаған [2.14б.]. 
Өлкенің өнеркəсіп орындарындағы жұмыскерлердің əлеуметтік жағдайлары шектен тыс қиын 

болды, кəсіпорын иелері өндірісті техникалық жағынан жабдықтауға, яғни жұмысшылардың еңбегін 
жеңілдетуге ешқандай шара қолданбады. Өте қарапайым, əрі арзан қол жұмысына негізделген өндіріс 
орындары мен тегін деуге боларлық жүмыс күші оларға үлкен табыс өкелді. Мысалы, Спасск 
заводында 1914 жылы 1 пұт мысты өндірудің өзіндік құны 4 сом 50 тиынға түссе, сату бағасы 13 сом 
68 тиын болды. Демек, мұнда өндірілген əрбір пұт мыс қоғамға 9 сом пайда келтіріп отырды.  
Өндіріс иелері жұмысшыларды жалға алған кезде берген уəделерінде тұрмай, алдап кетіп отырды. 

Мысалы, Спасск заводында жұмысшыларды жалға алумен айналысқан ағылшын кəсіпкері Аткинсон 
1905 жылы жұмысшыларға жылдық ақыларың 420 сом болады деп шарт жасап алып кетсе, осы 
кеніштің жұмыскері Т. Низовитин Ақмола уезі полиция  уряднигіне жазған арызында келісім бойын-
ша айлық жалақысы 40 сом болғанын, кейіннен зауыт бақылаушысы ешқандай себепсіз оны 5 сомға 
дейін азайтқанын айтты [3.18п.]. 
Кеңес үкіметінің орнауымен байланысты монополистік билік келмеске кетті. Шетелдік акцио-

нерлік қоғамның меншігінде болған кəсіпорындар мемлекеттік меншікке (национализация) айналды. 
Атбасар революциялық комитеті жəне Қарсақбай, Байқоңыр, Жезқазған кəсіпорындарының 

жұмысшылары мен Қайдауыл, Қызыл-Жыңғыл болыстары еңбекшілерінің біріккен съезінде 
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сайланған Қарсақбай атқару комитеті саяси, шаруашылық жұмыстарымен қатар, өндіріс орындары-
ның ғимараттарын, техникалық мүліктерін қорғауды ұйымдастыру шараларын қолға алды. Кеңес 
өкіметінің əкімшілік-басқару ұйымдарының бұл əрекетіне байырғы жұмысшылар көмек көрсетті. 
Өндіріс орындарын жұмыс қалпында сақтауға, Байқоңыр көмір кеніштерінің жұмысшылары шахта-
ларды судан тазартуға əрекет жасады. 
Өндіріс орындарында алғашқыда стихиялық түрде ұйымдасқан жұмысшы басқарулары 1918 

жылдың 3 мамырында Түркістан республикасы Халық Комиссарлары Кеңесінің қаулысымен 
заңдастырылды.  

1918 жылдың 11 жəне 17 мамырындағы қаулысында РСФСР Халық Комиссарлары Кеңесі 
Қазақстанның көптеген тау-кен кəсіпорындарын, оның ішінде Қарсақбай, Спасск заводтары, 
Жезқазған, Өспен мыс, Қарағанды, Байқоңыр көмір кеніштерін, ұлттық (мемлекеттік) меншікке 
айналдыру туралы шешім қабылдады [4.18п.]. Бұл қаулыны бірден жүзеге асыруға бұрынғы Ресей 
империясына кірген ұлан-байтақ территорияны қамтыған азамат соғысы бөгет жасады. 
Соғыс аяқталып, Кеңес өкіметі түпкілікті орныққаннан кейін, кəсіпорындарды мемлекет менші-

гіне алу туралы алғашқы шаралар атқарыла бастады. 1920 жылдың көктемінде осы жұмыстарды 
орындау мақсатында Атбасардан Қарсақбай зауытына, кеніштерге арнаулы комиссия келді. Кəсіп-
орындардың жағдайымен танысқан комиссия оларды əзірге тоқтатып қою туралы шешім қабылдады. 
Бұл жағдай 1925 жылдың маусым айына дейін созылды. Байырғы жұмысшы А.Комиссаров басқарған 
90-ға жуық жұмысшылар мен қызметкерлер ерікті түрде үкімет тарапынан бөлінген шамалы қаржыға 
қанағат тұтып, кəсіпорындарды күзетті, тұрғын үйлер мен өндіріс ғимараттарына жеңіл жөндеу 
жұмыстарын жұргізіп отырды [5.42п.]. 
Осындай шаралар Спасск өндіріс орындарында да жүргізілді. 1919 жылдың 5 желтоқсанында 

Ақмола уездік революциялық комитетінде өндіріс орындарының бұрынғы басқарушысы А.Рябцов-
тың есебі тыңдалды. Онда революциядан кейін жəне азамат соғысы жылдары кəсіпорындардың 
жұмысшылар комитетінің бақылауында болғаны, солардың күшімен өндіріс орындарының техника-
лық жабдықтары мен ғимараттарының негізінен сақталғаны туралы айтылды. Төңкеріс жылдары 
Спасск зауытында - 70, Қарағанды көмір кеніштерінде - 150-ге жуық, Өспенде - 15, Сарысу фабрика-
сында - 8 адам жұмыс орындарында қалды. Барлық өндіріс орындарын мекендеген халықтың жалпы 
саны 800-ге жуық болды. Кəсіпорындардың ішінде тек айына 60 мың пұтқа жуықкөмір өндірген 
Қарағанды кеніштері ғана жұмыс істеп түрды. 
Түсті металлургияны дамытуға, қажетті қаржыны жинауға күшті жұмылдыру мақсатында, Еңбек 

жəне Қорғаныс Кеңесінің (СТО) 1926 жылғы 6 қаңтардағы шешімімен Түстіметалдар қорының 
арнаулы комиссиясы құрылды. Қорға артық айналыс қаражатынан түскен түсім, түсті металдар 
сатудан құралған қаржы, қаржыны үнемдеуден түскен басқа түсімдер жиналды. Оның барлығы түсті 
металдар өнеркəсібін дамытуға бағытталды. 
Кеңес өкіметінің экономикалық саясатының басты стратегиялық бағыттарының біріне айналған 

түсті металлургия өнеркəсібінің басқару ісіне де көптеген өзгерістер енгізілді. 1918 жылдың өзінде-ақ 
Бүкілресейлік Халық Шаруашылығы Кеңесінің (ВСНХ) металл бөлімінің жанында мыс өңдеу 
өнеркəсібінің Бюросы құрылған болатын. Түсті металлургия кəсіпорындары ұлттық меншікке 
айналдырылған соң, мыс өңдеу өнеркəсібінің Орталық басқармасы (Центромедь) құрылды. Бұл 
ұйымның міндетіне тек мыс кен орындарының қорын есептеу мен бөлу ғана кірген жоқ, сонымен 
бірге, мыс өндіру, балқыту өнеркəсібін қалпына келтіру міндеті қойылды. Ал, 1920 жылы Центро-
медь түсті металл өнеркəсібінің Бас басқармасы (Главцветмет) болып қайта құрылды. Жаңадан 
құрылған ұйым тек мыс қана емес, барлық түсті металдар өнеркəсібін біріктірді [6.10б.]. 

1925 жылдың 10 маусымында Еңбек жəне Қорғаныс Кеңесінің қаулысы бойынша «Атбасартүсті 
металл» тресі құрылды. Оның негізгі міндеті Жезқазған мыс, Байқоңыр көмір кеніштерін іске қосып 
Қарсақбай мыс зауытын салып бітіру болды. 
Жағдайды анықтау үшін Қарсақбайға ВСНХ-ның арнаулы комиссиясы келді. Комиссия ВСНХ-

ның мəжілісіне дайындаған хабарламасында кəсіпорындардың толық сипаттамасын берді. Ағылшын 
кəсіпкерлерінің кезінде басталған Жезқазған шахталарында өндірілген кеннің жалпы көлемі 2 461 
366 пұт болды. Азамат соғысы жылдарында мыс кеніштерінің жүмысы тоқтатылып, шахталарды су 
алып кетті. Мамандардың пікірінше, кеннің құрамындағы мыстың мөлшері өте көп, яғни жоғарыда 
көрсетілген барлық кеннен 200 мың пұт таза мыс алуға болады деп есептелінді. 
Байқоңыр көмір қазбаларында 1912-1921 жылдар аралығында барлығы 2 189 741 пұт көмір өнді-

рілді. 1921 жылы көктемгі су тасқынынан ескі тіректер құлап, шахталарды су басып кетті. Кеніштерді 
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күзеткен аздаған жұмыскерлердің оған қарсы тұруға шамасы келмеді. Дегенмен, тексеру кезінде 
шахталарды судан тазартып, көмір өндіруді қайта жалғастыруға болады деп шешілді. Тіпті, қойма-
ларда шетелдіктердің кезінен қалған осы жүмысқа қажетті насостар мен басқа техника да бар болып 
шықты. 
Үкімет комиссиясының жан-жақты тексергені – Қарсақбай зауытының жағдайы болды. Зауыт 

құрылысының барысын анықтай келіп, мамандар құрылыс жұмысын 80%-ға, машиналар мен 
механизмдердің орнатылуын 40-50% бітті деп бағалады. Зауыттың əлі орнатылмаған 25 тонналық 
шарпу пешінде жылына 300 мың пұт мыс балқытуға болады деп жоспарланды. Зауыт қоймаларында 
шарпу пешін жəне газ генераторын салуға жететін бағасы 400 мың сом болатын күйдірілген кірпіш 
жəне байыту фабрикасының құрастырылып үлгірмеген құрал-жабдықтары бар болып шықты. 
Ағылшындар салып бітуге жақындаған механикалық жөне ағаш шеберханаларының ғимараттары да 
кəсіпорынды күзеткен жүмысшылардың арқасында жақсы қалпында сақталды. Осылардың бəрімен 
толықтай танысқан комиссия Қарсақбай зауытын жəне кеніштерді қалпына келтіріп, іске қосуға 
болады деп есептеді [7.15б.]. 
Мыс зауытын, кеніштердің жүмыстарын бастап кетуоңай болмады. Соғыс жылдары бүліншілікке 

ұшыраған ғимараттарды жөндеу, қалпына келтіру үлкен күшті, көп қаржыны талап етті.  
Кəсіпорындарды қалпына келтіру жүмысының жалпы көлемі анықталғаннан кейін, «Атбасартүсті-

металл» тресінің басқармасы алғашқы бөлінген 3,5 млн. Сомның жеткіліксіз болатынын ескеріп, 
қаржы мөлшерін 10,5 млн. Сомға дейін көбейтті. Өнеркəсіп орындарын жөндеп, іске қосу мерзімі үш 
жылға белгіленіп, қаржы да сол уақытқа сай бөлінді. 1925-1926 жж. – 2,5 млн. Сомды, 1926-27 жж. – 
6,2 млн. Сомды, 1927-28 ж.ж.-2,3 млн. Сомды игеру көзделді. Ал, кен базасы азайып, қалпына 
келтіруге тиімсіз деп табылған Спасск зауытын сақтап түруға 60 мың сом бөлінді [8.61п.]. 

«Атбасартүстіметалл» тресінің алдын-ала жасаған болжамы бойынша, Қарсақбай зауытының, 
кеніштердің жəне темір жол құрылысына барлығы 610 адам керек болды. Оның 300-і мыс кеніште-
рінде, 150-і көмір қазбаларында, 150-і зауыт құрылысында жұмыс істейді деп жоспарланды.  
Жұмысшылардың тең жартысы жергілікті халықтан болса, қалғандарын сырттан шақыру жоспар-

ланды. Зауыт жұмысы жалғасқан уақытта Қарсақбайда 29 орыс жұмысшылары жасайды деп 
жоспарланды.    
Құрылыс ісін жедел жүргізуде кезек күттірмейтін маңызды мəселелердің бірі – жүк тасымалдау 

мəселесі болды. Кəсіпорындарды тезірек іске қосу үшін оған қажетті материалдарды: ағаш, кірпіш, 
цемент, техникалық жабдықтар т.б. – барлығы 35 мың тонна болатын жүкті жеткізу керек болды. 
Ағылшындардыңтəжірибесін пайдаланып, жүкті жылжымалы темір жолмен жеткізу тиімсіз болатын 
болды. Оған уақыт та, керекті қаржы да жоқ еді. Жосалы мен Атбасар станцияларынан жүк тасуды 
ұйымдастырған Литвиновтың кеңсесі 315 шақырымдық Жосалыдан жылжымалы темір жол арқылы 
тасылған жүктің əр пұтынан 3 теңгеден алса, одан əлдеқайда алыс Атбасар станциясынан (520 ш.) 
кіремен тасыған жүктің əр пұтын 60 тиыннан бағалады. 
Темір жол болмаған жағдайда, əрине, уақыт үнемдеу үшін жүкті автомашинамен тасымалдау 

жылдам болатын еді. Бірақ зауыт құрылысына қажетті 35 мың тонна жүкті тасуға 200 автомашина 
керек болды. Қарсақбайда тек 25 қана автокөлік болды. Сол себепті жүк тасу үшін негізгі күш ретіңде 
ғасырлар бойы өмірде тексерілген, жəй болса да сенімді кірені пайдалану тиімді деп шешілді. 1921 
жылы кеңес өкіметінің өкілдері есебі бойынша Қарсақбайда бар-жоғы 253 қорапты арба, 85 тарантас, 
769 түйе, 18 ат қана қалған екен. 

«Атбасартүстіметалл» тресінің өтініші бойынша,  жергілікті халық көлік жинап беруге көмектесті. 
Зауыт құрылысының қайта жандануын үлкен қуанышпен қарсы алған қазақтар күш-көліктерін ғана 
беріп қоймай, өздері кіреші болуға ықыласпен келісті. Қысқа мерзімнің ішінде комбинат құрылысы 
екі мыңға жуық күш көлік жинап алды. Қарсақбай мен Жосалының арасындағы 16 бекет қалпына 
келтірілді. 
Зауыттың құрылысымен қатар қызу қолға алынған жұмыстардың бірі –оны мыс жəне көмір 

кеніштерімен байланыстыратын тар табанды темір жол желісін іске қосу еді. Жалпы ұзындығы 120 
шақырым болатын бұл желінің шетел кəсіпкерлері кезінде 6 шақырымы ғана біткен болатын. 
Қарқынды еңбектің нəтижесінде зауыт құрылысы аяқталар кезде, темір жол құрылысы да аяқталды. 
Қарсақбайға шақырумен келген маман жұмысшылардың көмегімен мыс пен көмір кендерін 
тасымалдауға қажетті 2 паровоз, 10 платформа, 12 вагон жөндеуден өтті. 

1926 жылдың аяғында Байқоңыр көмір кеніштері өнім беруге дайын болды. Мыс кеніштеріндегі 
ескі шахталардан басқа жаңа шахталарды да дайындау басталды. Мыс кенінің қорын толықтыру 
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мақсатында геологиялық барлау жұмыстарын кеңейту көзделді. 1928-29 жылы «Атбасартүстіметалл» 
тресіне Түстіметалл қорынан жəне Геологиялық комитеттен (Геолком) бөлінген 470 мың сом 
қаржының 355 мыңы Жезқазған кенін барлауға бағытталды. Алғашқы жылғы жүргізілген барлаудың 
өзі-ақ құрамындағы мыс мөлшері 12,9% болатын кеннің көлемі 150 мың тонна, 10,9%-ік мөлшердегі 
кеннің қоры 385 мың тонна болатынын көрсетті. 
Жезқазған өндірісінің толық іске қосылуы Қарсақпай мыс зауыты мен байыту фабрикасы 

құрылыстарының бітуіне байланысты болды. Сондықтан, негізгі назар осы нысандарға аударылды.  
Құрылысшылардың қажырлы еңбегінің арқасында зауыт жоспарланған мерзімде іске қосылды. 

1928 жыддың 16 қыркүйегінде балқыту цехының шарпу пеші салтанатты түрде жағылды. Бір айға 
созылған сынақ уақытынан кейін, зауыт пеші жеткілікті деңгейге дейін қызып, мыс балқытуға дайын 
болды. 1928 жылдың 19 қазанында, түнгі сағат 23-те алғашқы Қарсақбай мысы балқытылып алынды. 
Кешегі Кеңестер Одағының атақ-даңқын əлемге көтерген Жезқазған мысының алғашқы ағымы 
осылай басталды. Сол кездегі Бүкілкеңестік Орталық Атқару Комитетінің (ВЦИК) төрағасы 
М.И.Калининге жіберілген жедел хатта: «Жұмысшылар мен əкімшілік-техникалық қызметкерлердің 
қажырлы еңбегінің арқасында, Қарсақпай комбинатының мыс балқыту зауыты үкімет белгілеген 
уақытта іске қосылды,.. оларға үкімет сеніп тапсырған тапсырма ешқандай қиындыққа қарамастан 
орындалды» деп жазылды[9.9,10п.п.]. 
Қарсақбай комбинатының өмірге келуі өлкенің əлеуметтік-экономикалық өміріне де түбегейлі 

өзгеріс əкелді. Бұл бұрын халық аз қоныстанып, көсіліп жатқан кең даланың, кенді даланың ірі 
өнеркəсіп аймағына айналуының бастамасы болды. 
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Аннотация 
Рассмотрена трудовая деятельность К.И.Сатбаева в окрестностях Жезказгана, сделана попытка определения 

его роли в формировании и развитии цветной металлургии в Большом Жезказгане: отмечена особая роль 
Академии Наук в развитии цветной металлургии.  

Ключевые слова: цветная металлургия, академия, великий ученый, 
Карсакбай, Жезказган, Жезди, горняки, инженер, карьер, металлогенный, горнообогатительный комбинат.  
 

Summary 
Examines the labor activity of Satpayev K. I. in the vicinity of Zhezkazgan, made an attempt to define its role in the 

formation and development of nonferrous metallurgy in the Great Zhezkazgan; emphasized the role of the Academy of 
Sciences in the development of ferrous metallurgy.  

Key words: non-ferrous metallurgy, the Academy, the great scientist, Karsakbay, Zhezkazgan, Zhezdi, engineer, 
mine, quarry, metal halide, mining plant.  
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ЖАЛПЫ ТАРИХ 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 
 
УДК94(574) 
 

К ВОПРОСУ ЗАКОНОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИСТОРИИ 
 

Абдуллаев Н.А. - д.и.н., профессор, АРГУ им К.Жубанова 
 
В статье рассмотрены отдельные аспекты научной методологии –законы и закономерности исторической 

науки. Мнение и выводы автора основаны на публикациях известных исследователей теории истории.  
Ключевые слова: история, философия, методология, концепция, закон, закономерности, детерминизм, 

социальная борьба. 
 
Важнейшей проблемой истории вообще, отечественной истории в частности, является ее 

методология. В любом историческом исследовании, даже в таком, где система фактов преобладает 
над обобщениями, объединяющим стержнем является ее методология. Идеи, концепции, теории 
социально-гуманитарного характера явно обнаруживаются или подспудно присутствуют в истори-
ческом исследовании, а потому и у историка. Ни один серьезный труд не обходится без ценностных 
категорий, почерпнутых из политико-идеологических течений. 
Задача каждой науки – выяснять ее законы. Однако в отличие от законов природы закономерности 

общественного развития не все научные школы считали жесткими, неизменными. Отдельные школы 
теории “объявляют исторические общественные законы лишь простыми тенденциями” объясняя тем, 
что “общественные условия являются более сложными, вследствие чего в сфере общественных явле-
ний отдельные законы еще в большей степени, чем в природе, проявляются лишь как тенденции”  [1]. 
В социально-гуманитарной науке недавнего прошлого (советского) преобладающим был взгляд на 

историю как линейный процесс, ведущий только к якобы высшей и неизведанной идеальной форме 
социальной организации. Не только историческая, но и вся общественно-политическая литература 
того периода была перенасыщена выражениями вроде “поступательный ритм всемирной истории”, 
“неумолимый поток событий”, “ развитие всемирно-исторических эпох” органически связано с 
прогрессивными общественными формациями, имеющими одну направленность”  [2]. Существо 
спора между сторонниками и противниками законов и закономерностей истории, в сущности, 
сводился к тому: “история предсказуема” - заявляли одни, “история не предсказуема” - утверждали 
другие. Примечательно, однако, что значительная часть исследователей признавали существование 
“законов истории” как аксиому, но конкретно их не формулировали. 
Историческое знание, как и любое иное научное знание, предполагает выявление причинно-

следственных связей. При этом возникает соблазн установления законов. Однако закон – это 
фиксация человеком часто повторяющейся связи между фактами. Он помогает, как и гипотеза, 
человеку ориентироваться в мире бесчисленных фактов. В историю же человечества входят только 
неповторяющиеся, в своем роде единичные, факты. Если каждый закон в подлинном смысле этого 
слова предполагает повторение, то история не знает повторений, поэтому говорить о законе истории - 
значит не понимать закона. 
В случае достаточной определенности исторический закон должен служить безупречным прогнос-

тическим инструментом. Однако объект истории, как известно, находится не в будущем, а в 
прошлом. Историк занимается реконструкцией прошлого, но при этом методы этой реконструкции 
значительно различаются между собой, не говоря уже о том, что субъективность исследователя никто 
никогда не оспаривал. 
Высказывания видных представителей научных исторических школ ставят под сомнение 

существование “законов истории”, а известные из них относились скептически к “законам истории”, 
не считая их предметом самой исторической науки. Задача истории не в том, чтобы открывать какие-
либо законы, а в том, чтобы изучать конкретное прошлое без какого бы то ни было поползновения 
предсказывать будущее, как бы изучение прошлого ни помогало в иных случаях предвидению того, 
что может быть или наступит. Если данными и выводами истории воспользуются социолог, политик, 
публицист тем лучше, но основной мотив интереса к прошлому в истории, понимаемый 
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исключительно в качестве чистой науки, имеет совершенно самостоятельный характер: его источник 
в том, что принято называть любознательностью на разных ее ступенях - от простого любопытства до 
настоящей и очень глубокой жажды знаний. 
Известный исследователь Р.Ю.Виппер писал, что “...Термин “закон” появился в исторической 

науке в качестве заимствования. Взятое из сферы юридической со смыслом принудительного 
правила, веления высшей силы, примененное затем в математике и механике в качестве обозначения 
аксиомы, это слово переходит к биологам и социологам. В пестрой массе переплетающихся конкрет-
ностей органической и общественной жизни, конечно, нет места для безошибочного принудитель-
ного действия простых правил, потому что ограничительные условия чрезвычайно велики и 
разнообразны” [3]. 
Поиск закономерностей исторического процесса, хотя и не часто находятся в поле зрения 

отечественных историков, тем не менее, остается среди фундаментальных проблем академической 
науки. Итак, имеет ли история направленность или какой-либо смысл? По взгляду известного 
востоковедов “в зависимости от ответа возникают две концепции методологии истории: смысла 
никакого нет, есть только бесконечное повторение одного и того же; смысл есть, и история есть 
непрерывное поступательное движение. Наиболее яркое выражение первой концепции – теория 
круговорота, второй – теория прогресса. И та, и другая теория подвергались и подвергаются 
критике” [4]. 
Представления об историческом прогрессе частью исследователей ХХ века связывалось с 

формационной теорией. В основе “экономического (или исторического) детерминизма”, связывае-
мого с прогрессом, лежали две концепции: вера в человеческий разум, идущая от эпохи Просвеще-
ния, и убеждение в примате экономики, вытекающее из марксизма. Как мотивы и даже факторы 
исторического процесса они не могут исключаться. Можно подвергнуть сомнению только их 
абсолютный приоритет и единственность. 
При всей значимости государственной власти будет правомерно отдавать должное и другим 

формам надстройки – праву, религии, философии и т.п. В конце XIX начале XX вв. сторонники 
формационной теории истории ввели вывод об абсурдности утверждения о том, что “исторический 
вопрос можно было решать при помощи абстрактных конструкций”. Констатируя в истории наличие 
периодов застоя или даже сдвигов назад, они отметили, что “представлять себе всемирную историю 
идущей гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда скачков назад ненаучно, теоретически 
неверно”  [5]. На самом же деле мировые войны, бесчисленные локальные конфликты, гражданские 
катаклизмы, мировые кризисы – лишь некоторые противоречивые явления в историческом процессе, 
показывающие, что он не только поступательный, прогрессивный, но временами и регрессивный. 
Обратимость исторического процесса сопряжена и с такими наблюдаемыми явлениями, как револю-
ция и контрреволюция, реформы и реакция. 
Имела свое место и искусственная теория о “законах истории”, совершив подмену понятия 

“социологическая закономерность” понятием “закон истории”. Социологические закономерности 
предполагают выявление; установление связей и отношений между социальными явлениями и 
процессами. Они могут касаться только того общего, что наблюдается в развитии общества, но 
история показывает вместе с тем и нечто уникальное, единичное и неповторимое, что не может 
обобщаться законами. Социологические закономерности представляют научные гипотезы, которые 
более или менее правильно отражают действительность на определенном этапе, но могут перестать 
действовать на другом. 
Эти же закономерности, но не “законы истории” объясняют некоторые существенные черты 

исторического процесса. Научная заслуга сторонников формационной оценки истории состоит, в 
частности, в показе значения социальной борьбы, а не в ее открытии. Когда же она была возведена в 
разряд “законов истории”, само содержание исторического процесса обеднялось, сужалось. Крити-
чески оценив эту точку зрения, ряд исследователей утверждают, что “... необозримая масса иного 
рода человеческих поступков и стремлений всех веков должна быть лишена всякого смысла” [5]. 
Прогноз основателей формационного подхода к истории об абсолютном и относительном обнища-

нии трудящихся в промышленно развитых странах не оправдался, однако сама социальная борьба не 
исчезла: она приняла разнообразные формы (кроме экономической — политическую и теоретичес-
кую) и расширила границы в мире. В развитых странах мира социальная борьба к концу XX в. 
несколько притупилась в связи с большой дифференциацией в положении неимущих групп, 
повышением его жизненного уровня и демократизацией политической жизни. Социальные конфлик-
ты переместились больше на периферию промышленно развитых стран, и в страны с переходной 
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экономикой, где они нередко приняли форму национально-этнических столкновений. Ярким приме-
ром этого являются политические события начала ХХI в. арабских странах и Ближнем Востоке, 
странах Евразии. 
В научных школах социально-гуманитарного профиля бытуют иные объяснения исторического 

процесса кроме как обострения социальных отношений, граничащих открытой борьбой за права. Так, 
в античную эпоху, в Римской империи борьба за права и власть велась в то время между патрициями 
и плебеями, тогда как между этими социальными группами населения не было отношений эксплуа-
тации. При феодализме основными антагонистическими слоями были дворяне и крепостные. Хотя 
крестьянские войны имели место, но главные бои за власть велись между дворянством и буржуазией. 
Как известно, в историческом процессе значительную роль играют три фактора: идеи, экономика и 

социальные конфликты . При этом, ход истории не является “линейно прямым”. К примеру, в 
истории подавляющего большинства государств социальные конфликты в обществе происходили из-
за четырех проблем: отношений к правде, к свободе, к власти и к собственности. 
Концепция социального конфликта, которая имела и имеет место во всех регионах Планеты и в 

разное время, объявляет главным общественным противоречием отношение господства и подчинения 
вне связи с социальной дифференциацией. 
Предсказание истории равносильно научному управлению обществом на уровне правительст-

венных экспертов в качестве прогнозов делаются. Но они не входят в ремесло историка. Есть и 
большие объективные трудности. Даже в странах с высоким уровнем государственного контроля над 
экономикой и обществом оказались непредвиденными некоторые важные общественные процессы. К 
примеру “пытаться управлять общим ходом современных обществ на уровне полного и рациональ-
ного знания, - значит впасть в иллюзию”  [60]. Даже при наличии современной техники воздействия 
на экономику, социально-политическую жизнь и общественное мнение трудно предусмотреть 
последствия миллионов “микрорешений” членов и  гражданского общества. 
В то же время не следует исключать альтернативность выбора в историческом процессе. При этом 

к “случайностям” относится и характер людей. Действительно, история не может быть в точности 
предопределена хотя бы потому, что человеку свойственно ошибаться. Жизнь полна примеров, когда 
временное недомогание или иррациональное поведение человека, занимающего место во властной 
структуре, имело непредсказуемые и даже разрушительные последствия. 
Движущие силы истории – не только экономика, а в ее основе технический прогресс, но и масса 

других факторов духовной, культурной и политической жизни конкретного общества. При этом 
человек – далеко не “винтик” и не “капилляр”, подчиняющийся действию одного единственного 
императива. 
Из вышеизложенного смеем утверждать, что универсальных “законов истории” нет и не может 

быть. Даже когда объявляется законом решающая роль народных масс или отдельной личности, то 
тут же добавляется, что роль тех и других нельзя сбрасывать со счета. Альтернативность общест-
венного развития всегда ставит перед субъектом возможность выбора варианта поведения. Именно 
поэтому экономические законы, – а это более или менее устойчивая историческая закономерность, – 
не обязательно указывают верный вектор  человеку, как ему нужно поступать в том или ином случае. 
По этому поводу будет правильным утверждение о  том, что историческое знание не в состоянии 

дать единственную версию, обязательную для всех, объясняющую общества, эпохи и культуры, 
ушедшие в небытие. К тому же они не признавали законов истории. Соглашаясь с распространенным 
представлением о том, что историю делают люди, они вместе с тем утверждал, что история слагается 
из индивидуальных действий, но всеобщая (“глобальная”) история не является обязательно 
результатом намерений ее действующих лиц (“акторов”), а намерения их, за исключением немногих 
случаев, никогда не являются научным объяснением социальных фактов”[7].  В действительности, 
данный тезис-вывод заслуживает внимательного отношения к нему и безусловного учета в 
исследовании. 
В сложной системе общественных отношений нет линейной, однозначной зависимости одних 

событий от других. Всегда действует множество причин и факторов. Законы общественной жизни 
проявляются не в фатальной неизбежности результатов, а в виде господствующей тенденции, проби-
вающей себе дорогу через толщу случайностей. На историю нельзя смотреть как на последовательное 
развитие жестких законов. 
В связи с этим следует подчеркнуть, что среди историков во все времена не было одномерного 

понимания истории, как только поступательного процесса. Точки зрения отрицания “законов 
истории” придерживались группа исследователей в начале 80-х годов прошлого столетия, а в 1981 
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году в книге “Практика и историческая наука”  поднимался достаточно убедительно. Своеобразную 
позицию занимал известные специалисты исторической методологии, которые считали с одной 
стороны, в общей форме “законы истории”, и в то же время писали: “Незапрограммированность 
исторического процесса, присутствие в нем случайностей, а главное – многообразная деятельность 
человека обусловливают его многовариантность” [8]. 
Таким образом мы склонны к выводу, что история – объясняющая, а не теоретизирующая наука. В 

системе социально-гуманитарных наук она занимает ключевое место, ибо историческое сознание 
является незаменимой составной частью национальной культуры. История не повторяется, и все же 
человечество всегда изучало свое прошлое, искало в нем примеры, выводы, рекомендации для 
настоящего и будущего. Если история и не устанавливает закономерности, тем не менее, предлагает 
определенную систему оценки, классификации и обобщения фактов, без которой невозможно найти 
“ключа” к истолкованию громадного количества накопленных фактов. 
В каждый данный момент история – это представление о прошлом, соответствующее достигну-

тому уровню знаний. Поскольку общество постоянно находится в движении, в развитии, то соответ-
ственно изменяются, не могут стоять на месте и способы его познания. Объективизации историчес-
кого исследовательского труда способствуют два фактора – внутреннее стремление историка к 
постижению истины и известная общественная потребность в знании подлинных фактов и обосно-
ванных суждений о них. Поэтому в Республике Казахстан с момента обретения Независимости на 
высшем уровне государства уделяется пристальное внимание воссозданию реальной и объективной 
отечественной истории. 

 
1 Моисеев Н.Н. Системная организация биосферы и концепция коэволюции // Общественные науки и 

современность. 2000. - № 2. - С.123-124. 
2 Бранский В.П. Социальная синергетика как современная философия истории // Общественные науки и 

современность. 1999. - №6. 
3 Калинин Э.Ю. Методологический анализ статуса нелинейности в естествознании. "Самоорганизация и 

наука: опыт философского осмысления." М., 1994, с. 148 – 161; Назаретян А.П. От будущего - к прошлому 
(Размышления о методе) // Общественные науки и современность. 2000. - №3. - С.149. 

4 Карр Э. Историк и факты // Современные тенденции в философии и методологии истории. Ч. 1 и 2. - М., 
1969. - 24 с. 

5 Гомаюнов С.А. От истории синергетики к синергетике истории // Общественные науки и современность. 
1994. - № 2. - 99 с.  

6 Эмар М. Образование и научная работа в профессии историка: современные подходы //Исторические 
записки. Теоретические и методологические проблемы исторических исследований. Вып.1 (119). - М., 1995. - 15 с. 

7 Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: В поисках утраченного. - М., 1997. - 449 с. 
 

Түйіндеме 
Мақалада ғылым методология аясындағы өзекті мəселелердің бірі қозғалған. Автор тарихтың заңы жəне 

заңдылықтары туралы бүгінгі жарық көрген материалдарды сараптай келе проблема бойынша өз пікірін 
білдіреді. 

Тірек  сөздер:тарих, ғылым, методология, амал, арна, заң, заңдылық, эмпирика, тəжірибе, аңыз.  
 

Summary 
In the article on the basis of scientific methodology the author reflects on the laws and regularities of the history. 
Key words: history, theory, science, conception, examination, experiment, metodology, determition, statute, 

regular, regularity, conclusion, social strife. 
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ҚОҚАН ХАНДЫҒЫН ПАТШАЛЫҚ РЕСЕЙДІҢ  ЖАУЛАП АЛУЫ 
 

Өтеубай Қожақұлы – т.ғ.д., профессор 
 

Мақалада автор ХІХ ғасырдың аяғындағы Қоқан хандығындағы ішкі саяси тұрақсыздықтар себептеріне 
тоқталады. Соның ішінде хан мен оның қанауына қарсы көтеріліс туралы сөз болады.  Автор мұрағат деректері 
негізінде Қоқан хандығының Ресейдің жаулап алу саясатына қарсы күресін жан-жақты сараптайды. Қарсылық 
қозғалысындағы Абдурахман артабачидің, Пулат ханның атқарған ролі мен əрекеттерін ашып көрсетеді. 
Түркістан генерал-губернаторы К.П.Кауфман, генерал М.Д.Скоболев жəне М.Д.Колпаковский арасындағы 
қатынас хаттары, шабуыл əрекеттерін жоспарлап іске асыру барысы құжаттық материалдар арқылы қарасты-
рылады. Мақала соңында Ресей патшалығының отарлау əкімшілігі қызметінің зардаптары мен салдарына баға 
беріледі. 

Тірек сөздер: Қоқан хандығы, патшалық Ресей, отарлау саясаты, жаулап алу əрекеттері, күрес.  
 
1873 жылы Қоқан хандығында хан мен оның аяусыз қанауына қарсы көтеріліс болды. Өз күшіне 

сенбеген хан Құдияр орыстардан  көмек сұрап, 1875 жылы 25 шілдеде Н.П.Кауфманға  хат жазады. 
Бірақ көтерілісшілер Қоқан ханы етіп Пулатты  жариялайды да, (Пулатхан лақап есімі, шын аты 
Мулла Исхак Хасан оглы, ұлты қырғыз) астанаға жақындайды. Құдияр хан Орыс əскерінің тез 
жететіне күмəнді болып, 1875 жылы 22 шілдеде Ташкентке қашады. Құдияр хан қашқаннан кейін 
таққа оның ұлы Насриддинбек отырады.   Бұған қатты ашуланған  Пулатхан Насриддин ханға  қарсы 
əскери қимылдарға көшеді. Хандықта қиын жағдай орнайды. Елде екі қарама-қарсы лагер пайда 
болады. Біріншісін – Абдурахман – артабачи (Насриддинді Қоқан ханы еткен), екіншісін Пулатхан 
басқарды. Қоқан хандығында  қос билік орнайды, бұл азаматтық соғысты тудыруы мүмкін еді. Басты 
мақсат соғыстың алдын алып, екі күшті бір тудың астына біріктіру керек болды. Сөйтіп, орыс 
отарлауына газавад  соғысы жарияланады.  
Абдурахман – артабачи Насриддин – ханның атынан газавад соғысты жариялап, бүкіл мұсылман-

дарды қасиетті соғысқа шақырады. Қоқан хандығының жауланған жерлерін қайтаруды көздейді. 
Пулатхан мұсылман болғандықтан бұл əскери қимылға қатысуға мəжбүр болады. 1875 жылы 7 
тамызда  кешкі сағат 5те генерал Головачевке хабар жетеді. Ол бойынша сағат түскі 3те Аблық 
ауылына 1000 қоқандық пен 2 қарудың келіп жеткені айтылады. Түнде Головачев  барлығын 
К.П.Кауфманға жеткізеді. Ол бірінші атқыштар батальоны мен 4 отты қару жəне 4 мың казакпен 
қарсы шығуға бұйрық береді. (1, 137 п) Көтерілісшілерден қатты қорыққан  төменгі шен офицерлерді 
де қаруландырып,  Ташкент қаласының орыс тұрғындарына қару үлестіреді. (2-15п) 
Сол күні Кауфман министрге телеграмма жібереді: «Менің бейбет келісімдерге барғым келгені-

мен,  бəрі сəтсіз аяқталады. Түнде жау 10000 əскермен Наманган жақтан Тиляуға өтіп кетті. Генерал 
Головачев өз əскерімен  қарсы аттанды, қалған əскерлерге тиісінше бұйрық беріліп жатыр. Олар 
Ходжентке аттандырылады. Телеграмма арқылы қаржы министрінен 100  мың  рубль көлеміндегі 
кредит ашуды сұраймын» (1-36п). Телеграмма Ресей императорына көрсетіліп, кредиттің ашылуы 
құпталады. Бұл Ресей патшалығының  Қоқан хандығына, яғни ұлт-азаттық қозғалыс өкілдеріне қарсы  
соғысының басталуы еді. Əскери шайқастар жалғаса береді. 1875 жылы 22  тамызда Махрам түбінде 
үлкен шайқас болады. Қоқандықтарға көп шығын болып, бірнеше мың көтерілісшілер қаза болады. 
Кейін К.П.Кауфман Д.А.Милютинге  жазған хатында Махрам шайқасы Қоқан хандығының тағдырын 
шешті деп жазады. Соңғы шайқастарда орыс əскері еш қарсылықсыз Қоқан, Маргеллан т.б қалаларды 
жаулайды. К.П.Кауфманның 1875 жылы 12 қыркүйектегі Д.И.Милютинге жазған хатында: « Мен 
Маргелланға кірдім, қала депутациясын  қабылдадым. Бүкіл Маргеллан бектігіне  125000 тилла 
көлемінде пеня қойдым, ол біздің ақшаға шаққанға 500 мың сомды құрайды»дейді. 1875 жылы 22 
қыркүйекте К.П.Кауфман Маргелланға Насриддинханды шақырып, келісімге қол қойдырады.  Ол 
бойынша Қоқан хандығының халқы үлкен сомадағы контрибуция төлеуі керек болды. Бұл 
еңбекшілерге ауыр тиеді. Халық көтеріле бастайды. Саяси сахнаға қайтадан Пулат-хан шығады. 
Көтерілісшілердің негізгі күші – Андижана жинақталады. Абдурахман –артобачи Пулатханмен доста-
сады. Осыған байланысты орыс əскери  басшылығы Андижанға  жазалаушы отряд  экспедицияға 
дайындалады. Генерал Троцкий былай деп жазады: «Егер дастархан жіберсе қабылдамаймын. 
Дервиш – Али маған Кур –Кара-Кузды ұстап беремін деп уəде берді. Кур-Кара –Куз амин кезінде 
Ахмет –бек пен Петровскийге қарсы көтерілісті бастады. Оны Андижанда ұстаған өте қолайлы ...» 
(1,625-626пп). 
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1875 жылы 1 қазанда орыс əскері генерал-майор Троцкий басқаруымен Андижанға жақындайды, 
оны штурммен алады. Кейін Вагенбургке қайтып, 2 сағат бойы қаланы қаруларымен оқ астына алады. 
Қала қорғауда бірнеше көтерілісшы орыстарда 66 адам қаза болады.(3-362п) 
Архив документтері бойынша 1875 жылы 9 қазанда таңертең Қоқан тұрғындары хан сарайына 

штурм ұйымдастырады. Штурм 3 сағатқа созылады. Насреддин  хан қашуға мəжбүр болады (4-93-
94пп). 

1875 жылы 22 қыркүйектегі келісім бойынша Сырдарияның оң жағалауы Наманган  қаласын қоса 
Түркістан генерал-губернаторының билігіне өтеді. 1875 жылы  19 қазанда  М.Д.Скоболевке генерал –
майор шені беріліп, Ұлы Мəртебелінің свитасына енуге мүмкіндік алады. Қуанған М.Д.Скоболев енді 
өлкенің өзге жерлерін жаулауға көшеді. Ол көтерілісшілерді Наманганға кіргізіп өлтіруді жоспар-
лайды. Өз əскерін қаладан шығарып, тау жаққа кетеді. Көтерілісшілер Наманганға кіреді. 
М.Д.Скоболев 26 қазанда əскерімен Наманганға келеді, 27 қазанда оны 16 қарумен оқ астына алады. 
Нəтижесінде Наманганда бірнеше мың адам өледі. Сосын 1875 жылы 12 қарашада орыс əскері 
Балықшыдағы көтерілісшілер отрядын жеңеді. Ұлт-азаттық қозғалыста Матчедегі көтеріліс маңызда 
орын алады. Бұл қаланың тұрғындары 8 қарашада Қоқан көтерілісіне қосылады. Штаб-капитан 
Арандаренко басқарған жазалаушы отряд Матчиндіктерді аяусыз өлтіреді.   

1875 жылы 18 қарашада таңертеңгі сағат 7де Пичуген отряды Ашабаға  жетеді, онда отрядты 
кишлак қабырғаларынан оқпен ата бастайды. Ұзақ атыстан кейін жаяу əскер штурмге көшеді. Бүкіл 
тұрғындары өлтіріліп, кишлак өртенеді. 19қарашада полковник Пичугин отряды  Ақжарға қайта 
оралады. Оның сөзіне сенсек, Ашабадағы қырғыннан кейін, басқа кишлак тұрғындары орыс əскерінің 
бұйрығын сөзсіз орындауға көшіпті. (5-201п) Генерал М.Д.Скоболев  осы кезде Инки-Су арасына 
қысқы əскери экспедиция аттандыруға ресми  рұқсат алады. Көтерілісшілер мұны біліп қойып, 
Андижанда күтіп алуға бекінеді. 1876 жылы 8 қаңтарда орыс əскері Андижанда күшті қарсыласуға 
топ болғанымен, көтерілісшілер тағыда жеңіледі. Орыс əскері Андижанды алған кезде 20мыңға жуық 
көтерілісі мен қала тұрғыны өлтіріледі (5-292п). Бірақ көтерілісшілер қаруларын тастамай, қарсыла-
суын тоқтатпайды. 1876жылы 16 қаңтарда əскер министрі  Д.Милютин Қоқан хандығының тағдырын 
шешкен  хатты К.П.Кауфманға құпия түрде жолдайды. Онда:  «Ұлы Мəртебелінің  ыңғайы келген 
жағдайда Қоқан хандығының қалған бөлігін жаулауға рұқсат беріледі», - делінді (5-133п). 
Бұл кезде Түркістан генерал- губернаторы К.П.Кауфман   Санкт-Петербургте еді. Үлкен қолдауды 

алғаннан кейін К.П.Кауфман Қоқан хандығының қалған бөлігін жаулауға көшеді. Хаттың мазмұнын 
құпия сақтайды. Түркістан генерал-губернаторының қызметін атқарушы Колпаковский бұл туралы 
тек 1876 жылы 2ақпанда Санкт-Петербургтегі Кауфман жіберген хаттан біледі. 18 қаңтарда  
көтерілісшілер Асаке маңынан табылып, Абдурахмен артабачи отряды ойсырай жеңіледі. Қала 
қарсылықсыз алынады. 1876 жылы 20 қаңтарда Абдурахман – артабачи өз көмекшілерімен бірге 
келіссөздерге барып, 24 қаңтарда  генерал Скоболевпен кездескеннен кейін тұтқынға беріледі. Өз 
отядының қалған бөлігін таратып жібереді. 27 қаңтарда орыс əскері Пулатханның өзіне түседі, 
Үшқорған маңында кездесіп шайқасады. Орда штурммен алынып, көтерілісшілер жеңіледі. Пулат-
хан қашып құтылады. Орыс əскерінде 6 адам жараланып, 5-і есінен адасады. (6-95-104пп) 

1876 жылы 30 қаңтарда Насреддин-бек Қоқанға келіп, таққа отырады. 2 ақпанда К.П.Кауфман 
Санкт-Петербургтен Түркістан округының əскерін уақытша басқарушы генерал-майор 
Колпаковскийге хат жолдайды. Онда: «Халықты тыныштандырудың жалғыз жолы – Хандықты Ресей 
отары ету .  Мəртебелі император  Қоқан хандығын Ресей патшалығының құрамына кіргізуге рұқсат 
етті. Сіз хандыққа əскерді толық кіргізуіңіз қажет. Бұрынғы Қоқан хандығы Ферғана облысы болып 
өзгертілсін, облыс басшысы етіп Скоболев  тағайындалды. Насриддинді Ташкентке қалдыру керек» 
(5-254п). 
Сөйтіп Кауфман Қоқан хандығын 1876 жылы 19 ақпанда Орыс императоры Александр ІІ-нің  10 

жыл таққа отыру мерекесіне сый етіп тапсырады. Бірақ Қоқан халқы бодандыққа өткізгісі келмейді. 
Скоболевтің айтуы бойынша «Қоқан хандығында 3 партия болды. Біріншісі – бай саудагерлер. (олар 
Ресей бодандығына өткісі келді) Ал қалған екеуі , яғни дінмен халық əлі күнге дейін Насриддинге 
қызмет етті» (5-285п). 
Насриддин – бекті ресми түрде таққа отырғызу генерал Колпаковскийді қатты алаңдатты. 

Ходжент уезінің  басшысы барон Нольде генерал лейтенант Головачевтен «Насриддин құттықтауға» 
рұқсат сұрады. (5-261п) 
Ал Қоқан хандығын басып алу бұйрығынан хабарсыз генерал-майор М.Д.Колпаковскийге тез 

арада «үкіметті өз басшылығына алуды жəне хандыққа əскер енгізуді» ұсынды (5-255п). Осы 
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жағдайда Колпаковский Кауфманға Насриддинбектің хан жарияланғанын жеткізді. Кауфман былай 
деп жауап береді: «Насриддин Қоқан халқын басқара  алмайды,өзгерісте енгізе қоймас» (5-27п). 
Сонымен, Колпаковский Кауфманнан Қоқан хандығын жаулау керектігі жөнініде екінші бұйрық 

алады. Осыған байланысты 4-ші ақпанында Колпаковский бұйрық мəтінін М.Д.Скоболевке жеткізеді: 
«19 ақпанда сіз өз отрядыңызбен Қоқанға оңтүстік батыс жағынан жетуіңіз керек.Халыққа Ұлы 
Мəртебелінің отарына өткенін жеткізіңіз қалғанын Боголюбов айтады» (5-271п).  
К.П.Кауфман Колпаковскийдің шешім қабылдауға жігерсіздігінен қорқып,5 ақпанда генерал 

Скоболевке тікелей телеграмма жібереді. Скоболев болса,өз отрядымен Қоқанға бірден аттанады. 
1876 жылы 7 ақпанда Якка-Мулла кишлагында Насреддинбек ханмен кездесу болады, ол орыс 

императорының бұйрығына көнеді. 8 ақпанда орыс əскері Қоқанға кіреді. Генерал Колпаковскийдің 
айтуы бойынша: «Қоқан халқы Ресей императорына қосылуды қуанышпен қабылдамады» (5-311п).  

9 ақпанда көтеріліс басшылары Батыр төре мен Абдул-момын, ал 18-нен 19-на қараған түні 
Пулатхан тұтқындалады. 

1876 жылы 19 ақпанда əскери министр генерал-майор Д.Милютин ресми түрде Мəртебелі 
император бұйрығын жариялады: 

1 1875 жылы Қоқан хандығын құраған территорияларды Империя құрамына кіргізіп, Ферғана 
облысын құру. 

2 Жергілікті жағдайларды есепке ала отырып басқаруды Зеравшанмен Əмударья бөліміндегідей 
генерал-губернаторлыққа уақытша бере тұру. 

3 Əмударья, Кульджинь жəне Зеравшан бөлімдеріндегідей басқару шығындарын жергілікті 
табыстардан алып отыру. Жергілікті табыстарға есеп жүргізу. 

4 Ферғана облысының əскери губернаторы жəне басқа əскердің басшысы болып Ұлы Мəртебелі-
нің свитосының мүшесі генерал-майор Скоболев тағайындалсын (7,1-2пп). 
Қоқан хадығының ресми басқаруы орыс генералдарына өткенде қалған көтерілісшілер отрядын 

аяусыз өлтірілді.1876 жылы 1 наурызда Маргелан қаласында Пулат-ханды дарға асады. Қыпшақ биі  
Танғайты оның ұлының көмегі арқасында көтерілісшілердің басшыларының бірі Курамин Момын 
ұсталады. М.Д.Скоболев сонымен бірге Маргеландағы қазы калянды, қазыларды, раистерді, бірнеше 
аминдерді тұткындауға бұйрық береді. Қырғыздар үлкен қарсылық көрсетті. Орыс генералдары 
«жігіттер» яғни қырғыз-қазақ атты əскері көмегіне сүйенеді. Оның басшысы Шабдан Жонтаев болды. 
Құрамында 50 жігіті бар осындай отряд Бекжан мен Тұсынкүлдің басқаруымен 1876 жылы 29 
наурызда Маргеланға жетеді. Онда əйгілі Құрбанжан-Дотқохтың ұлы Абдуллабек басқарған 
көтерілісшілерге тап болады. Бірақ отряд жеңіліп, 25 жігіт тұтқындалып, Тұрсынкүл ауыр жарақат 
алады. Бұдан бірнеше күн бұрын Ушқорған маңына жіберілген Сарымсақ Ходжа бастаған 30 жігіт 
Уалихан-төре көтерілісшілерінен жеңіледі. Сарымсақ-Ходжа жігіттерінен тек 2-уі ғана елге оралады. 
Көтерілісшілер Жаңа-арық үңгірін паналайды. Ол Гульчиден 25 шақырым қашықтықта еді. 24 
сəуірде генерал М.Д Скоболев əскері мен оларға қарсы аттанады. 25 сəуірде үлкен шайқас болады. 
Көтерілісшілер қатарында 1500 адам болып, Сулейман-удайчи, Абдуллабек, Омарбек, Бекжан, 
Тонықұл-понсау жəне Уалихан төре басқарады. Көтерілісшілердің 150 сарбазы өлтіріледі. Орыс 
əскері ресми деректерге қарағанда, 1 төменгі шен офицерінен, екі жігіттен айырылады. сонымен бірге 
есауыл щтакельбер бен 8 төменгі шен ауыр жараланады (8-104п). Генерал М.Д.Скоболев Курбонджан 
дадхохпен кездесуге мəжбүр болады. Тек 1877 жылы қаңтарда К.П.Кауфман толық жеңісі жайлы 
Санкт-Петербургке хабарлайды. Орыс əскері Орта Азияның басқа билеушілерімен күрес Ташкент пен 
Кураманың алынуына дейін жүрді (9-319-323пп). 1873-1876 жылдары көтерілістің басқа басшылары 
қарулы қақтығыстарға дайындалды. Мысалы, 1882, 1885, 1892, 1898 жылдардағы көтерілісте болып 
өтеді. Оның басты себебі – отаршылдықтың халықты аяусыз қанауы еді. Мысалы 1887 жылдан 
бастап Сырдария уезінде халықтан алынатын алым 100% көбейтіледі (10-31б). Архив документте-
рінде 10 жыл бойы (1875-1885ж.ж.) Ферғана облысының жергілікті халқы орыстарға құрмет пен 
сыйлау көрсеткені айтылады. Бірақ үкімет отарлауының күшейе түсуі халық көтерілісін тудырады 
(11-98б). 
Жергілікті феодалдардың жəне Ресей патшалығының отарлау əкімшілігінің халықты аяусыз қанау 

саясаты, кедейлердің жағдайын тым нашарлатып жіберді. Осыған қарамастан жергілікті халық 
арасында жүрген билік үшін курес пен құлиеленушіліктің қалдығы жойылады. Көшпелі халық 
отырықшылыққа көше бастайды. Жергілікті халық европа жəне дүниежүзілік əдебиетпен танысуға 
мүмкіндік алады. 1882 жылы француз қызметкері корсикандың Алоизе жергілікті халықтың бесеуіне 
микроскоп қолдануды үйретеді. Оның басшылығымен өзбек тілінде «Жібек құртын өсіру 
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методикасын қолдану ережесі» атты ғылыми-методикалық еңбек жазылады. Ол сонымен бірге 
Қоқанда жібекшілер мектебін ашады. Орыс дəрігерлерінің көмегімен денсаулық сақтау ісі дамиды. 
Барлық қалаларда медпункттер мен ауруханалар ашылады. Жергілікті халыққа медициналық көмек  
көрсетіледі. Аймақта алғаш рет пошта жəне телеграф байланысы, кейін – телефон, радио,электр 
энергиясы орнатылады. Өндіріс пен халық шаруашылығының дамуына темір жолдың салынуы көп 
септігін тигізеді. Үлкен масштабта геологиялық зерттеулер жургізіліп, пайдалы қазбалар өндірісін 
дамытады. Заводтар мен фабрикаларда жергілікті ұлт өкілдері қызмет етеді. Бұл жергілікті жұмысшы 
табының қалыптасуына əкеледі.   
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Аннотация 
Автор статьи обращает внимание на внутреннюю политическую нестабильность,  имевшую место в 

Кокандском ханстве в конце ХІХ в. Также  речь идет о вутренней борьбе против ханского насилия. Автор 
проводит анализ, используя архивные источники по проблеме борьбы Кокандского ханства против Российской 
колониальной политики. Рассмотрены роль и действия Абдурахман артабачи, Пулат хана в протестном движе-
нии. Проанализированы планы и завоевательная политика российских властей на основе документальных мате-
риалов, таких как переписка между генерал-губернатором К.П.Кауфманом, генералом М.Д.Скоболевым и 
М.Д.Колпаковским. В статье дается оценка итогам и последствиям колониальной политики царской России в 
регионе.  

Ключевые слова: Кокандское ханство, царская Россия, колониальная политика, завоевательные действия, 
борьба. 

 
Summary 

The author of article pays attention to the internal political instability taking place in the Kokandsky khanate at the 
end of H_H of century. Also it is about vutrenny fight against hansky violence. The author carries out the analysis, 
using archival sources on a problem of fight of the Kokandsky khanate against the Russian colonial policy. The role and 
actions Abdurrahman of an artabacha, Pulat of the khan in the protest movement are considered. Plans and aggressive 
policy of the Russian authorities on the basis of documentary materials, such as correspondence between the governor 
general K. P. Kauffman, the general M.D.Skobolev and M.D.Kolpakovskim are analysed. In article the assessment is 
given to results and consequences of a colonial policy of imperial Russia in the region.  

Key words: Kokandsky khanate, imperial Russia, colonial policy, aggressive actions, fight. 
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УДК 903/904(574) 
 

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – ПУТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 

Нуржанов А.А. - к.и.н., ВНС Институт археологии имени   А.Х.Маргулана 
Карибжанова Е.А. - к.и.н., доцент КазНПУ имени  Абая 

 
 
Великий шелковый путь сегодня приобретает большое значение не только в связи с изучением его боготого 

историко-культурного наследия, но и в попытках решить с его помощью проблемы геополитического харак-
тера, что связано, в первую очередь, со строительством транспортных коммуникаций, нефть и газопроводов в 
Центральной Азии и Закавказье. 

Несмотря на все тенденции превращения Великого шелкового пути в один из рычагов геополитики, он, 
веками служивший целям мира, процветания и взаимообогащения культур, сохранил свое изначальное 
значение и в XXI веке. 

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, средневековье, цивилизация, Тюркские каганат, согдийцы, 
Византия. 

 
Последние годы ознаменовались выросшим интересом общества к далекому прошлому нашего 

Отечества, к тому вкладу, который древние народы нашей страны внесли в историю цивилизации, 
что помогает нашей этнической самоидентификации и формированию исторического самосознания. 
Это был путь, по которому на протяжении многих веков происходило движение людей, вещей и 

идей, т.е. этнические миграции, поэтапная, а позже караванная торговля, распространение передовых 
технологий и идеологических представлении, что включало в общемировой поток достижения 
разных народов Евразии и вело к прогрессу общественного развития всего Старого Света.  
Когда же установились эти связи, по каким трассам они осуществлялись? 
Ранние античные географы и историки еще не знали восточных регионов Старого Света, их 

географический кругозор ограничивался Западной Индией. Ни в «Обозрении земли» Гекатея 
Милетского, ни в «Истории» Геродота (V в. До.н.э.), ни в трудах Аристотеля, ни даже в «Географии» 
знаменитого географа, хранителя Александрийской библиотеки Эратосфена (ІІІ–ІІ вв. до.н.э.)[1. 
С.284]. Китай не упоминается, но постепенно расширяется информация о народах, обитающих к 
северу от Ирана – бактрийцах и согдийцах, живущих по берегам Окса (Амударьи) и Яксарта 
(Сырдарьи) и их северных соседях кочевниках скифах (саках), чья земля простирается от границ 
Корейского полуострова до Дуная. 
Лишь в 43 г. н.э. римский географ Помпоний Мела в труде «О положении мира» описывает страну 

серов, т.е. людей «страны шелка» (от латинского «серикум» – шелк), помещая ее к северу от Индии и 
к востоку от Бактрии и Согда. Само же название Большого (или Великого) шелкового пути появляет-
ся лишь в ІV в. н.э. в двадцать третьей книге «Истории» Аммиана Мариеллина[2. С. 148]. 
На открытие этой знаменитой трассы обычно относят по ІІ в. до н.э., когда китайский император 

отправил на Запад посольство Чжан Цяня, который после долгих путешествий и приключений 
вернулся в Поднебесную империю и описал свой путь через пустыню в бассейне р. Тарим и горы 
Тянь-Шаня и богатства процветающих стран Парфии, Бактрии и Ферганы, где водятся замечательные 
рослые золотистые кони. Как установлено палеозоологами, это кони несейской породы – потомки 
элитных лошадей андроновской культуры и предки современных ахалтекинцев. Для получения этих 
удивительных коней китайские императоры затем посылали в Фергану посольства и вели несколько 
кровопролитных воин [3. С. 59]. 
На основании китайских хроник и свидетельств античных авторов: Плиния, Дионисия, Птолемея, 

усилиями ученых нескольких поколений установлено, что Великий Шелковый путь шел на севере от 
озера Лоб-Нор через Кучу и Карашар вдоль гор Тянь-Шаня и по реке Тарим до Кашгара, через 
перевал Терсекдыван в Фергану и далее по Сырдарье и по степи на Южный Урал и нижнюю Волгу и 
в Северное Причерноморье или из Ферганы в Самарканд и далее на переправу через Амударью и, 
наконец, в Иран и Переднюю Азию. Южная дорога шла от Лобнора вдоль северных склонов гор 
Куньлуня вдоль реки Яркенд-Дарья до Ташкургана в Вахан на Памире и через перевалы на Мерв или 
на юг в Индию через Гильгит  и Кашмир в Гандгару, заканчиваясь в устье Инда. 
Из Китая на Запад шел экспорт шелка, в Китай же поступали нефрит из Хотана, стеклянные 

изделия, серебряная посуда, украшения из Средиземноморья лошади и меха от степных 
кочевников[4. С. 37]. 
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Таким образом, южная часть трасс Великого шелкового пути шла по старым, проложенным в 
Передней Азии еще в ІІІ–ІІ тыс. до н.э. маршрутам лазуритового пути и великолепной дороге, 
созданной царями Ахаменидской империи, соединявшей все сатрапии их гигантской империи от 
Египта и Малой Азии до Сард и Персополя и далее на восток в Индию и Средней Азии вплоть до 
земель саков.  
Большая же – и самая ответственная часть маршрутов Великого Шелкового пути пролегала по 

северным областям Средней Азии и Казахстана и степям Евразии, народы которых были активными 
участниками и посредниками в культурных контактах от Китая до Европы.  
В настоящее время несомненно начало функционирования отдельных участков пути еще в эпоху 

бронзы. Одна из наиболее древних торговых трасс, органически вошедшая в Великий Шелковый 
путь, получила в исторической науке название «Великий лазуритовый путь». Из-за редчайшей 
красоты и редкости этот камень высоко ценился многими народами. Он встречается на Евразийском 
материке только в месторождениях Горного Бадахшана, Прибайкалья и отчасти Корейского 
полуострова.  

1) лазуритовые бусы и фигурки из древнеземледельческих поселений Геоксюр-1, Анау, Намазга-
депе, Алтын-депе в Южном Туркменистане (середина IV–III тыс. до н.э.); 

2) бусы из поселения Мундигак в Афганистане (конец IV–III тыс. до н.э.); 
3) Многочисленные лазуритовые украшения из памятников Древнего Ирана. 
4) Изделиями из лазурита хараппская культура (долина Инда и Белуджистан), датированные 

второй половиной III – первой половиной II тыс. до н.э.  
5) В Месопотамию лазоревый камень, или слов шумерийцев «унку» начали завозить во время 

развития Убейдской культуры. В сложившемся в шумерийскую эпоху эпосе «Энкерман и верховный 
жрец Аратты» рассказывается, как правитель Урука Энкерман послал гонца за золотом, серебром и 
камнем-унку в страну Аратта.  

6) изготовленные в Египте из лазурита изображения богини Маат и различные ювелирные 
украшения; 

7) лазурит обнаруженный в богатых захоронениях Анатолии (Троя и Дарак) датируемых 
серединой III тыс. до н.э[5. С. 66].  

8) Привезенные из Бактрии и Согдианы бусы найдены в могильниках пастушеских племен II тыс. 
до н.э. в Приуралье – в Синташте и Ушкатте лазуритовые, в Алабуге бирюзовые, в Гурдуше около 
Бухары лазуритовые, агатовые, бирюзовые в форме мальтийского креста и даже в Сибири в Ростовке 
бирюзовые, в Сопке II в форме мальтийского креста. 
Таким образом, все это дает основание утверждать, что уже в глубокой древности (по крайнем 

мере, в III–II тыс. до н.э.) драгоценные камни Бадахшана попадали в различные районы Древнего 
Востока. Маршрут перевозки лазурита выглядел так, добытый в Бадахшане, попадал в поселение 
Мундигак, затем через Сиалк на Иранском нагорье – в Месопотамию, а оттуда он уже расходился 
распространялся в Сирию, Египет, Анатолию. Существовал и путь доставки лазурита по морю 
(первая половина II тыс. до н.э.) из Бадахшана его спусками по Инду до Аравийского моря, а оттуда – 
в бассейн Персидского залива.  
Наиболее ранним этапом функционирования дороги из Китая на Запад был Нефритовый путь. 

Нефрит – поделочный камень зеленого, реже – белого, серого, черного цветов. За красоту, прочность 
и вязкость, он необыкновенно высоко ценился древними народами. В Древнем Китае этот минерал 
олицетворял добродетель. Из него изготовляли различные культовые предметы: треножники, лито-
фоны, вазы, жертвенные чаши и многие другие. Сыма Цянь описывает нефрит, как, камень, который 
по окраске не сравнить со снегом, но влажности – с дождем, по глянцу – с жиром, по блеску – со 
светильником. Однако добыть его очень трудно, для того чтобы достичь гор Куньлунь, где нефрит 
добывается, придется переправиться через две реки и шесть озер. Только сто из тысячи и десять из 
ста путешественников возвращаются домой невредимыми. Из этого короткого сообщения очевидным 
два факта[6. С. 37].  

1) нефрит был необычайна ценен для древних китайцев. 
2) нефрит ввозили в Китай из Хотана, расположенного у отрогов Куньлуня. 
Чжан Цзянь посетивший Центральную Азию в 140-130 гг. до н.э. упоминал о том, что в Хотане 

процветала добыча нефрита для отправки в Ханьскую империю. 
У Сыма Цяня сохранилось содержание доклада сановника Ли Сы императору Цинь Ши Хуану, где 

Ли Сы рапортует о поступления в государственную сокровищницу нефрита с Куньлуня. Хотан и 
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производимый там нефрит упоминаются в «Катологе гор и морей». Посредниками в торговле 
нефритом между Хотаном и Китаем выступали вплоть до III в. до н.э. юэчжи занимавшие обширные 
просторы Центральной Азии [7. С. 244-248].  
Итак, с древнейших времен Китай был связан торговым путем через Ганьсуйский коридор, 

Таримскую впадину с Хотаном, откуда посредством юэчжей получал нефрит. Эквивалентом этому 
минералу при торговых операциях служил шелк, который отправлялся на запад в качестве подарков, 
в обмен на камень. Таким образом, китайский шелк со второй половины II-го тыс. до н.э. попадает в 
Среднюю Азию, что подтверждается данными археологических исследований. 
Торговля шелком с западными соседями в Китае начинается примерно с конца периода Чжань Го. 

Первоначально Китайский шелк распространился в Персии и в долине Инда (V в. до н.э.). От этом 
можно судить на основании сообщений Геродота и Ксенофонта. Они писали что персы носят индий-
скую одежду, которая считается очень дорогой, пышной и красивой. Поясняя эти сообщения, 
Прокопист утверждал, что под этой одеждой подразумевается шелк, из которого персы имели 
обыкновение изготовлять одежды, которые греки называли индийскими, а в настоящее время 
называют серика. 
В это время существовал и западный меридиональный путь – трасса, связывавшая южные китай-

ские районы с Центральной Азией, Южной Сибирью. Путь этот проходил через Восточный 
Туркестан, Цайдам, вдоль рек  Миньцзян и Даду в Юнань и далее в Бирму и Вьетнам. Северный 
отрезок пути – Кыргызский путь проходил от Джунгарии до Минусинской котловины. Сведения о 
существовании этой дороги мы получаем от Сыма Цяня.  
В циньское время проход назывался Учидао – дорога шириной в пять ли. Этой трассой 

южнокитайские районы были связаны с Центральной Азией что подтверждается археологическими 
открытиями, сделанными в провинциях Сычуань и Юньнань. В 1955 г. были произведены раскопки 
комплекса погребений правящей верхушки государства Диен. Там было найдено большое количество 
бронзовых скульптур со многими признаками звериного стиля евразийских степей. Многие изделия 
диениских захоронений практически копируют ряд произведений искусства, обнаруженных в 
Минусинской котловине, Казахстане, на Алтае, Кубани, Дону. Это говорит о том, что изделия из 
бронзы степных кочевников евразийских степей попадали далеко на юг по этому меридиональному 
пути. 
С середины I тыс. до н.э. функционировал «Степной» путь, связывавший побережье Черного и 

Азовского морей с Центральной Азией. Это дорога начиналась в городах Северного Причерноморья, 
находившихся в первых веках нашей эры под властью Боспорского царства и Римской империи. 
Основные города этой области: Тира, Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Фанагория имели оживленные 
торговые связи со странами Средиземноморья, скифскими и сарматскими племенами и вероятно, с 
более отдаленными областями. Огромную роль в торговых и культурных связях между 
Причерноморьем и к Средней Азией играли сакские и сарматские племена, особенно аорсы и аланы, 
занимавшие огромную территорию между Приаральем и Причерноморьем [8. С. 82]. Эти племена 
восточноиранского происхождения контролировали торговые пути, ведущие из Передней Азии и 
Закавказья в степи Поволжья и Приуралье.  
Выдающуюся роль в соединении двух цивилизаций – западной и дальневосточной сыграли 

народы Средней Азии и Казахстана, которые, несомненно, являлись проводниками как той, так или 
другой стороны. Спустя некоторое время по Великому Шелковому пути пойдут, как об этом 
свидетельствуют китайские и греко-римские источники, торговые караваны и дипломатические 
посольства.  
Название «Великий Шелковый путь» связано с драгоценным в те времена для стран Запада 

товаром – шелком. Считается, что секрет изготовления шелка из коконов шелковичного червя был 
открыт китайцами почти 5 тысяч лет назад, а известный исследователь шелководства А.А. 
Тихомиров называет даже точную дату этого открытия – 228 год до н.э. Согласно китайскому 
преданию, получение первой шелковой нити приписывается императрице Си Линг-чи. Во время 
чаепития в чашку императрицы с дерева упал кокон за торчащую нить, которая, однако, все тянулась 
и тянулась, а кокон разматывался, так была получена первая шелковая нить, а императрица Си Линг-
чи в благодарность за это была возведена в божество Небесной империи, в её честь до сих пор во 
многих районах Китая устраиваются ежегодные ритуальные празднества. 
Среди престижных товаров древности первое место занимает китайский шелк. Шелковая ткань–

тончайшая материя, воспринимавшаяся в древности как чудо природы, невесомая, легкая, мягкая, 
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тонкая, прекрасная. Таинственная шелковая нить давала чудесные ткани, прозрачные и прочные, 
различных цветов и оттенков; разноцветные сложные орнаменты этих тканей смотрелись как бы 
самостоятельно. На западе она ценилась дороже золота, шла в торговлю вместе с драгоценными 
камнями. Шелком оплачивались налоги, дань, военные и дипломатические услуги. Его отрезы 
преподносились царям и храмом, воинам и знатным красавицам. Все это вполне обоснованно дало 
право синологу Фридриху фон Рихтгофену 1877 году назвать торговые трассы из Китая в Европу 
Великим Шелковом путем [9. С. 64]. Это название было принято современной наукой и всеми 
общественными деятелями странами Евразии. Живые и нежные оттенки цветов и орнаментов шелка 
как бы символизировали богатство Вселенной. Его качественность и легкость определялись 
пропусканием ткани в ушко перстней. Им испытывали остроту булатной стали, клинки которой 
должны были рассекать шелковый платок на лету [10. С. 78].  
Значительная роль в торговле на Шелковом пути принадлежала согдийцам. Их проникновение в 

Восточный Туркестан относится к IV–III вв. до н.э. Значительные согдийские колонии и поселения 
зафиксированы на главных центрах караванной торговли Средней Азии, Южного Казахстана, 
Жетысу, Восточного Туркестана и Северного Китая с первых веков н.э. письменные о согдийском 
общине на узловом пункте Шелкового путы – в Дуньхуане восходят к IV веку [11. С. 115]. По 
данным согдийских «старых писем», она насчитывала не менее I тыс. человек. Значительные 
согдийские колонии находились также в таких торговых центрах Западного Китая, как Лянчжоу и 
Сучжоу. Эти колонии продолжали вести активную торговую деятельность и в Танское время. 
Значительное число согдийских торговцев жило и в танской столице г. Чанъань. В главном центре 
южного пути Шаньшане (близ. оз. Лобнор) в первой половине VII в. выходцами из Самарканда и 
Тараза было основана колония из нескольких поселений [12. С. 249].  
В середине VI в. на политическую арену в Центральной Азии вступает новое государственное 

образование Тюркский каганат. Тюрки занимают сначала территории от Алтая до Сырдарьи, заклю-
чают союз с Ираном и громят государство эфталитов, затем продвигаются до Причерноморья. Обла-
дая огромными богатствами, полученными в качестве дани от Китая и во время воин, они были 
заинтересованы в активном развитии торговли на Великом Шелковом пути, поддерживая согдийских 
купцов. Поскольку значительная часть южных трасс находилась под контролем Ирана, каган в 567 г 
направил в Иран посольство во главе с согдийским купцом Маниахом с целью совместно контроли-
ровать торговые трассы. Однако шах Хосров I приняв посольство и купив привезенный шелк, 
демонстративно сжег его на площади столицы. Не имела успеха и второе посольство кагана, которое 
было до отправлена спустя 5 месяцев. Это был прямой призыв к войне. Тогда каган направил посоль-
ство во главе с тем же купцом Маниахом непосредственно с Византию из Тараза, через Бухару, 
Хорезм, вокруг северного берега Каспийского моря и через Кавказ. Были заключены торговый и 
военный договора, император Византии Юстин II отправил от военное посольство во главе со 
стратегом восточных земель Земархом, который даже участвовал в похода тюрок против Ирана [13. 
С. 26]. 
Так были установлены стабильные торговые отношения между Центральной Азией Византией по 

северному пути. Караваны из Исфиджаба, Отрара, Самарканда шли на Хорезм вдоль Аральского 
моря, переправлялись через Волгу, шли через северо-кавказские племена, пересекали Кавказский 
хребет в Причерноморье и далее в пределы Византии. Путь этот был описан греческим историком VI 
в. Меандром. Сохранились и удивительно интересные вещественные следы торговли с Византией и 
участков этого пути. В средневековых городах Самарканде, Мерве, Тараза, Андижане, Ташкенте – 
найдены византийские золотые монеты VI–VII вв. н.э. и подражания им. Вместе с остатками ремес-
ленной продукции монеты говорят что города и поселения Средней Азии и Казахстана не являлись 
простыми транзитными пунктами. Они были экспортерами большого количества самых разнообраз-
ных товаров своего производства и ремесленного и сельскохозяйственного. 
Важную роль в торговые на Великом Шелковом пути играли территории современного 

Казахстана. В VI–VII вв. наиболее оживленным становится путь, проходивши из Китая на запад через 
Жетысу и Южный Казахстан. Такое перемещение пути можно объяснить несколькими причинами. 
Во первых, в Жетысу находились ставки тюркских каганов, которые контролировали торговые пути 
через Среднюю Азию. Во вторых дорога через Фергану в VIII в. стала опасной из-за междоусобиц. В 
третьих, богатые тюркские каганы и их окружение стали крупными потребителями заморских 
товаров. 
Через Шелковый путь проходило основное число посольских и торговых караванов в VI–ХIV вв. 

В течение столетий он претерпевал изменения: одни участки приобретали особое значение, другие, 
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напротив, отправили, а города и торговые фактории на них приходили в упадок. Так, в VI–VIII вв. 
основной была трасса Сирия – Иран – Средняя Азия – Южный Казахстан – Таласская долина – 
Чуйская долина – Иссык-Кульская котловина – Восточный Туркестан. Ответвление этого пути. 
Точнее, еще один маршрут выходили на трассу из Византии через Дербент в Прикаспийские степи – 
Мангышлак – Приаралье – Южный Казахстан[14. С. 12]. 
Наряду с распространением товаров, культурных образцов и эталонов в прикладном искусстве, 

архитектуре, настенной живописи по странам Востока и Запада распространялись искусство музыки 
и танца, зрелищные представления. Иностранные оркестры входили в состав придворного персонала 
известно, что один китайский царственный меломан содержал 30 тысяч музыкантов.  
Таким образом, степные трассы Великого Шелкового пути, внесли особый неповторимый коло-

рит, свою специфику в его развитие и функционирование. Взаимодействие кочевой степи и оседлых 
районов усиливались благодаря Великому Шелковому пути, способствующему взаимообогащению 
друг с другом двух полярных культур кочевой и оседло-земледельческой. Оседлые горожане и 
кочевые племена смогли понять друг друга и конечном итоге создать самобытную культуру, которая 
вписалась в многообразие древних культур человечества. Восстановление Великого Шелкового пути 
стало одной из самых актуальных задач нашего времени и Казахстан активно участвует в осуще-
ствлении этого крупного международного проекта, в частности, в плане развития международного 
туризма на Великом Шелковом пути. Туризм не может рассматриваться в отрыве от масштаба 
национального а зачастую и международных отношений. Государство Центральной Азии соединены 
в цепочке глобального туристического проекта. «Великий Шелковый путь» от Японии до Европы 
(около 20 стран) который, в свою очередь является проектом Всемирной туристической организации, 
членами являются 138 стран. Археологические памятники в свою очередь превращаются в объекты 
туризма и станут доминантами инфраструктуры туризма, развитие которого является одним из 
приоритетов в экономике Казахстана. 1998 году Президент страны Н.А.Назарбаев подписал Указ «Об 
утверждении программы «Возрождение исторических центров Великого Шелкового пути, сохране-
ние преемственного культурного развития тюркоязычных государств, создание инфраструктуры 
туризма». 
Возрождение Шелкового пути – это сложный многосторонний проект, который требует тщатель-

ного стратегического планирования. Новый Шелковый путь – это не просто строительство дорог 
вдоль древнего маршрута, но и развития инфраструктуры, совершенствование законодательства 
создание максимального благоприятных условий для выгодного сотрудничества, а также искусная 
дипломатия для достижения взаимопонимания между странами – участниками. 
Возрождение и восстановление системы дорог Шелкового пути очень важно не только для 

Западного района Китая, оно также имеет особое значение для Казахстана и других стран Централь-
ной Азии и Восточной Европы. Это уникальная и, может быть, даже единственная возможность 
глобальной интеграции для закрытых внутриконтинентальных регионов. Возрождение Шелкового 
пути, безусловно, принесет крупные изменения в экономику всех стран, расположенных вдоль него. 
Китай, восстановив свою часть Шелкового пути не останавливается на достигнутом и продолжает 
масштабное инвестирование в автодорожное строительство и другие инфраструктурные проекты на 
территории стран Центральной Азии. Конечной целью проекта восстановления древней торговой 
артерии является протяжение Нового Шелкового пути до Роттердама (Нидерланды).  
В 2008 году в Женеве министры 19 стран, в том теле Казахстан, Китая, России, Турции и Ирана, 

приняли масштабный проект по восстановлению фрагментов дорог Шелкового пути. В глобальной 
перспективе Новый Шелковый путь, протяженностью около 7000 км, будет состоять из сети 
автомобильных и железных дорог, пролегающих не только вдоль древних маршрутов, но и в новых 
направлениях. В перспективе планируется открытие в-ти основных трансконтинентальных путей, 
включая дорогу из Китая в Европу, из России в Южную Азию и Турцию. 
Несмотря на то, что внутриконтинентальная транспортная система вдоль большей части Шелко-

вого пути не развития, перспективы развития в этих регионах очень большие. В них сосредоточены 
огромные природные ресурсы, полезные ископаемые и большое население к примеру, территория 
стран участников Шанхайской Организации Сотрудничества (Казахстан, Китай, Россия, Киргизия, 
Таджикистан и Узбекистан), составляет 3/5 всей территории евразийского континента и 1,4 
населения всего мира. Возрождение экономической артерии в евразийских странах не только будет 
способствовать культурно-экономическому обмену и развитию, но также поможет установить мир и 
единство в регионе.  
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Создание нового Шелкового пути имеет особенное значение для стран Центральной Азии. С 
географической точки зрения страны Центральной Азии находятся в центре материка, а ближайшее 
расстояние до океана составляет 1700 км, и это является основным природным препятствием для 
международной торговли. Новый Шелковый путь будет способствовать всесторонней интеграции 
закрытых в центре материка стран с более развитыми Китаем и Европой, рост торговли, несомненно, 
поможет решить насущные проблемы бедности, безопасности и безработицы в регионе. 
Сегодня больше не существует обширных древних государств, и географические границы в корне 

отличаются от прошлого, люди все также нуждаются в жизненно важных экономических взаимодей-
ствиях и все еще испытывают жажду в познании культуры и жизни соседних народов. Исторические, 
экономические и естественные узы, а также религиозная общность играют заслуженную роль в 
сближении народов. Усилия, предпринимаемые для создания Нового Шелкового пути, в рамках 
установления многосторонних связей между странами, по сути, направлены на гармоничное 
развитие, достижение мира и прочного сосуществования между народами. 
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Түйіндеме 
Ұлы Жібек Жолы бүгінгі күні оның бай тарихи жəне мəдени мұрасын зерттеу сондай-ақ көлік коммуника-

цияларын сала отырып, ең алдымен, геосаяси сипаттағы мəселелердің көмегімен шешуге тырысу ғана емес, 
үлкен маңызды Орталық Азиядағы мұнай жəне газ құбырлары жолдарын салуда жетекші маңызға ие болып 
жатыр. 

Жібек жолы ерте дəуірден бастап адамзат игілігіне айналған. ХХІ ғасырда Евразия мемлекеттері Ұлы Жібек 
жолын жаңғыртып, оны мəдени-экономикалық байланыстардың үлкен тетігіне айналдырды.   

Тірек сөздер: Ұлы Жібек жолы, ортағасыр, өркениет, Түрік қағанаты, соғдылар, Византия. 
 

Summary 
Great Silk Road today is of great importance not only in connection with the study of its Bogota historical and 

cultural heritage, but also in trying to solve with the help of the problems of a geopolitical nature, due, primarily, with 
the construction of transport communications, oil and gas pipelines in Central Asia and the Caucasus. 

Despite the trend of transformation of the Silk Road in one of the levers of geopolitics, he served for centuries goals 
of peace, prosperity and mutual enrichment of cultures, it has retained its original meaning in the XXI century. 

Key words: The Great Silk Road, the Middle Ages, civilization, Turkic khanate, Sogdians, Byzantium. 
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ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ УЧЕНЫХ 
 

Тажмуханова Н.Е. - к.и.н., старший преподаватель, 
Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова 

 
В статье анализируется письменное наследие, оставленное, средневековыми тюрками. Авторы работы 

попытались провести историографический анализ трудов, которые представляют ценные источники изучаемого 
периода, названный швейцарским востоковедом Адамом Мецем «Мусульманским Ренессансом». Наследие 
Баласагуни, Кашгари, Яссави имеют важное значение для всего хода развития тюркской духовной культуры и 
их изучение необходимо с новых методологических подходов, так как до сегодняшнего дня в отечественной 
науке еще имеют место стереотипы взглядов на духовно-культурную эволюцию в целом. Необходимо подчерк-
нуть особенности поэтического философствования, а также размышления средневековых тюрков о боге, 
вселенной, природе и назначении человека, целиком и полностью вписывающейся в контекст средневекового 
способа мышления со свойственными ему мировоззренческими принципами. 

Ключевые слова: духовное наследие, тюрки, письменные источники, историография 
 
Период IX-XII вв. применительно к мусульманскому Востоку швейцарский востоковед Адам Мец 

назвал «Мусульманским Ренессансом». Это полностью относится и к духовной культуре Казахстана 
[1, С.280]. По мнению академика Н.И. Конрада, «Возрождение есть процесс  характерный не только 
для Европы, но представляющий собой «проявление общей закономерности исторического 
процесса», обязательно наступающего в определенный момент исторического развития народов. Как 
показывает всемирная история эпохи Ренессанса, возникали у народов «с длительной непрерывно 
развивающейся и продолжающейся и в наше время исторической жизнью и культурой» каковым 
являются и тюркские народы [2, С.161].  
Слово «тюрк» впервые упоминается в китайских письменных источниках в 542 г. Во второй 

половине YI в. этот термин получает широкое распространение среди византийцев, арабов, сирийцев, 
попадает в санскрит, различные иранские языки, в тибетский. 
У арабских историков и географов в IX-XI вв. слово «тюрк» появляется как название группы 

народов и языков, а не как название какого-либо одного народа и государства. В русских летописях 
985 г. упоминается племя тюрков, т.е. тюрков как одного из многочисленных кочевых объединений 
Великой степи. Термин «тюрк» в словаре М. Кашгарского употребляется как по отношению племен 
вообще, так и для обозначения какого-то династийного племени или этнополитической группировки 
собственно «тюрков» в отличие от других [3, С.43-44].  
А.Н. Бернштам связывал термин «тюрк» с названием определенной общественно-экономической 

стадии «раннего этапа становления классового общества феодального порядка» [4]. А.Н. Кононов 
сначала попытался дополнить построение А.Н. Бернштама с филологической стороны: 
түрк<төркүн<төр, а после подошел к решению вопроса с социально-исторических позиций, 
разъясняющее термин «тюрк» как собирательное имя, значение которого было понятно на большой 
территории и которое объединяло многие племена различного расового и этнического 
происхождения. В таком случае надо воспринимать тюрков как конгломерат [5].  
Академик В.В. Бартольд отнес «тюрк» к разряду политических терминов. Это мнение оказалось 

определяющим. Вслед за В.В. Бартольдом, С.Г. Кляшторный и С.П. Толстов заключают, что это 
собирательное имя военного союза племен, в котором нет этнического содержания [6]. Такой же 
точки зрения придерживался С.М. Ахинжанов.  
М. Артомонов в отличие от других исследователей считает, что «тюрк» этнический, а не 

политический термин [7, с.103-104]. Олжас Сулейменов, исходя из своей теории происхождения 
слова, по которой слово «рассматривается в генетической связи с географическим знаком-
первоиероглифом», определяет слово «тюрк» как этноним [8, С.320]. Л.Н. Гумилев близок к 
пониманию сути этнического имени тюрков [9, С.77].  
Вместе с тем тюрки были и есть единое, генетически кровнородственное сообщество племен, 

располагающее четкой родословной, подтверждающей единство происхождения. Поэтому слово 
«тюрк» не может быть политическим и искусственным термином. Генетические и этнические 
носители всегда существовали и существуют. Ведь в настоящее время более 126 миллионов человек в 
мире говорят на алтайских языках, из них 114 млн. 612 тысяч тюрко-язычные народы [10].  
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Письменные источники тюркских народов в период «Мусульманского Ренессанса» IX-XII вв. 
представляют литературные памятники, являющиеся духовным наследием тюркских народов.  
В Х-ХII вв. возникли благоприятные условия для развития тюркского литературного языка. Самые 

известные литературные произведения средних веков - «Благодатное знание», «Подарок истины», 
«Словарь тюркских наречий» - написаны на тюркском языке.  
Махмуд Кашгари, живший в ХI в. является автором «Словаря тюркских наречий» («Диван лугат 

ат-турк») первого толкового словаря на тюркском языке [11]. В течение длительного периода  М. 
Кашгари изучал язык, фольклор, этнографию тюркских племен, их историю и обычаи. Поэтому М. 
Кашгари можно назвать первым тюркологом средневековья.  
По мнению А. Бомбачи, стихи близки к огуз-туркменскому языку, получившей совершенство в 

XIII в. [12, С.203-205]. 
Юсуф Баласагуни - выдающийся поэт ХI века, философ-мыслитель, известный всему Востоку 

ученый-энциклопедист, крупный государственный деятель. Он написал множество трудов по самым 
различным отраслям знаний, но до нас дошло принесшее ему всемирную известность только одно 
произведение – «Благодатное знание» («Кутадгу билиг»), написанное  им в 1070 году [13].  
В дальнейшем продолжая исследование поэмы А.Н. Кононов и С.Н. Иванов считают «мусульман-

ский элемент» доминирующим в философских основах поэмы, определяя ее первым, старейшим и 
пока единственным сочинением на одном их тюркских языков, основанным на мусульманской 
идеологии и пропагандирующим эту идеологию. А.Х. Касымжанов считает, что «Юсуф не просто 
идеолог, политик, он - художник слова. Поэтому философия, язычество, ислам не могли сказаться в 
контексте «Кутадгу билиг», помимо поэтических традиций, в числе которых главным образом были 
собственно тюркская поэтическая традиция [14, С.29-32].  
Авторы данной работы полагает, что для анализа всего хода развития тюркской духовной 

культуры важное значение имеют разработки новых методологических подходов, так как до 
сегодняшнего дня в отечественной науке еще имеют место стереотипы взглядов на духовно-культур-
ную эволюцию в целом. Необходимо подчеркнуть особенности поэтического философствования, а 
также размышления Ю. Баласагуни о боге, вселенной, природе и назначении человека, целиком и 
полностью вписывающейся в контекст средневекового способа мышления со свойственными ему 
мировоззренческими принципами. 
Именно с этих позиций, возможно, выявить мировоззренческое содержание текста Ю. Баласагуни. 

Но целостное и в том числе философское исследование поэмы поможет понять внутренний мир 
средневекового поэта-мыслителя и его мировоззрение. Изучение творчества Ю. Баласагуни с 
историко-философских позиций необходимо продолжить. 

«Книга изречений» как литературный памятник была впервые всесторонне изучена турецким 
ученым М.Ф. Кепрюлю-заде в книге «Первые суфии в тюркской литературе», выпущенной в 1918 
году в Турции, где дан анализ жизни и творчеству Х.А. Яссави [15]. Эта работа до сих пор остается 
одним из основных источников по ясавиеведению. В 1928 году в Стамбуле он издал рукопись 
отдельной книгой.  
Учение Х.А. Яссави более всего исследовано в Турции, где на протяжении нескольких столетий 

изучается тюркский суфизм, в котором просматриваются исторические корни турецкой мысли и ее 
связь с учением Х.А. Яссави. Он неизменно ставится в первый ряд представителей турецкой куль-
туры и, более того, ее национальных мыслителей. Только за 1992-1993 гг. в Турции было опубли-
ковано более двухсот научных статей, книг и газетных публикаций, посвященных Х.А.Яссави. 
Мировоззрению Х.А. Яссави были посвящены два международных симпозиума в Турции в 1992-1993 
гг., по материалам которых изданы два сборника статей. 
По мнению Н.Сауранбаева (Қазақ əдебиеті, 1970, 5 маусым), Н. Келимбетова [16, С.166], 

А.Конратбаева [17, С.92-93], «Диуани Хикмет» написан на тюркском языке по своему духу близкий к 
древнетюркской поэзии, имеющий историко-культурное и литературное значение. Для нас важно, 
что данный памятник является духовным наследием тюркских народов.  
На наш взгляд, данные проблемы только начинают разрабатываться и поэтому обращение к ней 

претендует на специальное исследование духовно-нравственных вопросов. Также необходимо 
комплексное исследование, где приняли бы участие историки, философы, филологи, определяя вклад 
Х.А. Яссави в общечеловеческую цивилизацию. 
Письменные источники, созданные тюркскими авторами, обладают двумя существенными и 

неоспоримыми достоинствами - автохтонностью, т.е. они носили местный характер, и 
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аутентичностью - автор писал о том, что происходило на его глазах или в недавнем прошлом, о 
фактах, которые ему были хорошо известны. Тем самым тюркские авторы дают более точное 
представление об этнических, социальных и культурных процессах в тюркском обществе, чем 
сведения, оставленные иноземными наблюдателями.    
В настоящее время в Республике Казахстан созданы все условия для более глубокого и 

всестороннего изучения источников, написанных представителями тюркского народа. Государствен-
ная программа «Мəдени мұра»  дала возможность историкам, филологам, философам и археологам 
по-новому, с национальных позиции исследовать наследие, требующее трепетно изучить и сохранить 
для будущих поколений, т.е. духовное богатство, которое в настоящее время находится в соседних 
государствах. Этому подтверждение научные командировки и стажировки ученых Казахстана в 
Китае, Иран, Турцию, Россию. Думаем, результаты научных поисков не заставят долго ждать.  
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Түйіндеме 
Бұл мақалада түркі халықтарының орта ғасырдағы қалдырған рухани мұрасы қарастырылған. Мақаланың 

авторлары тарихнамалық талдау жасай отырып орта ғасырда қалдырға рухани мұралардың қүндылығын 
көрсеткен. Осы кезеңді рухани-мəдени жағынан дамығаның жеке бағалап швейцарлық шығыстанушы Адам 
Мец «Мұсылман Ренессансы» дəуірі деп айтып кеткен. Баласағүн, Кашғари жəне Яссауи орта ғасырларда  
жазып қалдырған мұраларының құндылығы өте жоғары жəне ол еңбектер түркі рухани-мəдениетінің дамуына 
əсер еткен. Жазба деректерді терең зерттеу өте қажет, себебі əлі де отандық тарихтың кезеңдеріне ескіше қару 
орын алады. Жаңа методологиялық жолдармен орта ғасырдағы мұралардың маңыздылығын, философиялық 
негізін жəне сол кездегі қоғам, табиғат, адам қасиеттеріне көңіл аударғаның талдай отырып жан-жақты қарас-
тыру қажет. 

Тірек сөздер: рухани мұра, түркілер, жазба түрде сақталған деректер, тарихнама.                                                    
   

Summary 
This articlies analyses the writing heritage which has been left by Medieval Turks. The authors of this job tried to 

make historiographical analys of the works which are the precious sourse of a studying period, which named as a                     
«Muslim Renaissance» by swedish orientalist Adam mets. The heritage of Balasaguny, Kashgary, Yassavy has a great 
importance for the all devilopment period of Turk spiritual culture and its studyind from the methodological view is 
important because nowadays we have different views on spiritual cultural evolution in general. It is important to 
emphasize the paculiarities of political ways of phylosophy and also the thoughts of the Medieval Turks about God, the 
Universe, nature and the importance of a man who is absolutily appropriates to the contest of mediaval way of   
thinking. 

Key words: spiritual heritage, Turks, writing heritage, historiography. 
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ҚАЗАҚСТАН ЖƏНЕ ТҮРКІ ТІЛДЕС ЕЛДЕРДІҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ  
ТАРИХИ АСПЕКТІСІ 

 
Иембекова М.О. – тарих ғылымдарыны! кандидаты, доцент 

(Т.Рыс-Gлов атындағы  Жа!а экономикалы- университет) 
 

Мақалада түркі тілдес елдердің бірі - Түркияның қалыптасуының тарихи негізі  жəне қазіргі кездегі түркі 
тілдес елдердің өзара ынтымақтасуға ұмтылысының тарихи заңдылық екендігі зерделенген.  Орталық Азиядан 
түркі тайпаларының Алдыңғы Азияға қоныс аударуының себептері, бұрынғы Византия империясының жерінде  
түрік Осман империясының пайда болып дамуы талданған жəне «пантюркизм» идеологиясының мəні мен маз-
мұны ашып көрсетілген. Кеңестер кезінде қазақ зиялыларының Қазақ автономиясын құруға деген ұмтылысы 
түрікшілдік – пантюркизм деп айыпталып, жазаға тартылуына себеп болғандығы көрсетілген. Қазіргі кезде 
түркі тілдес елдердің өзара ықпалдасу үдерісінің тұрақты басқару тетіктерінің қалыптасып, жүйелі түрде жүзеге 
асырылу үрдісі қорытындыланған. 

Тірек сөздер: халықаралық қатынастар, ықпалдасу үдерісі, түркі тілдес елдер, ТүркПА, Түркі Кеңесі, 
ТҮРКСОЙ, пантюркизм. 

 
Басқа мемлекеттерге қарағанда Түркияның тəуелсіздігін алған Қазақстан мен Орталық Азия 

мемлекеттерімен тез арада дипломатиялық қатынастар орнатуға ұмтылуын тарихи заңдылық деп 
қарауға болады. Өйткені бұл халықтардың ата тегі, түбі, тілі, діні, əдет-ғұрып, салт-санасы бір түркі 
халықтары тобына жататыны өткен тарихтан белгілі. Сондықтан шыққан тегі бір түркі елдерінің 
аймақтық дəрежеде жақындасуы ешкімнің алаңдауын туғызбайтын заңды құбылыс. 
Өзімізге белгілі қазіргі Монғолия, Қазақстан жəне Орталық Азия территориясында пайда болып, 

өсіп-өркендеген түркі тектес халықтардың бір кездері атағы əлемге жайылып, ІҮ ғасыр аяғынан 
Шығыс Рим империясы, ҮІІ ғ. бастап Византия империясы деп аталып, əлем тарихында өшпес із 
қалдырған осы бір алып мемлекеттің территориясына қоныстануы, кейіннен Кіші Азия түбегінде өз 
мемлекетін құрып, ХХ ғ. соңына дейін өсіп – өркендеп қазіргі кезде ірі елге айналуы үлкен тарихи 
процесс. 
Кеңес дəуірінде тарихшы ғалымдар осы түркі тектес тайпалардың не себепті, қандай жағдайда 

Кіші Азия түбегіне қоныстанды жəне өз мемлекетін құрып тұрақтап қалуына қандай жағдайлар əсер 
етті деген мəселелер төңірегінде кең көлемді зерттеулер жүргізіп, көптеген құнды еңбектер 
жариялады. 
Тарихшы Д.Е.Еремеевтың тұжырымдауынша түркі тайпалары қаңлы, қыпшақ, оғыздар жəне 

карлуктердің бір бөлігі Кіші Азия түбегіне ҮІІІ ғ. бастап қоныс аудара бастаған. ХІ ғасырдан бастап 
бұл процесс күшейіп, көпшілік сипат алғаны анықталған [1]. 
Біртіндеп күшейген түркі тайпалары Кіші Азия түбегіне қоныстанып, атақты Византия империя-

сының территориясын басып алып, 1453 жылы Константинопольды бағындырып, сол жерде Осман 
империясын құрғаны, əлем тарихында өзіндік орны бар іргелі елге айналғаны ҮІІІ ғ. басталған 
үрдістің нəтижесі десе болады. Түркілер тек Кіші Азияны ғана емес бүкіл Балқан түбегі халықтарын, 
Таяу Шығыс елдерін, солтүстік Африканы иеленгені тарихти деректермен дəлелденіп, көптеген 
еңбектерден орын алған.  
Бүгінгі күні Түркия географиялық орналасуы жағынан Еуропа мен Азияны жалғастырып жатқан, 

геосаяси маңызы бар, аймақтағы беделді мемлекеттердің біріне айналды. Осы ретте Түркия мен 
Орталық Азиядағы түркі тілдес елдердің арасында КСРО елдері тəуелсіздік алғанға дейінгі тарихи 
кезеңдерде қандай да бір байланыс болды ма деген сұрақ тууы орынды. 
Жалпы алғанда ХҮІІІ - ХІХ ғасырларға дейінгі кезеңде қазақ сахарасы мен Андолы түріктері 

арасында тығыз бірліктегі байланыс, туыстық қарым- қатынас орнады деп тұжырымдайтындай нақты 
деректер жоқтың қасы. Ал ХХ ғ. басында сонау Кіші Азия түбегінде түбі бір түркі халқының бар 
екендігін білген қазақ зиялылары сол халықтармен жақындасуды ойлаған да болар.  
Түрік елін, араб жұртын көрем деп іштей армандап кеткен Абай сол ізгі мұратын інісі Шəкерімге 

аманаттап тапсырады. Стабул шаһарында айлап тоқтаған Шəкəрім қажы ғылым ордаларын аралап, 
тарих ақтарып, нота жазуды үйреніп, түрік, араб, парсы тілдерін жетік білуінің арқасында  түркі 
халықтарының шежіресін жазуға ден қояды. Көп ұзамай жер жүзін жаяу аралап шығуға бағыт 
ұстаған Əліби Жанкелдин Түркия топырағын басып өтеді. Стамбулдан телеграф хабарларын үзбей 
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алып, тыңғылықтап ой елегінен өткізіп тұрған Міржақып Дулатов Түркияның келешектегі мемлекет-
тік құрылымы туралы нақты ұсыныс білдірген мақаласын жариялайды [2]. 
Кеңестер Одағы тұсында Ресей отаршылдығынан жаншылған халық, алдыңғы қатарлы, озық ойлы 

азаматтардың бастауымен өз автономияларын құруға ұмтылды. Бұл ретте 1917 жылы қарашада 
құрылып, екі айдан астам өмір сүріп, кейін большевиктердің шабуылымен құртылған Қоқан автоно-
миясы мен Алашорда үкіметі туралы мағлұматтар бүгінгі күні архив қойнауынан шығып, халыққа 
жетіп отыр. Қазақ зиялыларының бұл саяси əрекеттері «түркшілдік»- «пантюркизм» деген кінəлəрмен 
айыпталып, атақты 58-дің тармағымен Алаштың талай азаматтары «Қазақстанды Кеңес Одағынан 
бөліп алып, буржуазиялық Түркияға біріктіруді насихаттағаны үшін» деп айыптап, атып асқаны, 
айдауға жібергені белгілі [3, б.8]. 
Қазіргі кезде Мұстафа Шоқай, Тұрар Рысқұлов, Мұхаметжан Тынышбайұлы, Əлихан Бөкейханов 

т.б. сияқты қазақ зиялыларының өз халқының бостандығын, егемендігін жүзеге асыруға ұмтылған 
ниеттері, табанды күрестері сол кездегі саяси жағдайдан туындағаны анықталды.  
Осылардың iшiндегi жарқын дегендердiң бiрi Мұстафа Шоқайдың Париждегi, Германиядағы түркi 

халықтарын бiрiктiру жолындағы күресi «Жас Түркiстан» журналының беттерiнде анық байқалады. 
Осы мəлiметтер бүгiнге дейiн белгiсiз болып келген. 
Бұл ретте қазақ,татар,башқұрт сияқты түркi тiлдес халықтардың Ресей отаршылдығына қарсы 

күресiп,автономия құруға ұмтылысына Түркия мемлекетi тарапынан жүргiзiлген саясат та түрткi 
болғаны да анықталып отыр. 
Ресей патшалығының отарлау саясатына батыл қарсы шығушы елдердiң алғашқы шебiнде осы 

ғасырдың басында Түркия тұрды. Мұндағы «Бiрлiк жəне прогресс» партиясына («Итти хад вə 
тераки») бiрiккен «жас түрiкшiлер» деп аталатын ықпалды топ барлық түрiк тiлдес халықтарды 
Түркия өкiметiмен бiрлiкке шақырады. Арғы тегi бiр, тiлi бiр Орталық Азиядағы, Ресейдегi, 
Кавказдағы бауырларын түрiк туы астында бiрiгiп, ортақ жауға қарсы шығып ұлы мемлекет құруға 
ұран тастайды [3, б.10-11].  
Екiншiден Ресей отыршылдарының озбырлық əрекеттерi көзi ашық, көкiрегi ояу қазақ зиялы-

ларының өз ұлтының мүддесiн қорғауға деген саяси көзқарасының, күрес рухының оянуына түрткi 
болды. 
Ал осы «пантюркизм» идеясының пайда болуының алғы шарттары сонау ерте заманнан 

басталғаны белгiлi. Бұл мəселе тарихшы М.Қойгелдиевтiң «Тұтас Түркiстан идеясы: қалыптасуы, 
даму тарихы жəне бүгiнгi жағдай» атты мақаласында кеңiнен көрсетiлген.  

«Пантюркизм» қоғамдық-саяси ағым ретiнде XIX ғасырдың екiншi жартысында пайда болды. 
Түркияда бұл идеяның пайда болуының алғышарттары Осман империясының əлсiреуi жəне алдыңғы 
қатарлы озық ой иелерiнiң қайтседе елдi нығайту жəне басқа европа елдерi сияқты модернизациялау 
мүддесiнен туған-ды. 1912-1913 жылдардағы Балкан соғысы жəне Бiрiншi дүние жүзiлiк соғыс 
тюркизм идеясының қалыптасуына түрткi болды. Империяның ыдырауы жəне одан христиан 
халықтарының жəне арабтардың бөлiнiп шығуы түрiктердiң бiрiңғай негiздегi нағыз түрiктiк 
мемлекеттi нығайтуға жағдай жасады. Бұл мəселенiң мəдени алғыштары-сол кезде қалыптасқан 
«тюркфоли» жəне «тюркологи» дəстүрлерi болды [4, с.21].    
Бiр кездерi Батыс Европада осы түрiк шеберлерiнiң қолынан шыққан өнер туындыларын иемдену, 

күнделiктi өмiрде пайдалану мода сияқты болды.Яғни осы түрiк өнерi туындыларына табыну 
«тюркофиля» деген атпен тарихқа ендi.Сонымен қатар осындай кереметiмен аты шыққан Түрiк 
мемлекетiнiң тарихын, халқын, мəдениетiн зерттеу iсi жүргiзiлуiнiң арқасында тюркология ғылымы 
дүниеге келдi. Осының бəрi түрiкшiлдiк идеяның қалыптасуына негiз болды. 
Ал тюркизм идеясының Ресей империясында пайда болуына саяси алғышарт – империя құрамын-

дағы түркi тектес халықтардың өз мəдениетiн, дəстүрiн сақтап қалып, дамытып автономияға жету 
үшiн күрес идеясымен байланысты болды. 
Түркияда бұл идеяның негiзгi өкiлдерi Жүсiп Акчура жəне Зыя Гекалп болса, Ресейде Исмаил 

Гаспирински жəне Құсайн Əли Заде болды. 
Ал Қазақстан жерiнде ұлттық деңгейде түркi халықтарының автономиясын құруға тырысқан 

жарқын бейнелер Мұстафа Шоқай, Мирсаид Сұлтанғалиев,Тұрар Рысқұлов жəне т.б. сияқты 
азаматтар мəнгi есте қалмақ. 
Қазiргi кезде түрiктерден бұл идеяның ұшқыны сезiлуi елдi демократикалық республика ретiнде 

қалыптастырып, нығайтып, түрiк халқының атасы атанған, Мұстафа Кемал Ататүрiктiң бұл идеяны 
мемлекеттiк саясатпен ұштастыруында. 
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Мемлекет басына келуiнiң өзi түрiкшiлдiк, ұлтшылдық идеяны ұран ғып көтеруiне байланысты 
болғанмен, Кемал Ататүрiк 1921 жылы – пантюркизм саясатынан (бұл жерде пантюркизм-жалпы 
түрiктiк мемлекет құру саясаты) арнайы бас тартатынын жариялаған-ды. Ол түрiк ұлтшылдығын 
былай деп сипаттаған едi: «Мы такие националисты, которые уважают все нации, сотрудничащие с 
нами. Мы признаем все проявления национализма других нации. Наш национализм лишен эгоизма и 
надменности. Мы,турецкие националисты, должны знать, что народы, лишенного национального 
самосазнание, как правило становятся добычей других народов. Невозможно покорить нацию, дух 
который еще не сломен» [5, с. 58.].  
Кемал Ататүрiктiң мемлекеттiк саясатының идеологиялық доктринасы – осы түрiктiк гуманистiк 

ұлтшылдық болды жəне ол кемализм немесе аттатюркизм деген атпен бүгiнгi күнге дейiн өз мəнiн 
жойған жоқ. 
Көрiп отырғанымыздай түрiктiк ұлтшылдық өзiнiң дамуында ресми бiр формаға, бейбiт бiр ағымға 

ұласқаны белгiлi болды. Алайда КСРО ыдыраған кезде Түрiк мемлекет басшылары Ататүрiк идеясын 
еске түсiрiп, «бiртұтас ортақ түркi базарын» құру туралы идеясын жүзеге асыруға, онда басшылықты 
өз қолына топтастыруға ұмтылғаны есімізде. 
Бұл туралы Н.Назарбаев: «Тұрғыт Озал Қазақстанға бірнеше рет келіп қайтты. Ол, менің ойымша, 

Орталық Азия мемлекеттеріне тек жаңа мемлекеттермен тату- тəтті қарым- қатынас орнату ғана емес, 
бір кезде Кемал ататүрік мирас етіп келген арман – түркі мемлекеттерінің аса қуатты бірлестігін 
қалыптастыруды жүзеге асыруды көздеп келіп жүрді. Ол пиғылын жасырмайтын Т.Озал, Байкалдан 
Жерорта теңізі мен Дунайға дейін созылып жатқан түркі əлемінің басын қосатын Ұлы Түркия, 
пантюркизм мұраттарын жақтайтын» деп түрік басшысының түпкі мақсатын аңғарғанын білдірді [6, 
б.109] . 
Түріктер бұл мақсаттарын Стамбулда түркі елдері басшыларының бас қосуында арнайы құжат 

əзірлеп ұсынды. Бірақ ел Президенті Н.Назарбаев бұл құжатқа қол қоюдан не себепті бас тартқанын 
өзінің «Ғасырлар тоғысында» атты еңбегінде былай деп түсіндіреді: «Мен бұл мəлімдемеге қол 
қоймайтындығымызды айттым. Біз тек экономикалық, гуманитарлық, саяси байланыстарды жақтай-
мыз дедім. Түбіміз бір екені рас. Ұзақ уақыт бір бірімізден қол үзіп қалғандығымыз белгілі. Мен жаңа 
ғана қолымыз жетіп отырған тəуелсіздігімізді, əр мемлекеттің егемендігін қатты қадірлей отыра, 
өркениетіміздің үзіліп қалған сабақтастығын қайта жалғастыруды ұсындым» [6, б.191]. 
Соған қарамастан өз кезегiнде Түркия тəуелсiздiгiн алған түркi елдерiн бiрден мойындап, өзiнiң 

көмегiн ұсына бастады. Түркi тiлдес елдердiң саяси тəуелсiздiгiн нығайтуға көмек мақсатында 
Түркия Орталық Азия елдерiне қаржылай көмек ұйымдастырып, сауда – экономикалық қатынастарды 
тез арада дамытып, бiлiм беру iсiнде де ұсыныстарын бiлдiрiп, мəдени қатынастардың да қалыпта-
суына жағдай жасауға тырысты. 
Түркияның бұрынғы кеңестiк түркi елдерiне деген саяси, экономикалық, əлеуметтiк, мəдени 

көмегi, қолдауы түркi елдерiнiң барлық қажеттiлiгiн өтемегенмен, жаңа ғана тəуелсiздiгiн алған, 
дамуының бағыт – бағдары белгiсiз түркi елдерi үшiн зор көмек болғаны сөзсiз. 
Қазіргі кезде Түркия мен посткеңестiк кеңiстiктегi түркi тiлдес елдер – Қазақстан, Қырғызстан, 

Өзбекстан, Түркменстан жəне Əзiрбайжан – мемлекеттерiмен Түркия арасындағы алғашқы кезден 
қалыптасқан қатынастар 20 жылдан астам уақыт өткенде бiрқалыпқа түсiп, ықпалдасудың механизмi 
мен институттары, келiсiмдiк-құқықтық базасы қалыптасқан жүйелi үрдiске айналғанын көремiз. 
Басында Ресей де, Батыс елдерi де түркi тiлдес елдердiң ынтымақтастығына ерекше қарап, қандай 

да бiр саяси одаққа айналмай ма деген күдiктерiн жасырмай, алаңдатушылық бiлдiрiп, «пантюркизм» 
идеясы қайтадан бас көтерді ме деп едi, түркi тiлдес елдердiң өзара достық ынтымақтастығы, осы 
уақытқа дейiн ықпалдасу барысындағы жүргiзiлген шаралар легi бұл күдiктi сейiлтiп тастады десе 
болады. 
Түркi елдерi арасындағы ықпалдасу үдерiсi бүгiнгi күнi əлемдiк экономикалық ықпалдасудың бiр 

бөлшегi ретінде дамуда. 
Осындай мүдделер үндестiгi негiзiнде орнаған ынтымақтастық қатынастарды дамытудың қазiргi 

кезде механизмi анықталды десе болады. Түркi əлемiнде 2006 жылдан былайғы кезең түркi елдерiнiң 
ықпалдаса дамуына бiраз серпiн бердi деуге болады. 
Оның себебi Түркi тiлдес елдер арасындағы мүдделер үндестiгiн үйлестiруде түркi елдерiнiң ара-

сындағы ынтымақтастықтың нəтижесi ретiнде  Түркi Парламентаралық Ассамблеясының (ТүркПА) 
жəне Түркi елдерi Ынтымақтастық Кеңесiнiң (ТЫК), Түркі ақсақалдар кеңесінің құрылуының тарихи 
маңызы зор десе болады. 
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Түркi тiлдес елдер арасында ТҮРКСОЙ ұйымының жүргiзiп отырған жұмыстары түркi мəдениетiн 
жоғары бiр сатыға көтерiп, түркi өнерi, мəдениетiнiң ерекшелiктерiн, тамаша туындыларын əлем 
елдерiне таныстыруда үлкен жұмыстар атқарып отырғаны сөзсiз. 
Түркi тiлдес елдер үшiн Түркияның қазiргi кезде күшейiп келе жатқан экономикалық даму 

тəжiрибесi, Азия мен Еуропа ортасындағы геосаяси орналасуының қолайлығы маңызға ие болса, 
Түркия үшiн Орталық Азиядағы түркi елдерiнiң табиғи минералды байлықтары мен бұл елдердiң 
рынок көзi ретiндегi қабiлетi маңызды болып отыр. 
Жоғарыда зерделеген мəлiметтердi қорыта келе, түркi тiлдес елдердiң қазiргi кезде жақындасуы-

ның, ықпалдаса дамуға ұмтылуының тарихи тамыры ертеде жатқанын көремiз. Ежелгi Түркi 
қағанатының ұрпақтары бүгiнгi күнi жеке – жеке мемлекет болып таралып жатқанымен, өздерiнiң 
түбi бiр тегiне қарай ықпалдасуы түркi өркениетiн əлемдiк өркениеттiң бiр бөлiгi ретiнде дамытуға 
деген ұмтылушылықтан туғандығы.Түркi тiлдес елдердiң саяси, сауда – экономикалық жəне мəдени 
қатынастарды бiрлесе отырып дамытуға деген ұстанымдары қазiргi ғаламдану заманындағы жер 
бетiнiң əр түпкiрiнде болып жатқан ықпалдасу үдерiсiнiң бiр көрiнiсi ғана. Сондықтан түркi елдерiнiң 
əлемдiк саясаттан, халықаралық қатынастардан бiрiге отырып, ынтымақтаса отырып орын алуы 
заңды құбылыс. Түркi əлемiндегi ынтымақтастық, бiрлiк  жер бетiнде бейбiтшiлiкке негiзделген əлем 
құруда маңызды үлес қосары сөзсiз. 
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Резюме 
В статье исследованы основы исторического развития одной из тюркоязычных стран – Турции, отмечено 

стремление к сотрудничеству тюркоязычных стран как историческая закономерность. Проанализированы 
причины переселения тюркских племен из Центральной Азии в Переднюю Азию, развити Османской империи 
на территории Византиийской империи, а также  раскрыты содержание и сущность идеологии «пантюркизм». 
Отмечается, что в Советское время попытка казахской интеллигенции к созданию Казахской автономии 
рассматривалась как пантюркизм, что явилось причиной наказания. Сделан вывод о том, что в настоящее время 
сотрудничество тюркоязычных стран осуществляется на постоянной основе, о чем свидетельствует появление 
новых механизмов координирования интеграционных процессов.  

Ключевые слова: международные отношения, интеграционные процессы, тюроязычные страны, ТюркПА, 
Тюркский Совет, ТЮРКСОЙ, пантюркизм. 

 
Summary 

The article examines the foundations of historical development of Turkey, one of the Turkic countries.  Striving 
toward cooperation of Turkic-speaking countries is considered as a historical regularity. The reasons for migration of 
Turkic tribes from Central Asia to West Asia, and the development of Ottoman Empire on the territory of Byzantine 
Empire have been analyzed. The author revealed the content and essence of "pan-Turkism" ideology.  It is noted that 
during the Soviet times an attempt of Kazakh intelligentsia to establish Kazakh autonomy was regarded as pan-Turkism, 
which was the reason for punishment. It is concluded that at present the cooperation among Turkic countries is ongoing, 
as evidenced by the emergence of new mechanisms for coordinating integration processes. 

Key words: international relations, integration process, Turkic-speaking countries, TurkPA, Turkic Council, 
TЬRKSOY, pan-Turkism.  
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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАЗАХСТАНА С ЯПОНИЕЙ:  
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Н.Е. Тажмуханова - к.и.н.,ст.преподаватель, А. Қасымбаева – магистрант,    

Южно-Казахстанский государственный университет  им.М..Ауэзова,Шымкент 
 
В статье рассматриваются взаимоотношения Казахстана с Японией. Для дального и ближнего заррубежья 

страны Центральной Азии представляют геополитический интерес, хотя у каждой их них есть своя политика, 
цели и задачи. Объявление независимости Казахстана дало возможность установить  взаимоотношения  со 
странами в области экономики, культуры, научной деятельности. Например, на Дальном Востоке можно 
назвать Японию. Сейчас на особом уровне развития сотрудничество между двумя странами. У наших стран 
есть общие проблемы и вопросы которые надо решить в мирное время. Никто не забыл трудности и 
последствия Семипалатинского полигона, также как взрывы атомной бомбы в Нагасаки и Хиросиме, где также 
пострадали невинные японцы, имеют общие трудности. Поэтому изучение экономических, научных и экологи-
ческих проблем имеет сегодня немаловажное значение в наших взаимоотношениях. Авторы статьи попытались 
проанализировать научные достижения двух стран, которое используется в мирное время на благо нашего 
общества. 

Ключевые слова: взаимоотношения, экология, экономика, научные исследования, Япония. 
 
Евразийский регион является объектом разностороннего интереса многих стран.  Многообещаю-

щие богатства и коммуникационные возможности региона превращают его в объект геополитических 
интересов многих стран мира, в том числе Японии /1/. Как и в любых других странах, в государствах 
региона существуют определенные трудности и проблемы. Среди них мы хотим рассмотреть 
экологические проблемы. Несомненно, что любая из глобальных проблем (проблемы демографий, 
проблемы разоружения, проблемы природных ресурсов, проблемы использования ресурсов моря и 
морского дна, проблемы решения отсталости слаборазвитых стран и бедности и т.д.) порождает 
экологическую проблему, поэтому именно она признана мировым сообществом первостепенной /2/. 
Особо следует остановиться на экологических проблемах Казахстана, отрицательное воздействие 
которых катастрофично. Основные из них, затрагивающие общие интересы Центральной  Азии  и 
Казахстана, следующие: 

- экологические проблемы высыхания Аральского моря из-за нерационального использования 
трансграничных рек Сырдарьи и Амударьи; 

- экологические проблемы последствия испытания атомных взрывов в воздухе, над и под землей в 
течение 40 лет на Семипалатинском полигоне; 

- экологические освоения космоса с использованием космодрома Байконур, т.е. проблемы из-за 
размещения космодрома на территории Казахстана; 

- экологические проблемы освоения целинных и залежных земель (приблизительно 22 млн. га), 
т.е. проблемы опустынивания и эрозии почв; 

- неосознанная до конца экологическая проблема из-за интенсивного освоения углеводородных 
ресурсов Каспийского шельфа республики. 
Теперь, чтобы осознать масштабы этих проблем, хотелось бы привести их количественные 

параметры. Огромные территории Казахстана пострадали от деятельности военных полигонов и 
запусков космической техники. На Семипалатинском полигоне, за период между 1949 и 1991 годами, 
было проведено 470 ядерных взрывов. Мощности взрывов превосходят в 1000 раз мощность атомных 
бомб, сброшенные на Нагасаки и Хиросима. В результате испытаний в Семипалатинском регионе 2 
млн. га сельскохозяйственных земель было подвержено радиоактивному заражению. Невозможно 
подсчитать число погибших, количество облученных достигло полумиллиона человек /3/. Следую-
щая экологическая проблема - проблема высыхания Аральского моря. Арал не связан с океаном, 
поэтому не является морем. Морем его называют благодаря огромным размерам и режиму, сходному 
морскому.  
Совсем недавно Арал славился рыбными запасами. Водоем получал регулярное питание водой 

впадающих в него Амударьи и Сырдарьи. Дельты рек Амударьи и Сырдарьи были своеобразными 
зелеными оазисами среди пустыни. С 1961 года водоем начал усыхать, уровень воды Арала стал 
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падать. Только в 1996 году, за 35 лет, уровень Арала упал на 17-19 метров, а его объем сократился на 
75%. От 20 видов рыбы осталось лишь 4 вида. При жизни одного поколения произошла на Земле 
экологическая катастрофа. Можно констатировать, что существование проблемы высыхания Арала - 
результат безответственности, экологической безграмотности и отсталых технологий. В результате 
Арал уменьшился и разделился на три отдельных озера с высокой засоленностью. Со дна обмелев-
шего Арала, которое составляет 35 тысяч кв. км, ежегодно в атмосферу поднимается до 75 млн. тонн 
песка и соленой пыли. Кроме того, огромное отрицательное воздействие на экологическую ситуацию 
Приаралья оказывают космические корабли, вылетающие с космодрома Байконур. Это связано с тем, 
что космические корабли сжигают большое количество высокотоксичного топлива, а отработанные 
топливные ступени корабля падают на территорию республики. Космические корабли, сжигая 
кислород,  разрушают атмосферу воздуха. Несомненно, что они оказывают отрицательное влияние и 
на климат Казахстана в целом. Космодромы должны базироваться на мысах, как Канаверал или 
островах, как Новая земля, где воздух хорошо продувается, и нет опасности для жизни людей. 
Что касается экологических проблем из-за интенсивного освоения углеводородных запасов 

Каспийского шельфа Казахстана, то в самую первую очередь, следует сказать о массовой гибели рыб, 
несколько сотен лебедей. В Казахстанской части Каспия продолжается массовая гибель (более 7 
тысяч) тюленей от эпидемии чумки. С начала 90-х годов снизилось поголовье осетровых рыб. Хотя 
именно северный Каспий совсем недавно являлся основным бассейном добычи белуги, русского 
осетра и севрюги, на которые приходилось более чем 90% запасов икры /4/. Складывающаяся 
экологическая обстановка не может не отражаться на состоянии здоровья населения и сопровож-
дается экологическими потерями. Несомненно, что эти проблемы отнимают у населения силы, 
здоровье, увеличивается рождение младенцев с патологиями, появляются у детей новые виды 
болезней, такие как, например, преждевременное старение. Засоление почвы и опустынивание 
повлияло на хозяйственную деятельность населения. Возрос уровень заболеваемости людей, умень-
шилась продолжительность жизни, и как следствие, начался отток населения, появились экологи-
ческие беженцы. Количество детей, умирающих от инфекционных заболеваний, в пять раз выше, чем 
в странах Восточной Европы. 
В настоящее время значительно усилена деятельность по международным экологическим 

конвенциям, направленным на решение приоритетных проблем в области экологии. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды содействует разработке эффективных решений 
экологических проблем, с которыми столкнулся ЦАР. Большое значение имеет опыт и технологии 
охраны окружающей среды. В этой области огромных достижений добилась Япония - страна, которая 
одна из первых вступила на качественно новый уровень развития. Правительство Японии пришло к 
пониманию того факта, что национальные экологические проблемы зависят от состояния глобальных 
экологических проблем. Поэтому помощь другим странам в решении проблем окружающей среды 
вполне может рассматриваться как важная дополнительная мера охраны окружающей среды в 
собственной стране. Опыт и технологии охраны окружающей среды становятся важным объектом 
планирования экологического сотрудничества Японии с зарубежными странами. Именно по этой 
причине партнерство Казахстана и Японии по проблемам экологии является наиболее перспективной 
областью международного сотрудничества. Экологические проблемы и их решения затрагивают не 
только область экологии, но и социальную, экономическую, политическую сферы. В отношении 
стран Центральной Азии, нерешенные экологические проблемы могут стать одним из факторов 
нестабильности. Япония заинтересована в обеспечении человеческой безопасности в регионе, т.к. 
Центральная Азия сегодня привлекает пристальное международное внимание в силу своего 
геополитического, экономического и стратегического значения, природных и человеческих ресурсов, 
возможностей транзита для трансконтинентальной торговли и транспорта /5/. 
Япония в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», политического курса принятого в 2004 г. 

правительством Японии по отношению ЦА, намерена развивать политический диалог с государст-
вами региона с целью углубления доверия и взаимопонимания, стремится способствовать разработке 
природных ресурсов, рассматривая это в качестве пути к повышению благосостояния региона /6/. 
Япония вносит свой вклад в решение водных экологических проблем ЦА посредством участия в 
крупных международных организациях, таких как ООН, Азиатский Банк Развития (АБР), в рамках 
различных программ сотрудничества, международных форумов, JICA - Японское агенство междуна-
родного сотрудничества, Азиатско-Тихоокеанский форум, Всемирный Водный Форум, Глобальное 
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Водное Партнерство. Япония занимает второе место в мире по размеру денежных взносов в такие 
международные организации. Проблемой Арала японские ученые занимаются уже не один год. Еще 
до получения независимости в 1990 г. в Алматы впервые состоялся международный круглый стол 
“Как спасти Арал?”. Он был организован по инициативе Казахской Ассоциации специально для 
ООН. В результате было запланировано создать Центр по Аралу в структуре ЮНЕП (программа 
ООН по воде), который должен был ускорить процесс осуществления Аральского проекта. 
В Токио с 1975 г. существует Университет ООН (УООН), который представляет собой междуна-

родное сообщество ученых. УООН занимается исследовательской работой, таким образом, содейст-
вуя достижению целей ООН в области мира и прогресса. Деятельность Университета осуществляется 
в двух областях: мир и управление; окружающая среда и развитие; Финансируется УООН за счет 
добровольных взносов правительств, фондов, учреждений. Программа финансовой помощи УООН 
осуществляется самим университетом, основным донором которого является правительство Японии. 
В 1992 г. УООН совместно с Глобальным Фондом Инфраструктуры Японии организовали в Токио 
Международный симпозиум «Управление окружающей средой региона Аральского моря». В 1993 
году главами стран ЦА был создан Международный Фонд спасения Арала. Президентом фонда был 
избран президент РК Н.Назарбаев. После чего в Алматы состоялся семинар, организованный прави-
тельством РК «Сотрудничество между странами бассейна Аральского моря - необходимое условие 
эффективного управления и устойчивого развития водных ресурсов бассейна».  
В 1995 г. состоялась Токийская международная конференция «Центральноазиатский форум по 

водным ресурсам: Каспийское, Аральское и Мертвое моря - водный кризис и перспективы». В этом 
же году в Отцу, Япония, в исследовательском институте озера Бива состоялась встреча «Форум по 
Каспийскому, Аральскому и Мертвому морям: перспективы управления водными ресурсами и 
политика». Так же, в рамках УООН, состоялось два международных симпозиума, в 1995 и в 1996 гг., 
«Управление земельными и водными ресурсами в бассейне Аральского моря», организованных 
Японским обществом инженеров ирригации и дренажа. УООН в Японии принадлежат публикации, 
которые посвящены водным проблемам ЦА, цель которых освятить проблемы ЦА и придать им 
международный статус, обратить внимание мирового сообщества /7/.Еще одна международная 
организация, посредством которой Япония сотрудничает со странами ЦА, и в частности с 
Казахстаном, это Азиатский Банк Развития. Этот банк представляет из себя финансовую организа-
цию, целью которой является долгосрочное кредитование проектов развития в АТР. Посол Японии в 
Казахстане Тэцуо Ито выступая в Астане на семинаре, посвященном обсуждению рекомендаций 
АБР, сообщил, что «В 2004 г. АБР при содействии Японского специального фонда по всему миру 
было осуществлено более 1400 проектов, и их общая сумма превысила 800 млн долларов, из них 
Казахстану в рамках 20 проектов было выделено почти 12,5 млн. долларов» /8/. Также важное место в 
решении водных экологических проблем региона ЦА играет Азиатско-Тихоокеанский Форум по 
экологии и устойчивому развитию. Форум был создан во время конференции министров Азиатско-
Тихоокеанского региона в Японии в Китакюсю в 2001 г. для выработки рекомендаций по проблемам 
экологии и развития. Председатель Форума - Рютаро Хасимото. В состав организации также вошли 
президент АБР-Тадао Чино, исполнительный директор ЮНЕП ООН - Топфер. Казахстан впервые 
проводил Азиатско-Тихоокеанский Форум в 2004 г. в Астане. Это мероприятие послужило еще 
одним свидетельством того, что мировое сообщество не остается в стороне от экологических проб-
лем стран ЦА. Так как форум проходил в Казахстане, перед Казахстаном была поставлена дополни-
тельная задача: ознакомить с ситуцией в странах ЦА. Министр охраны окружающей среды А. 
Самакова перечислила некоторые из них: территории, прилегающие к законсервированному 
Семипалатинскому полигону, Приаралье, Балхаш. Министр Самакова обратилась с просьбой вклю-
чить мероприятия для поддержания существующего уровня воды в Арале, предотвращения обмеле-
ния Сырдарьи и снижения деградации земель в Приаралье в общий план действий стран Азии и 
Тихого океана по охране окружающей среды и устойчивому развитию. Эксперты-участники пятого  
Азиатско-Тихоокеанского Форума пришли к выводу, что решению экологических проблем в ЦА 
мешает плохая координация между правительствами, ведомствами и НПО /9/.  
Плодотворно работает проект «Хиросима-Семипалатинск (руководитель - бывший мэр г. 

Хиросима Тадатоши Акиба). Налажены связи не только с медицинскими учреждениями, но и с 
учащейся молодежью. Третий год подряд в дни летних каникул в Семипалатинске проходит конкурс 
на отбор школьниц для обучения в международной женской гимназии г. Хиросима; 
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- с помощью Японского правительственного агентства международного сотрудничества (JICA) 
новейшее медицинское оборудование получили КУЦ СГМА, онкологический диспансер, диагности-
ческий центр, бывшая Абралинская районная больница; 

- улучшение оборудования для предупреждения пожаров государственной противопожарной 
службой города Семипалатинск; 

- улучшение медицинского оборудования для дома-интерната № 3 для престарелых и инвалидов 
города Семипалатинск; 

- улучшение прачечного оборудования для Бородулихинского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов; 

- ремонт системы отопления Семипалатинского санаторно-туберкулезного детского сада № 15; 
- реконструкция реабилитационного комплекса детского сада - санатория для тубинфицированных 

детей в городе Павлодар; 
- поставка микроскопов в Павлодарский онкологический диспансер. 
Сегодня Семипалатинский регион является зоной экологического бедствия и вследствие 

неблагополучной экологической обстановки нанесен существенный вред здоровью населения. 
«Генеральная Ассамблея ООН приняла известную резолюции о помощи пострадавшим от испытаний 
в Семипалатинском регионе. Но этот призыв услышала, похоже, только Япония. Ее вклад постоянен 
и значителен» - высказал свое мнение О. Сулейменов. Сами семипалатинцы более эмоциональны в 
своих речах, неоднократно повторяя, что реализация проекта безвозмездной помощи Японии стала 
актом высочайшего гуманизма, рабочей моделью любого международного сотрудничества, с которой 
могут брать пример и другие страны-доноры.           
Взаимоотношения Японии и Казахстана в реабилитации Семипалатинского полигона стали уже 

достоянием истории. «Только мы с вами по-настоящему хорошо знаем, что такое ядерная бомба и 
ядерное оружие. Поэтому весь японский народ, а не только правительство Японии, с сочувствием 
отнеслись к вашим проблемам и активно откликнулись на просьбу вашего Президента помочь 
Семипалатинскому региону…» с таких стратегически важных позиций началась гуманитарная акция, 
ставшая делом государственной важности для обеих партнерских сторон. Помощь Японии пострадав-
шим от радиации на Семипалатинском полигоне велика и неоценима. Казахстан и Япония вступили в 
21 век связанные отношениями дружбы и партнерства /10/. 
Мы полагаем, что взаимоотношения Казахстана с Японией будут и дальше подтверждаться 

конкретными делами в интересах наших народов. 
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Түйіндеме 
Бұл мақалада Қазақстаның Жапония мемлекетімен қатынастары қарастырылған, яғни Орталық Азия аймағы 

əрдайым геосаяси қызығушылық тудырады. Мемлекеттердің қазіргі кезде жеке саяси ұстанымдары мен мақсат 
міндеттері бар. Қазақстанның орны мен байланыстары коп елдерге жаңа саяси, экономика, мəдени, ғылыми 
қатынастарды орнатуға мүмкіншілік береді. Жеке айтатын болсақ, Қиыр Шығыстағы Жапония мемлекеті. 
Қазақстан мемлекет ретінде Тəуелсіздігін жариялаған соң, алыстағы жəне көршілес мемлекеттер қарым-
қатнастарын орнатуға ұсыныс салған. Соның қатарында Жапония да бар. Қазіргі кезде екі мемлекеттің келісім 
шарттары, байланыстары қай дəрежеге жеткені жəне қай салада көбірек зерттеулер жүргізілгенін талдаймыз. 
Мақалада қарастырылған проблемалар біздің экономика саласы, экологиялық проблемалардың шешілуі. 
Сонымен қатар, көп жылдар бойы Семей полигонының зардаптары жəне Жапониядағы екінші дүниежүзілік 
соғыстан кейін Хиросима мен Нагосаки қалаларының бомбадан қирауы, қарапайым халықтын қиыншылығы 
қазақ халқының жағдайымен ұқсас. Осындай мəселелер болмау үшін бейбітшілік заманда ғылыми нəтіжелерді 
қоғам пайдасына əрекет жасауды авторлар  талдайды.  

Тірек сөздер: қарым-қатынастар, экология, экономика саласы, ғылыми зерттеулер, Жапония 
 

Summary 
The article reviews mutual relationships of Kazakhstan and Japan. For the near and far abroad the countries of 

Central Asia represent the geopolitical interest, although each country has its own policy, aims a purposes. The 
declaration of Kazakhsan’s Independence has given the opportunity to estsblish relationships with the countries in the 
fields of economy, culture and scientific activity. For example on the Far East we can note Japan. Now these coutries 
have relationships on a special level. These countries have the general problems and issues which must be decided in a 
peaceful time. No one have forgotten the difficulties and the effects of Semipalatinsk, also the explosion and Nogasaki 
where the innocent people were suffered. That is way the studyng of economical, scientific achievements of both 
countries which are used in a peaceful time.  

Key words: relationships, ecology, economy, scientific investigations, Japan. 
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ДЕРЕКТАНУ ЖƏНЕ ТАРИХНАМА 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

 
 

ƏОЖ (УДК) 94 (5): 39: 81 
 

ХАНДЫҚ КЕЗЕҢДЕГІ «САНАТ» ТЕРМИНІНІҢ ЭТНОТІЛДІК МАЗМҰНЫ 
 

Шойбеков Рүстембек -  ф.ғ.д., $Р МОМ-ны! антропология жəне этнология орталығыны! жетекшісі,  
Уəли Нұргелді - ф.ғ.д., профессор, $Р МОМ-ны! антропология жəне этнология орталығыны!  

бас ғылыми -ызметкері. 
 
Мақалада хандық қоғам дəуіріндегі санат атауының мағынасы талданып, бірсыпыра фразеологиялық 

тіркестердің əскери жəне қоғамдық-саяси терминдік мазмұны ашылады. Жеткіншектердің байырғы қазақ қоға-
мында физиологиялық, ой-сана, əлеуметтену жағынан инициациялық кезеңдегі ерекшеліктері айқындалады. 
Сондай-ақ мақалада фольклорлық шығармалар мен тарихи жырлардағы деректерді жəне Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі материалдарын пайдалана отырып санат, санатқа кіру, санат салу, 
кеңеске кіру, ер белгісі, талаптану, талапкер тəрізді атаулардың тілдік-этномəдени мазмұнын ашуға көңіл 
бөлінеді. 

Тірек сөздер: лексика-фразеологиялық бірліктер, қоғамдық-саяси термин, инициация, бейтерминделу, 
паремиология, əлеуметтену.   

 
Қазіргі тілінде қолданылып жүрген бірсыпыра лексика-фразеологиялық бірліктер, байқап қарасақ, 

хандық дəуірде қоғамдық-саяси, əскери термин ретінде жұмсалған. Ондай тіл бірліктерінің қатарына 
ерте заманнан қалыптасқан санат салу; елге санат салды; санда бар, санатта жо-; санат-а 
-осылды; санат-а кірді; санаттан шығарды -ыл-Gйры- шығару, ер белгісі, талапкер ке!еске кіру 
тəрізді əскери-саяси терминдік мағынадағы фразеологизмдерді жатқызуға болады. Мысалы, 
«Кенесары – Наурызбай» жырында: 

Қара ағашты Дулатты 
Хан аузына қаратты. 
Аттансын деп көп қосын 
Жұртқа салды санатты, –  

деген жолдар кездеседі [1, 20 б.].  
Жырдың соңғы екі жолы «ел ішінен жорыққа көп қосын əскер, жауынгер жасақталсын» деген 

жарлықты білдіреді. Ол уақытта əскерге шақыру, жауынгер жасақтап, қосын шығару мобильді 
сипатта болған. Санат салу, əдетте, хандық заманда болған -ыл-Gйры- шығарудан мүлде басқа. 
Өйткені көрнекті этнолог-ғалым Нұрсан Əлімбайдың ғылыми жетекшілігімен жазылған бестомдық 
тұңғыш этнографиялық энциклопедиясында -ыл-Gйры- шығару – «елге аса қауіпті жағдай төнгенде, 
төтенше жағдайда атқа мінуге жарайтындардың бəрін, жас, кəрі демей, майдан шебіне шығару» деп 
көрсетілген. Қылқұйрық шығару көбіне əскердің қарасын көбейту үшін қолданылған [2, 189 б.].    
Ал, санатқа кіру, санатта болу үшін жас ұланның ат-тоны, жаужарағы, бесқаруы сай болуы тиіс. 

Болашақ сарбаздың мінгені жабы емес, қазанат болуы керек. Ал тоны (киімі, кісесі) сарбазға лайық 
ықшам, жорық жолына қолайлы болуы қажет. Бұл – бірінші шарты. Халық паремиологиясының 
қорында «Ат – тоны бар жігітте Dзірет Dліні! кEші бар», – дейді.  
Екіншіден, -ал-ан, сауыт, дулыға жəне т.б. жаужарағы өзіне лайық болуы тиіс. 
Үшіншіден, болашақ сарбаз бесқарудың бірін ғана емес, бірнешеуін жақсы меңгерген болуы 

керек. 
Сонымен қатар, жас ұланның санатқа кіріп, жауынгер қатарына қосылуы үшін ертедегі əскери 

салт бойынша алғашқы ерлік қадамын жасап, жұрт көзіне түсуі аса маңызды. 
Байырғы қазақ қоғамында жеткіншек жасқа келген бала физиологиялық жақтан, ой-сана жағынан 

жетіле түсіп, белгілі бір инициациялық кезеңге қадам басады. 
Зерделі ғалым Қондыбай Серікбол «Латынды- i n i t i o немесе i n i t i a  t i o етістіктері мен 

-аза-тағы «жет» (жалпы тEркілік йет) етістігіні! біртекті екендігі аны-: ж е т = / й е т = < нг – 
енгт немесе ngengt мағынасы – «ішке, інге ену», «жа-ындау, та-алу», – дей келіп, ж е т п е к  сөзін 
инициация терминінің баламасы ретінде қолданатынын айтқан [3, 177 б.]. 
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«Жет» сFзіні! бас-а мысалдарынан (жетілу-жетілмеу, жетілген-жетілмеген, жетілдірілген, 
жетімді-жетімсіз, жеткізген, т.б.) біз осы сFзге -атысты кəмілдік мағынаны кFре аламыз: 
«жетілген» сFзі орыс тіліне «совершенство» деп аударылады, «жетілген» сFзіні! араб-парсылы- 
«кəміл» деген де синонимі бар, олай болса «жетілген», «Жет» сFзі «кəміл» (абсолют) деген 
мағынаға ие болады, – дейді [3, 179 б.]. 
Алайда, биологиялық субъект ретінде жеткіншек жастағы бала бұғанасы қатып, белі беки 

түскеннен бастап, бос белбеу болмай, өзінің қабілетін арттыруды көздейді. Мысалы, дəстүрлі қазақ 
қоғамында Төле, Қазыбек, Əйтеке тəрізді билер ел тұрмысындағы даудың ақты-қарасын шешуге 
қызыққаны қазақтың аңыз-əңгімелерінде жиі кездеседі. Сондай-ақ жеткіншектердің тағы бір типі 
атүсті сайысын, мергендік, белдесу, жа- ату найза салу, -ылыш шабу тəрізді дене мəдениетімен 
байланысты шеберліктерін жетілдіру дағдысын шыңдай түсуге қызығады. Шынығудың бұндай түр-
түрінен өткен бұлар кейін əйгілі аңшы, жауынгер, сарбаз, атақты батыр атанады. 
Бұл айтылғандар жеткіншектердің əлеуметтенуіндегі күрделі белгілі бір инициация кезеңін 

көрсетеді. Иницацияның бұндай кезеңінде жеткіншек шешендік, мергендік жəне т.б. – қай жағынан 
болсын жұрт көзіне түсіп, танылуға ұмтылады. Яғни босбелбеу болмай жұрт аузына ілігуді, сөйтіп 
санатқа қосылуды көздейді. Осылайша «Реальды -оғамда осындай Fтпелі меже кезі инициациялы- 
əрекеттермен на-тыланады. Адам биологиялы- субъект ретінде табиғи жолмен бой жетеді, ер 
жетеді, осы меже енді əлеуметтік (социалды-) де!гейде на-тылануы керек. Тек инициациядан 
Fткенде ғана «табиғи Fзгеріс» əлеуметтік мəртебе ретінде -абылданады» [3, 176 б.]. 
Ақтамберді жырау: 

Жасым жетіп он беске 
Кірер ме екем кеңеске. 
Бұғана қатып, бел бекіп 
Ерегескен дұшпанмен 
Шығар күн туса күреске! –  

дейді [4, 59 б.]. 
Сөйтіп, жеткіншек нақтылы əрекеттері арқылы ел көзіне түсіп таныла бастайды. 
«Дала уалаятының газетасында» (1895 ж.) жарияланған «Қазақтардың аң аулауы» атты мақалада – 

«Бұрынғы өтіп кеткен хандардың заманында қай қазаққа болса да күш, əдіс, батырлық, əр уақытта 
қажет еді. Мұнсыз қазақтар мүлкін Һəм өз жанын өзі сақтап тұра алмас еді, айлакер, тəсілқой, күшті 
һəм əдісті болуға. Қазақтар аң аулап жүреді екен қолы бос уақыттарда. Қару-жарақты қалай ұстауын 
үйренуге, жылдамдық, əдісті болуға, жаман, қорқынышты нəрселерге бойын үйретуге, қысымшылық 
жерде сабырлы болуға һəм мінген аттарының өнерін сынауға қазақтар аң аулап жүреді екен. Өнер 
іздеп тыныш тұрмай жүрген жігіттер жиылысып жер мəнісін, аңдардың мінезін білетұғын кісіні 
басшы қылып салбурын салуға шығысып жүреді екен. Бұл салбурын салып жүргенде суыққа, шөлге, 
ыстыққа шыдап, демалмай, шаршамай, талықпай үлкен аңдарды қуып соғып жүрген адамдарды 
жақсы аңшы деп айтады екен», – деп жазылған [5, 384 б.]. 
Бұдан байқайтынымыз – аң аулау байырғы қазақтарда тек кəсіптік мəнде емес, əскери дайындық, 

соғыс қимылдарына алдын ала үйрену мектебі болған. Салбурынға шығу əскери-соғыс істеріне 
жаттығудың бір түрі деуге болады. 
Ұланның аң аулағанда немесе жаугершілікте алғаш көрсеткен батырлығын ер белгісі деп атаған. 

Бұл жөнінде «Қырымның қырық батырында» он жасқа келген Таманың əкесі Көгістің жауға мінетін 
торысына ер салып, қаруын асынып, ерлік көрсету үшін аңға шығуды көксейтіндігі былай 
сипатталады: 

Отыруға қиын-ды. 
Киінбей енді кетем деп, 
Ер белгісін етем деп, 
Ойлаған екен бір ақыл, 
Басқа жаққа кетсем деп, 
Үйден шығып жөнелді. 
Байлаулы тұрған тұлпарды 
Ерттеп мініп алады 
Шылбырды жібек байлады, 
Жүрейін деп сапарға 
Кетуге бала сайланды... [6, 203 б.]. 
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Ер белгісін көрсеткен ұландар санатқа кірген болып саналады. Оны -атарға кіру деп те атаған. 
Мысалы: 

Сонда Қази сөйледі: - Екі жасар күнімде 
Əкем Орақ алдына алып отырып əлдилейтін мені, 
Сонда айтушы еді, Қондыкер деген қалмаққа 
Жеті барып, жетеуінде де ала алмай келдім, 
Менен туған ұл болсаң, қатарға кірген тең болсаң, 
Қондыкер деген қаланы ал», - деуші еді... [6, 131 б.]. 

Байырғы салт-дəстүрге байланысты түркі халықтарында санатқа, яғни қатарға кіргенше балаға ат, 
кейін берілетін қосымша ат, лақап ат қойылмаған. Ер белгісін көрсеткендер кейін халық берген 
атымен аталып, елге танымал болып қалады. Мысалы, «Қорқыт Ата» кітабында Дерсе хан ұлы 
Бұқашхан 15 жасқа келгенде Байындыр ханның мүйізін тасқа сүзсе ұндай қылып үгітетін бұқасымен 
айқасып, бұқаны жұдырығымен басынан ұрып құлатып, басын кесіп алады. Сол кезде Қорқыт Ата 
келіп: «Байындыр ханны! ала!ында бGл Gлы! бG-а Fлтірді, бала!ны! аты БG-аш болсын, атын мен 
-ойдым, жасын Алла берсін», - дейді. Содан кейін баланың Оғлан аты ұмытылып, БG-аш атанып 
кетеді [7, 156 б.]. 

«Ер Бегіс» жырында: – СEйінішті! жасы -ыры--а келгенде, бала кFрмей жEріп барып бір балалы 
болады. Ол баланы! атын ноғайлы елі жиналып отырып: - «Арғы атасы $арадF!, одан туған 
ЖGбаныш, Fз əкесі СEйініш -атарынан ас-ан ерлер еді. МGнан туған бала да ер болар,мGны! атын 
Бегіс -оялы-. Егер ер болса, есіміне ер атағын -осармыз», - деп ойлады да, мGны! атын Бегіс -ойды, - 
дейді [6, 183 б.].  
Қазақта баланың беске дейінгісін бесік жасы дейді. Қазақ балалары 5 жасынан бастап атқа мініп 

үйренгендіктен, бос белбеу болмай, қимылы ширақ, батыл болып өскен. Санатқа қосылуға ерте 
жастан талап қылған. Оны талаптану деп атайды (Он беске жасым толғанда, Талаптанып жол 
шектім – («Ноғайлы жырлары»). Соғыс кезінде жекпе-жекке санат қатарына əлдеқашан қосылған, 
тəжірибелі жауынгер, батырлар шыққан. Екі жақтың əскері кездескенде жекпе-жекке шығуға тілек 
білдіріп бел байлаған сарбаз яки батырды талапкер деп атаған: 

Жекеге қалмақтардан шықты біреу 
Аң болып, жұрт түңіліп тұрғанында. 
Қазақтан қандай сарбаз шығады деп. 
Қырдағы көзін тікті, ойдағы да. 
Жекеге шықты бір қалмақ 
Қолында кездей шоқпары. 
Оң мен солға айғайлап 
Талапкер деп айтады... 
... Бұл жақтан да талапкер 
Есім ханнан бата алды [8, 58-59 бб.]. 

Ер балалар көбінесе 13-15 жас аралығында (кейбіреулері одан да ертерек) санатқа қосылып 
үлгерген. Осыған байланысты «Он Eшінде Gл – Gлан, Он алтыда -ыз - Gлан» деген мақал 
қалыптасқан. Мақал соғыс кезінде он үшке толған ұлды, он он алтыға толған қызды  атқа қондырып, 
ұландар қатарына қосқандығын аңғартады. Санатқа қосылған ұландар əскер қатарында жауынгер, 
сарбаз деп аталған. Олардың арасынан ерекше ерлік көрсеткендері ер, батыр сөздерімен қосылып 
айтылған [9, 440 б.]. 
Қазақ жауынгерлерінің сапындағы онбасы, елубасы, жEзбасы, мы!басылар өздерін кезінде 

əртүрлі əрекеттері арқылы таныта білген  санатқа кіргендерден шыққан. Бұлар – алғышепте жүретін 
əскерлердің ұйытқысы, жорықты ұйымдастырушылар; олар əскери саптың қосындарында санатта 
тұрады; аса жауапты, шешуші ұрыстарда ерекше іс-қимыл көрсетеді.  
Күллі жеткіншектердің бəрі бірдей қатарға кірмегенмен, олардың едəуір бөлігі қосын-қолаңдарда 

қызмет атқарады. Өйткені үлкен қосындар қосын-қолаңсыз болмайды. Ал  - о с ы н-- о л а !  немесе - 
о с-- о л а ! – жорыққа аттанған қалың қолдың соңын ала жүретін, қосынның азық-түлігін, керекті 
мал-мүлкін, жем-шөбін жəне керек жарақтарын əзірлейтін қосалқы топ. Қосын-қолаңдар көбінесе 
қалың қол апталап, айлап жүретін алыс жорықтарға аттанғанда əскери қосындардың соңын ала 
жүреді. Ірі-ірі қосындардың өз қос-қолаңдары болады. Олардың құрамында ас пісіруші -азаншы-
лары, əскердің ат-көліктеріне жем-шөп дайындаушы атшылары, қару-жарақ соғатын Gсталары, 
көлік-сайман жөндейтін шеберлері болады [10, 627 б.]. 
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Ертедегі хандық құрылым жүйесінде с а н а т атауы «хан жанындағы тұрақты кеңес» дегенді 
білдірген. Аталмыш тұрақты кеңестің құрамында ел аузында санатқа ілінген, жұртшылыққа кеңінен 
танылған көрнекті билер, аузы дуалы ақсақалдармен қатар байрақты батырлар болған. Кеңес 
мүшелері қоғамдық-саяси термин ретінде санат, санаткер деп аталған. Халық тілінде, əсіресе ертегі, 
аңыздарда санат сөзі «кеңесші» мағынасында қолданылған. Оны байырғы ертегі-аңыздардан («Алтын 
балық», «Аюдəу» т.б.) кездестіруге  болады [11, 32; 100 бб.]. 
Қазақтың тұңғыш 5 томдық этнографиялық энциклопедиясында хан жанындағы кеңестің тGрым-

тай ке!ес жəне тағана- ке!ес деп аталған екі түрі көрсетілген. 
Бүгінде мағынасы бірте-бірте көмескіленіп, бейтерминделген (детерминизацияланған) санат, 

санаткер атаулары «Қазақ əдеби тілінің» 15 томдық сөздігінде тіркелген [12, 641 б.]. 
Қорыта айтқанда, мақалада санат атауының хандық қоғам дəуіріндегі мағынасы талданып, кейбір 

фразеологиялық тіркестердің əскери жəне қоғамдық-саяси терминдік мазмұны ашылды. Ең 
маңыздысы жеткіншектердің сол қоғамда физиологиялық, ой-сана, əлеуметтену жағынан 
инициациялық кезеңдегі ерекшеліктері айқындалды. Фольклорлық шығармаларды, тарихи-жырларды 
жəне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейінің материалдарын пайдалану барысында 
санат, санат-а кіру, ке!еске кіру, санат салу, ер белгісі, талаптану, талапкер тəрізді атаулардың 
тілдік-этномəдени мазмұны ашылды. 
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Резюме 
В статье анализируется семантика употребления слова санат в период казахского ханства, раскрывается его 

фразеологическое значение, а также военное и общественно-политическое терминологическое содержание. В 
связи с этим раскрыты некоторые аспекты требований и предписаний социальной инициации подрастающего 
поколения в традиционном казахском обществе с тем, чтобы определить физиологическую зрелость, лидерские 
позиции и готовность перехода молодежи к общественно-политической деятельности. 

Особое внимание уделено языковой и этнокультурной семантике единиц – санат, санат-а кіру, ке!еске 
кіру, ер белгісі, талапкер на основе изучения фольклорных произведений и исторических данных, а также 
фондовых материалов Центрального государственного музея РК. 

Ключевые слова: лексико-фразеологические единицы, общественно-политический термин, детерминиза-
ция, паремиология, социализация 

 
Summary 

The article examines the semanticsof use of the word sanat during the Kazakh Khanate, its phraseological value, as 
well as military and political terminology content are also reviled. In this regard, disclosed some aspects of the 
requirements and regulations of the social initiation of the younger generation in the traditional Kazakh society, in order 
to determine the physiological maturity, leadership and a willingness of youth to transition to social and political 
activities. 

Particular attention to linguistic and ethno-cultural semantics units - sanat, sanatkakiru, keneskekiru, er belgіsі, 
talapker based on the study of folklore and historical data, as well as fund materials of the Central State Museum of the 
Republic of Kazakhstanis paid. 

Keywords: lexical and phraseological units, socio-political term, determinization, paremiology, socialization.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ КЕНЕСАРЫ КАСЫМОВА 
 

Зуева Л.И. - к.и.н., доцент, Муратова М.Б. - магистрант 
(Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова) 

 
В статье рассматриваются два подхода к изучению национально-освободительного движения под руковод-

ством Кенесары Касымова. Показано, что одной из актуальных проблем современной социальной и политичес-
кой истории Казахстана выступают теоретико-методологические проблемы познания  процесса становления и 
развития государственной независимости Казахстана.   

В контексте формационного подхода исторический процесс описывается преимущественно через призму 
классовой борьбы. Значительная роль отводится политическим процессам и экономическим факторам. Одним 
из главных принципов цивилизационного подхода в концептуальном отношении является признание многова-
риантности общественно-исторического развития различных стран, народов, государств, раскрытие историчес-
кого содержания эпохи через человеческое измерение. 
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Одной из актуальных проблем современной социальной и политической истории Казахстана 

выступают теоретико-методологические проблемы познания  процесса становления и развития 
государственной независимости Казахстана. В контексте истории суверенной Республики Казахстан 
личность Кенесары Касымова и возглавленное им движение имеют непреходящее значение как 
символ и воплощение идеи национальной государственности.  
Процесс изучения истории, теории и методологии исследований по проблемам национально-

освободительного движения в Казахстане, прошел долгий путь от первых попыток научного 
осмысления до экспериментов эпохи возрождения национального самосознания и появления новых 
научных парадигм на рубеже XX-XXI вв.  
Теория и методология изучения национально-освободительного движения в Казахстане и, в 

частности, движения под руководством Кенесары Касымова менялась неоднократно. Сначала 
изучение национально-освободительного движения в дореволюционной историографии, затем  созда-
ние фундаментального труда Е. Бекмахановым и, наконец, изучение национально-освободительного 
движения в Казахстане в отечественной  историографии независимой Республики Казахстан.  
Одной из важных проблем в методологии изучения национально-освободительного движения 

Кенесары Касымова является проблема судеб исследователей этого и аналогичного с ним движений. 
На первый план  при этом выступает вопрос об «инакомыслящих», которые жертвуя собственной 
судьбой, утверждали научные взгляды на освободительное движение 1837-1847 гг. в Казахстане. 
Подобные явления не лучшим образом сказывались на исследовании истории движения Кенесары. 
Они способствовали тому, что в изучении борьбы Кенесары Касымова за независимость Казахстана 
образовалась брешь длиною в тридцать лет, охватив период с середины 1950-х по вторую половину 
1980-х годов. 
На первом этапе исторических исследований важное место в изучении этой проблемы  занимают 

труды российских военных историков. Объективно методологической основой их исследований 
являлось просветительство, привнесенное на русскую почву в ХVIII веке. В исторической литературе 
сложилось и долгое время  бытовало мнение о том, что все дореволюционные исследователи не 
понимали сущности общественно-экономического строя кочевого хозяйства казахов и казахского 
ханства [1, с.268-269]. Дореволюционные авторы были далеки от характеристики истинных крите-
риев, лежащих в основе типологии освободительного движения в Казахстане.  
В советской исторической науке изучение национально-освободительных движений основывалось 

на формационном подходе. Формационный подход абсолютизирует роль конфликтных отношений, в 
том числе и насилия, в историческом процессе. Исторический процесс в этой методологии описыва-
ется преимущественно через призму классовой борьбы. Поэтому в оценке национально-освободи-
тельной борьбы казахского народа применялись следующие критерии: социальная база движения, 
руководящая социальная группа или класс, цели движения. Отсюда наряду с экономическими 
факторами значительная роль отводится политическим процессам.  



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №4 (47), 2015 г. 

135 

Противники формационного подхода указывают, что социальные конфликты, хотя и являются 
необходимым атрибутом общественной жизни, все же не играют в ней определяющей роли. А это 
требует  переоценки места политических отношений в истории. Они важны, но решающее значение 
принадлежит духовно-нравственной жизни.  
Проблемы истории и теории изучения национально-освободительного движения в Казахстане 

включают в себя такой вопрос как совокупность показателей, определяющих характер того или иного 
акта протеста. Если в советское время под ними подразумевались индикаторы социально-экономи-
ческого и политического типа, то с обретением Казахстаном независимости на передний план высту-
пили показатели цивилизационного подхода. Сторонниками цивилизационного подхода  в зарубеж-
ной историографии были немецкий философ и историк О. Шпенглер, английский историк и социолог 
А.Тойнби, французские историки Ф.Бродель, М.Блок, Л.Февр, Ж.ЛеГофф, а в российской 
исторической науке – Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, П.А. Сорокин [2, с.62-73].  
Так, например, главную роль в развитии цивилизаций, по А. Тойнби, играет творческое 

меньшинство – «авангард цивилизации». Именно оно вдохновляет и активизирует рядовых членов 
общества (нетворческое большинство). Обычные, простые люди становятся последователями и 
проводниками их возвышенных идей. Однако, с течением времени, отношения между ними нару-
шаются, появляются противоречия, которые, накапливаясь и углубляясь, рушат их союз. Снижаю-
щийся авторитет творческого меньшинства, особенно его лидеров, заставляет их прибегать к 
силовым методам правления, а это превращает их в доминирующее (правящее) меньшинство. Его 
формирование, – по мнению А.Тойнби, – свидетельство надлома и последующей гибели цивилизации 
[3, с. 309-310]. 
В стремлении не допустить крах надломленной цивилизации, доминирующее меньшинство 

инициирует создание универсального государства, в котором власть является самоцелью и с 
созданием которого общество теряет внутренний источник развития. 
Среди других механизмов исторического развития цивилизаций А. Тойнби называет такие, как 

«вызов» и «ответ». По мнению английского мыслителя, «вызов» – фундаментальная проблема, с 
которой сталкивается любая цивилизация «ответ» же аккумулирует понимание того, как ведет себя 
общество в условиях, когда историческая ситуация ставит под вопрос само его существование. 
«Вызов» чаще всего связан с внешними факторами, а «ответ» – с внутренними [3, с. 401-303].  
Вот как развивались, например, события в период движения под руководством Кенесары 

Касымова. Главная цель восстания внука хана Абылая, сына Касыма-торе, Кенесары Касымова 
сохранение самостоятельности не вошедших в состав царской России областей Казахстана и 
прекращение колонизации казахских земель через постройку крепостей и новых окружных 
управлений. Касым в своих письмах, адресованных императору России и высшим российским чинам, 
просил не менять политический строй казахов, не преуменьшать вольности народа, указывал, что 
округа и приказы открываются вопреки желанию казахов, требовал отмены принятых без согласия 
казахских султанов, старшин и народа решений и законодательных актов. Правительство никак не 
прореагировало на его просьбы. Восстание развивалось так успешно, что отдельные казахские 
султаны, верные царскому правительству, чтобы спасти себя и скот, поначалу примкнули к восстав-
шим. Летом и осенью 1838 года основная часть Среднего жуза была объединена под знаменем 
Кенесары. С осени 1838 года  движение распространилось и на Младший жуз. С воодушевлением 
присоединились к восставшим казахские шаруа на берегах Ыргыза и Торгая. Восстание Кенесары 
Касымова охватило почти весь Казахстан. Активно участвовали в восстании казахи всех трех жузов. 
Главной движущей силой длившегося десять лет восстания были казахские шаруа. Народ, стремясь 
избавиться от наступления колониального ига и давления феодальных групп, пытался через восста-
ние решить свои социальные противоречия. Участие трудящихся трех жузов в развернувшемся поли-
тическом противоборстве придало движению национально-освободительный характер [4, с.344-354].  
В числе предводителей отрядов были известные народные батыры: Агыбай, Иман (дед 

Амангельды Иманова), Басыгара, Ангал, Жанайдар, Жеке, Сураншы, Байсеит, Жоламан Тленшиев, 
Бухарбай и др. Состав участников был интернациональным: русские, узбеки, киргизы, поляки и др. В 
сентябре 1841 г. представители трех казахских жузов избрали Кенесары Касымова ханом. Казахское 
ханство было восстановлено [4, с.346-347].  
Поражению восстания способствовали как политическая, так и внутриродовая разобщенность 

казахов. Султаны и бии, получившие многие льготы от правителей Российской империи, не были 
заинтересованы в создании централизованного феодального государства. Раздробленные по жузам, 
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экономически и политически разобщенные, казахские роды поддерживали восстание в основном в 
своих пределах. Самоуправство Кенесары и жестокая расправа с не поддержавшими его аулами были 
не в традициях казахов, и это ослабило роды восставших. 
Одним из главных принципов цивилизационного подхода в концептуальном отношении является 

признание многовариантности общественно-исторического развития различных стран, народов, 
государств, раскрытие исторического содержания эпохи через человеческое измерение. По мнению 
ученых, существо цивилизации, ее своеобразие определяет ряд факторов: природная среда, система 
ведения хозяйства, политическая система и социальная организация общества, религия (или 
идеология, возведенная в ранг религии), духовные ценности, менталитет.  
Изучение процесса взаимодействия природно-географических и социально-экономических 

факторов в среде номадов приобретает в данном случае несомненный практический интерес в связи с 
необходимостью приспособления современных кочевников к реалиям высокоразвитого индустриаль-
но-урбанизированного общества и определения путей и способов интеграции номадов в структуру 
современной цивилизации. Совершенно очевидно, что выработка эффективной стратегии интегра-
ционных процессов невозможна без детального исследования всех элементов системы материального 
производства, общественных отношений, психологии и духовной культуры кочевников-скотоводов. 
Особенный интерес вызывает изучение проблемы кочевничества в связи с важностью углубления и 
уточнения таких принципиальных вопросов теории всемирно-исторического процесса, как методо-
логия исследования сущности цивилизационного развития и онтологической природы различных 
способов производства, государственности и сословно-классовой дифференциации общества, 
отношений собственности и системы производственных отношений, общины и социальной 
организации и т. д. [5, с.4].  
Большие трудности при анализе и оценке типов цивилизации возникают перед исследователем, 

когда главным элементом того или иного типа цивилизации рассматривается тип ментальности, 
менталитет. Ментальность, менталитет (от фр. mentalite’ – мышление, психология) – это некий общий 
духовный настрой людей той или иной страны или региона, фундаментальные устойчивые структуры 
сознания, совокупность социально-психологических установок и верований личности и общества [6, 
с.44-45]. Эти установки определяют мировосприятие человека, характер ценностей и идеалов, 
образуют субъективный мир личности. Руководствуясь этими установками, человек действует во 
всех сферах своей жизнедеятельности – творит историю. Интеллектуальные и духовно-нравственные 
структуры человека, несомненно, играют важнейшую роль в истории, но их индикаторы плохо 
уловимы, расплывчаты. 
Под социально-экономическими и историческими индикаторами национально-освободительного 

движения в Казахстане понимается комплекс предпосылок, сплетение исторических событий и 
обстоятельств, объективных и субъективных причин, позволяющих определить место и характер того 
или иного акта сопротивления или протеста. Исследование этого вопроса актуально, поскольку 
различная степень колебания индикаторов национально-освободительного движения в Казахстане 
определяли не только характер событий, но и влияли на их развитие, оказывались решающими в 
случае  поражения. 
Все это вместе взятое позволяет нам сделать вывод, что оба подхода - формационный и цивилиза-

ционный – дают возможность рассмотреть исторический процесс под разными углами зрения. 
Каждый из этих подходов имеет сильные и слабые стороны, но если постараться избежать крайнос-
тей каждого из них, а взять лучшее, что имеется в той или иной методологии, то историческая наука 
только выиграет. Из указанных выше методологических принципов вытекают и частные методы 
исследования, такие как проблемно-хронологический, историко-сравнительный, статистический. 
Проблемно-хронологический метод дает возможность рассмотреть динамику взглядов и установок 
историков при исследовании конкретных проблем истории колонизации и национально-освободи-
тельного движения казахов. Статистический метод дает возможность конкретизации  многих сторон 
общественно-экономической жизни казахского населения. С помощью сравнительно-исторического 
метода раскрывается сущность исследуемого явления, выявляются его качественно отличительные 
черты.   
Таким образом,  можно утверждать, что при изучении национально-освободительной борьбы под 

предводительством Кенесары Касымова необходимо обратить внимание не только на теоретико-
методологическое обоснование сущности основных исторических фактов, но и  на формирование 
соответствующего категориального аппарата. Так, например, в трудах зарубежных авторов, как 
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правило, используются термины «сопротивление», «протест», «реакция», «национализм». В этом 
плане вопросы формирования понятийного аппарата требуют дальнейшего исследования на основе 
новых методов познания и в соответствии с требованиями цивилизационного подхода. 
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Түйіндеме 
Мақалада Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалысты зерттеуде екі əдіс қарастырылады. 

Қазақстанның мемлекеттік тəуелсіздігінің қалыптасу жəне даму үдерісін танудың теориялық-əдіснамалық 
проблемалары қазіргі кезеңдегі Қазақстан тарихының əлеуметтік жəне саяси тарихындағы өзекті мəселе ретінде 
алынады.  

Формациялық əдіс негізінде тарихи үдеріс көбінесе топтық күрес аясында қарастырылады. Саяси үдеріс пен 
экономикалық факторға маңызды рөл беріледі. Түрлі елдердің, халықтардың, мемлекеттердің қоғамдық-тарихи 
дамуы, адамзаттық өлшемдер арқылы дəуірдің тарихи мазмұнын ашудағы көп нұсқалықты тану концептуалдық 
тұрғыда өркениеттік əдістің басты қағидалары болып табылады.   

Тірек сөздер: Кенесары Қасымұлы, ұлт-азаттық көтеріліс, қоғамдық-экономикалық құрылыс, өркениет, жүз, 
діл.  

 
Summary 

The article discusses two approaches to the study of the national liberation movement under the leadership of 
Kenesary Kasymov. It is shown in the article that the theoretical and methodological problems of the cognition process 
of formation and development of the independence state of Kazakhstan are among the urgent problems of modern social 
and political history of the country. 

In the context of the structural approach, the historical process is described mainly through the prism of class 
struggle. A significant role is given to political processes and economic factors. One of the main principles of the 
civilizational approach in concept is the recognition of the multivariant socio-historical development of different 
countries, nations, states, disclosure of the historical content of the epoch through the human dimension. 

Key words: Kenesary Kasymov, a national liberation struggle, a social and economic system, civilization, juz, 
mentality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Абай атындағы $аз%ПУ-ні! Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4 (47), 2015 ж. 

138 

УДК 025:7:9 
 

РЕСТАВРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДА ХРАНЕНИЯ «КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» ЦГМ РК 

 
Садвакасова А.К. - художник-реставратор  

(Центральный Государственный Музей Республики Казахстан) 
 
В данной статье рассматриваются документы советского периода, выполненные на бумаге, изготовленные 

путем механической и химической варки. Раскрывается влияние варки и изменение экспонатов по прошествии 
70 лет, что стало причиной разрушений экспонатов и послужило основанием к реставрации, так же дается 
полное описание реставрационного процесса. 

Ключевые слова: реставрация,  экспонат, документ, бумага, музей, Казахстан. 
                                                                            
Бумага (от итал. bambagia – хлопок) – это листовой материал, получаемый из специально 

отобранных переплетных наподобие войлока волокон целлюлозы – природного полимерного 
вещества растительного происхождения. Целлюлоза (которую иногда называют клетчаткой) является 
главной составной частью клеточных стенок растений, и именно она придает бумаге, так же как и 
растительной ткани (хлопчатобумажной, льняной), механическую прочность и эластичность [1, с.7]. 
Существуют несколько способов изготовления бумаги. Бумага ручного отлива, изготовление 

бумаги вручную, бумага машинной выработки. О последнем способе хотелось бы рассказать более 
подробней, так как производство бумаги машинной выработки коснулось и документов советского 
периода. Сырьем служит древесина мягких пород. Существуют два способа варки бумаги: 
механический и химический. При механической варке размалывается древесина, содержащая все 
примеси, такие, как лигнин, и извлекаются волокна. Затем масса подвергается размолу для получения 
дешевой бумаги, но с повышенной кислотностью. Газетная бумага, например, содержит 80% древес-
ной массы. Без добавления клея и при высокой кислотности такая бумага быстро разрушается при 
употреблении и под воздействием окружающей среды. Но большая часть бумаги, изготавливалась  
способом химической варки. Качество бумаги определяется видом сырья, способом размола, 
наличием химических добавок, проклейкой, наполнителями и обработкой поверхности [2, с.17]. 
По предварительному анализу, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что экспонаты КП 

11110/4, КП 17920/1 выданные на реставрацию, изготавливались путем механической и химической 
варки. Данный вывод был сделан при первичном осмотре и в процессе реставрации. Два документа 
70–летней давности имеют различное состояние сохранности. Так например, экспонат КП 11110/4- 
Благодарность Маймакову С., 1945г., здесь предполагается механическая варка, где в составе бумаги 
присутствует большое количество древесной массы, так как механическая прочность документа 
снижена, наблюдается хрупкость основы, ломкость, выцветание и общее пожелтение бумаги. Когда 
экспонат КП 17920/1 - Служебная характеристика Баймендина Х. 1945г., при естественном старении 
и снижении механической прочности, не имеет характерной ломкости основы и пожелтения, а только 
загрязнение под воздействием пыли. 
Повреждение документа – частичная утрата эксплутационных свойств, в конечном итоге приводит 

к его разрушению. Повреждение наступает в результате естественного старения материалов доку-
мента, нарушения режима хранения (светового, санитарно-гигиенического, температурно-влажност-
ного) и неправильного использования зачастую самим владельцем. Цель реставрации – спасение 
памятников культуры, продление их жизни и обеспечение доступности при работе с экспонатом [3, с.6]. 
Первый отреставрированный документ, о котором пойдет речь - Благодарность № 266 (КП 

11110/4) выданная сержанту Маймакову Сакену от 31 января 1945г., за овладение городами 
Ландсберг, Мезеритц и Швибус. Акт поступления в фонд хранения №76 от 02.10.1967г. Документ 
изготовлен из тонкой бумаги. Использована типографская печать, подписи сделаны чернилами. 
Размер ширины и высоты у экспоната разные – 11,5 (13,1 снизу) х 20,4 (18,9 справа) см. Следует 
полагать, что документ не ровно обрезан самим владельцем, так как, последующие многочисленные 
разрывы и утраты по краям разрыхлены и закруглены, что характерно большому периоду времени. 
Основанием для реставрации послужило неудовлетворительное состояние сохранности: основа 
ветхая, многочисленные разрывы, утраты. 
Механические повреждения – деформация основы, измятость краев и углов, изломы, сгибы, срыв 

фактуры бумаги (0,2 х 0,7см) в верхней части повлекший к утрате (0,1 х 0,1см), утрата основы в левой 
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части документа 0,7 х 2,4 см, царапины, проколы. Загрязнения лицевой стороны – запыленность 
общая, загрязнения по краям и углам документа, размазанное чернильное пятно синего цвета в 
верхней части с правой стороны, следы клея прошедших насквозь с оборотной стороны, экскременты 
насекомых. 
Загрязнения оборотной стороны – следы клея, чернильное пятно (прочерк) фиолетового цвета, 

следы грязных пальцев рук, экскременты насекомых локально. Красочный слой – обесцвечивание 
красочного слоя на лицевой стороне (розовая подпись). 
Экспонат ранее реставрировался, о чем свидетельствуют бумажная подклейка с оборотной 

стороны. Но сведений о проводимой ранее реставрационной работе нет.  
На фотографии (приложение 1) представлен общий вид документа до реставрации с лицевой 

стороны, а так же (приложение 2) - общий вид документа после реставрации с лицевой стороны. 
 

    
Приложение 1.       Приложение 2. 

КП 11110/4 Благодарность Маймакову Сакену  КП 11110/4 Благодарность Маймакову Сакену 
Лицевая сторона, до реставрации.    Оборотная сторона, до реставрации. 

 
Основные сведения об экспонате, поступление в фонд хранения. 
Документы Маймакова Сакена были собраны сотрудником отдела советского периода Булатовой А.М., 

во время командировки в колхоз им. XXII съезда КПСС со дня организации.  
Маймаков С. 1912г.р., уроженец села Чубар, Талдыкорганского района, Алмаатинской области. 

Участник Великой отечественной войны, младший сержант. Был награжден орденом и медалями. 
Участник Сталинградской битвы, Белорусского фронта. Участвовал во взятии Берлина. Был дважды 
ранен. Демобилизован в 1945г. 
В 1967г., был членом правления колхоза им. XXII съезда КПСС со дня организации. Работал 

кладовщиком.  
Описание процесса реставрации. 
В процессе реставрации, были произведены последовательные операции по восстановлению 

механической прочности основы документа и по возможности придание ему первоначального 
формата. 
Прежде, чем приступить к реставрационной работе, была произведена фотосъемка экспоната до 

реставрации, с лицевой и оборотной стороны. В результате естественного старения и поверхностных 
загрязнений, документ нуждался в тщательной механической чистке. В связи с тем, что основа 
экспоната очень ветхая, фактура бумаги – рыхлая, проводилась деликатная механическая чистка на 
листах фильтровальной бумаги. Глазным скальпелем удалялись поверхностные загрязнения, 
посторонние наслоения, экскременты насекомых. После чего, следовало обеспыливание обеих сторон 
мягкой резинкой и ватным тампоном. С оборотной стороны, брюшистым скальпелем без увлажнения, 
удалялись бумажные наклейки – лапки, бумажная заплатка, восполняющая утрату повлекшая к 
деформации основы, следы клея. 
Все утраты восполнены плотной длинноволокнистой японской бумагой, по цвету, фактуре, и 

толщине близкой к «авторской». При подклейке, использовался метод внахлест [1]. После 
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восполнения утрат, склеевались и подклеевались разрывы. При этом разрывы были немного 
разрыхлены и промазаны пшеничным клеем (клей: вода дистиллированная, мука в/с, желатин, 
глицерин, этиловый спирт, пентахлорфенолят натрия), после чего склеены встык. Для закрепления 
разрывов была проделана подклейка с оборотной стороны, небольшими полосками китайской рисо-
вой бумаги. Для восполнения утрат и подклейки разрывов, экспонат был промазан клеем с оборотной 
стороны, все изломы разглажены косточкой. 
В связи с плохим состоянием основы, было решено сдублировать экспонат на микалентную 

бумагу.  
После дублирования, экспонат был отправлен на просушку между сукнами и досками фанеры. В 

течение трех дней сукна по мере увлажнения менялись на сухие. Далее документ был помещен 
между листами картона на 10 дней для окончательной стабилизации клея. 
По истечении 13 дней, экспонат был убран из пресса, дублировочные кромки подрезаны по форме 

основы. 
После всех реставрационных работ, была произведена фотосъемка экспоната после реставрации с 

лицевой и оборотной стороны. На фотографии (приложение 3) представлен общий вид после 
реставрации с лицевой стороны, а так же (приложение 4) – общий вид после реставрации с оборотной 
стороны. 

 

    
Приложение 3.       Приложение 4. 

КП 11110/4 Благодарность Маймакову С.   КП 11110/4 Благодарность Маймакову С. 
Лицевая сторона, после реставрации.   Оборотная сторона, после реставрации. 

 
По окончании реставрационной работы и после утверждения Реставрационным Советом, экспонат 

был убран в подложку из микалентной бумаги, сдан в фонд хранения по акту приема передачи. 
КП 17920/1 - Служебная характеристика Баймендина Х., от 21.06.1945г., Акт поступления в фонд 

хранения № 50 от 18.01.1983г. Документ из тонкой бумаги, тетрадного листа, имеет размер 19 х 
25,5см. Все записи выполнены от руки фиолетовыми чернилами и графитным карандашом, также 
имеются записи с оборотной стороны. Основанием для реставрации послужило неудовлетворитель-
ное состояние сохранности: основа ветхая, деформация основы, многочисленные разрывы, утраты. 
Механические повреждения – многочисленные изломы, сгибы – вертикальный и горизонтальный 

повлекший к разрыву до 4,4 см. Утраты многочисленные. Загрязнения лицевой стороны – запылен-
ность общая, более интенсивная по углам документа. Маленькие жировые пятна по всему документу, 
прошедшие насквозь оборотной стороны. Загрязнения оборотной стороны – Следы грязных и 
жирных пальцев рук въевшихся в структуру бумаги, бумажные наклейки, экскременты насекомых 
локально. 
Экспонат ранее монтировался на экспозицию, о чем свидетельствуют бумажные лапки с 

оборотной стороны, посаженные на силикатный клей. В левом нижнем углу, на месте, где была 
удалена бумажная наклейка виден срыв фактуры бумаги, повлекший к утрате основы. 
На фотографии (приложение 1) представлен общий вид документа до реставрации с лицевой 

стороны, а так же (приложение 2) - общий вид документа до реставрации с оборотной стороны. 
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Приложение 1.       Приложение 2. 

КП 17920/1 Служебная характеристика    КП 17920/1  Служебная характеристика 
Баймендина Х.         Баймендина Х. 

Лицевая сторона, до реставрации.    Оборотная сторона, до реставрации. 
 
Основные сведения об экспонате, поступление в фонд хранения. 
Документы Баймендина Хажетдена были собраны в 1983 году, Чупековой Э.А. Приняты в основ-

ной фонд по разделу «Казахстан в годы Великой Отечественной войны», по теме «Казахстанцы – 
участники обороны Ленинграда». 
Баймендин Х. ветеран 310-й гвардейской дивизии, сформированной в Актюбинске. На фронте был 

с первых дней войны, являлся участником обороны Ленинграда, награжден орденами и медалями 
Советского Союза. В 80-е гг., жил в Алма-Ате, работал в Алма-Атинском институте инженеров 
железнодорожного транспорта.  

Описание процесса реставрации. 
Реставрационные операции по восстановлению механической прочности основы документа были 

произведены последовательно.  
Прежде, чем приступить к реставрационной работе, была произведена фотосъемка экспоната до 

реставрации, с лицевой и оборотной стороны. В процессе естественного старения и поверхностных 
загрязнений, экспонат нуждался в тщательной механической чистке. Проводилась деликатная 
механическая чистка на листах фильтровальной бумаги, так как основа документа ветхая. Глазным 
скальпелем удалялись поверхностные загрязнения, посторонние наслоения, экскременты насекомых, 
брюшистым скальпелем с оборотной стороны, удалялись бумажные наклейки. После чего, следовало 
обеспыливание обеих сторон мягкой резинкой и ватным тампоном.  
Восполнение утрат, а также наращивание основы в местах утоньшения, проводилось плотной 

длинноволокнистой японской бумагой. Подклейки разрывов проводилась пшеничным клеем, 
методом встык. С оборота разрывы закреплены бумагой шелковкой. 
В связи с тем, что деформация основы сильная, а чернильный текст текуч, было решено провести 

деликатное увлажнение, что дало возможность отпрессовать и получить отличный результат, 
выровнив многочисленные изломы. Для этого несколько слоев фильтровальной бумаги были 
увлажнены дистиллированной водой и тщательно отжаты. На сухие листы фильтровальной бумаги 
был положен экспонат лицевой стороной вниз, а на оборотную сторону наложены влажные листы, 
после чего, разглажены косточкой и прокатаны валиком. В таком состоянии экспонат был отправлен 
на просушку между сукнами и досками фанеры. В течение двух дней сукна по мере увлажнения 
менялись на сухие. Далее документ был помещен между листами картона на 10 дней для 
окончательной стабилизации клея. По истечении 12 дней, экспонат был убран из пресса. 
После всех реставрационных работ, была произведена фотосъемка экспоната после реставрации с 

лицевой и оборотной стороны. На фотографии (приложение 3) представлен общий вид после 
реставрации с лицевой стороны, а так же (приложение 4) – общий вид после реставрации с оборотной 
стороны. 
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Приложение 3.       Приложение 4. 

КП 17920/1 Служебная характеристика    КП 17920/1  Служебная характеристика 
Баймендина Х.        Баймендина Х. 

Лицевая сторона, после реставрации.   Оборотная сторона, после реставрации. 
 

По окончании реставрационной работы и после утверждения Реставрационным Советом, экспонат 
был убран в подложку из микалентной бумаги, сдан в фонд хранения по акту приема передачи 
хранителю коллекции. 
В заключение хотелось сказать, что проделанная реставрационная работа была направлена на 

восстановление документов и обеспечение их долговечности.  
Реставрация над экспонатами была выполнена с учетом характера и степени повреждений. Вся 

работа проведена учитывая условия последующей эксплуатации, максимально сохраняя признаки 
подлинности документа и не создавая затруднения для дальнейшего использования – хранения в 
фонде, экспонирования на выставке. 

 
1 «Реставрация произведений графики. ВХНРЦ им.И.Э. Грабаря». – М., 1995. – 183 с. 
2 А.Джонсон «Практическое руководство по переплетному делу». – М.: «Книга», 1989. – 104 с. 
3 «Основные технологические процессы реставрации документов» Учеб. пособие/РНБ. - СПб., 2002. – 65с. 
 

Түйіндеме 
Бұл мақалада кеңестік кезеңде механикалық жəне химиялық дайындау жолымен жасалған қағазда орындал-

ған құжаттар қарастырылады. 70 жыл өткеннен кейінгі экспонаттардың бүлінуге жəне оны қалпына келтіруге 
негіз болған өзгерістері себептері қарастырылады. Сондай-ақ мақалада қалпына келтіру үрдісінің толық 
сипаттамасы беріледі.   

Тірек сөздер:  қалпына келтіру, экспонат, құжат, қағаз, музей, Қазақстан.   
 

Summary 
This article examines the documents of the Soviet period, executed on paper, made by mechanical and chemical 

pulping. Reveals the impact of cooking and the exhibits change after 70 years, which led to the destruction of exhibits 
and formed the basis for the restoration, also gives a full description of the restoration process. 

Key words: restoration, artifact, document, paper, museum, Kazakhstan. 
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РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ: ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ КАРТИНЫ ИЗ ФОНДОВ ЦГМ РК) 

 
Турсынбаева Ш.С. - руководитель Центра реставрации 

(Центральный Государственный Музей Республики Казахстан) 
 

В статье рассматриваются некоторые аспекты сохранения и реставрации живописи в Центральном 
Государственном Музее (Алматы), в частности, о роли Центра Реставрации в сохранении и реставрации живо-
писи. Освещаются история отдела Центр реставрации, задачи, основные направления деятельности. Значитель-
ное внимание уделяется проблемам и перспективам развития качества реставрационных работ.  

Ключевые слова: музей, музейный предмет, культурная ценность, реставрация, деформация.  
 
В фондах Центрального государственного музея Республики Казахстан  (далее – ЦГМ) хранятся 

художественные произведения по графике и живописи, относящиеся к началу 20-30х годов прошлого 
века и по настоящее время. Состояние картин, которое зависит от качества холста, изготовленного 
грунта, использованном в свое время художником тех же красок, лаков, растворителей и масел, 
находится на разном уровне сохранности. Следует отметить также, что конечно же, сохранность их 
зависит и от состояния, в котором они находились до поступления в музей. 
Изменения, приводящее к разрушению живописи происходят, как правило, при температурно-

влажностном изменений воздуха, вследствие чего начинается «движение» основы, слабеет связь 
красочного слоя с грунтом, возникает расслоение живописных слоев, их шелушение и осыпь самой 
краски. Так, высокая температура (25-30° С) и сухость воздуха (относительная влажность менее 50%) 
приводят к пересыханию волокон холста, отчего он становится менее эластичным и менее прочным. 
Грунт делается хрупким и ломким. Изломы его передаются красочному слою, образуется кракелюр, а 
затем могут произойти отставание и осыпание красочного слоя с грунтом. При повышении 
относительной влажности (более 70-75%) холст выходит из состояния нормального натяжения. 
Одним из непременных условий успешного решения этой задачи является создание оптимального 
режима в музейных помещениях. Микроклимат у нас регулируется системами отопления, вентиля-
ции, залы и фонды оснащены увлажнителями воздуха. Помимо этого, неумелое обращение  с карти-
нами приводит к механическим повреждениям. Наиболее подвержены к разрушениям картины 
исполненные на холсте. От толчков, грубых прикосновений, ударов  по холсту или красочному слою 
на картине остаются вмятины, продавленности, разрывы. Распространенное повреждение живописи – 
царапины на красочном слое. Чаще они возникают при неправильном хранении живописи в запасни-
ках – на стеллажах без разделителей, когда картины расставлены штабелями. При таком хранении 
всегда существует опасность возникновения повреждений [3, с.7]. Некачественно выполненный 
подрамник также является причиной плохой сохранности картины. Основные его дефекты 
следующие:  

- «глухое» соединение углов, не дающее возможности регулировать натяжение холста, отчего 
возникают его деформации и провисание, отсутствие крестовины; 

- отсутствие скосов на внутренних гранях, что влечет за собой сломы и осыпи красочного слоя; 
- непрочность подрамника, который при натягивании холста может дать перекос фактуры самого 

холста и др.  
Во избежание описанных проблем, прежде всего подрамник любой картины, должен 

соответствовать всем требованиям – быть изготовленным из сухого дерева, без сучков, точно 
соответствовать размеру картины, быть прочным, раздвижным с клиньями, иметь перекладину или 
крестовину, внутренние скосы на планках [2, с.118].  
В данной статье на примере картины Тихменева Е.А. «Подняли» (КП 5608) рассмотрены 

проблемы разрушения, а также некоторые особенности 
реставрации и вопросов сохранения произведений искусства, хранящихся в коллекциях и 

собраниях музеев (в данном случае в фондах ЦГМ РК). 
Картина Тихменева Е.А. «Подняли» датируется 1909 г. (дата проставлена самим автором в 

нижнем левом углу холста), выполнена художником маслом на холсте, размер 60х95см. Основанием 
для реставрации послужило ее неудовлетворительное состояние: общее загрязнение, порывы, 
сильная деформация холста, осыпь красочного слоя. Все эти обстоятельства стали причиной отбора 
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картины из изобразительного фонда музея в целях ее реставрации и доведения до надлежащего 
состояния.  

Некоторые сведения об авторе картины «Подняли» 
Тихменев Е.А. – русский художник 1869 года, автор большого числа работ в смешанном 

пейзажно-анималистическом жанре. Мастер батальной и анималистической живописи, ученик 
академика Б.П. Виллевальде.  
Художник родился в Украине, г. Сумы, в семье врача. С 1982 учился в Императорской Академии 

художеств, откуда через пару лет был отчислен за неуплату обучения. С 1891 начал увлекаться 
ружейной и псовой охотой, ставшей впоследствии основной темой его многочисленных живописных 
и графических работ. Тихменев славился среди своих коллег великолепным изображением диких 
животных на фоне природы. Произведения Тихменева чаще всего с изображением осенней или 
зимней охоты часто воспроизводились в журналах 1890-1900-х гг.: «Родина», «Нива», «Охота», 
«Искорки» и др.. В 1900-1915 гг. экспонировал работы на выставках в Петербурге и Москве. Начиная 
с 1931 г. художник пишет картины на темы, связанные с охотой. Работы художника представлены в 
музеях Иркутска, Оренбурга и многочисленных частных собраниях. К сожалению, выходных данных 
о поступлении в фонд хранения ЦГМ РК нет. 

Описание сохранности картины «Подняли» 
До поступления в фонды музея картина находилась в неудовлетворительном состоянии: по всей 

поверхности картины имелось устойчивое пылевое загрязнение; местами наблюдалась осыпь 
красочного слоя; по всей поверхности полотна явно выражены вертикальные изломы, потертости, 
трещины, а также сильная деформация холста. На лицевой стороне картины были видны сильные 
загрязнения (засиды, плесень), и пятна  неизвестного происхождения. Прямо по центру, в нижней 
части имелся порыв около 2 см. Более того, имелись небольшие порывы (около 1 см) по краю и по 
всей поверхности холста; осыпь красочного слоя и грунта по краям картины; многочисленные 
гвоздевые проколы по всем кромкам холста; прерывистый порыв фактуры холста на всех углах 
картины; ослабленное натяжение холста; фактура холста прямо по центру над перекладиной 
волнообразно деформирована; оборотная сторона холста сильно загрязнена (пыль, копоть, сажа, 
плесень). К тому же, сильное загрязнение рамы, утраты и трещины по всей ее поверхности требовали 
немедленной комплексной реставрации (рис. 1 а, б).  
В ходе работы над картиной обнаружено, что подрамник раздвижной с клинками для натяжения и 

вертикальной перекладиной для фиксации подрамника. Пластина из меди с названием картины была 
потемневшей от внешних факторов влияния атмосферы, поэтому необходимо было изучить  причину  
повреждений и нарушений, определить способы  устранения  и приостановить необратимый процесс 
разрушения. 

 

а)      б)  

Рис. 1 Фрагмент картины Тихменева Е.А. «Подняли» 
 
Описание процесса реставрации 
Перед началом реставрационных работ, картина была сфотографирована. Тщательно осмотрена, 

определены область и объем реставрационного вмешательства. В ходе реставрации была проделана 
следующая работа: снятие холста с подрамника, удаление загрязнений с оборотной стороны, узелков, 
утолщений, загрязнений, копоти, пятен неизвестного происхождения, которые были очищены и 
удалены скальпелем. Для восполнения утрат были подготовлены волокна необходимого размера. 
После чего методом стыкования волокон, взятых с кромок авторского холста было произведено 
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восполнение утраченных фрагментов холста. Как правило, при большой площади утраты аналогич-
ным методом вплетается фрагмент ткани, подобранный в соответствии с авторским холстом. Для 
соединения нитей (волокон) использовался специальный клей, после полного высыхания которого, 
швы проглажены теплым утюгом через фторопластовую пленку и спрессованы в местах порывов. 
Для устранения деформации (полос, вмятин) на участки холста был поставлен груз на несколько 
дней. Нужно было переодически наблюдать за состоянием деформированного участка. Через опреде-
ленное время, под тяжестью (прессом) мраморных плит, была устранена деформация поверхности 
холста. Кромки холста были проглажены теплым утюгом через фторопластовую пленку. Затем 
многочисленные гвоздевые порывы на кромках, были застыкованы методом встык также из волокон 
холста. Очищена поверхность подрамника. Были сделаны внутренние скосы на планках. Восстанов-
ленный холст заново натянут на подрамник.  
В связи с тем, что лицевая сторона холста была сильно загрязнена, неоднократно проводилась 

чистка и доведена до удовлетворительного состояния. Изначально очищение производилось дистил-
лированной водой при помощи ватного тампона. Помимо этого, в целях получения более эффектив-
ного результата, использовался также щадящий раствор с применением разбавленного этилового 
спирта (1:3). После очистки, лицевая сторона холста приобрела экспозиционный вид. Следующий 
этап заключался в подведении реставрационного грунта в местах утрат. После просыхания, реставра-
ционный грунт отшлифовывался в уровень авторского холста при помощи пробки, скальпеля, 
влажного ватного тампона. После шлифовки, произведено тонирование утрат, осыпей и потертостей 
красочного слоя. (Работа была выполнена только в пределах  утрат). В процессе реставрации багет 
был очищен дистиллированной водой и мыльной пеной. Утраты, трещины, сколы были заново 
восстановлены дублируя форму поверхности багета, скульптурным пластилином. После полного 
просыхания, поверхность багета, покрыта бронзовой краской. В результате проведенных 
реставрационных работ, картина приобрела экспозиционный вид, сдана в хранение (Рис.2). 

 

 
(до реставрации)                                      (после реставрации) 

Рис.2 КП 5608 худ. Тихменева Е.А. «Подняли», х.,м., 60х95см 
 
Увидеть результат своей работы, после приложенных усилий, очень важно для каждого 

реставратора.  
В целом, кроме вышеперечисленных и основных причин разрушения произведений живописи, 

зачастую они начинаются уже в самом начале создания картины. Начиная с того, когда художником 
нарушается технология норм грунтовки, в результате чего, возникают повреждения красочного слоя, 
на поверхности холста появляются кракелюр. Основным требованием при подготовке холста к работе 
является тщательная просушка каждого слоя грунта. От длительного хранения в неблагоприятных 
условиях произведения живописи загрязняются, т.е. покрываются наносным слоем, лежащим поверх 
лаковой или олифной пленки, а иногда и поверх живописи. Особенно опасны для художественных 
произведений  птичий помет и мушиный засид, так как содержащиеся в них щелочи действуют 
разрушающе на слой олифы, лака, и на красочный слой  [2, с.114].  
Резюмируя, можно сказать,что проблемы, с которыми реставраторы столкнулись при восстанов-

лении картины Тихменева «Подняли», относятся к наиболее распространенным видам загрязнений, 
встречающихся на многих других произведениях. Поэтому одной из важных функций работы 
реставраторов является возвращение к жизни культурных ценностей, а именно: ценных документов, 
рукописей, экспонатов археологических находок, имеющим историческую  ценность и др. От того, 
как поставлена реставрационная работа в музее, решающим образом зависит состояние и дальнейшая 
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жизнь экспонируемых и хранящихся в фондах произведений искусства. Поэтому очень важно, чтобы 
музеи Казахстана были оснащены необходимыми реставрационными лабораториями, соответст-
вующих международным стандартам, а также обеспечены профессиональными реставраторами. 
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антропология, историография, источниковедение, нумизматика. Вып. I // Научный ред. Нурсан 
Алимбай. // На каз., рус., англ. языках.  - Алматы: Ғылым, 2004. – 396 с.; 1000 экз. 

2 Монтаж и сохранность музейных предметов в экспозиции. Методическое пособие. Труды 
ГИМ. - М., 2007. Вып. 168. - 136 с. с ил. 

3 Охрана музейных памятников и описание их сохранности. Музейное пособие. Москва. 1964г. 
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Түйіндеме 
Мақалада Мемлекеттік Орталық Музейдегі (Алматы) кескіндемені сақтау жəне қалпына келтірудің кейбір 

аспектілері, жекелей алғанда, Кескіндемені сақтау жəне қалпына келтіру Орталығының рөлі туралы мəселелер  
қарастырылады. Қалпына келтіру Орталғы бөлімінің тарихы, қызметтерінің  міндеттері, негізгі бағыттары 
таныстырылады. Қалпына келтіру жұмыстарын дамытудың проблемалары мен келешектегі міндеттеріне 
айрықша назар аударылады.  

Тірек сөздер: музей, музейлік зат, мəдени құндылық, қалпына келтіру, түр өзгеруі 
 

Summary 
Some aspects of preservation  and restoration of painting in the Central State Museum (Almaty), in particular, the 

role of the Restoration Centre in preservation and restoration of painting are considered in the article. The history of the 
department of the Restoration Centre, the tasks, the main trends of the activity  are lighted. The considerable attention is 
paid to the problems and prospets of the quality development of restoring work.   

Keywords: museum, museum object, cultural values, restoration, deformation 
 
 

ТАРИХТЫ ЗЕРТТЕУДЕ ХАЛЫҚ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ОРНЫ 
(қарақалпақ жəне қазақ балалар фольклоры мысалында) 

 
Əмирлан С.Е. – $ара-алпа-  гуманитар пəндер ғылыми зерттеу институты, аға ғылыми 

-ызметкер – ізденуші (НEкіс, $ара-алпа-стан, HзРҒА $Б) 
 
Мақалада автор қазақ жəне қарақалпақ фольклорларындағы тарихи оқиғалалар, əсіресе жоңғар шапқын-

шылығынан тақсірет тартқан қазақ жəне қарақалпақ халықтарының ауыр жағдайлары, зарлы заманның шынды-
ғының көрініс табуы талданады. Сондай-ақ халық поэзиясы мен балалар фольклорындағы тарих іздерінің 
деректік маңыздары салыстырмалы түрде ашып көрсетіледі. Осы аталған фактілер бірнеше мың жылдық 
кезеңдердің фольклорларда орын алғандығын материалдарды саралау арқылы дəйектейді.  

Тірек сөздер: қазақ, қарақалпақ, фольклор,балалар поэзиясы. 
 
Тарих көшінде шаң берген əрқилы оқиғалар, замана жаңғырығы өз кезегінде ауыз əдебиетіне де 

сəулесін түсіріп отырады. Сондықтан да өткен кезеңдерден суыртпақтап сыр тартқан зерттеушілер 
əркез фольклорлық мұраларға сүйеніп, жұртшылық жадында сақталған деректерді жазба құжаттар-
мен салыстырып үйренеді [16:3]. Тарихи болмыс тек қана үлкендер орындайтын шығармаларда емес, 
балалар шығармашылығында да өзіндік ізін сақтайды. Бұл – табиғи заңдылық. Түбі бір түркі 
ұлыстарының көне түбірлерінің бірі қарақалпақ халқының балалар фольклорында да мұны 
айғақтайтын деректер баршылық. 
Қарақалпақ балалар фольклорында осы халықтың кейбір топтарының кезінде «алты алаш» 

қауымдастығына кіргендігінен, тағы бір бөліктерінің қазақ ордаларымен қанаттас жасағандығынан 
дерек беретін  өлеңдер мен ойын тақпақтары сақталып қалған. Бұл жайында біз бірнеше еңбегімізде 
тоқталған болатынбыз. Оларда қазақ жəне қарақалпақ балалар фольклорында кездесетін «алашартақ» 
ойынының тарихи тіндерін талдай отырып, ойын атауының «алаш ортақ» деген сөзден шыққанды-
ғына мəн берген едік [2:176; 3:126]. Қарақалпақ халық поэзиясын зерттеушілердің бірі 
С.Бауатдинованың жұмысында «ғойқаң қазақ» деген ойын жөнінде сөз болған [4:34]. Əзіл-
қалжыңдық сипаты басым бұл ойын қарақалпақ балалар фольклорында «жырғаулар» деп аталатын 
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жанрлық кешен құрамына енеді [3:123-130; 9]. Ойын мəтіндерінде қазақ жəне қарақалпақ халқының 
туысқандық, көршілік қарым-қатынасын сипаттайтын деректік маңызға ие мəліметтер бар. 
Қарақалпақ балалар фольклорында жоңғар шапқыншылығын еске түсіретін қайғылы кезеңдердің, 

қасіретті күндердің іздері де үзік-үзік сақталған. Бұл жəйт – туысқан қазақ жəне қарақалпақ 
халықтарының тартқан тақсыреті болып қана қалмай, жалпы алты алаш баласының басына түскен 
зарлы заман еді. Осы сұрапыл қырғыншылықтың, қанды оқиғалардың сəулесі қарақалпақ 
фольклорында: 

Ордамды ойрат алды, 
Ортама ойран салды, 
Ошақта отым қалды, 
Он сан оғым қалды. 

Жасаўлы үйим қалды, 
Жыйыўлы жүгим қалды, 
Жасаўрап көзим талды, 
Жуўыспай жағым қалды. 

Қаңырап жайым қалды, 
Қазықта малым қалды, 
Қаңғалап ҳалым талды, 
Қарақалпағым қалды..., -  

деген жолдарды қалдырған.1 Бір ескерерлігі, осы мұңды өлең ересектер шығармашылығына тəн болса 
да, ғасырлар аясында айтыла-айтыла жат болып қалып, дəстүрлі балалар фольклорына өтіп қалған. 
Мұндағы ойраттар – хошоуыт, дөрбіт, хойыт, торғауыт, бағауыт (баяуыт) сияқты рулық бірлестік-
терден құралған жоңғар қалмақтары екені белгілі [10:50]. 1635-жылы Ойрат одағын құрған бұл 
тайпалардың көршілес елдерге жиі жорыққа шығып тұрғаны, ХVIII ғасырдың бірінші жартысында 
болса, Ұлы Дала халықтарына жойқын шабуыл жасағаны тарих беттерінен мəлім [6:79-80]. Өлеңдегі 
«он сан оқ» ұғымы – түркі ұлыстары тарихындағы «он оқ», «он оқ созақ», «он сан ноғайлы» аталған 
этнонимдік атаудың баламасы екендігі, қазіргі кезде оның əр халық шежіресінде əртүрлі 
тарқатылатыны, талқылатыны да аян [2:175;6:168]. Өлең жолдарында халықтың өте аянышты халінің 
баяндалуы себепті, бір заманда жұрт басына түскен жағдайды соңғы ұрпақтың ұмытпауы үшін оның 
кеңінен насихаттала келіп, уақыттың озуымен балалар репертуарына өтуіне де əсер еткен секілді. 
Қарақалпақ балалар фольклорында қариялардың немерелерін алдына алып отырғызып алып, 

жырау жолымен толғайтын қысқа жыр үлгілері бар. Ол «термишлер» деп аталады [4:460-463;19]. 
Терме-толғаулардан іріктеп алынған мұндай сарындарда: 

Айдыў, айдыў – айдайды, 
Ай балам мениң қандайды, 
Арқадан келген жаўларды, 
Алдына салып ҳайдайды, 
Ҳəңңай, ҳəңңай, ҳəң-ə-ңай, -  

деген жолдар жиі қайталанады [4:460]. Осы мазмұн балаларға арналған басқа да өлеңдерде кездеседі. 
Сондай өлеңдердің тағы бірінде сырттан келетін басқыншылардың кім екендігі анық айтылған: 

Қарағым мениң айдайды, 
Белине садақ байлайды, 
Жаў қалмақтың жылқысын, 
Дүркиретип айдайды..., -  

деп беріледі [14:153]. Ер баланы еркелету ыңғайымен айтылған бұл өлеңде де жаугершілік 
замандардың лебі сезіліп тұрады. Өлеңнің басты мақсаты, баланы жас басынан жауынгерлікке 
тəрбиелеу, ерлікке баулу, азаматтық намысын ояту болып табылады. Халық поэзиясының балаларға 
арналған немесе балғындардың өздері орындайтын өлеңдерде замана көрінісі, дəуір шындығы 
осылай қылаң берсе де, бұл шығармаларда көпке белгілі жəйттер баяндалған. Соған қарамастан 
мысал етілген өлеңдерден Орталық Азия халықтарының ортақ жауы саналған «ойраттар» немесе 
«қалмақтар» деп аталған халық хақындағы деректерді табамыз. Соны да ескерткен орынды, осындағы 
                                                 

1 Бұл өлең мəтінінің тағы бір варианты тарих зерттеушісі Ə.Байниязов тарапынан жоғарғы қарақалпақтар арасынан жазып алынған. 
Мəтіндер қарақалпақ тіліндегі жазылу қалпы бойынша берілді (авт.). 
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«қалмақ» атауы кей-кейде сырттан келген барлық жаулаушыларға жалпылама түрде де қолданылған 
[6:190]. Сондықтан өлең астарынан ХVІІІ ғасырдың ІІ жартысындағы бүліншіліктердің сұлбасын да 
аңғарғандай боламыз [11:55]. 
Қазақ балалар фольклорына байланысты кезінде С.Сейфуллин «қалмақ шапқыншылығынан 

қалған» деп жариялаған: 

Бұрынғыдай жайың бар ма? 
Мінетұғын тайың бар ма? 
Жылағанда дайын тұрған, 
Қарындағы майың бар ма? 
Бұрынғыдай елің бар ма?..., -  

деген өлең жолдары жайлы К.Іслəмжанұлы: «Бас-аяғы күзеліп жеткен ана жырының бұл үзіндісінен 
біз ХVIII ғасырдағы қазақ-қалмақ халқы арасындағы шапқыншылықтардың ауыр сызын сезінеміз, 
бірақ дəл қай уақыт, қандай оқиға екендігін тап басу қиын», - дейді [17:42]. Шындығында да 
фольклорда тарихи шындықтың іздері сақталғанымен де, оларға көбірек жалпылық сипат басым 
болып келеді. Оны там-тұмдап саумалап тарту, түп-төркінін жете аңғара білу, оған жан беріп, тілге 
келтіру, зерттеушілердің терең білімі мен біліктілігіне байланысты. 
Қарақалпақ жəне қазақ балалары арасында кең тарқалған кейбір фольклорлық үлгілерде тарих 

белестерін айқынырақ тануға мүмкіндік беретін деректер кезігеді. Соның бірі «Түлкішек» өлеңі. Бұл 
өлең қарақалпақ жəне қазақ фольклорында сұрамақтар түрінде де, қызықтамалар түрінде де 
айтылады. Қарақалпақ фольклоршылары «Түлкішек» өлеңінің жиырмаға жуық вариантын жазып 
алған. Алайда осы өлеңнің барлық нұсқаларының басталуы бір-біріне ұқсас: 

– Oə, тEлкишек, тEлкишек, 
ТEнде -айда бараса!? 
– Мамамны! Eйине бараман. 
– Мама! саған не берер?... [13:112]. Осы өлең үлгісі көп халықтарға тарқалса да, ондағы оқиғалар 

қарақалпақ жəне қазақ халқының сыбайлас жасаған кездеріндегі жағдайлардан хабардар етеді. 
Біз алдымен «түлкішек» сөзіне көңіл аударайық. Қазіргі қарақалпақ тілінде «түлкишек» 

(«тEлкішек») – «түлкінің күшігі» дегенді білдіреді [12:364]. Қарапайым таным бойынша бұл сөз 
ойыны түлкішек пен бала ортасындағы диалогқа құрылған. Зерттеушілердің пікірінше, шығарма 
XVIII ғасырға тиісті саяси-тарихи оқиғалармен байланысты болып, соңын ала үлкендер 
шығармашылығынан балалар репертуарына өткен жəне ондағы «түлкішек» – «түлкі күшігі» емес, ал 
адамның аты не біреудің сырт көрінісіне қарап қойылған лақап болу ықтималдығы бар.  
Қарақалпақ этнографы Х.Есбергенов «Түлкішек» – белгілі бір (XVIII ғ.) адам аты екенін жазса, 

əдебиетші ғалым Ə.Пахратдинов оны «түлкі ішік» («тEлкітон») киген жан екенін, алайда бұл 
атаудың қайталанып айтыла-айтыла «түлкішек» түрінде қалыптасып кеткенін мысалдармен көрсетеді 
[7:64-66;18:68]. Ə.Пахратдинов өлеңдегі аты аталған адамның тағы бірі қарақалпақтардың ХVІІІ 
ғасырдағы көсемі, тарихи тұлға Маман би екендігін, соңынан бұл есімнің (сөздің) балалар тіліне сай 
«мамам» болып өзгергендігін алға тартады. Ə.Пахратдинов, тағдыр қыспағынан қысым көрген 
халықтың өз көсемі Маман бидің алдына көмек сұрап барғандығын, өлеңнің де сол себепті жүзеге 
келгендігін баяндайды [18:68-69]. «Түлкішек» өлеңінің қазақша версияларында «мамам» сөзінің 
«апам», «əжем» болып өзгергендігін көреміз [1:50;6:80,135]. Əрине, мұның соңғы кездегі қоспа 
болуы, мəтінге түзету енгізілгендігінен кейінгі өзгерістер екендігі шүбəсіз. 
Біз бұл өлеңдегі оқиғалардың тарихқа қаншалықты дəрежеде жанасатындығын үйрене келе, 

ақиқатында да зерттеушілер келтірген пікірлердің шындықтан алыс еместігіне сенім пайда еттік. 
Бірақ біздің көзқарасымызша, бұл жердегі «Түлкішек» – адамның аты да емес, «түлкі ішік» киген жан 
да емес тəрізді. Қарақалпақ тілінде «түлкі баласы» түсінігімен байланысты «түлкишек» немесе 
«түлкишик» (тEлкішек ~тEлкішік) атауы бар болса да, кейде оны «мыршай» деп те атайды [14:227]. 
«Мыршай» (тEлкі кEшігі) сөзі əсіресе оқиға жүз берген арқа аймақтарда кеңінен қолданылады. 
Қарақалпақ тілінің жергілікті сөйленістерінде «түлкішек» сөзінің омонимдік сыңары да бар. Ол 
«түлкі ішек» сөзімен байланысты болып, «ашқұрсақ» («-арны -абысып -алған») деген мағына береді 
[20:209]. Бұл ұғым зерттеушілер сілтеген кезеңдегі халықтың жалпы жағдайына сəйкес келеді жəне 
сондай күйдегі аш-арық жанның келбетін көз алдымызға əкеледі. Сондықтан да ашыққан халық 
өкілінің Маман биге көмек сұрай баруы кəдуілгі жағдай болатын. Осыған қосымша, қарақалпақ 
халқының сөйлеу тілінде «түлкіқұрсақ» деген ұғым да бар болып, ол да «түлкішек» сөзінің баламасы 
түрінде қолданылады. 
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Осыларды пысықтайтын тағы бір дерек, өлеңнің əртүрлі варианттарында «Мамамның үйіне 
барамын» деген сөз «Биімдікіне барамыз» болып та айтылады. Мұндағы «би» – Маман екендігі 
артықша түсіндіруді талап етпейді. «Түлкішек» өлеңінде Маманнан басқа бұл тарихи тұлғамен бір 
заманда жасаған Батыр хан, Тайлақ жəне т.б. адам аттары да келтіріледі [8:39,128]. Осыған қарағанда, 
ондағы оқиғалар дұрысында да белгілі бір тарихи кезеңнің халық поэзиясында қалдырған іздері 
болып, соңынан ол ата-аналардың бөбек тілін ұстартыудағы, оларды сөйлетіп үйретудегі бір əдіс-
тəсілі болып қалыптасқан жəне ол балалардың ойын өлеңдеріне де айналып кеткен секілді.  
Сайып келгенде, халық поэзиясы үлгілерінде тарихи болмысты жəне тарихи таным-түсініктерді, 

тарих іздерін өз бойында сақтап қалған деректік маңызға ие материалдардың бар екендігі талас 
тудырмайды. Олардағы фактілер тек соңғы замандардағы оқиғалармен шектелместен, бірнеше мың 
жылдық кезеңдердің де елестерін бере алады. Халық поэзиясындағы бұл сырлы құбылыстар балалар 
фольклоры үшін де тиісті болып, ол алдағы күндері жан-жақты зерттелуі қажет. 
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Түйіндеме 
Мақалада автор қазақ жəне қарақалпақ фольклорларындағы тарихи оқиғалалар, əсіресе жоңғар шапқыншы-

лығынан тақсірет тартқан қазақ жəне қарақалпақ халықтарының ауыр жағдайлары, зарлы заманның шыңдығы-
ның көрініс табуы талданады. Сондай-ақ халық поэзиясы мен балалар фольклорындағы тарих іздерінің деректік 
маңыздары салыстырмалы түрде ашып көрсетіледі. Осы аталған фактілер бірнеше мың жылдық кезеңдердің 
фольклорларда орын алғандығын материалдарды саралау арқылы дəйектейді.  

Тірек сөздер: қазақ, қарақалпақ, фольклор,балалар поэзиясы 
 

Аннотация 
В статье автор рассматривает вопросы фольклора каракалпакского народа в фольклоре сопоставляя с 

фольклором казахского народа. Также автор обобщает вниамние на казахскую народную поэзию и раскрывает 
ее ссылаясь на материалы этнографических исследований 

Ключевые слова: фольклор, қазақ, қарақалпақ, факты, материалы, этнография 
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 550-ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТАРИХИ-МƏДЕНИ ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫҢ АЛМАТЫ-ТАРАЗ     

БАҒЫТЫ: ҒЫЛЫМИ-ТАНЫМДЫҚ МІНДЕТТЕР МЕН ТƏРБИЕЛІК МАҢЫЗЫ 
 

Е.Н.Ермұқанов – т.ғ.к., доцент,  Абай атындағы $аз%ПУ 
 
Мақалада Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Ұлы Дала Елі» республикалық тарихи-мəдени 

экспедицияның Алматы-Тараз бағытының ғылыми-танымдық міндеттері мен тəрбиелік маңызы қарастыры-
лады. Сапар барысында экспедиция Наурызбай батыр ескерткіші мен Боралдай сақ қорғандарына аялдады. 
Экспедиция мүшелері-ғалымдар студент жастар мен көпшілік қауым алдында Наурызбай батыр жəне Боралдай 
сақ қорғандары жөнінде кеңінен баяндап берді. Сондай-ақ экспедиция қорытындысына бойынша Алматы 
қаласындағы Достық үйінде ғылыми конференция өткізілгені айтылады. 

Тірек сөздер: Ұлы Дала Елі, экспедиция, Қазақ хандығы, жоңғар, батырлар, Жетісу, Алматы аймағы. 
 
Үстіміздегі жыл еліміз үшін айтулы оқиғаларға толы жыл. Атап айтар болсақ, Қазақ хандығының 

құрылғанына 550 жыл, Қазақстан Республикасының конституциясына 20 жыл, Қазақстан халықтары 
Ассамблеясына 20 жыл,  Ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының туғанына 170 жыл, ұлы ғалымымыз 
Шоқан Уəлихановтың туғанына 180 жыл, талантты тарихшымыз Е.Бекмахановтың 100 жылдығы 
меретойлары тұспа-тұс келіп, Қазақстанның түкпір-түкпірінде аталып өтіп жатыр. Біздің «Ұлы Дала 
Елі» атты экспедициямыз да осындай маңызды шараларға үн қосу үшін Алматы қаласынан 
жасақталып, Алматы қаласы мен аймағында даталы оқиғаларға қатысты жерлерге саяхаттап, студент 
жастарға қасиетті орындардың мəн-маңызын кеңінен баяндауға күш салды. Соның бірі 2015 жылдың 
22 қыркүйегінде, яғни, экспедицияның алғашқы күні ат басын тіреген атақты батыр Шапырашты  
Наурызбай ескерткіші болатын. Баhадүр бабамыздың ерлікке толы өмірінен сыр шертетін мұрағат 
деректері мардымсыз  болғанымен, ел аузында, халық жадында сақталған аңыз-əңгімелер негізінде 
жазылған еңбектер жоқ емес. Соның бірін Я.Гавердовский өз жазбаларында былайша келтіреді: 
«Қазақтардың есінен осы кезге дейін кетпейтін, асқан зор қасіреттер əкелген сол дəуір оларды əбден 
шегіне жеткенше титықтатқан. Орда аңыздарында (естеліктерінде) сол кездегі ержүрек батырлар мен 
қайғылы оқиғалар осы уақытқа дейін əлі сақталып келеді. Ақ шашты қариялар көбінесе қаза 
болғандардың мəйіттері жатқан үлкен үйінділерді көрсетіп, бізге: бұл арада еркіндікті қорғап, ұрыс 
алаңында қаза тапқан батырларымыз жерленген. Мына жерде қара құрттай қаптаған жауыздар 
қырған тұтас ауылдардар жатыр деді» [1, 125 б.]. 
Шын мəнінде жерімізді қасық қаны қалғанынша қорғап, шайқасқан батырларымыз қаншама. 

Осындай ержүрек бабаларымыздың бірі осы Құтпанбетұлы (Құттымбетұлы) Наурызбай болатын. 
Батыр бабамыздың елді жаудан, яғни Жоңғар басқыншыларынан азат етудегі ерлік істері талай 
ақындар мен жыраулардың толғауларына арқау болды. Ал əйгілі Бұқар жыраудың мына бір жыр 
жолдары батыр тұлғасын толық айшықтап тұрғандай: 

Ей, Наурызбай, Наурызбай! 
Асылы едің Асылдың... 
Жауға киер беренім 
Миуа ағашта беретім, 
Еңкерістен жау келсе, 
Бетіме ұстар керегім... 
Арандай ашып ауызын, 
Серен келсе сестеніп 
Аттана шабар керенім, 
Өліспей тірі беріспес, 
Артықша туған өренім, 
Жау қыспаққа алғанда, 
Өткел бермес тереңім 
Майданның қанды өтінде 
Сені ылғи көремін [2]. 

Батыр бабамыздың еңселі ескерткішінің етегінде жоңғар басқыншыларына қарсы азаттық 
күресінің батырларына арнап қойылған белгі тастың  қасында Жетісу жерін, Алматы аймағын жаудан 
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азат етуде ерен ерлік көрсеткен жүздеген батырларымыздың бірі болса да бірегейі, əрі сол кезең 
оқиғалары жөнінде студенттерге біршама мол мағлұмат берілді. Өйткені, біз тұрған Жетісу аймағы, 
яғни Алматы маңы «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жылдары толықтай жау қолында 
қалғанын орыс елшісі И.Унковский, сондай-ақ Г.Потаниндер өз жазбаларында мұрағат деректеріне 
сілтеме жасай отырып, атап көрсеткенін көпшілікке баяндап бердік. Əсіресе Г.Потаниннің 
жазбаларындағы: ...кей жерлерде қуаттылау дербес князъдықтар қыстау үшін отырықшы елді-
мекендер тұрғыза бастады жəне қазіргі бұқаралықтардың қолымен  олардың маңында егіншілік кəсібі 
жүргізілді. Осы солтүстік бөлегіндегі ... сияқты елді мекендер болды. Іле өзенінде биіктігі атты 
адамның бойындай саз балшықтан істелген дуалдармен қоршалған Колау-Хайнияк-Бак қаласы 
салынды; қаланың ішінде Галдан Церен ханның бағы мен қыс мезгілінде ханның өзі, қалған 
уақыттарда диқаншы бұқаралықтар тұратын саз балшық дуалдар тұрғызылған; хан жаз айларында 
Хантəңірінің етегіндегі Албан-Шибер жəне Текес өзендерінің бойындағы таулы далаларда көшіп 
қонып жүрді. Бəлкім мұндай отырықшы тұрақтар Алматы мен Таласта да болған шығар»[3,243 б.] 
деген тұжырымы тегіннен-тегін емес. 
Сонымен туған өлкемізді жаудан азат етіп, оны бізге аманаттап кеткен Наурызбай батыр секілді 

бабаларымыз екені баршаға ақиқат.Сондай-ақ студент жастарға  басқа да батыр бабаларымыз 
жөнінде аз-кем баяндап өттік. Əсіресе, жеке қол бастаған даңқты қолбасшылар Қаракерей Қабанбай, 
Шақшақ Жəнібек, Тама Есет, Бəсентин Малайсары, Қанжығалы Бөгенбайлардың жоңғарларға қарсы 
бүкілхалықтық азаттық күресіне белсене атсалысқанына кеңінен тоқталдық. Халықтың сүйіспенші-
лігіне бөленген батырлардың қазақ жасақтарын ұйымдастырып, қолбасшылық етудегі ерекшелік-
теріне көпшіліктің назарын аударып, жекелеген батырлардың шайқастары, жорық жолдарына 
қатысты мағлұматтар бердік. Сонымен қатар батырларымыздың жауымен тек жекпе-жектердегі 
жеңістерінде көзге түсіп қана қоймай, еларалық қатынастарда мəмлегерлік қырларымен де дарала-
нып, дипломатиялық қатынастарды нығайтуға да қосқан үлестерінен де құлағдар еттік. Батырлары-
мыз жөнінде көрнекті фольклоршы, этнограф Ə.Диваевтың жинақтауымен бізге талай аңыздардың да 
жеткенін баяндай келе, соның біріне тоқталып өттік: «Кіші жүздің үш руы Орта орданың бір 
бөлегімен бірге Сарыарқаның солтүстік шекарасында жоңғарлармен соғысты. Ұрыстарда атақты 
мергендер Тайлақ (Кіші Ордадан) пен оның жиені Саңырық мерген (Ұлы жүз, ошақты) көзге түсті. 
Жоңғар езгісіне қарсы күрестен ешкімде тыс қалмады».  
Ел басына күн туған сəттегі қазақ батырларының ерлік істері жөнінде көптеген шайқастарға 

қатысқан жыршы-жырау Тəтіқара батырлар даңқын былай деп мəңгіге қалдырған болатын: 

Қамыстың басы майда, түбі қайда, 
Жəнібек Шақшақұлы болат найза 
Алдынан су, артынан жау қысқанда 
Ер жігіттің ерлігі осындайда. 
Бөкейді айт Сағырменен Дулаттағы 
Деріпсəлі, Маңдайды айт Қыпшақтағы 
Өзге батыр қайтса да бір қайтпаған 
Сары менен Баянды айт Уақтағы. 
Ағашты биікті айтсаң қарағайды айт, 
Жігіттік, ерлікті айтсаң Бөгенбайды айт, 
Найзасының ұшына жау мінгізген 
Емəнəлі Керейде ер Жабайды айт [4, 142 б.]  

Сондықтан осындай даңқты ұлдарымызды ардақтап, келер ұрпақтарға ерлік істерін насихаттап 
жеткізу қай-қайсымыздың да қасиетті борышымыз. 

«Ұлы Дала Елі» экспедициясы барысында ұлт зиялылары мен студент жастар батыр баба рухына 
зор құрметпен тағзым етіп, өз сапарларын одан əрі жалғастырды. 
Экспедиция 25 қыркүйекте Алматының солтүстік-батыс жақ шетіндегі «Ұлжан» ықшам ауданы-

ның жерінде орналасқан «Боралдай» сақ қорғанына ат басын тіреді. 38 обадан тұратын қорымның ең 
көлемдісіне тоқтап, сол жерде бұл қорым жөнінде белгілі археологтар М.Нұрпейісов, А.Нұржановтар 
экспедиция мүшелері мен студент жастарға кеңінен əңгімелеп берді. Əсіресе, қорымды арнайы 
зерттеген М.Нұрпейісов көпшілікке салттық құрылыс ерекшеліктерін, оба құрылыстары, жалпы 
зерттелген обалар жөнінде жан-жақты баяндады. Қорымдардағы жерлеу ғұрпы, наным-сенімдерге де 
қатысты мол мəліметтермен құлағдар етті. 

2 қазанда экспедиция өзінің сапарын Алматы қаласындағы Достық үйінде қорытындылап, арнайы 
кітап көрмелерін ұйымдастырып, белгілі қоғамтанушы ғалымдардың басын қосқан ғылыми 
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конференция өткізді. Конференцияда баяндама жасаған елімізге белгілі ғалымдар С.Мəжитов, 
С.Урашев жəне тағы басқалар биылғы жылы Қазақ хандығына қатысты шет ел қорларынан табылған 
деректердің ғылыми айналымға тартылғанын жəне Алматы қаласының ежелгі жəне бүгінгі 
кезеңдерінің зерттелуіне де тоқталып өтті. 
Осы экспедицияның сарапшысы ретінде аталған шараларға қатысты елімізде атқарылып жатқан 

игі істердің маңызын экспедиция мүшелері мен көпшілік қауымға насихаттап, жеткізуге де өз 
тарапымыздан шама-шарқымызша үн қостық.  
Жалпы алғанда «Ұлы Дала Елі» экспедициясының Қазақстан халықтарының тарихи-мəдени жəне 

рухани мұралары негізінде қазақстандық жəне ұлттық бірегейлікті нығайту мақсаты толықтай 
орындалды десе де болады. 

 
1 $аза-стан тарихы (кFне заманнан бEгінге дейін). Бес томды-. 3-том. - Алматы, 2002. - 125 б. 
2 Селеубаев А. Бас батыр // $аза- батырлары. 2003. - №4. 
3 Алматы тарихы. 1-том. - Алматы, 2006. - 243 б. 
4 $аза-стан тарихы (кFне заманнан бEгінге дейін). Бес томды-. 3-том. - Алматы, 2002. - 142 б. 
 

Резюме 
В статье рассматриваются научно-познавательные задачи и воспитательное значение республиканской 

историко-культурной экспедиции «Ұлы Дала Елі» по маршруту Алматы-Тараз, посвященная 550-летию 
Казахского ханства. В пути следования были сделаны остановки у памятника Наурызбай батыру, около сакских 
курганов в Боролдае. Ученые - участники экспедиции выступали перед студентами и общественностью с 
лекциями о Наурызбай батыре и Боролдайских сакских курганах. По итогам экспедиции была проведена 
научная конференция в г.Алматы в Доме Дружбы. 

Ключевые слова: Ұлы Дала Елі (Великая Степная страна), экспедиция, Казахское ханство, джунгары, 
батыры, Жетысу, окрестности Алматы 

 
Summary 

The article examines the scientific and  informative  tasks and educational significance of the republican historical-
cultural expedition "Uly Dala Eli" along the route Almaty-Taraz, dedicated to the 550 anniversary of the Kazakh 
Khanate. The route had to make a stop at the monument Nauryzbai Batyr and Saki mounds in Boroldai. The scientists - 
members of the expedition give the lectures to the students and general public of Nauryzbai Batyr and Boroldai Saki 
mounds. As a result of the expedition was the scientific conference in Almaty in the House of Friendship. 

Key words: Uly Dala Eli (Great Steppe country), Expedition, the Kazakh Khanate, djungars ,  batyrs, Zhetysu, 
Almaty surroundings 
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ОТАНДЫҚ МУЗЕЙ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫН ТОЛЫҚТЫРУДАҒЫ ҚОР САТЫП-АЛУ 
(ІРІКТЕУ) КОМИССИЯСЫНЫҢ РОЛІ (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

ОРТАЛЫҚ МУЗЕЙ ТƏЖІРИБЕСІ НЕГІЗІНДЕ) 
 

Р.О.Тұрсымбекова – $Р МОМ -орды есепке алу тобыны! жетекшісі 
 
Мақалада Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейде қор сатып-алу (іріктеу) комиссиясының 

қызметтері, жұмыс тəртібі, есептік құжаттарды рəсімдеу, түскен заттарға сараптамалық қорытынды жасау 
жайлы мəліметтер берілген. 

Тірек сөздер: музей, музей қоры, музей заттары мен коллекциясы, музей жиынтығы, қор сатып-алу (іріктеу) 
комиссиясы, есептік құжаттар. 

 
Музей коллекциясы – ғылыми, тарихи, көркем, мемориалдық немесе басқа мəдени 

құндылықтарды көрсететін жəне бір немесе бірнеше белгі ортақтығымен  байланысқан бір тұтас 
ғылыми-ұйымдасқан, жүйеленген музей заттарының жиынтығы [1, 200-201 бб.]. Коллекциядағы 
заттар шығу тегіне, мазмұнына қарай топталады. Музей коллекцияларына мысалы, нумизматика, 
бейнелеу өнері, сирек кітаптар коллекциясы  жəне т.б. жатады.  Музей заттары мəдени құндылық 
болып табылады.  
Мəдени құндылықтарды қабылдау жəне сараптау, оны ғылыми тұрғыда негіздеуді қор сатып-алу 

(іріктеу) комиссиясы (əрі қарай – ҚСК (ҚІК)) жүзеге асырады.  
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ҚСК (ҚІК) музейдің Жарғысында көрсетілген ережеге сəйкес жүргізілетін музей дирекциясы 
немесе көрме залы (əрі қарай – музей) жанындағы тұрақты əрекет ететін алқалық сараптамалық, 
кеңесші орган болып табылады.  
Музей қорларын жинақтау экспедициялар немесе ғылыми іс-сапарлар, жеке заттарды сатып 

алумен ғана толықтырылмайды, оған сонымен қатар тарихи оқиғалармен жəне оған қатысқан 
тұлғалармен байланысты елдердің сыйға беруі, отбасылық жəдігер немесе күнделікті тұрмыста жəне 
ерте кезде пайдаланған заттар, халық ісмерлері мен қолөнершілердің қолданбалы өнер туындылары 
жатады.  
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Орталық музейі (əрі қарай – ҚР МОМ) – негізгі бөлігін 

Қазақстанның ерте кезеңнен қазіргі заманға дейінгі тарихын қамтитын материалдық жəне рухани 
мəдениет заттарын құрайтын тек Қазақстанның ғана емес, бүкіл Орталық Азия аймағындағы ең көне 
жəне ірі музейлердің бірі.  
Алғашқы кезеңде музей жинағы Орынбор музейінің коллекциялары негізінде қалыптасып, 3760 

сақтам бірлікті құрады. 1921 жылғы ҚАССР Халық ағарту комиссариатының қаулысына сəйкес 
Орынбор өлкелік музейі Қырғыз өлкесінің Орталық өлкетану музейі (əрі қарай – ОӨМ) ретінде қайта 
құрылды.  

1927 жылдың наурызында астананың Қызылордадан Алматыға көшуіне байланысты Халық ағарту 
комиссариатының коллегиясы ОӨМ Алматыға көшіру жайлы шешім қабылдады. 1929 жылдың 4 
қаңтарынан бастап Орынбордан көшу жұмыстары басталып кетіп, бұл көштің өзіндік қиындықтары 
да болды. Ол жайлы ОӨМ-нің күнделігінің жазбаларынан: «6-шы маусым. Күзетші-қоймашы 
Костюковтың басшылығымен мүліктің үшінші партиясының 13-і жеткізілді. Партия жолдарында 
өгіздер аусыл ауруына шалдығып, 250 шақырымдық жол 26 күнге созылып, арбакеш пен жегін 
малдарды қалжыратып тастады» [2],- деген мəліметтерді кездестіруге болады. 

1929 жылдың шілде айында ОӨМ Вознесенский кафедралды шіркеуінің ғимаратына орналасып, 
Қазақстанның Орталық музейі (əрі қарай – ҚОМ) болып өзгертілді. ҚОМ коллекция құрамына 1898ж. 
Жетісу облыстық статистикалық комитеті негізінде құрылған Жетісу облыстық музейінің қоры да 
кірді. Қорларды экспонаттармен толықтыру мақсатында 1931 ж. бастап Алматы, Шелек, Асы, 
Сырдария жəне Шу өзендерінің жағалауларына жəне Ақмола облыстарына, Шығыс, Батыс жəне 
Орталық Қазақстанға музейден экспедициялар жасақталып іс-сапарлар ұйымдастырылды.  

1941 жылы Орталық музейге Дін жəне атеизм музейі қосылып, сол жылдан бастап ол Қазақ КСР 
Орталық Мемлекеттік музейі деп аталды. Осы кезеңдерден бастап қазіргі күнге дейін ҚР МОМ 
жетекшілігімен Қазақстанның түкпір-түкпіріне қазақ халқының мəдениеті мен тарихы, этнографиясы 
жөнінде материал жинау бойынша бірқатар экспедициялар ұйымдастырылып, музей қоры құнды 
материалдармен толықтырылу үстінде [3, 20, 28 б.].  
Музейлік заттар коллекцияларды, коллекциялар қорды, ал қор біртұтас музей жинағын құрайды. 

Музей жинағы – есеп, қор стандарттарына сəйкес музей заттарының ғылыми ұйымдасқан 
жиынтығы.  
Музей заттары мен музей коллекцияларын жинау мен анықтау, сонымен қоса оларды зерттеу 

біздің елде музейлерді құрудың негізгі мақсаттарының бірі болып табылады.   
Музейлік заттар мен коллекциялардың музейлік жағдайын (статусын), сатуға ұсынылған 

заттардың бағасын жəне т.с.с. анықтауға байланысты сараптамалық жұмыстар ҚСК (ҚІК) жүргізіледі.  
ҚСК (ҚІК) құзіретіне кіретіндер (ҚР МОМ ҚСК комиссиясының ережесіне сəйкес):  
1. Музей жиналымдарының құрамына мəдени құндылықтарды жинақтауда төмендегідей мəселе-

лерді қарастырады: 
- жеке немесе заңды тұлғалардан сатып алу; 
- музей қызметкерлері тарапынан музей қорларын жинақтау  мақсатындағы ғылыми экспедиция-

лар немесе іссапарлар барысында сатып алынған заттарды қабылдау;    
- жеке немесе заңды тұлғалардың музейге тегін беруі; 
- соттардың немесе соған уəкілетті мемлекеттік органдардың шешімдері негізінде тəркіленген 

коллекциялар немесе жеке заттарды қабылдау;  
- археологиялық қазба экспедициялар немесе басқа жағдайларда табылған заттар мен қазыналарды 

қабылдау.  
2. Сатып алуға ұсынылған мəдени құндылықтарға сараптама жасау жəне бағалау; 
3. Жаңа түсімдерді музей жиналымдарының құрамына қосу үшін сараптама жасау жəне оларды 

негізгі немесе ғылыми-қосалқы қорларға алу; 
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4. Музей коллекцияларын қалыптастыру жөніндегі мəселелерді қарау, соның ішінде: қорлардан 
музейлік мəні жоқ заттарын бөліп алу; заттарды негізгі қор құрамынан ғылыми-қосалқыға, ғылыми 
қосалқы қордан негізгі қорға ауыстыру; музейлік мəні жоқ заттарды алмастырудың мақсатын 
негіздеу; шикізаттық материалдар мен далалық жиналымдарға сараптамалық баға беру; музей 
заттарын есептік құжаттамалар бойынша есептен шығаруға (жоюға) ұсыныстар дайындау; музей 
коллекцияларының шифрлерін бекіту; музей коллекцияларын жүйелеу; музей заттарын Қазақстан 
Республикасы мен шет елдерде көрмеге қоюға уақытша беру, сонымен қатар, берілетін заттардың 
сақтандыру бағасын белгілеу; есепке алу кітабын ауыстыру (қайта жазу) туралы ұсыныстар 
дайындау; 

5. Қорларды ғылыми өңдеуден өткізу мəселелерін қарастыру: 
- музей заттарының атрибуциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 
- музей заттарының ғылыми өңдеу ісінің күрделілік дəрежесін анықтау жəне оларды Түсімдер 

Кітабына тіркеудің мерзімдерін белгілеу. 
6. Қорлардың қабылданған классификациясына сəйкес заттардың сақтау орнын анықтау. 
7. Қор жұмыстарының ұйымдастыру жəне əдістемелік мəселелерін қарастыру. 
8. Музейлік коллекцияларды түгендеу, тексерудің жоспарлары, кестелері мен актілерін қарау жəне 

музей директорына бекітуге ұсыну, сондай-ақ оларды музейдің есепке алу құжаттамасымен 
салыстырып тексеру. 

9. Музейішілік есепке алу жəне музей заттары мен музей коллекцияларының сақталуын қамта-
масыз ету мəселелері бойынша ұсыныстар дайындау [4]. 
Музейге түсетін заттар арнайы рəсімдеу үрдісінен өткізілуі тиіс. Аталған рəсім алғашқы актімен 

жəне иесінің жазбаша өтінішімен тіркеледі. Егер заттар ұйымдар мен жеке тұлғалардан түскен болса 
иесінің жəне музей қызметкерінің қолдары қойылған уақытша сақтауға (уақытша сақтау актісі 2-
данада жасалып, бірі музейде қалады, ал екіншісі иесіне беріледі) алынады. Кейін ғылыми 
қызметкерлер заттарға жазбаша алғашқы сараптамалық: техникасы, материалы, сақталуын зерттеп, 
ақпарат жинап, музейлік жəне ғылыми маңыздылығын анықтап, қорытынды жазады. [5, 391 б.]. 
Сараптамалық қорытынды міндетті түрде ҚСК отырысында қаралуы тиіс жəне ұсынылып отырған 

заттардың соңғы бағасы көрсетілмейді, себебі қорытынды коллекцияның тарихи жəне мəдени 
құндылығын анықтайды. Жаңа экспонаттарды сатып алу үшін мемлекеттік музейлердің бюджеті 
шектеулі. Бағасы арзан болған сайын, заттарды көп мөлшерде сатып алуға музейдің мүмкіншілігі 
арта түседі. Егер сатушы ұсынып отырған заттың нақты бағасы жайлы ақпаратты білмеген жағдайда, 
бұл тəсіл дұрыс болып саналмайды. Сараптаушы (бағалаушы) затты жан-жақты зерттеп-білгеннен 
кейін ғана оның нақты бағасын атайды [6, 39 б.]. 
Затты бағалау əр жағдайда əр түрлі болады, себебі оның шығу тегі мен таралу тарихы, таралу 

аймағы жайлы түрлі аспектілер жиынтығы ескеріледі, сонымен қатар əр түрлі зерттеу əдісі 
пайдаланылады.  
Өнертанушылар, ғылыми қызметкерлер, сараптаушылар мен бағалаушылар көбіне жиынтығы 

бойынша жақын мағына, бірақ атаулары бойынша əр алуан болып келетін бағалаудың əр түрлі 
факторларын (критерийлерін) бөледі. ҚСК заттарды бағалау кезінде төмендегі белгілерін есепке 
алады: 

- мемориалдылығы (таңба, белгі, шебердің қолы, жасалған уақыты мен орнының белгісінің болуы, 
заттың коллециядағы ролі);  

- жұмыстың сапасы мен сақталуы (заттың жағдайы қанағаттандырарлықсыз болған жағдайда 
кəсіби қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі). Кəсіби қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген 
мəдени құндылық нысандарының бағасы қалпына келтіруді қажет етпейтін түпнұсқа заттың 
бағасынан əлдеқайда төмен болатындығын назарда ұстау қажет.  

- жасалу техникасы; өлшемі; жасалған уақыты мен жері, таралу аймағы; заттың түпнұсқалығы; 
тарихи-мəдени маңыздылығы; тақырыптық жəне этникалық қатыстылығы [7, 58-59 бб.]. 
Затты жүйелі, объективті бағалау үшін сол зат туралы толығырақ мəлімдеме жинау керек. 

Бағалаудың қорытындысына оның физикалық жағдайы, ішкі жəне сыртқы ортаның əсер ету 
факторлары, бірегейлігі, шығу ортасы мен таралу аймағы, авторлығы, жасалу технологиясы жəне т.б. 
көптеген айқын жағдайлар əсер етеді. Сараптамамен айналысатын музей қызметкерінің ары қарай 
жұмысын жеңілдету үшін мұндай ақпаратты затты иесінен қабылдап алу кезінде жазып алу керек. 
Сирек жағдайларда музейге заттар «əпсанасыз» түседі, яғни алдыңғы иесі жайлы немесе олар қалай 
жəне қандай мақсатпен алынғандығы жайлы ақпарат болмағанда.  
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Иесінің өтініші негізінде зат немесе коллекцияны сыйға беру, сату, айырбас, сонымен қатар 
қабылдау актісі, əпсанасы, қызметкерлердің қорытындылары, яғни заттарды қабылдау немесе 
қайтару, сонымен қатар олардың нағыз бағасының шешімін тұтастай ҚСК (ҚІК) қабылдайды.  
ҚСК (ҚІК) жұмысының негізгі аспектісі құжаттарды рəсімдеу: хаттама, келісім шарт жəне есеп 

шоттар, қабылдау актілері. ҚСК (ҚІК) хаттамалары, есепке алу құжаттары музейдің есепке алу 
бөлімінде (секторында) сақталады. Музейлік мəні бар заттар мен коллекцияларды тегін алу туралы 
мəселелер қаралған жағдайда, хаттама екі данада, ал егер сатып алу туралы мəселелерде қаралған 
жағдайда үш данада дайындалады, оның бірі ҚСК хатшысында сақталады, екіншісі музейдің есепке 
алу бөлімінде (секторында), ал үшіншісі музей бухгалтериясына шартқа сəйкес зат иеcімен есеп 
айырысуды жүргізу үшін беріледі. Заттар мен коллекциялар сатып алынатын болса келісім шарт екі 
данада жасалады, біріншісі – бухгалтерияға, ал екіншісі – иесіне. Қабылдау актісі үш данада 
толтырылады, біреуі қорды есепке алу бөлімінде, екіншісі музей бухгалтериясына, ал үшіншісі иесіне 
беріледі. Музейге түскен заттар есеп бөлімінде тіркеуден өтеді. Жаңа түскен түсімдерді тіркеу 
коллекцияларды құжаттау процесінің алғашқы кезеңі болып табылады. Түсім кітабында тіркеліп, 
таңбаланған заттар кейін материалдық-жауапкершілік сақтау актілері бойынша қор сақтаушыларға 
беріледі.  
Музей қорлары толықтырылады, міндеттері мен бағыты өзгереді. Өзгермейтін тұсы оның қызметі: 

өз коллекцияларын байыту, зерттеу жəне сақтау, оларды келешекте ғылыми-зерттеу, мəдени-білімдік, 
ағартушылық жұмыстарда жəне т.б. пайдалану болып табылады.  
Мемлекеттік Эрмитаж директоры М.Б. Пиотровский: «Музей қоры қолжетімсіз болуы қажет. 

Керек жағдайда ғана болмаса, ол жерден ештеңе шығарылмауы тиіс. Музей – организм, ондағы 
барлық бөліктер экспозиция, не көрме, не қорда немесе реставрация лабораториясында болмасын бір-
бірімен тығыз байланыста болады» - деп айтқан [8, 7 б.]. 
Жоғарыда айтылып өткендей мəдени мұра – ұлт рухы. Музей қорын толықтыра отырып, өсіп келе 

жатқан ұрпақ үшін қазақ халқының тарихы мен мəдениетін сақтайық.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются функции, процесс оформления учетных документов и экспертное заключение на 

предметы, поступающие в музей, а также порядок работы фондово-закупочной (отборочной) комиссии в ЦГМ 
РК. 

Ключевые слова: музей, музейный фонд, музейные предметы, музейная коллекция, музейное собрание, 
фондово-закупочная (отборочная) комиссия, учетные документации. 

 
Summary 

The article presents the function, the process of special documentation, expert opinion on the items that arrive to the 
museum as well as operation of the fund-purchasing commission of CSM RK.  

Key words: museum, museum fund, museum object, museum collection, fund-purchasing commission, registration 
documentations. 
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МУЗЕЙ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

Темиртон Г. - (Садыкова), доктор философии (PhD), ЦГМ РК, г. Алматы,  
Канафина А. - г. Павлодар 

 
В рамках дихотомии традиция-новация (традиционализация-модернизация) рассмотрена краткая история 

становления казахстанских музеев. К тому же, в контексте процессов модернизации и трансформации культуры 
музей рассмотрен как один из ведущих социокультурных институтов, выполняющий ключевую роль в форми-
ровании общественных норм и установок, ценностных ориентаций и образа мира. На примере Центрального 
государственного музея РК показан уровень модернизации современных музеев, позволяющий успешно 
адаптироваться к современной действительности и вызовам времени, переосмыслением музейных собраний и 
обоснованием новых миссий с учетом не только сегодняшнего дня, но и научно прогнозируемых требований 
будущего. 

Ключевые слова: музей, общество, культура, традиционализм, модернизация, межкультурный диалог. 
 
Происходящие в век высоких технологий изменения постепенно, но неуклонно меняют условия 

формирования социокультурной среды, что отражается на ориентирах современной культурной 
политики, соответственно, на содержании и формах деятельности музеев. Так, музеи в последние 
годы играют более значительную роль в обществе – теперь они не только сохраняют и популяризуют 
материальное и нематериальное культурное и природное наследие, но и укрепляют культурную 
идентичность, поддерживают социальную сплоченность и являются медиатором в сфере межкуль-
турного взаимодействия, а также формируют различные услуги, организуют социальную и культур-
ную деятельность.  
В новых социально-экономических условиях вопросы модернизации музеев непосредственно 

связаны с их трансформацией и формированием особой значимости музеев в развитии современного 
общества и культуры. В этой связи, необходимо отметить, что место и роль музеев, хранящих в своих 
фондах огромное количество информационного ресурса в виде историко-культурных артефактов и 
раритетов существенно возрастает именно в условиях всемирной информатизации [1]. Сегодня, 
становясь центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций, 
музеи «превращаются в гибкую институциональную структуру, способную приспосабливаться к 
постоянно меняющимся проблемам и потребностям» [2].  

Формирование и развитие музеев: традиционализация – модернизация (социокультурный подход) 
Общество в рамках социокультурной объяснительной модели понимается как единство  культуры 

и социальности, образуемых деятельностью человека. Иначе говоря, социокультурный подход 
способствует выяснению сопряжения устойчивого и изменчивого (личности и общества, культуры и 
социальности) и тем самым не противостоит иным подходам, а дополняет их, связывает в единое 
целое. Поэтому, в таком ракурсе общество предстает как большая самодостаточная социокультурная 
система, содержащая два типа социокультурных трансформаций: – традиционализацию, как 
возникновение и институционализация традиций и других элементов культуры и социальной 
структуры, которые обеспечивают приоритет предписанных норм и правил поведения субъектов 
(традиционных действий) по сравнению с возможностями инновационных их действий и либерализа-
цию (модернизация) – расширение свободы выбора и ответственности субъектов, увеличение 
возможностей для инновационных целерациональных действий.    
Социокультурная трансформация есть исторический процесс, совершаемый многими поколения-

ми людей. Сегодняшние реальности заставляют пересмотреть привычные представления о традицио-
нализации как простом синониме доиндустриального. Согласно А.А. Демеуовой, корректной 
оппозицией традиционному обществу является «не индустриальное, а гражданское общество» [3, с. 
112]. Видообразующим основанием выступает в данном случае преобладающий тип личности и 
социальных связей. В первом случае это общество системоцентристской ориентации, в котором 
ценности и ориентации социума доминируют над индивидуумом, во втором – персоноцентристской 
ориентации, в котором доминируют ценности индивидуальной свободы. Если раньше считалось, что 
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индустриализация, а тем более постиндустриальная модернизация означает «конец утопии» тради-
ционных обществ, то впечатляющие успехи на модернизационном пути ряда восточных цивилизаций 
(прежде всего японской), сохраняющих свою традиционность в смысле приверженности системо-
центристскому типу идентификации, заставляет усомниться в бесспорности подобных представле-
ний. Поскольку «традиция» (в глубинном смысле) вовсе не противостоит «новации», так же как одна 
цивилизация не противостоит другой цивилизации» [3]. А потому, огромный потенциал, заложенный 
в автохтонной культуристорической традиции, может и должен быть реализован в новой 
интеллектуально-информационной цивилизации.  
Переходя к анализу музейной практики, следует отметить, что, несмотря на противоречивый в 

целом характер современной эпохи, здесь прослеживается органичное взаимодействие типов 
социокультурных трансформаций, то есть традиционализации и модернизации. Особенно рельефно 
высвечивается этот процесс при сопоставительном анализе в контексте культурной истории 
человечества. Изучение истории музеев мира показывает, что их возникновению сопутствовали в 
разных странах различные причины и обстоятельства. При этом неизменным остается взгляд об 
античной эпохе как социокультурных предпосылках становления музея. Отметим также, что 
определение «античная эпоха» здесь следует понимать не только в географическом аспекте как 
синоним древнегреческого общества, а в более широком смысле, как культура Древнего мира. И, 
наконец, античный этап обозначается учеными как протомузейный период, особенностью которого 
является культивирование всего сущего. Известно, что «уже на заре своей истории человечество 
собирало и стремилось сохранить предметы, имеющие сакральную, престижную и эмоциональную 
значимость, представляющие интерес с познавательной или эстетической точки зрения [4, с. 153]. 
Свидетельством тому служат коллекций предметов религиозного культа эпохи неолита, повсеместно 
обнаруживаемые археологами. История же становления и развития музея как специфического 
социокультурного института начинается с эпохи античности и продолжается до современности и 
имеет свои закономерности становления и эволюции. К тому же, развитие музея как феномена 
культуры, имело тенденцию от сакрального к секулярному. Десакрализация западного мира, 
ориентация на светский тип культуры привели к тому, что исходные всеобщие основания были 
основательно подзабыты. Сакральное редуцируется к сфере религиозного (божественного) и 
распространяется в подобном качестве на все культурные сферы, в том числе и на музей. В 
результате,  первый этап  стал определяться как протомузейный период, то есть предшествующий 
музею в европейском понимании. Между тем как он есть самостоятельный,  судьбоносный этап, 
содержащий  свои  характерные  особенности. 
Принято считать, что музеи Казахстана как и музеи Центральной  Азии в целом, возникли 

способом рецепции, то есть заимствования европейского модельного типа. Причем, подобная точка 
зрения распространяется на весь Восток. Ученые считают, что наиболее «способными»  учениками 
на этом поприще оказались японцы [5; 6]. На наш взгляд, подобный взгляд не выражает (отражает) 
глубину явления. Говоря так, мы имеем в виду то, что музей при этом трактуется как материальное 
достояние учрежденческого типа. Действительно, в развитии этого типа европейские страны 
достигли впечатляющих успехов, как в практическом аспекте, так и в теоретических разработках. 
Вместе с тем, восточные народы сохранили и развивали наиболее глубинные пласты данного 
явления. Традиционность Востока, обнаруживающаяся в ментальных установках, мировоззренческих 
ориентациях и ценностных предпочтениях явилась той базой, платформой, на которой совершались 
все метаморфозы социокультурного бытия. Наиболее рельефно прослеживается специфика 
восточного менталитета культуры у кочевых, в прошлом, народов. Связано это с тем, что подвижный 
образ жизни не благоприятствовал тому, чтобы фиксировать внимание на материальном, веществен-
ном плане бытия. В результате в восточных обществах в целом, и в кочевых государствах особенно, 
предметный мир не получил самодовлеющего значения. Здесь «дается оценка мира вещей только как 
мира именно вещей. В них звучит предупреждение – не переоцени значимость вещей, иначе 
упустишь красоту жизни, бытия в целом. Глубокий уровень отношений с миром Вселенной дарует 
такие богатые, невыразимо проникновенные ощущения-осознания причастности к Мирозданию, что 
казахи мощно и достаточно однозначно охарактеризовали мир вещей – «дүние – қоңыз» (қоңыз – 
навозный жук), точно указывая, что мир вещей есть мир низкий». Эта образная характеристика 
полностью раскрывает отношение к материальному вещному миру, которые больше «ценились не 
только сами по себе, но и как возможные подарки, как возможность обрадовать человека, одарить 
его» [7, с. 10-11]. И хотя, как уже отмечалось не раз, центрально-азиатские кочевники имели богатую 
городскую культуру, преобладающим для них оставалась номадическая ментальность. 
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Исходя из изложенного, можно делать вывод о том, что становление музея шло двумя путями. 
Первый – музей как предметный мир, артефакты культуры в учрежденческом типе (европейская 
модель); второй – культивирование одухотворенного отношения к миру (природы, человека). Или 
иначе – идея бережного (музейного), сакрального отношения к бытию. 
Правомерность выделения второй модели выразительно иллюстрирует  исторический пример из 

родословной кочевых тюрков, записанный Абуль-Гази: Чингис-Хан послал от себя к жителям Бухары 
человека с приказом: «пришлите ко мне кого-нибудь из ученых мулл; я хочу кое о чем спросить его».  
В  ходе беседы духовные лица говорили о том, что есть город Мекка: туда мы ходим, если позволят 
силы, на поклонение Богу. Чингиз-хан не одобрил этого, и сказал: «Весь мир есть обитель Бога: зачем 
ходить для этого в одно только место» [8, с. 115]. Обобщая сказанное, можно делать вывод о том, что 
центральноазиатские (казахстанские) музеи не есть лишь механическое заимствование (рецепция) 
европейской модели. Наши Музеи – яркое подтверждение высокого культурного потенциала 
центрально-азиатского региона, в том числе и Казахстана, его земли и народа, все более 
возрастающего благодаря бережному отношению к истокам, к глубинам культурной истории, с одной 
стороны. С другой – показатель гармоничного сочетания культурного наследия прошлого с заимство-
ванными, новообретенными культурными сферами, придающими неповторимый облик стране. Эта 
общая тенденция уже дает свои результаты. Сегодня, когда глобализация является «сильнейшим 
испытанием для национально-культурной идентичности», основным средством преодоления 
выступает диалог культур, в котором Музей сегодня может и занимает особое место, потому как 
деятельность современных музеев может стать ответом «страны на вызовы глобализации», так как 
именно в музее происходит «сочетание модернизации с сохранением собственного культурного 
наследия, особенностей национального духа, менталитета, адаптация традиционных институтов и 
ценностей культуры к изменяющемуся миру» [9, с. 52]. Иными  словами, это диалог между  
автохтонной традицией и новообретенными пластами.   

Музеи Казахстана: прошлое и современное  
В ХIХ веке на территории Казахстана имелись три музея: в Оренбурге, Семее и Жетысу. В начале 

ХХ столетия были открыты 19 новых музеев [10]. В организации первых музеев в Степи приняли 
деятельное участие отдел Русского географического общества, члены статистического комитета. Что 
касается семипалатинского областного музея, то здесь непосредственное участие принял друг Абая, 
ссыльный революционер Е.П. Михаэлис [11]. У истоков возникновения Центрального государствен-
ного музея РК, к примеру, в 30-х годах XIX века стоял известный лингвист В. Даль. Коллекциони-
рование исторических, этнографических и  археологических материалов на территории Казахстана 
восходит к XIX веку. Первым музеем в Казахстане признана Оружейная палата последнего хана 
Младшего жуза, одного из крупных политиков и образованных людей своего времени, правившего 
Букеевской Ордой 22 года (1823-1845 гг.) – Жангира. Она была открыта «в 1828 году на основе 
богатой коллекции дорогих видов оружия, ценных семейных реликвий и «царских подарков». Но 
после смерти Жангир хана и ликвидации ханской власти в Букеевщине его сокровищница была 
утеряна» [12]. На этом, начальном этапе на территории Казахстана преобладали эклектические музеи 
с преимущественным краеведческим уклоном. В последующем, и особенно это присуще советскому 
времени, получают развитие профильные музеи как научно-исследовательские учреждения и как 
культурно-образовательные центры. Музеи рассматривались как хранилища национальной культуры, 
опорные пункты науки, которые необходимо беречь и сделать доступными народным массам в 
просветительных и образовательных целях [4, с. 278]. Это подтверждает и изучение материалов по 
музеям в Казахстане. 
В настоящее же время в Казахстане имеются самые различные виды музеев, а именно: истори-

ческие музеи, художественные и мемориальные музеи. Имеются также такие специализированные 
музеи, как Музей археологии Академии наук РК, Музей народных музыкальных инструментов им. 
Ыхласа, Музей природы НАН РК, Музей истории рисосеяния им.Жакаева (Кызылорда), Музей 
горного дела и другие. Сегодня не только каждый областной центр, но и многие районные центры и 
даже аулы стремятся иметь свои музеи. Можно, следовательно, говорить о том, что музей стал 
фактом казахстанского культурного бытия. В этом ряде музеев следует отметить место и значение 
Центрального государственного музея РК (ЦГМ РК): являясь, долгие годы головным музеем 
республики, этот старейший музей и сегодня с достоинством несет статус флагмана в музейном деле 
Казахстана. Почти двухвековая история (с 30-х годов  XIX в.) и опыт ЦГМ РК являются доказатель-
ством умения музея адаптироваться к новым условиям и требованиям времени, а также применять 
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современные технологии менеджмента, представляющего собой систему стратегий и тактик 
управления музеем. Пример ЦГМ РК показывает, как уровень модернизации современных музеев 
может быть связан трансформацией структуры музея, позволяющей ему более успешно адаптиро-
ваться к современной действительности и вызовам времени, «переосмыслением музейных собраний и 
обоснованием новых миссий с учетом не только сегодняшнего дня, но и научно прогнозируемых 
требований будущего» [13]. В этом смысле ЦГМ РК стал первым казахстанским музеем, который в 
процессе адаптации к изменяющимся условиям среды, сохранив целевые функции, изменил 
собственную структуру таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность своей 
основной профильной функции – культурно-образовательной [14]. Так, Центральный государствен-
ный музей РК является одним из первых музеев не только Казахстана, но всей Центральной Азии, 
имеющим официальный статус научно-исследовательского центра и, наряду с ведущими 
академическими научными институтами республики на основе исследований собственных фондовых 
собраний и коллекций музеев других стран по казахской этнографии реализует фундаментальные и 
прикладные научные проекты (всего 21 проектов с 2005 г. по 2015 г.) по истории и культуре 
Казахстана. В частности, с 2011 года ЦГМ РК реализовал два международных научных проекта с 
ведущими российскими музеями – Музеем антропологии и этнологии имени Петра Великого 
(Кунсткамера) (2011-2013 гг.) и Российским этнографическим музеем (Санкт-Петербург, РФ) (с 2014 
г.) [15]. Изучение предметов материальной культуры казахского народа в отечественных и 
зарубежных музейных коллекциях является сегодня одной из актуальных проблем, вместе с тем, 
научная каталогизация музейных артефактов означает ввод в научный оборот доселе мало известной 
в национальной историографии особой категории историко-этнографических источников. Поэтому 
опыт международного научного сотрудничества ЦГМ РК с музеями, а также государственными 
архивами и библиотеками России и других стран можно считать своевременным как в аспекте 
выполнения программы исторических исследований «Народ в потоке истории» по проведению 
инвентаризации представляющих историческую и культурную ценность архивных документов за 
рубежом, так и реституции (либо копированию) исторических материалов в Казахстан [16]. Сегодня 
научно-исследовательский опыт музеев значим не только для этнографического цикла, но и для всего 
историко-культурного, социогуманитарного знания (история, культурология, музеология). В этой 
связи, осуществление современными музеями международных научных проектов существенно 
расширит их бытийное пространство и откроет широкие возможности международному межкуль-
турному диалогу (в том числе и межмузейному) как в теоретическом, так и практическом аспектах.  
В условиях современных процессов глобализации, когда растет экономическая, политическая и, 

конечно же, культурная интеграция Казахстана в мировое сообщество, происходит и модернизация 
всех сфер, в том числе и культурной, духовной жизни казахстанского общества. Именно динамика 
современного бытия общества в переходные для него этапы актуализирует проблемы возрождения и 
использования исторически накопленного опыта где важная роль отводится способам передачи 
историко-культурного опыта – исторической памяти как стабилизирующему, так и интегрирующему 
фактору в процессе общественных изменений и трансформаций. Поэтому, в мозаичном информа-
ционном потоке современных коммуникаций, привносящих в нашу жизнь различные симулякры, 
создающих не только «гиперреальность», но и «омертвление человеческого существа» (Ж.Бодрийяр), 
музеям, являющимся своего рода «действующей» уникальной историко-культурной территорией 
отводится важная роль по выполнению «охранительно-стабилизирующих функций» и «созданию 
благоприятного имиджа страны как уникального культурного пространства, имеющего древнюю 
культурную традицию, обладающей высокой ценностью в общечеловеческом наследии» [17].  
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Резюме 

Дəстүр-жаңашаландыру (дəстүрлендіру-жаңғыру) дихотомиясы аясында қазақстандық музейлердің қалып-
тасуының қысқаша тарихы қарастырылған. Оған қоса, мəдениеттің жаңғыру жəне өзгеруі үрдістерінің кең 
мəтініндегі музей қоғамдық нормалар мен нұсқалар, құндылықтың бағдарлар жəне əлем бейнесінің қалыпта-
суында негізгі рөл атқаратын жетекші əлеуметтік мəдени институттардың бірі ретінде қарастырылған. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі тəжірибесінің негізінде заман талаптарына сəтті 
бейімделуге мүмкіндік беретін  замануи музейлерді жаңғырту жолдары көрсетілген. 

Тірек сөздер: музей, қоғам, мəдениет, дəстүршілдік, модернизация, мəдениетаралық диалог. 
 

Summary 
In the framework of the dichotomy of tradition-innovation (traditionalization-modernization) briefly the history of 

formation of Kazakhstani museums are considered. Moreover, in the context of the processes of modernization and 
transformation of the culture the museum is considered as one of the leading socio-cultural institution, plays a key role 
in formation of social norms and attitudes, values and image of the world. On the example of the Central State Museum 
of the Republic of Kazakhstan the level of modernization of modern museums that allows to successfully adapting to 
the current reality and the challenges of the time are shown. 

Key words: museum, society, culture, traditionalism, modernization, intercultural dialogue. 
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СТАТУС ЭТНОСФЕРЫ КАЗАХОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Кокумбаева Баглан - д.ф.н., профессор ПГПИ, г. Павлодар, 
Темиртон Галия (Садыкова) - доктор философии (PhD), г. Алматы 

 
Казахи как и другие этносы и народы земли представляют собой социальную общность людей, опреде-

ляемых совокупностью таких признаков, как общность языка, культуры и быта, а также общностью историчес-
кого развития и др.  

В статье проведен культурфилософский анализ духовного существования казахского этноса, озвучена идея 
изучения национальной истории, этногенеза казахов как единого неразрывного процесса, длившегося на протя-
жении многих веков. Рассмотрены процессы современной модернизации, отражающиеся на развитии государ-
ства и казахстанского общества в ракурсе сплочения и формирования патриотического отношения к своему 
прошлому, настоящему и будущему. 

Ключевые слова: этносфера, культура, традиция-цивилизация, этнография, идентичность, целостность. 
 
Диалектическое единство всеобщего, особенного и единичного –объективная закономерность 

человеческого бытия, в котором содержатся как общечеловеческие универсальные черты, так и 
уникальные качества, отличающие одни народы от других народов. И если всеобщее восходит к 
истокам человечества как единой целостности, то неповторимое, особенное детерминированы 
спецификой культуристорического развития этнических сообществ на обширной территории 
Великой Степи. Древней земли, которая получила сегодня подлинно народное имя «Ұлы дала елі». 
Сложная и извилистая история этносферы казахов является в независимой Республике Казахстан 

предметом пристального внимания философов, ученых и художников. Она также получила 
государственную поддержку: «Историческое сознание казахстанцев должно работать на сплочение, 
на формирование патриотического отношения к своему прошлому, настоящему и будущему. Наше 
восприятие истории должно быть цельным, позитивным и объединять общество, а не разделять. 
Чтобы поднять на должную высоту национальный дух, надо четко осознать, какова наша реальная 
история, культура, религия. Национальная история казахов, их этногенез должны рассматриваться 
как единый неразрывный процесс на протяжении тысячелетий» [1].     
Вопросы духовного существования этноса как уникальной ячейки современного социума важны 

не только в контексте Истории, в условиях глобализации они приобретают особую остроту. 
Значимость проблемы  определяется его актуальностью не только во внутренней политике, но и во 
внешних коммуникационных связях, а именно: в аспекте национально-государственной идентич-
ности. И эти положения вполне доказательно обоснованы в монографии, написанной творческим 
коллективом Всемирной ассоциации казахов (далее – ВАК) по итогам реализации в 2012-2014 годах 
гранта по теме «Репатриация этнических казахов в Казахстан как составная часть государственной 
миграционной политики: достижения, проблемы и пути решения» [2, с. 8].    
Авторы монографии отмечают, что важное значение для данного исследования имела 

государственная программа «Народ в потоке истории», одной из главных целей которого является 
«осмысление двух десятилетий новейшей истории Казахстана». В ней был заложен методоло-
гический подход по «вживанию в историю», ориентирующий на реконструкцию живой истории 
народа со всей его сложностью и уникальностью. Ученые подчеркивают, что государственная 
поддержка решений Курултаев Всемирной ассоциации  казахов позволило «всецело осветить 
ключевые проблемы диаспоры и репатриантов, в частности, в трех главных аспектах. Первый аспект – 
этническая репатриация, второй – образование, третий аспект – духовная культура и средства 
массовой информации» [2, с. 412]. В монографии освещаются особенности политического, 
социально-демографического и культурного развития казахов в Турции, Великобритании и Франции, 
Германии, Австрии и Швейцарии, Швеции, Дании и Норвегии, Нидерландах, Иране, Афганистане а 
также в странах ближнего зарубежья. Специальная глава посвящена проблеме иммиграции с целью 
получения образования в Казахстане. К тому же, исследователями проанализирован солидный список 
специальной литературы, в том числе, зарубежной англоязычной историографии, в которой шире 
показывается «страноведческий и антропологический образ жизни казахской диаспоры. Иноязычные 
коллеги пишут, что «суть социального прогресса при сохранении казахами этничности определяют» 
такие атрибуты, как «адаптивность, мобильность в мультикультурном окружении, смена 
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хозяйственного типа» [2, с. 82-83]. Делается вывод также о том, что они продемонстрировали «свою 
национальную способность быстро восстанавливать физические и духовные силы путем трансфор-
мации своей экономики и развития культуры. И хотя казахи очень много заимствовали от других 
культур, внеся в современную жизнь колорит исламского, русского и советского влияния, тем не 
менее, сохранили уникальность и самобытность. Они похожи, но не идентичны другим нациям, 
проживающим в Центральной Азии… Казахи продемонстрировали свою способность к адаптации» 
[2, с. 246]. 
Проблема репатриации освещается учеными с нескольких позиций, в том числе и как «моральный 

долг республики перед своими потомками» [2, с. 48]. В монографии, прежде всего, анализируются 
условия, детерминировавшие столь судьбоносное решение. При этом в качестве приоритетной задачи  
рассматривалась репатриация этнических казахов «из зон военных конфликтов (Афганистан, 
Таджикистан), а также зон экологического бедствия (Каракалпакстан). Учитывалась и уязвимость  
перед риском ассимиляции казахов Узбекистана, Китая, внутренней Монголии. <...> На историчес-
кую родину стали возвращаться дети и внуки тех казахов, которые оказались за кордоном в 
результате поражения антиколониального восстания 1916 года, во время голода 30-х годов, когда 
казахи спасали жизнь своих родных откочевкой за пределы Казахской степи» [2, с.  281; 298].  
Авторы также констатируют, что главным геополитическим событием прошлого века, повлекшим 

за собой необратимые последствия, стал распад СССР. Равноправие казахов в бывших союзных 
республиках сменилось на их статусную роль «национального меньшинства», что психологически 
трудно воспринималось ими. К тому же оно было обременено новыми социально-экономическими 
проблемами в изменяющихся условиях жизни. Потребовалось время для поиска ответа на вопрос: 
переезд в Казахстан или интеграция?. При этом, как показывает опрос, для многих казахов, 
проживающих в России, переезд воспринимается как стрессовый и вынужденный шаг «оставить 
могилы предков и свою историческую родину» [2, с.   280; 295].     
Актуальность рецензируемой монографии обусловлена тем, что независимая Республика 

Казахстан последовательно осуществляет идею «Новый Казахстан в новом мире». В сфере философ-
ской мысли как квинтэссенции духовно-культурного бытия данный исторический факт прослежи-
вается в стремлении наиболее дальновидных аналитиков представить востребованную современным 
социумом альтернативу. А именно, новый взгляд в новых условиях, имплицирующий важнейшие 
аспекты  этносферы казахов в футурологическом измерении.   
Исторически достоверно и художественно выразительно  решается  трактовка темы в телесериале 

«Қазына». Здесь переплетаются две сюжетные линии (проблема наркотрафика и любовь главных 
героев), прошлое и настоящее. Показывают 30-е годы ХХ века: аул, спасаясь от красногвардейцев, 
пытается перейти за границу. Их настигают. И тогда аксакалы во главе с аулбасы принимают 
решение сделать все, чтобы женщины с детьми и юноши  все-таки сумели спастись. 
Они погибают. В числе выживших Али – потомок тех спасенных аксакалами оралманов. Он 

приезжает из Афганиста в РК, чтобы выполнить аманат (здесь: завещание – прим. авторов) своего 
дедушки: уходившие за кордон, спрятали сундук с драгоценностями с той целью, чтобы выжившие 
нашли его и вернули народу. Иными словами, старейшинами проявляется забота не только о 
выживании, но и будущем  этноса, его материальном благосостоянии. 
Таким образом, аксакалы во главе с ауылбасы – дедушкой Али не просто спасали физическую 

жизнь своих аулчан. Их цель – спасти и сохранить генофонд нации. Пусть даже не на своей, а на 
чужой земле. Умирая, он произносит: «О, Всевышний! Мне не посчастливилось быть похороненным 
на родной земле. Раздай клад всем казахам». В последней серии Али говорит: «Я только теперь понял 
дедушку. Он говорил о том, чтобы я вернулся на Родину». Он принимает гражданство независимой 
Республики Казахстан. 
Краткий культурфилософский анализ показывает, что этносфера казахов есть сложное 

процессуальное явление. Условно можно подразделить современных казахов на три группы: 
• казахи – в Казахстане. Эта группа очень неоднородна: южные казахи более традиционны, 

северяне – более современны (цивилизованы). Подчеркнем, что здесь имеется в виду не оценочный 
критерий («хуже» – «лучше»), а качественная характеристика, позволяющая определить отличия;  

• казахи-оралманы из таких регионов, как Монголия, Афганистан... – традиционны, в них 
укоренены духовно-нравственные истоки традиционного казахского общества. Ярко выражено эти 
этногенетические основания в образах Али и старика-проводника.  

• казахи России и стран Европы, судя по субботним телепередачам «Сенбілік кездесу», они 
стремятся сохранять «казахскость» (домбра, атрибуты быта, национальная одежда, кухня, ювелирные 
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украшения...). Но, на наш взгляд, у них атрибуты этничности имеют больше внешний – этнографи-
ческий – характер.  
Характеризуя этносферу казахов через оппозицию «традиция» - «цивилизация», отметим, что 

традиция эквивалентна этничности. Ее специфика заключается в том, что содержательную основу 
составляет актуализация отношения «Человек-Мир», интерпретируемая в современном философско-
научном сообществе как стержень, закономерным образом предполагающий включение природы и 
космоса. Данная установка согласуется также с постмодернистской системой ценностей, где в 
качестве центральной выделяется осознание неразрывной связи человека и мира, примата духовных 
ценностей над материальными и многообразия форм бытия, а также необходимости их более полной 
репрезентации.  
Анализируемые традиционные основания есть философия нравственной культуры, актуализи-

рующая проблему Личности – Социума – Космоса как единого смыслового поля, где продуцируется 
высший духовный смысл. И в этой философии личная жизнь каждого человека (индивида) вплетается 
в непрерывную нить космической жизни, образуя одухотворенную этносферу. Речь, следовательно, о 
том, что истина по сути одна, она лишь выражается в разные культурно-исторические эпохи, у 
разных народов по своему, различным образом.  
Философия нравственной культуры, составляющая содержание этносферы казахов культивирует 

целостность мысли – слова – дела. Человек должен исполнить все свои земные предназначения 
(мEшел в аутентичной терминологии) – личную, семейную, групповую, национальную, общечело-
веческую [3]. Сегодня как никогда важно понимание того, что любая сфера деятельности есть, 
прежде всего, испытание человека, человечества на нравственную состоятельность. Только на 
принципе нравственности, «развив беспредельную любовь к своему окружению» [4], мы сможем 
осуществить переход на более высокую ступень, и осознание этого есть самый значимый шаг на пути 
к истинному прогрессу человечества. Это не значит, что до этого, ранее, человеческий род был 
безнравственен. Нравственность всегда была ведущим принципом человеческого общежития; как 
известно, у всех древних народов все общество было ответственным за каждого своего члена, равно 
как и каждый член нес ответственность за деяния своего рода (племени). Вместе с тем, в тот 
исторический период - пору детства человеческого рода, это была непосредственная, неосознанная 
нравственность, которая сродни непосредственности ребенка. Ибо наш далекий предок и был 
ребенком, ведь он пребывал в эволюционно детском возрасте. Естественно, он проходил ту 
возрастную ступень, которую проходит каждый из нас.  
Проведенный краткий анализ свидетельствует о том, что приблизиться к адекватному понимаю и 

постижению «вечных» вопросов можно только тогда, когда они будут постигаться не только в 
духовно-теоретическом аспекте, но через глубинную координату, понимаемую как духовно-практи-
ческая целостность. И это основание составляло сущность этносферы, способствуя воссозданию 
объемного проекта мира и человека в нем, понять смысл в истории человечества.  

 
1 Официальный сайт Президента Республики Казахстан http: //www.akorda.kz/ru/ page/page_213672.  

Обращения 28.04.2013. 
2 Казахская диаспора и репатриация  (1991 – 2012): Монография/ К.Н.Балтабаева, Т.А.Мамашев, 

Ж.А.Ермекбай, А.Ж.Баймагамбетова / научный ред. С.Ф.Мажитов. – Алматы: Елтаным, 2015. – 568 с. 
3 Кокумбаева Б. Культурология тенгрианского искусства (учебное пособие – Павлодар: Научно-

издательский центр ПГПИ, 2012. –  156 с. // http://кітапхана.-аз/catalog/130814/130814-001.htm; Русско-
казахско-английский словарь терминов по музыкальной культуре и искусству // Составители: Б.Д.Кокумбаева, 
Е.Ю. Личман, Б.У. Итемгенова. Переводчики: У.М. Макулов, А. Личман, А. Хасенов, Р. Хасенова. – Павлодар, 
ПГПИ, 2013. – 177 с. // http://xn--80aaa1brkt0a3m.xn--80ao21a/catalog/130815/130815-002.htm 

4 Жихан Желтоксан (Едихан Шаймерденулы). Ак Сарбаз. – Алматы, 2014. // http://xn--80aaa1brkt0a3m.xn--
80ao21a/catalog/140616/140616-001.htm 

 
Түйіндеме 

Қазақтар жер бетіндегі басқа этностар мен халықтар сияқты тіл, мəдениет пен тұрмыс тұтастығы, сонымен 
бірге тарихи даму жəне осы қатарлы белгілердің жиынтығын анықтайтын адамдардың əлеуметтік тұтастығын 
білдіреді. Мақалада қазақ этносының рухани тіршілігіне мəдени философиялық сараптама жасалып, мыңдаған 
жылдар бойы тұтас үздіксіз үрдіс ретінде жалғасып келе жатқан қазақтардың этногенезі, ұлттық тарихты 
зерттеу идеялары қарастырылады. Сонымен бірге өзінің өткені, қазіргісі жəне болашағына деген патриоттық 
сезімі қалыптасуы жəне қазақстандық қоғамның дамуында көрінетін замануи жаңғыру үрдістері де 
қарастырылған.  

Тірек сөздер: этносфера, мəдениет, этнография, дəстүр-цивилизация (өркениет), біртұтастық. 
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Summary 
Kazakhs as well as other ethnic groups and peoples of the earth is a social community of people defined by a set of 

characteristics such as a common language, culture and way of life, as well as common historical development and 
others. In the article carried out cultural philosophical analysis of the spiritual existence of the Kazakh ethnic group, 
idea of studying the national history, ethno genesis of Kazakhs as a single indissoluble process, which lasted for 
thousands of years. The processes of modernization effecting the development of the state and Kazakh society in unity 
and the formation of patriotic attitude to its past, present and future are also considered. 

Keywords: ethno sphere, culture, ethnography, tradition-civilization, identity, integrity. 
 
 
УДК 903/904(574) 
  

ГЕНЕЗИС ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО КАЗАХСТАНА (VI-XIII вв.) 

 
Нуржанов А.А. - к.и.н., ВНС Институт археологии имени А.Х.Маргулана, 

Кадиркулова Г.К. - к.и.н, профессор 
 
Исследование генезиса религиозности в Казахстане на современном этапе является важнейшим аспектом в 

вопросе духовного развитие. Через религиозность, вековые идеи основ существования – буддизм, христиан-
ство, ислам – казахи вышли к осознанию ценностей мироздания. С возрождением национальной культуры и 
духовности встает вопрос о корнях специфики и самобытности казахской культуры в ее историческом и 
религиозном аспектах. Процесс осмысления себя в отношении действующих онтологических, сущностных и 
познавательных сил у жителей Великой Степи начинается в первичных верованиях. 

Ключевые слова: Культура, Средневековье, буддизм, ислам, христианство, религия, эпоха Кочевничество, 
цивилизация, этнографии, миграция. 

 
Казахстан является контактной территорией, где, начиная с древних эпох, наблюдались 

инфильтрация и агрессия, миграция и эмиграция этносов, интеграция и нивелировка культур, 
расовые и лингвистические палимпсесты. Существовали интенсивные военно-политические, 
экономические, этнокультурные связи между Европой, Центральной Азией, Индией, Передней 
Азией, Кавказом. Происходило взаимообогащение культур, возникали памятники, являющиеся 
ценностями мировой цивилизации.    
Наряду с собственными верованиями в VI-IX веках среди тюркоязычного населения Центральной 

Азии и Казахстана получили распространение религиозные системы, созданные иными 
цивилизациями: буддизм, христианство, ислам. 
Буддизм наиболее рано из всех великих религий стал пользоваться популярностью в аристо-

кратической среде первого Тюркского каганата. В буддизме правители каганата видели ту универ-
сальную форму религии, которая могла помочь созданию идеологической общности в очень 
разрядной по своему составу державе.  
Однако широкое расселение буддистов отличает преимущественно города Шуйской долины. Это 

религия не занимала в нем монопольного положения, основная масса тюрок даже не была знакома с 
законом Будды, не имела, ни монастырей, ни монахов: - сообщает Хой Гао в 726 г. [1. с.190-193] 
очевидно, имея в виду степь. В то же время некоторые правители и знать, судя по его словам, были 
ревностными буддистами, которые учреждали монастырь, приносили им дары, покровительствовали 
буддийской сангхе. А фон Габэн связывает распространение буддизма среди тюрок с процессом 
перехода их к оседлости и включением в среду местного зороастрийско - буддийского населения [2, 
с.169-171]. Б.А.Литвинский считает, что большое значение имели и политические обстоятельства, 
связанные с необходимостью наладить управление населением, исповедующим буддизм. На ранних 
этапах существования тюркских каганатов буддистами были в основном согдийцы, тохаристанцы, 
хотано-саки. Потомки парфян, то с VIII в.в городскую среду активно внедряются огузы, уйгуры, 
карлуки, чигилы. [3, с.687]. 
Для тюрков в буддизме близким оказалось понимание трех миров- Небесного(верхнего), Среднего 

(земного) и Нижнего (подземного), что соответствовало представлениям из древних верований 
Тенгра, Жер Су, Умай и шаманизма [4, с.133]. Так, буддизм получил распространение в тюркской 
среде еще в позднегуннских государствах Восточного Туркестана (IV-V вв.), с которыми генетически 
и исторически связано племя ашина [5, с.132]. Таспара - каган организовал буддийскую общину при 
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дворе. В этот период были переведены на тюркский язык и записаны для Таспара некоторые сутры,  
были воздвигнуты буддийские храмы и монастыри, где сам Таспара принимал участие в обрядах [6, 
с.133].  
Как известно, в Казахстан пришел северный  вариант буддизма махаяна. Буддийские находки из 

храмов и монастырей Жетысу также свидетельствуют о большой популярности культа бодхисатв и 
можно предполагать распространение здесь махаянского направления буддизма. Самым чтимым был 
бодхисатва Авалокитешвара, один из пяти главных бодхисатв Махаяны. В тюрко-буддийских текстах 
бодхисатва Авалокитешвара упоминается как покровитель торговцев и путешественников.   
Возможно, отсюда существует гипотеза, что основными носителями этой идеологии были купцы и 

ремесленники, идущие с караванами по Великому Шелковому пути. Действительно, торговые пути 
были и остаются жизненными основными артериями, которые отражали направление и интенсив-
ность разносторонних связей.  
Согласно данным исследований буддизм в Китай пришел из Индии через Среднюю Азию, где 

сохранились многочисленные следы этой веры. В ее распространении значительную роль сыграли 
согдийцы, о чем свидетельствуют подписи на тюркском языке, обнаруженные в Восточном 
Туркестане.  
На это указывают немногочисленные, но высокохудожественные изделия из керамики, бронзы и 

камня, выполненные в кушанских традициях. В VII-VIII вв. этот регион был важным центром 
буддизма на одном из главных путей по его распространения из Индии в Центральную Азию и на 
Дальний Восток [7, с.68].  
Б.Л.Ставиский также считал, что памятники буддизма в Жетысу и Фергане были более всего 

связаны с религиозной деятельностью, восточно-туркестанских или китайских миссионеров [8, с.68]. 
Сведения о строительстве буддийского монастыря в Суябе  свидетельствуют о его сооружении в 

692 г. по приказу Ван Чжен Цзяна, военного наместника Бешбалыка, после того, как им был захвачен 
Суяб.  
Проникновение буддизма в Жетысу инициированное согдийцами, привело к появлению в 

буддийских общинах представителей местного тюркоязычного населения, о чем свидетельствуют 
археологические раскопки в Суябе (Ак-Бешим) где были обнаружены два буддийских храма. Один из 
них представляет собой квадратное строение (38х38 м), вход в него был с северной стороны, внутри 
строения находилась крестообразная целла (10х10 м) с двумя длинными коридорами, выходящими в 
небольшой дворик. Вдоль коридора в храме располагались скульптуры, от них остались лишь следы, 
стены храма были покрыты узорными росписями и изображениями Будды, Бодхисатвы и Докшита [9, 
с.192]. 
Так, в Китайской энциклопедии (Tongdian), написанной в 778 г. сообщается о монастыре, "Да 

Юней" ("Большое яблоко"), который в 750 году посетил путешественник Ду Хуан по пути из Персии, 
имеются сведения о строительстве большого числа буддийских храмов в 692-705 гг. в Китае и 
западных землях, где находились китайские гарнизоны. Они возводились по приказу императрицы 
Ву Хоу (Ву Цзян), которая провела реформу буддизма на базе сутры "Большое яблоко"  [10, с.28-29].  
Поэтому можно заключить, что буддийские монастыри и храмы Жетысу были построены именно в  
промежутке 692-705 гг.  
Жетысу было вторым после Мавереннахра центром распространения буддизма в Западном 

Туркестане. Справедливы слова В.В.Бартольда о "культурном единстве страны между Аму-Дарьей и 
Чу". Он писал: "Китайские историки называют жителей Трансоксонии буддистами" [11, с.268-269]. 
По свидетельству Аль-Недима буддисты Трансоксонии были предшественниками манихеев. У 
Фихриста сказано "Этой веры (буддийской ) придерживалось большинство жителей Мавереннахра до 
ислама и в древности" [12, с.268-269]. 
Таким образом, буддизм занимал значительное место в духовной жизни древних тюрок, помогал 

их духовному объединению.  
История распространения христианских общин на Востоке более понятна в контексте становления 

христианства и его учений, а также его взаимоотношений, зачастую очень сложно с доминирующими 
в Иране, Средний Азии и Китае религиозными местными системами и политической ситуацией. 
Возникновение христианства было подобно первому освежающему порыву приближающейся бури, 
разразившейся первоначально в раздираемой внутри борьбой иудейской диаспоре. Иоанн Креститель 
и Иисус Христос  являлись своего рода посредниками между учением, доступным только избранным, 
и проповедями, призывы которых были адресованы широким массам, из которых затем выросло 
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христианство [13,с.87]. Поистине родиной христианства, где это учение получило оформление и 
социальные корни, можно назвать Сирию и Малую Азию. Само слово «христианство»  согласно 
традиции, родилось в Антиохии от греческого слово «Христос»-«Мессия». Показателен в этом 
отношении и тот факт, что одно из самых ранних произведений Нового Завета-Апокалипсис, был 
адресован христианским общинам семи городов Малой Азии [14, с.71]. 
Сведения о ранних  христианских памятниках Жетысу, собранные в результате научного и 

краеведческого археологического изучения средневековых городищ, стали появляться в научной и 
периодической литературе  с конца ХIХ века. В настоящее время в распоряжении ученых имеются 
несколько видов несторианских памятников: намогильные кайраки с крестами и сирийскими 
эпитафиями, несколько нательных крестов из бронзы, камня и нефрита, керамические сосуды с 
надписям и остатки архитектурных сооружений. 
К выдающимся произведениям «религиозного  искусства и религиозной символики» среднеазиат-

ских христиан, тюрок но этнической принадлежности [15, с.159] относятся кайраки – надгробные 
камни с несторианской символикой и тюрко-сирийскими надписями. Кайрак – это обкатанная горной 
рекой галька, посередине которой выбивали крест несторианской формы, иногда фигурный, с 
петлями по углам и сопровождался надписями- эпитафиями. 
Наиболее ранним памятником на территории Жетысу является небольшая церковь VII- VIII в.в., 

открытая раскопками Л.Р. Кызласова в 1953- 1954 гг. на городище Ак-Бешим, которое 
отождествляется со столицей тюркских каганов Суябом. 
Церковь была построена за пределами центральной части города квадратного шахристана, в 105 м 

от его восточной стены на укрепленной территории. Общие размеры постройки в плане 36х15 м. 
Стена толщиной 1,5 м сложены из пахсы и сырцого кирпича. Алтарное помещение размером5,3х4,8 м 
с тремя нишами и входом на осях оштукатурено ганчем, на котором сохранялись остатки росписи, 
выполненной яркими красками. Вход находился в западной стене и открывался во двор, вдоль 
длинных стен которого могли быть навесы. В боковом помещении, обособленном от двора и алтаря, 
в торцовой стене была устроена маленькая нишка. Здесь в завале найден  бронзовый нательный 
крестик [16, с.87]. 
Входы во двор церкви не были обнаружены, скорее всего они находятся в продольных стенах, как 

в средневековых христианских памятниках Ирана, стран Закавказья и Сирии, а также в здании 
Хароба- Кошук в Мерве. Эта постройки V-VI вв. является ближайшей архитектурной аналогией ак-
бешимской церкви, которая сопоставляется с длинными церквями Эфеса и Ктесифона. Таким 
образом, наблюдается преемственность в церковном зодчестве Средней Азии и Жетысу с храмами 
Ближнего Востока, что можно связать с сирийско-византийской традицией. 
Христианские погребения более позднего времени известны по результатом обследования 

некрополя древнего Тараза – захоронения в хумах и в маленьких склепах из обожженного кирпича 
[17, с.110]. Они датируются IX-X  вв. При раскопках средневековых городищ Тараза и Сарыга, были 
найдены, в слоях VII-VIII вв., обломки сосудов с надписями христианского содержания на сирийском 
и согдийском языках [18, с.107]. 
О христианстве в Жетысу в IX-X вв. свидетельствуют согдийские надписи на глиняных хумах для 

хранения вина. Надписи содержали христианские термины, такие как "учитель", "наставник". О 
христианстве свидетельствуют находки нательных крестов из бронзы, серебра и нефрита, сделанные 
на городищах Жетысу.   
Сирийскую надпись на сосуде из Тараза, обнаруженную при раскопках в 1938 г. А.Я.Борисов 

считал принадлежавшей христианам-яковитам, основываясь на манере письма, характерной для 
западной, яковитской школы. Она содержит два христианских имени: Петр и Гаврилл. О принад-
лежности надписи, как и о проникновение яковитов в Среднюю Азию в столь ранний период, пока 
остается открытым [19, с.108]. 
В XII в. была учреждена митрополия Кашгаре и Навакета. Сохранились некоторые сведения о том, 

что в XI в. христиане обратили с свою веру, монгольское племя кереитов. Рашид-ад-дин в «Истории 
монголов» писал «исповедания Иисуса- мир ему!- проникло к ним (кереитам) и они приняли его» [20, 
с.104]. Много христиан было среди монголов и найманов. И хотя Чингисхан в 1203 г. разорил 
княжество кереитов, именно его в странах западной Европы признавали пресвитером Иоанном, чьё 
легендарное царство хронисты XII-го в. помещали на Востоке [21, с.97].  
Как бы то ни было, несториане играли в империи Чингисхана значительную роль. Племянница 

разгромленного Чингисханом кереитского Ван – хана несторианка Соргатханибеки была женою 
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младшего сына Чингисхана Тулия, матерью двух великих ханов Мунке и Хубилая и завоевателя 
Ирана Хулагу [22, 1986, с.68]. 
О христианах Илийской долины, (Юго-Восточный Казахстан), которые имели свою церковь в 

Каялыке (Кайлаке), а также свое селение, сообщает Вильгельм Рубрук. В Каялыке, по словам 
Рубруке, имелось три храма, принадлежавшим несторианам. Однако в них не было изображений 
Христа, по словам опрошенного священника, это было «не в обычае». Так, за сундуком, служившим 
алтаре, Рубрук видел «изображение имевшее крылья, как у святого Михаила и другие изображения, 
вроде епископов, державших пальцы как бы для благословения» [23, с.111]. За Каялыком, в 3 лье 
Рубрук посетил несторианское селение с церковью, куда он зашел и пропел: «Радуйся, царица» [24, 
с.112]. 
По мнению исследователей, отсутствие религиозной живописи в несторианских церквях 

Центральной Азии было связано с соответствующими канонами, сложившимися в результате реформ 
XII-XIII вв. [25, с.70]. 
Таким образом, археологические находки вкупе с данными средневековых источников рисуют 

картину распространения христианства в Иране, Средней Азии, Южном Казахстане и Жетысу, 
Восточном  Туркестане вплоть до Китая начиная с IV в. и до XIV в. Середина XIII-XIV в. 
характеризуется усилением влияния католической церкви. Миссионеры Францисканского орденов, а 
также купцы итальянских торговых республик проникают через Западный Казахстан, в Среднюю 
Азию и Китай. Нередко на Востоке итальянцы, благодаря своему умению, знаниям и богатству, 
наряду с мусульманами достигают успехов в торговле и религиозных делах. 
Изучение различных аспектов истории распространения ислама у тюркоязычных народов 

приобретает все большее теоретическое и практическое значение в связи с так называемым 
«мусульманским ренессансом», когда нашей стране идет бурное возрождение мусульманской 
религии. Ислам играет все более заметную роль в духовной жизни современного Казахстана.  
С проникновением ислама на территорию Тюркских каганатов в первые же годы ее 

существования начинается длительный и тяжелый процесс исламизации Великой степи, который шел 
рука об руку с развитием торговли и городской культуры: «Многочисленные торговые поездки, 
странствия ученых в «поисках знаний» расширяли кругозор людей и способствовали переносу 
достижений ремесла науки и искусства. Средством общения, обеспечившим сближение, служил 
арабский язык, но уже как фактор культуры науки и религии» [26, с.187-190]. 
В начале своего распространения ислам пришел в среду оседлых тюрок  в города и крупные 

поселения. Жители городов оказались более восприимчивой к новой вере, нежели постоянно 
кочующие степняки, ислам в Казахстане поначалу воспринимался как  городская религия, конфессия 
оседлых людей. В своем труде Ибн Хордадбех «Перечень тюркских городов писал, «что в городе 
Фарабе находятся (одновременно) отряды мусульман и отряды тюрок - карлуков. Всего городов 
тюрок – 16» [27, с.144]. 
С начало VIII века на территории Казахстане интенсивно шел процесс распространения и 

утверждения ислама. Арабские отряды неоднократно вторгались в пределы юга Казахстана и 
Жетысу. В 751 г арабы дошли до Таласа, на берегах которого разбили китайскую армию [28, с.132 – 
136]. Однако ни Сырдарья ни Жетысу не были завоеваны и не вошли в состав Халифата. 
Интенсивная исламизация региона началась, видимо, после утверждения в Средней Азии династии 
Саманидов и в связи с их завоевательной политикой на востоке. 
Источники повествующие о событиях конца VIII – IX вв свидетельствуют об исламизации 

населения Южного Казахстана и Жетысу. В 840 г Нух ибн Асад подчинил себя Испиджаб [29, с. 83]. 
В 859 г его брат Ахмед ибн Асад совершил поход на Шавгар где было произведено избиение 
нескольких тысяч человек [30, с. 268]. В 893 г Исмаил ибн Ахмед взял Тараз и, обратил главную 
церковь этого города в мечеть [31, с. 315]. 
Археолог Д.Г.Зильпер, изучавший городище Минг-Урюк- "Мадина Чача" в  арабских источниках, 

пожар и разгром его связывает с арабским завоеванием: "Гибель нашего городища, совпадающая по 
времени с серединой VIII в., вероятно, связана с антиарабской борьбой, с опустошениями и 
пожарами, сопровождавшими все карательные экспедиции арабов" [32, с.29]. 
Раскопки на одном из крупнейших городищ Туркестанского оазиса -Сидаке показали, что жизнь 

на поселении прекратилось после сильного пожара в VIII в, который, по мнению исследователей 
памятника, связан с арабским завоеванием региона [33, с. 178]. На городище Культобе также зафик-
сирован длительный период запустения, который приходится на VIII в [ 34, с. 271]. 
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Данные  родословных и археологии свидетельствуют, что ранняя исламизация Южно Казахстана 
началась в VIII в., с вторжения арабских войск и сопровождалось упорным сопротивлением местного 
населения. В первую очередь христиан-тарса. Для закрепления на новых территориях мусульмане 
строили крепости и мечети, каналы и длинные стены вокруг городов. О полном утверждении ислама 
на территории Южного Казахстана говорит  отсутствия каменных изваянии кипчакского облика [35, 
с.101].   
В.В. Бартольд очертил в своих трудах хронологию вовлечению тюрков в орбиту новой религии. 

Согласно ей знакомство тюрков с исламом начинается в VII – VIII вв. в эпоху Саманидов а при новых 
правителей Караханидов произошло по настоящему успешное обращение тюрков в ислам [36, с.11]. 
В середине Х века городе Таразе ислам принял родоначальник династии караханидов Сатук Карахан 
(Сатук Бограхан Ибн ал Керим), а его сын Богра хан Харун б Муса в 960 г объявил ислам государ-
ственной религией [37, с.316]. 
Вслед за Испиджабом (Сайрам) ислам распространяется по Жетысу, который стал вторым 

центром новой веры в средневековом Казахстане. Аль – Макдиси писал «Джикиль – маленький город 
соборная мечеть на рынке», в Барсхане «соборная мечеть среди рынков», в Атлахе «соборная мечеть 
в Медине», в Мирки «соборная мечеть была в древности церковью» [38, с.83]. 
В отличие от христианства, мечеть у мусульман не считается «домом Господа», так как Аллах 

является предельно абстрактным божеством, лишенным каких либо антропоморфных черт. Это 
просто место для совершения совместной молитвы. Строго говоря, для совершения молитвы  
мусульманину и не нужно какое – либо помещение. Достаточно одной стены, обращенной на Мекку, 
или даже просто соблюдения направления на Каабу (Кибла). Пророк говорил: «Где вы молитесь, там 
и масджид (мечеть)». Тем не менее уже в первые годы Ислама появляется место для проповеди и 
совместной молитвы. Первой такой мечетью был дом Пророка Мухаммеда в Медине. Это было 
простое прямоугольное (53 х 50 м) отгороженное пространство, включавшее комнаты для Пророка, 
его жен затененное место в южной стороне двора, которое использовалось для проповедей и было 
обращено в направлении Мекки [39, р. 39 – 42]. 
Потребовалось около двух столетий со времени первых завоеваний Ферганы в начале VIII в. 

прежде чем ислам закрепился Жетысу [40, с. 355]. В 60- х годах ХІ в Махмуд ал Кашгари, как 
правоверный мусульманин, сокрушался о «неверных» тюрках, которые словом «Тенгри» называют 
«большие деревья» [41, с.45–53]. Пережитки доисламских культов у народов Средней Азии и 
Казахстана еще долгое время отмечают мусульманские информаторы, вплоть до этнографической 
современности. Особенно это касается повседневной обрядовой жизни тюркоязычных мусульман. 
Со времени принятия исламской религии тюрками они уже не одно столетие были на практике 

знакомы с другими мировыми религиями, тюркам – мусульманом пришлось бороться не столько с 
местными культами, сколько с манихейством и христианством.  А. Мец в книге,  посвященной 
истории культуры халифата III-V вв. хиджры (ІХ-ХІ вв. н.э)-периода «мусульманского Ренессанса» 
отмечается, что именно в это время «ощущается тяга к новым духовным потребностям» а движение, 
которое преобразило ислам, являлось, в сущности  ни чем иным, как вторжением целого потока 
христианских идей в религию Мухаммеда [42,  с.544]. 
Суфийская доктрина в ІХ-Х в.в. превратилась в целую сложную систему, возникает и 

своеобразная общественная организация суфиев, устанавливается обычай избирать себе духовного 
наставника (шейх или пир человек, вступивший под началом шейха назывался мурид). 
Муриды, жившие в ханаке, назывались факир (араб, нищий) или дервиш. Обычно ханака строи-

лась в городах на окраинах, а шейхи были почитаемыми и уважаемыми горожанами. Именно такой 
ислам в эпоху Караханидов характеризуют источники средневековья в городах Средней Азии и 
Жетысу. Здесь были сильны доисламские традиции - как иранские так и тюркские. И.В. Можейко 
пишет «ислам смог сохранить внешнюю обрядовую сторону во многих странах, где он укрепился с 
помощью конных армий арабских завоевателей. Но за безусловным признанием Корана и учения 
Пророка скрывались доисламские верования к обычаи тех народов, что попали в сферу 
мусульманской идеологии» [43, с. 524].  
В истории города Туркестан, например, где сформировался  центр суфиев Средней Азии и 

Казахстана (вокруг священных останков основателя ордена Ахмеда Ясави), суфии  играли огромную  
роль в деле распространения ислама. Около мавзолея на Гуристане образовалось селение суфиев, 
называвших себя потомками Ходжи Ахмеда. Затем вокруг мавзолея сложился целый ансамбль раз-
личных культовых сооружений. Однако представители суфизма имели здесь больше последователей 
среди кочевников, чем среди оседлого населения [44,  с.66-75]. 
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Одним из важнейшим градообразующих элементов мусульманских городов Востока и Запада 
являются минареты, встроенные в здания мечетью или стоящие рядом с ними. Именно минареты 
своим стройными башнями возвышаются над всей остальной застройкой и определяют 
неповторимый силуэт города. Первый минарет был построен при халифе  Муавии в 675 г. в Ираке. О 
нем известно лишь то, что это была каменная башня в мечети Басре [45, р.129]. Вскоре после этого, в 
673 г. правитель Египта Амр построил в мечети Фустата четыре минарета, и с тех пор стали  
возводить и в других мечетях Египта и других странах Востока. 
Исследователи  рассматривают также этимологию слов, применяющихся для обозначения этих 

видов построек. Слово минарет происходит от арабского слова минар, или манара. Корень этого 
слова – нар – обозначает по – арабски свет или огонь [46, р.132]. Слово манара использовалось в 
доисламской Аравии для обозначения высоких мест, откуда подавались сигналы с помощи  огня и 
дыма. Поэтому их часто приравнивают к «башням огня», которые использовались в военных целях в 
Византии, Северной Африке и Сирии как в доисламское время, так и позднее. Одной из таких башен 
был Фаросский маяк, считавшимся одним из семи чудес и разрушенный арабами в 642 г. 
На городище Бурана(Шуйская долина) мечеть не сохранилась, но на ее существование в 

средневековье указывает минарет, вход в который устроен более чем в 5 м над землей, а также 
сообщение конца ХІХ в. о руинах «довольно большого здания, заваленного массой кирпичных 
обломков» расположенных в 20 м к югу от минарета [47,  с. 55].   
Расширение культурного пространства, которое инициировалось исламом, способствовало темпам 

распространения новой религии в регионе. В. В. Бартольд писал: «Главное преимущество ислама 
заключалось, конечно, в культурном первенстве мусульманского мира, одинаково в области 
материальной и духовной культуры, среди образованных народов того времени» [ 48, с.68].   
Положительное влияние ислама ощущалось не только в духовной сфере. Приход ислама сыграл 

позитивную роль и в развитии материальной культуры. Во всех  городах Караханидского государства 
выпускались монеты традиционного «куфического» вида, давно устоявшегося в мусульманском 
мире. Арабское письмо как «священный символ ислама» оставалось господствующим и в 
караханидском чекане, но не некоторых монетах конца Х и начала ХІ в. помещались короткие (в одно – 
три слова) надписи уйгурским письмом. В караханидском чекане почти все зооморфные сюжеты 
помещены на фелсах – караханиды шли на разрушение установок ислама при выпуске монет, 
рассчитанных на внутреннее употребление. 
С Х века арабская письменность все активнее стала проникать в культуру и быт населения 

Жетысу. Тексты из Корана и мусульманские сентенции стали украшать монументальные постройки; 
на арабском языке велось богослужение в мечетях и обучение в медресе; арабским письмом испол-
нялись эпитафии на каменных и кирпичных намогильниках мусульман; согдийскую легенду на 
монетах сменила арабская. Эпиграфический орнамент стал украшать посуду и интерьер жилищ. 
Ислам сыграл положительную роль в приобщении населения древнетюркских государств к 

духовном ценности мировой цивилизации, благодаря арабскому языку они смогли познакомиться с 
литературой, философией, историей других народов. Арабская культура к этому времени стала 
центром мировой культуры, она явилась той средой, благодаря которой сохранились достижения 
древних цивилизаций и на основе которой позднее возникли культура Возрождения, Ренессанса и 
новоевропейский стиль мышления. 
Б.Г. Гафуров отмечал, что «мусульманская культура – результат синтеза творческих достижений 

многих народов, в том числе и среднеазиатских... Итак, с точки зрения исторической перспективы, 
включение Средней Азии в Халифат способствовало, в конечном счете, широкому развитию 
контактов между различными народами, на основе которых и произошел всеобъемлющий культур-
ный синтез в Средней Азии и на всем Ближнем Востоке в ІХ – Х вв.» [49, с.322 – 324]. 
Исследователи средневековой культуры отмечают, что для среднеазиатских народов ислам не 

исчерпывал их духовно-религиозных представлений. Яркое проявление доисламских культов 
прослеживается по археологическим материалом из средневековых городов Южного Казахстана и 
Жетысу.  
Со второй половины Х в. начался новый этап в истории средневекового Казахстана – города 

становятся центрами исламской науки, просвещения и культуры и здесь складывается элитарная 
культура. Тюрки – мусульмане, оседлые горожане и кочевые смогли понять друг друга и в конечном 
итоге создать самобытную культуру, которая вписалась в многообразие древних культур 
человечества. 
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Центральная Азия с древнейших времен до наших дней являлась и является ареной мирного 
пересечения нескольких мировых религий. Каждая из них имела свою прочную базу, организацию и 
свои культовые сооружения, которые в определенном промежутке времени мирно сосуществовали. 
Путем диалога и созидательного сотрудничества они взаимообогащались и внесли достойные вклад в 
развитии духовной культуры в раннесредневековой цивилизации. По существу народы центральной 
Азии были толерантны к вере и позитивно воспринимали созидательные стороны каждой религии 
[50, с.187].  
Таким образом, изучение непреходящего опыта великих предков, поиск духовных оснований 

актуализирует процесс исторического самосознания и создают предпосылки для ответственного 
отношения к своему духовному бытию и к своей культуре, которые есть гарант сохранения и 
дальнейшего развития общества.  
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Түйін 

Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы діннің рухани даму генезисін зерттеу мəселесі ең маңызды аспекті болып 
табылады. Буддизм, христиан, ислам діндері ортағасырларда Қазақстан жерінде дамыды. Ұлттық мəдениет пен 
руханияттың жаңғыртылуы оның тарихи жəне діни аспектілері қазақ мəдениеті ерекшелігін көрсетеді. Ұлы 
Дала тұрғындары өзінің рухани құндылығында барлық діндердің даму жиынтығын өз бойында сіңірген. 

Тірек сөздер: мəдениет, ортағасыр, буддизм, ислам, христиандық, дін, көшпенділер дəуірі, өркениет, 
этнография, миграция.  

 
Summary 

For many centuries the territory of Kazakhstan was the place of interaction for many world’s religions as: 
Buddhism, Christians, Islam. Their interaction in one geographic area gave a special features to the cultures 
development of the Kazakhstan and people who lined here. It is a very important historical feature and it was a result of 
central location of this region in geopolitical area - continental Eurasia and ancient traditions of nomadism in life of its 
population. Every of these religions had its own base, organization and cult places, building of temples. Interesting, that 
religions on this territory existed in peace. The secret is - the dialogue and constructive relations: because of it, they 
contributed a great benefit to the spiritual culture in middle aged civilization.  

Key words: Culture, Middle Ages, Buddhism, Islam, Christianity, religion, era Nomadism, civilization, 
ethnography, migration. 
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ƏӨЖ 393 (574) 
 

АҚЫМ ЖƏНЕ О ДҮНИЕ 
 

Досымбек Қатран - т.ғ.к., $Р МОМ антропология жəне этнология орталығыны!  
жетекші ғылыми -ызметкері. Алматы, dosai_kz@mail.ru 

 
Мақала тарих ғылымында катакомба деп аталатын, қазақ арасында оңтүстік, оңтүстік-шығыс өңірлерде кең 

тараған ақым немесе жанақым, лақыт, лақат, лақатты қабір, жандама, жандатпа деп аталатын жерлеудің ерекше 
түріне арналып отыр (лаһат, ляхад - арабтан енген атау). Қабірдің бүйірінен қосымша «бөлме» қазудың ежелгі 
көшпелілердің наным-сенімімен байланысы бар екендігі жөнінде пікір айтылады. Қабір шұңқырының түп 
жағын ала қабырғалардың бірінен қуыс ойылып, мəйітті сол қуысқа қойып жерлеудің мəнін ашуға деген 
талпыныс жасалады. Яғни, осы қабір шұңқырының о дүниелік болған адамды періштелердің отырғызып қойып 
сұрайтыны жөніндегі түсінікпен байланыстырылады. Мақалада жерлеуге байланысты қазақы этнографиялық 
мəліметтер археологиялық қазба материалдарымен шендестіріле талданады.  

Тірек сөздер: ақым, жерлеу, о дүние, катакомба, жан, рух, тəн. 
 
Ақым (лақат) қазу дəстүрінің шығу тегі сонау тас ғасырының соңғы кезеңінен (неолит) бастау 

алады. Мəселен, б.з.б. V мыңжылдық пен IV мыңжылдыққа тəн Ақтау қаласы маңындағы Қосқұдық-
1 тұрағына жақын жерде орналасқан қабірде бүктістіріле сол жақ бүйірімен жерленген ер адам мəйіті 
лақатқа қойылған. Сондай-ақ, темір дəуіріне тəн ескерткіштерде (б.з.б. VII-V ғғ.), атап айтқанда, Есік 
обасындағы жəне Берел қорғанындағы мəйіттер арнайы бөлме – ақымға қойылып, аузы бөренелермен 
жабылған [1, 171 б.].  
Ілкіде жан мен о дүниелік өмір туралы түсінікке сай, бұл құрылым мəйіттің бос кеңістікте 

жатуына, онда қойылған заттардың жақсы сақталуына əсер ететін. Отырғызылған мəйіттің жан-
жағына қойылған ыдыс түрлері, ғұрыптық бұйымдар мен қару түрлері о дүниеде тұтынатын 
бұйымдары ретінде қойылатын. Генезисі тұрғысынан ғылымда «атқа мінген адам отырысы» (поза 
всадника) деп аталатын ерте замандардағы отырғызып жерлеу дəстүріне жетелейді. Археология 
ғылымы жерлеудегі мұндай ерекшелікті негізінен малшы-бақташылар мəдениетіне тəн құбылыс деп 
есептейді. Дəлел-дəйектерді көне заманнан іздер болсақ, Алматы қаласы жанындағы Каменка 
ауылының шетіндегі темір дəуіріне тəн қорған (№9) ішіндегі қабірдегі мəйіт отырғызылып жерленген 
екен. Бұл қорғанды Ғылым Академиясының Ш.Уəлиханов атындағы тарих, археология жəне 
этнография институтының жаңа құрылыс бөлімінің басшысы Р.Исмагилов бастаған экспедициясы 
1991 жылы қазған. Осы қазба жұмысына қатысқан Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық 
музей (əрі қарай – ҚР МОМ) қызметкерлерінің бірі О. Мякишеваның мəліметінше көне моланы аршу 
кезінде марқұмның алдымен бас сүйегі көрінген. Яғни, марқұм кезінде көр шұқырының бір 
қабырғасына сүйей отырғызылып, тік жерленген [2, С. 8]. 

 
Отырғызып жерленген мəйіті бар №9 -орған. КFр солтEстік-батыс шетте орналас-ан.  

Алматы -аласы жанындағы Каменка ауылы. 1991 ж. $Р МОМ-ді! 1991 жылғы археологиялы-  
-азба жGмыстарыны! есебінен. 

 
Осы тектес жерлеулер Еуразия құрлығының əр жерлерінде əрқилы кезеңде орын алып отырған. 

Мəселен, б.з.д. 2000-1500 жылдармен белгіленген Калмыкияның Кетченеровск ауданы, 
Алцынхутинск селосы жанындағы жерлеу сияқты артефактілер көптеп саналады. 
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Енді жерлеудің осы түрінің құрылымы жөнінде. Ұзын бойы солтүстік-батыс пен оңтүстік-шығыс 
бағыты бойынша қазылған көр табанының (құдық) батыс жағынан, яғни сол қол жақтан адам кіріп-
шыға алатындай ойық қазылып, ішінің ұзындығын адам бойынан сəл артықтау етіп, енін шынтақты 
жазғанда еркін келетіндей, биіктігін жүрелеп отырған адамның төбесі тимейтіндей етіп үңгиді. Төбесі 
тегіс немесе ортаңғы тұсы ғана биіктетіле ойылып, яғни күмбезделе қазылу түрлері кездеседі. 
Лақаттың деңгейі көр құдығының табанынан мөлшері бір тізедей төмен етіліп қазылады. Ал, көр 
шұңқырының ұзындығы кісі бойындай немесе көбіне адам түсіп-шыға алатындай жан-жағы бір метр 
шамасындай шаршыны құрайды.  
Көр шұңқырының тереңдігі түрегеп тұрған адамның белуарынан келеді. Бірақ, одан тайыз 

болмауы керек. Əйел адамға арналған көр одан да тереңірек, яғни кеуде тұсынан келетіндей қазылуы 
қажет деген ұстаным бар. Көр құрылысының жəне лақаттың мұндай ерекшелігі қазақ арасына жаппай 
тараған деп айтуға келмейді. Ол жер қыртысының ерекшелігіне, атап айтқанда, қатты-жұмсақтығына, 
тасты немесе құмды, құмдауыт болып келуі сияқты ерекшеліктеріне тікелей байланысты. Мəселен, 
жер қыртысы қатты өлкелерде немесе қыста ойық шығару мүмкін болмайтындықтан көр шұңқыры 
табанының ортасын, кейбір өлкелерде батыс, яғни сол жақ бұрышын сəл тереңдете қазу тəсілі 
қалыптасқан. Осы алаңқыға мəйітті қояды да бетін тақтаймен, тас тақтамен, кейінгі кезде соқпа, 
кірпішпен жабады. Егер бір бұрышынан қуыс жасаса тақтай немесе тас тақталармен көлбеулете, көр 
қабырғасына сүйей мəйіттің бетін жабады. 

 

 
$Gдығы тFртбGрыштала -азылған ла-ыт жəне ла-ытты! кFр шG!-ыры ішінен бFлінген тEрі.  

Суретші Ж.Шəйкен 
 
Мəйітті жатқызар алдында «көр топырақтан» жастықша қойылып, бетін құбылаға қарата бұрып 

қояды. Мəйітті қойған соң ойылған қуыстың аузын таспен, шыммен, кірпішпен немесе тақтаймен 
жабады. Көр шұңқыры толтырылып көмілген соң лақыт пен шұңқырдың дəл ортасына топырақты 
үйеді.  
Дүниеден озған адамды бақиға аттандыруға, жерлеуге жəне марқұмның артын күтуге (қонақасы, 

үші, жетісі, қырқы, жүзі, жылы, асы) байланысты тіршілікқамы циклінде атқарылатын жосын-
жоралғы, ғұрыптар кешені халықтық дүниетанымның көп қырларын ашуға мүмкіндік беруімен 
ерекшеленеді. Жерлеу ғұрпы көшпелілердің өздерін қоршаған орта, əлемдік құрылым, жаратқан ие 
(тəңірі), адам, табиғат, қоғамдық қатынастар жəне бұлардың өзара функциялық байланыстары 
жөніндегі қадым замандар қойнауынан қалыптасқан түсінік-дүниетанымының қоғамдық өмірдегі 
ерекше оқиғаларға байланысты ғана «пайдаланылатын» қолданбалы моделі [3, 37 б.].  
Қазақы дүниетанымда о дүние мен бұ дүниенің қаншалықты маңызды орын алғандығы жөнінде ел 

аузында айтылып келе жатқан төмендегідей аңыз іспеттес əңгімені мысал ретінде келтіруге болады: 
«$аза- даласын аралап жEрген патшалы- ресей əкімшілігіні! Fкілі бірде Fзіні! бGрыннан танысы 
-аза-тан: Сендерді! Eйлері! -арапайым, əрі жGпыны, біра-, молаға тGрғызған кEмбездер мен 
кесенелерді! сəн-салтанаты тым ерекше ғой. БGны! себебі неліктен? – деп сGрайды. Сонда -аза- 
-ыс-а ғана жауап берген екен дейді: $азіргі бізді! жəне сені! де тіршілігі! Fткінші жа!быр 
сия-ты. Hтеді де кетеді. Яғни бG дEние!із – Fткінші, алдамшы, жалған дEние. Нағыз мə!гілік Fмір о 
дEниеде басталады. $азіргі тіршілігіміз о дEниеге жEруге дайынды- -ана. Анау тGрған молалар, 
оны! басындағы салтанатты сарайдай кEмбездер о дEниеге кірер есік. $аза-тарды! молаларға 
айыры-ша ден -оятынды-тары сонды-тан» [4, 366 б.]. Қарама-қайшы байланыстағы ба-илы- дEние 
мен бG дEние концептілері қазақы ортада ата-баба жолын ұстануда айрықша рөл атқарады. 
Жоғарыда айтылғандай, өлген адамның тəнін тік отырғызып жерлеу əдісі неолит заманында орын 

алғанымен, ақымдап жерлеу дəстүрі Қазақстан жерінде сонау қола дəуірінен, атап айтқанда, б.з.д. 
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XVI-XIII ғғ. бастау алады. Археологиялық қазба жұмыстары барысында алынған артефактілер 
бойынша, бұған дейінгі дəуірлерде мəйітті өртеп, күлін көміп келген болса, адамдар дүниетанымы-
ның дамып жетілуіне байланысты осы аталған кезеңнен бастап о дүние, жан, рух хақында таным-
түсініктер мен наным-сенімдері күрделене түседі. Атап айтқанда, көр ішіне мəйітті сол жақ бүйірімен 
бүктістіре жатқызып қоя бастайды. Ол жер қойнына қайтадан ана құрсағындағыдай қалыпта табыс 
ету, яғни адам топырақтан жаралған деген түсінікті айғақтай түсетін наным-сенім бойынша атқары-
латын. Ал, ерте темір дəуірінен бастап (б.з.д. VIII ғ.) мəйітті қазіргідей түзу қалпында жатқызып 
жерлей бастады. Дегенмен, кейінгі дəуірлерде де мəйітті өртеу ішінара бірлі-жарым сақталып келді. 
Ежелгі адамдардың көрді айналдыра дөңгелек қорған тұрғызуы олардың жерді дөңгелек болды 

деп есептегендігімен байланысты деген болжамдар бар. Мəйіттің басын батысқа, жүзін шығысқа 
қарата ұзынынан қойды. Ол атқан таңды көріп жату деген түсінікке сай бет-жүзін шығысқа қаратып 
қоюға негізделді. Өйткені, ежелгі түсінік бойынша күншығыс – тіршіліктің, өсіп-өнудің нышаны, 
батыс – сөнудің, өшудің, түннің, яғни, өлімнің белгісі болып саналды. Жерлеудің осы типі мен 
аталмыш наным-сенім қазақ арасына ислам діні орныққанға дейін жалғасып, кейін басы солтүстік-
батысқа қаратыла, бетін құбылаға (оңтүстік-батыстағы Мекке) қарай бұрып қою қалыптасты. О 
дүниелік болғандардың рухын қастерлеуге байланысты түсініктерге сай бейіт, мола, зират, қорған, 
(жергілікті ерекшеліктерде – там, -ауым, -абірстан, мEрде т.б.) тұсынан өткенде дұға бағыштау 
қалыптасты (иманды болы!ыздар, сіздер барған жерге біздер де барамыз, -ияметті! кEні жа-ын; 
-ара!ғы Eйі!із жары-, ауыр топырағы!ыз же!іл болсын т.б.). Тірілердің айтқан жақсы сөзі, лебізі  
бақилық болғандардың о дүниедегі өміріне əсер етеді, яғни көр азабын жеңілдетеді деген нанымды 
айғақтайды.  
Көр халық түсінігінде өлім, о дүние ұғымымен байланыстырылып өмір-тіршіліктің қадірін білу, 

жақсылық пен жамандықты айыра білу сынды тəрбиелік мəнді сөздерде теңеу ретінде жиі қолданы-
лады. Мысалы, «үш жеріңнен буғызып көрге бір салса сол жаман» деп келетін терме жолдары бар. 
Адам баласының алдында қашан да өлім бар екенін ұдайы ескерту мақсатында -азулы кFр, -айда 
барса! да $ор-ытты! кFрі, яғни өлімнен қашып құтылған жан болған емес деген түсінікті əрдайым 
пенденің есіне салып отырды. КFр азабы деп аталатын о дүниеде тозаққа түспес үшін тіріде адал 
болып, жақсылық қана жасауды дəріптеп, кFрдей -ара!ғы, кFр ішіндей деген теңеулер арқылы 
қорқытып сақтандырып отырады. Ол жөнінде Мəшһүр-Жүсіп Көпейұлының төмендегідей ой-
тұжырымын келтіруге болады: «əлбетте -абір ахиреттегі мекен жайларды! алғаш-ысы. Егер иесі 
оны! азабынан -Gтылса, кейінгі сына-тардан же!ілірек болады. Ал -Gтылмаса одан да -иын 
болады».  
Исламдық сенім бойынша жерлеуге келгендер кеткен соң көрдегі марқұмды Мүңкір-Нəңкір (кей 

өңірлерде Нəңкір-Мүңкір, Мəңкүр-Шүңкір) келіп сұраққа алған кезде отырғызып қойып тергейді-
мыс. Осы кезде марқұмға жаны қайтып келетін көрінеді. Яғни, лақат қуысының биіктігі отырған адам 
бойынан сəл  биік болуы керек деген өлшемнің бүгінгі кезде де сақталғандығын осы сұрақ-жауап алу 
мен о дүниеде тұтынылады деп саналатын бұйымдар қойылатын көне көзқарастың қалдығы ретінде 
түсіндіруге болады. Ілкі дəуірлерде өліктің жан-жағына тостаған сияқты ыдыс-аяқ, қару-жарақ, 
əшекей бұйымдар қоятын еді. Құдық деп аталатын көр шұқырына құрбандық малы (қой, жылқы) 
көмілетін. Осы тұрғыда, көр  (қабір) шұңқырын ұйғырлар «таш өй», лақатты «ич өй» деп атайтыны 
көп жайттың басын ашады [5, С. 90]. Жерлеудің бұл түрі кейінгі уақытта ислам діні дендеп енгеннен 
кейін, бұрынғыдай марқұмның тұтынған заттары жанына қойылмай, құрбандық малы немесе «о 
дүниелік асы» бірге жерленбейтін болып өзгерді. Жоғарыда аталған көне əдеттер мұсылмандық 
шарттарға сай басқаша атқарыла бастады. Атап айтқанда, құрбандыққа шалынып көмілетін мал ендігі 
уақытта таратылды немесе қонақасыда желінді. Ал, мəйіт жанына қойылатын заттары «тəбəрік», 
«сада-а», «сыйыт» жəне «жыртыс» болып жұртшылыққа таратылды. 
Отырғызып жерлеу XIX- ғ. дейін бірлі-жарым орын алып келгенге ұқсайды. Ол жөнінде сол кезең-

де халық арасынан көптеген этнографиялық мəлімет жинақтап, мақала жариялаған И.Ибрагимовтың 
«...марқұмды құбылаға қаратып отырғызып  жерлеген» [6, С. 151] деп жазғаны жете зерттеуді, 
анықтай түсуді қажет ететін құнды мəлімет. 
Ілкіде адамның тіршілікте иеленген қоғамдық мəртебесі о дүниеде де сақталатын наным-сенім 

берік орнықты. Яғни, жерлеу құрылымы да айрықшаланды. Мақалаға өзек болып отырған жерлеу 
түрі жоғары əлеуметтік топ өкілдеріне ғана көрсетілетін құрмет еді. Мысалы, тікбұрышты тар 
қабірлерге атағы жоқ, кедей рулық қауым мүшелері жерленді. Бұл ұстаным қазіргі кезде түбегейлі 
жойылып барлық адамға (марқұмға) жаппай қолданылатын болып қалыптасты. Көне дəуірлерде 
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ерекше бұзықтық жасаған адамды басын төмен қаратып жерлеу де орын алған (археологтар Əлішер 
Ақышев пен Хамит Айтқұлдың ауызша мəліметтері бойынша). Бұл құбылысқа үндес жерлеуді – 
«моласындай бақсының» деген тіркеске негіз болған мұсылман зиратынан жеке қойылып келген 
бақсы қабірімен салыстыра қарауға болады. Бірінші жерлеу түрінде (басын төмен қаратып қоятын) 
бұдан былай марқұммен қарым-қатынастың үзілгенін, яғни, болашақта оған арнап құрбандық 
шалудың, аруағын ескеру сынды т.б. салттардың орындалмайтындығын білдірді. Ал, қайтыс болған 
соң бақсыны зираттан оқшау жерлеу – халық арасына ислам діні əсерін күшейте түсу мақсатында 
діншілдер тарапынан атқарылған еді. Ол тəңірілік дінді ығыстырудың амал-айласы еді. Осы тұрғыда, 
жоғарыда аталғандай адамның тірідегі мəртебесі өлгеннен соң да сақталатын болса, онда отырғызып 
жерленген адам кім болды деген сұрақ туады. Оған жауап болашақ ізденістер еншісінде. 
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Резюме 
В настоящей статье рассматривается особый тип погребальной камеры, издревле практикующейся у казахов 

южных и южно-восточных регионов Казахстана при захоронении усопшего. Структура данного типа 
погребальной камеры, именуемого в народе «а-ым», «ла-ыт», «ла-атты -абір», «жандама», «жана-ым» или 
«жандатпа» состоит из специально подкопанной в юго-западной стене могильной ямы ниши, предназначен-
ной для покойного и, собственно, могильной ямы. Данная погребальная традиция, известная в археологии под 
названием катакомба, восходит к эпохе неолита. Окончательно сложилась в бронзовую эпоху. Данная 
проблема изучается в контексте ритуально-обрядовой практики традиционного жизненного цикла казахов, в 
особенности, связанной с похоронно-поминальной обрядностью. 

Ключевые слова: катакомба, захоронения, потусторонний мир, дух, тело. 
 

Summary 
In this article used among the Kazakhs at the burial structure of the special design of the niche - the catacombs, 

undermined in the south-west wall of the burial pit and called as "akym", "lakyt", "lakatty kabіr", "zhandama", 
"zhanakym" or "zhandatpa" are discussed. In this regard, given entrenched in the minds of Kazakh-nomads aspects of 
ancient beliefs and ideas associated with death and the other world, which are reflected in burial rites. For the purpose 
of the topic proposed the author's interpretation on the basis of archaeological sites and materials related to the funeral 
rites of oral and written sources on the ethnography of the Kazakhs. 

Key words: catacomb, burial, the other world, spirit, body. 
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Аталмыш мақалада ҚР Мемлекеттік орталық музейдің археология қорындағы Орталық Қазақстанның қола 

дəуірі қыш коллекциясын ғылыми каталогтаудың кейбір əдістері жөнінде баяндалады. Мақалада қыш ыдыстың 
жасалу технологиясы мен қатар нақыш түсіру техникаcы жөнінде көптеген мəліметтер берілген. Сонымен қатар 
еуразиялық даланың қола дəуірі мəселелерімен айналысатын археолог ғалымдардың да еңбектері 
қарастырылды.  

Тірек сөздер: коллекция, қола дəуірі, артефакт, қыш ыдыс, нақыш Орталық Қазақстан.  
 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің қорында жинақталған қола дəуірінің 

археологиялық материалдары сол заманның тарихы мен мəдениетінің басты дерек көзі болып 
табылады. Өкінішке орай, отандық музейлердің археологиялық коллекцияларын ғылыми өңдеу, 
жариялау ісі деректерді жинау үдерісіне қарағанда мардымсыз, дəлірек айтсақ, сүйек, қыш сынды 
заттық деректерді дəл жүйелеу, жіктеу амалдары қарастырылмаған, əрі қола дəуірінің басты мəдени 
жəне шаруашылық ерекшеліктерін айқындайтын осы тектес артефактілерге тəн нақты белгілер толық 
анықталмаған. Осының салдарынан Қазақстан тарихнамасында бүгінге дейін музейлердің археоло-
гиялық коллекциялары қарастырылмаған, ғылыми айналымға енгізілмеген деуге болады.  
Бірқатар объективті факторларды ескерсек еліміздің музейлер қорындағы археологиялық мате-

риалдар коллекциясы  тарих пен мəдениеттің бірден-бір мəнді де дəйекті дерек көзі екендігі даусыз, 
сондықтан бұл іске соңғы талаптар тұрғысынан қарау өзекті мəселе. Осы жерде айта кететін бір жайт 
музей қорындағы коллекцияларды ғылыми каталогтау, деректерді, мəліметтерді сақтау мен қатар 
жариялауды айтпағанның өзінде археология, тарих, антропология, этнология т.б. гуманитарлық 
ғылымдар саласындағы зерттеулердің дереккөзін толықтырып, тың ізденістерге негіз болады. 
Аталмыш артефактілерге жоғары оқу орындары мамандары мен студенттерінің кол жеткізуіне жол 
ашып, отанымыздың көне тарих жайлы білімін тереңдетуге ықпал етерлік көрнекті оқу құралы бола 
алады, объктивті себептермен бүліну, жойылу қатеріндегі артефакт жөнінде мəліметтің сақталуын 
қамтамасыз етеді жəне музей коллекциясы – мəдени мұраның оқырман қауым ортасында кеңінен 
танылуына септігін тигізеді. 
Қыш ыдыстар Орталық Қазақстан қола дəуірі коллекциясының ең көп тараған артефактілер түрі. 

Сондай ақ, аталмыш артефактілер андрон мəдениетінің ескерткіштерін жіктеуге негізгі материал 
болып табылады. Ал, қыш өндірісі технологиясы белгілі шамада ыдыстың пішінін анықтайды, 
осыған орай оны маңызды этникалық маркер ретінде қарастыруға да болады. 

Орталық Қазақстан қыш коллекциясын жіктеу, жүйелеу барысында А.И. Мартынов, Я.А. Шер 
жəне В.Ф. Генингтің [1, 2] заттардың өзара байланыстылығын анықтауға арналған археологиялық 
зерттеулер əдістері негізге алынды. Жіктеуге сай артефактілер: географиялық (тұрмыстану орны), 
хронологиялық (жасалған уақыты жəне тұрмыстануы), тақырыптық, заттық (қолдану-пайдалану 
орны) топтарға бөлінді. Коллекцияны жүйелеу жұмысын – материалдарды ескерткіштер, кезеңдер 
жəне түрге (тип) сай топтастырумен түсіндіреміз.  
Қыш коллекциясы артефактілер тобы жоғарыда аталған ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып 

қолданыс аясына сəйкес бөлінді. Мысалы айтар болсақ: 1 қыш ыдыс пішініне; 2 технологиялық 
жасалу тəсіліне (қолмен пішінделіп сомдалған, көзе шарығында пішінделіп сомдалған); 3 жасалған 
материалдың құрамына (құм, қиыршық қоспалы балшық) белгілеріне қарай жіктелді. 
Сонымен қатар қола дəуірі қоныстарында барынша жиі ұшырасатын қыш бұйымдарды жіктеуде 

ыдыстың пішіні мен нақышы, нақыш түсіру техникасы ескеріледі:  
1 топ – тікше (банка) ыдыс: жатаған, ернеуі кең; биік, қабырғасы тік, тегіс немесе бүйірі білінбейді 

деуге болады. 
2 топ – куб пішінді ыдыс, бұлар да екі түрге: иықшасы дөңгелектенген; иығы иінделген болып 

бөлінеді. 
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3 топ – көзелер: иықшасы дөңгелектенген; иығы иінді; 
4 топ – қос конусқа келтіріле  бітімделген ыдыс, бұл түр сирек ұшырасады,  нақышы жоқ, қара-

сұр, сұрғылт түсті болып келеді. 
5 Ыдыстардың түбі тегіс, орнықты, кейбірінің түбінің шеті сəл шығыңқы. Ыдыстардың сыртқы 

беті жіңішке, тегіс қалыппен түсірлген нақыштар, жіңішеке сызба жолақтармен, ішінара тісше 
қалыппен нақышталған. Бір ерекшелігі нақыш ыдыстың белгілі бір бөлігіне мысалы, мойнына немесе 
иықшасына түсірілген. Нақыш түрлері мардымсыз, көбінесе ирек сызықтар қатары, үшбұрыштар 
тізбегі, шырша жолақтары жəне үзік жолақтар кездеседі. Нақыштар белдеуленген көлденең 
жолақтармен бөлінген. Көлемі өте кіші ыдыстар  жас балалар қабірінен ұшырасады, яғни жас 
ерекшелігі де ескерілгенін аңғарамыз [3, 78 б.]. Ыдыс жасауға қолданылған балшық өте тығыз, аздап 
қиыршық қосылған, жақсы күйдірілген. Ыдыс қолмен сомдалған немесе көзе шарығында да 
жасалған. М.Қ. Қадырбаевтың пікірінше, көзе шарығында жасалған ыдыс Орталық Қазақстан 
тұрғындарының Оңтүстік Қазақстанның отырықшы-егінші жұртымен байланысын аңғартады [4, 213 
б.]. Қыш ыдыстың бұл топтамасы Орталық Қазақстанның нұра мəдениеті ыдысына жəне Оңтүстік 
Орал мен Солтүстік Қазақстанның федоров мəдениетінің ыдыс түріне жақын [4, 19 б.]. 
Заттарды сипаттау барысында ғылыми-методикалық əдебиеттерде берілген жалпыға ортақ арнайы 

графикалық кестелер басшылыққа алынды [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Артефактілерді сипаттау маңызды зерттеу 
жұмысы əрі ғылыми мəліметтерді көрсету жолы болғандықтан мəтін сипатталушы нысанды  
барынша толық көруге жəне түсінуге қажетті қосымша – фотосуреттер, сызбалар, кестелер сынды  
дəйектермен толықтырылды. Жекелеген заттарды, нысандарды сипаттағанда оның нақты сызба-
суретін көрсетудің маңызы зор (1 сурет: а, б) бұның өзі  нысанды барынша жақсы «көруге» жəне 
түсінуге мүмкіндік береді. 
 

а)      б)           

Сурет 1 а, б, – Жасажыры- -орымы ыдыстарыны! суреті мен сызбасы. 
КП 27844/6, КП 27844/5, КП 27844/7 

  
Сипаттамада заттың атауы, жасалуы мен қолданыста болған уақыты, материалы, технологиясы, 

өлшемі, пішіні, музейдің  заттарды тіркеу кітабындағы номері (шифрі) жəне пайдаланылған əдебиет-
тер көрсетілді. Артефактілерді сипаттау барысында белгілердің атаулары ортақ жүйеге келтіріліп, 
сонымен қатар құрылымы күрделі артефактілердің қысқаша жалпы сипатын беріп, ерекше тұстарын 
екшеп көрсеттік.  
Артефакт сипаттамасында əр затың оны өзге затпен салыстыруға мүмкіндік беретін ерекше 

«қасиеттері» белгілері көрсетіледі. Мысалы, ыдыстың «түбі тегіс» болса оны «жайпақ» немесе 
«жапырылған» деп көрсетуге болмайды. Ежелгі қыш ыдысты зерделеу, сипаттауда балшықтың 
құрамы, пішінделу тəсілі, нақышы, нақышты түсіру техникасы ескеріледі. 
Сонымен қатар артефактілерді атрибуциялау барысында Е.Е. Кузьминаның [10] жетілдірген 

андрон қыш түрпатамасына негізделген еңбегін қолдана отырып қыш ыдыстар кешенін жүйелеу 
жүзеге асырылды.  
Қыш ыдыстардағы нақышты сипаттау барысында келесі белгілері ескерілді (сурет 2, 3): нақышты 

салу қағидаты: 1 тікелей тор бойымен: а) көлбеу штрихтік нақыш жолақтарымен, б) тігінен; 2 қисық 
тор бойымен: а) көлбеу штрихтік нақыш жолақтарымен, б) тігінен; нақыштың негізгі элементтері; 
нақыш элементтерін аймақтарға орналастыру; нақышты салу техникасы: 1 тегіс штамп; 2 тісті штамп: 
а) ірі жəне орташа сирек тік бұрышты жəне текше тістерімен; б) ұсақ жиі үшбұрыш жəне текше 
тістерімен; 3 адымдайтын тарақ; 4 нақыштаудың басқа тəсілдері. 
Сондай-ақ, қыш ыдыстар коллекциясын зерттеудің осы сатысында, нақышты орындау техникасы 

мен түрлеріне ерекше назар аударылды. Археологияда андрон нақыштарының негізгі түрлерінің 
топтары қалыптасқан. 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №4 (47), 2015 г. 

179 

 
Сурет 2-3 – Е.Е. Кузьмина əдісі бойынша тEзілген Орталы- $аза-стан -ола дəуіріні! -ыш коллекциясыны! 

технологиясы, тEрпатамасы жəне на-ыш элементтеріні! бFліп таратылуы 
 
Бұл дегеніміз – «үшбұрыштар», «меандрлік», «кілемдік», «свастикалық» жəне тұрақты атауы жоқ 

бірқатар түрлері. Қыш коллекциясын сипаттау барысында, осы белгілі нақыш түрлерінің ішінен 
біздің жағдайда жеті негізгі түрі анықталып [11; 1, 4 суреттер] жеке бөліп қарастырдық, ол мынандай 
түрлер: 1. Меандр; 2. Үшбұрыш; 3. Көлбеу ирек; 4. «Шырша»; 5. Каннелюрлер; 6. Кертіктер мен 
«штрихжолақтар»; 7. Əр-түрлі конфигурациядағы батық. 
Бұл мəселе С.В.Зотовтың, Е.Е.Кузьминаның, И.В.Рудковскийдің, А.А.Ткачевтің, А.А.,Здановичтің 

[12, 10, 13, 14, 15, 16] еңбектерінде кеңінен зерттелген. И.В. Рудковскийдің [13] «Андроновская 
орнаментика в контексте системообразующих инвариантов» монографиясында нақыштардың 
морфорлогиялық ерекшеліктерін талдаудың жаңа əдістері негізінде мəдени жəне субмəдени андрон 
топтарын бөлудің, олардың жайғастырылуының, байланыстарының жəне хронологиясының бірегей 
негіздемелері ұсынылады. Алғаш рет андрон нақышталы жиектерінің толық тізімдемесінің нұсқасын 
ұсынады. Артефактілерді сипаттау барысында И.В. Рудковский жүйелеген белгілер есепке алынды: 
үшбұрыштардың «ұшымен жоғары» немесе «ұшымен төмен»  бағытталуы, өйткені осы түсінік тең 
бүйірлі үшбұрыштың шет топтарын шартты түрде екі дербес таксонға бөлуге мүмкіндік береді; 
меандрға қатысты - тік бұрышты немесе қиғаш тор сызық кескіндеу маңызды болып есептеледі  (атап 
айтқанда, осы айырмашылықтар меандрларды екі əр түрлі таксондарға бөледі); «свастикалық» жəне 
«кілемдік» таксондар меандрлар жағдайында белгілер секілді, бірақ қосымша редукция жəне 
күрделендіру сынды механизмдерді айқындайды (негізгі пішінді күрделендіретін немесе жеңілде-
тетін өсінді, жалғастырғыш жəне иіліс тəрізді қосымша бөлшектер); «ромб тəрізді»  жиектерде негізгі 
таксон түзуші белгілер жатық ромбтың сыртқы нобайы болып табылады (ромбтың ішкі кеңістігі 
қарапайым диогоналды түр сызықтармен толтырылуы немесе айтарлықтай күрделі құрылымға ие 
болуы мүмкін) [13, 69-70 бб.].   
И.В.Рудковскийдің пайымдауынша, нақышты таксондардың дискретті қатарының түзілуі  андрон-

дық нақыштауда оқшауланған пішіндердің  жəне (немесе) таксондардың эклектикалық жиынтығын 
емес, тектес морфемалардың тұтас жүйесін көруге болады деген негізге арқау болады. Ол бұдан 
басқа андрондық нақыштардың қандайда бір əмбебап жүйеленген каталогы түзілуі мүмкін емес деп 
есептейді. Кез келген мəдениетте нақыштау өте көп қырлы құбылыс жəне мəселені бір ғана емес, 
көптеген арнайы каталогтарды жасау арқылы шешуге болады деп түйіндейді [13, 71-79 бб.].  
Қыш ыдыстағы нақышты талдау барысында келесідей сарындарды ерекше назарға алу керек, 

мысалы: А өрнектерден тұратын белгілі бір пішін, бірақ басқа нақыштардан құрылымы бойынша 
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айрықша (мысалы: геометрикалық фигура); В құрылымдық бөлінуге келмейтін (соның ішінде 
қисынды шартталған) үздіксіз нақыштармен (мысалы: сызық, батық қатары, меандрлы нақыш жəне 
т.б.); С күрделі нақыштағы пішінмен, оның эстетикалық жəне семантикалық жүктемесін есепке 
алағанда оны құрылымдық бөлу қолайсыз (мысалы: «жарты күн», свастикалық пішін жəне т.б.). 
Мысалы, нақыштардың сарыны ретінде ұштары жоғары немесе төмен орналасқан түрі, сызықтармен 
белгіленген үшбұрыштармен бөлу, осы өрнектердің жеке жиі кедесуіне байланысты, сондай-ақ, бір 
композициялық құрылымда осы сарындардың əр түрлі мағыналық мəндерін байқатады. Сол секілді 
«батық» сарынына да қатысты, бірнеше сарын байқалған жағдайда: сопақша батық, жұмыр батық, 
үшбұрышты батықтар. И.В. Рудковскийдің пайымдауынша, əрбір батық түрлерін түрлендіруге емес, 
сарынға жатқызу олардың композициялық құрылымдағы мəнділігімен түсіндіріледі [13, 71-79 бб.], ал 
Т.В. Сметанинаның пікірінше, пішіннің ішкі бөлігін түр сызықтармен толтыру айырмашылығы, 
пішін сұлбасы мөлшерін, пішіннің өлшемін жəне көлемін түрлендіру сынды ерекшеліктер, сондай-ақ, 
осы сарынға сай келмейтін бейнелеу тəсілдері (мысалы: үшбұрыштар, батықпен берілген жəне т.б.) 
бір сарында əр түрлі нұсқаларды бөлуге мүмкіндік беретін нақыш сарындардың екінші дəрежелі 
сипаттамалары болып табылады [17]. Бұдан басқа, іс жүзінде «в» категориялы барлық сарындар 
шартты түрде бөлінген. Өйткені, олар бірен-саран жағдайларда ұсынылған, онда «ядро» – сарынын 
жəне оның декорациялау нұсқасын анықтау қиынға түседі. Біздер өрнектің айтарлықтай ұсақ 
құрылымдық элементтерін біріктіру мəселесі емес, ал керісінше дербес өзі сарын болып табылуы 
мүмкін өрнекті бөлу жағдайында да күрделі құрамды сарындарды ажырата аламыз.  

«а» категориялы сарындар: түр сызықтармен сызылған ұштары жоғары жəне төмен қараған 
үшбұрыштар, тік бұрышты үшбұрыштар, контурлы үшбұрыштар, түр сызықтармен сызылған 
ромбтар, контурлы ромбтар, «сатылар», крест, крест тəрізді сатылы пішін, Т-тəрізді пішін, шоғырлас 
астаушалар,  сегіз бұрышты жұлдыз, «бүршіктер», жапсырмалы белдік. 

«б» категориялы сарындар: каннелюр, сызықтар, кертіктер, бір қатарлы, екі қатарлы, үш қатарлы, 
көп қатарлы ирек сызықтар, ирек таспа, сопақша,  жұмыр, үшбұрышты, сегмент тəрізді батық, қалып 
бұрышымен батық, қалыптың көлбеу жəне тік бедерлемелері, меандр нақыш, екі еселік, үш еселік 
меандрлы нақыш, меандрлы таспа, тік бұрыштардың сатылы сызықтары, «шыршалы», қиғаш тор.  

«в» категориялы сарындар: Z-тəрізді пішін, «жарты күн», түр сызықтармен сызылған жəне 
контурлы үшбұрыштардан тұратын тік-көлбеу бағаналар, «шашақты» контурлы үшбұрыштар, крест 
салынған ромб, свастика, крест салынған шеңбер.  
Сондай-ақ артефактілерді сипаттау барысында нақыштарды түсіру техникасы көрсетілген. 

Өйткені, нақыштарды түсірудің қандайда бір тəсілін немесе амалын қолдану мағынасы бойынша екі 
бірдей сарынның мүлдем əр түрлі болуына əкеліп соқтырады.   Нақыш түсірудің айтарлықтай кең 
тараған техникалары: тісті қалып, оюлы техника, із қалдыру, батық, кертулер, тегіс қалып, «арқанды» 
қалып. Осы техникалардың кейбіреулері сонымен бірге нақыш сарынды  болса (мысалы, батық жəне 
кертулер), басқаларының түсіру тəсілі əмбебап. Оларды бұдан басқа топшаларға бөлуге болады. 
Мысалы; тісті қалып - ірі, ұсақ жəне екі тісті, үш тісті болуы мүмкін. Із қалдыру – жалпақ немесе 
жіңішке болуы мүмкін. Батық, жоғарыда айтылғандай, алуан түрлі (сопақша, үшбұрышты, сегмент 
тəрізді), болуымен қатар орналасуына қарай, тік, қиғаш, жиі немесе сирек жəне əр түрлі калибрлі 
болуы мүмкін.  
Археологиялық ескерткіштердің мəдени тиестілігі ең алдымен қыш кешендердің ерекшеліктері-

мен анықталады, бұл қола дəуірі үшін ерекше өзекті мəселе. Андрон мəдени-тарихи қауымдастығы 
үшін – бұл бір сарынды пішінделген жəне сатылы ыдыстар, қағидалы желі айқын бейнеленген 
нақыштаудағы қатал геометризм. Андрон нақыштарының егжей-тегжейлі сипаттамалары  айтарлық-
тай мəлім, бірақ зерттеу нысаны сол нақыштар болып табылатын жұмыстар санаулы. Бұл қырынан 
алғанда, И.А. Кукушкин еңбектерін ерекше атауға болады «Некоторые аспекты семантики андронов-
ского (федоровского) орнамента». Олармен жалпылама дерек көзі болып табылатын қыш материалы-
ның семантикалық сипаттағы айтарлықтай терең ақпараттарын алу бойынша да жұмыстар жүргізілді 
[19].  И.А. Кукушкиннің [18] пікірінше, андрон нақыштары ерекше өзгешелігі үш негізгі мағына 
беретін: үсті-ортасы-асты [19, 14 б.], нақыш алаңын горизонталды аймақтау  болып  табылады, бұл 
андрон нақыш түсірілген қыш ыдысы əлемнің үш ортасын бірлестіретін жер жүзінің  үш дербес үлгісі 
деп салыстыруға мүмкіндік береді. Бірінші – жер бетіндегі өмір кеңістігі, ыдыстың екінші аймағы – 
ауа кеңістігі, үшінші аймағы – бұл аспан [20, 71 б.]. Осылайша, егер андрон ыдысы əлем 
құрылғысының үлгісі деп қарастырылса, ал қыш ыдысты дайындау əлемді жаратудың  ғарыштық 
əрекетіне теңестірілді [20, 60-70 бб.], онда андрон суреті жəне қыш ыдысы өзіндік сакралдық 
мағынасы бойынша бір бірін толықтырып жəне толықтай сай келуі қажет, өткені олар бір бірінің 
ажырамас бөлігі болып келеді.  
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Нақыш андрондықтар ортасына космологиялық жүйені түсіндіретін көрнекті құрал ретінде ролі 
ерекше болды. Осыған орай, андрон ыдысында ғарыштық əлем реттілік пікірі бейнеленген, қыш 
ыдыста «мол» нақыштармен айқын  жəне қыш ыдыстың басқа бір түрінде айтарлықтай қарапайым 
жалпыға мəлім тұтастық үлгісі жеңілдетілген түрінде көрсетілген. И.В. Кукушкиннің пайымдауынша, 
андрондық сакралды-сəндік өнерінің геометризмі оның семантикалық талдауын айтарлықтай 
күрделендіреді, бірақ бір жағынан бейнелеу канонын салыстырмалы қатаң түрде ұстану  оны  
түсіндіру барысында мүмкін етеді [18].  
Сондай-ақ, И.В. Кукушкин андрон ыдыстарының түбіне салынған суретке назар аударды. Музей 

қорында түбі нақышталған бес ыдыс бар, тіпті расында да андрондық шығармашылық əдіс екендігін 
ең алдымен кресттің, соның ішінде үйлестірілген крестпен түбін бейнелеу дəлелдейді [18, 10 б.]. 
Жалпыға мəлім, крест (свастика) күн бейнесімен қатар əрқашанда ғарыштың семантикалық шыңын 
таңбалайды. Свастиканы солярлы нышан екендігін түсіндіруде күн доңғалағымен барлық зерттеу-
шілер келіседі. Ыдыстың жұмыр түбі, демек, семантикалық шың болып табылады, бұл крестпен 
расталады (свастика), одан сəйкесінше əдетте, ыдыстың түпкі бөлігіне түсетін үшбұрышты-сəулелер 
тарайды. Осы ұстанымда пайдалы төменгі бөлік, қыш құмыраның түбі, семантикалық шыңға 
айналады, осы аударылған жағдайда ыдыстағы нақыш «басы аяғынан» деп аталады. Нақыштың 
свастикалық сарындары қыш ыдыстардың орта тұсын сəндеу барысында да кеңінен пайдаланылған, 
бірақ, свастика саф таза күйінде айтарлықтай сирек кездеседі. Көбінесе андрондық нақыштау 
дəстүрінде ол жиі əлем-жəлем меандр-свастикалық суретке айналып, біршама күрделенеді, бірақ, 
свастика сарыны біршама жеңіл байқалады. Андрон тайпасынан шыққан көпшілікке танымал 
үндіиран тұжырымдамасына сүйене отырып, И.В. Кукушкин далалық қола дəуірінде өмір сүрген 
тұрғындарда үндіирандық ғарыштық үлгіге жақын дүниетанымдық ұстаным болған деп пайымдайды 
[18]. Осы пайымдауға сəйкес, күн көк аспанды өзінің жалынды екі дөңгелекті арбасымен аралап 
ұшатын жəне түнде мұхитқа батып кететін, сол арқылы таңертең  қайта көкке көтерілуі үшін, ол 
батыстан шығысқа бағыт алатын зоо немесе антропоморфты тіршілік иесі ретінде көрсетіледі [21, 14 
б.]. Ұқсас заттардың бір қатарда жалғасуымен қайталанатын бейнелер арқылы ежелгі заманда 
қозғалыс бағыты жəне ырғағы берілген [22, 18-19 бб.]. Белгілі солярлы мифтерді назарға ала отырып, 
ыдыстағы шеңбермен тұйықталған меандрсвастикалық нақышпен күннің екі аяқты арбасының 
айналмалы қозғалысы берілген деп болжауға болады. Көбінесе ыдыстың төменгі бөлігінің мойын 
жағында орналасқан суреттің меандрлық сарыны əдетте, барынша «байсалды». Олар, қағида 
бойынша, свастикаға шиыршықталмайды, сызықтық жылжуды білдіретін əр түрлі жалғасу нұсқала-
рымен жартылай свастика түрінде Z-тəрізді пішінде (немесе «арқау») бейнеленеді. Əлбетте, бұл ыдыс 
мойны су сұрапылы ұқсастығымен байланысты, мұнда күн  сырғымайды, суда жүзетін құстармен 
сүйретіліп немесе өзі осы түрдегі құс бейнесіне айналап, түнде жер асты теңізімен жүзеді. Ыдыс 
мойнының төменгі бөлігіндегі меандр орнына көбінесе негатив-позитивтік айналулар нəтижесінде 
алынатын ирек тəрізді таспа орналасады, ол шамасы, суды жəне қозғалысты білдіреді, бұл өзінің 
мағынасы бойынша ежелгі дүниежүзілік өркениеттің петроглиф хаттарының таңбаларына жəне 
этнографиялық мəліметтерге сай келеді. Ыдыстың осы аймағында негатив-позитивтік айналулар 
жолымен алынған нақыштардың басқа да элементтері осы мағынаға жақын келеді деген ой салады. 
Қыш ыдыс мойнының жоғарғы бөлігі əдетте «құламалы» немесе тік бұрышты үшбұрыштармен 
əсемделді, олар ежелгі халықтың ұғымы бойынша жер бетімен жан жақтан ұласып жататын əлемдік 
мұхит  толқындарын бейнелейді [18].  
Ыдыстарда бейнеленген «андрондықтардың» ғарыштық жүйесінің жалпы көрінісін түсіндіру 

үшін, И.В. Кукушкин федоров қыш ыдыстары нақыштарының сұлба-жаймасын зерделеді. Қолданыс 
аясы кең андрондық ыдысы – бұл қоршаған əлемнің біріккен кеңістігі туралы ежелгі тұрғындардың 
ұғымын білдіретін космогониялық діни-мифтік жүйе графикалық  бейнеленген сакралды бұйым. 
Сакралды (аударылған) жағдайдағы ыдыс – бұл əлем осі, ұшар басында күн орналасқан əлем ағашы. 
Свастикалық сарынмен көк аспанды шығыстан батысқа қарай жүріп өтетін солярлы теке (қой) 
кейпінде күндізгі жарықтың айналмалы қозғалысы беріледі. Төменірек – батыстан шығысқа қарай 
суда жүзетін құстар көмегімен жүріп өтетін  жер асты су сұрапылы. Жалпы алғанда, барлық осы 
көрініс циклдік айналмалы қозғалысты елестетеді, яғни, əлем осімен күн мен түннің ауысуы деп 
түсіндіреді.  
Осы тұжырымдарға сүйене отырып ҚР МОМ қорындағы қола дəуірі коллециясынынан нақыш 

түсірілген федоров қыш ыдысының сұлба-жаймасын алғаш рет жасап ұсынып отырмыз (КП 26067/9; 
4 сурет) [18]. Жоғарыда көрсетілгендей жалпы Орталық Қазақстанның қола дəуірі коллекцияларының 
бір ғана түрін атрибуциялаудың (ғылыми каталогтау) əдістері берілді. 
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Сурет 4 – Федоров -ыш ыдысы Fрнектеріні! сGлба-жаймасы. КП 26067/9 

 
Сонымен қатар артефактілерді атрибуциялау барысында заттың сақталу сапасы, бүлінген – 

(опырылған, шытынаған, тотыққан т.б.) тұстары ескеріле отырып толық сипаттауды қажет етеді. 
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Резюме 

В статье приводится анализ и классификация  керамических сосудов эпохи бронзы Центрального 
Казахстана из фондов ЦГМ РК по формам и орнаментации, приведены аналогии из коллекций других музеев 
Казахстана. Также показаны морфологические и орнаментальные традиции изготовления глиняной посуды на 
территории Центрального Казахстана (на примере керамики из фондов ЦГМ РК). Проведен историографиичес-
кий анализ работ ученых археологов, которые занимались вопросами эпохи бронзы евразийского пояса степей.  

Ключевые слова: коллекция, эпоха бронзы, артефакт, керамика, орнамент, Центральный Казахстан.  
 

Summary 
The article provides an analysis and classification of ceramic vessels of the Bronze Age of Central Kazakhstan from 

the funds of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan. The analogies in form and ornamentation from 
the collections of other museums of Kazakhstan are also given. Morphological and ornamental traditions of pottery 
making in the territory of Central Kazakhstan (on the example of ceramics from the collection of the Central State 
Museum of the Republic of Kazakhstan) are also considered. Historiographical analyses of the works of scientists’ 
archaeologists dealing with the Bronze Age of Eurasian steppe zone are given.   

Keywords: collection, Bronze Age, vessel, ceramics, ornaments, Central Kazakhstan.    
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МУЗЕЙ В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
(из опыта  Центрального государственного музея РК) 

 
Кущенко А.В. - магистр истории, руководитель Центра культурно-образовательной работы 

Центрального государственного музея РК 
   
В данной статье предпринята попытка анализа некоторых аспектов социокультурной коммуникации, в связи 

с возрастающей ролью музея в современном обществе на примере Центрального государственного музея 
Республики Казахстан. Рассматриваются вопросы межкультурной и межмузейной коммуникации, деятельность 
и роль ЦГМ РК в диалоге культур, а также вопросы, связанные  с использованием различных стратегий 
развития и технологий, включая информационно-коммуникативную. 

Ключевые слова: социокультурный институт, музейная коммуникация, информационные технологии, 
популяризация музея, социологические исследования, межмузейное взаимодействие. 

     
Сегодня развитие культуры и культурного потенциала входит в число важнейших приоритетов 

развития многих народов и государств мира. Большая роль в развитии социокультурной коммуни-
кации принадлежит музеям, которые имеют достаточно ресурсов, обладают широким спектром 
возможностей и значительным научным и образовательным потенциалом, чтобы способствовать 
диалогу и обогащению различных культур, что особенно важно в процессе образования, развития и 
воспитания  личности и культурного развития общества, в целом. Музей является социокультурным 
институтом, центром передачи социокультурного опыта и пересечения научного, историко-
идеологического и художественного пластов. В последнее время трактовка миссии музея соотносится 
с коммуникационным подходом, утвердившимся в музееведении и культурологии. Сегодня 
формируется новый имидж музеев в качестве центров межкультурной  коммуникации, поскольку 
музей способствует культурному взаимодействию различных сообществ, субкультур, этносов, 
обмену опытом и установлению межкультурного диалога и сотрудничества. Именно музею, как 
центру диалога времен и культур, принадлежит особая роль в межкультурной коммуникации, в 
основе которой лежит совокупность специфических процессов взаимодействия людей, народов, 
принадлежащих к различным культурам и языкам. Музеи стремятся не только к развитию новых 
форм и способов коммуникации с обществом, но и находятся в поиске нового самоопределения и 
позиционирования в социальной среде. Роль музея в процессе социокультурной коммуникации 
видоизменяется, поскольку меняются запросы общества. Приоритетным направлением в музейном 
деле на современном этапе должны стать вопросы дальнейшего развития международного, 
межкультурного и межмузейного сотрудничества и использования инновационных, информацион-
ных, коммуникативных технологий. Открытым остается вопрос – разработка усовершенство-
ванных систем музейной коммуникации, наряду с традиционными формами и функциями хранения, 
систематизации и популяризации музейных собраний. 
Концепция  развития Центрального государственного музея РК (далее ЦГМ РК), который является 

старейшим и крупнейшим музеем Казахстана, предусматривает прежде всего, изучение, сохранение и 
популяризацию историко-культурного наследия нашей страны. В рамках взаимодействия музея с 
обществом Центральный государственный музей РК  активно осуществляет свою деятельность по 
всем направлениям – научно-исследовательская, культурно-образовательная, научно-фондовая. 
Кроме того, ЦГМ РК осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность, развивает междуна-
родные научные и культурные связи, проводит рекламно-информационную работу, и тем самым 
реализовываются такие функции музея, как культурно-образовательная и коммуникативная. Стоит 
особенно подчеркнуть, что ЦГМ РК впервые в истории музейного дела Казахстана в 2005 г. получил 
статус научного учреждения, что дало возможность выйти на качественно новый уровень научной, 
культурно-образовательной и международной деятельности. Центральный музей РК сегодня 
используют современные технологии, в числе которых проектная технология, технология 
«фандрайзинга» и «социального партнерства» - развитие и установление научного и культурного 
сотрудничества с различными общественными, коммерческими и международными структурами, 
основываясь на общих интересах в сфере музейного дела, культурного, социального и гуманитарного 
развития, что способствует укреплению культурных связей между странами и народами, развитию 
межмузейной и межкультурной коммуникации, направленной на обмен идеями, информацией, 
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ценностями и опытом. Благодаря расширенному взаимодействию с обществом реализуются  между-
народные значимые проекты в области развития отечественной науки, культурологии и 
музееведения. 
Рассмотрим некоторые аспекты социокультурной, межкультурной и музейной коммуникаций:  
1) Во взаимодействии музея с обществом ведущее место принадлежит сегодня электронным 

коммуникациям (базовая составляющая информационного менеджмента), которые открывают 
широкие возможности для развития и совершенствования системы управления музеями. В первую 
очередь, приоритетным и перспективным направлением музейной деятельности является внедрение в 
музейную работу инновационных информационных технологий, что будет способствовать 
увеличению посещаемости и поднимет рейтинг музеев республики, а также существенно скажется на 
развитии музейного дела Казахстана, в целом. Безусловно, сегодня привлекают посетителей 
современные технологии, такие как аудиотуры, аудиогиды, виртуальные конференции, мультимедий-
ные программы, мобильные экспозиции, интернет-коллекции, световые и звуковые эффекты, 3D-
технологии и т.д. Медиа-среда и Интернет стали не просто источником коммуникационного процесса 
и популяризации историко-культурного наследия, а нормой, жизненной необходимостью почти 
каждого музея. Важным направлением в деятельности музеев является   использование новейших 
средств и форм коммуникации: создание информационных музейных ресурсов, к примеру, единого 
музейного веб-сайта, электронного коммуникативного центра по развитию музеев и обмену опытом, 
учитывая тот фактор, что сегодня общество стало более мобильным и имеет доступ к 
информационным сетям. И следующее — внедрение и развитие информационных систем в музеях 
позволит оптимизировать их работу, выйти на качественно новый уровень презентации своих услуг и 
коллекций, откроет широкие возможности для дальнейшего развития и реализации научного и 
культурно-образовательного потенциала и доступ к мировому музейному сообществу. Таким 
образом, активное использование информационных технологий усиливают эффект коммуникацион-
ного взаимодействия. Позиционируя себя в культурном пространстве (страны, мира), музей, как 
важный социокультурный институт должен быть известным и  востребованным. Центральный музей 
РК широко представлен в системе Интернет – социальные блоки, порталы, веб-сайт, что позволяет 
привлечь дополнительную аудиторию. Рекламно-информационная и PR-деятельность ЦГМ РК 
направлена на решение коммуникативных задач, среди которых планирование и реализация PR-
стратегии музея, призванная улучшить пути взаимодействия музея с обществом. Частью информа-
ционного менеджмента является издательская и публикаторская деятельность музея. В этой связи, 
актуальны сегодня использование  в музеях для целей издательской и научной работы электронных 
каталогов и баз изображений вместо выноса непосредственно предметов из фондохранилища. 

2) Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем проведения международных 
и музейных форумов, тренингов, конференций, семинаров способствуют обмену профессиональным 
опытом между специалистами зарубежных стран в сфере науки, культуры и музейного дела, 
посредством чего также осуществляется межкультурная коммуникация. Создание сети межмузей-
ного и межпрофессионального взаимодействия с международными структурами и учреждениями 
республики имеет важное  значение для включения музея в единое  информационное, культурное и 
научное пространство. Успешным примером развития межмузейного сотрудничества является 
программа «Музеолог» по электронной каталогизации музейных коллекций, разработанная и 
внедренная Центральным государственным музеем РК  (директор Нурсан Алимбай) под эгидой 
ЮНЕСКО в 2003 г. ЦГМ РК регулярно вносит обновления по музейным коллекциям в базу данных 
программы и проводит координационную и методологическую работу по созданию информационных 
каталогов музейных коллекций в музеях Центральной Азии и Казахстана. Отметим, что ЦГМ РК стал 
первым музеем в центрально-азиатском регионе, который осуществляет проектную  деятельность  по 
международной программе «Museolog», представляющую принципиально новую форму 
инновационных технологий в музейном пространстве страны.  

3) Совершенствование системы музейного менеджмента качества (СММК) предполагает 
внедрение инновационных подходов и методов в  музейной работе, в частности в области развития и 
реализации  информационных и PR -программам с использованием современных PR-технологий, 
которые  являются одной из главных составляющих  в организации маркетинговой деятельности и 
осуществлении коммуникативной  политики музея. Сегодня важно музеям не только представить 
свои коллекции широкой публике, а заинтересовать и привлечь посетителя к деятельности музея, как 
полноправного участника социокультурного процесса коммуникации, используя различные приемы, 
формы и способы работы с аудиторией. Музеи могут вести полноценный межкультурный диалог и 
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общаться с разными возрастными и социальными группами, при этом музею необходимо исполь-
зовать дополнительные ресурсы, насыщенными инновационными технологиями, создавать новый 
выразительный язык музейной экспозиции и новые продукты культурно-образовательной деятель-
ности, среди которых PR- проекты, выставки, программы, специальные  акции и др. 

4) Из вышеизложенного вытекает следующее положение – необходимость проведения музеем 
социологических исследований с целью изучения и определения  ценностных ориентаций и 
духовных потребностей  посетителей. Важная роль отводится сегодня музейной социологии. Если 
экспозиция является основной формой музейной коммуникации, то главным субъектом музейного 
диалога является посетитель, который играет активную роль в пьесе музейной деятельности и задает 
основной ритм культурно-образовательной работе. С 2003 года ЦГМ РК проводит маркетинговые, 
социологические исследования методами анкетирования и опроса, позволяющие выбрать наилучшие 
пути взаимодействия музея с обществом,  улучшить качество музейной работы, сделать музей  более 
привлекательным для посетителей. Современные социологические исследования проводятся, 
традиционно, по трем основным направлениям: изучение потенциальной аудитории в целом, ее 
культурных установок, изучение мотиваций посещаемости музея, изучение обратной связи. Содержа-
ние культурно-образовательной и научной деятельности определяют результаты социологических 
исследований. В этом смысле социологические исследования в музее являются важным фактором 
формирования общественного мнения и инструментом  оценки и повышения эффективности  
деятельности музея, решения конкретных социальных задач. За последние годы (2010-2015 гг.). ЦГМ 
РК, исследуя запросы и интересы посетителей, определил стратегию развития в области культурно-
образовательной и выставочной деятельности, создавая разнообразные культурные и научно-
образовательные продукты для общества – выставки, фестивали, акции, встречи-диалоги, интерак-
тивные обучающие программы, которые выступают своего рода способом коммуникации с 
посетителем и выражением научных идей. 

5) Активизация культурно-образовательной  деятельности является  одной из приоритетных 
задач работы музея в системе социокультурной коммуникации. Немаловажным является вовлечение 
посетителя в музейную коммуникацию с помощью новых методик, способов и технологий, исполь-
зуемых в процессе воспитания и обучения. Это ставит новые задачи перед музеями и непосредст-
венно перед музейной педагогикой, как способом коммуникации с посетителем, его приобщением к 
музею и духовным ценностям. Реализация музеем культурно-просветительной и образовательно-
воспитательной функций приобретают большое значение  для социокультурного развития общества. 
В настоящее время Центральный  музей РК осуществляет активную культурно-образовательную и 
музейно-педагогическую деятельность, которая включает разработку и реализацию выставочных, 
художественных, культурно-досуговых и образовательных проектов, направленных на привлечение 
посетителей в музей и их знакомство с историко-культурным наследием. Ежегодно в музее проходят 
до  150  мероприятий различной направленности. Расширение форм и методов работы с аудиторией 
является основой для эффективного осуществления социокультурной, коммуникативной политики 
музея. Создаваемые музеем выставки и экспозиции – это важный ресурс для образования и 
воспитания, а также  понимания традиционной культуры. 

6) Особую роль в процессах социальной коммуникации играют  социально-культурные события 
музея и реализация культурно-образовательных и научно-исследовательских проектов, посвященных  
истории и культуре Казахстана. Важным направлением международной деятельности отечественных 
музеев является организация историко-этнографических, археологических, художественных и др. 
выставок из музейных фондов в различных регионах республики и зарубежных странах. Примером 
международного сотрудничества является реализация десятков проектов ЦГМ РК (с 2003 года, под 
руководством директора Нурсан Алимбай) в сотрудничестве с ведущими музеями мира и научными 
учреждениями. За последние годы, в рамках международного сотрудничества ЦГМ РК, с большим 
успехом проведены выставки казахских коллекций – в ОАЭ, Иордании, Египте, США, Италии, 
России, Германии, Японии, Корее, Франции. Археологические и этнографические коллекции, 
представленные ЦГМ РК за рубежом, в рамках международных проектов, во – первых, отражают 
многообразие и палитру казахской истории и культуры, во-вторых, способствуют развитию диалога и 
взаимодействию культур, распространению знаний и пониманию ценностей своего и других народов, 
что укрепляет и расширяет границы межкультурного общения и сотрудничества. Научный потенциал 
и богатые фондовые коллекции позволяют музею не только представить свои раритеты за рубежом, 
но и проводить на высоком научном уровне исследования. Отметим, что ЦГМ РК с 2005 г. 
реализовано 19 научно-прикладных проектов по истории и культуре Казахстана, которые получили 
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высокую оценку и международное признание. В настоящее время ЦГМ РК тесно сотрудничает с 
крупнейшими ведущими российскими музеями – Музеем антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) и Российским Этнографическим музеем (РЭМ) по реализации совместных 
историко-этнографических проектов. 

7) Изучение и развитие музейного дела через призму теории коммуникации помогает увидеть 
музей, как в его внутренних связях, так и внешних – с учреждениями культуры, науки, образования, 
что находит воплощение в музейных концепциях и практической работе. Именно социальное 
партнерство, на которое ориентируется сегодня ЦГМ РК, обеспечивает эффективность культурно-
образовательной и научной деятельности. Важнейшими задачами музея при этом являются – 
постоянное взаимодействие с общественностью и выстраивание партнерских отношений, расшире-
ние посетительской аудитории и использование новых технологий и методов работы. За последнее 
годы, музей привлек к себе внимание достаточно партнеров. Именно выставки, мероприятия музея – 
своего рода площадка для наведения тематических мостов с различными группами, соединения 
разноуровневых, заинтересованных, разноплановых субъектов. Музей сотрудничает с представи-
телями разных по своему тематическому и социальному содержанию культурных движений (это - 
национально-культурные и образовательные центры г. Алматы, деятели науки, культуры искусства, 
творческие студии, общественные фонды), которые стали потенциальными партнерами музея. 
Сотрудничество музея с педагогами, художниками, фотографами, коллекционерами, писателями, 
музыкантами и другими людьми творческих профессий в области популяризации национальной 
истории и культуры уже давно стало общим делом. Творческие организации, коллективы художест-
венной самодеятельности, театры, галереи, учебные заведения, международные и коммерческие 
структуры активно участвуют в культурно-образовательной деятельности музея  посредством 
организации совместных выставок, фестивалей, презентаций, творческих встреч, концертов, 
благотворительных мероприятий и т.д. Единая цель, которая всех объединяет – популяризация 
истории, культуры и искусства Казахстана, сохранение историко-культурных ценностей. 
Выделенные факторы взаимодействия музея с обществом и его направления деятельности 

определяют, по нашему мнению, многоуровневый характер социокультурной, межкультурной и 
музейной коммуникации.  
Резюмируя отметим, что в последнее время функции музеев видоизменяются, поскольку меняются 

общественные запросы. Особенностью современного музея является передача информации через 
различные формы научной и культурно-образовательной деятельности. В этом отношении, Музей 
является важнейшим элементом инфраструктуры социокультурной коммуникации, центром научной 
обработки, систематизации информации и знаний. Сегодня Центральный государственный музей РК 
зарекомендовал себя как авторитетный научно-исследовательский, культурно-образовательный и 
коммуникативный центр, который продолжает успешно функционировать, сохранять и экспони-
ровать широкой публике уникальные коллекции по культурно-историческому наследию страны.  

 
1 Музейное дело России. - М., 2010. – 489 с. 
2 Музейная коммуникация: модели, технологии, практики. – М., 2010. – 199 с.  
3 Архив ЦГМ РК: отчеты (2005-2015 гг.). 
 

Түйіндеме 
Аталмыш мақалада Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музей мысалында, замануи қоғамда 

əлеуметтік мəдени коммуникацияның кейбір аспектілерін сараптауға əрекет жасалды. Мəдениетаралық жəне 
музейаралық коммуникация мəселесі, мəдениет диалогындағы ҚР МОМ қызметі мен маңызы қарастырылды, 
сонымен қатар ақпараттық-коммуникацияны қоса алғанда, даму жəне технологиялық түрлі стратегияны 
пайдаланумен байланысты. 

Түйін сөздер: əлеуметтік мəдени институт, музейлік коммуникация, ақпарттық технологиялар, музейді 
дəріптеу, əлеуметтік зерттеулер, музей аралық əрекет. 

 
Summary 

In this article is undertaken the analyses of some aspects of social-cultural communication in connect with 
increasing role of museum in modern society by the example of Central state museum of Republic of Kazakhstan. Now 
it is considering the queshions of intercultural and intermuseum communications activity and role of CSM RK on a 
cultural dialogue, also questions connected with the usage of different strategies of developing and including 
informational-communicational technology. 

Key words: sociocultural institution, museum communication, informational technology, popularization of 
museum, social research, intermuseum interaction. 
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ҚАЗАҚ РУ-ТАЙПАЛАРЫНЫҢ ҰРАНДАРЫ 
 

Досымбетов Н.А. - Алматы -аласы, гуманитарлы- ғылымдар магистрі  
$Р Мемлекеттік орталы- музейіні! кіші ғылыми қызметкері 

 
Мақалада қазақ халқының ұлт болып ұйысуында өзіндік символикалық мəні жоғары болған ру-тайпалардың 

ұрандары қарастырылған. Автор ұран сөзінің мағынасын, қалыптасу тарихын, түрлерін көптеген зерттеушілер-
дің еңбектерін негізге ала отырып талдау жасайды. Қазақ ру-тайпаларының ұрандары рудың шежіресімен 
тығыз байланысты болғандықтан, шежірелік аңыздар да зерттеу нысанынан тыс қалмайды. Себебі, батырлар-
дың есімдері ру ұранына қалай айналғандығы туралы ел ішінде көптеген аңыздар сақталған. 

Тірек сөздер: Алаш, аттан,  жеті жарғы, жүз, ру, тайпа, төре, қожа, ұран.   
 
Қазақ халқының ұлт болып қалыптасу тарихында ұран, таңба сынды рəміздік мəнге ие ұғымдар 

жоғары рөл атқарған. Халықты, ру-тайпаны аса маңызды іске, мақсатқа жұмылдыру үшін жігерлен-
діре, рухын көтеру мақсатында жар сала айтылатын дабыл сөзді ұран деп атайды. Өйткені, ұран тұтас 
қауымды біртұтас етіп, ортақ мақсатқа жұмылдырып, күш-жігер қосатын, патриоттық сезімін 
оятатын, рух беретін ерекшеліктерге ие қасиетті ұғым. Бұл жөнінде Орынбор Шекара Комиссиясы-
ның чиновнигі Л.Баллюзек қырғыздар (қазақтар) үшін əдет-ғұрыптардың бірде-бірі дəл ұран сияқты 
қасиетті бола алмайтындығын айрықша атап өтеді [1, с. 245]. Л.Баллюзектің айтуынша, ұран бүкіл 
руластарды, тіпті олардың дос-жарандарына да, басқа рудағы құда-жекжаттарына да қарсы шапшаң 
түрде жұмылдыра алатын күшке ие. Өйткені, қазақ өзіне таныс ұранды естіген бойда-ақ өзге дүниені 
ұмытады. 
Дəстүрлі қазақы ортада, негізінен, ел басына қиын-қыстау заман туғанда ақылымен, ерлігімен 

көзге түскен тұлғалардың есімдері мен атамекен атаулары ұранға айналған. Əсіресе, қазақ халқы 
үшін ауыр қасірет əкелген жоңғар шапқыншылығы тұсында атқа мінген көптеген қазақ батырлары-
ның есімдері бір ғана емес бірнеше рулардың да ұрандарына айналып отырды. Мысалы, сол тұста 
Жетісу өлкесінде қол бастаған Райымбек батыр есімі өзінің шыққан руы Албан руларынан өзге осы 
өлкені мекен еткен Суандардың да ұран салу дəстүрінде кездеседі. 
Ұран ұғымының тарихи бастауларын түрік халықтарының шежірелік дəстүрінде Шыңғыс ханмен 

байланыстыратын аңыздар көп. Бұл жөнінде татар оқымыстысы Ибрагим Хальфиннің 1822 жылы 
қазанда жарық көрген «Ахуал Шыңғыс хан уа Ақсақ Темір» атты еңбегінде Шыңғыс хан 
династиялық əулеттің негізін салушы ретінде қарамағындағы бағынышты ру-тайпалардың билерін 
тағайындап, руларға рəміздік белгілерді – таңбалар, ұрандар, ерекше құстар мен ағаштарды белгілеп 
бергендігі туралы баяндалады [2]. Мəселен, Қоңырат би оғлы Сеңлеге «Қоңырат», Үйсін Майқы биге 
«Салауат», Қыпшақ биге «Тоқсаба» ұран ретінде берілген. Осы тектес аңызды Ш.Құдайбердіұлы да 
өз шежіресінде келтіріп, қазақ халқындағы ұран ұғымының түп қазығын Шыңғыс ханмен 
байланыстырады [3, 16 б.]. 
Дəстүрлі қазақы ортада ұранның əрбір ру-тайпаның, халықтың функционалдық мəні үлкен 

атрибуты болғандығын əз Тəуке ханның (1680 – 1715-18 жж.) əйгілі «Жеті Жарғы» заңдар жинағынан 
да байқауға болады. «Жеті жарғының» Саққұлақ би нұсқасында «Dр руды! Gраны, та!басы болсын», – 
деген арнайы бап (113-бап) кездеседі [4, 313-389 б.]. Бұл ұранның мемлекеттік идеологиялық күш 
ретінде жұмыс атқарғандығын көрсетеді. 
Қазақ қоғамында əр ру-тайпаларының өзіне тəн ұраны болғаны секілді (караңыз кесте), төрелер-

дің де, қожалардың да жəне өзге де жүзге кірмейтін рулардың өз ұрандары болған. Оны қазақ 
халқында кездесетін «Ар-ар Gранды тFре», «Алла Gранды -ожа», «Алаш Gранды -аза-» деген сөз 
тіркестерінен көре аламыз. 
Қазақ ру-тайпаларының ұрандары халықтық, жүздік, рулық болып жіктеліске түседі. Ең алдымен 

жалпы қазақ халқына ортақ Алаш ұранына тоқталсақ. Бұл туралы Мəшһүр Жүсіп Көпейұлы келтірген 
«Бұл қазақ қай уақытта «Үш жүз» атанған?» атты аңызда: «БGрынғы заманда -аза-ты! «ЖEз» деген 
аталарыны! аты болса керек. «Алаш» деген де аталарыны! аты болса керек. «ЖEз» деген атты 
руға, «Алаш» деген атты Gранға -ойып, жауға шап-анда, «Алаш, Алаш» – деп шабы!дар!. «Алаш, 
Алаш!» – демегенді əке! де болса, Gрып жы-!» – деп бата -ылысыпты» [5, 131-135 б.], – деген 
жолдар кездеседі.  
Ұлы жүз ұрандары – Бақтияр, Қабылан, Орта жүз ұраны – Ақ жол, Кіші жүз ұрандары – Алшын, 

Алдияр, Тұлпар тəрізді ұрандар қазақтың жүздік құрылымдарына тəн. Бұл жүздерге тиесілі ұрандар 
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кейбір ру-тайпалардың да жекелеген ұрандары болып табылады. Сондай-ақ, шежіреде түп атасы бір 
болғандықтан кейбір ру-тайпалардың ұрандары да бірдей болып келеді. Мысалы, Дулат, Жалайыр, 
Ошақты руларының ұраны – Бақтияр болса, Қаңлының ұраны – Бəйтерек. Бұл қазақ ұрандарының 
шежіремен шендесіп жатқандығының айғағы. Шежіреде Қаңлы мен Шанышқылы Бəйтеректен 
тараса, өзге Ұлы жүздің руларын Бақтиярдан таратылады [6, 111-120 б.]. 
Жалпы қазақ халқында ұрандардың қолданысқа шығу негізі рулардан бастау алады. Белгілі рудың 

батыры ең алдымен, ерлігімен көзге түсіп өз руының ұранына айналса, кейіннен даңқы үш жүзге 
тараған тұлғаға айналғанда есімі жүздік немесе халықтық ұрандарға айналып жатады. Мəселен, 
жоңғар шапқыншылығына қарсы шайқастар барысында қол бастаған хандардың, батырлардың 
есімдерін бүкіл қосын ұрандатып, атой салған.  
Мəшһүр Жүсіп Көпейұлы Үйсін Төле бидің түйесін баққан Сабалақтың қалай Абылай 

атанғандығы туралы аңызда елеусіз жүрген Сабалақ жоңғарға қарсы жорықта «Абылай, Абылайлап» 
ұрандатып шапқан. Осы шайқаста ерлік көрсеткендіктен, Абылай атанып, есімі ұранға айналған [7, 
17-20 б.]. 
Ел аузындағы аңыздардың бірінде шайқаста хан Абылай өзін құтқарып қалған Тоғанас батырды 

шақыртып: «Сені! есімі! – елде жо- есім екен, елде жо- есімді иеленген адам бір тайпаға кFсем 
болуға лайы-. Лайы-тығы!ды ісі!нен кFрдім. Аты! бір рулы елге Gран болатындай-а- ер екенсі!. 
КFп жаса, шырағым», – депті. Аузы дуалы Абылайдың сөзінен соң, кейін Тоғанастың аты күллі 
Сіргеліге ұран болып қалыптасыпты [8, 155-158 б.]. 

 
Кесте 
 

Ұлы жүз ру-тайпаларының ұрандары 
№ Ру атауы %раны № Ру атауы %раны 
1. Албан Райымбек 7. Сарыүйсін Байтоқ 
2. Суан Байсуан, Райымбек 8. Шапырашты Қарасай, Бақтияр 
3. Жалайыр Бақтияр, Қабылан 9. Қаңлы Айырылмас, Бəйтерек 
4. Дулат Бақтияр 10. Ысты Жауатар 
5. Ошақты Бақтияр 11. Шанышқылы Айырылмас, Бəйтерек 
6. Сіргелі Тоғанас    

Орта жүз ру-тайпаларының ұрандары 
№ Ру атауы %раны № Ру атауы %раны 
1. Арғын Ақжол, Қарақожа 5. Қыпшақ Ойбас 
2. Найман Қаптағай, Қабанбай 6. Қоңырат Алатау, Мүкəмал 
3. Уақ Бармақ, Жаубасар 7. Тарақты Жаубасар, Жауқашар 
4. Керей Ақжол, Жаубасар, Ошыбай    

Кіші жүз ру-тайпаларының ұрандары (Он екі ата Байұлы) 
№ Ру атауы %раны № Ру атауы %раны 
1. Шеркеш Шағырай 7. Тана Тана  
2. Ысық Бəйтерек 8. Жаппас Баймұрат, Бақтыбай 
3. Байбақты Дəуқара 9. Беріш Ағатай 
4. Масқар Қаратай 10. Адай Бекет, Тегелен 
5. Алаша Алтыбас, Байбарақ 11. Есентемір Алдоңғар 
6. Қызылқұрт Жиенбай 12. Таз  Бақай, Төремұрат 

Кіші жүз ру-тайпаларының ұрандары (Алты ата Əлімұлы) 
№ Ру атауы %раны № Ру атауы %раны 
1. Кете Майлыбай 4. Төртқара Айыртау 
2. Шекті Айыртау, Бақтыбай, Жанқожа 5. Қарасақал Алдажар 
3. Қаракесек Ақпан 6. Шөмекей Дөйт 

Кіші жүз ру-тайпаларының ұрандары (Жетіру) 
№ Ру атауы %раны № Ру атауы %раны 
1. Телеу Арғымақ, Тұлпар, Ханзада 5. Керейт Ақсақал, Үнтүм 
2. Рамадан  Дулат, Қайғұлым 6. Табын Алаш, Серке, Тостаған 
3. Тама Қарабура 7. Жағалбайлы Манатау 
4. Кердері Қожахмет    
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Шежірелік аңыздарда батырлардың шайқаста көрсеткен ерлігі үшін өз руының ұранын сұрап 
алған оқиғалар да кездеседі. Сондай аңыздардың бірінде жас батыр Ағатайдың өзі руға ұран болуын 
қалап сұрап алғандығы баяндалады: «Ағатайды! жасы он алтыға толғанда, елді жау шауып кетіп, 
ауыл адамдары жауды -ума-шы болады. Ағатай бірге барғысы келсе де, əкесі жібермейді. ЖGрт 
кетіп -алғасын -олына бір -ылыш алып, Ағатай тай мініп -уып жетеді. ЖGрт оған: «-ал» дейді. 
«Орталары!а бір есер керек, мені -ума!дар» – дейді. Сонымен жауды -уып жетіп соғыс болғанда, 
Беріш жағы же!іліп -алады.  Жау арасында -алып -ойған Ағатай жауды! артында шауып отырып 
бір-бірлеп -Gлата береді. Жауды! саны азайып кейін шап-анда, Ағатай «Ағатай, Ағатайлап» ай-ай 
салып, -уа жFнеледі. Берішті! адамдары да -уып, жауды! -алғанын тGт-ынға алады. Осы жолы 
Ағатай олжа алмайды. Енді не керек дегенде: «Берішті! Gранын берсе!дер болады» – деген екен [8, 
293-294 б.]. Сонымен Беріштің ұраны жас батыр Ағатайдың атымен аталатын болады. 
Жауынгерлік ерліктен өзге дін жолында рухани ұстаз болған əулиелердің де есімдері ұранға 

айналған. Мысалы, қожаның ұраны – Қожа Ахмет, таманың ұраны – Қарабура. Қожа Ахмет Ясауи 
туралы аңыздардың бірінде, ол өлерінің алдында өзін қара бура мініп келген кісі алып кетіп, 
жерлейтіндігі жөнінде айтады. Сол айтқандай, Сұлтанның денесін алып кетуге келген Тама өзін 
диуана, шейх етіп көрсетіп, Сұлтанның мүрдесін Қара бураға өңгеріп алып кетіп, Қожа Ахмет 
Ясауидің аманатын орындаған. Кейіннен халық Таманы «Қара Бура Əзі» атап кетіп, есімі бүкіл тама 
руына болған [8, 323-324 б.]. 
Қазақ халқында есімі ұранға айналған əйел адамдар да кездеседі. Бəйдібектің Нұриладан туған 

қызы Қызайым он жеті жасында найман еліне ұзатылады. Барған жерінде тəрбиелі мінезі, тəлімгерлік 
ісімен елге танылып, ел ішіндегі даулы істерге араласып, əділ шешімдерімен халықтың анасына 
айналады. Ұрпақтары есімін ұранға алып, Найманның ішіндегі Қызай руы атанады [9, 17 б.]. 
Көшпелі ортада жер-су атаулары да ұран ретінде қолданылған. Мəселен, қоңыраттардың Алатау 

ұранын атап өтуге болады. Бұл жөнінде ел аузында аңызда сақталған. Аңыз желісі бойынша, 
-о!ыраттар Шы!ғыс ханны! жорығына -атты -арсылы- білдіргендіктен, «-о!ырат» дегенді 
Fлтіре беріпті. Солай бола тGрса да, -о!ыратты! бір -ызын алады. Ол кісі 7 жасар Мейрамды 
(інісі) санды--а салып жасырып жEреді. Шы!ғыс ханны! бір кF!ілді кезін пайдаланып: «Сіз Eлкен 
-ателесті!із, Fзі!із -айынсыз, бала!ыз нағашысыз, əйелі!із, мен тFркінсіз -алды-», деген екен. 
Сонда Шы!ғыс хан «$о!ыраттан Gрпа- болса, Алатаудан асыра кFтерер едім» деген сFзі деген 
екен. Сонда санды-тағы Мейрамды шығарып кFрсеткен екен. $о!ыратты! «Алатаулап» Gран 
ша-ыратыны содан -алған екен [8, 248-249 б.]. Бірақ, Алатау ұранын тек қана жер-су атауынан 
шыққан десек, Қаратаудың етегін мекен еткен қоңыраттардың Алатау деп ұрандатуы қисынға 
келіңкіремейді. Демек, аталмыш ұран адамның есімінен шыққандығы даусыз. Өйткені, қоңыратта 
Тəуекел хан тұсында ерлігімен көзге түскен, Есім хан тұсында бас қолбасы болған Алатау (шын есімі 
Əз-Ғараб) батыр Бесайдарұлы атты батыр даңқы Үш жүзге тараған. Демек, қоңыраттардың Алатау 
ұранын жер-су атауына да, кісі есіміне де жатқызуға болады. 
Жер атауына байланысты қалыптасқан келесі бір ұран Кіші жүздің Төртқара руына тиесілі. Бұл 

жөнінде, шежірелік аңызда Əлімнің балалары Қаратаудың солтүстігіндегі, Ұлытауға жақын 
«Айыртау» жайлауында мекендеген екен. Сол тұста Қарамашақ 21 жасында қалмақтармен соғыста 
шейіт болып, Айыртауға жерленіпті. Қарамашақтан қалған төрт қара бала Жаманақтың қамқорлы-
ғында, тəрбиесінде өсіпті. Ал Жаманақ болса осы төртеуіне: «Сен, тFрт балам, $арамаша-ты! 
баласысы!дар, əке! – $арамаша-, əке! осы жерде соғыста -айтыс болды, əке! $арамаша- екенін 
Gмытпа!дар, Fскен со! «Айыртаудағы» əке!ні! бейітіне келіп зиярат етіп, дGға о-ып тGры!дар, 
мен сендерді – «тFрт -арамды» ер жеткізіп, ел -атарына -осып жіберсем, арманда жастай 
мар-Gм болып кеткен інім $арамаша-ты! рухы риза болып, оған деген туысты-, ағалы- борышым-
ды а-таған болар едім» – деп күніне бір рет айтып, санасына сіңіре берген екен дейді. Ел қатарына 
қосылған төрт бала Қарамашақтың баласымыз деп өсіпті. Жауға шапқанда əкесі Қарамашақтың 
бейітіне барып дұға оқып шыққан соң, «Қарамашақ», «Қарамашақ», «Айыртау», «Айыртау», деп 
ұрандап, атой салады екен. Осыдан тараған ұрпақтар Төртқара атанып, Қарамашақтың жерленген 
жері «Айыртау» олардың ұранына айналыпты [8, 313-314 б.]. Айыртау деген кісінің аты Төртқара 
руының шежіресінде кездеспейді. 
Жоғарыда көрсетілген аңыздарды қорыта келе, қазақ ру-тайпаларының ұрандарын кісі есімдеріне, 

жер-су атауларына жəне жер-су атауына да, кісі есіміне де жататын ұрандар деп үш топқа жіктеуге 
болады. Кісі есімдеріне Бақтияр, Райымбек, Қарасай, Бекет т.б., ал жер атауларына Айыртау, Алтай 
ұрандары жатады. Қоңыраттың Алатау ұранын кісі есіміне де, жер атауына да жатқызуға болады. 
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Бұдан өзге «Аруақ», «Аттан» сынды ұран салу үлгілері қалыптасқан. Атап айтқанда, қазақ халқы ел 
ішіне жау шапқанда «Аттан» салып ұрандатса, шайқастар мен жекпе-жек ұрыстарда «Аруақ» деп 
ұран шақырған. 
Қазақ халқын «туған жер», «ата-баба» сынды қасиетті ұғымдар біріктіре түседі. Демек, ру-

тайпалардың ұрандары қазақ халқының ұлт болып ұйысуында өзіндік символикалық жоғары мəнге ие 
болғандығы даусыз. Өйткені, қазақ ру-тайпаларының ұрандарын əйгілі тұлғалардың есімдері мен 
жер-су атаулары құрайды.  
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Резюме 
В статье рассмотрен родо-племенной боевой клич союза казахских племен – собственно национальная 

символика казахского народа, сыгравшая значительную роль в период формирования казахской нации. Автор, 
акцентируя внимание на смысловом значении боевого клича, историю формирования различных его типов, 
основываясь на трудах исследователей, дает полный его анализ. В связи с тем, что казахский родо-племенной 
боевой клич тесно увязан с родо-племенной летописью, не остались вне поля зрения исследователей и летописи 
и легенды. Ибо, в устах народа сохранилось множество легенд о том, как имена батыров превращались в 
родовой боевой клич. 

Ключевые слова: Алаш, аттан, жети жаргы, жуз, род, племя, торе (чингизид), ходжа, клич.   
 

Summary 
The article reviewed the battle cry of Kazakh tribasl alliance – their own national symbols of the Kazakh people, 

who played a significant role during the formation of the Kazakh nation. The author, focusing on the semantic meaning 
of a rallying battle cries, the story of the formation of its various types, based on the work of researchers, provides a 
complete analysis of it. Due to the fact that the Kazakh tribal battle cries closely linked to tribal chronicle, did not 
remain outside the purview of researchers and chronicles and legends. In the memory of the people survived many 
legends about how the names of the warriors turned into a generic battle cries. 

Key words: Alash, attan, seven establishment, juz, race, tribe, tore (shingizid), kodja, battle cry.   
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ДƏСТҮРЛІ ҚАЗАҚ КОСТЮМІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН МАТЕРИАЛДАР 
(ҚР Мемлекеттік Орталық музей коллекциялары негізінде) 

 
Қоғабаева Г. - $Р  Мемлекеттік Орталы- музейі, этнология жəне антропология орталығыны! 

жоғары категориялы жоғары дəрежелі -ор са-таушы маманы 
 
Мақалада ҚР МОМ қорындағы киім-кешек коллекциясы негізінде дəстүрлі киім-кешек тігуде пайдаланыла-

тын негізгі материалдар туралы сөз болады. Коллекциядағы ұлттық киім-кешек негізінде төрт түліктен алын-
атын тері, жүн өңдеуді іске жарату əдіс-тəсілдері, сапасы этнографиялық тұрғыдан талданылады. Сондай-ақ 
көршілес елдермен сауда-саттықтың дамуы нəтижесінде сырттан əкелінген маталар да  қарастырылады. 

Тірек сөздер: тері, былғары, пұшпақ, күдері, жүн, сақтиян, тарамыс, шегірен, шыт, миткаль, барқыт, атлас, 
парша, қамқа. 

 
 
Киім-кешек – мəдениеттің үлкен бір компоненті жəне өнеркəсіптің даму көрсеткіші болып 

табылады. Оның сəнделуі мен эстетикасындағы өзіндік ерекшеліктер белгілі бір мəдениеттің 
төлтумалығынан, сондай-ақ қоғамның əлеуметтік құрылымынан хабар береді. 
Дəстүрлі мəдениетте қазақтың ұлттық киім-кешегінің сəні мен эстетикалық құндылығы оның  

дайындалатын материалына жəне сəнделіп əшекейленуіне байланысты болғанымен, бұл тақырыпта 
жазылған ғылыми зерттеулер саны мардымсыз. Алайда дəстүрлі қазақ киім-кешегінде пайдаланылған 
материалдар туралы деректерді орыс жəне шет ел саяхатшыларының экспедиция барысында 
жинақтаған музейлік коллекциялар қорынан табуға болады. Ғасырлық тарихы бар дəстүрлі киім-
кешектер туралы құнды ақпарат беретін музейлік коллекцияларға толы ҚР Мемлекеттік Орталық 
музейі (əрі қарай ҚР МОМ) солардың бірегейі болып табылады. Сондықтан да ҚР МОМ қорындағы 
баскиім, бойкиім, сырткиім жəне аяқкиім тігуге пайдаланылатын материалдардың типтік түрлері, 
олардың сапасы, пішілуі, тігу техникасы, сəнделуі сияқты мəселелерге этнографиялық тұрғыдан 
талдау жасаудың ғылыми-практикалық мəні зор.  
Қазақтың ұлттық киім-кешегі жылдың төрт мезгіліне сай көшіп-қонуға ыңғайлы етіліп тігілді. 

Дəстүрлі ортадағы киім-кешектер негізінен төрт түліктен алынатын жүн, түбіт, қыл, тері сияқты 
шикізаттың алуан түрлерін əртүрлі технологиялық тəсілдермен өңдеу арқылы алынған жіп, киіз, 
қырым, былғары, өңделген тері, елтірі түрлері өнімдерінен жасалды. Сондай-ақ шаруашылықтың 
қосалқы түріне жататын аңшылық кəсіптен түскен аң, құс терілері, қауырсын, пұшпақ сияқты 
өнімдері киім-кешекті сəндеуге кеңінен қолданылды [1, 566-568; 2, 345; 3, 93-144]. 
Қазақ жеріне саяхат жасаған жиһанкездердің жолжазбалары мен қытай жылнамаларында Орта 

Азияны мекендеген көшпелілер тері, жүн жəне бағалы аң терілерінен дайындалған киім-кешекті кең 
қолданғандығы туралы жиі айтылады. Солардың арасында Сейфидің 1582 жылы жазылған 
шығармасында қазақтардың киімі туралы қызықты мағлұмат бар. Ол былай деп жазады: «...олардың 
күртелері қойдың терісінен жасалған, əртүрлі түске боялады да, атласқа ұқсайды, оларды Бұқараға 
əкеліп, атлас шекпеннің құнымен бірдей бағаға сатады» [4, 56-62].  Яғни бұдан, киім-кешек тігуде кең 
пайдаланылған малдың иленген терісі, былғары, жұқа киіз, түйе, қой, ешкі жүні, түбітінің жоғары 
бағаланғандығын, құндылығын байқауға болады.    
Қазақтың көшпелі шаруашылығынан алынатын  малдың терісі мен жүні негізгі тұрмыстық 

қажеттіліктерді толық өтеп отырған. Қолдану аумағы жағынан шикізат ретінде теріден тігілген киім-
кешек түрлері басты орында тұрды. Əсіресе, төрт түлік малдың терісі өте қымбат шикізат болып 
табылады. Соның ішінде ірі қараның терісін сиыр терісі, өгіз терісі, тайынша терісі, бұзау терісі деп 
топтастырылады. Ал жылқы терісін – бие терісі, жабағы жəне -Gлын терісі деп, түйе терілерін атан 
жəне бота терісі, ешкі терілерін жEндес тері, та-ыр тері, тEбітті тері, серке терісі, ла-, мари терісі  
деп бөледі. 
Дəстүрлі мəдениетте жылу сақтайтын сапалы материал ретінде теріні қолданудың алуан түрлі 

техникалық əдіс-тəсілдері қалыптасқан. Терінің түгін алмай илеуден өткізіп, оны көбіне сырткиім 
тігуде қолданған, сонымен қатар, түгі алынған (былғары, -ырым, жарға-, кEдері) терілер де 
пайдаланылған. Теріден баскиім түрлері, ішік, тон, дақы, қыстық шалбарлар тігілген. Ал аяқкиім 
тігуде сиыр терісі таптырмас материал болып саналған екен. Қойдың, ешкінің, тайлақтың 
пұшпақтарынан құрап ішіктер тігілген. Сондай-ақ С.Паллас XVIII ғ. кедей қазақтар киіктің терісінен 
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киім тіккен деген деректерді айтады [5, 567]. Расында да қазақы ортада киік, бөкен, құлан, тауешкі 
сияқты қазақтар «-о!ыр а!» деп атаған аңдар терілерін өңдеу мал терісіне қарағанда қиындық 
тудырмаған. Яғни, əлеуметтік деңгейге байланысты киім тігуде қолданылатын материалдар мен мата 
түрлері де сан алуан болғандығын көруге болады.  
Малдың терісі жалпы Eш қабаттан тұрады: сыртқы жүні, негізгі тері бөлігі, ішкі майлы көк ет пен 

шелді бөліктері. Терінің жүнін пайдаланылатын өніміне байланысты кейде жүнін сылып қырып 
алады немесе жидітіп түсіріп илейді. Ел арасында мал терісін илеудің екі əдісі бар: біріншісі – теріні 
толық малмаға малып батырып илеу, екіншісі – иді терінің шел жағынан бетіне əлденеше рет жағып 
«иі жағып илеу». Теріні сырт киімдерді тігуге қолдану үшін терінің жүнін алмай өңдеуден өткізген. 
Сондай-ақ терінің қай малдан алынғандығына байланысты оның түр-түсі де жүні мен қылшығының 
жуан-жіңішкелігіне қарай əр түрлі болып келеді. Ал терінің сапасы малдың жасы ұлғайған сайын 
қалыңдап, төмендейді, ұрғашы малдың терісі еркек малға қарағанда биязы əрі сапасы жоғары болып 
келеді.  
Сондай-ақ қазақ киім-кешегінің ішінде аң терілерінен тігілген киім үлгілері ерекше бағаланған. 

Əсіресе, түлкі, сусар, құндыз, күзен, қарсақ, қоян терілері көбінесе жағалы киім мен баскиім түрлерін 
тігуге жəне сəндеуге қолданылған. Тіпті аң терілерінен дайындалған киім үлгілері қыз жасауының 
құрамында, сондай-ақ құдандалық салтта, сый-сияпат тартуда (киіт, тарту-таралғы) құнды тарту-
таралғы болып саналған.  
Жалпы, мал терілері пGшпа-, мойын, жонды-, бауыр, сауыр, Eйектік деп бөлінеді. Əсіресе, 

малдың немесе аңның сирақ терісі – пұшпақ жұмсақ, жеңіл əрі жылуды жақсы сақтайтын қасиетіне 
байланысты балалардың киіміне жəне ауақаттылар арасында кең қолданылған. Сондай-ақ жабайы 
аңдардың пұшпақтарынан тігілген пGшпа- ішік пен пGшпа- бFріктер үлкен сұранысқа ие болған. 
Мұндай пұшпақ ішіктер мен бөріктер ҚР МОМ қорында сақталған. 

 
Сурет 1. ПGшпа- ішік. $Р МОМ -орынан (КП 12785) 

 
Солардың бірі – түлкі пұшпағынан құрап тігілген пұшпақ ішік (КП 12785). Ол сұр түсті жай 

матамен тысталған. Жон жағына 20 х 50 см көлемді тауешкінің терісі күсілген. Тері мен тыс арасына 
жұқалап бидайы салынған. Астар мен тысы біріктіріле алшақ тігілген. Жаға, етек, жеңі айналдыра 
құндыз терісімен жұрындаған. Ерекше бағаланатын мұндай ішік біркиер киімдердің, яғни сəнді, 
салтанатты киім қатарына жатқызылады [6, 90]. Сондай-ақ Жетісу мен Алтай өңірлерінде сусар 
терісінен тігілген сусар ішік, сусар бFрік, сусар жағалы тондар құдалықта киітке, қыздың жасауына 
берілетін қымбат бұйымдар қатарына жатқызылған. Көшпелі ортада аса жоғары бағаланатын сусар 
терісімен жұрындалған бөрік кию бекзадалар мен бектердің қоғамдық мəртебесін білдіретін 
көрсеткіш іспетті болған. 

 
     
 
 
 
 
 
 
                    

Сурет 2. Сусар терісінен тігілген пGшпа- ішік. $Р МОМ -орынан (КП 9247) 
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ҚР МОМ қорында КП 9247 нөмірлі cусардың пұшпағынан тігілген пGшпа- ішік сақтаулы. Оның 
жағасы, жеңі, өңірі мен етегі құндыз терісімен жұрындалған. Ішік өрнек бедерлі, күрең қызыл қытай 
жібегімен тысталған. Сусар терісінен тігілген ішік жағаларына қырау тұрмайтындықтан жоғары 
бағаланған [6, 246-247]. 
Сонымен қатар дəстүрлі қазақ мəдениетінде бас киім мен сырт киім тігумен қатар аяқ киім тігуде 

пайдаланылатын материалдар да жануарлар мен аңдардың түрлеріне, шикізаттың илену тəсіліне 
байланысты түрлері мен атаулары бірнеше топқа бөлінеді. Етікшілер қолданатын өңделген материал 
атаулары мынандай: тайынша терісінен жасалғаны опайке, жылқы, ешкі терісін – көзел, қой терісін – 
шегірен, сиыр терісінен былғары, боялғанын құрым, өңделген жұқа теріні – сақтиян деп атаған екен 
[7,57]. Шегірен, са-тиян, кEдері деп аталатын былғарының түрлері өндірістік негізде алынып, 
қолданылады. Қазақ арасында етік тігуді кəсіп еткен шеберлер аталмыш материалдардан өкшелі жəне 
өкшесіз аяқкиім үлгілерін тіккен. ҚР МОМ қорында аталмыш материалдардан тігілген кебіс, етіктер 
сақталған. Əсіресе былғарыдан тігілген кебістер саны басымырақ. Сондай-ақ қазақ қолөнерінде 
əсіресе аяқкиім тігуде «тарамыс» деп аталатын ірі қараның сіңірінен алынатын берік жіп – таспа қең 
қолданылған. Тарамысты əзірлеу үшін ірі қараның желке, жіліншек сіңірлерін сылып алып, көлеңкеге 
іліп қойып кептіріп дайындайды. Кепкен тарамысты ағаш балғамен жаныштаса, ол тарамдалып, 
шашақтана жұмсарады. Кейін оны тарақпен тарап, оны біркелкі жіңішке талшықтарға айналдырады 
[8, 56]. Тарамыс жіп басқа жіптерге қарағанда берік болып келеді жəне шірімейді.   
Келесі материал киім-кешек, əсіресе шалбар тігуде кең қолданылатын бұғы, ешкі, елік терілерінен 

май сіңдіре өңделген былғары қанықпасы – кEдері. Оның сəндік үшін оның сыртқы жүн жағын емес, 
астыңғы жұмсақ барқыт тəріздес түкті жағын пайдаланады. Пайдаланар алдында оны əбден ысқылап 
уқалап алу керек (9, 56-62). Маймен илеп өңдеу жолымен алынған күдеріні, сəнді шалбарлармен 
қатар, жылы уақытта киетін бағалы сырткиім тігуге жиі пайдаланған. ҚР МОМ қорында сақталған 
ашыққоңыр (КП 7199) жəне сары түсті күдеріден (КП 627) тігілген, ала шытпен астарланған ер 
адамның күдері жарғақ шалбарларының балақтары төртбұрыш пішінді күдері қиықтарынан құралып, 
беттестіріліп тігілген. Күдерінің өте жоғары сапалысын ма-пал кEдері немесе кEдері ма-пал деп 
атаған. Күдерінің жай түрін лақ жəне тоқтының, сонымен қатар сүт емген бұзаудың терісінен, ал 
мақпал күдеріні киік, елік, қарақұйрық сияқты қоңыр аңның терісінен дайындаған. 

 

                           
                

$Р МОМ -орынан. КП 7199      жарға- шалбарлар          $Р МОМ -орынан. КП 627. 
 
Күдері илеудің негізгі ерекшелігі – майы, шелі кетіріліп, ақ жем болған шикі теріге май сіңіру 

арқылы жасалуында. Күдеріге тəн ерекше қасиет – оның барқыт сияқты мақпал түктілігі, сонымен 
қатар өте жұмсақ болса да жыртыла қоймайтын мықтылығы. Тіпті, сабынды сумен жууға да жарамды 
болып келеді. Күдеріге су тисе құрысып қалмайды, жұмсақ жəне түсі қошқыл сарыдан қоңырға 
дейінгі аралықта болады [10, 245-247].  
Сонымен қатар ертеден бері ата-бабаларымыз төрт түлік малдың жүнін кəдеге жаратып отырған. 

Жүннен киім-кешек дайындап қана қоймай, бау-шу ескен. Əсіресе, қойдың «жабағы», «күзем жүні», 
«қозы жүні» жəне «өлі жүн» мен түйенің «шуда», «жабағы», «боздақ» жүні кең қолданыста болған. 
Жүннен бұйым дайындау үшін алдымен жүнді тазалап, түтіп, ұршықпен иіреді. Иірілген жіпті 
домалақтап орап, майын кетіру үшін ыстық суға салып алады. Кейін осы дайын жіпті өрмекке салып 
бұйым тоқиды.  
Қазақ қолөнерінде түйенің шуда жүнінен иірілген жіптен тоқыма өрмегінде шекпен деп аталатын 

мата түрі өте мол мөлшерде тоқылып қана қоймай Ресейге көп мөлшерде экспортталып отырды [11, 
694-695]. XIX ғ. аяғында Торғай өңірінің түйе шаруашылығын зерттеген А.И. Добромысловтың 
деректері бойынша бір түйеден шамамен 8-10 фунд, яғни 4-5 кг шуда жүн алынады екен [12, 26-29].  
Түйенің жүнінен тығыз тоқылған матадан құрастырылып тігілген шекпенді Маңғыстау, Атырау 

өңіріндегі жəне Түркіменстандағы қазақтар ағима, има шекпен деп те атайды. ҚР МОМ қорында 
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сақтаулы ер адамның ағима шекпені (КП 21062-а) ашық қоңыр түсті түйе жүнінен жұқа етіп 
тоқылған матадан құрастырылып тігілген. Іші қызыл жəне сарғыш түсті жолақ матамен астарланған. 
Бұндай шекпен жаңбыр жəне қар суын өткізбейтіндіктен жəне аңызақ желден жақсы 
қорғайтындықтан малшылар мен жолаушылар қыстың суық, аязды күндері тон сыртынан қабаттап та 
киген. [12, 694-695 бб.] 

 
                                
              
 
 
 
                     
 
 

Сурет 5. Ағима шекпен. $Р МОМ -орынан (КП 21062-а) 
 
Көршілес елдермен сауданың қарқынды дамуына байланысты дəстүрлі мəдениетте киім-кешек 

тігуде пайдаланылатын материалдардың түрлері де өзгере бастады. Осы кезде ауқаттылар мен 
кедейлер арасындағы əлеуметтік бөлініс айқын көрініс алды. XVIII ғ. дейін қазақ даласын Шығыс 
Түркістаннан əкелінген маталар жаулап алды, ал XVIII ғ. ортасында шығыстан əкелінген мата 
түрлері көбейе бастады. Қазақстанның шығыс аймақтарында осы елден əкелінген жібек, мақта мата, 
жүн маталар кең тарала бастады. Ал XVII ғ. Ресейден орыс көпестері қазақ хандарына сыйлық 
ретінде қымбат, бағалы мата түрлерін əкеліп отырған. 1740 жылы Кіші жəне Орта жүз өкілдерімен 
келіссөз жасауға Орынбордан келген орыс князі Урусов қазақ ақсүйектеріне матаның ең сапалысы – 
шұға, қамқа, паршаны – тарту еткен. XIX ғ. алғашқы он жылдығында Ресейден əкелінетін мақта мата 
түрлері қазақ даласына мол импортталды. Сөйтіп қазақ ауылдарына Ресейден келетін мата түрлері 
ортаазиялық жəне қашғар маталарымен бəсекеге түсе бастады. Тіпті орыс саудагерлерінің қазақ 
ауылдары тұрғындарының талғамына сай мата түрлерін жеткізіп отыруға көше бастауы осының 
дəлелі болып отыр.  
Осындай себептерге байланысты тұрғындар ендігі кезекте жүн мен теріден жасалған өнімдерді 

тұтынуды азайтып, киім-кешекке дайын фабрикалық мата түрлерін пайдалануды дағдыға айналдыра 
бастады. Сөйтіп, мал шаруашылығынан алынатын өнімдерді матаға айырбастай бастады. Осыған 
байланысты күнделікті тұрмыста жүн, тері, киізден жасаған бұйымдар бірте-бірте қолданыстан шыға 
бастады. А.Левшиннің XIX ғ. 20-ж. мəліметтері бойынша киізден жəне түйе жүнінен тоқылған 
бұйымдарды кедейлер кең қолданған [13, 344], себебі олардың орыс саудагерлерімен айырбас 
жасауға мүмкіншіліктері бола бермеген.  

XIX ғ. соңы – XX ғ. басында қазақтар арасында көбінесе фабрикалық мақта матадан, яғни шыт, 
биязы, миткальдан тігілген киім-кешектерді кию кең өріс ала бастады. Ауқатты адамдар барқыт, 
атлас, парша жəне шұғадан киім-кешек тігу үрдісін қалыптастырса, сырттан келетін импорт 
тауарларына қол жеткізе алмаған қарапайым тұрғындар тері, жүн материалдарын кең пайдаланды. 
Мақалаға негіз болып отырған ҚР МОМ музейлік коллекциясында барқыт, атлас, шұға, паршадан 
тігілген көйлектер, шапан, бешпенттердің түпнұсқалары сақтаулы.  
Қорыта айтқанда, ұлттық киім-кешек – мəдениетіміздің, өнеркəсібіміздің даму көрсеткішінің 

айнасы, заттық – тұрмыстық мəдениеттің бір көрінісі. Сондықтан да көне жазба деректер мен 
ғалымдар мен саяхатшылардың белгілеулері мен сызбалары, ауыз əдебиет үлгілері мен тілдік 
деректердегі мəліметтер, көркем шығармаларда аталмыш тақырыпта сақталған жазба деректер аз 
болғанымен, бүгінгі таңда музей қорында сақталған киім-кешектердің түпнұсқалары арқылы ерекше 
құнды дерек алудың маңызы өте зор.  
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Резюме 
В статье на основе фондовых материалов коллекции одежды Центрального Государственного музея РК 

рассматриваются виды материалов, используемых в изготовлении одежды из кожи, шерсти, пушнины и др. 
Особое значение придается этнографическому анализу технологии обработки кожи, а также привезенных 
тканей начиная со II половины XIX в для пошива одежды – ситца, сатина, шелка. 

Ключевые слова: шкура, выделанная кожа, мех с лапок пушнины, замша, сафьян, нить из сухожильев, 
шагреневая кожа, ситец, миткаль, бархат, атлас,  парча. 

 
Summary 

In the article on the base of clothes collection of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan types of 
materials used in the manufacture of clothes made of leather, wool, fur, and others is considered. Ethnographic analysis 
of technology of leather processing as well as imported from the second half of the 19th century fabrics for clothing - 
calico, satin, silk are of particular importance. 

Key words: leather, fur of paws, suede, morocco, thread of the tendon, shagreen leather, cotton, calico, velvet, satin, 
brocade. 
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ҚАЗАҚ ТҰРМЫСЫНДАҒЫ ДƏСТҮРЛІ ШИ ТОҚУ ӨНЕРІ 
(ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ОРТАЛЫҚ МУЗЕЙІ  

МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ) 
 

Тимур Болсынбек - $Р МОМ-ны! антропология жəне этнология орталығыны! ғылыми 
-ызметкері. Алматы. tbolsynbek77@mail.ru 

Мақалаға қазақ тұрмысындағы дəстүрлі ши тоқу өнерін арнайы зерттеген қазақ ғалымдары мен ХІХ ғ. соңы – 
ХХ ғ. басында қазақ жерінде болған орыс зерттеушілерінің еңбектеріндегі деректер арқау болды. Аталмыш 
еңбектердегі сан алуан мəліметтерді өзара шендестіре зерттеу шидің дəстүрлі қазақы ортадағы шаруашылық 
жəне тұрмыстық маңызын  зерделеуге мүмкіндік берді.  

Тірек сөздер: дала, ши, шиен, өзен, шибау, түйебел, қазық, белағаш. 
 
Қазақтың ши тоқу өнері – тоқымашылық кəсіптегі кілем, алаша тоқу тəрізді ерте кезден келе 

жатқан дəстүрлі өнердің бірі. Ши тоқуға қамыс тəрізді өсімдікті пайдаланған. 
Ши – дала, шөлейтті өңірлерде жəне тау беткейлерінде өсетін, биіктігі бір жарым-екі құлаш 

көлеміндегі, сабағы жіңішке келген, қияғы бар қамыс тектес өсімдік. Жылдың маусым-шілде 
айларында гүлдейді. Ел ішінде ши түп-түп болып тығыз өскен жерлер – шиен деп аталады. Шиі 
аралас бозотты шилеуіт жерлер қыста малға жақсы жайылым оты саналады. Құмдауыт, шөлейіт 
өңірлердің тұрғындары ерте кездері ши жерасты суларына жақын жерлерде өсетіндіктен, құдықты 
сол маңдардан қазған. Сондай-ақ, шиі көп өсетін өзен бойындағы жерлер шиліFзен деп аталған. Осы 
өсімдіктен тоқылған дəстүрлі бұйым да ши деп аталады. 
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Мал азықтық жəне тұрмыстық бұйым ретіндегі шиді! маңызы туралы ХІХ ғ. соңғы ширегінде 
қазақ даласында болған орыс зерттеушілері өз еңбектерінде атап өтеді. Мысалы, Торғай даласын 
зерттеген А.И. Добросмыслов: «Ши Fсіп тGрған кезінде малға азы- болса, ал то-ылған ши жазда 
киіз Eйді! туырлығы мен керегесіні! аралығына тGтылады, ол Eйге сырттан жел Fткізіп жанға 
жайлы əсер береді», – деп шидің қасиетіне тоқталып өтсе [1, 336 б.], ғалым А.П. Федченко: «...-аза- 
тGрмысында шиден то-ылған бGйымдар ке! -олданылады, ...оны! тығыз то-ылғаны соншалы-, киіз 
Eйді сырт-ы ша!-тоза!нан, кEшті желден -ал-алайды, əрі Eйге Fкпек жел, таза ауа, жары- 
береді», – деп өз таңданысын білдіреді [2, 44 б.]. Ал, ХХ ғ. 30 жж. зерттеуші П.Ф. Домрачев Балқаш 
өңіріне жасаған экспедициясы негізінде жүргізген зертханалық зерттеулерінде шидің қағаз 
өндірісінде таптырмайтын шикізат көздерінің бірі екеніне баса назар аударған [3, 62 б.]. 
Бұнымен қатар, дəстүрлі қазақы ортада шиді тоқу тəсілі туралы мəліметтер қазақ ғалымдары 

М.С.Мұқанов, Ə.Тəжімұратов, Р.Шойбеков жəне т.б. зерттеушілердің еңбектерінде жазылған. 
Сондай-ақ, этнолог-ғалым Нұрсан Əлімбайдың жетекшілігімен жарыққа шыққан «Қазақтың 
этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дəстүрлі жүйесі» атты 5 томдық көлемді 
энциклопедиялық еңбектің 5-ші томында мақала авторының жазуымен мол иллюстрациялық 
фотоматериалдармен кеңінен қамтылды [4, 706-708 бб., 738-739 бб.]. 
Тоқылған ши сырт көрінісіне қарай а- ши, шым ши, ораулы ши деп үшке бөлінеді. Халық 

арасында оларды жалпылама түрде -анат шилер деп атайды [5, 111 б.]. Себебі, киіз үйдің керегесі 
-анат деп те айтылады, соған орай, кереге сыртына ұсталатын шиді -анат ши деп атаған. Ел ішінде 
оны кереге ши деп те атайды. Бұл атау да шидің қызметіне (кереге сыртына ұсталатындығына) 
байланысты қалыптасқан. Киіз үйдің бір босағасынан екінші босағасына дейін керегені айналдыра 
тартып байланған шиді ши тGту немесе ши Gстау дейді. Сонымен бірге іргеден жел соқпауы үшін 
кереге сыртынан тұтылған шиді айналдыра көлемі шағын ірге ши де ұсталады. Мұнымен қатар, 
ертеректе дəулетті адамдардың шеберлерге тапсырыс беріп арнайы жез орап тоқытқан əсем шилері 
де болған дейді. Жалпы шиден дайындалған бұйымдар көшпелі өмір салтына үйлескен, тасымалдауға 
қолайлы болған. 
 

 
А- ши. $Р МОМ -орынан (КП 20734-35) 

 
Тоқыған шиді басқа да түрлі шаруашылық үшін қолданған. Күнделікті шаруашылықта көлемі 

шағын, арасы селдір тоқылған шыпта шиді ошақтағы қазанның бетіне ұстауға, ондағы тағамға жел 
өтіп тұруына, таза тұруына пайдаланған. Сонымен бірге шиді құрт-ірімшікті кептіру үшін өреге 
қойған (оны Fре ши, -Gрт ши деп те атайды). Кей жерлерде кесе салатын кесе-апты да шиден 
жасаған. Киіз басу кезінде оған жүн шабақтауға, жүн түтуге, тары сүзуге, сойған мал етінің астына 
салуға, үйдің төбесін жабуға, сондай-ақ үйдегі сырмақ, киіз сияқты төсеніштердің ылғал тартып 
кетпеуі əрі қысты күні еденнен суық өтпес үшін астына төсеуге, тіпті үйге көгенделген төл, əсіресе 
ботаны қалқалап қою сияқты күнделікті шаруашылықтағы жұмыстарға кеңінен пайдаланылады. 
Тұрмыста, сонымен бірге алабота өсімдігінен са-ар -айнату үшін көлемі шағын арнайы са-ар ши де 
тоқыған. Шиден тоқып мал тұруға қолайлы ашық қора да салынады. Үй, аула тазалайтын сыпыртқы 
да əзірленеді. Тіпті ертеде жаугершілік заманда қазақ батырларының садақ жебесін салатын 
қорамсағы да шиден тоқылған.  
Ши тоқу ши тарту, ши аршу, ши орау, ши то-у деп аталатын үрдістерден тұрады. 
Ши тарту. Шиді пісіп-жетілген кезде жинай бастайды. Ол үшін шиді мал аяғы баспаған, бойы 

биік, түп-түп болып тығыз өскен жерлерден таңдап алынады. Өсіп тұрған шиді таңертеңгі немесе 
кешкі уақытта, сондай-ақ жаңбырдан кейінгі шық кезінде тартса, оның түбі жібіп, суырылғыш келеді. 
Бір ерекшелігі, суырылған ши тамырымен жұлынбайды. Көп күшті қажет ететіндіктен дайындау 
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жұмыстарына əйелдермен бірге ерлер де қатысқан. Олар қолдарына жеңсе киіп, шиді білекке орап, 
мықынға немесе иығына салып үзіп жинаған. Ол əдісті ши тарту деп атайды.  
Ши аршу. Түбімен қопарылып алынған шиді түйеге, жылқыға немесе өгізге артып ауылға жеткіз-

ген. Əкелген шидің бəрі бірдей тоқуға жарай бермейтіндіктен ішінен жуан-жіңішкелігіне қарай 
іріктеліп алынады да, сыртқы қабығының түпкі бөлігі жоғары бөлігінің ең беткі қабатында болған-
дықтан, оны түп жағынан жоғары қарай бойлай мұқият аршиды. Аршылғанын көлеңке жерге қойып 
əбден кептіреді. Кепкен соң бойын тұтастай бір тазалап шығады.  
Ши орау. Өн бойы тұтастай емес, жүнді əр жерінен аралатып ораған шиді орама ши немесе 

ораулы ши дейді. Онымен үйдің сол жақ босағасындағы ас-су тұрған тұсты оңашалап қоршауға 
пайдаланған. Күннің суық кезінде жүнмен оралған ши үй ішіндегі жылуды сақтауға өзіндік септігін 
тигізеді. Ораулы шиді тоқитын кезде, алдымен а-, сары, -ызыл, жасыл т.б. түстерде боялған жүнді 
түтіп, жіңішкелеп тарқатып созады да, шидің əрбір талын түрлі-түсті жүнмен алдын ала сызылып, 
белгіленген өрнекке көбіне таба- ою, -ош-армEйіз, -арғатGя-, -Gманбау, сы!армEйіз, тGмарша, 
ит-Gйры-, иттабан сияқты өрнектерге сай түсуін қадағалап, кезекпен орап шығады [6, 151-153 бб.].  
Ши ораудың екі түрлі əдісі бар. Біріншісі, то-улы тGрған шиді! Fрнегіне сала отырып орау, 

келесісі, жа!а Fрнек Eлгісімен орау. Аталған түрлердің қайсысымен тоқыса да ши шебердің талғам-
паздығына, ой ұшқырлығына, тəжірибелігіне байланысты шығады. Мұндай көркем тоқылған шилерді 
үйдің сəнді жиһаздарының біріне жатқызады.  
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі (əрі қарай – ҚР МОМ) қорында 

Қазақстанның əр өңірінен əр жылдары жиналған ұзын саны 40-қа жуық шиден тоқылған бұйымдар 
сақтаулы. Олардың басым бөлігі Алматы, О!тEстік $аза-стан, $ызылорда, Жамбыл жəне 
Ма!ғыстау, Атырау сияқты Қазақстанның оңтүстік пен батыс облыстарынан жинақталған. Бұйым-
дарды Қазақстанның əр түкпірінен Зəуре Шалдуарова, $алампыр Шымырбаева, Фатима Сахинова, 
Нағима Сейітова, Сəби Килібаева, $ыналы Ержанова, Сəлима Dзірбаева, Хадиша Рзалиева жəне 
басқа да ісмерлер нақышына салып тоқыған.  
Музей қорындағы бұйымдардың ішінде көшпелі тұрмыс пен шаруашылықта кең таралған түрлі 

түске боялған жүнмен көркемдеп шаршы (ромбы) өрнектері оралған шым шиді киіз үйдің ажарын 
аша түсетін жабдықтарының бірі ретінде қарауға болады. Мысалы, ҚР МОМ қорындағы (НВФ 
4851/116) шым шиді орағанда оның түп жағы мен шашақ жағын алмастырып салған. Ши түрлі 
(қызыл, сары, көк, қоңыр, ақ) түске боялған жіптермен ұластырмалы текемет өрнегі салынып оралып 
тоқылған. Ортаңғы бөлігі мен қызыл түсті фонға үлкен төрт шаршы орналасып, оны айналдыра 
қызыл, сары, көк түсті жіптермен сы!армEйіз өрнегі қатарланып салынған.  

 

 
Шым ши. $Р МОМ -орынан (НВФ 4851/116) 

 
Шаршылардың ортасына мEйіз өрнегі бейнеленген. Қолтықшасына -осмEйіз өрнегі үшкілдене 

салынған, онда таулы жердің бейнесі кескінделген. Шиге түсірілген ою-өрнектің қоңыр түстегі 
астыңғы-үстіңгі жиектері ақ-қара түсте тара- оюымен аяқталған. Шидің ұзына бойының екі шеті 
алаша тəрізді термеленіп тоқылған. Екі шетінде иірілген жүннен көлденеңінен үш-үш бау тағылған.  
Ши тоқу. Шеберлер шиді қарапайым жасалған құрылғымен тоқыған. Оны жергілікті жерлерде 

тEйебел, ши -Gрғыш деп те атаған. Құрылғыны бастырма астына немесе шаруашылық заттар қоюға 
арналған қосалқы киіз үй, сондай-ақ қыстық үй ішіне де құрған [4, 534-535 бб.].  
Ши тоқитын құрылғы жасау үшін, биіктігі 1 метр шамасындағы аша басты екі ағашты тоқылатын 

шидің көлеміне қарай 1-1,5 құлаш аралығында жерге қағады. Екі ашаға көлбеулете жуандығы үш 
елідей болатын жұмыр сырық салынады. Сырықты халық тілінде белағаш, ар-алы- деп те атайды. 
Сырықтың өн бойының əр тұсынан тоқылатын жіп ары-бері сырғымай, бір ізбен жүгіріп отыру үшін 
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кертіп шығады. Бұдан соң шиді тоқитын иірілген жіпті қос қабаттап ширатып, оны салмақты қылу 
үшін тас сияқты бірнеше затқа домалақтап төгеді. Тасқа домалақталған жіпті салма деп те атайды. 
Осы салманы ары-бері алма-кезек айқастыру арқылы шалу үшін, сырыққа арасын бір қарыстай етіп 
тең орта тұсынан көлденеңінен іледі. Осы сырықты бойлай ілінген жіптің ортасына əкеліп бірінші 
шиді салып, жіптерді алма-кезек ары-бері айқастырып түсіреді. Бұл ши осы желіспен бастан-аяқ 
тоқылғаннан соң келесісі салынады, сөйтіп ол осылайша ши тоқылып болғанша ретімен жүргізіліп 
отырады.  
Ши тоқу тəсілін арнайы зерттеген Ə.Тəжімұратов, сырықта тоқылған жіптің арасы 10-15 см 

болып, саны шамамен жиырма-отыз болуы мүмкін дейді. Тоқылған шидің бас-аяғы бірдей тең түсіп 
əрі жылжып кетпес үшін орайтын шидің -ара-Gс (түп) жағы мен бас (шашақ) жағы алма-кезектесіп 
салынады. Шидің шеттері сөгілмес үшін, екі шетіне қатарынан төрт шиді қабаттап, иірілген жүн 
жіппен айқастыра байланыстырған жерді «ала-аны», ал үш шимен қабатталғанын шыбын -анат десе, 
оның екі шетіндегі байланған жіпті шибау дейді [7, 57 б.]. Дайын болған шидің бас-аяғын біркелкі 
тегістеп қырқып шығады.  
Тоқылған шиді сапасына, əсемдігіне жəне ұзындығына қарай, оның бағасын шебердің өзі 

белгілеген жəне оның құны көбіне малмен есептелген. Ел ішіндегі мəліметтерде көлемі үлкен, 
ұзындығы шамамен бір қанаттай болатын тоқылған ши тұрқы ірілеу келген екі немесе үш қойға 
бағаланған дейді. Алайда тоқыған ши тапсырыс берушінің ойынан асып түсіп жатса, оның 
ризашылығына қарай бұйым бағасы өскен.  
Сонымен қатар, ши атауына байланысты халық тілінің паремиологиялық қорында «Шы--ан -ыз 

шиден тыс-ары»; «Dйелі! жа-сы болса, ат Eстінен дабыр ет, жаман болса, ши тEбінен сыбыр ет» 
деген де мақал бар. 
Қазақтың ши тоқу өнері күні бүгінге дейін өзінің маңызын жоймаған ұлттық құндылықта-

рымыздың бірі болып саналады. 
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С. 336. 
2 Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. - СПб., 1897. Т. І, Вып. ІІ. – С. 44. 
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Резюме 
Источниковой базой для данной статьи послужили материалы казахских ученых конца ХІХ – начала ХХ вв., 

а также труды русских исследователей, побывавших в казахской степи. В статье показаны основные 
«технологические циклы» изготовления данного вида традиционных промыслов казахского народа. 

Ключевые слова: степь, чий (ши), всходы травы (шиен), река, чиевая нить (шибау), туйебел (устройство 
для плетения чий), столб, горизонтальная балка. 

 
Summary 

As the basis for these article materials of the kazakh scientists of the late 19th - early 20th centuries, as well as the 
works of Russian researchers who visited the Kazakh steppe are used. Mutually comparing multiple sources, given in 
the above studies appeared the opportunity to review and examine the economic and consumer relevance of reed in 
traditional kazakh environment.  

Keywords: steppe, reed, shien (shoots of grass), river, tuiebеl (device for reed weaving), qazyq (pile), belagash 
(horizontal pole). 
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ҚАЗАҚТЫҢ ДƏСТҮРЛІ КИІЗ БАСУ ӨНЕРІ (ҚР МЕМЛЕКЕТТІК ОРТАЛЫҚ МУЗЕЙІ 

ҚОРЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ) 
 

Орынбасар Əлім - $Р Мемлекеттік Орталы- музейі,  
$аза-стан тархын зерттеу орталығыны! ғылыми -ызметкері. 

 
Мақалада қазақ халқының текемет басу өнері, технологиясы мен үрдістері жəне оның бетіне салынатын ою-

өрнектері, композициясы, текемет басудың таралу аймағы, сондай-ақ, оның жергілікті аймақтық ерекшеліктері 
зерттелді.  

Тірек сөздер: күзем жүн, қой тоғыту, жүн сабау, жүн шабақтау, шүйкеленген жүн, түр салу, бет тарту, 
текеметтің төсегі, текеметтің көлі, текеметтің қорғаны, отау өрнегі, киіз тебу, киіз булау, киіз білектеу, киіз 
ұзындау, киіз кірлеу.    

 
Қазақ халқының ерте замандардан келе жатқан қолөнер кəсіпшілігінің бір саласы – киіз басу өнері. 

Алтай даласындағы Пазырық қорғандарына жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары кезінде 
(б.з.д. V ғ.) табылған заттардың ішінде киіз қалдықтары да кездеседі. Қазақ даласының климаттық 
ерекшелігіне қарай жылдың төрт мезгілінде көшіп қонып, дəстүрлі көшпелі өмір кешкен халқымыз-
дың киім-кешегі, баспанасының жабын киіздері, тұрмыстық жəне шаруашылық бұйымдарының 
барлығы қол жетімділігіне қарай, қолындағы төрт түлік малының терісінен, жүнінен жасалғандығы 
белгілі. Қойдың жүнінен киіз басып, одан, текемет, сырма-, тGскиіз, откиіз сияқты үй бұйымдарын, 
сонымен қатар, ая--ап, кесе-ап, санды--ап, шайкиіз, атжабу, асмалды- (тEйежабу),  ботажабу, 
жайнамаз сияқты тұрмыстық жəне шаруашылық заттарын жасаған.  
Қазақтардың киіз басу өнері жəне одан жасалатын бұйымдары жайында көптеген Отандық жəне 

шетелдік зерттеушілердің ғылыми зерттеу еңбектері мен мақалалары жарық көрген. Мəселен, ХІХ 
ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында Орта Азия мен Қазақстан халықтарының тұрмыс 
тіршілігін зерттеген А.И. Добросмысловтың [1], Р.Карутцтың [2], А.Н. Глуховтың [3], И.С. 
Руденконың [4]  еңбектерінен қазақтардың əр үйінде киіз жəне киізден жасалған үй жиһаздарын 
көруге болатындығын жазады. ХХ ғасырдың 50-жылдардың аяғынан бастап, 1990 жж. дейінгі 
Отандық этнограф жəне тілші ғалымдар Э.Масановтың [5], С.Қасимановтың [6], Ə.Тəжімұратовтың 
[7],  М.Мұқановтың [8], Ə.Марғұланның [9], жəне Д. Мұхамедованың [10] зерттеу еңбектерінде киіз 
басу өнерінің технологиясы жəне киізден жасалатын сырмақ, текемет, тұскиіз сияқты бұйымдардың 
таралу аймағы, оның бетіне салынатын ою-өрнегінің түрлері жайында айтылады. Еліміз Тəуелсіздігін 
алған жылдары ұлттық мəдени құндылықтарымызды зерттеу жəне оны көпшілік қауымға насихаттау 
ісі арта түсті. Осыған байланысты көптеген ғылыми еңбектер мен мақалалар жарияланды. Мəселен, 
Ө.Жəнібековтің [11], өнертанушы Ш.Тоқтабаеваның [12] зерттеу еңбектері жарық көрді. Сонымен 
қатар, 2012 жылы ҚР Мемлекеттік Орталық музейінің директоры, этнолог-ғалым Нұрсан Əлімбайдың 
жетекшілігімен жəне ғылыми редакторлығымен жарық көрген «Қазақтың этнографиялық 
категориялар, ұғымдар мен атауларының дəстүрлі жүйесі» атты энциклопедияның 3-томындағы 
«Киіз басу» [13] сондай-ақ, аталмыш энциклопедияның 5-томындағы «Текемет» [14] атты мақалада 
текемет басу өнері жəне оның бетіне салынатын ою-өрнектері жайында кең көлемде сипатталған. 
Біз бұл мақаламызда бет санының шектігіне байланысты киіз бұйымдарының ішінен тек – 

текеметке ғана тоқталуды жөн көрдік. Себебі, текемет Қазақстанның барлық аймағында кең 
қолданыста болған.  
ҚР Мемлекеттік Орталық музейінің (əрі қарай ҚР МОМ) «кілем-киіз» бұйымдары коллекциясы 

қорында 91 сақтам бірлік текемет сақтаулы. Олардың көпшілігі жекеленген адамдардың тапсыруы-
мен түскен. Сондай-ақ, ҚР МОМ қызметкерлерінің Қазақстанның əр аймағына жəне Түркіменстан-
ның, Қарақалпақстанның қазақтар тұратын елді мекендеріне жасаған этнографиялық экспедициясы 
барысында жинақталған.  
Текемет – киіздің бетіне көркемдеп түрлі ою-өрнек салып басылған үй бұйымы. Ол тек төсеніш 

ретінде қолданылған. Ертеде киіз үйдің еденінен сыз өтпеу үшін жерге шыпта ши төсеп, оның 
үстінен бетіне көркемдеп түрлі өрнек салып басылған текемет төселетін. Мұндай жүннен басылған 
текеметтер жерден сыз өткізбейтін, жылу сақтағыш қызмет атқарумен қатар, үйдің ішіне көрік беріп 
те тұрады. Текемет, көбінесе, ақ немесе қара түсті болып келеді. Яғни, оның тFсегі (фоны) қара түсті 
болса, бетіне тартылған ою-өрнегі ақ түсті, немесе керісінше, тFсегі ақ түстен таңдалса, оюы қара 
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түсті болады. Сонымен қатар, текеметтің өңін аша түсу үшін, оның қара немесе ақ түсті төсегіне 
тEрді яғни, ою-өрнекті қызыл, сары, жасыл, күлгін түске боялған жүннен салған. Əдетте, текеметтің 
композициясы кілем тəрізді ортасы кFл, оны кейде таба- деп те атайды, жиегіндегі жалпақ жолағы 
-орған жəне текеметтің кFлі мен -орғаныны! арасын айырықшалап тұратын су деп аталатын жіңішке 
жолақтардан тұрады. Текеметтің көліне отау өрнегі ретінде екі немесе одан да көп шаршы (ромб) 
салынып, ішіне мүйіз өрнегінен түрленген тFрт-Gла- өрнектері басылады. Жиегіне айналдырыла 
тFсегінен (фонынан) өзге түсті су жүргізіліп, арасындағы қорғанына ит-Gйры- немесе тGлғамEйіз, 
тGмарша, сы!армEйіз өрнектері салынады. Кейбірінің жиегі айналдырыла ешкі немесе жылқы 
қылынан шашақталып жасалады. Жиегінің шашақталуы жайында ХІХ ғ. аяғындағы Торғай өңірінің 
мал шаруашылығын зерттеген А.И. Добросмыслов былай деген болатын: «... ешкіні! əдемі Gзын 
жEнді терісін таспалап тіліп алып, -ыз жасауына кілеммен бірге -оса берілетін текеметті! 
жиегін айналдыра кFмкереді» [1. 278 с].  
Текемет басу өнері Қазақстанның барлық аймағында кеңінен тараған. Əйтсе де, əр аймақтың 

шеберлерінің басқан текеметтерінде жергілікті ерекшеліктері байқалады. Мəселен, Қазақстанның 
батыс өңірі тұрғындарының арасында, екі жағына да түр салып басылған екі бетті текеметтер 
кездеседі. Бұндай, текеметті басу өнері, көбінесе, көршілес түркімен халықтары арасында да кең 
тараған. Қазақстанның батысын мекендеген қазақтар арасында аталмыш екі бетті текеметті басу 
өнері көшпелі тұрмыс кешіп түркімендермен тығыз этноконтактілік байланысқа түсуінің əсерімен 
ауысқан деп айтуға болады. Батыс Қазақстан (Орал) облысында жасалған осындай екі бетті 
текеметтің бір үлгісі ҚР МОМ қорында сақтаулы (КП 21653).  

   

  
Екі бетті текемет. Батыс $аза-стан (Орал) облысы. $Р МОМ -орынан (КП 21653). 

 
Сондай-ақ, Қазақстанның батысы мен Қызылорда өңірі тұрғындары арасында, ақ түсті тFсегіні! 

көліне (ортасына) түрлі-түске боялған талдырма киізден сы!армEйіз немесе сы!арFкше сияқты 
өрнектерді қиып алып, кFліне отау өрнегі ретінде екі немесе үш шаршы (ромб) салып, ішіне тFрт-
-Gла- өрнегі басылады. Бұндай, текеметтердің бетіндегі ою-өрнегі айқын көрініп тұратындығымен 
ерекшеленеді. ҚР МОМ қорында осындай текеметтің көптеген түрі сақтаулы. Соның бірі КП 17730 
нөмерлі текемет.   

 
Текемет. А-тFбе обл. $Р МОМ -орынан (КП 17730). 

Жетісу өңірі шеберлерінің басқан текеметтерінің ою-өрнегі ірі, айшықты болып  келетіндігімен 
ерекшеленеді. ҚР МОМ қорында Жетісу өңірі текеметінің бір үлгісі КП 16922 нөмерімен сақтаулы.   

 

 
Жетісу текеметі. $Р МОМ -орынан (КП 16922). 
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Қазақстанның оңтүстік өңірі шеберлерінің қолынан шыққан текеметтер өзіндік ерекшеліктері бар. 
Мəселен, текеметтің «тFсегі» деп аталатын қоңыр немесе ақ түсті тFсегіне ашық сары немесе қызыл 
түсті жүннен жұқалап «бет» тартып алып, ою-өрнегін түрлі-түске боялған шүйкеленген жүннен 
созып отырып салады. Кейде, текеметтің жиегі түрлі-түске боялған жылқы қылынан немесе ешкінің 
ұзын жүнді терісін таспалап тіліп алып, бірге басып шашақтап жасаған. ҚР МОМ қорында осындай 
шашақты текеметтің келесі бір түрі КП 16857 нөмерімен сақтаулы.  

 

 
Шаша-ты текемет. О!тEстік $аза-стан (Шымкент) обл. $Р МОМ -орынан (КП 16857). 

 
ҚР МОМ-ның «кілем-киіз» бұйымдары коллекциясы қорында сақтаулы өзге де аймақтардың, 

яғни, Шығыс Қазақстан, Орталық Қазақстан жəне Солтүстік Қазақстан өңірлерінің текеметтеріне 
зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында айтарлықтай айырмашылықтар байқала бермеді. Ондағы 
текеметтердің ақ немесе қара түсті төсегінің (фонының) кFліне отау өрнегі ретінде екі немесе бірнеше 
шаршы (ромб) салынып, ішіне тFрт-Gла- өрнектеріне толтырылған. Жиегіндегі қорғанына 
ит-Gйры- немесе тGлғамEйіз, тGмарша, сы!армEйіз сияқты өрнектерге толы болып келеді. 

Текемет басу. Текеметті қойдың күзде қырқылған к'зем жүніне қозы жүнін қосып басқан. 
Себебі, к'зем ж'нні! талшықтары қысқа, тез ұйысқыш болып келеді. Əдетте, текемет басу ісі, 
туған-туыстың, көрші-қолаңның қатысуымен атқарылатын ұжымдық іс-əрекет болып табылады жəне 
ол бірнеше сатылардан тұрады. Алғашқы дайындық қойды тоғытудан басталды. Ол қойдың кEзем 
жEнін қырқатын күннен, бір-екі күн бұрын жасалады. Яғни, қой жүніне жабысқан шаң-тозаңнан 
арылту үшін өзенге апарып тоғытады. Қой жүні кепкен соң, қырқым басталады. Қой қырқым 
жұмысы да ауыл-аймақтың бірлесіп атқаратын науқандық жұмыстардың бірінен саналады. 
Қырқылған жүндердің ақ жəне қара түстілері бөлек-бөлек іріктеліп, су тимейтіндей бастырма астына 
жиналады. Дайындық жұмыстарының келесі сатыларының бірі – жEн сабау. Əдетте, киіз немесе 
текемет басуға арналған жүнді сабау ісі 8-10 əйелдің қатысуымен атқарылады. Жүн сабау үшін, ашық 
алаңқайға екі-үш тулақты қатарластыра төсеп, үстіне сабалатын жүнді шақтап, жаймалап салады. 
Жиналған əйелдер тулақты айнала қаумалап отырып, қолдарына сабау алып, жүнді қос қолдап, 
сермей тартып сабайды. Əдетте, жүн сабаудың өзіндік ырғағы бар. Жүн сабаушылырдың қимылы бір 
ырғақпен, бір адамның қимылындай орындалуы керек. Ол ырғақты сақтамаса, сабау бір-біріне 
соқтығысып сабаушыларға зияны тиюі мүмкін. Сабалған жүннің іртігі жазылып көпсіп, жабысқан 
шөп-шалаңнан жəне ошаған сияқты тікендерден арылады. Осылайша, қой жүні қырқылып, өңделіп 
болған соң, текемет басу ісіне жалғасады.  
Текемет басу ісі – шыпта шидің жEн шаба-тау, тEр салу, ысты- су себу, киіз тебу, булау, 

білектеу, Gзындау, кірлеу сияқты бірнеше үрдістерден тұрады.  
ЖEн шаба-тау – шидің бетіне сабаудың көмегімен жүнді бір тегіс етіп жаймалап шығу. Текемет 

басу үшін ұзындығы 5-6 құлаш, ені 2,5 құлаш көлемінде тоқылған ақ шидің бетіне сабалған жүнді 
тегістеп сабаумен 4-5 см. қалыңдықта біртегіс етіп жаймалап салып шығады. Əдетте, жEн 
шаба-тауды тəжірибелі əйел атқарған. Себебі, шаба-талған жEнні! бір жері қалың, бір жері жұқа 
болып шығуы мүмкін.  

ТEр салу – шабақталған жүннің немесе шала басылған киіздің бетіне ою-Fрнек салу. Текеметтің 
бетіне т'р салу яғни, ою-өрнек салу екі түрлі тəсілмен орындалады. Оның бірінші тəсілінде – 
шабақтаған жүннің бетіне тEрге арналған шEйкеленген жүнді созып отырып салады. Бұндай əдіс 
ісмерден асқан шеберлікті, ептілікті жəне ой ұшқырлығын талап етеді. Себебі, салынған тEрді! 
қисаймай дұрыс түсуін жəне оның симметриялық дəлдігін сақтай білу керек. Шүйкеленген жүннен 
тEр салу барысында тFсегіні! бетіне оң қолмен созып отырып, сол қолдың сыртымен бастырып 
салып шығады.  
Текеметке түр салудың екінші тəсілі – толық басылмаған тFсегіні! бетіне тEрге арнап алдын-ала 

дайындалған əр түске боялған талдырма киізден (жұқа киізден) түрлі өрнекті қайшымен қиып алып 
салады. Бұндай əдіспен салынған тEр текемет бетінде айқын көрініп, айшықты болып шығады.  
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Текемет басудың бірінші тəсілі барысында яғни, шаба-талған жүннің бетіне шEйкеленген жүннен 
тEр салынғаннан кейін, оның үстінен бір шетінен бастап ожаумен қайнап тұрған ыстық суды біртегіс 
етіп, шашыратып себелеп шығады. Ыстық су құйылған соң, шабақталған жүн мен оның бетіне 
тартылған тEр бір-біріне кірігіп, қабыса түседі. Жүннің шетінен бастап ыстық су құйып жатқанда 3-4 
əйел қатар отырып, тартылған жүнді шиімен қоса шиыршықтап орап отырады. Осылайша, шабақ-
талған жүн аяғына дейін ыстық су себеленіп, шиыршықталып оралады. Содан соң, оралған шидің 
басы мен аяғын есілген жіппен мықтылап байлап қояды. Орта тұсынан бір жіпті бостау байлап, оған  
шиді əрі-бері домалатып сүйрету үшін тізгін жіп өткізеді. Текемет басудың келесі сатыларының бірі – 
киіз тебу.  

Киіз тебу – шидің бетіне жаймалап салынған жүннің үстінен «ыстық су» құя отырып, шиді 
жүнмен қоса шиыршықтап орап, төрт-бес адамның (басылатын киіздің көлеміне қарай одан да көп 
адам болуы мүмкін) қатарласа тұрып, арлы-берлі домалатып тебу үрдісі. Шиыршықталып оралған 
шидің орта тұсынан тұйықталып бос байланған жіпке тізгін жіп өткізіп алып, бір адам алға қарай 
сүйретіп, қалғандары артынан домалата теуіп отырады. Киіз тебушілер үйден ұзаңқырап, кеткенде 
шиді бұрып алып, кері қарай домалатып екі аяқтарымен алма-кезек тебе түседі. Текемет басуға 
арналған киіз бір сағат көлемінде тебіледі. Осыдан соң, байлауы шешіліп, Текемет бетіне салынған 
тEрді қарап көреді. Егер, қисайған жерлері болса, түзетіп қайтадан орап, екі үш сағатқа дейін киіз 
тебу жұмыстарын жалғастырады. Киіз тебу үрдісі ұзаққа созылған сайын киіздің пісуі мықты болып, 
жүн талшықтары түтеленбей, шымыр болып шығады. Киіз тебу үрдісінен кейінгі атқарылатын іс-
шаралардың бірі булау деп аталады.  

Булау – басылған киізді шиден шығарып алып, ыстық су құйып, үстіне қалың тон немесе киіз 
сияқты заттармен жылылап жауып қою үрдісі. Ол үшін шиыршықталып оралған киізді шиден 
шығарып алып, оң-терісін ауыстырып отырып үш, төрт қайта шиыршықтап орап, үстінен ыстық су 
құйып жауып тастайды. Бұл үрдіс бір жарым сағат көлемінде созылады. Осылайша, жылылап 
жабылып қойылған Текеметтің жүн талшықтары бір-біріне кірігіп, жұмсарып бөге түседі. Текемет 
басудың келесі сатыларының бірі – білектеу.  

Білектеу – киіз басушылардың қатарласа отырып текеметті ары-бері домалатып, білекпен басу 
үрдісі. Буланған киізді орауынан жазып алып, қайтадан тығыздап шиыршықтап орап, бір екі жерінен 
буып байлайды. Содан соң, оны текемет басушылар жайылған шидің бетіне ары-бері домалатып 
білекпен басады. Осы үрдісті білектеу деп атайды. Арасында орауын жазып алып, қарсы жағынан 
бастап шиыршықтап орап, білектейді. Əдетте, бұл үрдіс шамамен бір жарым сағатқа дейін созылады. 
Содан соң, келесі атқарылатын жұмыстардың бірі – Gзындау деп аталады.  

%зындау – шиыршықталып оралған текеметті бір басынан екінші басына жəне екінші басынан 
бірінші басына қарай созғылап білектеу. Бұл үрдіс 15-20 минутқа созылады. Білектеуден кейін 
текеметтің көлемі ұлғайып, созыла түседі. Содан соң, шеттері тегістеліп, қайшымен қырқылады. 
Осылайша, текемет басу үрдісі аяқталады. Енді оның шуашынан жəне кір-қоңынан арылту үшін 
кірлеу жұмысы жасалады.  

Кірлеу – дайын болған киізді арықтың, өзеннің немесе бұлақтың маңына əкеліп, тақтайдың 
болмаса үйілген тастардың үстіне жайып, əбден тазарғанша су құяды. Кірленген киіз шуашынан 
арылып, тазарып шығады. Содан соң, текеметті бірер күн көзіне жайып кептіреді. Осылайша, текемет 
төсеніш ретінде қолдануға дайын болады.  
Қазіргі таңда киіз басу ісі кенжелеп қалды. Ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келген 

дəстүрлі сабақтастық үзіліп барады. Оның бір себебі, нарық заманында алыс-жақын шетелдерден 
келген төсеніш бұйымдардың көбеюі, екіншісі – киіз басу өнері көптеген жұмыс күшін қажет ететін 
ұжымдық, машақаты көп іс-əрекет болып табылады.  

 
1 Добросмыслов А.И. Скотоводство в Тургайской области. - Оренбург: Тургайский обл. стат. комитет, 

1895. - 360 с.  
2 Карутц Р. Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке. - СПб.: Изд. А.Ф.Девриена, 1911. - 189 с. 
3 Глухов А.Н. Зимнее жилище актюбинских и адаевских казахов // Казаки. Антропологические очерки. 

Издание особого комитета Академии наук по исследованию союзных и автономных республик. - Л.: АН СССР, 
1927. - С. 108-134;  

4 Руденко И.С. Очерки быта северо-восточных казахов // Казаки. Сборник статей антропологического 
отряда Казахстанской экспедиции АН СССР. Исследование 1927 г. - Л.: АН СССР, 1930. С.1-72;  

5 Масанов Э.А. Казахское войлочное производство во второй половине ХІХ нач. ХХ вв. // ТИИАЭ АН 
КазССР. Т. VI. - Алма-Ата, 1959. - С. 104-126;  



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №4 (47), 2015 г. 

203 

6 $асиманов С. $аза- хал-ыны! -олFнерi. - Алматы: $аза-стан, 1969;  
7 ТəжімGратов D. Шеберді! -олы орта-. - Алматы: $аза-стан, 1977. - 96б. 
8 Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла. - Алма-Ата: Казахстан, 1979. - 120 с. 
9 Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. Т. 2. - Алма-Ата: Hнер, 1987. - 288 с.  
10 МGхамедова Д. Киіз басу // ЖEннен жасалатын бGйымдар. $Gраст. К.МG-анов. - Алматы: $айнар, 1990. - 

16-23 бб.  
11 Жəнібеков H. Уа-ыт керуені. -  Алмтаы: Жазушы, 1992. - 192 б.  
12 Тохтабаева Ш.Ж. Шедевры Великой степи. - Алматы: Дайк-Пресс, 2008. - 240 с. 
13 $аза-ты! этнографиялы- категориялар, Gғымдар мен атауларыны! дəстEрлi жEйесi. Энциклопедия. 3-

том. Ғылыми редакторы жəне жоба жетекшісі НGрсан Dлімбай. - Алматы: РПК “Слон”, 2012. - 736 б. 
14 $аза-ты! этнографиялы- категориялар, Gғымдар мен атауларыны! дəстEрлi жEйесi. Энциклопедия. 5-

том. Ғылыми редакторы жəне жоба жетекшісі НGрсан Dлімбай. - Алматы: «Азия Арна», 2014. - 839 б. 
15 Авторды! 2013 ж. О!тEстік $аза-стан облысына жасаған этнографиялы- экспедиция 

материалдарынан.  
 

Резюме 
В статье повествуется процесс традиционного валяния текемета у казахов. При это исследованы тонкости 

данного процесса, технология нанесения узоров, композиция, регионы его распространения, а также местные 
особенности процесса изготовления текеметов.  

Ключевые слова: осенняя стрижка, купание овец в реке, теребление шерсти, тонкими палочками для 
распушивания шерсти при валянии кошмы, приготовлять расчесанную шерсть для прядения, наносить узор, 
фон, центральное поле, бордюр, вид узора, нить для кошмоваляния, кошмоваляние,  обдавать кипятком войлок, 
катать руками (между локтем и кистью) в процессе производства кошмы, удлинять кошму в процессе валяния 
войлока, валять войлок с орнаментом.    

 
Summary 

In the article traditional process of felt-making of tekemet (carpet) among the Kazakhs are considered. Alongside 
with this studied the methonss of the process, technology of application patterns, the composition, regions of its 
distribution, as well as local peculiarities of the process of manufacturing of tekemets are also mentioned. 

Key words: autumn shearing, bathing of sheeps in the river, wool pulling, thin sticks for wool fluffing when felting 
of felt mats, prepare combed wool for spinning, apply the pattern, background, central field, border, type of pattern, 
string to felt-making, felt-making, pour boiling water of felts, roll with hands (between the elbow and hand) during the 
production of felt, lengthened felt during felting, felting with ornament.  
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Бұл мақалада қазақ жанұясы мен күнделіктегі өмірге əсер ететін неке қатынастарының тарихы этнография 

бағытында қарастырылады. Жеке айтқанда сонғы жиырма жылдағы қазақ жанұясынның қарым-қатнастары  
некедегі азаматтардың бір-біріне əсер ететіндігі талданады. Жаңа отбасының негізі қалыптасқан дəстүр мен 
əдет-ғұрыпқа да байланысты. Сонымен қатар, жанұя философиясы психологиялық фактормен де тығыз 
сабақтасады. Күнделіктегі этика, мəдениет жəне қалыптасқан тəртіппен де ерекшеленеді. Өйткені, жаңа 
жанұяда, яғни екі жастың арасында қалыптасатын қатынастар аталған себептерге тіреледі. Сонғы жылдары 
байкап көрсек, өткен ғасырдын жəне қазіргі кезеңдегі жанұяның ерекшіліктері бар ма, жоқ па бізді осы 
қызықтырады. Осы мəселелерге жауап беру үшін мақала авторы зерттеушілердің ой-пікірлеріне сүйенеді. 
Болашақта жанұяны сақтап қалу жəне неке проблемалары туындамауы үшін ғалымдардың көзқарастарына 
сүйене отырып мəселені шешіп көрейік. 

Тірек сөздер: этнография, əдет-ғүрып, неке қатынастары, қазақ жанұясы 
 
Қазақ отбасы мен некелік қатынастарын этнографиялық тұрғыда зерттеудің ғылым үшін де, 

күнделікті өмір мүддесі үшін де зор маңызы бар. Ғылымның қазіргі табыстары қоғам дамуы мен 
этнография тарихын зерттеушілерге аса құнды, жаңа деректер беріп отыр. Тəуелсіздік алған 
Қазақстанда өтпелі нарықтық қатынастардың ауыр кезеңін бастан кешірген неке жəне отбасы 
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жағдайы тарихи-этнографиялық жəне этносоциологиялық зерттеулерді қажет етеді. Қазақстанның 
болашақта тұрақты дамуы үшін неке жəне отбасы жағдайы тұрақты болуы қажет.  
Неке тұрақтылығын зерттеу мақсатында Оңтүстік Қазақстан өңірі алынып отыр. Біріншіден, бұл 

аймақ қазақтың салт-дəстүр, əдет-ғұрпы сақталынған жер. Екіншіден, қазақтармен қоса басқа да ұлт 
өкілдері (өзбек, тəжік, орыс) тұрады. Отбасы жəне некеге байланысты қызығушылықтың тууы 
отбасының өміршеңдігіне байланысты. Бала туылуына, яғни демографияға қатысты неке тұрақты-
лығы жəне неке құрылымының жақсару мəселесі мемлекеттік маңызға ие болып отыр. Оған дəлел, 
Президент Н.Ə. Назарбаевтың басшылығымен отбасы жəне əйелдер істері жөніндегі Ұлттық 
комиссияның үкіметпен бірлесе отырып жасаған қазіргі гендерлік саясат жөніндегі стратегияның 
жобасы бола алады [1].  
Оңтүстік Қазақстанға – Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстары кіреді. 

Оңтүстік Қазақстан Өзбекстан, Қырғызстан сияқты Орталық Азия мемлекеттерімен шектеседі. Бұл 
осы мемлекеттерде дəстүрлі мəдени-тұрмыстық параметрлардың сақталуымен ерекшеленеді. 
Оңтүстік Қазақстан өңірінде республикамыздың басқа аймақтарына қарағанда халқымыздың əдет-
ғұрпы, мəдениеті, отбасылық дəстүрі жақсы сақталған. Бұған əсер еткен жағдай - осы аймақта қазақ 
халқының көп шоғырлануы. Оңтүстік Қазақстан халық саны жағынан да республикадағы ең ірі 
аймақ.  
Тəуелсіздік алғаннан кейін неке-отбасылық қатынастар өзгеріске түсе бастады. Неке жəне отбасы 

мəселесін анықтауда ғалымдар мынадай негізгі сұрақтарды: неке отбасылық қатынастардағы отбасы 
қызметі, неке сапасы, отбасындағы билік құрылымына байланысты пікірлер қай бағытқа өзгергенді-
гін білуге тырысты. Социолог-ғалым З.Ж. Жаназарова өз монографиясында некеге тұруға байланыс-
ты мынадай төрт көзқарасты атап көрсетеді: 1) некеге деген жаман көзқарас, оның қажетсіздігі, 2) 
болашақ жарын таңдаудағы жоғарғы талап, яғни адам өз ойындағы адамды таппаса өмір бойы жалғыз 
өтуге дайын, 3) таңдаудың орташа түрі, адам ұнатқан жарын кездестірсе неке құруға даяр, 4) 
таңдаудың төменгі түрі, адамға некеден басқа ешнəрсе керегі жоқ, некені өзіндік бағалаудан жоғары 
қояды [2]. 
Некеге отыру мақсаттарын есепке ала отырып, Оңтүстік Қазақстан өңірі бойынша некедегілер 

санын анықтаймыз. 1999 жылғы санақ қорытындылары бойынша 1989 жылмен салыстырғанда некеге 
тұрушылардың санының азайғандығын көреміз. Некедегілер бойынша ең жоғарғы көрсеткішке 
Оңтүстік Қазақстан облысы ие – 58,9 %, Қызылорда облысы – 57,2 %,  Алматы облысы – 56,6 %, 
Жамбыл облысы – 55,8 %. Келесі кезекте некедегі ер адамдардың көрсеткішін анықтасақ, бұл жерде 
жоғарғы орында Оңтүстік Қазақстан облысы – 62,9 %, одан кейін Алматы облысы – 61,5 %, Жамбыл 
облысы – 61,3 %, Қызылорда облысы – 58,8 % орын алады [3].  
Егер бұрын жастар көбіне 20-24 жаста неке құрса, қазіргі жастардың арасында 18-22 жас 

аралығында үйлену үрдіске айналып келеді. Оған қоса неке құру жасының біршама өскендігі 
байқалады. Ауылдық жерде тұратын жергілікті ұлт өкілдері қалаға қарағанда некеге ерте отырады. 
Қаладағы жастар отбасын құруға асықпайды.  
Келесі кезекте некедегілердің жас алшақтығын анықтаймыз. Жоғарғы буын өкілдерінің жас 

айырмашылығы 5 жастан 6-10 жасқа, кейде 11 жастан жоғарыға көтеріледі. Қазақтарда 60 жəне одан 
жоғары жастағыларда жұбайлардың жас айырмашылығы 6-10 жас шамасында. Кейбір жағдайларда 
қазақтарда ерлерінен 6-10 жасқа үлкен болуы, екінші рет некеге отыруына байланысты.  Жас жəне 
орта буында жұбайлардың жас айырмашылығы 1-5 жастан аспайды. Келесі кезек əйелдерінің 
ерлерден жасының үлкен болуы, жоғарғы буында сирек болса да орын алған.  
Оңтүстік Қазақстанда қазақтардың шоғырлануына байланысты ең көп таралғаны бірұлтты неке. 

Зерттеп отырған қазақтардың үйлену əдет-ғұрыптарының барлығын төрт кезеңге бөлуге болады: 1) 
құда түсу; 2) қыз ұзату; 3) үйлену тойы; 4) үйлену тойынан кейінгі рəсімдер.  Қазақтар АХАЖ 
арқылы неке қиюмен қатар мешітте мұсылмандық жолмен неке қияды. Оңтүстік Қазақстан өңірінде 
бұл ғұрып Кеңес үкіметі тұсында да орын алған. Оңтүстік Қазақстан өңірінде бірұлтты некелермен 
қатар, ұлтаралас некелер де орын алған. Бірақ бірұлтты некемен салыстырғанда оның көрсеткіші 3-
5% дан аспайды. Себебі, біріншіден, Оңтүстік Қазақстан қазақтардың көп шоғырланған аймағы 
болғандықтан олар көбіне өз ұлттарының өкілдерін қалайды. Екіншіден, салт-дəстүр факторының 
əсер етуіне байланысты қазақ қыздарының өз ұлтымен некеге тұруы қатаң қадағаланады. Зерттеу 
жұмыстарының нəтижесінде ұлтаралас некеге қазақтар орыстармен, өзбектермен, татарлармен, 
қырғыздармен тұратындықтары анықталды.  
Ұлт саясаты негізінде ұлттар арасындағы тұрақты қарым-қатынас нығаюда. Мұндай достық 

нəтижесінде ұлтаралас отбасын құру қазіргі таңда кең қанат жайып отыр. Себебі, қазіргі жастар 
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арасында неке құру үшін олардың ұлты, нəсілі, қай дінде екені бөгет бола алмайды. Отбасын 
құрудағы шешуші жағдай – жастардың бірі-бірін ұнатып, араларында шынайы махаббат сезімінің 
болуы. Ұлтаралас некеге этностардың біразы көбінесе орыстармен отырады. Қазақтар көбінесе орыс-
тармен, сосын татар, ұйғыр, туысқан түркітектес этностардың өкілдерімен некеге отырады. Бірінші-
ден, орыстардың үлес салмағының басқа этностарға қарағанда көп болуы. Екіншіден, тəуелсіздік 
алғаннан бері қазақтардың титулды этносқа айналуы.  
Əр буын өкілдерінің ұлтаралас отбасына деген көзқарасы əрқалай. Мысалы жоғарғы буын 

өкілдерінің көзқарастары төмендегідей: этномəдени параметрлері жағынан (қазақ қожа мен өзбек 
қожа жəне керісінше) жақын болса бейтараптық қатынас; түркі тілдес этностарына (өзбек, ұйғыр, 
татар, қырғыз жəне т.б.) онша білдірмейді; ислам дініндегі этностарға (тəжік, күрд, шешен жəне т.б.) 
онша қарсылық білдірмейді; басқа діндегі европалық этностармен некеге тұруға қарсы; Африка, 
Америка, Европадан шыққан негроидтық расаға мүлдем қарсы.  
Келесі туындайтын мəселе ұлтаралас некені қандай себептерге байланысты қаламайтындығын 

анықтау. Қазақтардың, оның ішінде ауылдағылардың 32,1%, қаладағылардың 25,4% өздерін 
сыйламауға байланысты ұлтаралас некені қаламайды. Ауылдағы өзбектердің көрсеткіші – 11,8%. 
Қаладағы қазақтардың 25%, қаладағы өзбектердің 23,9% басқа ұлттың арасында тұру қиынға 
соғатындықтан ұлтаралас некені құптамайды. Біз зерттеп отырған мəселеге тікелей қатысты келесі 
сұрақ «Қандай неке тұрақты: бірұлтты немесе ұлтаралас па?». Тек орыс этносынан басқасының 
барлығы бірауыздан бірұлтты некені қолдады. Қала қазақтарының 67,6 %, ауыл қазақтарының 74,8 
%, қаладағы өзбектердің 58,4 %, ауыл өзбектерінің 63,3 % бірұлтты неке ұлтаралас некеге қарағанда 
тұрақты деп жауап берді. Орыс ұлты өкілдерінің 51,8 % некенің тұрақты болуы ұлтына байланысты 
емес, жұбайлардың тікелей өздеріне байланыстылығын көрсетті.  
Неке тұрақтылығына əсер етуші факторлар деп аталатын  неке тұрақтылығына əсер ететін отбасы 

құрамы, ішкі отбасылық қатынас, жұбайлардың білім дəрежесі, əлеуметтік-экономикалық жағдай, 
бос уақытты тиімді пайдалану, рухани жағдайлардың ықпал етуі қарастырылады. Қазіргі таңда 
шаңырақ құрудың мазмұны, мақсаты, саны кез келген адамды ойландырады.  
Отбасының 1989 жылмен салыстырғанда жəне зерттеп отырған аймақтағы облыстардың ішінде ең 

жоғарғы көрсеткіші Оңтүстік Қазақстан облысында -370473. Оңтүстік  облыста некеге ерте отырады. 
Келесі кезек Алматы облысы – 347877, Жамбыл облысы - 211885, Қызылорда облысы - 109896. Əр 
облыс бойынша отбасының орташа саны да түрліше. 1989 жылмен салыстырғанда 1999 жылғы санақ 
көрсеткендей отбасы мүшелерінің саны көбейген. Республика бойынша орташа отбасындағы адам 
саны - 4,0. Отбасы саны аз болса да, отбасы мүшелері саны жөнінен Қызылорда облысы ең жоғарғы 
көрсеткішке ие. Онда отбасындағы адамдардың орташа саны - 5,3. Келесі кезек Оңтүстік Қазақстан 
облысында - 5,2; Жамбыл облысында - 4,5; Алматы облысында - 4,3. Отбасы құрамын талдау 
нəтижесінде, қалаға жақын орталықтарда, əсіресе қаладағы отбасыларда жұмыс істеуге, оқуға, 
баспанаға байланысты отбасы мүшелері саны аз. Бұл бағыт басқа да этностарға тəн. Тек Қызылорда 
жəне Оңтүстік Қазақстан облыстары бойынша отбасы мүшелері саны көбірек, олар 4,3 жəне 5 адамды 
құрайды [4].  Ауылдық жердегі отбасындағы адам саны барлық облыстар, тіпті республика бойынша 
қалаға қарағанда көбірек. Əсіресе бұл моноэтникалық аудандарда басымырақ екенін аңғарамыз. 
Отбасы құрылымының орта саны Алматы облысында - 4,6; Жамбыл облысында - 5;  Қызылорда 
облысында - 5,9; Оңтүстік Қазақстан облысында – 5,8. 
Оңтүстік Қазақстанда, тіпті республикамыздың басқа да аймақтарында ең көп тарағаны əр түрлі 

нұсқалардағы нуклеарлы отбасы. Көбіне ол екі ұрпақтан тұрады: ата-ана немесе екеуінің біреуі жəне 
үйленбеген балалары. Нуклеарлы отбасы тек қазақ отбасылары емес, орыс, татар, неміс, украин жəне 
т.б. этностар арасында да кең тараған. Ұрпақ буынына қарай отбасындағы мүшелердің саны да 
түрліше болады. Этникалық аспектіде үлкен ерекшелік байқалады.  
Толық отбасылардың, яғни ата-аналары мен балалардан тұратын отбасылардың көрсеткіші 75,9-

81,9%. Жалғыз басты ер адам не жесір əйел балаларымен бірге тұратын жағдайлар да кездеседі. 
Осындай толық емес отбасының үлесі - 20,1-11,7 %. Орыс, неміс ұлтында бір ұрпақты отбасы кең 
тараған. Негізінен оған жоғары ұрпақ өкілі, балалары өз беттерінше басқа жаққа көшіп кеткен, ата-
ана ғана тұратын отбасы жатады. Зейнеткерлерден тұратын бір ұрпақты отбасы европалық 
этностарда, оның ішінде орыстарда жиі болғанымен, қазақтар мен өзбектерде сирек кездеседі. 
Отбасының бұл түріне баласы жоқ жас жəне орта буынды жатқызуға болады. Біз зерттеген аймақта 
бұндай отбасының үлес салмағы 4,7-8,9 %.  
Қазақ отбасында екінші орында үш ұрпақты отбасы тұрады. Оңтүстік Қазақстанда ол 16,8-25,2% 

үлес салмағын алады. Бұл отбасыларда жас буын мен орта буын толық, ал жоғары буын толық емес, 
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ата немесе əженің ғана болуы. Үш ұрпақты отбасы полиэтникалық аудандарға қарағанда моноэтника-
лық аудандарда басымырақ. Бұндай отбасылар 20,4 % көлемінде. Кей жағдайда ата-ана үйленген екі 
ұлымен де тұратын отбасылар кездеседі.  Төртұрпақты отбасы салыстырмалы түрде 0,3-1,5 % ғана 
алады. Төртұрпақты отбасы түркі тілдес этностарда, əсіресе ауылдық жерлердегі қазақтар мен 
өзбектерде кең тараған. Отбасы құрамына этникалық, əлеуметтік факторлармен қатар отбасындағы 
балалардың саны əсер етеді.  Көп балалы отбасы қазақтарда кең тараған. Оңтүстік Қазақстан өңірінің 
барлық облыстары бойынша ауылдық жердегі отбасыларда бала саны басым. Этнографиялық 
мəліметтер көрсеткендей, көп баланың болуы жоғарғы буыны бар отбасыларда жəне жұмысшылар-
дың отбасында көбірек кездеседі. Бұндай көп балалы отбасынан шыққан жасөспірім еңбекқор, 
үлкенді сыйлайтын, құрметтейтін болады. Ал, қызметкерлердің, əсіресе интеллигенция отбасыла-
рында 2-4 баламен шектеледі.  
Ұлтаралас некенің ерекшелігі отбасындағы бала санының аз болуы. Түркі халықтарынан құралған 

ұлтаралас отбасыларда (қазақ пен өзбек, өзбек пен ұйғыр, түрік пен əзірбайжан) бала саны басым. 
Аталған этностар европалық этностармен ұлтаралас неке құрып, өз этникалық орталарында немесе 
ауылдық жерде тұрған жағдайда баланың көп болғанын қалайды. Бұл шығыс халықтарына тəн 
менталитет, яғни орташа көрсеткіш 2,8 бала. Керісінше ұлтаралас отбасыларда əйелдері европалық 
этнос болса, түркі этностарына қарағанда балалардың саны аз болып келеді. Сонымен қатар полиэт-
никалы аудандар мен қалалардағы отбасыларда да осындай бағыт кең өріс алған.  
Зерттеу барысында отбасындағы баланың тууын жоспарлауға мүмкіндік бермейтін негізгі 

себептер анықталды: а) материалдық жағдайдың мүмкіндік бермеуі - 26,4%; ə) некеде тұрмайтынға - 
15,6%; б) денсаулығының көтермейтіндігі - 15,4%; в) тұрғын үйдің жоқтығы - 42,6%. 1990 жылдардан 
бастап орын алған туудың төмен көрсеткіші Қазақстанның барлық аймағында қалыптасты. Осы 
жағдайдың орын алуына факторлар: əйелдердің əр түрлі жұмыстармен айналысуы, ауылдағы өмірге 
урбанизация əсері, бала тəрбиесіндегі сапаның артуы, нарықтық қатынасқа көшуі, материалдық 
жағдайдың төмендеуі, тұрғын үй мəселесінің қиындауы, көп балалы отбасыларға көмектің аз 
көрсетілуі [5]. 
Авторитарлы отбасы моноэтникалық қазақтар немесе өзбектер басты тұратын аудандарда кеңінен 

орын алған. Ерлі-зайыптылардың білім дəрежесі өскен сайын теңдік қатынас та көтеріледі. Бұл 
көрсеткіш төмендеген сайын ерлердің əлеуметтік мəртебесі жоғарылайды. Қазіргі жағдайда 
авторитарлы отбасында да қаржы мəселесін шешуде бұрынғыға қарағанда өзгерістер бар.  
Неке тұрақтылығына келесі əсер ететін фактор – жұбайлардың біліми жəне мəдени дəрежесінің əр 

түрлі болуы. Соған байланысты ішкі отбасылық қатынас та өзгеріп отырады. Отбасы мүшелерінің 
рухани дəрежесі көптеген жағдайда отбасында қалыптасқан əдет-ғұрыптарға, салт-дəстүрлерге де 
байланысты болып келетіні ақиқат. Неке тұрақтылығына əлеуметтік, экономикалық-материалдық,  
шаруашылық-тұрмыстық, білімдік жəне мəдени,  көршілік, достық,  кəсіпкерлік байланыстар əсер 
етеді. Оңтүстік Қазақстан өңірінде тұрақты жұмыспен ер адам айналысып, əйел адам үй шаруа-
шылығы, бала бағумен үйде отырды. Президент Н.Ə. Назарбаев: «Жаңа жалпы қазақстандық 
патриотизмнің іргетасын қалап, біздің Отанымыздың көпұлтты жəне көпконфессиялы қоғамымыз-
дың, балаларымыздың тамаша келешегі бар екеніне сенімдімін. Біз бірлесіп ойға алғанды орындап 
шығамыз», - дейді [6]. Егеменді еліміздің азаматтарына ұлттық рух, Отан сүйгіштік тілейміз. 
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Резюме 
В статье рассматривается история  исследования казахской семьи и брачных отношений с точки зрения 

этнографии, которое имеет важное значение как для науки, так и для повседневной жизни. Особенностью 
содержания статьи  является семейно-брачные отношения за последние десятилетия в казахском обществе, где 
реалии повседневной жизни влияют и на формирование полноценной семьи. Конечно, жизнь молодой семьи  - 
это и сохранение обычаев и традиции в лучшем понимании этих слов.  Кроме того, сама философия семьи - это 
психологический фактор, который зависит от личных взаимопониманий всего окружающего, взгляд на 
ежедневные порядки и устои современной семьи в сочетании и сохранении культуры и этикета  между двумя 
молодыми людьми. Есть ли различия и отличия вчерашей семьи и в чем их отличие на сегодняшний день? Как 
к этим вопросам подходят исследователи, что является приоритетным в сохранении ячейки общества и  для 
полноценного его функционирования, что является главным решили узнать авторы данной статьи.  

Ключевые слова: этнография, обычаи, традиции, семейные отношения, казахская семья. 
                                                                

Summary 
The study of a Kazakh family and marital relations, from the ethnographic point of view, is of great importance to 

both the science and to the daily life. This article reviews the history of investigation of Kazakh family and marital 
relationships from the ethnografical perspective which has the important signaficance as for the science and sofor daily 
life. The paculiarity of the article is marital relationships for the last decades in the Kazakh society where the reality of 
daily life influences on the formation of the whole family. Of course, the life of a young family is the keeping of 
customs and traditions in a good unterstanding of these words. Thehefore, the family’s phylosophie is a psychological 
factor, which depends on personal relationships of all environment, viem on a daily orders of a modern family in a 
combination and conservation of a culture and etiquette between two young people. Are there a difference between old-
fashioned and modern families? What scientists think about it? What are the main prinsiples to save the family as a part 
of a society? These are the questioned to be considered in this article.  

Key words: ethnography, customs, traditions, family relationships, Kazakh family. 
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РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СЕМИРЕЧЬЕ  
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(Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

 
В статье анализируется позиция государственного деятеля конца XIX-начала XX вв. О. А. Шкапского, его 

взгляд на аграрный вопрос, в целом, и на переселенческую политику, в частности.  
Эпистолярное наследие О.А. Шкапского отразило колонизаторскую политику, однако ее продуктивное 

проведение он видел в более рациональных подходах по отношению к коренному населению края и его 
хозяйственной деятельности. Так будучи чиновником колониальной системы, он открыто выступал с критикой 
политики колониального правительства в отношении экономического устройства степи.  

Ключевые слова: О. А. Шкапский, переселенческая политика, аграрный вопрос.  
 
Особое место в воззрениях русской демократической интеллигенции в Казахстане конца XIX 

начала XX вв., занимали вопросы достижения национального равенства и социальной справедли-
вости при обустройстве казахского общества. В условиях господства колониальной идеологии в 
отношении окраин империи, выражение демократизма в воззрениях  современников того периода 
вызывает большое уважение. Среди интеллигенции, отдельные представители  которой состояли 
чиновниками администрации, исследователями, были личности, негативно относившиеся к проводи-
мой аграрной политике в отношении коренного населения и  осуждавшие методы ее реализации.  
Под аграрной политикой понимают систему государственных мероприятий, имеющих целью 

регулировать экономические отношения сельского хозяйства. Она складывается под влиянием 
государственных потребностей [1, с.5]. Однако насколько соответствовала провидимая политика 
потребностям всех слоев населения этого государства – на этот вопрос и пытались ответить в своих 
работах  представители русской демократической  интеллигенции. Отношение к ней было далеко 
неоднозначным и весьма противоречивым. Многие моменты в их позициях в предшествующий 
период сознательно умалчивались или оценивались как проявление  «буржуазной» сущности.  
Одним из представителей таковой являлся О.А. Шкапский (1865 – 1918 гг.). В его трудах нашло 

отражение содержание колониальной политики в аграрном вопросе. Во многом,  благодаря его 
работам, предоставляется возможность проследить, как на местах проводилась  политика самодер-
жавия, представить картину аграрной политики страны. Они проникнуты стремлением описать 
положение казахского населения, насильственно лишенного земли, вынужденного уходить с 
обжитых земель, разоряющегося под давлением казачьей и крестьянской колонизации. Работы 
поднимали вопрос о справедливом решении земельной проблемы, а в это, в свою очередь, и являлось 
одним из ключевых элементов «гармонии экономического устройства» [2]. 
Как известно, один из вариантов разрешения аграрного кризиса видели в переселении крестьян из 

центральных районов на окраины. Хотя, безусловно, единства во мнениях не было. Примером может 
служить совещание в Москве по аграрному вопросу, проходившее 29 апреля 1906 г. Участие в нем 
принимали землевладельцы, общественные деятели, по роду деятельности близко стоящие к вопро-
сам землевладения и землепользования, а также представители науки. Основным вопросом было 
малоземелье. В череде принятых постановлений было следующее: «возможность широкого развития 
переселения на государственные земли исключается недостатком  свободных земель, годных для  
выходцев из местностей, наиболее нуждающихся в разрежении населения… переселение, поэтому не 
может не устранить, не отсрочить необходимость, в более, коренных мерах к улучшению условий 
крестьянского землевладения и хозяйства» [3, с. 9]. 
В правительственных же кругах того времени оформилась довольно четкая позиция в отношении 

переселения: признание его важнейшим делом, от которого зависело разрешение  земельной 
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проблемы в Европейской России, возникшей вследствие отмены крепостного права [4, с.11]. И 
конечно, немаловажную роль отводили казачьей колонизации, призванной обеспечить непоколеби-
мость власти и границ империи, а также оседанию коренного населения степи.  
В своем очерке по аграрному вопросу на Аму-Дарье, О.А.Шкапский затрагивает проблему 

земледелия и землевладения [5]. Вопросы, рассматриваемые в труде, дают понять, что автор широко 
осведомлен о проблемах аграрного характера в степи. Кроме того, он делает акцент на то, что 
решение о навязывании того или иного вида хозяйственной деятельности повсеместно не есть выход 
из сложившейся ситуации. Историческое прошлое Средней Азии, при господстве мусульманской 
религии и физико-географических особенностей, выработало систему землевладения, сильно 
разнящуюся с системами Западной Европы. Кроме того, понятия населения о землевладении 
сложилось  под влиянием этого до такой степени прочно, что «коренное изменение их, без внимания 
к установившимся обычаям, хотя бы самое изменение сделано было под  влиянием новейших законов 
науки, невольно вызовет ломку его экономической жизни» [5, с. 146]. Лидер партии Алаш А. 
Букейханов, критикуя колониальную политику царизма, в статье «Кризис канцелярского переселе-
ния» писал: «Такие вопросы, как переселение и колонизация, не решаются чисто канцелярским 
путем, передвигая пальцем по карте Сибири тысячи живых людей. С одной стороны, чуть ли не 
массовое бегство переселенцев обратно в разоренные старые гнезда, а с другой – разорение 
туземного населения» [6]. Полемика подобного характера представляла собой разнообразную 
палитру мнений, среди них выделялся и О. А. Шкапский, тем более, что он воочию  наблюдал за 
сложившейся ситуацией.  
Осенью 1904 г. О.А. Шкапский, как чиновник по сельскохозяйственной и оброчной частям при 

Сыр-Дарьинском областном правлении, был командирован Департаментом Государственных 
Земельных Имуществ в Семиреченскую область для ознакомления с положением крестьянских 
переселенцев, называемых самовольцами, а также с теми местными условиями, которые необходимо 
было принять во внимание  при разрешении вопроса о земельном устройстве этих крестьян  [7 , с. 3]. 
Наличность всех собранных им фактов привела его к заключению, что жизнью поставлено на очередь 
разрешение не переселенческого вопроса, а вообще аграрного. Переселенческий вопрос в Семиречье 
лишь часть общего аграрного вопроса, разрешение которого, по мнению О.А. Шкапского, 
заключалось в создании таких условий, при которых наличное, тяготеющее к земле население могло 
бы не только свободно разместиться на всей территории пригодных для  земледелия земель, но и в 
будущем, по мере прилива новых переселенцев и по мере интенсификации хозяйств, давать на той же 
территории место для новых засельщиков. Так, что О.А. Шкапский не отрицал проведения пересе-
ленческой политики, и в какой-то степени видел в ней выгоду для дальнейшего развития страны. 
Однако, его взгляд на подход в проведении такой политики, несколько разнился с официальными 
общепринятыми установками. 
Коренными жителями области в момент присоединения  территории ее к империи были казахи, 

преимущественно кочевники. Власти стали водворять в нее оседлое население, а именно: казаков, 
русских крестьян и эмигрировавших  из Китая дунган и таранчей. Движение крестьян-переселенцев  
было настолько слабо, что за время с 1868 г. по 1882 г., в области  возникло 29 селений. В 1891 г. это 
движение усилилось вследствие голода в Европейской России, при чем прибывшие  в область пересе-
ленцы  окончательно заполнили устроенные селения.  Прилив новых переселенцев  вызвал возникно-
вение  самовольных селений, так как местная администрация в силу полной невозможности  устроить 
переселенцев на орошенных землях не только не шло  навстречу  переселенческому движению, 
заготовлением для крестьян участков, но, наоборот, принимало меры к тому, чтобы остановить это 
движение.  
Однако, на официальное закрытие области для переселенцев, на предложение крестьянам вернуть-

ся в места приписки, на угрозы выдворения военной силой, на уничтожение произведенных 
переселенцами насаждений – жизнь отвечала ростом самовольческих селений [7,с.179]. Так 
интенсивное оседание  казахов, землеотводные опыты и прилив  переселенцев, создали такое 
положение, которое лучше всего характеризовалось и крестьянами и казахами выражением 
«теснота»[7, с.180]. 
Итогом 13-летнего движения  (с 1868 г. по 1880 г.) стало переселение 2075 семей, т.е. в среднем по 

160 семей  в год, при минимум 27 семей в 1869 г.  и максимум 360 семей в  1878 г. Это показывает, 
что движение не было особенно сильно[7, с. 65]. С 1891 г. начался новый период в истории крестьян-
ского переселения  в Семиреченскую область. Он характеризовался, главным образом, борьбой 
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администрации с пребывающими переселенцами-самовольцами, однако действенным мер по 
приостановлению переселения, не предпринималось [7, с. 66].   
В своей работе О.А. Шкапский поясняет, что необходимо было выработать условия землепользо-

вания, а для этого требовалось иметь более или менее точные данные  о составе местного населения и 
его хозяйственной деятельности, о современном положении земледелия, о возможном будущем этой 
отрасли хозяйства, обо всем земельном фонде [7, с. 4]. Кстати сказать, в этом его сентенция 
сходилась с умозаключениями по данному вопросу с Т.И. Седельниковым, который также придержи-
вался демократических взглядов в отношении казахского землевладения [8].  
Изучая положение крестьянских хозяйств переселенцев, О. А. Шкапский сравнивал их с 

крестьянскими хозяйствами внутренних губерний Российской империи, отмечая высокий 
экономический уровень первых. «Богатство крестьян позволяет им нанимать киргиз», - писал О.А. 
Шкапский, указывая на существование среди казахов прослойки обедневших джатаков. Изучив 
данные о переселении крестьян, автор отчета разделил  переселенцев на две группы: тех, кто прочно 
обосновался, и тех, кого он называл «временными» поселенцами. Основываясь на данных о пересе-
ленческом движении в Копальском и Пишпекском уездах Семиреченской области, О.А. Шкапский 
неоднократно описывает случаи самовольного расселения  пришлых крестьян: «Несмотря на запрет 
генерал-губернатора, на отказ областного правления подтвердить приговор волостных выборных, 
переселенцы отказались покидать купленные у казахов земли, даже за возврат им их денег. Сами 
киргизы, посдавав в аренду земли, стали батраками у своих арендаторов» [9, с. 184]. Так 
О.А.Шкапский исследовал вопрос с точки зрения взаимоотношений новых поселенцев и старожилов, 
им отмечались  факты борьбы  переселенцев  с местным населением  за землю. В то же время 
администрация, издавая указы о запрещении  водворения переселенцев, не принимала  никаких 
радикальных мер, чтобы остановить этот процесс. Решение об их устройстве тесно связано, по 
мнению О.А. Шкапского, с вопросом о казачьей колонизации. Автор отчета считал, что при правиль-
ном выборе нормы наделения землей, аграрную проблему переселенцев можно было разрешить тем, 
что сократить размер душевого казачьего надела.  
Также вносилось предложение об осуществлении покупки казахских земель. Как говорил 

Военный Губернатор Семиреченской области, Военным Министерством на 1904 г. был внесен кредит 
на 5 тыс. руб., но вследствие войны с Японией, кредит этот закрыли [7, с. 166]. К каким последствиям 
могли бы привести мероприятия по скупке казахских земель и насколько могли бы справиться с этой 
задачей поземельные комиссии, на которые возлагалось иметь ввиду, что у кочевников оставалось 
достаточно земли для пашен и зимовок, - показали примеры из практики землеотводного дела в 
Семиречье. Они указывали на слишком поверхностное отношение  к проблемам казахов, представ-
ляли яркую характеристику порядков землеотводного дела. Соображения поземельной комиссии  
основывались на примерном подсчете площади занятых земель.  
С правовой точки зрения (ст. 120 Степного Положения), водворению и прочному устройству  

переселенцев  должно было предшествовать  определение излишних  для кочевников земель, оно 
возможно путем статистического изучения нужд киргизского населения в земле. Образование 
переселенческих участков  из земель, признаваемых излишними для казахов, требовало, чтобы и 
казахи были в земельном отношении устроены. О. Шкапский настаивал, что благосостояние всякой 
страны находится в тесной  зависимости от общей гармонии экономического устройства всех 
сословий. На его взгляд, ставить на первый план одно из них, особенно в таком жизненном вопросе  
как землепользование, едва ли может  быть признано  мерой осторожной  и даже действительной 
услугой  привилегированному сословию, на интересах которого не могло не отразиться  гибельно  
бедственное состояние других сословий. Поэтому правильное земельное устройство  казахов  было в 
интересах  переселенческого дела. 
При существовавшей экономической дифференциации  у казахов, когда большинство находилось  

в приниженном состоянии, а меньшинство  сильно или своим богатством, или своим социальным 
положением – не было никакой гармонии. Без  производства землеустроительных работ для казахов – 
экономическое положение последних только ухудшалось, и поэтому не была достигнута общая  
гармония экономического устройства всех элементов, населяющих область. Отсутствие такой 
гармонии – явление, общее для всех тех местных казахов степи, где производились землеотводные 
работы [7, с.183].  
Все вышеизложенное приводит к заключению, что правильное решение вопроса о землеустрой-

стве  казахов и крестьян-переселенцев должно было опираться на всестороннее изучение  области в 
статистико- хозяйственном и естественно-историческом отношениях. 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №4 (47), 2015 г. 

211 

Только зная существующий экономический строй, зная те естественные условия, в которых 
находится этот строй, и создав себе представление о возможном будущем распределении населения 
по той территории,  которая пригодна  для земледелия не  только по своим почвенным  условиям, но 
также и по  условиям водоснабжения – только тогда можно было прийти к заключению о таких 
формах землевладения и землепользования, которые допускали бы   землеустройство  и автохтонного 
населения и пришлого элемента [7, с.191].  
Необходимо было создать условия для развития и человеческой инициативы и прогресса 

сельского хозяйства. А так как, «идеал, по словам «идеалиста земли» Шелгунова, есть  возможно 
лучшее расположение элементов  действительности», то  эту современную действительность и 
необходимо было  изучать, а не хранить  в нераскрытой книге [7, с.192].  
Таким образом, по умозаключениям О. А. Шкапского, исследование Семиреченской области в 

статистико-хозяйственном  и естественно-историческом  отношениях - должно было стать первым 
этапом на пути  разрешения, выдвинутого жизнью  аграрного вопроса.  
Описывая историю переселенческого движения в последнее десятилетие XIX века, О.А.Шкапский  

отметил неоднократные случаи изъятия  земель у казахов, обострение земельного вопроса в области 
и полную неподготовленность администрации к решению этих проблем. Он пришел к выводу о том, 
что методы, которые использовались при проведении в жизнь столь серьезных преобразований, не 
являлись рациональными и не могли быть применимы и далее, и в таких же масштабах. Такие 
умозаключения, бесспорно, делают О. А. Шкапскому честь, как чиновнику  того периода.  
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Түйіндеме 
Мақалада ХІХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басындағы мемлекеттік қайраткер О.А.Шкапскийдің ұстанымы, 

оның жалпы аграрлық мəселеге, қоныс аудару саясатына көзқарастары талданады. О.А.Шкапскийдің эписто-
лярлық мұрасы отарлық саясатты бейнелейді, бірақ оны нəтижелі жүргізуде ол жергілікті тұрғындарға жəне 
олардың шаруашылық қызметіне  қатысты рационалдық ұстанымда болды. Ол отарлық жүйе шенеунігі бола 
тұра отарлаушы үкіметтің даланы экономикалық құру туралы  саясатын ашық сынады. 

Кілт сөздер: О. А. Шкапский, қоныс аудару саясаты, аграрлық мəсел 
 

Summary 
This article about the position of the statesman in the end XIX- beginning XX century. O.A.Shkapsky is analyzed 

his view of an agrarian question, in general, and on resettlement policy in particular.  The epistolary heritage of 
O.A.Shkapsky reflected colonizer policy however its productive carrying out he saw more rational approaches on the 
relation and indigenous people of edge and its economic activity. So being the imperial official, criticized policy of the 
imperial government for the economic device of the steppe. 

Key words: O.A.Shkapsky, resettlement policy, agrarian question. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ: ƏЛЕУМЕТТІК ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 
 

Шалқаров М.Б. - магистрант, əл-Фараби атындағы $аз%У тарих факультеті 
 
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілгендей Қазақстанның əлеуметтік-

демократиялық дамуы мен бағыты жайлы, сонымен қатар адам құқығы, бостандықтары жəне халықтың 
əлеуметтік жағдайын жақсарту жайлы құқықтық мемлекетке ұмтылуы сөз болады. 

Тірек сөздер: Əлеуметтік-экономикалық жаңғырту, парламентаризм, азаматтық қоғам институттары, 
Конституция, экономика. 

 
Қазақстан Республикасының қазіргі 1995 жылы қабылданған Конституциясы бойынша əлеуметтік 

жəне құқықтық мемлекетті құрудың алғышарттары мен негізгі принциптері белгіленген: «1. 
Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам жəне адамның өмірі, құқықтары мен бостандық-
тары». Қазақстан Республикасының мемлекеттік даму бағыты ретінде Ата Заңымызда бекітілген 
əлеуметтік жəне құқықтық мемлекетті қалыптастыру негізгі қағидаларды жүзеге асыруды талап етеді. 
Олардың қатарында биліктің заң шығарушы, атқарушы жəне сот билігіне бөлінуіне ерекше назар 
аудару қажет. Онда əлеуметтік құқықтық мемлекеттің басқа талаптары да қамтылған. Шындығында, 
заңның үстемдігі, адам құқығы мен бостандығын жоғары құндылық ретінде бағалау, мемлекет пен 
тұлғаның өзара жауапкершілігі жəне оны жүзеге асыру талаптары заң шығарушы жəне атқарушы 
биліктің басты міндеттері. Ал, заң мен басқа да нормативті – заңдық актілердің орындалуын қадаға-
лау сот билігінің міндеті. Биліктің бөлінуінің əрекетшілдігі жəне тиімділігі заң шығарушы жəне 
атқарушы билік тармақтарының өзара əрекетінде айқын көрінеді. Бұл екі билік тармақтары арақаты-
насының мүлтіксіз деңгейіне жету мүмкін емес, арадағы қайшылық демократия институттарын 
жетілдіріп, құқықтық мемлекетке ұмтылудың бастау көзі болып табылады. Бұл жағдайда белгілі – бір 
заңдылық туындайды. Қоғамды демократияландырудың өзегі болып табылатын заң шығарушы 
билікті, парламентаризмді дамыту атқарушы биліктің əрекетін шектейді, оның тетіктерін жетілдіру 
қоғамды демократияландыру деңгейінің көрсеткіші болып табылады.  
Əлеуметтік жəне құқықтық мемлекетті қалыптастыру елімізде парламентаризмді, парламентті, 

оның қызметін жетілдірумен қатар жүргізіліп отыр. Сот билігі адамдардың құқығы мен бостандығын 
қорғауы жəне осы арқылы қоғамда тұрақтандырушы рөл атқаруы қажет. Ол үшін сот билігі тəуелсіз 
болуы қажет. Бұл мəселені АҚШ-та соттарды заңгерлер мен халық өкідері қатысуымен алдын-ала 
таңдау арқылы ұзақ мерзімге немесе өмірлік тағайындау арқылы шешкен. Мұндай тағайындаудан 
кейін соттар сот кодексін бұзған жағдайда ғана қызметінен босатылады. Мұндай жүйе соттарды 
шешім қабылдауда барынша тəуелсіз болуына мүмкіндік береді. Тəуелсіздіктің екінші негізі – 
материалды тұрғыдан қамтамасыз етілу. Төменгі деңгейдегі соттардың өзі жергілікті билік тарапынан 
қаржыланбауы қажет. Материалды жағдайдың жоғарылығы сот қызметінің беделін арттырып, 
қоғамда соттарды теріс ойдан сақтандырады. Мұның бəрі сот билігіне қоғам алдында жауапкерші-
лікке ие білікті заңгерлерлің келуін қамтамасыз етеді. Аталған мəселелер елімізде тек соңғы уақыт-
тарда ғана қауымдастық алдында кеңінен талданып, соттардың материалды жағдайын жоғарылату, 
соттардың тəуелсіздігін қамтамасыз ету өзінің оң шешімін табуда. Əлеуметтік құқықтық мемлекеттің 
маңызды белгілерінің бірі – заңды негіздерге сүйене отырып шешім қабылдайтын тəуелсіз сот 
жүйесінің болуы. Биліктің бір тармағы болып табылатын тəуелсіз сот билігінсіз əлеуметтік құқықтық 
мемлекеттің болуы мүмкін емес.  
Сот жүйесінің тəуелсіздігі, ең алдымен, соттардың құқықтық статусымен, сонымен бірге, олардың 

обьективті əділдігімен анықталады. Елбасы Н. Назарбаев еліміздегі сот жүйесін жетілдіру мəселесін 
əрдайым басты назарда ұстау қажеттігін ескертеді. Атап айтсақ, өзінің «Əлеуметтік-экономикалық 
жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» деп аталатын жыл сайынғы дəстүрлі жолдауында сот 
жəне құқық қорғау жүйелерін жаңғырту мəселесіне арнайы тоқталып, соттардың жауапкершілігі мен 
біліктілігін арттыру, арбитраждық аралық соттар жүйесін нығайту, судьялар жасағын қалыптасты-
рудың тəртібін қайта қарау туралы өкілетті орындарға өз тапсырмаларын берді. Қазіргі Қазақстан 
жағдайында əлеуметік құқықтық мемлекетті қалыптастыру мен азаматтық қоғам талаптарын қабыл-
дау процестері қатар жүріп отыр. Сондықтан 2006 жылдың 25 масымында Қазақстан Республикасы 
Президентінің жарлығымен Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006-2011 
жылдарға арналған тұжырымдамасының жəне 2011-2020 жылдарға арналған құқықтық саясатты 
дамыту тұжырымдаманың бекітілуі бұл бағдарды ілгерітушілік болып табылады[3]. Бұл құжат билік 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №4 (47), 2015 г. 

213 

органдарының белсенділігімен бекітілді, өйткені қазіргі күннің өзінде қоғам азаматтарының енжар-
лығы анық байқалады. Тəуелсіз даму жылдарында Қазақстанда жаңа саяси-құқықтық режим қалыпта-
сып қана қойған жоқ, сондай-ақ босап қалған əлеуметтік кеңістікте көптеген ұйымдар мен ассоциа-
циялар құрылды. Бірақ, демократиялық қоғамға тəн азаматтық қатынастар жүйесі қалыптасты деуге 
əлі де ерте. Қазақстан азаматтық қоғамының көптеген құрылымдарының тəуелсіздігі сөз жүзінде 
қалып отыр, өйткені идеологиялық, материалдық, ұйымдастырушылық тұрғыдан əлі де билікке 
тəуелді. Бұл азаматтық қоғам институттарының іс əрекетін қамтамасыз етуші нормативті негіздің 
əлсіздігімен байланысты.  
Демократиялық институттарды қалыптастыруды халықтың əлеуметтік қабылдауы əрдайым артта 

қалып отыр. Саяси реформалар жылдарында еліміз демократия институттарының формалды негізде-
рін қалыптастыра алды, бірақ оларды шынайы мазмұнмен толықтыру үшін, жаңа азаматтық, саяси-
құқықтық мəдениетті қалыптастыру үшін уақыт керек секілді. Қазақстандық қоғам демократиялық 
өзгерістерді жеткіліксіз құрылмаған, субъективті тасымалдаушысы жоқ жаңадан қалыптасқан саяси 
ағымдармен бастады. Əлеуметтік жəне саяси мүдделер нақтыланған жоқ, əр түрлі топтар мен 
қабаттардың талаптарын білдіретін тетіктер болмады. Азаматтардың аздаған ерікті ассоциациялары 
мен одақтары əлеуметтік жатсынуды, халықтың маргиналдылығын жəне кедейлікті, əлеуметтік 
бейтараптылықты жеңуге мүмкіндігі болмады. Азаматтық қоғам институттары халық пен саяси жүйе 
арасын байланыстыра алмады, олар мемлекетпен ара-қатынаста, саяси шешімдерді қабылдауда, түрлі 
əлеуметтік салалардағы заңдар, саяси бағдарлар мен технологияларды жасауда серіктестік қызметін 
атқара алмады. Сонымен бірге, ең басты мəселенің бірі азаматтық қоғам субъектісінің, яғни белсенді, 
өзінің азаматтық, саяси, əлеуметтік құқығын білетін, өз мүдделерін конституциялық-құқықтық 
негізде қорғай алатын азаматтың қалыптаспауы. Мұндай жағдайда қоғамның əлеуметтік, саяси, 
құқықтық жəне басқа салаларында мемлекет шешуші рөл атқарады. Сондай-ақ, мемлекттік саясаттың 
маңызды басымдығы елді демократияландыру барысында халықтың азаматтық белсенділігінің өсуі 
үшін, азаматтық қоғамның құқықтық жəне əлеуметтік-мəдени алғышарттары қалыптасуы үшін негізгі 
шарты ретінде қалып отыр. Қазіргі уақытта Қазақстанда азаматтардың ерікті бірлестіктері мен 
қауымдастықтары көптеп құрылды, бірақ олар өз жиынтығымен азаматтық қоғам жүйесін құрған 
жоқ. Мұндай жағдайда Қазақстан өтпелі посткоммунистік қоғам болып табылады.Оның ерекшелігі 
батыстық қоғам институттарына ұқсас əлеуметтік-саяси институттардың болуы, бірақ бұл институт-
тар батыстағыдай өз қызметтерін əлі атқарып отырған жоқ. Азаматтық қоғамның жетілмегені оның 
əлеуметтік-мəдени алғышарттарының толық қалыптаспағанымен байланысты. Қазіргі Қазақстан 
жағдайында жоғарыдан төменге бағытталған қатынастар азаматтық қатынастар мен байланыстарға 
үстемдік етіп отыр. Əзірге еліміз халқының басым бөлігіне азаматтық қоғам институттарына жаттан-
ған қатынас тəн, ол кез-келген қоғамдық іс-əрекетте, ортақ мүдделер мен мақсаттарға біріккен кез-
келген қоғамдастыққа қатысында көрінеді.  
Əлеуметтік жəне құқықтық мемлекет идеясы бойынша адам өмірінің құндылығы жəне оның 

өмірінің кепілінің шартын қалыптастыру мемлекеттің міндетіне берілуі қажет. Бұл өз кезегінде жеке 
адам мен қоғамның құндылықты бағдарының жаңа жүйесін жасауды қажет етеді, оның шеңберінде 
жеке адам құндылығына, оның еркіндігі мен дербестігіне оның құқығы мен өз мүддесін өзі анықтау 
мүмкіндігіне басымдық беріледі. Өркениетті қоғамның, құқықтың мемлекеттің міндеті мен мəні оны 
процесті қамтамасыз ету, ережелер шеңберінен тыс индивид əрекеттерін шектеу болып табылады. 
Бұған құқықтық сананың жетілген формалары болғанда ғана қол жеткізуге болады. Əлеуметтік жəне 
құқықтық мемлекетті қалыптастыру Конституцияда бекітілген Қазақстан Республикасының алдына 
қойған маңызды мақсаты. Оған жету азаматтардың құқықтық мəдениетін қалыптастырмай, қоғам 
өмірінің көптеген салаларында етек жайып отырған құқықтық нигилизм əсерін жоймай мүмкін емес. 
Құқықтық нигилизм биліктің көптеген құрылымдарының іс əрекетінде көрініс беріп отыр, бұл өз 
кезеңінде құқыққа деген теріс көзқарас қалыптастырып отыр. Қазақстанда биік құндылығы ретінде 
адам туралы идеяны бекіту процесі дүниежүзілік-тарихи процестің бір бөлігін көрсетеді. Осы салада 
жиналған дүниежүзілік тəжірибеде Қазақстандағы биік құндылық ретінде адам статусын заңмен 
бекіту кезінде зерттеліп, қолданылды. Осы идеяның нығаюы адамзат қоғамының барлық тарихымен 
бірге жүрді жəне əртүрлі сатыларда пайда болған құжаттарда көрініс тапты. Қазақстандағы адамның 
құқығы мен бостандығын заңмен бекіту ұлттық жəне халықаралық бай тəжірибеге сүйене отырып, 
жүргізілді. Н.Ə. Назарбаев былай деп көрсетеді: «Біз – өзінің жеке тарихы бар еуразиялық елміз. Ол 
өзіне түрлі өркениет жетістіктерін сіңіреді. Біздің алдымызда не мынау, не басқа деген сұрақ 
тұрмайтын болады. Біз диалектикалы боламыз жəне іс жүзінде өзінің тиімділігін дəлелдеген 
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өркениеттің барлық жетістіктерін аламыз» [4]. Бұл ереже əлемдік масштабта орын алған адам 
статусын, оның құқығы мен бостандықтарын биік құндылықтар ретінде заңмен бекіту тəжірибесін 
шығармашылықпен пайдалануға толығымен қатысты. Бұл тəжірибені үйрену жəне шығармашылық-
пен пайдалану үздік актілерді көшіре салуға əкелмейтінін айту керек.  
Халықаралық тəжірибе – бұл Конституция нормалары, шығармашылығы, ол тиісті елдерде жəне 

жалпы дүниежүзінде оларды қолдану мен үздіксіз байланыстан алынған Конституциялық нормалар. 
Оның үстіне, басқаның тəжірибесін пайдалану, оны шығармашылықпен пайдаланудың ішкі 
алғышарттарын жасаумен байланысты процесс. Жаңа мемлекеттік құрылыс бекітілді. Оның негізі – 
құқықтары мен бостандықтары бар адам болып табылады, оның негізінде адамды биік құндылық 
ретінде бекіту идеясының алғышарты жатыр. Əлеуметтік құқықтық мемлекетте жеке басының 
бостандығы барлығы үшін тең сипатта болады жəне мемлекеттік-құқықтық құралдармен жəне 
нысандармен қорғалады. Қазіргі уақытта құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам концепциясы 
орайлас дамуда. Ал олардың құрылымы мен дамуы адам құқығы мен бостандықтарын жүзеге 
асырудың басты шарты болып табылады. Əлеуметтік құқықтық мемлекет пен адам құқығының өзара 
байланыстылығы жəне өзара негізділігі құқықтық мемлекеттің басты бір мақсаты – адам мен 
азаматтың құқықтарын қамтамасыз ету болып табылатындығында айқын көрініс тапқан. 
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі «əлеуметтік мемлекет» деген сөздерге тағы 

да мынадай түсініктеме береді: «Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабының 1-тармағы, 
«$аза-стан Республикасы Fзiн ... əлеуметтiк мемлекет ретiнде орны-тырады; оны! е! -ымбат 
-азынасы - адам жəне адамны! Fмiрi, -G-ы-тары мен бостанды-тары.» деген сөздерi бөлiгiнде, 
Қазақстан Республикасы мемлекеттің шынайы мүмкiндiктерiне сəйкес əлеуметтiк мемлекет мiндетiн 
орындауға ұмтылады дегендi бiлдiредi. Қазақстанда Конституцияға сəйкес адамның жəне азаматтың 
құқықтары мен бостандықтары танылады жəне оларға кепiлдiк берiледi[5].  
Яғни, «əлеуметтiк мемлекет ретiнде орны-тырады» делінгені бұл əлеуметтік мемлекет болуға, 

оның міндеттерін орындауға ұмтылады, (əрине, шынайы мүмкіндіктерге сəйкес) адамның жəне 
азаматтың құқықтары мен бостандықтары танылуына жəне оларға кепiлдiк береді, сондай-ақ, «адам 
жəне адамны! Fмiрi, -G-ы-тары мен бостанды-тары е! -ымбат -азына болып табылады» деп 
айтылғаны бұл Қазақстан Республикасы үшiн жалпы адамзат құндылықтарының басымдығы 
болатынын айғақтайды. Сондықтан да болар, Қазақстан Республикасының Конституциясы қажеттi 
құқықтық əлеуеттi қамтиды, ол оның құқықтық нормаларында ғана емес, оның құқықтық идеялары 
мен принциптерiнде де тұжырымдалған. Конституцияның құқықтық идеялары Қазақстанда демокра-
тиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтiк мемлекет институттарын нығайтуға бағытталған 
заңнамалық, ұйымдық жəне басқа шараларда жүзеге асуға тиiс. Сонымен, «əлеуметтік мемлекет» 
деген конституциялық қағидатты жүзеге асыру үшін қазіргі уақытта мемлекет тарапынан бірқатар 
нəтижесі халықтың игілігіне алып келетін шаралар қабылдануда. 

«Жаңа онжылдық жаңа экономикалық өрлеу Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан 
Республикасының Президентінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы халыққа жолдауында «2020 
Стратегиялық жоспары – көшбасшылыққа қазақстандық жол» атты бағдарламасын іске асыру 
Қазақстан Республикасы өзінің алдына бірқатар міндеттер қойған. Олардың бірі – қазақстандықтар-
ды сапалы əлеуметтік жəне тұрғын үй-коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету. Сондай-ақ, 
Жолдауда халықтың əлеуметтік жағдайын жақсарту үшін міндетке алынған төрт қағидаттың бірі бұл 
экономикалық өрлеу – əрбір қазақстандыққа қатысты бүкілхалықтық іс. Бұл қоғамның əлеуметтік 
мəселелерін шешудің жəне əрбір азаматтың табысқа бастаудың кілті 

«Əлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» - Елбасының 
Қазақстан халқына жолдауыда да осы əлеуметтік экономикалық даму мақсаттары мен оған жету 
бағыттарының маңыздылығы мен өзектілігі туралы айтылып өтілген. Ел экономикасының қарышты 
қадамдары қандай болмасын саяси-экономикалық шешімдердің түпкі мақсатына сəйкес халықтың əл-
ауқатын арттыру үшін зор міндеттерді жүзеге асыруға мүмкіндіктер береді. Президенттік жолдаудың 
алғашқы бабында тұрғындарды жұмыспен қамтудың тиімді жүйесін жасау арқылы əрбір жұмыс 
жасындағы адамға жұмыс орнын ашып беруге ұмтылыстың əлеуметтік маңыздылығын асыра 
бағалаумүмкін емес. Мұның өзі мемлекет пен халық мүдделерінің бір бағытта тоғысуының жарқын 
белгісі. Ал мүдделер бірлігі бар жерде оңтайлы, ұтымды, жəне тиімді нəтижелер көп күттірмейді. 
Заманауи экономикалық ғылым мен тəжірибеде «əлеуметтік бағдарланған экономика», «əлеуметтік 
бағдарланған рыноктық шаруашылық» деген түсініктер қалыптасып үлгерді. Ғылыми айналымға 
германия экономикасының реформаторы Людвиг Эрхардтың «Əл-ауқаттылық баршаға» кітабы 
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арқылы енген бұл категориялар дербес құрылымы, табыстарды бөлу əдісі, мемлекеттік басқарудың 
мақсатты бағдары бойынша халықтық əл-ауқатын жоғарылатуға, тұрғындардың өмір сүру деңгейін 
көтеруге қызмет ететін экномиканы сипаттайды. Қазіргі дамыған мемлекеттердің ешқайсысы да 
халықтың өмір сүру жағдайы, жұмыспен қамтылуы, əлеуметтік сақтандырылуы туралы толық 
жауапкершілікті өз мойнына алмайды. елдегі əлеуметтік болмыс сипаты, əлеуметтік игіліктер жəне 
тауарлар мен қызметтер үшін толық жауапкершілікті болатын материалистік концепцияның негізі 
жоқ жəне ешқандай экономикада жүзеге аса қоймайды. Ал Қазақстан Президентінің жолдауындағы 
жұмыспен мейлінше қамту, халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыздандыру міндеттері 
мемлекеттік əлеуметтік саясаттың жемісті болуының кепілі болып отыр. Əл-ауқаттылықты арттыру 
бойынша əлеуметтік саясаттың діттеген мақсаттарға жетуі үшін экономикалық база экономикалық 
негіз қажет. бұл үшін Н.Ə.Назарбаев халыққа жолдауында Қазақстандық өңірлерде өсу нүктелерін 
анықтау, қажеттілігін атап көрсетті. Экономикалық өсудің өзін жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс 
саясаты макроэкономикалық көрсеткіштердің өзгеруі динамикасы анықтайтын ұлттық 
шаруашылықтың даму үстіндегі қозғалысы деп білсек, онда біздің ел үшін өндіргіш күштерді 
аумақтық оңтайлы орналастыруды жалғастыру күн тəртібінен түспейтін мəселелердің бірі болып 
табылады.  
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында көрсетілген 

мемлекеттің əлеуметтік-эканомикалық даму мақсаттарына тоқталып өтейік. Экономиканы қалпына 
келтіруге дайындық үдерісінде Қазақстан оның бəсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік беретін 
реформаларды жеделдетіп іске асыруы керек. Бірінші түйінді бағыт – дағдарыстан кейінгі дамуға 
дайындық – бірінші онжылдық кезеңінде нəтижесі көрінетін шараларды қамтиды. Бұл біршама 
қолайлы бизнес орта құру, қаржы секторын нығайту жəне құқықтық жүйені жетілдіру. Екінші түйінді 
бағыт шеңберіндегі іс-қимылдар елді үдемелі индустрияландыру бағдарламасын іске асыру жəне 
инфрақұрылымды дамыту нəтижесінде Қазақстан экономикасын əртараптандыруды жеделдетуге 
ықпал ететін болады. Бұл экономикалық үлгіні өзгертуге жəне экстенсивті, шикізаттық даму 
жолынан индустриялық-инновациялық дамуға көшуге мүмкіндік береді. Елді инфрақұрылымдық 
дамыту жоспарлары экономиканы үдемелі əртараптандыруға жəне елге шетел инвестицияларын 
тартуға ықпал ететін энергетика, көлік жəне телекоммуникация салаларын жаңғыртуға шоғырла-
нады. Адами ресурстардың саны мен сапасы кез келген елдің болашағын айқындайтын негіз құрушы 
факторлар болып табылады. Адами капитал  бұл – инновациялардың жəне экономиканың тиімділігін 
арттырудың негізгі қозғаушы күші. Үшінші бағыт - болашаққа салынған инвестициялар - 
қазақстанның адами ресурстарының сапасын ұзақ мерзімді кезеңде арттыру үшін қажетті шараларды 
қамтитын болады. Төртінші түйінді бағыт – азаматтар үшін қызмет көрсету шеңберінде халықты 
əлеуметтік қорғау жəне тұрғын үй-коммуналдық қызметтерін тиімді көрсету жөніндегі шаралар 
күшейтілетін болады. Бесінші түйінді бағыт – ұлтаралық келісім, қауіпсіздік, халықаралық қатынас-
тардың тұрақтылығы шеңберінде – ішкі тұрақтылықты, қауіпсіздікті, бейбітшілік пен келісімді 
нығайту, бейбіт сүйгіш сыртқы саясатты дамыту жөніндегі шаралар көзделетін болады [6]. 
Қазақстан Республикасының конституциясында біздің еліміздің əлеуметтік мемлекет қатарында 

екендігі ерекше көрсетілген. Алайда, əлеуметтік құқықтық мемлекеттің идеясын конституциялық 
бекітуден оны шын мəнінде жүзеге асыруға дейінгі аралықта ұзақ та қиын жол жатыр. Сол үшін де 
саяси реформалар жасау, қажетті əлеуметтік-саяси базаны құру, мəдениетті өркендету жəне басқа да 
алғы шарттарды дамыту қажет. 
Қазақстан алдында сапасы мен саны əлемдік нарыққа сай келетін жалдамалы еңбекке жалақы 

төлеуді ұйымдастыру міндеті тұр. Сонда ғана реформаның жағымды нəтижесі туралы сөз қозғауға 
болады. Мемлекеттік биліктің қандай түрі болғанына қарамастан, жуық арада өндірістік процестер 
мен қажеттіліктерді үйлестіре алмайды, сондықтан да таяу арада бізде əлеуметтік мемлекет құрылуы 
өте қиын. Əлеуметтік мемлекеттің жемісті өмір сүруі – қоғамның барлық топтары мүддесіне қызмет 
ететін, дамыған экономика негізінде ғана қалыптасады.Соған қарамастан, белгілі сипаттамсы бар 
əлеуметтік мемлекет туралы ереже Қазақстан Республикасы Конституциясында көрсетілуге тиіс, ол 
өкімет билігіндегі жəне қарапайым азаматтардың өз міндеттерін есіне салатындай болуы керек. Ол 
мемлекеттің негізгі функциясы мұқият қарастыруды қажет ететін маңызды мəселе болып табылады. 
Қорытындылай келе, өркендеген елдердегі əлеуметтік мемлекеттің құрылу мемлекеттік құрылыс-

тағы жаңа қадам деп тұжырымдауымызға болады. Əлеуметтік мемлекет жоғарыда атйқанымыздай - 
өз азаматтарының өмір сүруіне лайықты жағдаймен қамтамасыз етуге, əлеуметтік жағдайының 
қорғалуына, материалдық жəне рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға, өндірісті басқаруға, қоғам 
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мен мемлекет іске араластыруға ұмтылатын мемлекет. Бұл мəселе – жағдайы нашар қамтамасыз 
етілген топтың пайдасына ұлттық табыстың қайта бөлудің көмегімен, халықты жұмыспен 
қамтамасыз ету, еңбекті қорғау, білім алу, денсаулық сақтауды, бүкіл қоғамның мəдениетін, т.б. 
дамыту саясатын жүргізуді жүзеге асыру барысында кол жетіп, орындалады. Əлеуметтік мемлекет 
қоғамдағы экономикалық, əлеуметтік жəне т.б. теңсіздіктерді бəсеңдетуге, жуып-шаюға бар күш-
жігерін жұмсайды. 
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Резюме 

В этой статье расмотриваются социально-демократические измененя,  развитие прав и свабод человека, 
улучшение социального положения народа путем стремления стать правовым государством согласно 
Конституций РК. 

Ключевые слова: Социально-экономическая модернизация, парламентаризм, институты гражданского 
общества, Конституция, экономика. 

 
Summary 

In this article we consider social-demokratic development and human rights and library, increaring social staits of 
our people by becoming constitutional in uccordence to the constitution of the Repablic of Kazakhstan. 
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СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС ЖЕТІСУДАҒЫ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҚАЛАЛАР МЕН 
ҚОНЫСТАРДЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ 

 
Төлегенов А.К.  - Абай атындағы $аз%ПУ, Тарих жəне -G-ы- институтыны! 4 – курс студенті 
  
Іле аңғарындағы археологиялық зерттеулер нəтижесінде ортағасырлық Қазақстанның қалалық жəне отырық-

шылық мəдениеттің тағы бір маңызды аймағы ашылып, сипатталып отыр. Жетісу - қала мəдениеті мен ежелгі 
керуен жолдарына қатысы бар жер-су атауларын сақтап қалған Қазақстанның ірі мəдени-тарихи өлкесі. 
Зерттеулер нəтижесінде тарихи жəне археологиялық жағрапияның бірқатар өзекті мəселелерінің басы ашылып, 
бұл аймақта ерекше өркениеттің дамығандығы айқындалды. Өлкеде қала мен дала, жер шаруашылығы мен 
ауыл шаруашылығы саяси, шаруашылық-экономикалық жəне мəдени тұрғыда сабақтасып өркендеді. 

Тірек сөздер: Жетісу, өркениет, қала мəдениеті, Талғар, ортағасыр, Қастек, Қаялық, керуен жолдар. 
 
Қазақ жерінде заманында өркениеттің бастауындай һəм белгісіндей болған ерте жəне орта-

ғасырлық қалалардың болғандығы белгілі. Бүгінде оларды археологтар, тарихшылар, этнографтар, 
географтар өздерінің зерттеу нысанына айналдырып, ел үшін құнды-құнды мəліметтер табуда. Əрбір 
қала өзінің орналасқан жеріне, аймағына қарай саяси-экономикалық, рухани-мəдени орталықтың 
негізі болғаны аян. 
Қалалардың қалыптасу тарихына тоқталатын болсақ, солтүстік-шығыс Жетісуда VII ғ. аяғы-IХ 

ғасырда басталып, бұл үдеріс Х ғ.-ХІІІ ғ. басында қарқынды жүрді. Осы уақытта қала ірі экономи-
калық, саяси жəне мəдени орталыққа айналды. 
Жер жəннаты деп есептелетін өлкені тереңірек зерттеген Р. Аболиннің ғылыми зерттеулері 

бойынша Жетісу Шу-Балқаш бассейндерін қамтиды, оның теңіз деңгейінен орташа биіктігі 300-400 м, 
біршама төмен жері – Шу сағасы. Іле өзенінің оңтүстігінен Іле Алатауы басталады. Шу өзенінің оң 
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жағасы мен Іле өзенінің төменгі ағысын жиектеген құм аралығының батыс жағы, жекелеген бөліктері 
Құлжабасы, Хантау, Қозыбасы деген атауларға ие Шу-Іле тауы деп аталады. Оларда көлікке ыңғайлы 
көптеген асулар бар. Қордай асуы арқылы Іле мен Шу өңірлерін жалғастырып жатқан жол өтеді. Тағы 
бір жол Қастек асуы арқылы Іле өңірін Ыстық көл қазаншұңқыры жəне Шу өңірімен жалғастырады. 
Ортағасырлық отырықшы жəне қалалық мəдениеттің ескерткіштерінің зерттелу тарихын екі 

кезеңге бөліп қарастырады: 1917 жылға дейін жəне 1920 жылдан қазіргі уақытқа дейін. Бұлардың 
əрқайсысын өз кезегінде, археологиялық қызметті ұйымдастыру, зерттеудің, қазбалардың əдісі мен 
түрлері, негізгі мəселелерді шешу сияқты ерекшеліктеріне байланысты бірнеше кезеңдерге бөлінеді 
[1. 48-53 б].  

1917 жылға дейінгі мерзімді екі кезеңге бөлеміз: Бастапқы кезең жəне В.В. Бартольд пен Түркістан 
əуесқой археологтарының үйірмесі жұмыстарымен байланысты. 
Іле өзені алқабының ортағасырлық қалалары мен қоныстары туралы алғашқы деректер өткен 

ғасырдың ортасына жатады. С.О. Гуляевтың «Орыс географиялық қоғамының жаршысында» [2. 22 б] 
Қырғыз өлкесіндегі ортағасырлық ескерткіштер туралы аздаған үзінділер кездеседі.   

1856 жəне 1857 жылдары Шоқан Уалиханов Іле өлкесіне екі рет ғылыми саяхат жасады. Саяхат-
тың ғылыми нəтижелері оның «Ыстықкөлге сапар» жəне «Қырғыздар туралы жазбалар» деген 
еңбектерінде жарық көрді[3. 37 б]. Шохан Уалиханов ертедегі мəдениеттің ескерткіштері – қорған-
дарға, қалалардың қирандыларына, ирригациялық құрылымның іздеріне баса назар аударды. Оның 
ескерткіштерге берген бағасы, оны өлкенің тарихи дамуына қатысы туралы деректері ғылым үшін 
баға жетпес қазына. Оның назар аударып, белгілеп кеткен кездері қазіргі археологиялық зерттеудің 
арнайы бағыты болды. Ал ежелгі жəне ортағасырлық қалалар мен қоныстардың орнын анықтау 
туралы сұрақтары қазіргі күннің басты мəселе болып отыр.  
Зерттеушінің ерекше атап көрсеткен ескерткіштерінің бірі Шелек өзенінің жағасында орналасқан 

ортағасырлық қалашық болып табылады. Шохан Уəлиханов оған «қорған» деген атау берген 
(«қамал» мағынасында). Ол қаладан табылған қыш ыдыстардың қалдығы, маржан мен меруерттен 
жасалған моншақтардың табылғандығы туралы жазып қалдырды [4. 280-281, 245 б]. 1980 жылдары 
ортағасырлық Шелек қаласында археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді.  
Шоқан Уалиханов Талғар өзенінің бойында орналасқан жергілікті халықтар «Рүстем қорғаны» деп 

атап кеткен, тағы бір ескерткіш туралы мəлімет қалдырды [5. 60 б]. Бұл Іле Алатауының баурайында 
орналасқан Талғар қалашығының бір атауы. Талғар қалашығында 1955 жылдан бастап Қазақ 
Педагогикалық Институтының (қазіргі ҚазҰПУ) тарихшылары археологиялық зерттеу жұмыстарын 
жүргізіп келеді.  
Шеңгелді қалашығы да алғаш рет Шоқан Уалихановтың зерттеулерінде аталады. Осы жерден 

ортағасырлық қыш су құбырлары кездескен. Кейінгі зерттеулер нəтижесінде осы қаланы ортағасыр-
лық жылнамаларда кездесетін Екі Оғыз (Эквиус) қаласымен байланыстырып жүр [6. 8 б].  
Білімі жағынан шығыстанушы болған Н.Н. Пантусов Жетісу өлкесін зерттеуде нəтижелі еңбек 

етті. Н.Н. Пантусов өзінің қызметтік міндеттіліктерін ғылыммен байланыстырды. Оны тарихтың, 
археологияны, нумизматиканың, этногорафия мен лингвистиканың мəселелері қызықтырды. В.В. 
Пантусов Императорлық археологиялық комиссиясының өкілі, сонымен қатар Түркістан əуесқой 
археологтары үйірмесінің белсенді мүшесі болды. Археология саласындағы оның есімі Жетісу 
жерінен табылған христиан- несториандық жерлеу орындары, тастан жасалған қабір тастарға 
жазылған жазуларды ашу мен зерттеуде өте көп еңбек сіңірген [7. 73-75 б]. 
Н.Н. Пантусов Жетісу жеріне бірнеше рет сапар шегіп, өзі көрген ескерткіштерін үнемі күнде-

лігіне түсіріп отырған. Алтын-Емел болысына жасаған сапары кезінде ол сол аймақта орналасқан 
қорғандар мен тасқа қашалған жазбаларды, суреттер түрінде сақталған көптеген ескерткіштерді 
тапты. Ол Алтын-Емел аумағында орналасқан Асан тауындағы Байқозы шатқалындағы көптеген 
археологиялық ескерткіштерді тізімге алған [8. 19-20 б].   
Н.Н. Пантусов Верный бекінісінің орнындағы қалалардың қирандысын Бабыр сұлтанның 

«Жазбаларында» [9. 20 б] айтылатын ортағасырлық Алматы қаласымен байланыстырды. Зерттеуші 
Іле өзенінің жоғарғы ағысында Құлжаға жақын орналасқан Мазар елді-мекеніндегі ортағасырлық 
қала құландысын Алмалық қаласымен байланыстырды[10. 161-188 б]. Н.Н. Пантусовтың бұл пікірін 
көрнекті ғалым В.В. Бартольд қолдаған [11. 470-471 б].  

1889 жылы Н.Н. Пантусов Верный қаласының аумағынан мұсылман дінінің салтымен жерленген 
жерлеу орындары бар төрт қорғанды тапты. Оның суреттеуіне қарағанда қазбалар ортағасырлық 
дəуірге жатады. Зерттеушінің бастамасымен Жетісу жерінде орналасқан археологиялық  ескерткіш-
терді арнайы қорғауға алу туралы өкімдері жарық көрді[12. 335 п].  
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1884 жылы Г.В. Фишер Іле өзенінің төменгі ағысын зерттеу кезінде Балқаш аумағындағы 
отырықшы мəдениеттің іздері туралы деректер келтіріп, онда ертедегі ирригациялық жүйе мен 
қоныстардың қирандыларын тапқандығы туралы жазды[13. 3-21 б]. Оның ізінше зерттеуші Л.С. Берг 
келіп, қалған арналарды зерттеп, Іленің көне арнасын олар «Үзбой» атағандығы туралы тұжырымға 
келді. Л.С. Берг суландыру жүйесі мен ертедегі қалалардың қирандылары туралы анықтама беріп, 
қыш ыдыстар мен күйдірілген кірпіштердің қалдықтарын жинап алған.  
ХІХ ғасырдың 90 жылдарында Солтүстік-шығыс Жетісудың археологиялық ескерткіштерінің 

бірінші рет тізімін жасаған В.М. Флоринский[14. 13-31 б].  
Жетісудың ортағасырлық тарихы мен археологиясын зерттеуде маңызды рөл атқарған 

В.В.Бартольдтың сапары болды. Ол өлкенің ерте кездегі ескерткіштерін зерттеп, олардың əрқайсы-
сына анықтама берді. Оның ғылыми жұмысы ортағасырлық Қазақстанның қалалық мəдениетін 
зерттеуде жаңа сапалы бағыттың негізін салды. В.В. Бартольдың  «1893- 1894 ж.ж. Орта Азияға 
ғылыми мақсатпен барған саяхаттың есебі» жазбаларынан алынған тарихи деректер, қазіргі күнде 
көшпелі жəне отырықшы халықтың қарым-қатынасы, ортағасырлық қалалардың орналасуы сияқты 
археологиялық зерттеудің бағыттарын анықтайды[15. 21-91 б]. Бұл еңбек Жетісудың ертедегі 
кезеңінен ортағасырларға дейінгі саяси тарихына толық шолу жасау арқылы өзінің ғылыми маңызын 
сақтайтын, «Жетісу тарихының очеркі» еңбегінде жалғасын табады[16. 23-106 б].  
ХХ ғасырды басында археологиялық басылымдарда Іле алқабынан кездейсоқ табылған деректер 

туралы хабарлар пайда болды. Верный қаласының аумағынан ХІІІ ғасырға жататын теңгелер, қыштан 
жасалып өрнектелген құты, одан кейін 1906 жылы шағатай əулетінің күміс теңгелері бар көмбе 
табылды.  

1917 жылға дейінгі археологиялық зерттеулер И.А. Кастаньенің 1910 жылы жарық көрген еңбегін-
де баяндалады[17. 121 б]. 
Қазақстандағы 1917 жылға дейінгі археологиялық зерттеулер жəне зерттеліп отырған жердегі 

кезеңді сипаттай отырып, шығыстанушы мамандар В.В. Бартольд пен Н.Н. Пантусов Жетісудағы 
қалалар туралы жазылған жазба деректерді аудару мен зерттеуде жəне ескерткіштердің сипаттама-
ларының алғашқы бағыттарында маңызды жұмыстар атқарғанын атап айту керек. Осы уақытта 
ортағасырлық археология мен тарихты зерттеу бағыттарында ерекше назар – өлкенің саяси тарихы 
мен ортағасырлық қалаларды баламалау болды.  
Кеңес билігі орнағаннан кейін Халық Комиссариатының құрамында музей мен өнер туындылары 

жəне көне ескерткіштерді қорғау ісі бойынша арнайы комиссия құрылды. 1918 жылы 5 қазанда Кеңес 
өкіметінің Халық Комиссариатының Декретімен барлық ескерткіштер мен заттай өнер туындыла-
рына алғашқы мемлекеттік тіркеуді өткізу туралы шешім қабылданды. 1919 жылы 18 сəуірде Кеңес 
өкіметінің Халық Комиссариаты Ресей тарихи материалдық мəдениет Академиясы мекемесін бекітті. 
Сонымен қатар басқа аумақтарда да осы тектес дербес ғылыми мекемелер құрыла бастады. 1920 
жылы мұражай ісі жəне ескерткіштерді қорғаудың Түркістан комитеті құрылды, оның мақсаты тек 
оларды қорғау ғана емес, сонымен қатар Орта Азия мен Қазақстан аумағындағы ежелгі ескерткіш-
терді зерттеу болды. В.В. Бартольд Комитеттің алдағы уақыттағы жоспарын анықтап, археологиялық 
картаны жасауға басты назар аударды.  

1924 жылғы Орта Азия республикаларының жер көлемін қайта белгілеу, кейбір республикаларда 
зерттеу жұмыстарының қарқынын одан да арттырды.  
Қазақстан археологиясының дамуын зерттеуді келесі кезеңдерге бөіп қарастырамыз: 
1) 1917ж. 30 жылдардың ортасына дейін 
2) 30 жылдардың ортасынан – 1946 ж. дейін 
3) 1946- 1960 жж. 
4) 1961- 1990 жж. 
5) 1991 ж. – қазіргі уақытқа дейінгі кезең. 
Бірінші кезең археологиядағы революцияға дейінгі кезеңдегі дəстүрлердің жалғасы болып 

табылады. Ортағасырлық ескерткіштердің əрқайсысына жеке-дара зерттеу жүргізіліп, олардың 
тіркелуі, сипатталуы жəне кішігірім қазба жұмыстары сияқты жағына баса назар аударыла отырып 
тарихи-топографиялық зерттеу жұмыстары жүргізілді. Археологиялық зерттеулердің ұйымдастыру-
шысы Ташкент қаласында орналасқан ескерткіштер мен көне мұраларды жаңғырту ұйымы бірнеше 
жұмыстар атқарды. – Оңтүстік Қазақстан мен Жетісуда - П.П. Иванов пен М.Е. Массон [18. 151-164 
б], Тараз бен Түркістанда - М.Е. Массон [19. 39-45 б], Жетісу жерінде – В.Д. Городецкий. Бұл 
ғалымдар тарихи-археологиялық ескерткіштерді тіркеу ғана емес, сондай-ақ оларды зерттеуде қыруар 
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жұмыстар атқарды. В.Д. Городецкий Талғар қалашығы мен кіші Алматы өзенінің бойында орналас-
қан үйсіндер мен Түрік қағанаттары уақыттарына жататын тұрғын үй-жайлардың қирандыларын 
зерттеді [20. 49-55 б].  

1920-30 жылдары Алматы қаласының аумағында орта ғасырға жататын тұрғылықты мекен-
жайлардың болғандығын растайтын, бірнеше кездейсоқ артефактілер табылды.  

1935 жылы К. Ходжиковтың «Жетісудың ертедегі ескерткіштері» деген еңбегі жарық көрді. Онда 
қорғандар, тас үйінділері, тасқа қашалып жазылған жазулар туралы деректер келтірілген; сонымен 
қатар əр түрлі тарихи уақыттарды қамтитын кездейсоқ табылған деректер туралы мəліметтер 
келтірілген [21. 42-45 б].    

1936 жылы Алматы қалашығының аумағында Қазақстан Орталық мұражайының мамандарынан 
құрылған археологиялық экспедиция қазба жұмыс жүргізді. 2 метрлік мəдени қабаттарды кесіп 
өтетін, аумағы 40 метрді қамтитын кесінді салынды. Жұмыстың негізгі мақсаты: ортағасырлық 
қаланың мəдени қабаттарын анықтау керек еді. Зерттеу барысында ортағасырлар кезеңіне жататын 
құнды деректер табылды: керамика қалдықтары, бедерленген оймыш, ошақ қалдықтары, пышақтың 
сынықтары, шегелер, диірмен тастары жəне ақық моншақтар.  

1939 жылы А.Н. Бернштам басқаратын Жетісу археологиялық экспедициясы Жетісу жерінде  
барлау жұмыстарын жүргізе отырып, Алматы қаласы төңірегіндегі археологиялық нысандарға 
зерттеу жұмыстарын жүргізді. А.Н. Бернштам археологиялық қазба жұмыстары кезінде алынған 
мəліметтерге сүйене отырып, Қазақстанның оңтүстік астанасының үйсін дəуірінен ортағасырлар 
кезеңіне дейінгі келбетін қалыптастырды жəне əр түрлі кезеңдегі ескерткіштердің нақты даму 
жолдарын белгілеп берді. Экспедицияның көмегімен жиналған материалдар А.Н. Бернштамның 
бірнеше ғылыми еңбектеріне [22. 79-91 б] жəне А.Х. Марғұланның Қазақстанның ортағасырлық 
қалалық мəдениеті туралы жазылған кітабына арқау болды.  

1946 жылы Қазақ ССР-ның Ғылым Академиясы ашылып, оның құрамында Тарих, Археология 
жəне Этнография Институты құрылды. Осы уақыттан бері археология бөлімі Қазақстан аумағында 
жүргізілетін археологиялық жұмыстарға жетекшілік етті. Бұл Қазақстан археологиясының жаңа 
кезеңінің бастауы болды. Археология бөлімінің мамандары аймақта қола дəуірінен бастап кейінгі 
ортағасырларға жататын қоныстар мен қалашықтардың, тұрақтардың орындарында археологиялық 
қазба, зерттеу жəне барлау жұмыстарын жүргізді.  

1956 жылы Қазақ ССР-індегі археология бөлімі Алматы мен Талдықорған облыстары туралы 
материалдар жинау мен олардың археологиялық картасын жасау үшін арнайы экспедиция ұйымдас-
тырды. Экспедиция əртүрлі кезеңдегі ескерткіштерді зерттей отырып, сонымен қатар бірнеше 
қалашықтарды да зерделеп, олардың орналасқан жерлерін нақтылады. Бұл жұмыстардың жиынтығы 
Е.И. Агееваның мақалаларында баяндалды[23. 65-69 б]. 
Қазақстан археологиясының ірі ғылыми жетістігінің бірі ретінде «Қазақстанның археологиялық 

картасын» жарыққа шығару болады. Бұл еңбекте ескерткіштердің тізімі келтіріліп, олар картаға 
түсірілді. 1960 жылға дейін ғылымға белгілі болған мерзімі жəне атауы бар ескерткіштер тізімдері 
толық жазылды. Картада Алматы қаласының төңірегінде орналасқан ескерткіштерге үлкен тарау 
арналды. Карта Қазақстан археологиясының дамуы туралы революциядан кейінгі кезеңдегі зерттеу 
жұмыстарын толық қамтыған [24. 23-25 б].  

1964 жылдан Жетісу жеріндегі ортағасырлық ескерткіштерді зерттеу жұмыстарының келесі кезеңі 
басталды. Жетісу археологиялық экспедициясының басшылығына К.А. Ақышев келіп, отырықшы 
жəне қалалық мəдениетті зерттеу үшін арнайы топ құрылды. Қазақстан жерінде отырықшылықтың 
болғандығын айғақтайтын жаңа ескерткіштерді табу үшін барлау-іздеу жұмыстары басталды. Сүмбе, 
Қайалық, орта ғасырлықлық қалашықтарда қазба жұмыстары жүргізілді. Іле өзенінің төменгі 
ағыстарында зерттеудің нəтижесінде 3 ірі ортағсырлық қалашықтардың орны анықталды. Оның көне 
арнасынан көптеген ірі қалашықтар зерттеліп, көне суару жүйесінің іздері табылды [25. 23-25 б].  
Жинақталған материалдар негізінде К.М. Байпақов Жетісу жеріндегі қалалар мен қоныстарға, Іле 

атырабындағы аймаққа арналған кандидаттық диссертациясын қорғады. Онда қалашықтардың 
келбеті, баламалануы қарастырылып, солтүстік-шығыс жəне оңтүстік-батыс Жетісу ортағасырлық 
қалаларының өзара салыстырмалы байланысы жəне даму үдерістері қарастырылды [26. 21 б].   
Сонымен Жетісу жеріндегі археологиялық зерттеулер аймақтың отырықшы жəне қалалық 

өркениеттің ошағы болғандығын дəлелдейді. Қазіргі кезде Жетісу жерінде Талғар, Қаялық, Қастек, 
Қарамерген, Шеңгелді, Алма-Арасан ортағасырлық қалаларында археологиялық зерттеу жұмыстары 
жүргізіліп келе жатыр.  
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Резюме 

Вопросы урбанизации наряду с определенными достижениями в изучении средневековой городской 
культуры Казахстана выявилась неравномерность накопления материалов по его отдельным регионам. К числу 
таковых относится Северо-восточное Жетысу (Северо-восточное Семиречье, Илийская долина) – один из 
крупных регионов распространения оседлости и городской жизни в средние века. Издревле он был контактной 
зоной, где сосуществовали и взаимодействовали две культурными традиции – земледельческая и скотовод-
ческая, городская и степная.  

Ключевые слова: Семиречье, цивилизация, городская культура, Талгар, средневековье, Кастек, Каялык, 
караванный путь. 

 
Summary 

Always question urbani society epic aktwalnımi in archeological history, ekonomiçeskoy geografii demografii 
peoples of the World. However, along with opredelennımi dostijeniyami izwcenii srednevekovoy City of Culture of 
Kazakhstan vıyavilas neravnomernost materials along the accumulation His otdelnım Region. Cislw takovıx Zhetysu 
otnosïtsya North-East (North-East of Semirechenskaya Iliyskaya Valley) - One from krwpnıx Regions rasprostraneniya 
osedlostï and Urban Life in the Mid century. Izdrevle ten Zhambyl kontaktnoy zonoy, where soswscestvovali and 
vzaimodeystvovali dve kwltwrnımi traditions zemledelceskaya and skotovodçeskaya gorodskaya and Steppe. 

Key words: Seven Rivers, civilization, urban culture, Talgar, Middle Ages, Kastek, Kayalyk, caravan route. 
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УДК 903/904(574) 
 

ОРТА ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ТҮРІКТЕРДІҢ (VI-XIII ҒҒ.)  ШАБУЫЛ ҚАРУ-ЖАРАҒЫ 

Абдашимов Д.Қ. - Абай атындағы $аз%ПУ, Тарих жəне -G-ы- институтыны! 4 – курс студенті 
 
Қару-жарақ материалдық мəдениеттің ең маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Қару-жарақ 

пен əскери істердің даму деңгейі экономикалық, əлеуметтік жəне саяси факторлармен тығыз байланысты. 
Əскери істер дамытуға көшпенділер əрдайым ерекше маңыз берді. Көшпелі қоғамдарда соғыс тактикасы 
инновациялар, қару-жарақ саласындағы көптеген жетістіктер мен өнертабыстар болды. Ежелгі түріктерде 
əскери істердің дамуының жоғары деңгейінің жарқын дəлелі Түрік империясының алғашқы ғасырларда жүргіз-
ген сыртқы саясатының жемісті болғандығын көрсетеді. Мұның бірден-бір негізгі себептерінің бірі- əскери 
саладағы жетістіктер мен соғыс тактикасының үдемі жетілдіріп отыруында. Шабуыл қару-жарақтары екі топқа 
бөлінеді: бірінші топқа жақын жəне қолжетімді аймақтағы шабуыл қарулары. Екінші топқа, оларды сақтау мен 
қолдану үдерістері. 

Тірек сөздер: қару-жарақ, əскери іс, садақ, жебе, ерте түріктер, тактика.    
 
Түркітілдес халықтарының соғыс өнерінің шыңдалуы б.з.д. ІІІ-ІІғғ. Ұлы Дала көшпенділері мен 

Қытайдың арасындағы белсенді қақтығыстарынан қалыптасты. Бұл заманда қытайлар ғылым мен 
техникада аса үлкен жетістіктерге қол жеткізіп, темір қорытудың технологиясын үйренді. Осы кезде 
қару-жарақтардың сапасы жоғарылап, жаңа кезеңге алып шықты. 
Қытайдың əскери, өндіргіш күштердің, сан басымдылығының артуы алдағы уақытта  жаулаушы-

лық қимылдарын жасауға мүмкіндік берді. Олар б.з. І ғ. Корея жарты аралын, Үндіқытайды, тибет 
тайпаларын бағындырды. Бірақ солтүстіктегі ғұн тайпаларымен соғыс сəтсіз аяқталып, кейде 
олардың шабуылдарына ұшырап отырды [1, 98-112б.].  
Түркі халықтарының үздіксіз соғыс қимыларын жүргізілуі олардың соғыс өнерінде жаңа тактика-

лық айла-тəсілдерін, қару-жарақтардың, сауыт-саймандарының шыңдалуына жəне түрленуіне алып 
келді. 
Қарулану кешені дəстүрлі екі топқа бөлінеді: алыс жəне жақын қашықтықтағы шабуыл қару-

жарағы; қорғаныс сауыт-сайманы. 
Шабуыл қару-жарақтары. Б.з. V-VI ғасырларында ғұн садағын əрі қарай жетілдіруі барысында 

көшпелі халықтарда, ғалымдар шартты түрде «тEркі садағы» деп аталған, көшпелілер садағының 
жаңа нұсқасы пайда болды(1-сурет). Еуразия даласын мекен еткен көшпелі халықтарда VI-
VIII ғасырлардан Х ға- сырларға дейін түркі садағының  да адырнасында екі басының  қос сүйегі, доға 
немесе трапеция пішінді белінің екі қыр жəне жіңішке төрт бұрышты бір ортаңғы сүйегі болды. Бірақ 
түркі садағының  ғұн садағынан басты айырмашылығы - оның иінінің де ішкі бетінде сүйек салынып, 
сүйектің табиғи серпінді күшінің қолдануында. Ю.С. Худяковтың типологиясы бойынша, түркі 
садағының адырна сүйектерінің орналасуына сəйкес ерекшеленетін 7 түрі бар деп көрсетеді[2, 44б.]. 
Жебе ұштарының формасына келетін болсақ үш тілімді, үш, төрт қырлы болып келеді(2-сурет). 

Кейде жебе жүзіне саңылау жасап, оның ұшқанда айналуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жебе 
ұштарында дыбыс шығаратын дөңгелек тесіктер  жасалып немесе жетесінің түбінде тесіктері бар 
сүйек ысқырғыштар орнатылды. 
Түркі заманынан бастап (VI-VIII ғ.ғ.) жақ пен оқтың қаптары мүлде жаңа форма қабылдады. 

Жақтың өзінің арнаулы қабы мен оқтың қабы жеке жасалып, олар белге тағылатын болды. 
Ортағасырлық көшпелілердің қылшандарының негізгі төрт түрі болған: І-аузы жабық ұзын қапшық 
түріндегі  қылшан(XI-XII ғ.ғ.); ІІ-аузы ашық қысқа қапшық түріндегі қылшан; ІІІ- аузы бір жағы ашық 
жасалған қалқа түріндегі қылшан(XIII-XIV ғ.ғ.); ІV- үзеңгі жағына кеңейтіліп жасалған қапщық 
түріндегі қылшан. Қылшандар көбіне целиндр формалы болып, бір немесе екі- үш қабат қайың 
қабатынан- тоздан жасалды. 
Жақын қашықтықтағы шабуыл қару-жарағына семсерлер, қанжарлар (соғыс пышақтары) 

жауынгерлік балталар, найзалар жатады. 
Əскери өнердің шыңдалуы ат əбзелдерінің жетілуіне(ерто-ым, Eзенгі) байланысты, б.з. VII-

VIII ғ.ғ. кесу қаруы қылыштың орнына семсердің шығуына əсер етті[3, 38б]. Жаңа ертоқымның түрі 
салт атшыға еркін қимылдауна мүмкіндік берді. Ал үзенгі ат үстінде мықтап орнығуын, семсермен 
соққы жасағанда оның тиімділігін арттырып, тез қимылдауын қамтамасыз етті.  
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Түркі семсерінің  саптары түзу, екі жүзді болып жасалады, қимасы ромб немесе линза пішіндес 
болып келді. Түркілердің семсерлерінің саптары түзу немесе  сабына сəл қисайтыла орналастырып 
жасалды. Саптары сүйектен, ағаштан жасалып, жетесіне басы өрнекті шегемен бекітілді [4, 146 б.].   

VII ғасырда көне түркілерде семсермен қатар, ат үстінде айқас жүгізуге ыңғайланған, кесу 
əдістерін арттыру үшін сабы жүзіне қайыстыра орналастырып соғылған, басы түзу, бір жүзді кесу 
қаруы – палаш қолданыла бастады. Кей зерттеушілер  семсерді өзгерту арқылы  пайда болған бұл 
қару түрін  кесу қаруының жеке түріне жатқызады. Археологиялық деректер мен бейнелеу өнерінің 
материалдарына  сүйенсек, палаш түркі халықтарында V-VIII ғасырдан бастап XII-XIV ғасырларға 
дейін қолданыста болған. Шығыс Қазақстандағы түркі обасынан табылған палаштың ұзындығы 80 
см, ені 3см, сабының ұзындыңы 12 см. Палаш түзу жүзді, сабы жүзіне қарай сəл қыйсайтыла 
орналасқан. Балдағы сақталмаған, қыны ағаштан жасалып алғы беті күмістен қапталған да, ішкі 
жағынан тозбен астарланған. Қынның түбі мен сабының ұшы өсімдік өрнекпен көркемделген күміс 
жапсырмамен əшекейленген. Қару-жарақты зерттеуші М.В. Горелик палашты кесудің жеке түрі емес, 
семседің алғашқы үлгісі деп санайды. 
Фунциялық түрде найза жақын қашықтықтағы тесу қару-жарағына жатады.  Орта ғасырлық найза 

жебелері ұңғылы болып жасалынды, қимасы ромб не линза түрінде, ұштарының  формасы ұзынша 
ромб немесе ұзынша үшбұрыш немесе ұзынша алты бұрыш (жапырақ) пішінді болып келді (3-сурет). 
Сауытты қарсыласқа қарсы  қолданылатын  сүңгі  жебелері үшкір, төрт қырлы  болып жасалды    [5. 
227 б]. 
Псевдо-Маврики дерегі бойынша авар атты əскері найзаны иықтарында ұстап, ал ұрыс 

жағдайында көбінесе екі найзадан алып жүрді деп көрсетеді.  
Найза ұштарының ұзындығы 20-25см. Араб жазба деректерінде «...түрік найзасы – қысқа. Ал 

қысқа найзалар үлкен күшпен теседі жəне оларды алып жүруге жеңіл». Осы дəлелдерге сүйене 
отырып, найза жебесінің ұзындығы 25см болғанда оның ұзындығы 2м аспаған. 
Шабу қару-жағағына балта жатты. Балта  басы болаттан, темірден соғылып, сабы ағаштан 

жасалып, берік болу үшін металмен, терімен қапталады. Жауынгерлік балтаның бұл түрінде басының 
жүзі жалпақ, дөңгеленген түрде жасалуы шабу арқылы үлкен зақым салуға мүмкіндік берді. Соққы 
күші жіңішке жүздің бойымен түсетіндіктен оның шабу күші жоғары болды. 
Катанды жерлеу орнында табылған жауынгерлік балта VIII-IX ғасырларға жатады. Жалпы жақын 

қашықтықтағы балта қару-жарағы шығыс европадағы жəне қиыршығыс аймағындағы – чжурчжэней 
номадтарынан қарағанда ортаазиялық көшпелі халықтарында негізгі қару-жарағына жатпады. 
Жүзі қысқа қарудың бір түрі – қанжар деп аталады. Кесу-түйреу арқылы жарақат салады. Қоладан, 

темірден, мыстан, болаттан соғылады. Қанжар балдақсыз, түзу, негізінен екі жүзді, кейде бір жүзді 
болып, саптары ағаштан, мүйізден, сүйектен жасалған. Ол шайқаста жауынгердің қосымша құралы 
қызметін атқарған. Бұл қанжар «кісе белдігіндегі» қынапта үнемі салынып жүретін болған. Қынап 
пен оның белдікке тағатын ілмегі кестеленіп, металмен безендірілген [6, 45 б].  
Сонымен түркі халықтарының б.з. VI ғасырында Еуразия даласында саяси аренаға шығуы көшпелі 

халықтардың қару-жарақтарының түрленуін, майдан алаңында жаңа ұрыс жүргізу тəсілдерін алып 
келді. VI-XIII ғ.ғ. түркі əскерінің негізгі қару-жарағына садақ пен жебе, семсер, найза жатып, олар 
ұрыс алаңында əмбебап қызметін атқарды. Дамыған орта ғасырда жеңіл сауыттанған садақшылар 
үлкен рольге ие болып, ал найзашылар негізінен қорытынды соққы жасаушы  қызметін атқарса, 
кейінгі орта ғасырда керісінше сауыттанған найзашылар  негізгі шешуші күші болып, жинақталған 
тізбекпен жау əскеріне соққы жасап, əскери саптарын бұзған. Сол себепті қару-жарақтың түрленуіне, 
жетілуіне байланысты, əскери тактиканың, соғыс жүргізу сипатында үлкен  өзкерістерге алып келіп 
отырды. 
Ортақ мəдени-шаруашылық типінің негізінде қалыптасқан əскери іс жəне соғыс жүргізу 

əдістерінің ұқсастығы, көп уақыттар бойы ірі көшпелі империялардың құрамында бірге өмір сүруі 
барысында түркі халықтарында қолданған  қару-жарақтардың негізгі түрлерінің  біркелкілігін 
тудырып, дамытып отырған. 
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Резюме 

Предметы вооружения являются одной из важнейших составляющих культуры. Вооружение и уровень 
развития военного дела тесно связаны с экономическими, социальными и политическими факторами. В 
культуре номадов развитию военного дела всегда придавалось особое значение. Оно обладало  многими 
специфическими особенностями по сравнению с военным делом оседло-земледельческих обществ. Кочевым 
обществам принадлежат многие усовершенствования и изобретения в области вооружения, нововведения в 
тактике боя. Ярким подтверждением высокого уровня развития военного дела у древних тюрок служит созда-
ния огромной империи – Первого Тюркского каганата. Одной из основных причин этого послужил целый ряд 
усовершенствований и нововведений в военной области.  

Комплекс вооружения традиционно делится на две группы: наступательное оружие ближнего и дальнего 
боя; защитный доспех. При этом в первую группу включено также военное снаряжение, предметы, 
предназначенные для хранения и ношения оружия. 

Ключевые слова: вооружение, военное дело, лук, наконечники стрел, древние тюрки, тактика. 
 

Summary 
Objects weapons are one of the most important components of culture. Arms and the level of development of 

military affairs are closely related to economic, social and political factors. In the culture of nomads of the development 
of military affairs has always attached special importance. It has many unique features compared with military affairs 
settled agricultural societies. Nomadic societies belong to many improvements and inventions in the field of armaments, 
innovations in the tactics of battle. A striking confirmation of the high level of development of military affairs among 
the ancient Turks is the creation of a vast empire - the first Turkic khanate. One of the main reasons for this was a series 
of improvements and innovations in the military sphere. 
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