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Автор бұл мақаласында Қазақстан Республикасының Президен
ті Н. Назарбаевтың 1999 жылы жарық көрген «Тарих толқынында»
атты еңбегіндегі ортағасырлық Қазақстан тарихының өзекті мәсе
лелері жөнінде айтқан пікірлері мен жасаған тұжырымдарына кең
түрде ғылыми талдаулар жасайды. Елбасы еңбегіндегі: «Қазақ хан
дығының құрылуы – Қазақстан тарихы үшін белесті кезең болды»,
«Қазақ хандығының құрылуының саяси және қоғамдық мән-маңызы
на оның Орталық Азиядағы тұңғыш ұлттық мемлекет болғандығында
жатыр» – деген тұжырымдарды талдай келе, автор олардың ғылыми
жақтарына ерекше назар аударады да, бұл тұжырымдарды тарихи
деректер мен тарихнамалық зерттеулер материалдарына сүйеніп те
реңірек түсіндіреді. Сондай-ақ, автор Елбасының қазақ этногенезі,
қазақ халқының қалыптасуы барысындағы этникалық үрдістер ке
зеңдер мәселелері бойынша айтқан, сондай-ақ «қазақ», «өзбек» эт
нонимдері туралы жасаған тұжырымдарына да тоқталады. Аталған
атаулардың түп-төркіні, мәні мен мазмұны жөнінде терең қарастыра
келе, автор ол тұжырымдардың ғылыми сипатының құнды екенді
гіне назар аударады. Жалпы қорыта келе, автор Елбасы еңбегіндегі
ортағасырлық Қазақстан тарихына қатысты тұжырымдардың зерт
теушілер үшін теориялық негіздер бола алады деп санайды.
Түйін сөздер: Елбасы, этногенез, Қазақ хандығы, «өзбек», «қазақ».
The author of this article has attempted to address the problems of
medieval history of Kazakhstan through the analysis of the thoughts of the
President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev presented in the book “In
the flow of history” (Astana, 1999). The author substantiates by documen
tary materials and the latest historical research the idea of the President
that the formation of the Kazakh Khanate is a key moment in the history
of the Kazakh people, which had social and political importance in the
history of Central Asia. Further, the author expands the idea of the head
of state on the periodization of the ethnic history of the Kazakh people,
the etymology of the ethnonym “Kazakh” and “Uzbek”. Furthermore, the
author undertook a comparative study of ethnonyms, content and their
significance in the medieval history of Kazakhstan. The author believes
that the work of N.A.Nazarbayev “In the stream of history” contributes to
the theoretical study of the problems of medieval history of Kazakhstan.
Key words: the head of state, head of state, ethnogenesis, the Kazakh
Khanate, ethnonyms «Uzbek», «Kazakh».
Автор в данной статье предпринял попытку рассмотрения проб
лем средневековой истории Казахстана через анализ мыслей Пре
зидента РК Назарбаева Н.А., представленных в работе «В потоке ис
тории» (Астана, 1999). Автор обосновывает мысль Президента, что
образование Казахского ханства – ключевой момент в истории ка
захского народа, имеет социально-политическое значение во всей
истории Центральной Азии документальными материалами и новей
шими историческим исследованиями. Далее автор расширяет мысль
Главы государства по вопросам периодизации этнической истории
казахского народа, этимологии этнонимов «казах» и «узбек». Кроме
того, автор предпринял сравнительное исследование этнонимов, со
держание и значение их в средневековой истории Казахстана. Автор
считает, что работа Назарбаева Н. А. «В потоке истории» вносит оп
ределенный вклад в теоретическое изучение проблем средневековой
истории Казахстана.
Ключевые слова: Глава государства, этногенез, Казахское ханс
тво, этнонимы «узбек», «казах».
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Тарихтың қай кезеңінде болмасын мемлекеттік дәстүрін
сақтаған елде биліктің ең жоғары өкілінің басты міндеттеріне
елдің ішкі-сыртқы саясатын жүргізу, ел мен жерді қорғау, сон
дай-ақ ұлттық сана мен ұлттық тәрбиені дамытуға бағытталған
саясатты жүргізу жатады. Ұлттық сананы дамыту ұлттық та
рихты ұлттың мүддесіне сай зерттеумен тікелей байланысты
екені белгілі. Ал кез келген тақырыпты, оның ішінде тарихи
тақырыптарды зерттеу үшін ең алдымен теориялық және ме
тодологиялық негіздер қажет. Онсыз ғылыми зерттеулер мен
ізденістер дұрыс нәтижеге қол жеткізбейді. Міне, осы тұрғы
дан алғанда Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың әр жылдары Отан тарихына қатысты айтқан
ойлары мен тұжырымдары зерттеушілер үшін негіз бола алады.
Осындай жағдайды ескере келе, біз төменде Елбасының ел та
рихына қатысты айтқан ойлары мен білдірген тұжырымдарына
назар аударып, оларды кеңірек талқылауды жөн көріп отырмыз.
Тәуелсіздік алған кезеңнен бері қазақ елінің басшысы әр
түрлі жиындар мен басқосуларда, мемлекеттік маңызы бар
мерекелерде Отан тарихының түрлі мәселелеріне байланысты
ойларын айтқаны белгілі. Ал сол айтылған ойлар мен тұжы
рымдардың жүйелі түрдегі жиынтығы, сондай-ақ, жалпы Отан
тарихының ең өзекті мәселелеріне қатысты көзқарастары оның
1999 жылы жарық көрген «Тарих толқынында» атты кітабын
да баяндалады [1]. Сегіз тараудан тұратын бұл кітапта барлық
гуманитарлық ғылымдарға қатысты, оның ішінде Отан тарихы
на қатысты теориялық-методологиялық ой-тұжырымдар жетіп
артылады. Үстіміздегі жыл – Қазақ хандығының 550 жылдық
мерекесі болғандықтан осы кітаптағы хандықтың құрылуына,
оның тарихына қатысты айтылған ойлар мен тұжырымдарға те
реңірек талдау жасап көрелік.
Кітаптың «Ұлттық бірегейлік туралы» деп аталатын тарауы
ұлттық бірегейлену мәселесі мен оған тікелей ықпал ететін дін,
ұлттық сана-сезім, саяси факторлар қарастырылып, одан әрі қа
зақ этногенезі, хандықтың құрылуы, этнонимдер мәселелеріне
тоқталып өтеді [1,183-220 бб.].
Мұнда айтылған әрбір ой-тұжырымды талдау кем деген
де бір ғылыми мақаланың жүгі болары анық. Сол себепті біз
ойымызды әртүрлі тақырыптарға шашыратпай, тек хандықтың
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Елбасы еңбектеріндегі ортағасырлық Қазақстан тарихына қатысты тұжырымдарға талдау

тарихына қатысты айтылған мәселелерге тоқта
лалық.
Елбасы «Тарих толқынында» Қазақ ханды
ғының құрылуы және оның маңызы жөнінде
бірнеше тұжырымдар білдіреді. Солардың бірі
не – «Қазақ хандығының құрылуы – Қазақстан
тарихы үшін белесті кезең болды», – деген тұ
жырым жатады [1, 211 б.]. Осы айтылған тұжы
рымды тереңірек қарастырсақ.
Белесті кезең деп Елбасы бұл жерде Отан
тарихында бір тарихи кезеңнің аяқталып, жаңа
бір тарихи кезеңнің басталғаны жөнінде айтып
отыр. Шынында да, Қазақ хандығының құрылуы
– Қазақстан аумағындағы бір тарихи дәуірдің
аяқталып, жаңа бір тарихи дәуірдің басталғанын
көрсетеді.
Керей мен Жәнібек хандардың басшылы
ғымен жүзеге асқан бұл аса маңызды оқиғаны
ортағасырлық Қазақстан тарихындағы Түрік қа
ғанатының, Қыпшақ хандығының, Алтын Орда
ның құрылуымен салыстыруға болады. VІ ғасыр
ортасында Түрік қағанатының құрылуы – Қазақ
стан тарихындағы түрік дәуірін, Қыпшақ ханды
ғының құрылуы – қыпшақ дәуірін, Алтын Орда
ның құрылуы – Алтын Орда дәуірін туғызады.
Ал Қазақ хандығының құрылуымен ХV ғасыр
дың ортасынан бастап Қазақстан тарихында жа
ңа тарихи дәуір басталады. Ол – Қазақ ханды
ғы дәуірі. Қазақ елінің XV-XVIII ғасырлардағы
тарихы осы хандық дәуірге жатады. ХV-ХVІІІ
ғасырлар аралығын қамтыған Қазақ хандығы
дәуірі Қазақстан тарихында ерекше орын ала
ды. Осы дәуірде ұлттық сана өсіп, халықтың
өзіндік, өзіне тән ерекшеліктері айқындалады.
Халқымыздың тарихи санасында өшпестей із
қалдырған атақты хандар мен сұлтандар, батыр
лар мен билер, бектер мен әмірлер, ақындар мен
жыраулар, ишандар мен абыздар осы тарихи
дәуірде өмір сүрді. Ерлік пен елдікті паш еткіз
ген небір айтулы тарихи оқиғалар осы дәуірдің
еншісінде жатыр.
Елбасының Қазақ хандығының құрылуының
маңызына байланысты айтқан келесі бір тұжы
рымы өзінің ғылымилығы жағынан өте құнды
болып саналады. Тұжырымның мазмұны былай
ша айтылады: «Қазақ хандығының құрылуының
саяси және қоғамдық мән-маңызына оның Ор
талық Азиядағы тұңғыш ұлттық мемлекет
болғандығында жатыр» [1, 211 б.].
Осы тұжырымды тереңірек талдап көрсек.
Бұл тұжырымда Қазақ хандығының құрылуы
Қазақстан аумағындағы этно және саяси үрдіс
тердің өзара тікелей байланыста жүргендігін,
этноүрдістер барысы ұлттық сипаттағы жаңа
6

этносты өмірге әкелгендігін және сол жаңа си
паттағы этнос өз мемлекетін қалыптастырғанын
меңзеп тұр.
Қазақстан аумағында этникалық үрдістер
дің ең бері дегенде қола дәуірінен бастау алып,
біздің заманымыздың ХІV-ХV ғасырларында
өзінің халықтық деңгейіне көтерілгені белгілі.
Этникалық үрдістер барысындағы этникалық
элементтер мен компоненттердің аумақтық, эко
номикалық, саяси, діни-мәдени, тілдік, рухани
ортақ кеңістіктерге бірігуі 2-2,5 мың жылдай уа
қыт бойы бірнеше тарихи дәуірлер мен кезеңдер
арқылы жүзеге асады. Әрбір тарихи дәуірде эт
никалық процесс өзіндік даму жолынан ауытқы
май, қажетті шарттармен толыға түседі.
Жалпы алғанда, ХІІІ ғасыр басына дейін
еліміздің аумағындағы этникалық үрдістер ха
лықтық деңгейге жақындап, біртұтас ортақ эт
никалық кеңістік қалыптасып болған еді. Бірақ,
оның толығымен шегіне жетіп, түпкілікті түрде
жүзеге асуына саяси-әлеуметтік ұйым – мемле
кет қажетті шарттар жасай алмайды. ХІ ғасырда
құрылған Қыпшақ хандығы ХІІ ғасырдың орта
сынан бастап ішкі және сыртқы факторлардың
нәтижесінде бытыраңқылыққа ұшырайды [2,
211-214 б.]. Ал ХІІІ ғасыр басында ол жүйе өзі
нен әлдеқайда мықты мемлекеттік жүйеге – моң
ғолдар мемлекетіне орын береді. Соның нәтиже
сінде Қазақстан аумағындағы этникалық үрдіске
жаңа бір тарихи дәуірді – моңғолдар үстемдігі
дәуірін басынан өткеруге тура келді.
ХІІІ-ХV ғасырлардағы этникалық үрдістер
алғашқы кезеңде біршама тежеуге ұшырағаны
мен, өзінің негізгі даму бағытынан ауытқымай
ды. ХІV ғасырдың ортасына таман Шығыс Дешті
Қыпшақ аумағындағы моңғолдық этнокомпоне
нттердің жергілікті этноортаға бейімделуі аяқта
лады, басқаша айтқанда моңғол тайпаларының
қыпшақтану үрдісі аяқталып болады [3, 235 б.].
Жазба деректерде Дешті Қыпшақ тұрғында
ры жалпы ортақ атаумен қыпшақтар деп аталын
са, ХІV ғасырдың ортасынан бастап, оны «өз
бектер» атауы ығыстырып шығарады. Ал Қазақ
хандығының құрылуымен Шығыс Дешті Қып
шақ тұрғындары үшін «қазақ» атауы қолданыла
бастайды. Бұл этноним Қазақстан аумағындағы
этникалық үрдістердің мәреге жетіп, бір халық
тың қалыптасуының аяқталғандығын көрсетеді.
Қазақ хандығының құрылу барысы мен халық
тың қалыптасуының аяқталу кезеңі қатар жүзе
ге асып, саяси жағдайларға байланысты пайда
болған «қазақ» термині жаңадан тарих төріне
көтерілген халыққа этноним ретінде беріледі.
Сөйтіп, осыдан жарты мың жылдан астам уақыт
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бұрын этноним ретінде пайда болған «қазақ» сө
зі күні бүгінге дейін өзі пайда болған аумақтағы
халықтың атауы ретінде қолданылып келеді.
Қазақ хандығының құрылуы – Қазақстан
аумағында ежелден бері үздіксіз жалғасып келе
жатқан этникалық үрдісті жаңа белеске жеткі
зіп, қазақ халқының халық болып қалыптасқан
дығын көрсетті. Осылайша, Қазақ хандығының
құрылуының тарихи маңызын этникалық тұрғы
дан қарастыра келе, ол – қазақ халқының қалып
тасуы кезеңін аяқтауға тікелей ықпал етті, этни
калық процесті халықтық деңгейге көтерілген
этносқа – «қазақ» атты этнонимді бергізді деп
ойымызды түйіндейміз.
Қазақ хандығының құрылуының келесі бір
тарихи маңызына, оның – ХІІІ ғасыр басында
моңғол жаулап алушылығына байланысты үзі
ліп қалған мемлекеттік дәстүрді жергілікті эт
ностың дәстүріне сай қайта қалпына келтіруі
жатады. ХІІІ ғасыр басына дейінгі Қазақстан
аумағындағы қыпшақтық мемлекеттік жүйе мен
моңғолдық мемлекеттік жүйеде ортақ ұқсастық
тар мен белгілер болса да, олардың әрқайсысын
да тек өздеріне ғана тән ерекшеліктер көп-ті.
Мысалы, оған мемлекеттің саяси-әкімшілік құ
рылымының негізін билікті мұраландырудағы
айырмашылықтарды, билік түрлерінің атқару
шы билік түріне қарым-қатынастарын жатқы
зуға болады. Моңғолдық мемлекеттік жүйенің
орнығуына байланысты ол жүйе Шығыс Дешті
Қыпшақ аумағына енгізіліп, бұрынғы жүйені
ығыстырып шығарады, Моңғолдық этноком
поненттердің қыпшақтануы үрдісі моңғолдық
мемлекеттік жүйенің жергілікті ортаға бейім
делуімен қатар жүреді. Соның нәтижесінде
моңғолдық мемлекеттік жүйеге тән ноян, баһа
дүр секілді терминдерді – би, бек, батыр деген
жергілікті түрік-қыпшақ сөздері ығыстырады.
Сондай-ақ жоғарғы билік мұралануда қыпшақ
тық дәстүр мен моғолдық дәстүр арасында өз
гешеліктер бар болып, ХІІІ- ХІV ғасырдың ор
тасына дейін моңғолдық дәстүр үстемдік құрып
келді. ХІV ғасырдың екінші жартысы мен ХV
ғасырдың ортасына дейінгі аралықтағы саяси
оқиғалардың көбісінің астарында осы екі дәс
түр арасындағы күрестер жатты. Моңғолдық
дәстүр бойынша, ханның мұрагері болып оның
ұлдарының бірі сайланса, жергілікті дәстүрге
сай билікті билеуші әулеттің жасы үлкен өкілі
мұраланып отырған. Бұл дәстүр Алтын Ордада
ХІV ғасырдың соңы мен ХV ғасырдың басын
да қолданыла бастайды. Ал Қазақ хандығының
құрылуы – қыпшақтық дәстүрдің толық жеңіс
ке жеткендігін көрсетеді. Орыс хан ұрпақтары
ISS N 1563-0269

Шибан әулетіне қарсы күресте жеңіске жетіп,
Шығыс Дешті Қыпшақтағы билікті иеленгеннен
кейін осы дәстүрді ұстанады. Керей мен Жәні
бек хандар Моғолстанға көшіп келіп, хан сайлау
барысында Керей хан жоғарғы билікті иеленеді.
Моңғолдық дәстүр бойынша 1428 жылы қайтыс
болған Барақтың ұлы – Жәнібек хандық билікке
келуі тиіс болатын. Ата жолы бойынша Керей
дің хан боп сайлануы – мемлекеттік жүйеде де
қыпшақтық дәстүрдің жеңіске жеткендігін көр
сетеді. Бұл жаңадан ғана құрылған Қазақ хан
дығының ұлттық сипаттағы мемлекет екендігін
дәлелдейді.
Елбасының келесі бір тұжырымына, оның
«қазақ», «өзбек» атауларына байланысты айт
қан ойлары жатады: «1459 жылы Жетісуға жай
ғана жекелеген тайпалар тобы емес, Жәнібек
пен Керей ұлысының халқын құрайтын рулар
мен тайпалардың бірлестігі көшіп келді. Олар
жай ғана бір саяси топ қана емес, субэтника
лық қауымдастық болатын. Сол кезден бастап
Жәнібек пен Керейді қолдаушылардың тарихы
«қазақ» атауының тарихымен біте қайнасып
кетті» [1, 212 б.].
Жалпы, «қазақ» сөзі шығуының түп-төркі
ні мен мән-мағынасына байланысты, «қазақ»
атауының қай кезден бастап халық атауы ре
тінде қолданыла бастағаны жөнінде әлі күнге
дейін қарама-қайшылықты пікірлер бар. Жо
ғарыда келтірген тұжырым «қазақ» атауының
Қазақ хандығының құрылуымен халық атына
берілгенін айтып отыр. Бұл туралы осы мақала
авторының арнайы зерттеуі бар. Бұл жерде сол
зерттеудің бәрін емес, тек қорытындыларын
келтірелік.
«Қазақ» сөзі біріншіден, зерттеушілердің бә
рі дерлік мойындап отырғанындай көне түрік
сөзі, түрік тілдес тайпалардың ортасында қол
даныста болып, өз руынан, елінен, мемлекетінен
бөлініп кетіп немесе қашып кетіп, өз бетінше
ешкімге бағынбай, дербес, еркін, азат жүрген
адамды, адамдарды білдірген. Алағашқы кездегі
«қазақ» сөзі тек әлеуметтік мәнде ғана ерте түрік
дәуірінен Х ғасырға дейін қолданылған.
Екіншіден, Х-ХІІІ ғасырларға дейінгі ара
лықта «қазақ» сөзі өзінің негізгі мағынасын сақ
таса да, мәні аздаған өзгерістерге ұшырайды.
Осы кезеңде «қазақ» сөзінің әлеуметтік-этника
лық мәнге ауыса бастайды.
Үшіншіден, ХІІІ ғасырдан ХV ғасырдың ор
тасына дейін монғолдар жаулап алған аймақтар
да билік үшін болған саяси күрестердің әсері бұл
сөзге де тиіп, қазақ сөзі – уақытша саяси-әлеу
меттік мәнге ие болады.

KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

7

Елбасы еңбектеріндегі ортағасырлық Қазақстан тарихына қатысты тұжырымдарға талдау

Төртіншіден, Қазақ хандығының құрылуы
кезеңінде, яғни Керей мен Жәнібек хандардың
басшылығымен «көшпелі өзбектер» қауымдас
тығының бір бөлігі одан бөлініп кетіп, оншақ
ты жылдан соң олардың Дешті Қыпшаққа қайта
келгеніне дейінгі аралықта қазақ сөзі – саяси-эт
никалық мәнде қолданылады да, соған сәйкес
«өзбек-қазақ» атауы пайда болады.
Бесіншіден, Қазақ хандығының Дешті Қып
шақтың басым бөлігінде билігінің орнығуына
байланысты, ондағы барлық тайпалар ортақ эт
никалық атаумен – қазақ атауымен атала бас
тайды. Біз бұл атауды таза этникалық мән дей
отыра, қазақ сөзін этноним деп ұғынамыз.
Міне, ХV ғасырдың ортасында Қазақ ханды
ғының құрылуымен қатар этникалық мәнге ие
болған қазақ сөзі күні бүгінге дейін өз мәнін жо
ғалтпай, еліміздің байырғы, негізгі, басты, мем
лекет құраушы халқының атауы ретінде қолда
нылып келе жатыр.
«Орта Азияны өзбектер деген ортақ ат
пен белгілі болған көшпелі тайпалардың жаулап
алуы қазіргі өзбек және қазақ халықтарының
этносаяси тарихындағы аса көрнекті оқиға
болды. ... «Өзбек» деген сөз Мұхаммед Шайбани
ханмен Орта Азияға кеткен тайпалар тобының
атауы болды да, ал Шығыс Дешті Қыпшақ пен
Жетісу далаларында көшіп-қонып жүрген түр
кі тілдес тайпаларға қазақтар деген ат түп
кілікті бекіп, елдің аты Қазақстан болды» [1,
213  б.].
Төменде осы ойларды тереңірек қарастырсақ.
«Өзбек» атауының шығуына байланысты
зерттеушілер арасында қалыптасқан ортақ пікір
жоқ. Бұл жөнінде пікір айтқандардың бір тобы
«өзбек» атауының шығуын Алтын Орда ханы
Өзбектің есімімен байланыстырса, екінші бір то
бы бұл пікірге қарсылық білдіріп, атаудың пайда
болуын «өзі» немесе «өз» сөзі мен «бек» сөзде
рінің қосылуынан шыққан деп көрсетеді [4, 1-2
бб.; 5, 102 б.; 6, 146-147 бб.; 7, 102 б.; 8, 21 б.; 9,
94 б.; 10, 3-5 бб.; 9-37 бб.; 11, 11-30 бб.; 12, 202214 бб.].
Тарихшы Г. Вамбери өз ойын былайша негіз
деуге тырысады: «Түрік халықтарында мынадай
бір ерекшелік бар: олар өз билеушілері ішіндегі
атағы кең тараған билеушінің немесе жалпыға
ортақ мекемелерді енгізгеннің есімін мәңгі сақ
тау үшін оның есімін қабылдап отырған. Сол
есімді олар өздерінің екінші түп атасы етіп, сол
арқылы өз мемлекеттілігінің гүлденгендігін жә
не әлемдік тарихтың аренасына көтерілгендігін
көрсетуге паш еткен». Одан әрі ол өз ойына дәлел
ретінде Византия империясының орнына келген
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түріктердің өз көсемі Османның есімімен осман
дар деп аталғандығын дәйек етіп, дәл сол сияқты
Көк Орданың шығыс бөлігіндегі яғни Еділ мен
Арал теңізінің аралығындағы түрік-монғол тай
палары Жошы әулетіндегі тоғызынша хан – Өз
бектің есімі бойынша саяси жинақтаушы өзбек
атауын қабылдады», – деп түйіндейді [4, 1-2 бб.].
Алдыменен, өзбек сөзінің түп-төркіні мен
мәніне тоқталсақ. Атаудың «өз» және «бек»
деген қос сөзден құралып тұрғандығы және ол
екеуінің де түрік сөзі екендігі ешкімге дау ту
дырмайды. Г.Вамбери «өзбек» сөзінің тікелей
мағынасын «дербес», «өзіне өзі қожайын» деп
аударады [4, 2 б.]. «Бұл сөз ежелгі венгерлерде
дәреже немесе атақ мағынасында қолданылады.
Және ол 1150 жылға жататын құжаттарда кезде
седі», – деп түсініктеме береді Г. Вамбери [4, 2
б.]. Соған қарап біз, өзбек сөзінің түп-төркіні тү
ріктік және әлеуметтік мәні болып, ал мағынасы
бойынша өз дербестігін белгілі бір дәрежеде сақ
таған, әлеуметтік топтың жоғарғы деңгейіндегі
адамдарға қатысты қолданылған деп есептейміз.
Біздің ойымызша, бұл – өзбек сөзінің ең алғаш
қы мәні мен мағынасы.
Өзбек сөзінің келесі мәні мен мағынасы
оның ер адамға берілетін есім екендігін білдіре
ді. Жазба деректерден Алтын Орда ханы Өзбек
ке дейін де, одан кейін де Өзбек есімді кісі есім
дерін кездестіреміз.
Кез келген атау белгілі бір ұғымды білдірсе,
ұғымның өзі объектілердің ішкі және сыртқы қа
сиеттерінен тұрады. Ұғымды қалыптастыратын
қасиеттердің бірі немесе бірнешеуі өзгерсе, жой
ылса, онда ұғым да өзгеріске ұшырап, мәні мен
мазмұнға әсер етеді, ал атау сақталынып қала
беруі мүмкін. Біз осындай мән мен мазмұндағы
өзгерістерді Өзбек атауынан байқаймыз. Оның
алғашқы әлеуметтік мәні өзгеріп, кісі есімін біл
діретін мәнге ауысса, Алтын Орда ханы Өзбек
тің жүргізген саясатына, оның жеке басындағы
қасиеттеріне байланысты, Алтын Орданың руха
ни өмірінде ол жүргізген түбегейлі өзгерістерге
байланысты Өзбек есімі басқа мәнге, жинақтау
шы саяси-этникалық мәнге ауыса бастайды.
Өзбек ханның Алтын Ордадағы 30 жылдық
билігі тұсында ірі-ірі, терең мәні бар бірнеше тү
бегейлі өзгерістер жүзеге асырылады. Оның бі
ріншісіне – мемлекетті басқару жүйесінің ретте
ліп, бір орталықтан басқарылатын құрылымның
пайда болуы жатады. Өзбек ханның саясатына
қорытынды берген М.Г. Сафаргалиев ол туралы
былай деп жазады: «Өзбек хан тұсында мемле
кеттік басқарудың орталықтануына байланысты
жергілікті жерлердегі билік органдары да рет
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ке келтіріледі. Алғашында Алтын Орданың қа
лыптасуы кезеңінде биліктің орталықсыздануы
жүрді, мемлекетті Батыйдың інілері бөліп алып,
әрбір ұлысты басқарған адам өздерін жартылай
мемлекет басшысы ретінде дербес сезініп, өз
ұлысын жеке дара басқарды. Енді бір орталық
тан басқару жүйесі енгізілгеннен кейін бұрын
ғы ұлыстар облыстарға айналдырылып, кейін
бұрынғы ұлыстар облыстарға айналдырылып,
оларды әмірлер басқарды... Алтын Орданың саяси дамуның алғашқы жүз жылын қорытындылай
келе, Батый тұсындағы қарапайым ғана мемле
кеттік құрылым Өзбек хан тұсында ортағасыр
лық ірі мемлекетке айналды деп айтуға болады»
[13, 340-341 бб.].
Тарихшының бұл айтқан қорытындысы Жо
шы Ұлысының оң және сол қанаттарына бірдей
қатысты. Парсы тарихшысы Муин ад-дин Натан
зи Жошы Ұлысының сол қанаттағы билеушісі
Ерзен хан туралы «Өзбек ханның жарлығы бой
ынша ол әкесінен кейін оның орнына келді, ... ол
Өзбек ханға бағынуды, оған құлақ асуды қатты
ұстады», – деген мәліметі осыны дәлелдейді [14,
129 б.]. Биліктің орталықтанып, жергілікті билік
органдарының ретке келтірілуі – Алтын Ордада
да ортақ саяси-құқықтық кеңістікті қалыптасты
рады. Бұл Өзбек ханның Алтын Орданың саяси
өміріндегі бірінші жүзеге асырған ірі көлемдегі
шарасы болса, екіншісіне оның рухани өмірінде
жасаған түбегейлі өзгерісі жатты. Басқаша айт
қанда, исламның қарсыластарын жойып, оны
мемлекеттің ресми дініне айналдыруы – қалың
көпшілік тарапынан қолдау табады да, бүкіл Ал
тын Орда аумағында саяси-құқықтық кеңістік
секіді ортақ рухани кеңістікті қалыптастырады.
Бұл жолда Өзбек ханды қолдаушылар – әмір
лер, бектер, дін басылары, қолбасылар және та
ғы басқалары ру-тайпасына, әлеуметтік орнына,
кәсібіне қарамастан, Өзбек ханның жақтастары,
қолдаушылары болды да, олардың бәрі ортақ
атаумен «өзбектер» деп атала бастаған. Осылай
ша, өзбек атауы жаңа мәнге ие бола бастайды.
Ол – жинақтаушы саяси мән болатын. Осы жи
нақтаушы саяси мәнде өзбек атауы ең алғаш рет
1336 жылғы оқиғаларға байланысты жазба де
ректе қолданылады. Парсы тарихшысы Хамдал
лах Казвини (1281 ж. шамасында туылып, 1350
ж. қайтыс болған) Өзбек хан бастаған Алтын Ор
да әскерінің Иранға қарсы жорығын жаза отыра,
мәтіннің бір жерінде Өзбек ханның әскерлерін
өзбектер (узбекиян) деп, ал мемлекетін Мамля
кат-и-узбеки – Өзбек мемлекеті деп атайды [14,
93 б.]. Ал оның ұлы Зайн ад-дин Казвини әкесі
нің шығармасын жалғастыру барысында Алтын
ISS N 1563-0269

Ордаға қатысты Өзбек ұлысы (улус-и Узбеки)
деген терминді қолданады [14, 97 б.].
Терминнің қағаз бетіне түскен жылы – 1336
жыл – Өзбек ханның Алтын Орда тағында отыр
ғанына – 23, исламды ресми дін етіп жарияла
ғанына – 15 жыл болған кез. Осы жылдар ішін
де Өзбек ханның барлық бағыттағы жүргізіп
отырған саясаты өз нәтижесін беріп, оның атақдаңқы мен абырой-беделі ең шарықтау шегіне
жетеді. Бұл жағдай Алтын Орданың көршілері
не де белгілі болады. Әсіресе, ол Алтын Орда
ның басты қарсыласы Иранға өте белгілі бол
са керек. Ирандықтар Алтын Орданың күшеюі
мен нығаюын, ондағы барлық оң өзгерістердің
бәрін Өзбек ханның есімімен байланыстырып,
Алтын Орданы – Өзбектің елі, мемлекеті деп,
ал Алтын Орда тұрғындарын жалпылама жиын
тық атаумен – өзбектер деп атай бастайды. Та
рихта қарапайым ғана мәні бар сөздердің бел
гілі бір жағдайларға байланысты жинақтаушы
саяси-этникалық мәнге ие болып, көршілес ел
дерге сол этнониммен белгілі болғаны жөнінде
мысалдар көп кездеседі.
Өзбек ханның тұсында саяси-құқықтық және
рухани кеңістіктің бүкіл Алтын Ордаға ортақ бо
луы «өзбек» атауын да оның барлық тұрғында
рына ортақ етеді. Жошы Ұлысының шығыс бө
лігіндегі немесе сол қанатындағы Ақ Орданың
тайпалары да жиынтық саяси-этникалық мәндегі
өзбек атауымен аталады. Парсы авторлары өзбек
атауын енгізгеннен кейін бұрынғы қыпшақ атауы жойылып кеткен екен деген ой тумауы керек.
ХІV ғасырдың ортасында, екінші жартысын
да және соңында араб авторлары Алтын Орда
тұрғындарына қатысты қыпшақ терминін өзбек
атауымен қатар қолдануды жалғастыра береді.
Дерек мәліметтері «өзбек» атауының этникалық
мән ретінде қыпшақ атауымен синоним болған
дығын көрсетеді.
Алтын Ордадағы «дүрбелең жылдар» импе
рияны екіге бөліп, шығыс бөліктегі тұрғындарға
«көшпелі өзбектер» атауы қолданыла бастайды.
ХVІ ғасырдың басында Фазлаллах ибн Рузбихан
Исфахани Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында
өмір сүретін тұрғындардың бәрін өзбектер дей
келе, «Өзбектерге үш тайпа жатқан, олардың бә
рі Шыңғыс ханның иеліктеріндегі ең мықтыла
ры болып саналады. Қазіргі кезде [олардың] бірі
– шибаниттер, бірнеше аталарынан кейін олар
ды мәртебелі хан (Мұхаммед Шайбани ханды
айтып отыр – Б.К.) басқарып отыр. Екінші тай
па – қазақтар, олар бүкіл әлемге күштерімен жә
не ержүректіліктерімен даңқы шыққан, үшінші
тайпа – маңғыттар, олардан астрахандық хандар
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Елбасы еңбектеріндегі ортағасырлық Қазақстан тарихына қатысты тұжырымдарға талдау

шығады», – деп «көшпелі өзбектер» қауымдас
тығын жіктеп береді [15, 62 б.].
Әбілқайыр ханның немересі Мұхаммед
Шайбани хан XVI ғасырдың алғашқы жылдары
Мауереннахрдағы саяси дағдарыстарды шебер
пайдалана отыра, Самарқан тағын иеленеді де,
көп ұзамай бүкіл аумаққа жаңа әулеттің билі
гін орнықтырады. Сөйтіп, «өзбек» атауы Дешті
Қыпшақ аумағынан Мәуереннахр аумағына кө
шіріледі. Ал «қазақ» атауы болса, өзінің пайда
болған аумағында халық атауы ретінде сақталып
қалады.
Ертіс пен Еділ өзендерінің, Сырдария мен
Тобылдың жоғарғы ағысының аралығындағы
орасан зор аймақ ХІ ғасырдан бері «Дешті Қып
шақ» деп аталынып келсе, Қазақ хандығының
құрылуы және оның одан кейінгі ғасырлардағы
дамуы жаңа ұғымды қолданысқа енгізеді. Жоға
рыда аталған аймаққа XI ғасырда қыпшақ тайпа
ларынан шыққан әулет билігінің орнауы – «Деш
ті Қыпшақ» – «Қыпшақ даласы» деген ұғымды
енгізгені белгілі. Ал Қазақ хандығының өмірге

келуі – «Қазақстан» терминін дүниеге келтіреді.
XVI ғасырдың басында алғаш рет жазба дерек
терде кездесе бастаған бұл термин – «қазақтар
дың мекені», «қазақтардың елі» дегенді білдіре
бастайды. [16, 180 б.].
Осылайша, Елбасының «Тарих толқынында»
атты кітабында Қазақ хандығының тарихына қа
тысты айтылған ой-тұжырымдарды терең тал
дай келе, төмендегідей қорытындылар жасауға
болады. Біріншіден, кітаптағы Елбасының ел та
рихының хандық дәуіріне, оның ішінде саяси та
рих пен этникалық тарих мәселелеріне қатысты
жазған ой-тұжырымдары қазіргі кезеңдегі және
болашақтағы зерттеушілерге теориялық-әдісте
мелік негіз бола алады.
Екіншіден, Елбасы еңбегіндегі ой-тұжы
рымдар отандық тарих ғылымның жемісі, жет
кен биігі, олай болса, қарастырылған мәселелер
бойынша қазіргі күндері ел ішінде желдей есіп
жүрген көптеген жалаң пікірлерге кітаптағы
салмақты тұжырымдар тосқау балады деп са
наймыз.
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Мақала алғашқылардың бірі болып тарихи тақырыпқа өз әдеби
туындысын арнаған жазушылардың бірі, бүгінгі күні 100 жылдық ме
рейтойы тойланып отырған ұлы жазушылардың бірі І. Есенберлиннің
«Көшпенділер» трилогиясының «Алмас қылыш» романына арналады.
Мақала авторлары жазушының бірегей туындысы «Алмас қылыш»
романында тарихи деректердің шебер пайдаланылғандығына көңіл
бөле отырып, еңбектің сол кездегі қазақ тарихының ашық айтылу
ына мүмкіндік берілмеген тақырыптарға қалам тербеп, шектеулерге
қарамастан әдеби тілмен қабыстыра жеткізе білгендігімен маңызды
болып есептелінеді деп қорытындылайды.
Бүгінгі таңға дейін өз оқырмандарын тауып, олардың ыстық ықы
ласына бөленіп отырған бұл еңбектің маңыздылығы ерекше. Себебі,
ең біріншіден, шығарма авторының тарихтың кей тұстарын айтуға
тыйым салынған қиын замандардың тұсында хандық тақырыбына
барып, әдеби-көркем шығарма арқылы тарихтың міндетін атқаруға
атсалысуы ерлікпен пара-пар еді. Сондай-ақ, қазақтың төл дерегі са
налатын ауыз әдебиетімен қатар жазба дерек мәліметтерін де өз шы
ғармасына арқау еткендігімен ерекшеленеді.
Түйін сөздер: қазақ хандары, І. Есенберлин, тарихи деректер,
«Көшпенділер» трилогиясы.
This article opens up the historical reality of the literary novel of I.
Esenberlin «Almas қylysh» of the trilogy «Nomads». This year marks the
100 year anniversary of I. Esenberlin. The article analyzes the novel by the
available historical sources, displays historical paralells between romance
and reality.
Today the novel stands out for its substantial features, and is renowned
for its success among young readers and historians. At first, the product of
the author touches upon taboos that comes to Khan’s period which was
difficult times, and seeks to uncover the problem of history through art6
which is a literary work. The novel stands out especially because oral lit
erature and information written sources justified the events taking place in
the novel, and do not lose their value today.
Key words: Kazakh khans, I. Esenberlin, historical sources, «Nomads».
В данной статье расскрывается историческая данность по литера
турному роману И. Есенберлина «Алмас қылыш» из трилогии «Кочев
ники», в этом году отмечается 100-летний юбилей И. Есенберлина. В
статье сюжеты романа анализируются по имеющимся историческим
источникам, выводятся исторические паралелли между романом и
действительностью.
На сегодняшний день роман выделяется своей содержательной
особенностью, а также славится своим успехом среди молодых чи
тателей и историков. Во-первых, в произведении автор затрагивает
запретные темы, которые доходят до ханского периода тех трудных
времен, и стремится раскрыть задачи истории через художественнолитературное произведение. Роман выделяется тем, что устная ли
тература и сведения письменных источников оправдывают события,
происходящие в романе, и не теряют своего значения на сегодняш
ний день.
Ключевые слова: казахские ханы, И. Есенберлин, исторические
источники, трилогия «Номады».
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Қазақ тарихының қыр-сырына әдеби шығармаларын ар
наған жазушы, «100 жылдық мерейтойы» тойланып отырған
І. Есенберлиннің шығармаларының ішіндегі бірі әрі бірегейі
саналатын «Көшпенділер» трилогиясының Қазақ хандығы та
рихындағы алатын орны ерекше. Бізге белгілі «Көшпенділер»
трилогиясы – 1969 жылғы «Қаһар», 1971 жылғы «Алмас қы
лыш», 1973 жылғы «Жанталас» романдардың жиынтығы. Со
ның ішінде «Алмас Қылыш» романында тарихи мағлұматтар
дың қаншалықты деңгейде пайдаланылғандығына тоқталайық.
«Алмас қылыш» романы – ХҮ ғ. оқиғаларынан мәліметтер
ге бай әрі оқиғалардың жылнамалық реті сақталып отырады.
Сол себепті де оны роман-хроника деп атап жүргендер бар. Ро
ман-хроника болғандықтан, онда көптеген тарихи оқиғалардың
тізбегі басым келуі – жанрлық заңдылық. Трилогияда жазушы
ның лирикалық шегіністерге, арғы-бергі дәуірлерге ауысып
отыратын тұстары да жеткілікті.
Шығармадан айқын байқалатын нәрсе – жазушы әр кезең
дегі тарихи деректер мен мағлұматтарды мол жинай отырып,
ғалымдар еңбектерін барынша оқып танысқан, тереңдей зерт
теген. Шығармада Батудың Венгер короліне жазған хаты, Лав
рентьев шежіресіндегі деректер жөнінде, араб жазушысы Абу
әл-Фи жөнінде айтылып [1, 37] (Құрбандыққа Қыпшақтар кісі
бауыздаған), мағлұмат беріледі, ал кейде Рашид-ад Дин сияқ
ты тарихшылар еңбектерінен үзінділер келтіріледі. Яғни автор
өзі дерек алған шығармалар жөнінде мағлұмат бере отырып,
керегінше роман сюжетіне пайдаланған материалдарына бағыт
сілтеп отырады. Мысалы, 52-бетте «Калка ұрысы деп аталып
кеткен моңғол, орыс, Қыпшақ қырғынын тарихшы Рашид-ад
Дин былай деп жазады: «Орыс пен Қыпшақтар дайындалып
көп әскер жинады. Жауының көп екенін көріп моңғолдар кейін
шегінді. Моңғолдарды қорыққаннан шегінді деп ойлаған Қып
шақтар мен орыстар оларды жиырма күн соңынан қуды. Кенет
моңғолдар аттарының басын кейін бұрып алып, қуып келе жат
қан әскерлердің қосылуына мүмкіндік бермей, біразын қырып
салды. Бір апта бойы ұрысты, ақырында Қыпшақ пен орыстар
шыдай алмай қашуға мәжбүр болды. Моңғолдар соңдарынан
қалмай өкшелеп, қалаларын қиратып, жұртын бостырып жібер
ді»» [1, 52].
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І. Есенберлин де әдеби шығармалар маз
мұнына тән тарихи дерек мәліметтерін өз та
рапынан көркемдеп, шығарма өзегіне сіңдіріп
жіберген, сол себепті де жоғарыда келтірілген
үзіндідегідей тарихи деректер кей жерінде мен
мұндалап айқындалып тұрса, кей тұстарынан де
ректік бөлігін айқын басып айту қиынға соғады.
«Алмас қылыш» романында Дешті Қыпшақ
тың қаһарлы ханы Әбілқайырдың кезінде қазақ
руларының қазақ хандығы қоластына топтасуы,
бір жағы – Әбілқайыр, екінші жағы – Жәнібек,
Керейлердің тақ пен тәж үшін таласы, хан орда
сындағы оқиғалар баяндалған. Романда тарихи
тұлға есімдері, яғни Шыңғыс тұқымынан шық
қан сұлтандардың есімдері де дерек негізінде бе
рілген, оны былай деп жазады: «Әбілқайырдың
сескенетін жауы екеу: бірі – Орыс ханнан туған
Құйыршық ханның баласы Барақұлы Жәнібек
пен оның үш аталас туысы Керей. Екіншісі, өзі
нің аталасы Мақмүдек ханнан туған Ходжа Мұ
хамед ханның баласы Абақ. Бұл да құр сұлтан
емес, Алтын Орда мен Ақ Ордаға ие болған хан
тұқымдары». Осы баян парсы деректерінде, яғ
ни «Таварих-и гузида-йи нусрат наме» шығар
масында былай баяндалады «В тот век в юрте
Абу-л-Хайр-хана появились враги. Они покуша
лись [на жизнь Шайх-Хайдар-хана]. Имена этих
врагов: сын Хаджи Мухаммад-тархана Сайидек
[и внук Хаджи Мухаммад-хана, сын Махмудекхана] Ибак , сыновья Барак-хана Джанибек [и]
Кирай, из сыновей Араба Буреке-султан, из ман
гытов Аббас-бек и Муса [и] агмурчи, во главе [с
ними враги] собрались и покушались [на него]
со всех сторон». Дәл осы дерек келесі шығар
ма «Фатх-намеде» («О кончине Йадг Ар-Хана,
восшествии на его место Шайх-Хайдар-Хана,
возникновении смут и мученической кончине
Шайх-Хайдар-Хана») Много раз хан и ханзаде
15 водили войска в поход, но не утвердили они
покровительства к себе со стороны победы. Од
ному из них [врагов] имя было Ибак,
Другому – Джанибек-хан, сын Барака,
Третьим был Буреке [и еще] Муса,
Чьим прозванием всегда было Йамгурчи.
Все держали умысел воевать с ним,
Чтобы благодаря [злой] судьбе ввергнуть его в бедствие, –

деп беріледі [2].
Тарихи романдарда жанрлық ерекшелікте
рінің ең басты көрсеткіші дәуір шындығын та
рихи деректерге, фактілерге, құжаттарға сүйене
отырып ашуында жатқан болса, онда роман та
биғатындағы сол тарихи деректерге бағытталған
14

көркемдік табиғатын ашудың мәні зор. Осыған
орай, ең алдымен, сол кездер жайлы дер кезін
де жазылып, сақталып қалған деректерді роман
мазмұнымен салыстыру қажеттілігі туады. Та
рихи факт – өзіне ғана тән белгілі мазмұны бар
объективті шындық. Тарихи роман жазатын қа
ламгер белгілі бір кезеңге назар аудара отырып,
оның бүкіл болмысын хатқа түскен шынайы
оқиғалар мен құжаттар арқылы ашады. Сондық
тан да тарихи шығармада тарихи факт көркем
бейнелеуге өзек болып табылады. Рас, ең алды
мен құжаттың фактімен қаншалықты сай келеті
ніне назар салу қажет.
Десек те, тарихи құжаттарды жазушы өз шы
ғармасында сол кезеңнің айрықша ерекшелік
терін көрсетуге сүйенетін басты құрал ретінде
ғана пайдалана отырып, кей тұстарын өз қия
лында қорытындылайды. Шығарма тек тарихи
құжаттарды пайдаланып жазылған деп айтуға
болмайды, сондай-ақ ауыз әдебиеттерін де жиі
пайдаланып отырады.
Жәнібек пен Керей бастаған қазақ жұртының
Әбілқайыр хан құрамынан жырыла көшу сипа
тын баяндайтын аңыздық желі мен тарихи еңбек
тердегі деректерге назар аударайық. Әуелі Шә
кәрім қажы қағазға түсірген аңызды келтірейік:
«1455 жылы әз Жәнібек немере інісі Шаһгерей
ханменен тамам қазақты алып, Әбілқайырға өк
пелеп Шудағы Шағатай нәсілінен Есен Бұғаның
баласы Тоқлуқ Темірханға қарады. Әбілқайыр
ға өкпелеген себебін біздің қазақ былай айтады.
Біздің арғындардың арғы атасы Дайырқожа хан
ның сүйікті қазысы екен, әділ айтқандықтан Ақ
жол атаныпты. Және Қара Қыпшақ Қобыланды
батыр да Әбілқайырға сүйікті екен. Екеуі ішінен
жауласып жүргенде, бір күні далада Қобыланды
батыр Дайырқожаны өлтіріп кетіпті. Әз Жәнібек
хан біліп, Қобыландыны шариғат бойынша қы
сас қылып өлтіруге сұрапты. Әбілқайыр хан бе
рейін десе, көп қыпшақ бұзылатын болған соң,
бере алмай, үш кісінің құнын алып бітім қыл
деген соң, Әз Жәнібек хан өкпелеп кеткен» [4,
22-23] – дейді. Белгілі жазушы М. Мағауиннің
«Қобыз сарыны» монографиясында да осы дерек
дәл берілген.
Ал, тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати «Та
рихи Рашиди» атты белгілі еңбегінде былай деп
баяндайды: «Ол кездегі Дешті Қыпшақты Әбіл
қайыр хан биледі. Ол Жошы әулетінен шыққан
сұлтандарға күн көрсетпеді. Нәтижесінде Жә
нібек хан мен Керей Моғолстанға көшіп барды.
Есенбұға хан оларды құшақ жая қарсы алып,
Моғолстанның батыс шегіндегі Шу мен Қозы
басы аймақтарын берді. Олар барып орналасқан
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соң Әбілқайыр хан дүние салды да, өзек ұлысы
ның шаңырағы шайқалды....» [1, 95].
Романның сюжеттік желісімен аңыздық және
тарихи деректерді салыстыра қарағанда, жазушы
екеуін де өз шығармасының өзегі ретінде пайда
ланған. Жазушы тарихи деректен де, аңыздық де
ректен де алшақ кетпеген, кей тұстарында тек кісі
аттарында ғана сәл өзгерістер байқалады.
Шығармада осы деректерден өрбіп, дамы
ған жазушы болжамын айқын танимыз. Осы
деректердің романдағы көрінісіне көз жүгіртіп
көрейік. «Жәнібек пен Керей Моғолстан ханы
мен бір ай бірге болып, бір ыдыстан ас ішіп, бір
ауыздан сөз шығарысып, тату-тәтті бітімге кел
ді. Исан Бұғы көшіп келген қазақ руларына бүкіл
Шу, Сарысу, Талас, Бадам өзендерінің бойы мен
Қозыбас, Қаратаумен Моғолстанға қарайтын те
ріскей жағын тегіс қонысты берді» [4, 174].
Осылайша, роман желісіне негіз болған жо
ғарыдағы дерек романда өзгеріссіз көрініс тап
қан. Романдағы оқиға желісінің көп мөлшері
қазақ хандығының пайда болуының тарихи ал
ғышарттарын көрсетуге құрылған.
Мырза Мұхаммед Хайдар Дулати «Тарих-и
Рашиди» шығармасынан: «...Қолда бар шежі
релер мен бұрынғы авторлардың еңбектерінде
Моғолстанның шекаралары көрсетілмеген, [сон
дықтан] қазір оларды ешкім білмейді... Алайда
қазір Моғолстан деп аталатын территорияның
ені мен ұзындығы 7-8 айлық жол [қашықтық]
болып табылады. [Моғолстанның] шығыс жа
ғы қалмақтар жерімен шектесіп жатыр және
Барыс-көлді, Емелді, Ертіс өзенін [қамтиды].
Солтүстігінде ол – Көкше теңізбен, Буммен жә
не Қараталмен, батысында – Түркістанмен және
Ташкентпен, оңтүстігінде – Ферғана уәлаяты
мен, Қашғармен, Ақсумен, Шалышпен және
Тұрфанмен шектеседі... Осы жердің бәрінің о
шеті мен бұ шеті жеті-сегіз айлық жол болады».
«... В имеющихся летописях и трудах предшест
вующих авторов границы Могулистана не указа
ны, /поэтому/ сейчас их никто не знает. Однако
та территория, которая теперь называется Могу
листаном, в ширину и длину составляет путь /
протяженностью/ в 7-8 месяцев.
Восточная окраина /Могулистана/ примы
кает к землям калмаков и /включает в себя/ БарсКуль, Эмиль и Иртыш. На севере он граничит с
Кокча-Тенгизом, Бумом и Кара-Талом, на западе
– с Туркестаном и Ташкентов, на юге – с Фер
ганским вилайетом, Кашгаром, Аксу, Чалышем
и Турфаном» [2, 219].
Ал енді бұл «Көшпенділерде» мынадай кө
рініс табады: «Моғолстан! Бұл бір Әбілқайыр
ISS N 1563-0269

дың әзірге тісі бата алмай келген, көлденеңі мен
ұзындығы жеті айлық кең алқап, күншығыс жа
ғы қалмақ жерімен шектесіп, Барыс көл, Алтын
Емел, Ертіс өзендерімен бітеді. Солтүстігінде
Көкше теңіз (осы күнгі Балқаш көлі) бен Қаратал
өзені жатыр. Күнбатысында Ташкент пен Түр
кістан, Оңтүстігі Қашқар, Ферғана, уәлиеті мен
шығыс Түркістандағы, Тұрфан қаласы» [1,  33].
«Алмас қылыштағы» тағы бір дерек атақты
сұлтан Мұхамед-Шайбанидың басқыншылық
жорықтарына қатысты, оны да автор «Шайбанинамеге» сүйеніп жазған «Султан Махмуд-хан,
приведя войско из Ташкента, захватил вилайет
Отрара. В благодарность за благое дело Сул
тан Махмуд-хан послал группу своих эмиров с
дарами и подарками к хазрату наместнику все
милостивого, написав {ему] письмо: Мы не мо
жем прибыть в то [ваше] высокое жилище, Разве
что вы окажете любезность выступить [сюда]....
После подтверждения верности обеими сторона
ми Султан Махмуд-хан вручил вилайет Отрара
мулазимам хазрата наместника всемилостивого,
а сам вернулся в вилайет Ташкента» [5, 115], яғ
ни Ташкент билеушісі шағатайлық Сұлтан-Мах
муд хан кеп Отырарды басып алды, ол үлкен той
жасап, мәңгілік одақтас боламыз деп достасып,
Отырарды Мұхамед-Шайбаниға басыбайлы бе
ріп, өзі әскерімен Ташкентке қайтып кетті деп
баяндалады.
Бізге көптеген тарихи деректер арқылы бел
гілі Моғолстан ханы Есенбұға Керей мен Жә
нібекке Шу, Талас аңғарындағы жерді бөліп
беретіндігі. Ол «Көшпенділерде» былайша бей
неленген: «Исан-Бұғы хан Жәнібек пен Керейге
қонысқа Моғолстан мен Түркістанның шекара
сында жатқан Шу, Сарысу, Талас өзендерінің
жағалауы мен Балқаш көліне келіп құятын Қа
ратал өзенінің бойын берді. Сөйтіп қазақ рулары
бірден Моғолстанның солтүстік, солтүстік-ба
тыс шеті мен Көкше теңіздің Шумен қатарлас
тұсына ие болды».
Екінші мәселе, Бұрындық ханның халық ара
сында абыройы төмендеп, Самарқандқа көшіп
кетуі. Көптеген деректерде, оның ішінде Мыр
за Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарих-и Ра
шиди» шығармасында «...Әдік сұлтан өлгеннен
кейін Қасым ханның ықпалы күшейгені сонша,
Бұрындық ханды қуып жіберді; ол Самарқанға
жетіп, жат жерде қайтыс болды».
Ал, шығармада бұл көркемделе отырып, мы
надай көрініс табады: Қасым ханды қасына ша
қырып алып айтқаны: «Қарамағыңдағы елің те
ріс қарап кетсе, хан деген ит қорлық екен. Оны
мен Әбілқайыр ұрпағына қыздарымды бергелі
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білдім. Қонысымды жайладың деп қамсыз жат
қан елді шапсам, сынықтан сылтау іздегенім.
Айып менен. Бірақ айыптымын деп қарашыға
бас иер жайым жоқ. Оны жақсы білесің, Қасым.
Жазылмас кеселдің емі – өлім. Ал менің кеселім
нің жазасы өлімнен де ауыр. Бұл жазаны өзімеөзім таңдадым. Жазам сол! Ертең күйеу балам
Мұхаммед-Темір сұлтанның қолына, Самарқан
ға көшемін. Жұртымды басқара алмаған күнәмді
өзім осылай жумақпын. Дәшті Қыпшақты биле
ген Бұрындық Мұхаммед-Темір сұлтанды күшік
күйеу етіп өз ордасына кіргізудің орнына, ата
жауы Әбілқайырдың ордасына өзі күшік ата бо
лып кірмек. Бұдан артық жаза, бұдан артық өлім
бар ма?...»
ХҮ ғасыр қазақ халқы үшін қиын да күр
делі кезең болды. Бірақ тап осы ғасырда өзара
қырқысқан қатал күресте бір-біріне қарсы тұр
ған бытыраңқы қазақ ру-тайпалары өмір сүру
үшін түптеп келгенде бірігу керек екенін мық
тап түсінді. Трилогияның бірінші бөлімі «Алмас
қылыш» қазақтардың бірігуінің қиын процесін
– жеке ұлт, халық ретінде дербестікке ұмтылу,

азаттық жолындағы қасіретті күресін бейнелей
ді. Керей, Жәнібек сұлтандардың өз соңына ер
ген рулармен Әбілқайырдан бөліне көшуі тек
факті ғана. Қазақ деген халықты біріктірген хан
дықтың пайда болуы, қалыптасуы толассыз кү
рестің, ұзақ жылдардың жемісі.
І. Есенберлин «Алмас қылыш» романында
көшпелі өзбектер мемлекетінің билеушісі Әбіл
қайырдың, одан әрі Қазақ хандығының негізін
қалаған Керей мен Жәнібек, одан әрі Бұрын
дық пен Қасым болып ауысып отырған бірнеше
хандар тізбегінің билеуінен өткен халық өмірі
нің қиын да ауыр өмірі, оның ішінде көршілес
елдермен бірде тату, бірде қырғи-қабақ болып
шабысқан саяси тұстарын көрсететін оқиға
ларды әдеби көркемдеп суреттей отырып, ұзақ
жылдарды қамтитын күрес жолының бейнесін
жасайды. «Алмас қылыш» романы қазақ ханда
рының ішіндегі ең көрнектісі – «Қасым салған
қасқа жол» деп мәтелге айналған даналық сөз
ге негіз болған, ел билеудегі өзінің сара да дара
жолын салып қалдырған, халық жүрегінен орын
алған Қасым хан дәуірін айтумен аяқталады.
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Аттила, Шыңғыс хан, Әмір Темір секілді ұлы варварлар тарихы әр
дайым тарихшыларды қызықтырған. Бұған ғұндар туралы, Батыс пен
Шығыс жылнамашылары жазған аңыздары ықпал етті. Аталмыш мақа
лада ағылшын тілінде жарыққа шыққан бірқатар жалпылама еңбектер
мен монографияларға қысқаша шолу жасалған. Соның ішінде батыс
тарихнамасында түркі халықтарының ежелгі және орта ғасыр тарихы
на үлкен өзгерістер жасаған тарихи зерттеулер таңдап алынды.
Қарастырылған барлық жұмыстар батыс тарихнамасындағы Ор
талық Азия тарихына орасан зор үлес қосқан. Сонымен қатар, осы
еңбектер батыс тарихнамасының тұғыры іспетті. Бұл монографиялар
библиографияға, иллюстрацияға, карталарға бай. Аталмыш жалпы
шолу бұл зерттеулердің сан қырлы әрі жан-жақты екенін көрсетеді.
Олардың басты ұтымды тұсы да осы. Олардың басты құндылығы –
түркі мен моңғол халықтарының ерекшеліктерін, сабақтастық қағи
дасын және жалпылық мәселелерін негізге алуы. Сондықтан, батыс
ғалымдары кең ауқымды және әралуан деректерге сүйене отырып,
жоғары шеберлікпен ежелгі мен ортағасырлық түркі халықтарын
зерттеуге үлкен үлес қосты.
Түйін сөздер: Түркі халықтары, тарих, батыс тарихнама, моног
рафия.
The history of great barbarians Attila, Jenghiz Khan, Tamerlane has al
ways attracted the attention of historians. Accounts of them written by
western and oriental chroniclers served to spread their repute.
This article gives a brief overview of some works of generalized, mono
graphic level, published in English and Russian. These are the elected his
torical studies that made the most outstanding contribution to the Western
historiography of the ancient and medieval history of the Turkic peoples.
All these compositions became a major phenomenon in Western histori
ography of the history of Central Asia. It should be emphasized that these
researchers determine it. These monographs have a rich bibliography, il
lustrations and maps. The given overview presents the diverse, compre
hensive character of these studies. Their valuable feature is an understand
ing of aspects of continuity, community and specificity of the Turkic and
Mongolian peoples. Thus, Western historians with high professionalism on
the base of extensive sources made invaluable contributions to the study
of ancient and medieval history of the Turkic peoples.
Key words: The Turkic peoples, history, the Western historiography,
monograph.
История великих варваров Аттилы, Чингиз хана, Тамерлана всег
да привлекала историков. Этому способствовали рассказы, напи
санные о них западными и восточными летописцами. В настоящей
статье делается краткий обзор лишь некоторых работ обобщающего,
монографического плана, опубликованные на английском языке, при
этом были избраны исторические исследования, сделавшие самый
выдающийся вклад в западную историографию древней и средневе
ковой истории тюркских народов.
Все рассмотренные работы стали серьезным явлением в запад
ной историографии истории Центральной Азии. Необходимо под
черкнуть, что они её и определяют. Эти монографии располагают
богатейшей библиографией, иллюстрациями, картами. Представлен
ный краткий обзор показывает разноплановый, всесторонний харак
тер этих исследований. Их ценной чертой является принятие во вни
мание аспектов преемственности, общности и специфики тюркских и
монгольских народов. Таким образом, западные историки с высоким
профессионализмом, опираясь на обширные и разнообразные источ
ники, внесли неоценимый вклад в исследование древней и средневе
ковой истории тюркских народов.
Ключевые слова: Тюркские народы, история, западная историография, монография.
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Ұлы варварлар Атилланың, Шыңғыс ханның, Әмір Темір
дің тарихы әрқашан тарихшыларды қызықтырып келді. Бұған
олар туралы жазған Батыс және Шығыс жылнамашыларының
әңгімелері ықпал етті. Зерттеушілерді «Ұлы варварлардың да
мыған өркениетті елдерге қалай басып кіріп және кенеттен бір
неше жылдар бойы рим, иран немесе қытай әлемін қиранды
үйіндісіне айналдырғаны қызықтырды. Олардың келуі, себеп
тері және жоғалып кетуі түсіндіре алмастай болғаны соншалық,
бүгінгі таңда тарихшылар оны бұл өркениеттерге жаза ретінде
жіберілген құдайдың қарғысы деп түсіндірген, көне тарихшы
лардың үкімін қабылдауға жақын» [1]. Бірақ ғалымдар, өздері
олардың өмір салтын түсінуге тырысқанда ғана оларға түрткі
болған себептер және олардың қылықтарының жұмбақ қырла
ры түсінікті болатынын білді.
Осы мақалада ағылшын тілінде жарияланған, жалпылама
және монографиялық тұрғыдағы кейбір жұмыстарға ғана қыс
қаша шолу жасалады, бұл жағдайда түркі халықтарының ежел
гі және ортағасырлық тарихының батыстық тарихнамасына ең
көрнекті үлес қосқан, тарихи зерттеулер таңдап алынды.
Орталық Азия тарихын зерттеушілердің ішіндегі ірілері
нің бірі француз тарихшысы Рене Груссе болып табылады.
Оның «Дала империясы» кітабы алғаш Францияда Екінші Дү
ниежүзілік соғыстың қарсаңында 1939 ж. жарияланды. Оның
ағылшындық басылымы 1970 ж. АҚШ-та Нью-Джерси шта
тында, Рутгертск университетінің баспасында жарық көрді.
Француз тарихшысы сол уақытқа дейін жиналған материалды
жинақтап, Орталық Азия тарихына арналған көптеген мәсе
лелерді жаңарта алды. Кітапта деректердің көлемді ауқымы
негізінде антикалық кезеңнен бастап XVIII ғ. аралығында
ғы Ұлы даланың өміріне егжей-тегжейлі сипаттама беріледі.
Баяндау автордың өзінің зерттеулеріне негізделген, ол көпте
ген еуропалық, қытай, парсы және басқа деректерді пайдалан
ған. Ол өз баяндауын скифтер, сарматтар, ғұндардан бастайды
содан, Орталық Азияның ерте ортағасырлық империяларын,
түркі тарихын және XIII ғ. исламның енуін зерттейді. Әрі қа
рай ол Шыңғыс хан империясы мен оның мұрагерлері, Ша
ғатайлар дәуіріндегі Түркістан, қыпшақ хандығы және Әмір
Темір империясы туралы баяндайды. Груссе өз баяндауын
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Жоңғарияның құлауымен, кейін Қашқарияны
сол кезде Қытайда билік еткен маньчжурлар
дың басып алуымен аяқтайды.
Түркі-моңғол халықтарының көп ғасырлық
тарихын зерттей келе, ол өз жұмысының мінде
тін алға қояды: «Мен сіздердің саналарыңызға,
үш ұлы фигура – Атилла, Шыңғыс хан, Әмір
Темір билік еткен, бұл ұлы варвар халқының
– олардың тарихтың ондаған жүзжылдықтары
арқылы Қытайдың шекараларынан Батыстың
шекараларына қалай жүріп өткенін жеткізгім ке
леді» [2].
Р. Груссе түркілер мен моңғолдар жайында
ақылды, байсалды, қоршаған ортаның қатал жағ
дайларына тәрбиеленіп өскен, команда сөзі үшін
әрдайым дайын, олардың әскери авантюрлары
әркез оларға табыс алып келген, бұл Ғұндардың
Лоянға басып кіруінен бастап маньчжурлардың
Пекинге шабуылына дейін, әр он үш ғасыр бойы
сол ырғақта қайталанып отырған, халықтар ре
тінде айтады. Бұл жеңістердің себебі келесіде,
барлық бұл уақыт ішінде, көшпенділердің ма
териалдық өндіріс саласында қатты артта қалып
келгеніне қарамастан, олар өздерінің керемет
садақшылары – шабандоздарымен атты әскері
нің адам нанғысыз икемділігі тұрғысынан ба
сымдылыққа ие болды». Көшпенділердің әскери
басымдылығы, отырықшы елдердің оларға ар
тиллериямен қарсы тұруына байланысты ғайып
болды» [3].
Р. Груссенің ғылыми көзқарастарының қа
лыптасуына анналдар мектебі тарихшылары
ның идеялары үлкен ықпал етті. Осылайша,
олардың тұжырымдамаларының арқасында,
ол өзінің кітабы «Дала империясын» Моңғо
лияның температуралық-климаттық жағдайла
рын шолудан және Алтай және Тянь-Шань
тау сілемдерінің дала климатына әсері туралы
пайымдаудан бастайды. Бұл мектептің өкіл
дері сияқты, Р. Груссе өз шығармасында ар
хеологиялық, геологиялық және лингвистика
лық материалдардың алуантүрлерін қолданған.
Осылайша, Бродельдің жұмыстарының ықпа
лымен, Груссе тарихи шығыстанушылық зерт
теулердің шекарасын бұрын елеусіз қалған
салаларда кеңейтті. Бұл еңбектің жаңалығы,
пікірі соқыр сенімнен, жалған нанымнан және
жағдаятты тәсілден ада, көрнекті батыс еуропа
лық зерттеудің белгілі оқиғаларына көзқарасын
білдіруі.
Сондықтан әрине, Р. Груссенің «Дала импе
риясы» кітабы тарихшылардың жоғары бағасын
алды. Н. Гумилёв, бұл шығарманы XX ғ. бірінші
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жартысындаға еуропалық шығыстанудың ша
рықтау шегі деп есептеді.
Жалпылама сипаттағы жұмыстардың ішінде
біздің проблема бойынша ағылшын шығыстану
шысы, ислам, Түркия тарихы саласында бедел
ді зерттеуші К. Финдлидің «Әлемдік тарихта
ғы түркілер», «Turks in world history», Oxford
University Press, 2005 монографиясы үлкен қы
зығушылық тудырады. Хронологиялық тұрғы
да кітап келесі аспектілерде жалпылама айқын
дама береді: исламға дейінгі түркі тарихы (б.д.
XI ғ. оқиғалар); түркілер мен моңғолдардың,
олармен біріншілердің көптеген ортақтығы бар,
ислам әлеміне енуі (XI- XIV ғғ. оқиғалар). Әрі
қарай – ежелгі азиаттық империя құрылуының
соңғы ұлы дәуірі (XIV-XVIII ғғ. оқиғалар). Кітап
автордың қазіргі заманғы түркі халықтары ту
ралы ой толғауларымен аяқталады. Өз зерттеуі
нің мақсатын К. Финдли «түркі халықтарының
тарихында сабақтастық пен ерекше ойларды із
деуден көреді» [4].
Бұл зерттеуде ағылшын зерттеушісі түркі ха
лықтарының даладан империяға және этникалық
мемлекетке – Түрік Республикасына, кеңестен
кейінгі бес республикаларға, Евразиядағы басқа
құрылымдар мен қоғамдастықтарға және жаһан
дық диаспораға қозғалыс бағытын бақылайды.
Кітап беттерінде автор түркі халықтарының та
рихы өріс алған табиғи, экономикалық, әлеумет
тік, саяси жағдайларды біріктірді. Ол, Еуразия
территориясында олардың қоныстануының екі
мың жылдық тарихы, халықтардың бұл көпте
ген және алуан түрлі топтарының кеңістік пен
уақытта өздерінің ұқсастығын анықтаған, өзге
рткен және жоспарлаған үдерістерге жол ашуы
мүмкін екендігіне сенімді [5]. К. Финдли түркі
ұқсастықтарының қалыптасуын терең өзгерістер
арқылы, ең алдымен, түркілердің ислам мен қа
зіргі заманға біртіндеп енуі арқылы зерделейді.
Оның пікірі бойынша түркі әлемін анықтайт
ын екі негізгі фактор бар – бұл тіл және «тілден
кейін келесі ең шешуші түркі ұқсастығын жа
саушы құраушы болған ислам»» [6]. К. Финдли
түркілердің бірігуіндегі мәдени тамырластық
тың тұтастығын атап көрсетеді: «Түркі халық
тарын не біріктірді, ең алдымен, Еуразияға өз
қоныстануына қарай әкелген, оларда мәдени
қор болды. Бұл мәдени кешен ұзақ уақыттық са
бақтастықпен, сондай-ақ экзогенді элементтер
ді сіңіре алуға және оларды өздерінің өзгертуге
деген ұлы мүмкіндігімен сипатталады» [7]. «Са
бақтастық пен ұлы өзгерістерді» қамтитын түр
кі тарихы туралы толғана отырып, Финдли одан
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екі ең маңызды өзгеруді бөліп қарайды: түркі
лердің исламды қабылдауы және олардың қазір
гі заманға қадам басуы [8].
Шығыстанушы оларды, түркілерді мүлдем
өркениетті деп санамаған «бөтендер» топтары
на түпкілікті тойтарыс береді. Мұндай қабыл
дау бұл халықтардың көшпенді өмір салтына
байланысты қалыптасқан. Ол келесідей түсінді
реді: «Өздерінің өркениеттену жағдайларында
ол уақыттың өтуімен терең өзгерістерге ұшы
раған.
Кей мағынада түркілер Еуразияда көшіп-қо
нып жүруіне қарай өркениеттер арасында бір
жерден екінші жерге көшіп жүрген. Осыны жа
сай отырып, олар өз ұқсастықтарын бекітті ор
нықтырды. Олар сондай- ақ белгілі- бір өрке
ниетте ұзақ уақыт бола алатындықтарын және
оның дамуына өздерінің айтарлықтай үлестерін
қоса алатындықтарын дәлелдеді [9]. Финлидің
түркі халықтарының тарихына олардың өрке
ниеттер қақтығыстарын шешудегі рөлін анық
тау арқылы келу тәсілі белгілі бір жаңалығымен
ерекшеленеді: «Түркі тарихының басым көпші
лігінің Ислам мен Еуропа өркениеттері арасын
дағы шекара маңы зоналарына жақын өріс алу
фактісі, бұл зоналардың мыңжылдық қақтығыс
қа қатысу немесе қатыспау дәрежесін айқын
дауы мүмкін» [10].
Орталық Азияның ежелгі және ортағасыр
лық тарихының батыстық тарихнамасына көр
некті үлес қосқан американдық тарихшы, шы
ғыстанушы Питер Голденнің «Дүнеижүзілік
тарихтағы Орталық Азия», New York: Oxford
University Press, 2011 зерттеуі болды. Американ
дық тарихшы бұл ұлан байтақ өңірдің тарихын
ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін баяндай
ды. Кітаптың мазмұны хронологиялық тәртіп
пен 9 тарауда баяндалады. Аталған мақаланың
Орталық Азияның ежелгі және ортағасырлық та
рихы туралы тақырыбының мәнмәтінінде 1-ден
7-ге дейінгі тарауларға шолу жасауға басты кө
ңіл бөлінеді.
П. Голден үшін сол кезеңдегі Орталық Азия
ұқсастығының негізін құраушы компоненттер
«рулық қауымның, тайпаның, мәртебенің, ай
мақтың немесе діннің байланыстары», олар көп
жағдайда көп қатпарлы болды [11]. Сондықтан
П. Голден Орталық Азия тарихын осы тайпалар
дың, тілдердің, олардың өзара әсері және уақыт
тың өтуімен өзара әрекеттестігінде айқындауды
өзіне мақсат етіп қойды.
Питер Голден Орталық Азияны этникалық,
лингвистикалық, саяси және мәдени шектерді
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сәйкес тарихи мәнмәтінде араластырған өңір ре
тінде қарастырады. Орталық Азияның маңызы
түрлі уақытта түрліше бағаланды: «Ежелгі және
ортағасырлық бақылаушылар оны өркениетке
маргиналдық деп санады. Қазіргі заманғы тарих
шылар оны Еуразия тарихының «діңгегі» немесе
«жүрегі» ретінде қарастырады, өйткені ол жаңа
уақытқа дейінгі дәуірдің ірі империяларына өмір
берді» [12].
Кітаптың мазмұны хронологиялық тәртіп
пен 9 тарауда баяндалады. Кіріспеде П. Голден
Орталық Азия тарихи тұрғыда екі экологиялық
өмір салтын біріктірді деп атап көрсетеді: дала
көшпенділері мен оазистердің отырықшы хал
қын, онда «дала тұрғындарының көрші аграрлы
мемлекеттермен өзара әрекеттестігі біздің Ор
талық Азия туралы білімдеріміздің көп бөлігін
қалыптастырды. Дәл осы отырықшы мемлекет
тер көшпенді-варварлардың «қарабайыр» өмір
салты (олардың варварлық салт-дәстүрлері, ас
паздығы, аң терілері мен жүндерінен киімдері)
туралы мәліметтерді қалдырды [13].
I тарау жағдайлар талап еткендей, төмен
гі технологиялардан жетілген технологияларға
дейінгі номадизмнің шаруашылық-экономика
лық эволюциясына қазіргі заманға сай түсінікте
ме береді.
Питер Голден этникалық әртүрлі халықтар
мен мемлекеттерді біріктірген негізгі факторлар
ды анықтайды – бұл көрші тайпаларды жаулап
алу жолымен көшпенділердің ірі империясының
құрылуы және ұзақ арақашықтық арқылы адам
дарды байланыстырған сауда. Дәл осы сауда Ор
талық Азия халықтарын сыртқы әлеммен байла
ныстырды. Дала көшпенділері бұл байланысты
Еуразия қалаларымен қамтамасыз етті, себебі
тауарлар Қытайдан Орталық Азия арқылы Пер
сияға дейін, сосын Жерорта теңізіне дейін та
сылды [14].
Атауы «» II тарау моңғол далаларында б.д.
II ғ. гсиен-ну халқының пайда болуы және оның
Қытайдағы Хан әулетіне қарсы тұруы туралы
баяндайды, ол соңғыны Ұлы Қытай қорғанын
салуға мәжбүр етті. Сол кезде Қытайдан батыс
қа қарай номадтардың екі қуатты күші пайда
болды, олар нәтижесінде айтарлықтай жаһандық
салдарларға ие болды: Кушан империясы және
ғұндар. «Гсиен-нудың өркендеуі мен құлдырауы
түрлі көшпенді халықтарды, атап айтқанда түр
кі топтарын қазақ далаларына ығыстырды, онда
олар басқа тайпалармен одаққа бірікті және жа
ңа тайпалық одақ – ғұндарды қалыптастырды»
[15]. Соңғылар туралы айта отырып, П. Гол
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ден батыстық шығыстануда тараған ғұндардың
гсиен-нудан шығуы туралы тұжырымдамаға қо
сылады 33). Бұл оқиғалар туралы әңгімелей оты
рып, П. Голден өз кітабының негізгі тақырыпта
рының бірін ашады – «халықтар мен тілдердің
қозғалысы және жаңа этникалық бірлестіктердің
құрылуы» [16].
III тарау «Таңғажайып қағандар: «түркілер
және олардың ізбасарлары» Шығыс және Батыс
Түркі қағанаттарын сипаттайды, олар «барлық
болашақ көшпенді мемлекеттер үшін үлгі» бол
ды және отырықшы әкімшілік жүйені қолдануға
қарамастан «постаральді номадизм түркі эконо
микасының негізгі формасы болып табылды, ал
аттың күші олардың әскери қуатының негізі бо
лып қалды» [17]. Бұл жерде ол Ұлы Жібек жолы
ның түркі империясын күшейту және байытуда
ғы маңызын атап көрсетеді.
Кітаптың төртінші және бесінші бөлімде
рі Орталық Азияда жібек саудасының мәнін
анықтауға, сондай-ақ араб жаулап алулары
барысында мұнда исламның таралуына арнал
ған. «Моңғол бораны» алтыншы тарауында П.
Голден моңғолдардың әлемдік тарихқа ықпалы
және олардың империяларының жаңашылдық
рөлі туралы баяндайды: «Моңғолдар ұлан байт
ақ-әлемдік патшалыққа даланы, орман зонасын
және көптеген көрші мемлекеттерді (Қытай,
Иран; Ортағасырлық Русь) алып келді … Олар
1250-1350 жж. аралығында халықаралық ком
муникация желілерін, ерте «әлемдік» жүйенің
бастамасын енгізе отырып, жаһандық тарихқа
терең әсер етті – қазіргі әлемнің жол салушы
лары» [18]. Американдық шығыстанушы үшін
«сол кезеңдегі моңғолдар бұл ұлы кросс-мәде
ниетті магистральдің сәулетшілерінен де артық
болды, олар өзара айырбас үдерістерінде бел
сенді ойыншылар болды» және де «бұл мәдени
айырбас дәл осы моңғол сүзгісі арқылы өтті»
[19].
Жетінші тарау Орталық Азиядағы түркі тілі
мен исламның басымдылығы туралы баяндайды
және де Әмір Темірді ұлы Еуразия жаулап алу
шылары-номадтардың ішіндегі соңғысы ретінде
сипаттайды.
П. Голденнің «Дүниежүзілік тарихтағы Ор
талық Азия» кітабы бұл өңірдің жергілікті тари
хын жаһандық мәнмәтінде көрсетеді, оның пікі
рі бойынша Орталық Азия, бұл өңір тудырған,
мәдениеттердің балқытушы қазаны болып табы
лады. Жергілікті мен жаһандықтың үйлесуі ар
қылы П. Голден дүниежүзілік тарихқа жаңа көз
қарасты қалыптастырды.
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Біздің көзқарасымыз бойынша, ежелгі және
ортағасырлық тарих бойынша жалпылағыш си
паттағы жұмыстар арасынан Э.А. Томпсонның,
О. Маенхен-Гельфеннің, К. Келлидің ғұндар ту
ралы ірі зерттеулерін еске түсіре кету керек.
Ғұндарды беделді зерттеушілердің бірі британ
классигі және медиевисті Эдуард Артур Томп
сон болып табылады. XX ғ. бірінші жартысын
дағы батыс шығыстануына көрнекті үлес 1948
ж. Ұлыбританияда жарық көрген оның моногра
фиясы «Аттила және ғұндар тарихы» («History
of Attila and the Huns») болды. 1999 ж. бұл кітап
«The Huns» («Ғұндар») деген атаумен қайта ба
сылды. Кейінірек ағылшын басылымы 1999 ж.
орыс тіліне аударылып, «Ғұндар. Даланың қаһар
лы жауынгерлері» атаумен 2008 ж. «Центрполиг
раф» баспасында басылып шықты. Томпсон Э.А.
ең алдымен Еуропаның ежелгі және ортағасыр
лық тарихын зерттеуші болды. Ол жеке алғанда
ғұндар тарихы сөзсіз қызық деп есептеді, бірақ ол
үшін олардың Рим империясымен өзара қарымқатынасы үлкен қызығушылық тудырды [20].
Э.А. Томпсонның кітабы ғұндар тарихы ту
ралы олардың Қара теңіздің солтүстігінен гот
тарға бірінші шабуыл жасаған кезден бастап,
олардың атақты көсемі Атилланың өлімінен
кейін ғұн империясы күйреуіне дейін баяндай
ды, бұл Томпсонның зерттеуін осыған ұқсас ал
дыңғы жұмыстардан айтарлықтай ерекше ете
ді, себебі бұл оның пайдаланылған деректердің
сыни сипаттамасы, ол оларды егжей-тегжейлі
талдайды және археологиялық дәлелдердің шек
теулігі туралы пайымдайды. Алайда, британ
зерттеушісі тек еуропалық жазбаша құжаттарға
сүйенеді және олардың маңызын асыра бағалай
ды: «Ғұндардың тарихын зерделей отырып, біз
дің тек қана грек және рим саяхатшылары мен
тарихшыларының дәлелдемелеріне сүйене ала
тынымыз айдан анық» [21].
Британдық профессор зерттеуінің жаңалы
ғы, ең алдымен, оған дейін іс жүзінде ғұндардың
әлеуметтік тарихын баяндауға әрекет жасалын
бағандығында. Э.А. Томпсон ғұн қоғамының
материалдық ұйымдастырылуын және әлеумет
тік құрылымын, оның басында Атилла тұрғанға
дейін қалай болғанын және оның кезінде қалай
болғанын, өзгерісте зерттейді. Э.А. Томпсонның
кітабы сондай-ақ автордың ғұндар тарихын, бас
қа жұмыстарда баяндалғанға қарағанда барынша
нақтырақ баяндауымен ерекшеленеді.
Э.А. Томпсон хунну көшпелі халқының мүм
кін қытайлық шығу тегі жайлы талқылауларға
қатысудан бас тартады.
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Британдық тарихшының ғұндар тарихының
бірнеше мәселелеріне көзқарасы, батыс шығы
стануында жеткілікті түрде таралғаннан айт
арлықтай ерекшеленеді. Ол данышпан әскери
қолбасшы, билеуші және дипломат ретіндегі жә
не «оның үздік қасиеттерінің арқасында байтақ
ғұн империясы өмір сүрді» деген Атилла тура
лы көпшілік мойындаған пікірді теріске шыға
рады». Ол оны Атиллаға дейін бұл империяның
болғандығымен түсіндіреді: «Аттиланың Шың
ғыс ханнан айырмашылығы ол алдыңғылардан
дайын (немесе дайын дерлік) империяға ие бол
ды, ал моңғолдар аздаған, жеке пасторальді тай
палар болып қала берген» [22].
Э.А. Томпсон Атилланың әскери даналы
лығына күмән келтіреді. Ол ғұндардың атақты
қолбасшысына іс жүзінде үнемі әскери табыс се
рік болды, өйткені оған тиісінше қарсылық көр
сетілмеді немесе жеңіске ірі шығындар арқылы
қол жеткізілді деп есептеді [23].
Британдық зерттеушінің кітабында белгілі
бір кемшіліктер бар, мәселен бастапқы деректер
дің ашық жетіспеушілігі. Автор өзінің зерттеуін
бірнеше римдік шығармаларға құрады, негізінен
Аммианус Марцеллинустың және Приска Па
нийскийдің шығармаларына.
Ғұндар тарихы бойынша бір кездері басылып
шыққан іргелі еңбектердің бірі Австрия шығы
станушысы, тарихшы, жазушы және саяхатшы
Отто Дж. Маенхен-Гельфеннің кітабы «Ғұндар
әлемі. Олардың тарихы мен мәдениетін зерттеу»
болып табылады. Өзі өлгеннен кейін ол аяқтал
маған қолжазбаны қалдырды, оның негізінде
Макс Найттың редакциясымен «World of Huns.
Study of their history and culture» кітабы жарық
көрді. Кітап 1973 ж. Berkeley, University of California Press баспасында басылып шықты.
Профессор Маенхен-Гелфенді басқа тарих
шы-шығыстанушылардан оның археология, фи
лология, өнер тарихы салаларындағы бірегей
кәсібилілігі мен энциклопедиялық білімі ерек
шелендірді, ол грек, орыс, парсы немесе қытай
түпдеректерін керемет білді. Маенхен-Гелфен
нің гсиен-нуді сипаттайтын қытай деректерін бі
луі, оған ғұндардың мүмкін қытайлардан шығу
тегі туралы кең таралған көзқарасты сыни баға
лауға мүмкіндік берді. Өзінің еңбегінде профес
сор Маенхен-Гелфен Азияның өнер тарихының
іргелі білімдерін ашты. Дәл осы өзінің филоло
гиядағы, археологиядағы, өнер тарихындағы
құзырлылығының арқасында ол ғұндар метал
дармен жұмыс істеу дағдыларын білмеген деген
пайымдамалар туралы аңызды сейілтті [24].
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Шығыстанушы ретіндегі Маенхен-Гелфен
нің ғылыми жетістігі ғұндар тарихы бойын
ша деректерге объективті, ғылыми-негізделген
сындары болып табылады. Ол ең басынан бас
тап бұл халыққа Еуропа хронистері арқылы қа
ра жағылды және әзәзілдендірілді (бұл термин
Отто Маенхен-Гелфеннің өзі арқылы ендірілді)
деп есептеді, олар оларды Шығыстан келген вар
варлардың мәңгі, бірақ ұсқынсыз ордаларының
бейнесі ретінде сипаттады, сондықтан оларға қа
тысты қырағылық аса қажет болды, бірақ кімнің
дәл ұқсастығының аса маңызы болмады... Бұл
біржақтылық толық түсінікті болмайынша және
бұл сирек орын алады – әдеби дәлелдеме бұрыс
оқылуға мәжбүр» [25].
Отто Маенхен-Гелфеннің өзі өзінің зерттеу
лерін белгілі трактаттардан ерекшелендіретін
нәрсе, археологиялық материалдарды кеңінен
қолдануында екенін атап көрсетті.
Өз шығармасында Отто Маенхен-Гелфен
гуманизмді ғұн зерттеулері сияқты саланың нә
сілдік қөзқарасына қарама-қайшы тұрғыда біл
діреді, бұл XX ғасырдың 30-жылдарындағы
германиялық тарихи ғылымда сирек көрініс бол
ды. Бұл шығарманың жаңалығы мен оны өзге
шелейтін ерекшелігі ең алдымен келесіде, оның
авторы, моңғол мен түркі халықтарының атабабалары туралы сенуге тұрарлықтай зерттеу
ді, көптеген батыс зерттеушілеріне тән, жалған
наным мен лингвистикалық шектеулерден ада
еңбекті тудырды. Сондықтан, әрине, көптеген
ғалымдар бұл кітапты ғұндар тарихы бойынша
шынайы жауһар деп есептейді. Керек болса ол
аяқталмаған түрде Э.А. Томпсонның «Ғұндар
туралы» жұмысынан анағұрлым басым түседі.
Соңғы уақыттағы ағылшын тілді ғылыми
әдебиетте ғұндар тарихы бойынша көрнекті ең
бектердің бірі британдық тарихшы Кристофер
Келлидің «The end of the Empire: Attila the Hun
and the fall of Rome», «Конец империи: Аттила
Гунн и падение Рима» Norton, New York, 2009
зерттеуі болып табылады.
К. Келли, өзінің саяси таланты мен жігерін
өзінің даусыз билігіне тек қана көшпелі ғұн
дар емес, сонымен қатар орасан көп готтарды,
аландарды, керек болса кейбір римдіктерді
біріктіру үшін жұмсаған, Аттиланың жеке ба
сын жаңа қырынан ашады. Аттила өлген кез
де, қуатты ғұн империясы тез ыдырап кетті.
К. Келли зерттеуінің жаңалығы, оның Атилла
ның бейнесін, қатаң шабуылдар арқылы көр
ші елдерді басып алғаннан гөрі, өз халқының
мүддесі үшін стратегиялық одақтарды құруға
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бейім болған, кемеңгер әскери қолбасшы, би
леуші және шебер дипломат ретінде қалпына
келтіруге әрекет жасауында. Мәселен, автор
Рим генералымен оның ұзақ уақыт бойғы бай
ланысы туралы, рим императорының қарын
дасы Гонорияның Атиллаға күйеуге шығуға
уәдесі туралы әңгімелейді. К. Келлидің зерт
теулеріне дейін бұл оқиғалар тарихи әдебиетте
айтылмаған.
Барлық қарастырылған жұмыстар Орталық
Азия тарихының батыстық тарихнамасының ма
ңызды көрінісі болды. Баса айта кету керек, оны

анықтайтын да солар. Бұл монографияларда бай
библиография, иллюстрациялар, карталар бар.
Ұсынылған қысқаша шолу бұл зерттеулердің
әртүрлі тұрғыдағы, жан-жақты сипаттамасын
көрсетеді. Олардың бағалы сипаты, түркі және
моңғол халықтары сабақтастығының, тұтасты
ғының және ерекшелігінің аспектілерін назарға
алу болып табылады. Осылайша, батыс тарих
шылары жоғары кәсібилілікпен, ауқымды және
түрлі деректерге сүйене отырып, түркі халықта
рының ежелгі және ортағасырлық тарихын зерт
теуге баға жетпес үлес қосты.
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Историческая наука Казахстана, как и стран постсоветского прост
ранства, переживает трудный период. Единство взглядов историков
советского прошлого, тесно связанного коммунистической идеоло
гией, исчезло вместе с ликвидацией страны советов. Проблема вхож
дения Казахстана в состав Российской империи и ее последствия в со
ветской истории трактовалась односторонне и в большинстве случаев
положительно. Подвергалось критике все, что несло на себе антира
бочее, антибольшевистское, антинародное, антиинтернациональное.
Современные оценки положения национальных окраин в составе
Российской империи отличаются в зависимости от того, к какой кате
гории относится исследователь. Чаще всего оправдывают политику
царизма и показывают ее цивилизаторскую роль в Казахстане уче
ные из России и реже из числа национальных регионов. Вторые либо
остались на советских позициях и подходах, либо пытаются как-то
смягчить сегодняшних, резких коллег. Имеется еще третья категория
– это ученые из дальнего зарубежья. Они по сравнению с предыду
щими исследователями более объективно рассматривают события,
хотя и допускают отдельные ошибки.
Ключевые слова: колониальная политика, царизм, национальные
окраины, взаимоотношения, казахи, русские.
Historical science of Kazakhstan has been experiencing a difficult pe
riod as well as that of the post-Soviet countries. Unity of views of histori
ans in Soviet past interlinked by the communist ideology has disappeared
alongside with the liquidation of the Soviet Union. The problem of the
inclusion of Kazakhstan into the composition of the Russian Empire and
its consequences were interpreted in the Soviet history unilaterally and in
most cases positively. Everything that had the anti-labor, anti-bolshevistic,
antinational, anti-extranational sense was criticized.
Today assessments of the situation of national border regions in the
Russian Empire differ depending on the category which a researcher be
longs to. Scientists from Russia justify the policy of tsarism and demon
strate its civilizing role for Kazakhstan much more often than those from
national regions. The second ones either maintain the Soviet positions
and approaches, or try to mollify modern sharply-worded colleagues in
some degree. And there is a third category which covers the scientists
from abroad. In comparison with the above researchers, they evaluate the
events more objectively, although make some mistakes.
Key words: colonial policy, tsarism, national margin, relationships,
Kazakhs, Russians.
Қазақстанның тарих ғылымы посткеңестік кеңістіктегі елдер секіл
ді кейбір қиын жағдайларды бастан өткеруде. Кеңестің кезеңдегі тарих
шылардың коммунистік идеологияға негізделген ортақ көзқарастары
Кеңестер елінің ыдырауымен бірге жойылды. Қазақстанның Ресей
империясының құрамына енуі және оның салдарлары мәселесі кеңестік
тарих ғылымында біржақты, көбінесе жағымды түрде түсіндіріліп келді.
Жұмысшы табына, большевизмге, халыққа, интернационализмге қарсы
деген пікірлердің бәрі сыналып келді.Қазіргі кезеңдегі тарихшылардың
осы мәселеге қатысты тұжырымдары зерттеушінің қандай ұстанымда
тұрғанына байланысты болып отыр. Ресейлік зерттеушілердің көпшілігі
патша өкіметінің Қазақстанда жүргізген саясатының өркениеттілік
рөлін көрсетсе, ұлттық аймақтардағы жекелеген тарихшылар ғана
мұны қолдайды. Тарихшылардың екінші бір тобы бұрынғы кеңестік
ұстанымдары тұрғысында қалып, қатты айтылған кейбір әріптестерінің
пікірлерін жұмсартып көрсетуде. Үшінші топтағы зерттеушілерге – алыс
шетелдік тарихшылар пікірлері жатады. Олар бұрынғы зерттеушілерге
қарағанда мәселені объективті түрде қарастырады, бірақ кейбір
қателіктерге бой ұрады.
Түйін сөздер: отарлау саясаты, патшалық, ұлттық шет аймақтар,
қарым-қатынас, қазақтар, орыстар.
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Присоединение Казахстана, начавшееся в 30-х гг. XVIII ве
ка, завершилось лишь во второй половине XIX в. и являлось
сложным и противоречивым процессом. Колонизация края ос
тается одной из актуальных проблем научных исследований
на современном этапе как в Казахстане, так и в России. Оба
государства сохраняют добрососедские отношения, имеют об
щую многовековую историю с разными периодами: колониаль
ный, когда Казахстан находился в составе Российской, а затем
советской империи и независимый – республика решает свои
внутренние и внешние задачи самостоятельно. Причем, нужно
заметить, что «очевидная особенность Российской империи в
сравнении с Британской, Французской, Испанской империями
– ее континентальный характер, отсутствие «большой воды»
между метрополией и периферией. Это создавало понятные
сложности для «воображения национальной территории» внут
ри империи, но и открывало определенные возможности» [1,
с.  384].
Основная цель статьи дать компаративный анализ работам
современных исследователей по проблеме колонизации и по
литики русского самодержавия в Казахстане.
С обретением независимости историческая наука Респуб
лики Казахстан и государств бывшего Союза приобрела новый
образ и шагнула в век глобализации и информатизации. Вместе
с ней и современная историография продолжила свой путь раз
вития, появились новые методы, подходы, которые расшири
ли обзор изучения исследования, не только в виде дихотомии
влияния центра на периферию, но также и взаимовлияния пе
риферии и центра.
На нынешнем этапе существует несколько подходов, нап
равлений по изучению проблемы колониальной политики ца
ризма в Казахстане. В основном встречаются работы, где при
соединение рассматривается как цивилизаторская миссия с
последующей колонизацией Степного края. К таким работам
можно отнести статью С. Беккера «Россия между Востоком и
Западом: интеллигенция, национальное русское самосознание
и азиатские регионы» [2]. Автор пишет, что Российская импе
рия рассматривала Степной край в качестве региона, в кото
ром она могла устанавливать свой статус в качестве западного
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империалистического государства, и места для
становления русского будущего. Цивилизаторс
кая миссия, которая положила начало прогрес
су или «зародила» процесс развития региона в
политическом, экономическом, культурном пла
не или, наоборот, остановила, «затормозила»
процесс развития региона, отправив его на нес
колько лет назад.
Превращение коренного населения в «обыч
ных русских крестьян» должно было поставить
его на ступень выше, по сравнению со своими
соплеменниками, то есть они становились на взг
ляд российских чиновников «цивилизованнее».
На самом деле этот шаг в развитии являлся неза
видной перспективой для казахов. Переселенцы
в основном состояли из малограмотных элемен
тов, и привнести полезное в жизнь местных жи
телей они не могли. Более того, некоторые русс
кие офицеры в своих наблюдениях отмечали
негативные последствия колонизации. Так, один
из них писал: «…от более частого соприкосно
вения с русскими вымерли, от более продолжи
тельного общения с нашими поселенцами в те
чение 40 лет киргизы в умственном отношении
ничего не приобрели, а в нравственном, быть мо
жет, даже потеряли. Развивать и доказывать эту
мысль не к чему. Цивилизаторы киргизов были
сами люди невежественные. Следовательно, к
вновь подвластному народу не могло привить
ся ничего такого, чтобы могло направить массу
на путь прогресса, правительство же не имело и
до сих пор не имеет средств в широких размерах
способствовать распространению в степи прос
вещения» [3, с. 454].
Между тем, взаимоотношения между русс
ким и казахским народами уходят в далекое
прошлое. Но тесные контакты этих двух народов
начались с XIX в., т.е. с переселения крестьян на
территорию Казахстана. Первые их переселения
носили стихийный характер в период номиналь
ного подданства – 1731 г. – 20-е годы XIX века.
Позже в 30-60-е годы XIX века – период факти
ческого присоединения и колониального подчи
нения, правительство взяло под контроль расп
ределение казахских земель. Хотя стихийность
сохранялась параллельно с государственными
нормами. Эти факты получили отражение в до
кументальных материалах, законах, в российс
ких нормативно-правовых актах.
Административно-политическими рефор
мами царизм ликвидировал традиционную
систему управления, открыл широкие возмож
ности для заселения казахского края русскими
переселенцами, вытесняя кочевников на ма
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лопригодные земли. Получив бесконтрольную
власть над большей частью населения, Россия
расширила колонизаторскую политику почти
во всех сферах.
В настоящее время все чаще на повестку дня
ученых-обществоведов встает довольно неп
ростой, деликатный, вызывающий дискуссии
вопрос: «Была ли Российская империя колони
альной или нет?». Большинство исследователей
склонна к тому, что Российская империя коло
низировала национальные регионы пригранич
ных с ней территории. Другие ученые ставят под
сомнение колониальный характер политики ца
ризма по отношению к национальным окраинам.
На основе этих исследований можно выделить
следующие подходы по проблеме.
К первой категории, придерживающейся
концепции «абсолютного зла», относятся иссле
дователи, которые критикуют политику царизма
со всем спектром отрицательных последствий
для его населения и называют ее «колонизацией,
экспансией края в разных ее сферах развития».
Одним из первых историков независимого Ка
захстана был М.К. Козыбаев, пытавшийся до
казать, что Российская империя была колони
альной державой, и ставивший под сомнение
утвердившийся в одно время в советской исто
риографии термин «наименьшее зло», «со сторо
ны казахов было вынужденное признание влас
ти империи, с целью благоприятной ситуации
для сохранения нации» [4].
Однако к числу ученых, освещавших поли
тику русского царизма в Средней Азии и Ка
захстане в контексте «зла», относятся отдель
ные исследователи советского периода. Труды
П.Г.  Галузо «Туркестан – Колония (Очерк исто
рии колониальной политики царизма в Средней
Азии)» [5] и Г. Сапаргалиева «Карательная по
литика царизма в Казахстане (1905-1917 гг.)» [6]
посвящены колониальной и карательной поли
тике русского царизма. Главный вопрос, на кото
рый пытался ответить в своем труде П.Г. Галузо,
– «как вел себя этот помещик, офицер, превра
тившийся из «завоевателя» в «управителя» стра
ны?» [5, с. 70]. Г.С. Сапаргалиев в монографии
«Карательная политика царизма в Казахстане
(1905-1917 гг.)» основное внимание уделяет су
дебным процессам, работе органов полиции и
жандармерии и в целом царской юстиции. Ука
зывается, что «применение военной силы для
подавления революционного и национально-ос
вободительного движения являлось неотъемле
мой частью карательной политики царизма» [6,
с. 370].
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На страницах учебников по истории Каза
хстана Российская империя приводится в виде
завоевателя и угнетателя покоренных народов,
своего рода «тюрьмы народов», а колонизация
рассматривается как сугубо негативный про
цесс. Например, в учебном пособии А. Абда
кимова «История Казахстана с древнейших
времен до наших дней» проблема присоеди
нения также рассматривается через призму на
сильственного захвата территорий, принадле
жавших кочевникам. Автор на основе анализа
информации выделяет четыре этапа колониза
ции степи, «удревняя» ее до XVI века. Указа
ние на дореформенный период не совсем вер
но. А. Абдакимов пишет, что «начиная с XVI
века, осуществляется вольная стихийная коло
низация края отрядами, образовавшимися из
разных беглых людей, вольными казаками» [7,
c. 34]. Такая постановка вопроса необъективна
и «удревнять» колонизацию на основе стихий
ных, единичных переселений беглых крестьян
неверно. Другой казахстанский исследователь
А. Кузембайулы в работе «История дореволю
ционного Казахстана» пришел к выводу, что
колонизация самым негативным образом отра
зилась на системе жизнеобеспечения кочевни
ков и разрушила традиционную структуру ка
захского общества: «Колонизация Казахс тана
затормозила развитие производительных сил
края» [8, c. 54].
Одним из вопросов, поднятых в казахс
танской науке, является военно-казачья ко
лонизация Казахс тана и роль крепостей в
продвижении России на Восток. Так, М.Ж.
Абдиров считает, что «завоевание Казахс тана
царской Россией следствием борьбы казахов за
национальную независимость» [9, с. 37]. Исс
ледователь утверждает, что основным провод
ником империи на территории Степного края
было казачество, и эта сила выступала как инс
трумент подавления национальных выступле
ний против колонизации Крестьянская коло
низация края, наступала вслед казачьей. На
основе огромного документального материала
ученому удалось показать, что земли казахов
отводились казачьим станицам, где концент
рировались силы для подавления выступлений
народа. Было выгодно размещать их на гра
нице и среди коренного населения. В случае
протеста кочевников не надо было ждать при
бытия войск – они были, что называется, под
рукой. С другой стороны, вооруженный казак
наводил страх на местных жителей, что слу
жило сдерживающим фактором.
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В конце 1990-х гг. в соответствии с расс
матриваемой концепцией защищаются канди
датские диссертации А.Ж Байхожаевым [10],
Х.А.  Аубакировой [11], Ж.С. Мажитовой [12],
Р.Х. Сариевой [13]. В работах перечисленных
исследователей делается акцент на насильствен
ном включении территории современного Казах
стана в состав империи, отмечается оккупацион
ный характер действий русских войск в крае. Во
многих новейших исследованиях казахстанских
историков превалируют негативные оценки ре
форм царского правительства и их последствия
для казахского народа. К сожалению, отдельные
труды отличаются описательностью, перечис
лением некоторых положений законодательных
актов, отсутствием проблемного анализа.
К числу исследований, где упор делается на
негативные последствия влияния колониальной
политики царизма в Казахстане в духовной жиз
ни казахского народа, надо отнести монографию
З.Т. Садвокасовой «Духовная экспансия царизма
в Казахстане в области образования и религии
(II половина XIX – начало XX веков)» [14]. Опи
раясь на большой пласт документальных мате
риалов, выявленных из различных источников:
периодической печати, документов архивов Ка
захстана, России, Узбекистана, редких фондов
научных библиотек, автор приводит факты ру
сификации, христианизации казахов. По некото
рым данным, принявших христианство казахов,
было весьма незначительно – 2 тысячи человек.
В монографии автор приводит другую статисти
ку, где только в одной Алтайской миссии с 1830
по 1850 годы крестилось 1077 иноверцев [14,
с.  95]. Из содержания книги вытекает, что были
периоды подъема и спада, и вычислить общее ко
личество представляется сложной задачей. Она
заключается в том, что численность указывается
в целом: инородцы, раскольники, язычники. И
второе затруднение связано с тем, что среди вче
рашних вероотступников появлялись двоеверцы
или желающие вернуться в прежнюю религию.
И третий немаловажный факт: миссионеры и
служители церкви не спешили докладывать о
потерях своих приверженцев и порой завышали
их численность. Поэтому все вместе взятое не
позволяет определить точное число новокреще
ных. Скорее всего, их было значительно больше.
Работа, написанная на столь деликатную тему,
вызывает неоднозначную реакцию как казахс
танских, так и российских историков.
Следует обратить внимание на статью
А.П.  Толочко «К истории открытия русско-ка
захских школ в Степном крае в начале ХХ вв.»
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[15], где рассмотрены вопросы образования,
открытия школ среди кочевников. Предлагалось
скорейшее освоение учащимися русского языка,
несущего свет знаний и дальнейшее развитие на
роду. В данной статье автор пытается объектив
но оценить политику царизма в Степном крае.
Автор наряду с положительными сторонами
образовательной политики царизма, также от
мечает, что создание русско-казахских школ, не
являлось благотворительной акцией царизма.
Наряду с категорией «абсолютного зла»,
можно выделить «наименьшее зло», как обозна
чение некоторыми исследователями вхождение
Казахстана в состав Российской империи. Эта
часть ученых оправдывает политику русского
самодержавия, проводившуюся в Степном крае,
и оценивая ее с современных позиций называет
ее «модернизацией края», «оцивилизовыванием
варваров», что во многом напоминает европей
ские колониальные практики.
Научный интерес представляет диссертация
Д.Р. Айтмагамбетова «Культурное взаимодей
ствие русского и казахского населения в конце
XIX – начале XX вв. на примере Акмолинской
области» [16]. Данная диссертация рассмотрена
в ракурсе регионального подхода. В этой работе
описаны массовые переселения крестьян из Ев
ропейской части России в Акмолинскую облас
ть, где крестьяне-переселенцы были размещены
среди казахского населения. Образование пере
селенческих поселков рядом с казахскими аула
ми способствовало не только хозяйственному
сближению, но и взаимодействию и взаимообо
гащению культур. Многолетнее общение с ка
захским народом наложило отпечаток на быт и
культуру переселенцев, т.к. влияние коренных
жителей отразилось в той или иной степени как
на хозяйстве, так и на материальной культуре
переселенческой деревни.
Одним из первых представителей из числа
казахстанских историков является Б.Б. Ирмуха
нов [17]. Он указывает, что «любой колониализм,
будь он английский, французский или русский,
безусловно, означал гнет, бесправие, нищету,
национальное унижение для порабощенных на
родов. Однако, нисколько не приукрашивая
сущность российского колониализма, следует
сказать, что русское подданство не обернулось
для казахов сразу же тяжкими бедствиями. Нап
ротив, прекращение усобицы, развитие меновой
торговли, упрочение безопасности – все это при
вело даже к росту в целом благосостояния наро
да» [17, c. 68]. Только не совсем понятно, отчего
повышение «благосостояния народа» оберну
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лось протестами, в общем-то, довольно мирных
казахов. Конечно, они происходили по истече
нии определенного промежутка времени. Этот
отрезок мирного сосуществования пришельцев
и коренного населения вместил период, когда
шло знакомство друг с другом. Но после лик
видации традиционных форм правления, обыч
ных устоев жизни, традиций казахского народа
отношения поменялись. Коренные жители, не
зависимо от того, как они назывались до появ
ления российских войск – казахами, киргизами,
узбеками и т.д., превратились в туземцев. Из
вестный английский историк А.Дж. Тойнби по
этому поводу пишет следующее: «Называя ис
конных обитателей земель «туземцами», «циви
лизованный» человек лишает его человечности,
полностью отождествляя с флорой и фауной. А
отношение к фауне и флоре может быть двоя
ким. Либо это гнус и сорная трава, подлежащая
искоренению, либо же это ценные ресурсы, ко
торые нужно разумно эксплуатировать» [18, с.
589]. Приведенная констатация является яркой
характеристикой взаимоотношений колонизато
ров и населения захваченных территорий.
Можно поддержать казахстанского ученого
в том, что приход колонизатора, независимо от
национальной принадлежности, несет бедствия
для жителей метрополии. Колонизация земель
европейскими странами сопровождалась лик
видацией государственности, ломкой прежнего
уклада жизни, жертвами и разрушениями в хо
де завоевания, репрессиями, изгнанием, а порой
истреблением людей, ассимиляцией коренного
населения страны, насаждением и всяческим
распространением образовательной системы,
религии, культуры колонизаторов. В глазах за
воевателей, считавших себя носителями высо
кой культуры, местный житель-туземец предс
тавлял собой аборигена, не обладающего правом
претендовать на лучшую долю, когда рядом с
ними жили те, кому она уготована «свыше».
Любое насильственное массированное вме
шательство извне в устоявшийся веками уклад
жизни нарушает нормальное развитие общест
ва, ломает сложившийся порядок, толкает суще
ствующую социальную систему к хаосу и дег
радации. В знаменитом докладе французской
парламентской комиссии 1847 года депутат де
Токвиль вынужден был признать: «Мы сделали
мусульманское общество более несчастным, бо
лее дезорганизованным, более невежественным
и более варварским, чем оно было до знакомства
с нами» [19, с. 97]. Поведение российских коло
низаторов в Казахстане имело много сходного с
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характером действий европейцев на территории
своих колоний. На I Всемирном форуме казахов
было отмечено: «Колониализм царской России
ни в чем не уступал, если не превосходил другие
колониальные системы» [20].
Исследователь Г.М. Дергульян в своей статье
«Была ли Российская империя колониальной?»
четко выразил мысль, что экспансию России на
протяжении веков нельзя квалифицировать как
колониальную. В качестве дефиниции, отра
жающей суть данного исторического явления,
предлагается термин «имперское расширение»
[21, с. 89]. Тем самым ученый считает, что при
соединение новых территорий к Российской
империи было необходимо в силу ее экономи
ческого развития. После отмены крепостного
права для российского правительства выдвинул
ся на первый план очень важный и острый воп
рос, связанный с проблемой освободившегося
многомиллионного крестьянства, наделения его
землей. Если до указанного события восточные
земли рассматривались в перспективе, то с 1861
года надо было резко расширять территорию им
перии. Здесь интересы Российского государства
решались и за счет присоединенных исконно ка
захских земель.
Тезис об имперских амбициях России –
наиболее распространенное явление для новей
шей российской историографии. По мнению С.
Лурье [22] и И. Дамешек [23], речь должна ид
ти, прежде всего, о геополитических интересах
России, т.е. о необходимости обороны ее границ,
что приводит в конечном итоге к «имперскому
расширению». Из этого следует, что современ
ные российские исследователи подчеркивают
приоритет военно-политических целей Российс
кой империи над экономическими.
Кроме работ, написанных одним автором,
публикуются и коллективные труды. К примеру,
авторы коллективной монографии «Националь
ная политика России история и современность»,
заостряя внимание на том, что сущность «импе
рства» России не похожа на колониальные им
перии Запада, приводят следующие аргументы:
«ни один народ российских окраин не исчез с
лица земли под русским владычеством. В Рос
сии же практически стирались различия между
завоевателями и завоеванными», чего не наблю
далось ни в одной колониальной державе [24].
Видимо, ученый недостаточно глубоко иссле
довал проблему, приводя такой довод. никто из
добросовестных исследователей не станет воз
ражать против того, что казахи потеряли свое
самоназвание и превратились в киргизов. Сам
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народ не исчез. Но на протяжении более сто
летия находясь в составе Российской империи,
он во всех документах значился как «киргиз». С
другой стороны, при сохранении такой ситуации
не исключено, что в мировой истории, «благо
даря» политике «оцивилизовывания», казахи
в лучшем случае именовались бы как киргизы
(все-таки близкие традиции, религия, язык) или
русскими. К последнему шли бы намного доль
ше, так как русификация и христианизация, из
менение мышления и сознания, духовной жизни
в отличие от военного захвата требуют терпения
и времени.
Заслуживает внимания исследование Т.Ю.
Плахотник [25]. Она пишет о том, что адми
нистрация Степного края действовала во благо
степного населения, для интеграции степного
населения в составе Российской империи. Дру
гой российский исследователь Н.Н. Сорока [26]
рассматривает переселенческую политику и от
мечает влияние политики переселения на эконо
мику казахского аула. Автор указывает на то, что
крестьянская миграция положительно повлияла
на казахский аул и привела к возникновению но
вых видов хозяйствования, этим самым оказало
благоприятное развитие на скотоводство.
В начале XXI в. наблюдается изменение оце
нок казахстанских историков, которые пытаются
пересмотреть «коварное колониальное положе
ние, прошлое» в казахстанских регионах в конце
XIX – начале XX вв. Ученые начинают применять
новые подходы и методы (колониальный, постко
лониальный, социальная история, имперская ис
тория и т.д.), что дает им возможность по-иному
взглянуть на историческую науку. Эти подходы
дают более полную картину истории, т.к. здесь
дается анализ повседневного казаха и русского,
которые должны дать более субъективную оцен
ку истории того времени, т.к. навряд ли какой-ли
бо чиновник будет переписывать жалобы, доносы
и др. того или иного кочевника или крестьянина.
Отсюда вытекает третья категория исследовате
лей, которые изучают историю в ракурсе просто
го народа или маленького человека.
Появляются исследования, в которых на ос
нове использования большого массива мате
риалов из архивов, нормативно-правовых актов,
официальных документов описано культурное
взаимодействие народов Казахстана и России.
Проблемами взаимодействия и взаимовлия
ния двух народов в разной степени занимаются
и другие казахстанские исследователи. К ним
можно отнести А.К. Рахимбекову [27], Ж.Б.
Кундакбаеву [28].
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Среди работ, затрагивающих переселенчес
кую проблематику, необходимо остановиться
на исследовании Ж.Б. Кундакбаевой. Изучив
значительный объём научной литературы, ав
тор приходит к следующему выводу: чтобы по
нять и оценить всю глубину политики России в
Казахстане необходимо всестороннее исследо
вание и анализ не только политики российского
государства относительно колонизуемого на
рода, но и изучение системы взаимоотношений
между ними.
Заметный вклад в изучение проблемы коло
низации вносят международные научные кон
ференции [29-37]. Причем тема колонизации
не выносится в тематику конференций. Однако
содержание выступлений докладчиков затра
гивают рассматриваемую проблему с разных
позиций. В докладах участников форумов под
нимаются малоизученные и дискуссионные воп
росы, где авторы применяют новые подходы,
что позволяет рассматривать отдельные истори
ческие события в ином контексте. К ним можно
отнести обсуждение проблем:
– культурного взаимодействия казахского и
русского народов Степного края в конце XIX –
начале XX вв., а также других территорий Каза
хстана;
– истории Русской православной церкви, ее
роли и места в колониальной политике Российс
кой империи;
– изучения истории Казахстана в русле идеи
Президента РК Н.А. Назарбаева «МӘҢГІЛІК
ЕЛ»;
– истории Казахского государства в контекс
те связи народов евразийского пространства;
– деятельности представителей казахской
интеллигенции против политики царизма и со
ветской власти.
Таким образом, анализ работ современных
историков показывает, что среди вчерашних
советских единомышленников в оценке коло

ниальной политики царизма в национальных
окраинах четко вырисовываются разные подхо
ды и характеристики. Большинство российских
ученых:
– оправдывают действия Российской импе
рии на присоединенных территориях ее эконо
мическим развитием и необходимостью расши
рения границ;
– сравнивают проводимую политику России
с западными метрополиями, отмечая доброже
лательность, сочувствие к покоренным народам
со стороны российских чиновников и правитель
ства;
– указывают на прогрессивное значение
вхождения нерусских окраин в состав России;
– подчеркивают одностороннее положитель
ное влияние на отсталые народы (до российский
период) и реже взаимовлияние и т.д.
Другие исследователи, особенно из на
циональных регионов, выражают несколько
другое мнение. Выделяя положительные сторо
ны события (по инерции, оглядываясь на советс
кое прошлое), они все-таки пытаются:
– показать, что Россия являлась тормозом
для развития народов;
– рассматривать проводимую политику че
рез призму «метрополия – колония», критически
оценивая проводимые реформы самодержавия;
– использовать документальные материалы,
свидетельствующие о негативном отношении
не только к чиновникам, но и к переселенцам и
соответственно они к коренному населению и
т.д.;
– освещать процессы взаимовлияния в куль
турной, хозяйственной жизни, обмен опытом;
– показать выступления, протесты коренно
го населения, направленные против проводимой
царизмом политики, а также против казаков и
крестьянства, которые, находясь под защитой
государства, порой проявляли недружелюбное
отношение к казахам и т.д.
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The article highlights the different conceptual positions and approach
es to the problem of the formation of social and political institutions of
nomadic society, presents historiographical review of research paradigms
of modern historical science. Analysis of modern historiography on the
development and transformation of the political organization of nomadic
societies showed that the development and evolution of nomadic societies
was accompanied by similar features and special migratory habits of func
tioning of the system. Discussion and conceptual approaches of modern
science have revealed different research practices on the existence and
functioning of political structures of nomadic groups. Only critical updates
related to the theoretical basis for understanding history, combined with
new approaches to the study of the historical foundations of the political
structure of the nomads, creates a new situation in historical scholarship.
Key words: nomads, state, the scientific paradigm, the city, leader
ship, empire.
Мақалада көшпелі қоғамның саяси – әлеуметтік институттарын
қалыптастыру мәселесіне әртүрлі концептуалдық негіздер мен
келістер қарастырылады, сондай-ақ заманауи тарих ғылымының
зерттеу парадигмаларына тарихнамалық шолу жасалады. Заманауи
тарихнаманы көшпелі қоғамдардың саяси ұйымдастырылуының
дамуы мен трансформациясы мәселелері бойынша сараптау
нәтижесінде көшпелі бірлестіктердің дамуы мен эволюциясы
номадтық жүйе қызметінің ұқсас және ерекше белгілерімен
жалғасқандығы көрсетіледі.
Көшпелі бірлестіктердің саяси құрылымның өміршеңдігі және
қызметі проблемалары бойынша пікірталастар мен концептуалды
келістер қазіргі ғылымда әртүрлі зерттеу тәжірибесі бар екендігін
көрсетті. Тарихты түсінудің теориялық негіздеріне жаңартылған, сыни
көзқарасты көшпелілердің саяси құрылымның тарихи негіздермен
астастыра зерделу ғана тарихи ғылымда жаңа жағдайларда
зерттеулерге мүмкіндіктер береді.
Түйін сөздер: көшпелілер, мемлекет, ғылыми тұжырымдар, қала,
көсем, империя.
В статье освещаются различные концептуальные положения
и подходы к проблеме формирования социально-политических
институтов кочевого общества, представлен историографический
обзор исследовательских парадигм современной исторической
науки. Анализ современной историографии по проблемам развития и
трансформации политической организации кочевых обществ показал,
что развитие и эволюция кочевых объединений сопровождались
сходными и особенными чертами функционирования номадной
системы. Дискуссии и концептуальные подходы современной
науки выявили разные исследовательские практики по проблемам
существования и функционирования политических структур
кочевых объединений. Только критически обновленное отношение
к теоретическим основам понимания истории в сочетании с новыми
подходами к изучению исторических основ политической структуры
кочевников создает новую ситуацию в исторической науке.
Ключевые слова: кочевники, государство, научные парадигмы,
город, вождизм, империя.
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The modern historical science cannot successfully develop
without using the achievements of the previous stages of historical science, without developed research methods and accumulated
knowledge. Disclosure of the main stages of the development of
historical thought lets us to determine scientific directions, to assess
the achieved results. Nowadays, there is a great need to study the
conceptual problems of socio-political transformation of nomadic
societies, determining the nature and essence of the formation of
political institutions, changes in the social structure of the nomads.
Historiographical understanding of these issues sets us the following
tasks, firstly, how modern historians define the words «state», «nomadic state», and secondly, it is necessary to reveal the particular
research paradigms in the study of social and political institutions of
nomadic society.
Eurocentric theory of the origin and development of the state
imply centralized political power, which monopolizes (or delegate)
management and regularly collects taxes on a more or less defined
territory. In historical science simultaneous political processes are
considered as following stages of state formation. The term «politogenesis» was developed in the 1970s and 80-s by L.E. Kubbel [1,
р.1], who defined the term as the process of state formation. «The
State proclaims» the advantage of using naked power to solve social
problems.» P. Golden [2, р�������������������������������������������
��������������������������������������������
.111] determines that the state has a military force, which is able to defend it against external and internal
enemies. Besides the military and tax officials, it has at its disposal
other «explicit, comprehensive and formal «controls. It manages
and sets the rules for a society in which the productive forces are
sufficiently developed to produce, in different degrees, social differentiation, stratification and create surpluses needed to maintain
the state. Social ties are not based on ties of relationship and customs.» Following the logic of his conclusion, he believes that when
the nomad states were destroyed the nomadic tribes and clans who
formed them all, just rearranged, sometimes under the direction of
the clan, which originated from «charismatic» ruling house, or under the direction of new clan, but more often not as a state. Summarizing their conceptual positions, scientist suggests: «They came
back to a certain point in the continuum between stateless and state
waiting for a new catalyst that could push them back to the state»[2,
KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015
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р. 112]. M. Fried analyzing the system of state relies on the same research principles: «The point of
concentration is one of the basic principles of the
organization: hierarchy, differentiated degree of access to basic resources, obedience to the officials,
territory protection. It saves itself» with the help of
both physical and ideological resources, by maintaining military forces and through the creation of
identity among other similar organizational units»
[3, р. 235].Western researchers, examining the main
features of the state, come to the conclusion that basically the state should be «the set of organizations
which have the power to make binding decisions
for the people and organizations legally settling in
a certain area, that implement these solutions, using force, if it is necessary» [2, р.108]. In his turn,
George Fletcher said that the state is not an institution that is vital for the existence of a nomadic society, and P. Golden proceeding of his theoretical and
methodological constructions agrees with him, he
is skeptical that the nomads could create their own
state, but not contradicting that in Inner Asia steppe
empires took the form of early-societies under the
influence of Chinese civilization [4, р 7-8].
Modern American anthropologist and historian
John Barfield believes that the emergence of migratory habits of statehood is based on contradictions
[5, р. 38-39]. At the top the nomadic empire there
is an organized state, led by the autocrat, but it turns
out that the majority of tribal members retain their
traditional political organization, which is based on
family groups of various ranks. According to the researcher to resolve these contradictions there were
offered two series of theories that were supposed to
show that the tribal form is just a wrapper for state or
tribal structure that never leads to this state. In other
words, the data can reveal the stages of research and
development dynamics of historical thought in considering the various aspects of the nomadic state,
which, according to foreign researchers only temporarily dominated tribal political organization. Progress in the study of features of nomadic statehood
foundation shows that it is impossible to achieve
this without philosophical knowledge of past social
reality and integrated approach to social and historical knowledge. In the article «Alternatives to the
social evolution» Russian scientists D.M. Bondarenko, L.E. Grinin, A.V. Korotaev note that «the
state is not the only possible form of evolutionary
post- primitive evolution form... This is just one of
many forms post -primitive socio-political organization: these forms are alternative to each other and
can be transformed into each other without any loss
in the general level of complexity» [6, р. 369-396].
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By analyzing the basic principles of the genesis and
evolution of social and political structures, the researchers conclude: «Thus, the evolutionary path in
which retrospectively guessed the known features
of the state, is just one of the possible» directions
«of politogenesis. But lately as most of the alternative social and political structures were destroyed,
absorbed by the state, or transformed into a state,
probably, we have reason to recognize the «state
branch» of politogenesis as «the main», and alternative ways – «the side.»
N.N. Kradin determines that the level of complexity of the most typical nomadic empires of Eurasia longer corresponds to the «chiefdoms». Even
more radical position on this issue has E.S. Kulpina,
researcher attitudes sharply negative to the possibility of state institutions in a nomadic society: «At all
times, the nomads were marginal’s of development
of civilizations, which is traditionally associated
with developed agriculture, trade, urban culture.
Quite often, if not usually, the nomads became socially parasitic-policy superstructure on the body of
the state and social self – organization of temporarily conquered agricultural people»[7, �������������
р������������
. 167]. Supporters of evolution, the progressive development
of a nomadic society believe that the nomads could
create their own state. For a number of these researchers belong S.G. Klyashtorny, E.I. Kychanov,
V.V. Trepavlov, A.M. Khazanov, T. Hall, who with
their scientific work contributed significantly to the
development of the concept of «early state» of the
nomads. On the basis of their worldview, scientists
have concluded that the nomadic statehood as the
result of a gradual internal development of society.
A.M. Hazanov [8 р����������������������������������
�����������������������������������
. 480] believes that the term «nomadic state» is conditional. They were nomadic, because they were based by nomads or because there
nomads occupy a dominant position. However, one
way or another, but all of them were related to the
asymmetric relationship with sedentary societies.
The researcher stresses that «because of the nonautarchism and specialized character of nomadic
economy it has been supplemented by agricultural
and manufacturing products, and the main centers of
production were the cities» [9, р��������������������
���������������������
. 318] The researcher is based on the premise that in order to create the
state, nomads needed some external catalyst (usually sedentary state). Neighboring sedentary states
were too weak politically (but this does not necessarily mean military weakness) to represent a real
threat to the nomads. In their turn, the nomads, for
whom the uncertainty of confederate bonds was the
normal, they never seriously threatened states surrounding them. Simulating the historical reality of
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the nomadic world, A.M . Khazanov [9, �����������
р����������
. 318] developed some basic principles of coexistence and interaction of cities and nomadic society: 1. Trade and
maintaining all sorts of contacts, including religious
and cultural, with the cities of the settled countries.
2. The conquest of these countries, or control over
certain settled territories almost automatically entailed the use of their cities for the different needs of
the conquerors: economic, administrative, cultural,
etc. 3. Create own urban sector in the nomadic state.
Thus, revealing the specific features of this process,
he pays attention to the fact that the state is often
considered sedentary trade with the nomads as a foreign policy tool, a resource of economic pressure.
A.M. Khazanov comprehensively analyzes
the system of political power in a nomadic society
and believes that it has largely remained diffuse
and mainly associated with the military, organizational and regulatory functions. Accordingly, they
were loose, fluid composition and short-lived, except in cases where they have been transformed by
the specific relationship with the outside world. In
other words, in the very nomadic societies the need
of political integration was not strong enough to
lead to irreversible structural changes [8, р. 479].
E.I. Kychanov has a slightly different point of view
and puts other accents. By studying the problem of
the origin and development of social differentiation researcher concludes: «warlords’ (chiefdoms)
and function of the distribution of the social product assigned by them – this is the addition of the
ruling class and its acquisition of the special situation in the distribution of the product» [10, р. 5].
The representative of the western anthropological
school George Fletcher by reconstructing the life of
nomads under constant mobility shows an insignificant character of over tribal social organization and
weak integration steppe polities, which was unstable
and often completely disintegrated.» The members
of the tribe saw themselves as belonging to a single
nation (ulus), which existed in the past and at any
time could be reduced under the new or old name.
The term «Ulus» is used to describe a tribe or, more
likely, over tribal community, even if the over tribal community was existed only in people’s minds.
Ulus could also denote an existing over tribal polity
– or poorly organized «confederation» or tightly organized «empire». Over tribal society was balancing
back and forth between over tribal anarchy (imaginary one people) and over tribal polity, which, in
its turn, fluctuated between the confederation and
the weak (much less) stable autocracy «- fixes the
author [5, р���������������������������������������
����������������������������������������
. 221-222]. The author reveals the complex mechanisms of transformation and changes in
ISS N 1563-0269

traditional nomadic structures, shows characteristic
parallel nomadic society, and intertwining border
cooperation mechanisms that ensure stability of the
system. This raises the question of the new conceptual constructions applied to the study of the political education as a «nomadic empire.»
The «dichotomy» (duality) is characteristic in
searching of the problem of the emergence of nomadic empires or «archaic empires». Modern authors, conducting the «steppe empires» reconstruction believe that for the creation of the empire two
important tools were needed. The first of these was
structural, and the second – ideological. Structural
funds were decimal military organization, which
were used by steppe rulers, and it is a powerful
weapon in the hands of the ruler of the steppe, and
greatly increased his power. Ideological means of
strengthening the control of the belief in Khan Tengri – the god of nomads. In the works of modern
historians traced the idea of the supreme god of the
world and it contains the possibility of a single universal scope on earth, possibility of that the supreme
god can assign a single ruler to establish his rule
over all of this universal sphere [5, р. 231]. N.N.
Kradin by analyzing the nature of the «nomadic
empires» [11, р������������������������������������
�������������������������������������
. 491] highlights the following features: 1. multistage hierarchical social organization,
permeated at all levels of tribal and over tribal genealogical relationships; 2. dual or triad (the wings
and center) the principle of administrative division
of the empire; 3. A military-hierarchical character of
social organization of «metropolis», often in «decimal principle»; 4. the coachman service as a special
way of organizing administrative infrastructure; 5.
the specific form of inheritance; 6. the special nature
of the relationship with the agricultural world. In
historical studies of contemporary Russian authors
S.G. Klyashtorny , T.I. Sultanov comprehensively
reviewed also the factors of imperial tradition in
the history of ancient Turkic civilization creation.
Scientists, relying on the methods of retrospective
and comparative analysis, say: «Meanwhile, what
we can define as the inherent features of civilization (and, above all, well-developed written and
portrayed in this written historical memory), was a
consequence of the creation of the Turkic ale. Turks
called their state that way, which we use as Turkic
Khanate or Turkic empire» [12].
Presented historiographical review reveals the
contradictions in research practice, the specific
features in the study of various aspects of the dialectical development of nomadic society and the
continuity of research paradigms. However, different emphases and nuances of research practice
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emphasize the nature of evolutionary change in the
nomadic environment, with regular contact with
urban society. Rudimentary forms of statehood
existed in most nomadic societies and the movement to its elements, which received the necessary
impetus, immediately becomes effective. Common
to modern scholars, despite all the difference in the
achieved results, is the view that nomadic societies
have internal forces able to create a state, but, of
course, a major role was played by external influence, settled agricultural society was an emanating
point and catalyst for the political development of
the nomads. The feature of research, which should
be noted, that even opposing theories do not deny
each other, but complement and show the vector

of development of conceptual approaches and developed methods. The diversity of approaches and
opinions led to the disclosure of the genesis of the
socio-political changes in the nomadic environment, the development of historical thought lets us
to determine its main focus, new research horizons.
The modern movement of historical knowledge requires further understanding of nature of nomadic
society, understanding of the processes which were
directly related to the transformation of the internal
mechanisms of a nomadic society. The effectiveness of the theoretical and methodological constructs applied to the study of nomadic statehood
lies in the spontaneous, unprepared and unexpected turns of historical reality.
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Мақалада ресейлік революцияға дейінгі зерттеушілердің еңбекте
рінде көрініс тапқан қазақ дәстүрлі қоғамындағы ежелгі билер соты
ның мәселелері қарастырылады. Билердің қоғаммен артылған міндет
терді адал атқаруы лайықты бедел мен «билеу» түріндегі материалды
сыйақы ретінде қайтарылатын жақсы даңқтың кепілі болды. Тағы да
қоса кететін жайт, әрбір би сот тәжірибесін ұлғайтып өз ауылының
шеңберінен шығуға тырысты. Бұл орайда, осыған дейін біз атап өткен
дей, байлыққа байсалды қараған көшпенді қоғамның ерекшелігін ес
кере отырып, ешқандай материалдық құндылықтар бидің өзіне тиесілі
ауылдың шеңберінен тыс жерлерде сот ретінде танылуының кепілі бо
ла алмады. А.И. Добросмысловтың пікірінше, биді таңдаудағы басты
факторлар ретінде байлық пен тектілік саналды. Қол жетілген талдау
дың негізінде, автор осы мәселе бойынша тарихнамада екі қарамақарсы көзқарастардың айқындалғандығы туралы ойға келеді: бірінші
бағытта соттың ұйымдастырылуы негізінде билердің моральдық-өне
гелік қасиеттері алынған болса, екінші бір бағытта рулық қауымның
күші, билігі және байлығы көрсетіледі. Билер туралы осыншама көпте
ген пікірлердің болуын қазақ дәстүрлі қоғамының орталық институты
ның көп мәнге ие екендігімен түсіндіруге болады.
Түйін сөздер: билер, ежелгі сот, тарихнама, дәстүрлі қоғам.
The article considers the issue of the elder court of biys in Kazakh
traditional society, which was covered in the works of Russian pre-revo
lutionary researches. Fidelity of biys to their duty guaranteed good fame,
resulting in the granted authority and material reward called «biylyk». In
addition, every biy looked forward to expand the margins of his judicial
practice beyond his own aul. Hence, there were no material values that
could guarantee the recognition of biy’s jurisdiction beyond his subordi
nate tribe, as the nomadic society had a specific character and tolerant
attitude to wealth. A. I. Dobrosmyslov considered the power, wealth and
ancestry as the main criteria for the community when electing the biy. Ac
cording to the conducted analysis, the author concludes that historiogra
phy has two exact antipodes of the opinion upon that issue: the first con
siders moral qualities of biys as the basis for establishing the elder court;
the second considers force, power and wealth of the tribal community.
Such diversity in opinions about biys arises from wide responsibilities of
this key figure of Kazakh traditional society.
Key words: biys, the elder court, historiography, traditional society.
В статье рассматривается вопрос о древнем суде биев в казахском
традиционном обществе, который получил освещение в трудах рос
сийских дореволюционных исследователей. Добросовестное отправ
ление бием возложенных на него обществом обязанностей служили
гарантом доброй славы, которая возвращалась заслуженным автори
тетом и материальным вознаграждением в виде «бийлыка» – вознаг
раждения. К этому следует добавить, что каждый бий стремился рас
ширить судебную практику и выйти за границы своего аула. В данном
случае, никакие материальные ценности, учитывая специфику коче
вого общества, которое достаточно спокойно относилось к достатку,
не могли быть гарантом признания бия как судьи за пределами подве
домственного ему рода. А.И. Добросмыслов считал, что сила, богатс
тво и родословная являлись определяющими критериями при выборе
общиной бия. На основании полученного анализа, автор приходит к
мнению, что в историографии утвердились две диаметрально проти
воположные точки зрения по этому вопросу: в одном направлении за
основу организации суда были взяты морально-нравственные качества
биев; в другом же — сила, власть и богатство родовой общины. По
добного рода палитру мнений о биях можно объяснить многозначнос
тью этой центральной фигуры казахского традиционного общества.
Ключевые слова: бии, древний суд, историография, традицион
ное общество.
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Қазақстан территориясындағы билер сотының тарихнама
сын қазақ елінің мәдениеті туралы, соның ішінде жай құқықтық
жүйеге қатысты аумақты материалдар көрініс тапқан XIX–XX
ғғ. Ресей зерттеушілерінің еңбектерінсіз елестету мүмкін емес.
Зерттеушілердің назарын аудартқан Қазақстан тарихының
қызықты тақырыптарының бірі қазақтардың қарапайым құ
қығы болды. Көптеген ғылыми қоғамдар, экспедициялар жә
не зиялы қауымның өкілдері қазақтардың қарапайым құқығын
зерттеумен айналысты және сондай зерттеушілердің бірі, пат
шалық үкіметтің мемлекеттік тапсырысын орындаған болса,
басқалары танымдық мақсаттармен шектелмей, қазақ қоғамы
ның ерекшеліктері мен заңдылықтарын түсінуге, оның тұрақты
болуының және империя құрамына енуінен кейінгі өзгеріске
ұшырау себептерін түсінуге тырысты. Жиналған материалдар
көбіне жинақтарда, газет және журналдарда, жеке моногра
фиялар түрінде шығарылып отырды.
Революцияға дейінгі зерттеушілер дәстүрлі құқықтық сот
жүйесінің негізгі түйіні ретінде қазақ қоғамында көптеген:
әкімшілік, әскери, дипломатиялық және басқа да деректерге
қарағанда ең біріншіден соттық қызметтерді атқарған билерді
айтады.
XIX ғ. басында бұл мәселені алғашқылардың бірі болып
Я. Гавердовский қарастырған болатын және билер сотының
институтына сипаттама бере отырып: «Халықтық соттар деп
сөзге шешен, бай және ұқыпты сөздерімен тең келетін билерді
айтады; оларға қарасты топ күшті болған сайын олардың үкім
дері де соншалықты басымдыққа ие, сот төрелігі еркіне қатыс
ты болса, оның жүзеге асырылуы да күштіге қатысты» [1, 430].
Сондықтан да, билер деп өзінің соттық қызметінде «өзіне қа
расты топтарға» және «бай және икемді» болуы арқылы артық
шылықтарға ие адамдарға сүйенетіндерді атаған.
XVIII ғ. билер ретінде рубасыларды санаған. А.И. Левшин,
үміткердің сайлануының негізі болып табылатын басшылар
дың қасиеттерін атай отырып, «дау және әділеттіктің қаралуын
жете ұғыну қабілетін» ерекше көрсетті [2, 167].
1844 ж. 14 шілдесіндегі «Орынбор қырғыздарын басқару
туралы Ереже» заңдық құжатында Орынбор шекара комис
сиясына «олардың істерінің қаралатын және соттасатын кезде
KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015
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ұлттық дәстүрлерінің негізінде басқаруға жинақ
дайындау үшін қоғамда заңи күші бар қырғыз
әдет-ғұрыптарын жинап ретке келтіру» туралы
міндеттер жүктелді [3]. Нәтижесінде, 1845 ж.
Орынбор шекара комиссиясы қазақ даласында
қызметте болған шенеуніктеріне, сонымен қатар
тұрақты негізде қызмет атқаратын іс жүргізуші,
аудармашы, лауазымды адамдар мен бағыныш
ты қазақтарға және тағы басқаларына қазақ дала
сында заңдық күші бар қазақ әдет-ғұрыптары ту
ралы мәліметтер жинап, жиналған мәліметтерді
1846  ж. 1 сәуірінде шекара комиссиясына тапсы
руды ұсынды. Орынбор шекара комиссиясының
генерал-майоры М.В. Ладыженскийдің 1845 ж.
24 желтоқсанындағы хатында шекара комис
сиясының шенеуніктеріне: «ордада қабылданған
сот және жаза тәртібі негізделген ұлттық әдетғұрыптардың кейбір салаларын оңай зерттей алу
үшін бүгінде әр дайым қырғыздардың арасында
болыңдар». Аталған істерді міндетті орындау
үшін, сіздерді: 1) өздерінің әдет-ғұрыптары жә
не дәстүрлерінде қырғыз тайпалары басқалардан
айырмашылығы қандай; 2) қоғамдағы билердің
қайсылары көбірек құрметке ие және өзінің бі
лімі мен тәжірибесі бойынша атақтырақ екенді
гін білу, сонымен қатар ол билердің жазғы және
қысқы қоныстарының әдеттегі жерлерін білу,
және қандай бөлімге жататындықтарын анық
тау» [4, 75-76]. 1846 ж. басынан ақ әкімшілікке
алғашқы есептер түсе бастады.
Мәліметтердің көбі бағынышты қазақтардан
жиналғандығы, олардың құндылығын төмен
дететіндігіне назар аударған жөн, өйткені олар
аймақтық ресей билігіне бағынышты болған
дықтан олар көбіне бұрмаланған, шындыққа жа
наспайтын ақпараттар беріп отырған. Матери
алдарда әртүрлі облыстардағы көшпенділердің
құқықтық нормаларынан алынған бір сипаттағы
қайталанулар кездеседі. Мысалы, шенеуніктер
Белозеров және Ячменевтің 1846 ж. 29 науры
зындағы қазақ дәстүрлерін сипаттауы 1846 ж. 26
ақпандағы кіші офицер Аитовтың сипаттауын
дәлме дәл қайталайды. Бұл жағдай, шенеунік
тердің берілген тапсырмаға салқын қарап, аса
үлкен жауапкершілік артпағандықтарының дә
лелі болып табылады.
Алайда бұл материалдардың құндылығы
зерттеушілерде ешқандай күмән тудырмайды.
Орынбор әкімшілігіне есеп тапсырған алғашқы
шенеуніктердің бірі, кіші офицер Аитов бол
ды. Өзінің есебінде, ол алынған тапсырманы
орындау мақсатында, билер институтіне толық
анықтама беруге талпынып, билердің қайсысы
ең құрметті екендігін анықтау мүмкін еместігін
жазады «...әр бір би қырғыздардардың істерін
44

әділ және ерте заманнан бері енгізіліп өзгеріссіз
қалған және барлық қырғыз тайпаларында бір
дей заңдық күші бар әдет-ғұрыптарға толықтай
негізделіп шешуге тырысады» [5, 97]. Әділетсіз
дікке әшкереленген би өз тайпасының арасында
құрметтеуден айырылып, ол туралы жаман ат
жел секілді бүкіл далаға тез арада тарап отырған.
Алайда, Аитовтың қосуы бойынша, мұндай жағ
дай өте аз болған және ең маңызды оқиға ретінде
саналып отырды.
Орынбор шекара комиссиясының төрағасы
генерал-майор М.В. Ладыженскийдің айрықша
тапсырмалар бойынша шенеунік Д’Андреге бер
ген нұсқауларында: «Сондықтан сіздер қырғыз
руларындағы ең жоғарғы құрметке және атаққа
ие тұлғаларға барасыз. Сонымен бірге, өздерінің
танымдарына байланысты билерді тек өздерінің
байлығы мен туысқандық байланыстарына бай
ланысты би деген лауазымды киіп жүрген ор
далықтармен шатастырмау қажет. Сондықтан,
жалпы очерктегі маңызды бап ретінде халық ара
сында Би деген атаққа берілген барлық құқықтар
сіздің назарыңыздан тыс қалмауы тиісті» [4, 122].
Нұсқаудың текстіне сараптама бере отырып, ре
сейлік әкімшіліктің билер институты туралы кей
бір түсініктері болғандығын атап өтуге болады,
себебі Ладыженскидің өзі де билерді мәртебесі
бойынша алмастырмауды сұрайды. Алайда қол
да бар мәліметтердің бәрібір аз болғандығы анық.
Солай бола тұра, бұл уақытқа дейін Ресей Кіші
және Орта жүз территориясында берік тұрды жә
не аумақтағы өз үстемдігін әрі қарай бекіту мақ
сатында, сонымен қатар оңтүстік-шығысқа қарай
жылжу үшін оларға ұлттық құндылықтарды сақ
таушы, алайда ең бастысы көшпенді қазақ ұлты
ның негізгі әлеуметтік күші ретінде билер туралы
қосымша мәлімет қажет болды.
Қазақтардың қарапайым құқықтары туралы
мәліметтер жинап жүріп Д’Андре дала дәстүр
лерінің қорғаушысы ретінде билерден жауап ала
отырып келесідей қорытындыларға келді. Қазақ
қоғамында соттық істерде билерді басқа да ма
ңыздылығы жағынан кем түспейтін сот билігі
нің органдары, мысалы, хандық және сұлтандық
соттар да қорғап отырды. «Ордада сот және жа
за қажет ететін әр бір істер, халықтық құқықтың
басты өкілі ретінде, билермен орындалып отыр
ды», – дейді Д’Андре 1846 ж. жазылған өзінің
алғашқы жазбаларында [5, 164]. Билердің сот
әрекеттерін өз көзімен көрген ол, соңғыларға
жақсы баға бере отырып, былай деп жазған: «Та
биғи ақыл және ерекше жандық қасиеттеріне тә
жірибенің және үлгілі адамгершіліктің қосылуы
осының барлығы дерлік билерді осы құрметті
атақты алып жүру құқығына ие етеді». Әрі қа
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рай: «Билер – соттар, өзінің ар-намысынан бас
қа ешқандай билікке есеп берместен, ешқандай
күмәнсіз Ордада сұлтандардың өзіне берілмейт
ін орынды иелене алады; себебі ордалықтарды
бидің күшіне жүгінуіне биліктің де, байлықтың
да күші мәжбүрлемейді, тек қана халықпен таң
далған адамнан өз игілігі үшін шындыққа жету
жолы ғана итермелейді» (жазбаның алғашқы жа
зылымы: «Алайда ешбір заңсыз халық өмір сүре
алмайды және заң ол би деген халықтық өзіндік
сезімі») [5, 165].
Әрі қарай Д’Андренің айтуы бойынша «Құр
меттен басқа Ордада басқа ешқандай құқықтарға
ие болмаған». Әділ сот туралы халық арасындағы
жақсы сөз және бидің даусыз адамгершілігі оның
қарапайым адамдардан айыратын жалғыз ерек
шелігі» [5, 165-166]. Қоғамдағы билер институты
ның көпфункционалдылығы туралы айта отырып
д’Андре қазақ қоғамындағы билердің түрлеріне
сипаттама береді. Оның айтуы бойынша: «Сотбилерді, әскербасы-билерді және бай-билерді ша
тастыруға болмайды. 1. Сот-билер өзінің ақылы
на, танымына және ерекше жандық қасиеттерінің
арқасында бүкіл халықпен берілген осы құрметті
атақты алып жүрудің толық құқығына ие. 2. Әс
кербасы-билер, немесе ірі әскердің қолбасшысы,
бұл тұлға әскерді ақылмен басқару арқылы және
әрекеттері жалпыға ортақ игілікті көздейтін бол
са би бола алады. 3. Өздеріне би атағын иеленген
кейбір байларға қатысты айтатын болсам, ондай
лар тек өздерінің ауылдарында ғана белгілі және
би атағын туысқандары мен ауыл адамдарына бо
ла пайдаланады» [5, 164-165].
Демек, Д’Андренің айтуы бойынша, тек қа
на барлық қоғамға пайдалы бидің құқықтық әре
кеттерінің нәтижесінде аса беделге, қоғамдық
құрметке ие адамдар ғана нағыз билер ретінде
танылады. Д’Андре бидің әрекетіне барлық қо
ғамның ойын білдіретін халықтың бағасы қан
дай екендігіне назар аударады (өзіне бағыныш
ты тайпа болуға тиісті).
Д’Андре бай-билерді де ерекше атап өтеді,
олардың тізімде ең соңғы болуларына қараған
да бұл XIX ғ. қазақ қоғамындағы патриархалдытайпааралық бөліністің басталуына әсер еткен
жаңадан пайда болған құбылыс болып табыла
ды. Материалдық байлыққа негізделген бұл би
лердің беделі және осыдан пайда болатын билік
өкілеттігі, өз ауылының шеңберінен аспаған.
Д’Андре келтірген билер статусының үлкен
дік тәртібі негізінде, қазақтардың көшпенділер
қауымында билерді сайлаудың қағидасы ретін
де оның әл-ауқаты емес, дауларды шешуде әділ,
шыншыл, заңдық танымы бар және сөзге шешен,
таза намысты, соттық билеуде тәжірибелі, адам
ISS N 1563-0269

гершілігі мол тұлға бүкіл халықтың таңдауы ба
рысында осы құрметті атақты иеленеді.
Д’Андре қарапайым құқық нормаларын жи
нау бойынша шекара комиссиясының тапсыр
масын тиянақты орындап болып, бұл мәселені
зерттеуде сол кездегі адамдардың пікірінше (би
лердің) өзінің үлесін тек қана қазақ қоғамында
ғы қарапайым құқық нормаларының қолданы
луын толық зерттеп қана қоймай, дәстүрлі қазақ
сотының зерттелуі үрдісінің тарихнамасын көп
жылдарға анықтап берді.
Билердің қоғаммен артылған міндеттерді
адал атқаруы лайықты бедел мен «билеу» түрін
дегі материалды сыйақы ретінде қайтарылатын
жақсы даңқтың кепілі болды. Тағы да қоса ке
тетін жайт, әр бір би сот тәжірибесін ұлғайтып
өз ауылының шеңберінен шығуға тырысты. Бұл
орайда, осыған дейін біз атап өткендей, байлық
қа байсалды қараған көшпенді қоғамның ерек
шелігін ескере отырып, ешқандай материалдық
құндылықтар бидің өзіне тиесілі ауылдың шең
берінен тыс жерлерде сот ретінде танылуының
кепілі бола алмады.
Осы және басқа да мәселелер билер инсти
тутының зерттелуіне үлкен үлес қосқан XIX ғ.
ресейлік шығыстанушы В.В. Григорьевтің ең
бектерінде көрініс тапты. Көшпенді тұрмыстың
егіншілікпен салыстырғандағы басымдықтарын
атай отырып, ол көшпенділердің сот жүйесінің
артықшылықтарына назар аударды. Оның айт
уынша қазақтарда «...көптеген ертедегі өрке
ниет иелері қызығатындай сот және тергеу өнді
рісі тәртібтері және керемет сот жүйесі болған;
көшпенділерге әрдайым бостандық ретінде же
тіспеген, яғни қысымнан қашу амалдары ретінде
даладағы заңдылықтың сезілуі мықты кепілмен
сақталады және тәрбиеленеді» [6, 64]. Ғалым
ның әр бір жұмысында қазақ қоғамындағы ру ба
сыларының күші туралы айтылған. Ру көшпен
ділер үшін тек баспана ғана емес, және де оның
қауіпсіздігінің кепілі болды. Сондықтан, сот,
әскер басы және басқа да міндеттерді атқаратын
рукөсемінің ролі айтарлықтай маңызды болды.
Зерттеуші А. Крахалев өз мақаласында да би
лер сотын ежелгі түрде сипаттауға тырысты. Ара
сында ол Семей облысының Павлодар уездінде би
болған полковник Муса Чормановтың өз жерлес
терінің тұрмыстары мен әдет-ғұрыптары туралы
сөздерін келтіреді. Ол «Жерлеуге салым кезінде
өткен жылдағы жиналған қырғыздар арасында
ғы даулар мен арыздар, шағымдар, шешіледі жә
не талқыланады. Солай бола тұра, іске деген өз
ақылдарын және әділ көзқарастарын көрсете біл
ген қырғыздар, яғни білгір адам өз халқынан «би»
деген атаққа ие болады. Сонан кейін осы билерге

KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

45

Ежелгі билер соты: мәселенің ресейлік революцияға дейінгі тарихнамасы (XIX–XX ғ. басы)

қырғыздар өздерінің әртүрлі сипаттағы мәселеле
рін шешу үшін жүгінеді» [7, 25]. А. Крахалевтің
мақаласының материалдарына қарағанда, билерге
ең бастысы моральдық-өнегелік қағидалар қой
ылатын болды: олар «...кейде барлық халықтың
жиналуымен, мәселенің егжей-тегжейіне дейін
айтылуымен, ауызша шешілуді қажет ететін істер
үшін қазақтар арасында жырлар, халық эпостарын
білетін құрмет пен атаққа ие болды. Сондықтан әр
бір қырғыз далада би бола алмады» [7, 25].
А. Леонтьев «Қырғыздардағы сот құқығы
ертеден әкімшілік істерінде де билікпен қамта
масыз етілген тұлғалар – билерге, сұлтандарға
және хандарға тиесілі болды. Биліктің бөліні
сі қырғыздарға белгісіз болды» деп жазды [8].
Бұл қарапайым құқықтың білгірінің мәліметте
рі бойынша, алғашында биліктің барлық сала
ларын өз қолында шоғырландырған қауымның
адамдары билер болды. Билер өз қолдарында
сот және әкімшілік билік, сонымен қатар автор
дың пікірінше, ерте заманда билер рулық билік
тің негізінде пайда болған билліктің жалғыз түрі
болды. Алайда уақыт өте келе әскери құзырет
тер билеуші хандардың қолына өтті. Осы уақыт
тан бастап, А. Леонтьевтің ойынша қоғамдық
иерархияның жоғарғы сатысындағы бөлініс үде
рісі басталды. Қазақ жүздерінің орыс жерлеріне
қосылуынан бастап, билердің қызметтік сала
сы қысқарды және сот тәжірибесімен шектелді.
Шығыс-түріктанушы В.В. Радловтың билерге
берген сипаттамасы үлкен қызығушылыққа ие.
Өз қорытындысын академик көпжылдар
бойы қазақтардың қоғамдық қатынастарын зерт
теу негізінде «тек көп ғасырлар өткеннен кейін
ғана болмашы өзгерген» деп айтты [9]. Акаде
мик В.В. Радловтың билерді сипаттауларында
сөгістер болған жоқ емес және бұл революциаға
дейінгі көп зертеушілерге тиесілі жағдай.
Бір жағынан, В.В. Радловтың сөздеріне қа
рағанда, билер өкіметті заңсыз тартып алды
«оларға ешкім құқық бермеген болса да халық
ты соттайды». Олар қыстақ кезіндегі жер даула
рын шешеді, ауыл арасындағы дауларды және
жеке адамдардың мүлкіне, қауіпсіздігіне қатыс
ты күштеу шешімдер шығарады» [9, 69]. Таби
ғи-климаттық жағдайларға байланысты бірне
ше ауылдар бөлімдерге бірігіп, онда «ауылдар
арасында пайда болатын дауларды ретке келті
ріп, айтыстарды шешетін биліктің қажеттілігі»
туындады [9, 69]. В.В. Радлов көшпенді қоғамда
рубасы сот және әкімшілік рөлді орындауға тиіс
ті болуының себебі неде деген сұраққа толықтай
тоқталды. Сондай рубасыны қауым бай, үлкен
жанұясымен күшті, жанымен дарынды және әділ
бидің тұлғасынан табады. «Ондай билік әдетте
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шыққан тегі бойынша байлығы, діни қабілеті,
әділеттілігі, алайда, ең алдымен – қажет болған
жағдайда, сөзді іспен қолдай алатын көп рулас
тарының болуымен ерекшеленетін тұлғалардың
қолында болды. Ондай тұлғалар қырғыздарда
билер болып аталатын болды (би=бей=бек)»1 [9,
69]. Академиктің пікірінше, бұл билік сайлауға
бағытталған жоқ. В.В. Радлов «би билігі, әрдай
ым басқалары соған түрткі болатын жағдайлар
мен ғана мойындайтын танымал жанұямен не
месе оның өкілдерімен жауланып алынған билік
болып табылатындығын» айтты [9, 69]. Күшпен
жаулап алынған бұл күштің көпшілікпен мойын
далуы сирек кездесті, көбінесе ол тек қана кей
бір рулардың ғана қолдауына ие болып отырды.
Бұл сипаттамада, билер әкімшілікпен қоса сот
тық билікті де жаулап алған иемденушілер ре
тінде көрініп отырды.
Сонымен бірге, академик билер институты
ның маңызын басқаша анықтаған өзінің зерт
теулерін келтірді: «...билер көбіне шешіміне екі
жақ та өз еркімен бағынатын аралық сот ретінде
болды» [9, 70]. Өз еркі қағидасы бойынша бағы
ну, «өз еркі» ресми және заңды сипатта да бо
ла алатын руласқа қатысты мүмкін болды. Егер
де дау немесе талас әр түрлі руластар арасында
пайда болған болса, онда соттық-әкімшілік қағи
дада құралған би билігінің екі жақпен де бірдей
қабылдануы екі талай болатын еді. Бұл жерде,
шешімі екі жаққа да бірдей міндетті болатын
аралық сотты өз еркімен таңдау қағидасы бірін
ші ретке шығады. Бидің әсер ету саласы тек қа
на соттық өкілеттілікпен шектеліп қана қоймай,
сонымен бірге оған бағынышты топтың барлық
тіршілік саласын қамтып отырды.
В.В. Радловтың пікірінше, «шешіміне бүкіл
халық бағынатын билер бар» бұл өздерінің «сот
әділдігімен және білімімен» ерекшеленген, соң
ғыларымен қатар «өз жанұясының немесе руы
ның және байлығының» арқасында орындарын
сақтай білген билер де сот төрелігін орындап
отырған. В.В. Радловтың пікірін қорытындылай
келе, қазақ қоғамындағы билердің қызметінің
көлемі және орны бойынша «ортақ ережелерді
бекіту мүмкін емес болды» [9, 69–70].
Мақаладағы материал қазіргі күнге дейін өз
мәнін жоғалтқан жоқ. Оның маңыздылығы, ға
лымның 1862 ж. жазында Жетісуге ең алғашқы
сапары кезінде алынған қырғыз халқы туралы
тікелей пікірі көрініс тапқан. В.В. Радловтың
бірруластардың сот шешіміне сөзсіз бағынуы
1
В.В. Радловтың айқанындай, көптеген түрік ха
лықтарында «билер» әртүрлі транскрипцияға ие:
«би=бей=бек=бег=билер».
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туралы көзқарастары ғалымның басқа да еңбек
терінде дәлелденген [10, 112].
Қазақстан территориясында билер институ
тының зерттелуіне екі жылдан астам уақытта қа
зақ қоғамын зерттеген А.К. Гейнс зор үлес қосты.
Жиналған мәліметтер негізінде, ол Комиссияның
«Жетісу және Сырдария облыстарын басқару ту
ралы Ереженің Жобасын» дайындауға қатысты2.
Қазақ қоғамының дәстүрлі институттарына үлкен
назар бере отырып, оның ойы бойынша аумақта
ғы жаңа реформаларды жүргізу барысында еске
рілуге тиісті өзінің «ежелгі қазақ соты» туралы ой
пікірлерін ұсынды. Би атағы – А. Гейнстің пікірі
бойынша әкесінен баласына берілетін мұрагерлік
деп есептеді. Өз уақытында бұл атақты әкімшілік
пен қоса соттық билікті де басып алуының арқа
сында «...саяси маңыздылыққа ие болған» руба
сылары иеленіп отырды, солай бола тұра ғалым,
«олардың мұндай жағдайы әкімшілік жұмыстар
мен ешқандай сәкес келмегендіктері» туралы та
ғы да айтқан болатын [11, 21].
А.К. Гейнс қазақ қоғамында «халықтың құр
метіне ие әрбір адам би бола алады; олар өте
құрметті тұлғалар болған. Екі дауласушы тарап
та өздерінің жеке таңдауы бойынша өз мәселе
сін шешуде бір немесе бірнеше билерге жүгініп
отырды. Арызданушының міндетіне куәгер
ді нұсқап өзінің арызын дәлелдеу үшін айғақ
тарды ұсыну жатты; жауапкер болса өзін ақтау
үшін барлық дәлелдерді жинап ұсынуға міндет
ті болды» [11, 25]. Осылайша, билерге тек қана
үкім айту ғана қалғандықтан, істердің би соты
мен жылдам шешілуінің себебі де осында бол
ды. Егер де жақтардың сот алдында өз ақтығын
дәлелдей алмаған жағдайда, билер алқабилер
көмегіне жүгініп отырды. Сот ашық және жұрт
алдында жүргізіліп отырды, және кінәсі мен жа
залау шаралары көптеген факторларға байла
нысты болды. Автордың пікірінше, ежелдегі би
лер соты осындай сипатта болды. Ғалым, билер
сотында мұсылман елдеріндегідей ресей қоға
мына қарсы фанаттық бастамалар жоқ екендігін
белгіледі.
Басқа да зерттеушілер сияқты, А.К. Гейнс қа
зақтар арасындағы дәстүрлі билер сотын сипат
тауда қарама қайшылықтардан алыс болған жоқ.
Бір жағынан, билер – ұрпақтан ұрпаққа беріле
тін мұрагерлік атақ, екінші жағынан – «кез кел
ген адам би бола алады...». Осы жерде автордың
ойымен келісе отырып, аталған қарама қайшы
Қазақ даласын Ресей әкімшілік-территориялық және
құқықтық басшылыққа қосу үшін әлеуметтік-экономика
лық қатынастарды зерттеу мақсатында 1860 жж. ортасында
Мемлекеттік комиссия құрылды.
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пікірлер, билердің көшпенді жүйенің тұрақты
лығын сақтауда түрлі қызметтер атқарғандығы
мен байланысты екендігі туралы өзімізге бол
жам жасау еркін береміз. Егер бір жағдайларда
келесі ұрпаққа білім-танымдарын туылғаннан
бастап, яғни қан арқылы беру қажет болған бол
са, басқаларында қоғам үміткерлерге өмір тәжі
рибесі, машықтары және икемділігі барысында
иеленетін нақты талаптарды қойып отырды.
Қазақ даласында саяхаттай отырып казақ
әдет-ғұрыптарын зерттеген А.К. Гейнс, ертеде
билер болып тек қана үкімінің орындалуы бой
ынша мәжбүрлеу күші бар, сонымен қатар, «руда
туылу құқығы бойынша жоғарғы көсем билігіне
ие рубасы сот немесе би бола алатын» [11, 624].
«Көп уақыт өтпей ақ, Гейнстің пікірі бойынша
өзінің үкімін құрметтете алатын адам ғана би бо
ла алатын» [11, 625]. Билер жауапкерді сотқа кел
тіретін және сот шешімдерінің орындалуын қа
дағалайтын айрықша әскери қол немесе арнайы
топ түріндегі ерекше аппаратқа ие болған жоқ.
Сондықтан өзінің қызметінде билер барлық сот
барысы бітеу айналымға ие болуы үшін қауымға
жүгінді. Қауымның оның еркін орындауы үшін,
ру басы ретінде жиналған айналасындағы ұжы
мының арасында би құрмет пен беделге ие болуға
тиіс болды. Көшпенді қауым шеңберінде, бидің
беделі барлық туыстары үшін басты негіз ретін
де болды. Мұндай көмектің күші туралы, Гейнс
қазақ руларының ішінде адайлардың арасындағы
болған оқиғаны өз күнделігінде сипаттау бары
сында айтқан болатын, рубасылары «өздерінің
ағайындарының көсемі. Олардың үкімі өзгертусіз
және тез арада орындалады. Адайлықтар үлкен
ағасының кіші інісін Биямбеттің бұйрығын орын
дамағаны үшін өлтіргені туралы айтқан болатын»
[11, 85]. Кизяк руының қазақтары туралы айта
отырып, А.К. Гейнс би билігін қамтамасыз ету
ші бағындырушы құрал туралы жазды. Осы жер
де де би үкіміне еш қарсыластықсыз бағынатын
болды, ал егер де бидің бұйрығына бағынбайтын
адам болса, онда әрдайым оны күшпен бағынды
ратын «көптеген жақсы адамдар табылатын бол
ды». [11, 432].
Бұл идея қазақ тұрмысын дәріптеуден алшақ
болған, алайда онымен қызмет бабына байла
нысты іштей жақсы таныс, сот қайраткері, Тор
ғай облысының өзге ұлттардың мәселесі бойын
ша кеңесшісі, қазақ тарихы мен этнографиясын
зерттеуші И.И. Крафттың еңбектерінде жалға
сын тапты. Оның жұмыстары билерді қазақтар
дың әділ соты ретінде жұртшылықтың назарын
аудартқан жұмыстары «Орынбор ғылыми мұ
рағат комиссиясының Еңбектерінде», «Орыс
географиялық қоғамының Орынбор бөлімінің
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Хабаршысында», «Қырғыз көнеліктерінің» жи
нақтарында жарияланды. «Ең ақылды және ең
әділ адамдар билер саналды, және олар ру немесе
партия мүдделерінің өкілдері болған жоқ, себебі
оларды ешкім сайламайтын. Халықта кімде кім
ақылды және әділ адам ретінде атаққа ие болса,
дауласқандар соған барады» [12, 128]. Ғалымның
пікірінше, тек қана таңдаулы адамдар ғана билер
бола алады, олар ән, жырлардағы батырлардан да
жоғары болды. И.И. Крафт халықтың би қауымы
на деген көзқарасын көрсететін мақалдар келтірді
(барлық мақалдардың авторы халық деп есептеу
тегін емес). Біз соның ішіндегі осы қатынасты ай
қын сипаттайтын тек біреуін ғана келтіруді жөн
көрдік: «Батыр дегенді екі қатынның бірі табады,
би дегенді ілуде біреуі табады» [13, 108-111].
Қазақ құқығының ерекшеліктері туралы жаз
ған Н. Малышев, кез-келген халықтың өмірін,
мәдениетін және ұмтылысын түсіну үшін, оның
қарапайым құқығын білу міндетті деп айтқан
болатын. «Қысқартып айтқанда, халықтың дәс
түрін білмегендер, сол халықтың өзін білмейді»,
дей отырып, әрі қарай: «Қырғыздардың қарапай
ым құқықтары әлі күнге дейін толық құрасты
рылмағандығын» айқындады [14, 4]. Қазақтар
дың жай-құқық жүйесінде «құқық» терминінің
орнына бірнеше мағынасы бар «хақ» сөзі қол
данылды: шындық, бірдеңеге қол жеткізудегі
Құдай мен құқық. Дәстүрдің ішінде құқықтық
дәстүр, түрік халықтарында «занг» деп аталды
немесе арабша «адат» деп жазылды және автор
дыңң пікірінше қазақ халқының ертедегі тарихы
нан бастау алады. Әрі қарай: «Зангте жеке өмір
дің әдет-ғұрыптары соттық әдет ғұрыптардан
ерекшеленбейтіндігін; өмірлік міндеткерліктер
заңдылардан, соттық жазалар әкімшіліктерден
ажыратылмағандығын» оқимыз [14, 4]. Қазақ
сотының жәбір шеккен жаққа құн немесе алым
ретінде төленіп отырған, шындығын мойын
даудың дәлелі ретінде ант беру сияқты сипаттар
тән ежелгі түрін, Н. Малышев сот жүргізу ісінің
артта қалған түрі және көшпенді тұрмыстың нә
тижесі, сыртқы факторлардың әсерінің жоқтығы
және қоғамдық қатынастардың әлсіз дамуы деп
сипаттайды. Алайда, соңғы кезеңдегі шариғат
пен орыс құқығының әсері ғалымның пікірінше
ежелгі соттың кейбір (алайда аз ғана) өзгеруіне
септігін тигізді деп сенді.
Келтірілген жұмыстарда авторлар билер бе
делі олардың өз халқына жасаған сот қызметі
үшін иеленген қолдау күшімен анықталған деп
есептеді, егер де би сот ретінде өзінің қауымы
ның талаптарына жауап беретін болса олардың
таңдалуы тұрақты түрде болды, және де егер
бидің сот тәжірибесі күмән тудыратын болса,
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өзгеше болды, яғни биді танудың қағидасы ре
тінде оның моральдық-адамгершілік қасиетте
рі болды. Алайда, билер институтына осындай
көзқараспен қатар, осы мәселені қарастыруда
басқа да пікірлер орын алды. Мысалы, А.И. Доб
росмысловтың пікірінше, биді таңдаудағы басты
факторлар ретінде байлық пен тектілік саналды.
Колониялдылыққа дейінгі билер соты туралы
айта отырып, ол: «өз үкімін орындата алатын кез
келген адам би бола алды... Ондай соттың қыз
мет ету аумағының көлемі оның күші мен ық
палының көлемімен анықталды. Бөлімде немесе
руда сот болып көп жағдайларда, өзінің туу және
байлық құқығы, өз руластарын басқару құқығы
бойынша көсем болған адам есептелді»... Неғұр
лым би бай және шығу тегі бойынша үлкен және
күшті текке тиесілі болса, соншалықты ол жақсы
беделге ие болды...» [15, 24].
Осыған дейінгі авторлар, билерді анықтаудың
заңды және сөйлеу өнерін (А. Гейнс), табиғи ақыл
және жан тазалығы (д’Андре) сияқты құндылық
тарын анықтаса, А.И. Добросмыслов болса сот
ретінде тек қана байлық пен тектілігіне сенген,
күшпен әсер ете алатын адам ғана сайлана алатын
болды деп айқындаған болатын» [15, 38].
Осылайша, революцияға дейінгі тарихнама
да, ежелгі билер сотының қағидаларына екі қара
ма-қайшы көзқарастар көрініс табады: бір жағы
нан билердің адамгершілік қасиеттері, олардың
қауым арасындағы моральдық беделі негіз ре
тінде алынса; басқа жағынан бидің күші, билі
гі ру қауымының және өзінің байлығы биге сот
жүйесін иемденіп өз қолының астына бағынды
руға мүмкіндік берді. Мәселенің оғаштығы, бір
автордың өзінің түрлі жұмыстарында бұл ежелгі
құқықтық институт жайлы әр түрлі анықтамалар
беріп отырғандығы болып табылады. Мысалы,
А.И. Добросмыслов даулар «билердің құзыры
мен шешілді, яғни өздерінің жақсы қасиеттері
үшін халықпен ерекше сыйланатын адамдармен
(әділдік, сөз шеберлігі және істің мәнін түсіне
алатын)» [16]. Бұл жерде біз автордың биге қа
тысты: ақылды шешен және әділ сот ретіндегі
қасиеттеріне тоқталып, оның күшті, бай сот ре
тінде мысалдар келтірмегенін көреміз.
Осы мәселе бойынша революцияға дейінгі
әдебиеттерде объективті және субъективті фак
торлардың әсерінен билер институтын сипат
тайтын толық ақпарат бермеген көптеген пікір
лер болғандығын мойындау қажет. Байлық пен
билік, әділдік, қарапайым құқықты білу дегенді
білдірмейді. Және керісінше. Билер туралы осын
шама көптеген пікірлердің болуын қазақ дәстүрлі
қоғамының орталық институтының көпмәнге ие
екендігімен түсіндіруге болады. Зерттеушілердің
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өздері де атап өткендей қазақ қоғамында көпте
ген қызметтер атқарғандығын ескере отырып,
бұл түсінікті бір ғана сипаттамаға жатқыза салу
мүмкін емес. Және олардың кейбіреуін орындау

барысында оларға, байлық, материалды бедел
қажет болған болса, басқа жағдайларда әділдік,
ақыл, дала құқығын білу, сөз шешендігі билер
үшін анықтаушы факторлар ретінде болды.
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Саурық батыр туралы тарихи-фольклорлық үлгілердің жанрлық
ерекшеліктері мен идеялық мазмұны оқырман қауымға жақсы
таныс. Оларда сыртқы жаудан жан-жақты қыспақ көрген халықтың
әлеуметтік жағдайы, саяси мәні бар тартысты оқиғалардың сырсипаты сараланады. Бұл тақырыпты Жамбыл ақын да айналып өтпеген.
Ұлы ақын батырдың Жетісудағы қазақ жұртын басқыншылардан
қорғау жолындағы көрсеткен ерлік істерін айтып, елді азаптан,
талаудан айырып қалғанын мақтан етеді. Ел қамқоры болған Саурық
Стамбекұлының ерлігін жырлау Сүйінбай ақын бастаған Жетісу
ақындарының өлең-жыр, айтыстарында жиі кездеседі. Мақала
авторы осы жайттарға тоқтала отырып, халық ақыны Әбдіғали Сариев
жырлаған «Саурық батыр» дастанының нақты өмір шындығына қатысын
сөз етеді. Мұнда ақынның тарихи деректерді қате пайдаланғаны,
Саурық Стамбекұлын 19 ғасырдың екінші жартысында болып өткен
оқиғаларға қатыстырғаны, тарихта болмаған жайларды баяндағаны
айтылады. Автор өзінің зерттеуінде Саурық батырдың қазасына
қатысты жайттарға назар аударып, қызықты пікір айтқан.
Түйін сөздер: жыр, нұсқа, әлеумет, идея, тарихи дерек, фольклор,
жырау, дастан, қазақ елі.
In general, the reader’s audience is familiar with the ideological con
tents and with a genre originality of folklore and historical samples about
the batyr Sauryk. It is narrated about a social status of the people from
all directions oppressed by enemies and the historical nature of terrible
events in them having important political value. I didn’t ignore this subject
and the akyn Zhambyl. The great akyn, singing of heroic feats of batyrs of
Semirechye (7 rivers) protecting from aggressors the Kazakh people from
plunder and torments sings of them in the poem. The aytys of akyns of
Semirechye (7 rivers) often appears in songs, heroic legends an image of
the national defender Sauryk Stambekuly whose heroism the first was sung
by the akyn of Suinbai. The author of article, proceeding from these cir
cumstances, brings up a question of authenticity of historical reality about
which Sauryk batyr» sings in the dastan «, national akyn Abdigali Sariyev.
Here the akyn, using historical materials, makes a mistake, singing of Sau
ryk Stambekuly’s activity in historical events of the second half of the XIX
century, about events which didn’t occur in the history at all. The author
of article in the research pays special attention to the events concerning
Sauryk’s death of batyr and expresses interesting opinions.
Key words: zhyr, variant, society, idea, historical material, folklore,
zhyrau, dastan, batyr, death.
В целом, читательская аудитория хорошо знакома с идейным
содержанием и с жанровым своеобразием фольклорно-исторических
образцов о батыре Саурыке. В них повествуется о социальном
положении народа, со всех сторон притесняемого врагами и имеющая
важное политическое значение историческая природа грозных
событий. Эту тему не обошел своим вниманием и акын Жамбыл.
Великий акын, воспевая героические подвиги батыров Семиречья,
защищавших от захватчиков казахский народ от разграбления и
мук, воспевает их в своей поэме. В песнях, героических сказаниях и
айтысах семиреченских акынов часто фигурирует образ народного
заступника Саурыка Стамбекулы, героизм которого первым воспел
акын Суюнбай. Автор статьи, исходя из этих обстоятельств, поднимает
вопрос о подлинности исторической действительности, о которой
поет в своем дастане «Саурык батыр». народный акын Абдигали
Сариев. Здесь акын, используя исторические материалы, допускает
ошибку, воспевая деятельность Саурыка Стамбекулы в исторических
событиях второй половины XIX века, о событиях, которые вообще не
происходили в истории. Автор статьи в своем исследовании обращает
особое внимание на события, имеющие отношение к гибели Саурыка
батыра, и высказывает интересные мнения.
Ключевые слова: жыр, вариант, общество, идея, исторический
материал, фольклор, жырау, дастан, батыр,Казахстан.
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«САУРЫҚ БАТЫР»
ЖЫРЫНЫҢ ТАРИХИ
НЕГІЗІ

Шапырашты елінің Есқожа руынан шыққан әйгілі батыр
Саурық Стамбекұлы 1848 жылы 32 жасында қаза табады.
Оның өміріне қатысты деректер аз көрінгенмен, ел намысын
қорғап, халық тыныштығын сақтаған батыр жайындағы өлеңжыр, толғаулар Жетісу ақындарының шығармашылығында
жиі ұшырасады. Авторлар ел қамын жеген Саурықтың
адамгершілікті ту етіп ұстап,әділ ісімен,сөзге ұсталығымен
танылған көсемдігін, Қоқан хандығының басқыншылық саясатына қарап көрсеткен қайратын әрқашан мақтанышпен еске
алып отырады.
М. Әуезовтің «Жамбылдың Сырбаспен айтысында үш тамаша дастан жырланады» деген сөзі әдебиетші қауымға жақсы
таныс. Расында тарихи өмір шындығына қатысы жағынан да,
жанрлық бітімі тұрғысынан да бұл шығармалар тарихи жырлар табиғатына жақын келеді. Сол жырлардың бірі халықтың
қадірлі азаматы Саурықтың ерлігіне арналған.
Жамбылдың Сарбаспен айтысында Саурықтың Қоқан
құсбегісі Байұзақпен соғысқаны, Қалмақ қолына түскен Сыпатайды жау тұтқынынан босатқаны, қырғыздың Орман ханымен болған шайқастыры, батырдың азаттық жолындағы сан
түрлі жорықтары баяндалады. Күллі Ұлы жүзге қорған болған
Саурықты Сүйінбай ақын:
Руы Шапырашты Саурық батыр,
Дулатқа асқар таудай емес пе еді? –

деп жырлаған. Саурық туралы көлемді тарихи шығарманың тууына Сүйінбайдың сол сөзі әсер етсе керек. Жамбыл аталмыш
тақырыпқа өз өлеңдері мен толғау,айтыстарында үзбей жиі-жиі
қайта оралып отырған.
Халық ақыны Әбдіғали Сариев Саурық батыр оқиғасын
кеңейтіп жырлауға күш салады. Ақын «Саурық батыр»
туындысының негізгі арқауы етіп патша әкімдеріне қарсы
күрескен белгілі адамдардың ерлік істерін алады,солар туралы басқа оқиғаларды тереңнен толғап, үлкен, тұлғалы бейнелер жасауға талаптанады. Әбдіғали жырлаған Саурық тарихта
болған Саурық емес,оның түптұлғасы, жинақталған, халықтың
арман аңсарынан туған бейне.Сондықтан жыр батырды халық
ISS N 1563-0269

KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

51

«Саурық батыр» жырының тарихи негізі

мүддесіне сай қимыл жасауға бағыттайды.Оның
барлық ерлігі мен қаһармандық қимылы соған
арналады:
Сен Кененің ұлы едің,
Қамын жеген халықтың,
Бас тартып жаудан қорықпа!..
Ақ патшадай айдаhар.
Зәрін шашып халыққа.
Соған қарай аттанғын,
Көзің сал аш пен арыққа, –

деген Саурық сөзінен Сыздық шыға алмай
бойұсынады [1].
Жыр оқиғасы былай өрбиді. Алтынемелдегі
Найман жұртының қонысын Ерментал деген ояз
шауып,мал жанын айдап алып кетеді. Бұл хабар
Саурық батырға жеткен бойда үш мың адам болып атқа қонады. Олар мол олжамен шұбырған
жауды қоршап,ел жата майдан ашады. Сонда қара
жер өліктен көрінбей қалыпты дейді. Саурық батыр қолға түсіп,селкілдеп жылап тұрған ояздың
құнтитып құлағын кесіп: «Патшаңа сәлем айт!»
деп өлтірмей қоя береді. Ояз Қапалға жетісімен
«Көмекке әскер жіберсін!» деп патшаға хабар
айтады. Мұны естіген Николай патша Колпоков
деген генералға 15 мың солдат қосып аттандыралы. Саурық батыр лек-лек болып ағылған орыс
солдаттарымен Қарғалы, Ұзынағаш маңында
бірнеше рет соғысып, жауын бірнеше рет
қашырып жеңіске жетеді.
Жырда оқиғаның нақты болған жері,
ұрыстың кіммен, қашан, не үшін жүргені анық
көрсетілгенімен оның бәрі Саурық дүние
салғаннан кейінгі, XIX ғасырдың екінші жартысында орын алған жағдайлар тұғын.Тарихи деректерде 1860 жылдың күзінде Қоқан
ханының жиырма мың әскері Әулиеата, Меркі,
Бішкек,Тоқпақ бекіністеріндігі халықты Шу
өзінінен бері өткізбеу үшін Ресей әскерінің
Ұзынағаштағы бекінісіне шабуыл жасағаны,
бұл соғыста орыс әскері мен қазақ жігіттері
жеңіп шығып, Шудың бергі бетіндігі елдерді
Ресей қарамағына қосатыны айтылады. Тағы бір
ескере кететін жайт осы соғысқа Қоқандықтар
жағынан қазақ батырларынан Сапатай, Байзақ
және Кенесарының балалары: Тайшық, Ахмет,
Сыздық төрелер,т.б. қатысқаны. Ал енді «Саурық
батыр» жырындағы он бес мың орыс әскерін бастап келетін Колпаковский болса, Жетісу жеріне
XIX ғасырдың елуінші жылдары аяқ басқан
Алатау округының приставы болатын. Түйіп
айтқанда, Әбдіғали ақын Жетісу өлкесінде болып өткен тарихи оқиғалардың хронологиялық
ретін шатастырып алғанға ұқсайды.
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Саурық батыр Қоқан ханы мен қырғыздың
Орман манабының тонаушылық әрекеттеріне
қарсы үнемі жалғыз өзі қайрат қылмаған. Абылай ұрпақтарымен, қазақтың жаужүрек батырларымен тізе қосып,солармен бірге тойтарыс беріп
отырған. Мәселен, ол Қоқан билігіне қарсы
майдан ашқан хан Кенеге жан-жақты қолдау
көрсетіп отырған. Бір қызығы, жыр-аңыздарда
Саурықтың Қоқанға, патшаға қарсы соғыстары
айтылғанымен, оның Кенесары қозғалысымен
байланысы көп сөз бола қоймайды. Оған кеңес
үкіметі үстемдік құрған уақыттың идеологиялық
ахуалы ықпал еткен болуға керек деп есептейміз.
Дегенмен, Әбдіғали Сариев туындысының
соңғы мағыналық бөлігі, нақтырақ айтсақ,
Саурық батырдың жау қолынан қаза табатын
тұсы тарихи деректерде кездесетін мәліметтерге
біртабан жақын келеді. Жырда баяндалғандай
қырғыз жасақтарының Саурық ауылына ша
буылдап,үйір-үйір жылқысын айдап әкеткені,
жау соңынан жалғыз өзі қуып шыққан батырдың
жол торыған Жантай жігіттерінің жабыла
сілтеген найзасынан мерт болатыны-бәрі-бәрі
ақиқат шындық. Бірақ, бір өкініштісі. Саурық
өлімінің түпкі себебі мұнда ашылмайды. Енді
осы оқиғаның жыр-аңыздарда айтылмай қалған
дерегін іздестіріп көрелік.
Нысанбай жырының барлық нұсқаларында
қырғыздың Кәрібоз атты биі Кенесары мен Наурызбайды елші болып келген Жаманқара батырды жазықсыз өлтіргені үшін айыптайды. Осы
жырдың Шәді Жәңгірұлы жырлаған нұсқасында
Кенесары мен Наурызбайдың қырғыз манаптары
атынан елшілікке келген Жаманқараны Кертайлақ
аттың құйрығына таңып сүйреткі қып өлтіргені,
кейін осы Жаманқараның ағасы Шынұлы мен
Бедердің Наурызбаймен жекпе-жекте қаза табатынын таратып баяндайтыны бар.
Архив
материалдары
мен
зерттеу
еңбектерінде Жаманқара өліміне ұлы жүз батыры Саурықтың да қатысы бары көрсетіледі. Манап Орман Ниязбековтің Кенесары қазасының
мән-жайы туралы Сібір қазақтарының шекара
бастығына жазған хатында: «Шапырашты руынан Саурық қошқа елші ретінде он екі адам
шақырып, өлтіру үшін Кенесары қолына табыстады. Олардың ішінде танымалы-Жаманқара
батыр, екіншісі – Бердіқожаның ұлы Болат батыр еді.Содан бері Кенесарымен қатар жүрген
Саурық батыр қаза тапқан адамдарымыз үшін
құн төлеген жоқ» [2, 475-476] десе,қырғыздың
белгілі тарихшысы Б. Жамгерчинов: «Шелек
маңында көшіп жүрген ұлы жүздік қазақ батыры Саурық Кенесары ақылымен бейбіт келісімге
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қырғыздың белгілі батырларынан он үш адам
шақырып, жауыздықпен өлтірді.Бұған жауап
ретінде қырғыздың шағын жасағы Саурық аулына шабуылдап, оның жігіттерін жығып,өзін
өлтіріп,бір табын жылқысын айдап әкетті.Бұл
оқиға Кенесарының жаңа жорықтарына түрткі
болды», – деп тұжырымдайды [3,52]. Бір өкініш
тісі, бұл деректерде Кенесары мен Саурықты
осындай іске итермелеген жағдайлардың сыры
ашылмайды.
«Кенесары-Наурызбай» жырының бізге мә
лім нұсқаларына Саурық батырдың өміріне
қатысты мәліметтер енбеген. Алайда Жаманқара
қазасының себебі Наурызбайдың Кәрібозға берген жауабында көрініс тапқан. Онда Наурызбай:
Жақсы айтасың Кәрібоз,
Тату едім сенімен.
Қонысты кәуір алған соң,
Кенекем көшкен жерінен.
Бауыры суып ол жақта,
Қарашы болған елінен.
Он екі кісі жібердік
Бекбатырдай еріммен.
Бізге қоныс берсін деп,
Қоқидың салған көлінен.
Екі ай жатты тұтқын боп,
Жанқараш, Жантай бегіңнен.
Ауылымыз баса қонған соң,
Азар шыққын өлімнен.
Жаманқараңды өлтірдім,
Өзіңнің салған жолыңмен, –

дейді [4].
Бұл – осы оқиғаның мән жайына қанық
жауынгер-жыраудың сөзі. Оқиғаның дәл осылай өрбігенін Х. Досмұхамедов те, Е. Бекмаханов та мақұлдайды. Расында, Кенесары аралық
жерден қоныс берсін деп, Бекбатырды бас

қылып, қырғызға он екі адам елші жібереді.
Бірақ қырғыздың Жантай, Жанғараш, Боранбай
бастаған манаптары елшілерді сыйламайды. Екі
ай тұтқын қып ұстайды. Х. Досмұхамедовтың
айтуына қарағында, қырғыз манаптары Кенесары елшілерінің біразын өлтірген, қалғаны қашып
шыққан. Демек, алдымен елдегі жоқ сұмдықты
бастап, жазықсыз елшілерді өлтірген қырғыз манаптары Жанқараш, Жантайлар болып шығады.
Ғалым осы соғыста Саурық бастаған Шапырашты руының Кенесарыға көп көмегі тигенін
айтады. Бекбатыр бастағын он екі адам елшінің
арасында қырғыз жұртымен қатар қонған,
жақын араласқан осы ру өкілдерінің басым болуы әбден мүмкін. Саурық батырдың қырғыздан
тұп-тура он екі адам шақырып, оларды өз ауылында қабылдап, Кенесарыға табыстауының бір
себебі осында болар.
Сосын Кенесарының елші аттандырып, Шу
өзенінің жоғарғы жағындағы Қоқидың көлінен
қоныс сұрауы да тегін емес.Өйткені, Қоқи көлі
1836 жылдар шамасында, Саржан мен Есенгелді
қоқандықтар қолынан қаза тапқанға дейін, Кенесары мен оның туыстарының меншігінде болған.
Сонымен,
Саурық
батырдың
қазасы
Кенесарының жаңа жорықтарына жол ашады.
Қоныстарына қауіп төнген соң Солты руының
манабы Жанғараш шиеленіскен жағдайды
бейбіт жағдаймен шешпек болып Тінәлі би
бастаған елшілерді Кенесарыға аттандырады.
Бірақ үлкен шайқасқа дайын тұрған хан Кене
олардың ұсынысын қабылдамай қояды. Қайта
Тінәлі биді жол көрсетуші ретінде пайдаланып,
бейғам жатқан Сарбағыш руын шабады.Осы
ұрыста Сарбағыш руының Қалпақ, Ормонбек,
Шубанбек атты атақты батырлары мен көптеген
жігіттері қаза табады.
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Мақалада кеңестік Қазақстандағы ұлт мәселесінің зерттелуі дең
гейі анықталады. Мәселенің тарихнамасына шолу жасалады. Тарих
намалық зерттеулердің өте сирек жазылуының себептері, ғылымда
үстемдік еткен тұжырым айқындалады. Ұлт мәселесін зерттеудегі
ұстанымдардың бағыттары қарастырылады. Тарихнамалық деректер
дің кеңестік және тәуелсіздік кезеңге сәйкес келетіндігіне назар ауда
рылған. Кеңестік кезеңдегі ғылыми әдебиеттерде тарихи дамудың
барлық сатысына формациялық тұрғыда қарайтын, тарихты анықтау
дың басқа принциптерін мойындамайтын, қоғамдық-экономикалық
формация категориясын жеке дара дәріптейтін, адамзаттың мыңдаған
жылдық адамгершілік, өркениеттік жетістіктерін жоққа шығаратын,
адамдардың материалдық өндіріспен байланысын өте жоғары қоятын,
әлеуметтік-экономикалық салаға «өндірістік қатынас, өндіргіш күш»
қатынастарының нәтижесі арқылы ғана қарайтын, «таптық» тұрғыда
ғы методологиялық зерттеу бағыттары үстемдік еткендігі жазылады.
Түйін сөздер: ұлт мәселесі, тарихнама, тарихнамалық деректер, та
рихнамалық кезең, методологиялық бағыттар, лениндік ұлт саясаты.
The paper determines the degree of scrutiny of the national question in
the Soviet Kazakhstan. An overview of the historiography of historiography
of the problem Reveals the causes of rare writing historiographical works,
conceptual conclusions dominated in science. Approaches the study of the
national guestion. Draws attention to compliance historiographical sources
Soviet period and the period nesavisimosti. Written about that in the scientific
literature of the Soviet period was dominated by the methodological prin
ciples of the class approach to research, all stages of development from the
perspective of the history of this formation approach is not recognized by
other principles for determining history is identified socioeconomic formation
as a single category, attached to nothing civilizational achievem ents centuries
of human experience in terms of morality, people become connection with
material production is above every relationship, gazing at the socio-economic
impacts as a result of the «relations of production, the productive forces.»
Key words: national question, historiography, historiographical sourc
es, historiographical period, methodological approaches, the Leninist na
tional policy.
В статье определяется степень изученности советского на
ционального вопроса в Казахстане. Дан обзор историографии исто
риографии проблемы. Раскрываются причины редкого написания ис
ториографических работ, концептуальные выводы, доминировавшие
в науке. Рассматриваются подходы исследования национального воп
роса. Обращается внимание на соответствие историографических
источников советскому периоду и периоду независимости. Пишется
о том, что в научной литературе советского периода доминировали
методологические принципы классового подхода исследования ко
торые, все этапы развития истории рассматривали с позиции форма
ционного подхода, не признавшие другие принципы определения ис
тории, отожествлявшие общественно-экономическую формацию как
единственную категорию, придавшие на нет цивилизационного дос
тижения, многовекового опыта человечества с точки зрения морали,
ставшие связь людей с материальным производством выше всякого
отношения, смотревшие на социально-экономическую сферу как на
результат «производственных отношений, производительных сил».
Ключевые слова: национальный вопрос, историография, исто
риографические источники, историографический период, методо
логические подходы, ленинский национальная политика

Булгауов Ш.Т.

ӘОЖ 930.2:94(574):323.1

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
E-mail: buigauov.sh@mail.ru

КЕҢЕСТІК
ҚАЗАҚСТАННЫҢ
ҰЛТ МӘСЕЛЕСІ
ШЕТЕЛДІК
ТАРИХНАМАДА

ISS N 1563-0269

Кеңестік кезеңдегі қазақ халқының терең өзгерістерге тү
су себептеріне, оның әлеуметтік, саяси, идеологиялық және
экономикалық «жетістіктерге» жетуіне басты қадам жасаған
кеңес билігінің саяси, идеологиялық әрекеттеріне сын көзбен
қарауымыздың көптеген себептері бар. Негізгі себеп, ол қазақ
халқының, оның саяси еркі мен бостандығының тәуелсіздікке
қол жеткізуі болатын. Сонымен қатар, кеңестік тарихтың жа
ңа кезеңмен байланысты өзгеріске түсуі, кеңестік саяси, шару
ашылық реформаларының ұлт, қоғам дамуымен үйлеспейтін,
шындықтан қашық тұстарының жария болуы да бұл кезеңге
өзгеше қарауымызға себеп болды. Айта кету керек, осы кезең
дегі тарихи өзгерістерге қарсылық көрсеткен ғалым, қоғам қай
раткерлері болды, дегенмен олардың ойы, еңбектері қазан төң
керісінің алғашқы жылдарынан-ақ сынға ұшырап, көпшіліктің
назарынан тыс қалды.
Кеңестік құрылыстың көсемдері Ленин, Сталин тұсын
да социалистік құрылысты орнату жолындағы идеологияның,
саясаттың тек ұлт мәселесінің «құрамдас бөлшегі» ғана болып,
интернационализм идеясының негізі бойынша ұлттың «өтпе
лілігінде», қоғамдық өзгерістерді жасайтын ұлт емес, езілген
таптар деген тұжырымның үстем болуына байланысты болды.
Соның салдарынан «социализмнің толықтай жеңісі», «мәдени
революция», «азамат соғысы», «жер-су», «аграрлық», «индуст
риалдық», т.б. да өзгерістер, ондағы «табыстар» тек жұмысшы,
шаруа таптарының мүддесі тұрғысынан қарастырылып, барлық
өзгерістерге «таптық» таңба басылды.
«Таптық» таңба тек ішкі «жаулардың» ойларын, идеясын
және көзқарастарын ғана сын найзасына іліп қойған жоқ, соны
мен бірге оның ажырамас бөлігі «буржуазиялық» зерттеушілер
дің кеңестік өзгерістерге айтқан ойларын да белгілі бір қалыпқа
келтіруге тырысты. Кеңестік тарихи әдебиеттерде «буржуазия
лық» тарихнамалық «шабуылдарға» әрқашанда «соққы» беруге
дайын болғаны заңдылық болатын. Бұл Кеңестік коммунистік
идеологияның, саясаттың «ажырамас» бір бөлігі еді. Біріншіден,
ХХ ғасырдың 60-жылдарында «буржуазиялық» зерттеушілерге
қарсылықты А. Нүсіпбеков, Х. Бисенов, Д. Кшібеков, А.Б. Тұр
сынбаев, А. Туғанбаев, Г.Ф. Дахшлейгер, А.С. Елагин, С.Н. Пок
ровский, И.И. Минц, И.М. Краснов т.б. секілді зерттеуші ғалым
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дар жүргізді [1]. Олардың «сатқындар», «өткенге,
бүгінге жала жапқыштар», «жазушы сымақтар»,
«тарих қоқысына лақтырылғандар», «қасқыр
лар», «шірігендер», «азғындар», «тарихтың фаль
сификаторлары», «бұрмалаушылар» – деп атаған
Кастанье, Эссертон, Бейли, Зеки Велиди Тоган, Б.
Хаит, Б. Пейрес, А. Парк, С.  Зенковский, Р. Пайпс,
Таир Чагатай, В. Коларз, У. Дуглас, Оверстриттер
тұжырымдары, ойлары ашық талданбай, арнайы
зерттеуші ғалымдар болмаса көпшілікке беймә
лім болып келді.
Екіншіден, кеңестік зерттеушілердің бур
жуазиялық ғалымдарды сынау жұмыстары
өзінің жалғасын келесі онжылдықта да тапқа
нын айту керек. ХХ ғасырдың 70-жылдары К.
Есмағамбетов, О.И. Чеченкина, Х. Иноятов,
Д.  Кшібеков секілді зерттеушілер буржуазия
лық тарихнамашылар КСРО-да «ұлт мәселесінің
шешілмегендігін» дәлелдеу үшін лениндік ұлт
саясатын «барынша бұрмалайтындығын», олар
дың «фальсификаторлық» әрекеттерінің «саяси
мәні» – «кеңестік тәжрибені қаралау» және оның
адамдар жүрегіне, ақылына әсерін әлсірету, жа
ңа, әділетті қоғамға алып келетін «заңдылықтар
ды жоққа шығару» – деп көрсетеді. Революцияға
дейінгі Орта Азия мен Қазақстанда «таптар, тап
тық күрес болмағандығын, ал күрестің тек қана
орыстарға қарсы, отаршылдарға ғана қарсы бол
ғанын», сонымен қатар Түркстандағы және Дала
өлкесіндегі революцияның жеңісі «заңсыз оқиға
болғанын айтады» – дейді. Оған қоса Орта Азия
мен Қазақстанға Октябрь революциясы «...жер
гілікті халықсыз болғандығын», ол мұнда тек
телеграфпен келгендігін бірауыздан «сендіргісі
келеді» дей отырып, «...социализм тұсында түрлі
мәдениеттерге орын жоқ, коммунизм және ұлт
тық мәдениет – өзара сәйкестігі жоқ түсініктер»,
«ұлттық өнер мен мәдениеттің дамуындағы «ке
дергі» ол – коммунистік партияның басшылы
ғы», ұлт жайлы айтса, ол табиғатынан мәңгілік,
қатып қалған, өзгермейтін түсінік секілді қарас
тыралады, ұлттық өнердегі өзгерістерді тек «өз
гелердің әсері ретінде түсіндіреді» [2] – деп сын
ға алады.
Х. Сетон-Уотсон, Дж. Уиллер, Я. Билинс
кий, В. Аспатурян, Н. Де Уитт, Р. Конквест, Дж.
Решетар, Уильям Медлис т.б. мәдени револю
ция табыстарын тек қана ұлттық рухты, дәстүр
ді жаншып басумен, күштеп ассмиляциялаумен
және орыс емес халықтарды «орыстандырумен»
байланыстырғанын көреміз. Дж.Уилер «...дәс
түрлі жерді, суды пайдалануды жою арқылы Со
вет өкіметі мұсылман қоғамының негізін шай
қады, ондағы мақсаты мұнда саяси идеяларды
және мәдени тәртіптерді белгілеудің келесі бір
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шараларын енгізуге даярлау болатын» десе, Ян
Мэррей Мэтли, Мартин Макколи еуропалық
тардың көптеп келуіне байланысты қазақтардың
пайызы «онан сайын төмендеді» деп атап кетеді.
Дж.Уилер қазақ интеллигенттерінің саяси аре
надан кетуіне байланысты «Орта Азияда ұлттық
талпынысты жүзеге асыратын жалғыз элемент
интеллигенция болатынын ескерсек, ендігі жер
де ұлттың қалыптасуы жоғарыдан орнатылатын
таза жасанды процесс болады...» деп дәл айт
қанына зерттеушілер қарсы ештеңе де айта ал
майды. Х. Сетон-Уотсон, Дж. Уилер, Р. Пайпс,
А.  Парк, О. Кэроу, А. Волин, С.Н. Прокопович,
Г. Динерштейн, Н. Ясный, М. Фейнсода, Ф.  Мос
ли, И. Виннер, В. Канолли, Коларц, Е. Бэкон де
«жаңа өкіметтің» негізгі мақсаты «Түркістан
дағы социалистік революцияны ұйымдастыру
емес, мұсылман арасындағы ұлттық қозғалыс
ты басып-жаншу болатын», «Кеңес өкіметінің
мақсаты ол жерді және суды пайдаланудың дәс
түрлі жүйесін бұзу еді», «коллективтендіру тек
қана күштеуге негізделді», «колхоздар ұлттық
республикаларға езгі мен қанау алып келді»,
«орыс емес территориясындағы әрбір жаңа фаб
рика, әрбір жаңа көмір шахтасы, әрбір жаңа мұ
най бұрғысы сол территориядағы халықтар үшін
емес, великоросстар үшін» дегені үшін сынға
түсті. Қазақстандық зеттеушілер шетел автор
ларының кеңестік «табыстарға» да басқаша баға
бергенін сынауға мәжбүр болды: «олар осындай
табыстар коммунистерсіз, кеңестік құрылыссыз
да болатындығын, өйткені өмір алға жылжуда,
ал прогресс қандай да болмасын бір жүйенің мо
нополиясы емес» – деп жазғанын келтіреді. Со
нымен қатар авторлар 1918 жылғы қазанда Эдгар
Сиссонның түсініктемесімен, комментарийімен
жарыққа шыққан 68 құжаттан тұратын «Герма
но-большевисткий заговор» еңбегін, тарихи әде
биетте оны «сиссон құжаттары» деп атаған (ол
1931 жылы «Сто красных дней» деген атпен та
ғы да басылып шыққан) сынға алды.
ХХ ғасырдың 70-жылдарының басында жа
рық көрген «Ленинская национальная политика
в действий» деген еңбегінде Х.Ш. Иноятов [3]
буржуазиялық тарихнамашылардың «фальси
фикаторлық» әрекеттеріне қарсы сынның қалай
басталғанын көрсетеді, ол Өзбекстанның КП
ОК-нің бірінші хатшысы Ш. Рашидовтың «Кле
ветнику» (Ш. Рашидов. Клеветнику... / «Литера
турная газета», 27 сентября 1958 г.) деген мақала
арнағанын, 1959 жылы И.И. Минц «Междуна
родное значение победы социализма на Сове
тском Востоке» деген баяндама (И.И. Минц.
Международное значение победы социализма на
Советском Востоке. Объединенная научная сес
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сия, посвященная прогрессивному знаению при
соединения Средней Азии к России. Ташкент,
1959, с.199-224.) жасағанын айта отырып, ака
демик И.М. Муминов пен соавторы Х. Сулейме
нова екеуі «Правда Востока»-да буржуазиялық
идеологтарды әшкерелеп мақала жазғанын (И.М.
Муминов, Х. Сулейменова. У лжи короткие но
ги. «Правда Востока», 1 марта 1960 г.), сонымен
60-жылдардың басынан бастап Х.Ш. Иноятов,
К. Новоселов, Д. Рзаев, А. Турсунбаев, А. Ну
супбеков, Х. Бисенов, Г. Хидоятов, Р.А. Тузму
хамедовтар көрінді. 1967-ші жылы В.И. Шафир,
1969-жылы Р.Г. Рабич, Р. Шамжанова, Р.О. Анд
ронов, 1971-ші жылы М.М. Узакова – кандидат
тық диссертациялар қорғағанын, М.В. Нечкина,
В.В. Лебедев, А.О. Чубарян, Р.Г. Симоненко,
Г.А. Галоян, Г.А. Джангвеладзе, Г.Д. Крихели,
И.А. Давыдов, Г.В. Таранов, И.М. Краснов, В.И.
Салов, С.И. Попов, Н.Н. Яковлев, Д. Шевлягин,
Б.И. Марушкин, В.П. Филатов, И.С. Зенушкина,
т.б. өз еңбектерін арнағанын айтады.
«Ұ.О.С. революциясының тарихнамасының
үшінші кезеңі 1929-1939 жылдар Кеңес Одағы
үшін ең бір табысты жылдар еді. Елді асыра ин
дустриаландыру негізінде ауылшаруашылығын
да колхоз құрылысымен аяқталған коллектив
тендіру табысты дамып отыр» деген жолдарды
көреміз, болмаса Д. Кшібеков секілді авторлар
дың қазақ ұлты неге 30 пайыз деген сұраққа:
«жоқ, Кеңес өкіметінің тұсында қазақтар азайған
жоқ», керісінше, «жылдам өсті» дейді. Соңғы 20
жылда – қазақтар 21%-ке өсті, ал бүкіл Совет
Одағы тек – 9,5%-ке өсті [4], – деп қарсыласып
бағады. Ол Қазақ қоғамында «жекеменшік»,
«таптар», «таптық күрес»... болғандығын, де
мек «таптық қоғам» бар деуден танбайды. Яғни,
кеңестік реформалар, оның салдары... болмай
қоймайтын «қажеттілік», «дұрыстық» дегенге
алып келеді. Х. Иноятов болса кеңестік тарих
та қалыптасқан дәстүрмен басмашыларды тек
«бандиттер», «қарақшы», «контрреволюциялық
қозғалыс», «қанаушы таптың сүйеніші, жоғын
жоқтаушы», азғындар, қылмыскерлер, адам кей
пінен айырылғандар... деп сипаттай келе, «бур
жуазиялық тарихнамашылардың», мысалға Чар
льз Варен Хостлер, Вели Каюмхан, М. Рывкин
басмашылық қозғалысын «Орта Азия халықта
рының ұлт-азаттық қозғалысы» деп, басмашы
ларды «ұлттық бостандықтың тамаша күрес
керлері» және де «бұл азаттық үшін қозғалысқа
барлық халықтар қатысты», «ұлттық патриоттар
қозғалысы» [5], – деп бағалағанын айтады. Ал,
К. Есмағамбетов А. Парк секілді авторға жауап
қайтарған кезде кімге қарсы «қалам ұстап» отыр
ғанын ұмытып «империализм тұсында ұлттық
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мәселе ұлттық-отарлық мәселеге айналғанын, ал
ұлт-азаттық қозғалыс социалистік революция
ның құрамдас бөлігіне айналғанын айтпайды»
[6], – деп қынжылады. Сонымен қатар өзге зерт
теушілерден бөлек тұрған С.З.  Зимановтың «Қа
зақстанда толықтай немесе жеке бөліктерінде
ұлттық жұмысшы табы, осы сөздің қатаң түсі
нігінде, болған жоқ. Тек саны аз, бытыраңқы,
санасы аз, өздерінің көшпелі және жартылай
көшпелі ұжымдарымен байланысын үзбеген жұ
мысшы қабаты (прослойка) болды. Қазақстан
жұмысшылары әлі де болса жартылай шаруа бо
латын», «1918 жылдың ортасына дейін өлкеде
болшевиктердің бір де орталығы болған жоқ»,
«Қазақстанда казак бөлімдерінен өзге тұрақты
әскери бөлімшелер аз болмады. ...Солдаттар көп
жағдайда революциялық үгіт үшін қолайлы ор
та болатын» [7] – деген сөздерін келтіргенді жөн
көрдік. Себебі, ол айтқандар шетел зерттеушіле
рінің жазғандарымен үндес екенін көреміз.
О.И. Чеченкина, К. Есмағамбетов, Д. Кшібе
ков, Х.Ш. Иноятов секілді зерттеуші ғалымдар
дың сын объектісіне келесі мәселелердің де ілік
кенін көреміз: КСРО-да ұлт мәселелері бойынша
50 жылдары (Э. Оллуордтың есебі бойынша)
АҚШ, Канада, Англияда 14 диссертация қорғал
ған болса, 1965 жылдардан бастап АҚШ-та ғана
жылына осы тақырып бойынша 12-14 «диссер
тация қорғалатын» болған. Ресей мен Кеңес Ода
ғы бойынша 1966-1969 жылдары Англия, АҚШ
және Канадада 320 диссертация қорғалды, оның
ішінде Қазақстан бойынша Чарльз Уильбер мен
Ира Кляйин еңбектері де бар. 1965 жылғы НьюЙоркте Эдуард Олуорд жариялаған Көпшілік кі
тапханасының тізімінде 834 өзбек, қазақ, тәжік,
қырғыз, түркімен авторларының еңбектерінің
атауы бар болып шықты, оның 430-ы қазақ тілін
де. «Жала жабатын антисоветтік үгітті» арнаулы
«Америка даусы» радио орталықтары жүргізе
тіндігін (ол 100-деген радиостанциядан тұрады,
тәулік бойына 38 тілде тұрақты және тағы да 22
тілде диалектілерде мерзімді түрде хабар беріп
тұрған, оның «жылдық бюджеті 30 млн долларға
тең»), осы тақырыптарда Британдық Би-Би-Си,
«Ерікті Еуропа», «Израиль даусы» т.б. «жұмыс
істейтіндігін» айтады. Сонымен қатар Гарвард
университетінде, басқа да зерттеу орталықта
рында Орта Азияны зерттейтін кадрларды даяр
лайтын Карнеги қорының 1947 жылы құрыл
ғандығын, ал 1960 жылы осы қор «Мұсылман
дүниесінің тарихын» зерттеу үшін 47 млн дол
ларды Калифорния университетіне «бөлгенін»
айтады. Англияда Орта Азия мен Қазақстанды
зерттейтін кадрлар даяарлауды Лондон универ
ситеті айналысатынын, зерттеу орталықтарына
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«Ортаазиялық корольдік қоғам», «Ортаазия
лық ғылыми-зерттеу орталығы» жататынды
ғын, антисоветтік үгітті сонымен қатар Меккеде
– «Дүниежүзілік ислам конгрессі», Джакартада
– «Туркестан либерейшн» (Освобождение Тур
кестана)... «жүргізетіндігін» [8] айтады.
Ал кеңестік құрылысқа арналған «реак
циялық еңбектерді» топтауда, сараптама жа
сауда Х.Ш. Иноятов және О.И. Чеченкина көз
ге түседі. Х.Ш. Иноятов ол еңбектерді былайша
үшке бөледі: бірінші топқа, Эссертон, Бейли,
Малессон, Тод және т.б. совет өкіметінің ал
ғашқы жылдарындағы шетел дипломаттары,
«шындығында шпиондар, барлаушылар», соны
мен қатар Каспий бойындағы ағылшын әскери
басқыншылығының басшылары мемуарлары,
естеліктері. Екінші топқа, шетелге «қашқан»,
«халықтар талқандаған» буржуазиялық «ұлт
шылдар», «пантюркистер», «Отанын сатқан»,
«қылмыскерлер»: М. Шоқай, А.З. Валиди Тоган,
Т. Чагатай, В. Каюмхан, Б. Хаит, Т. Давлетшин
т.б. жатады. Үшінші топқа, АҚШ зерттеушілері
нен А. Парк, С. Зенковский, М. Рывкин, Р.  Пай
пс, Р.  Пирс, А.  Мейер, А. Инкелес, т.б.; Орта Азияны зерттеуші ағылшын тарихшыларынан Дж.
Уилер, В.  Коларз, О,Кароу, Х. Сетон-Уотсон,
т.б.; ал француз тарихшыларынан А. Беннинг
сен, Ш. Лемерсьер Келькежэй, В. Монтей, Э.
Каррэр Д’Анкос; батыс германиялық зерттеуші
лерден – Б. Мейснер, В. Вурм, Г. фон Раух жата
ды десе [3], О.И. Чеченкина англо-американдық
әдебиеттің өзін былай бөлуге тырысқан: бірінші
топқа Советтік Республикалардың ұлттық-мә
дени құрылысының проблемаларына арналған
мақалалар мен монографияларды арнаған Э.
Бэкон, Элв. Оллуорт, Н.Де Уит, Е. Глин Левис,
Я. Билинский т.б. жатқызады; екінші топқа Со
веттік Шығыс Республикаларының дамуын то
лықтай қамтуға тырысқан зерттеулер авторлары
Дж. Уилер, Т. Раковска-Хармстоун, А. Шихи т.б.
жатқызады; үшінші топқа КСРО-да ұлт мәселе
сінің дамуына еңбектерін арнаған Р. Пайпс, В.
Коларз, Р. Конквест, Л. Снайдер, т.б. жатқызады
[9]. Дегенмен, автордың бұл топтарға бөлуінен
оның не айтқысы келгенін түсіну қиын. Оған қа

рағанда Х.Ш. Иноятовтың бөлу жүйесі бірден
белгілі бір ойға жетелейтінін айту керек.
Қорыта келе, айтар болсақ бұрын тек «бур
жуазиялық фальсификаторлар» деп қана сынға
алынатын шетел зерттеушілерінің еңбектерінен
кеңестік құрылыстың жеңістерін, кемшіліктерін
білуге болатынын көрдік. Біріншіден, зерттеу
арқауы ұлт мәселесінің шешілу барысын. Екін
шіден, кеңестік ғалымдардың кеңестік мемле
кеттің ұлт мәселесінің пролемасын ашуға қандай
авторлардың атсалысқанын, үшіншіден, әрине
идеологиялық соғыстың қандай бағыттарда жүр
генін де анықтауға болады. Зерттеу негізінің екі
жақтан да белгілі бір мақсатта жүргенін, яғни ха
лықтың санасына әсер ету, ойын билеу, дегеніне
көндіру болса нәтижесінің уақыт өте келе өзге
ріске түскенін де көреміз. Қазақстандық тарих
нама ғылымының 70 жылдан астам олқылығын
толтыру үшін, ХХ ғасырдың алғашқы жартысы
ның ұлттық проблемаларын аша түсетін «Зару
бежная литература о национальных отношениях
в СССР» жинағына қарайтын болсақ, мұнда
зерттеуші А.М. Рыбаков Э. Каррер Д’Анкостың
«Триумф нации или конец советской империи»
(1990) деген еңбегіне талдау жасаған көреміз.
Дегенмен, «...орыс ұлтының көп тұратын, өзге
де әр түрлі ұлттар бар тура осы республикада...
ұлтшылдық жарылысын» автордың тіпті күтпе
гендігін көреміз [10]. Болмаса, шет ел авторла
рының айтқандарын өз еңбектерінде кең қолдан
ған автордың бірі Б.М. Сужиков Дж. Уиллердің
«Мұсылман территориясындағы Кеңес билігі
– ол отарлық езгіні және империяны қорғауды
модернизациялаудың жаңа эксперименті ғана»
[11] – деп айтқан сөзін келтіреді. Сонымен қатар
автор А.М. Хазанов, Дженис Бакер, Р. Конквест,
М.Б. Олкотт, Т. Раковска-Хармстоун. А. Бенниг
сен, З. Бзежинский, М. Ривкин, С. Берг, Ш.  Ле
мерсье-Келкеже т.б. айтқан ойларды өз еңбегін
де пайдаланған. Дегенмен, бұл ойлардың көбісі
тарихнамалық айналымда бар екенін ескерсек,
сонымен қатар бұл еңбек 90-шы жылдардың
екінші жартысында жарық көргенін еске алсақ,
кеңестік ғалымдардың тарихи өзгерістерге түсу
ге әлі де даяр болмағанын көреміз.
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Мақалада Қытай қазақтарынан шыққан белгілі тарихшы, этног
раф ғалым Нығмет Мыңжанидың этнографиялық зерттеулері қа
растырылған. Нығмет Мыңжанидың этнографиялық зерттеулерінің
ерекшелігі өзі өмір сүрген қытайдағы қазақ диаспорасының тарихы,
ғұрып-әдеті, тұрмыс тіршілігі және дәстүрлі шаруашылығы, рухани
мәдениеті жайлы мол мәліметтер қамтылған. Қазақстандағы этноло
гия ғылымының негізгі зерттеу бағыттарының бірі шетелдегі қазақ
диаспорасы екендігін ескерсек, Ғалымның қытайда жарық көрген кө
лемді этнографиялық зерттеу мақалаларында қарастырылған мәсе
лелер өз құнын жойған жоқ. Бұл зерттеу мақалаларында өз көзімен
көрген, халықтың арасынан жинақтаған мәліметтерді жазба дерек
термен салыстыра отырып ғылыми тұжырымдар жасаған.
Түйін сөздер: Этнография, Қытай қазақтары, қазақтың таңба
лары мен ұрандары, қазақ шежіресі, мал шаруашылығы, ислам діні,
әдет-ғұрып, мәдениет, ру-тайпа.
This article focuses on ethnographic research of famous Kazakh his
torian of China Nygmet Mynzhani. The features of Nygmet Mynzhani’s
research are that his works examine the history, customs and traditions,
household characteristics and spiritual culture of the Kazakh Diaspora
in China. Ethnographic issues discussed in the publications issued by re
searchers in China didn’t lose its scientific value, considered that one of
the areas of ethnology in Kazakhstan is the Kazakh Diaspora in China.
In research articles of Nygmet Mynzhani makes a comparative analysis
between scientific writing and oral materials collected among the people.
Key words: Ethnography, Chinese Kazakhs, tanba and urany of Ka
zakhs, cattle breeding, religion islam, tradition, culture, ru-taipei.
В этой статье рассматриваются этнографические исследования
тзвестного казахского историка в Литае Ныгмет Мынжани. Особен
ности исследований Ныгмета Мынжани являются то что, в его рабо
тах рассмотрены история, обычай, традиции, бытовые особенности
и духовная культура казахской диаспоры в Китае. Рассмотренные эт
нографические проблемы в публткациях исследователя, изданные в
Китае не утратили свое научное значение, учитывая, что одним из
направлений этнологической науки в Казахстане является казахская
диаспора в Китае. В исследовательских статьях Ныгмет Мынжани де
лает сравнительный научный аналзи между письменными материала
ми и устными материалами собранные среди народа.
Ключевые слова: Этнография. Китайские казахи. Танба и ураны
казахов. Скотоводство. Религия ислам. Традиции. Культура. Ру-Тайпа.
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Қазақ этнографиясы жайлы қалам тербеген зерттеушілер аз
емес, солардың ішіндегі Қытай қазақтарынан ең алғашқы бо
лып қалам тербеген зерттеушілердің бірі Н. Мыңжани болды.
Өзінің ғылыми зерттеулерінің ішінде Қазақ этнографиясы, со
ның ішінде Қытай қазақтарының этнографиясына баса назар
аударған.
Қазіргі таңда Қазақстанның этнология ғылымының негіз
гі даму бағыттарының бірі диаспорология яғни диаспораның
этномәдениеті болып табылады. Тоталитарлық жүйе кезеңін
де аталмыш сала идеологиялық құрсаудың әсерінен артта қал
ды. Сонымен қатар, Қытайдағы қазақтардың болашағы Қытай
мемлекетінің жүргізген саясатына байланысты кез келген қазақ
азаматын ойландырмай қоймайды. Себебі, онда қытайландыру
саясаты қызу қарқынмен жүріп жатқаны бәрімізге белгілі. Он
дағы құнды этномәдени мұраларымызды жинақтап, қазақ хал
қының этнология ғылымының игілігіне жарату өте маңызды
мәселе.
Нығымет ағамыздың көзінің тірі кезінде Дүкен Мәсімха
нұлымен өткізген сұхбатында: «Жұрттың мені тарихшы деп
жүргені тарих саласындағы азды-көпті еңбектерімізге орай бо
луы мүмкін. Жалпы алғанда, мен бірнеше саладан зерттеп келе
жатырмын. Яғни еңбектерім қазақ тарихы, қазақ әдебиеті және
қазақ тілі, қазақ этнографиясы қатарлы салаларды қамтып жатыр
екен. Осы салалардың бәрін жинақтап айтқанда «қазақтану» яғ
ни «қазақ туралы білім» дейтін жинақтық ұғым шығады», – деп
өзінің зерттеген ғылым салаларын ашып айтқан болатын [1].
Н. Мыңжанидың этнографиялық зерттеулеріне келер бол
сақ: «Шынжаң қазақтарының тұрмыстық әдет-ғұрыптары жай
ында» (қытай тілінде, Бейжиң, 1983 ж.), «Шынжаңдағы қазақ
халқы» (1981 ж.), «Қазақ ру-тайпаларының таңбалары мен
ұрандары жайында» (қытай тілінде. Бижиң, 1983 ж.), «Еліміз
қазақтары» («Шалғын» журналы 1984 ж. 4-ші сан, 1985 ж. 5-ші
сан), «Шынжаң қазақтарының экономикалық-әлеуметтік жағ
дайы», «Қазақ шежіресі жайында», «Ислам дінінің қазақ хал
қына таралуы» қатарлы көлемді ғылыми зерттеу мақалаларын
атап айтуға болады.
«Еліміз қазақтары» деп аталатын көлемді мақаласында
Қытайдағы қазақтардың тарихы, шаруашылық жағдайы, әдетKazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015
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ғұрпы, мәдениеті, өнері қысқаша баяндалған.
Мәселен, шаурашылығына байланысты былай
дейді: «Қазақ халқы мал шаруашылығымен де,
егіншілік кәсібімен де шұғылданады. Қазақ ме
кендеген райондарда егілетін басты ауылша
руашылық дақылдары: бидай, арпа, тары, жү
гері, күріш, картоп; шаруашылық дықылдары:
зығыр, темекі, қызылша, әр алуан жемістер. Бұл
жөнінде Іле ойпаты «Солтүстік Шынжаңның ас
тық қамбасы», «жеміс бақшасы» делінеді.
Мал шаруашылығы – қазақ халқының ата кә
сібі. Қазақтардың төрт түлігі – қой, жылқы, сиыр
және түйе. Осы төрт түліктің ұйтқысы қой. Сон
дықтан «қойлы бай – қорлы бай» дейді қазақ.
Шынжаң «биязы жүнді қой» деген атпен елімізге
әйгілі болған. Асыл тұқымды қой, ең алғашында
қазақ автономиялы облысының Іле аймағында
өсірілген» [2, 76 б.], – дей келіп Шынжаңның
шаруашылығына жан-жақтылы тоқталады. Одан
ары ойын жалғастырып қазақ халқының тұрмыссалтына тоқталады. Онда үй-жайы, киім-кеше
гі, ішіп-жемі жайлы қысқаша тоқталады. Қазақ
халқының әдет-ғұрыптары деген бөлімінде: «қа
зақ халқында қарттарды құрметтеп, үлкендерді
сыйлау, балаларға жанашырлық, жастарға қам
қорлық ету, ата-ананы ардақтау және әйелдерді
аялау ізгі дәстүрге айналған. «Қасқа қатал, досқа
адал болу» – қазақ халқының негізгі мінез-құл
қы. Қазақ халқында тым ертеден келе жатқан
көптеген әдет-ғұрыптар бар, бұл қазақ өмірінде
жазбаға түспеген заң сияқты терең тамыр тарт
қан» [2, 81 б.], – деп көрсетеді. Одан әрі мерекемейрамдары мен діни нанымдар, салт-саналарға
тоқталады.
Бұл мақаласының жалғасын келесі санда
жариялайды. Онда қазақ халқының аспан әле
мі туралы түсініктері, қазақ календары мен жыл
аттарын баяндайды. Бұдан ары қазақ халық
арасындағы емшілікке, қазақ халқының көрке
мөнеріне тоқталып, қазақтың ақындар айтысы
туралы: «Қазақтың ақындар айтысы – қазақ хал
қының өлең өнері мен ақындық шабыт-шалымы
ның салтанатты парасаты. Суырып салма ақын
дар мен төкпе жыраулардың көп алдындағы
нақ майданда өнер көрсететін сахнасы. Ақын
дар айтысының мазмұны сан салалы, онда: салт
жыры, жұмбақ өлең, ата өлең, балық өлең, тау
өлең, қара өлең, қайм өлең сияқты өлеңдердің
бірі айтылады» [2, 105 б.], – дей келіп, ақындар
айтысының ерекшелігіне тоқталады.
Қазақтың ұлттық ойын-сауықтары бөлімінде
қазақтың ойын-сауықтарын өзінше екіге жіктеп
көрсетеді. Біріншісіне әдебиет-көркемөнерлік,
театрлық сипаттағы ойын сауықтар. Оларға күй
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шерту, ән айту, би билеу, ақындар айтысы, қи
са-дастандарды жырлау т.б. жатқызады. Екін
ші топтағы түріне спорттық сипаты бар ойын
сауықтар. Оларға көбінесе жасыл жайлауда ат
үстінде болатын ойындар: ат бәйгесі, қызқуар,
теңге ілу, жамбы ату, аударыспақ қатарлы ойын
дарды жатқызады.
«Қазақтың таңба, ұрандары туралы зерт
теу» атты көлемді зерттеу мақаласында Нығмет
Мыңжани: «Таңба мен ұран – көшпенді ұлттар
дың маңызды мәдениеттік белгілерінің бірі, ол
көшпенді ұлттардың өндірістік және саяси, әске
ри қажетіне сәйкесу мақсатымен пайда болған»
деген пікірін айтады [3].
Бұл туралы тарих ғылымдарының докто
ры, профессор Т.Омарбеков: «тарихымыздың
аса осал тұстары этникалық және ұлттық мәсе
лелер. Рулық-тайпалық құрылымдар тарихына
онша мән бермеу, мұндай зерттеулерді «рушыл
дық» сарқыншағы ретінде қарастыру тарихшы
лар арасында әлі кездеседі. Сондықтанда болар
біз тарихымызда қазақты халық етіп құраған ірі
тайпаларды атап айта тұрсақ та, оларды рулар
ға, аталарға бөліп таратуға, осы рулар мен ру
тармақтарының тағдырымыздағы орындарын
айқындауға келгенде шорқақпыз. Осылай кете
берсек қырық рудан құралған қазақтың толық
қанды тарихы ешқашан жазылмайтынын түсін
сек дұрыс болар еді» – дейді [4].
Қазақ халқы «жеті атасын білмеген жетесіз»
деп босқа айтпаған. Оның астарында ата-бабаға
деген шынайы құрмет, бауырмалдық, туыстық
және қандастыққа негізделген абзал сезімдер
бар. Ұрпағын мұндай зерделікке тәрбиелеудің
көптеген артықшылықтары баршылық.
Ұлтымызға тән тағы бір ерекшелік – ағайын
ды, туысты, құда-жегжатты, дос-жаранды, жиеннағашыны әрқайсысын өз орнымен қастерлейтін
қасиеттердің басымдығы дер едік. Бүгінгі жа
һандану заманында ғасырлар бойы қанымызға
сіңіп, берік дәстүрімізге айналған осынау асыл
дарымыздан ажырап қалмаудың жолын тынбай
іздестірулеріміз керек. Қазақтың ру-тайпалық
тарихын терең білген азамат бөтен жұрттың ал
дында өзінің ұлтының жоғарыдағыдай өзіндік,
қайталанбас қасиеттерін мақтаныш етуге және
оларды көзінің қарашығындай қорғап қалуға
белсенді жұмыс жасайтын болады [5].
Төрт бөлімнен тұратын зерттеуінің ал
ғашқы бөлімінде Нығмет Мыңжани қазақтың
68 ру-тайпасының таңбасы мен ұрандарының
кестесінжасап, оларды жүзге айырып көрсете
ді. Сонымен қатар бұл таңбалардың кейбірінің
тасқа ойылған әртүрлі суреттермен және қа
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бірлердегі қойылған құлаптастардан да кезде
сетіндігін айтады.
Екінші бөлімінде таңбаның шығу тегі мен
қолданылуына тоқталады. Онда таңбалардың
айға, күнге ұқсайтындығын айта келіп, бұл ер
те замандағы көне түрік тайпаларының діни на
нымдарымен байланысты болса керек деген тұ
жырымын айта келіп, таңба арқылы рулардың
қандастығын анықтауға болатындығын, кейбір
рулардың аты осы таңбаға байланысты екенді
гін, таңбалардың өзіндік мән-мағынасының да
барлығын, таңбалардың тарихта өзгеріп отыр
ғандығына жан-жақтылы талдау жасайды.
«Ұранның шығуы мен қолданылуы» атты
үшінші бөлімінде: «ұран негізінен жауға қасы
соғыста істетіледі. Атой салып, қамал бұзатын
кездерде, тәртіп көбінесе осы ұран арқылы бір
лікке келтіріп, қайратқа осы ұран арқылы бері
леді. Әр рудың ұраны сол рудың арғы ата-баба
сының немесе сол рудан шыққан бір батырдың
атынан алынады, әр рудың өз алдына ұраны бо
лудан сырт, тұтас қазақтың да «Алаш» дейтін
ортақ ұраны бар», – деп пайымдайды.
Зерттеушілер қазақ ру-тайпаларының ұран
дары жөнінде мынадай тұжырымдар жасайды:
Біріншіден, тарихи тұлға есімі ұранға айналуы
үшін оның әулиелік, батырлық, көсемдік, ше
шендік қасиеттері жарқырап көрінуі керек. Екін
шіден, кейбір ұрандар 2-3 ғасырға төтеп беріп,
онан соң жағарып, өзгеріп отырса, қайсыбір
ұрандар – Қарабура, Ақжол тәрізді уақыт сыны
на ұзақ шыдаған. Үшіншіден, ру-тайпалардың
тарихын зерттеуде дерек ретінде көмекші қыз
мет көрсете алады.
Төртінші бөлімі таңба мен ұранның маңыз
дылығына арналған. Ғалымның таңба мен ұран
ның ең маңызды рөлі ретінде ұлттың тарихын
зерттеудегі маңызды дерек көзі ретінде қарасты
руын атап өтуге болады. Оның тағы да бір ерек
ше рөлінің қазақ халхының айналысқан шару
ашылығындағы маңыздылығына тоқталады. Ал
ұран болса ру-тайпадан құралған халықтардағы
жауынгерлік ұйымдарды басқаруда маңызды
болғанын айта келіп, сөзінің соңында қазақтың
таңба, ұрандарының қазір аз істетілгендігімен

әлі күнге дейін жалғасып отырғандығын, оны
жинау, зерттеу қазақ ұлтының тариын зерттеуде
маңызды екендігін атап көрсетеді. Ғалым қазақ
тың ру-тайпаларының таңбалары мен ұрандары
жайлы жеке кесте жасап, үш жүздегі барлық ру
ларды толық қамтуға тырысқан.
«Қазақ шежіресі жайында» тақырыбында
ғы зерттеуінде: «Қазақ халқының ежелгі заман
дағы озық ойлы, білікті адамдары ата-бабалар
шежіресін жасап қалдырған. Бұл шежірелер
ұрпақтан ұрпаққа жалғасып қазақ қауымымен
бірге дамып келген. Өзінен бастап жеті атасына
дейін білу – әрбір қазақ азаматының борышы
болған. Өзінің балаларына мұны білдіру – атаана тәрбиесінің әліппесі еді. Тек, ата-анасынан
жастай айырылған жетімдер ғана мұндай білім
нен махрум қалған. Қазақтың «жеті атасын біл
меген жетімдіктің салдары» дейтін сөзі осыдан
шыққан, жеті атадан тараған ұрпақ өзара қыз
алыспайтын дәстүрді тұтынған қазақ қауымы
үшін жеті атаны жатқа білу, семья құрудың
да негіздерінің бірі еді» [6], – дей келіп, шежі
ре тек аталарды таратумен ғана емес, сол ата
лар заманында болған ірі-ірі тарихи оқиғалар
ды, халықтың өткендегі тұрмыс-тіршіліктерін,
сол заманда өткен шешендерді, жырауларды,
батырларды, олардың тапқыр сөздері мен ба
тырлық іс-әрікеттерін жинақтан, өңдеп, ұрпақ
тан-ұрпаққа қалдырып отырғандығы жайлы тұ
жырым жасайды.
Қорыта келгенде, Нығмет Мыңжанидың эт
нография мәселелеріне арналған құнды ғылыми
зерттеулерінің қай-қайсысы болсада жазба де
ректермен, шежірелік және ауызша деректер
мен салыстыра отырып жан-жақтылы салысты
ру,талдау жасау, ғылыми тұжырымдар жасау
арқылы жазылған. Бірақ этнографиялық ғылыми
зерттеу мақалаларының қазақ жерінде таныл
мауы, насихатталмауы, әліде еңбектерінің ба
сым бөлігінің Қытайда қалуы оның мұраларын
тереңірек зерттеуге ұмтылдырады. Алдағы мақ
сатымыз осы мұралардың ғылыми құндылығын
зерттеп, қазақ этнология ғылымының дамуына
үлес қосатын әрі оның деректік қорын молайта
түсеу болып табылады.
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В статье рассматриваются статистические данные в качестве ис
торических источников, раскрывается их источниковедческое значе
ние. Описывается история развития понятия «статистика», которая
была основана в І половине XVIII – XIX в. в России. Была проанали
зирована статистическая информация из сборника «МКЗ», которая
была создана в результате основных статистических исследовании
на предмет качества и правдивости сведений, была раскрыта доку
ментальная значимость, а также при правильном использовании в
разных сферах доказана помощь исследователю в определении уни
кальности и взаимосвязанности исторических явлении. Организаци
онные особенности статистичеких исследовании, созданных «МКЗ»,
методика, связанная со сбором и обработкой сведении анализирует
ся по отдельности. В источнике «МКЗ» не скрывая описывается глав
ная задача этого исследования, состоящая в определении земельных
норм для туземцев и излишков земельных участков и раздаче этих
излишков переселенцам из Европейской части России. Здесь мож
но видеть, что колонизация проводилась в подтексте исследования.
Созданный на основе этих материалов, собранных исследователь
скими экспедициями, «МКЗ», хоть и являлся источником колониаль
ной истории, однако содержит множество ценной информации по
истории, этнографии, геологии и географии, ботанике, экономике и
социальном строе.
Ключевые слова: статистика, перепись, экспедиция, статистичес
кий метод, статистическое сведение, статистические исследования,
топограф, переселенческий фонд, статист, исследовательская партия.
The article deals with statistical data as the historical sources, reveal
their source-value. The history of the development of the «statistics» con
cept and statistics, which was founded in the Ist half of the XYIII- XIXs in
Russia. Analyzed the statistical information for the quality and veracity from
the book «MKZ», which was created as a result of major statistical study,
was uncovered documentary significance, as well as when used properly
in different areas proved help researchers to determine the uniqueness and
interrelatedness of historical phenomena. Organizational characteristics of
statistical study created «MKZ», the methods related to the collection and
processing of data are analyzed individually. In the source «MKZ» without
hiding describes the main task of this study, the fact that this – the defini
tion of the ground rules for the natives and the surplus land, and the dis
tribution of these surpluses to migrants from the European part of Russia.
Key words: statistics, census, expedition, statistical method, statisti
cal data, statistical studies, topography, resettlement fund, statistician, a
research party.
Бұл мақалада статистикалық мәліметтер тарихи дерек көзі ретін
де қарастырылып, оның маңызы деректанулық тұрғыдан жан-жақты
ашылады. «Статистика» ұғымы мен XYIII- XIX ғ. I жартысында Ресейде
негізі қаланған статистиканың даму тарихы баяндалады. Мәліметтер
дің сапасы, шынайылығы жағынан негізгі статистикалық зерттеулер
нәтижесінде пайда болған «ҚЖПМ» жинағындағы статистикалық ақ
параттар талданып, деректік құндылығы айқындалып, әр салада дұ
рыс пайдалана білу зерттеушіге тарихи құбылыстардың бірегейлігін,
сабақтастығын анықтауға көмектесетіндігі дәлелденген. «ҚЖПМ»
дүниеге әкелген статистикалық зерттеулердің ұйымдастырылу ерек
шеліктері, мәлімет жинау мен өңдеуге байланысты әдістеменің әр
қайсысы жеке талданады. «ҚЖПМ» дерегінде бұл зерттеудің басты
міндеті түземдік тұрғындарға жер нормасын және артық жер мөлше
рін анықтап, оларды Еуропалық Ресейден келетін келімсектерге беру
болған деп жасырмай жазады.
Түйін сөз
дер: статистика, санақ, экспедиция, статистикалық
әдіс, статистикалық мәлімет, статистикалық зерттеу, топограф, қо
ныс аудару қоры, статист, зерттеушілер партиясы.
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В середине XIX в. переселенческое дело на территории им
перии была приведена к единой системе. В 1904 году был орга
низовано главное управление Переселения и землеустройства
в Петербурге.
6 июля 1904 года «Временное положение о добровольном
переселении сельских жителей и земледельцев-мещан» имел
сильное воздействие на усиление миграционной свободы. По
новому положению крестьяне без какого-либо разрешения пра
вительства имели право переселаться с ранее заселенных тер
риторий. Переселенческий процесс проходил в несистемати
ческой стихийной форме.
Проведенные в различных регионах Казахстана исследо
вания в результате способствовали появлению источника под
названием «Материалы по киргизскому землепользованию»
[1-5]. («МКЗ» – Н.Т.). Эти исследования отличились лишь по
охваченным исследованию областям, в основном они служили
общей цели.
В 1904-1905 гг. правительство территорию Казахстана по
делило на 5 районов для переселения. Это районы Урало-Тур
гайская, Акмолинская, Семипалатинская, Сырдарьинская и
Жетысуйская. В 1904-1906 гг. во всех вышеназванных облас
тях были открыты районные переселенческие учреждения. Та
ким образом, в первые годы ХХ века появилась система строго
централизованных переселенческих учреждений. Они изымали
земли казахов и заполняли «Переселенческий фонд».
Эти переселенческие учреждения по своей административ
ной структуре, по исполняемым обязанностям и своему содер
жанию были чисто колониальными учреждениями. Основная
задача уездных, областных учреждений найти «излишки» зе
мель, которые были в пользовании у местного населения, под
готовка участков для переселенцев, организация служебных
групп созданных для распределения земель, своевременное
предоставление государственной помощи нуждающимся пере
селенцам и решение спорных вопросов, возникающих между
переселенцами и местными жителями. Административные ор
ганы пытались во главе подобных учреждений ставить людей,
которые вели бы имперскую политику.

KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

67

История организации экспедиционных исследований (на примере МКЗ)

В казахские земли один за другим органи
зовывались исследовательские экспедиции под
предлогом того, что экспедиция Ф. Щербина вы
делила казахам больше земель, и в исследованные
уезды были направленные новые исследователь
ские экспедиции под руководством В. Кузнецова,
А. Переплетчикова, П.А. Хворостанского.
Если более подробно остановиться на проис
хождении 7-томного источника «МКЗ» по Тур
гайской и Уральской областям (1904-1912 гг.),
то данный источник появился как результат исс
ледований статистических партий, созданных
царским правительством для выявления «из
лишков» земель для переселенцев. Их органи
зация отличалась от экспедиций, возглавляемых
Ф. Щербиным [1-5]. На содержание «МКЗ», ко
нечно, повлияли следующие предпосылки, цели
и задачи. Таким образом, сочли проанализиро
вать организацию партий и методов исследова
ния Торгайской Уральской областей.
Перед созданием и началом работ статисти
ческих партий для исследований Тургайской и
Уральской областей статист А.А. Кауфман со
вершил путешествия в данные регионы и под
готовил общий план исследований. Об этом он
сообщает в своем «Отчете»: «По моему предло
жению министр земледелия и государственно
го имущества на командировку вместе со мной
отправили заведующего Тургайской временной
партии Л.Н. Цабеля, рядом расположенный к
Тургайской области в Уральскую область». Ос
новной целью данной командировки было вы
бивание для русских переселенцев земли и ор
ганизация в этих целях исследования. Таким
образом, в городе Уральске прошло по этому
поводу заседание, где участвовали Л.Н. Цабель,
военный генерал-губернатор области генераллейтенант К.Н. Ставровский, вице-губернатор
К.А.Тарасенко и др. Данное заседание сделало
следующие заключения:
а. Регистрация основных элементов хозяй
ства и домашнего хзяйства казахов, особенно,
самое главное определение обработки земель и
уход за скотом;
b. По типу использования земель казахами
разделить по группам, и определить границы
территорий используемых земель с помощью
исследователей. В специализированных лабора
ториях посредством анализа определить качест
во и плодовитость почвы.
с. Исследуемые территории разделение в
районы по природной однородности и положе
нию хозяйства, затем утверждение нормы зем
лепользования каждому району.
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d. Самая трудная и сложная задачей была оп
ределение земельных норм казахам.
После заседания для определения «излиш
ков» в Уральской области была одобрена Тур
гайская исследовательская партия, но для бу
дущего состава Уральской исследовательской
партии были нужны образованные специалис
ты-статисты. Таким образом, в Уральске не бы
ла создана отдельная исследовательская партия,
все работы были возложены во временную Тур
гайскую комиссию. Его заведующему было зап
ланировано выделение помощников и нужные
люди, а также инструменты.
Если говорить о методах проведенных ра
бот, то, в первую очередь, топографы прошлись
по казахским поселениям и границам, статисты
же понаблюдали за регионом. По результатам
предврительных исследований у исследователей
появилось общее понятие о волостных районах
и определилась удобность территорий этого ре
гиона для переселенцев и важность для даль
нейшей колонизации.
Необходимое количество финансовых средс
тв для исследовательской партии вычислил
статист А.А. Кауфман, конкретно ТургайскоУральской статистической партии. Это:
1. Для предварительных геоботанических
исследований необходимо привлечь специалис
та. Так как исследование почвенного слоя ре
гиона, определение его плодородности или же
непригодность является очень тяжелой работой.
Для этих работ необходимо было брать человека
с опытом. Минимальные затраты на его заработ
ную плату и перемещения необходимо было не
менее 3000 рублей.
2. Для проведения анализа почвы было
необходимо 10 полных анализов по 75 рублей
и 30 не полных анализов по 30-35 рублей. В об
щем, на эти цели необходимо было потратить
1750 рублей.
3. Если будут производиться вегетативные
эксперименты, будет необходимость пригла
сить лаборанта специализированного учрежде
ния и сторожа, что потребует дополнительно
300 рублей.
4. По правилам, необходимые оборудования
для проведения метеорологических наблюде
ний присылались Головной физической обсер
ваторией бесплатно. Но доставка этого обору
дования осуществлялась очень долго. Поэтому
для ускорения этого процесса необходимо было
выделить определенное количество финансов.
По мнению профессора П.И. Браунова, для каж
дого поселения необходимо было приобрести
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следующее оборудование: дождемер (20 р.), ге
лиограф (24 р.), флюгер (26 р.), анероид (27 р.),
малый психрометр Асмана (60 р.). Комплект
оборудования необходимого для одного посе
ления составлял примерно 157 рублей. Для всех
поселений 1100 рублей. Таким образом, для ор
ганизации дела нужно было пригласить инструк
тора ему необходимо было платить 1000 р. Для
организации 7 станций – 500 рублей. Для наб
людателей в каждой станции необходимо было
платить 180 рублей, в общем на все необходимо
было выделить 1260 рублей финанса.
5. Плодородность разных почв, наблюдение
за ростом урожая в 10 поселениях для посева
урожая на 3 десятинах земли в каждой: для об
работки каждой десятины земли – 10 р., семена
для посева – до 6 р., для посева – 2 р., для сбора
урожая – 8 р. Всего на 1 десятину 26 рублей, а на
30 десятин 780 рублей должно было потрачено.
В общем для исследования, по расчетам А.А.
Кауфмана, должно было потратиться 20000 руб
лей. Также было известно, что если с самого на
чала исследовательская партия по исследованию
Уральской области была бы создана отдельно от
Тургайской области, финансовые расходы сос
тавили бы намного больше. То есть, империя
нацелилась одним выстрелом убить двух зайцев,
одной партией исследовать две области.
Департамент государственного земельного
имущества для временной партии в Тургайской
области, близко расположенному Актюбинско
му уезду, Уральскому уезду Уральской области
для определения «излишков» земли и проведе
ния исследовательских работ по изучению при
родно-исторического и экономического положе
ния был издано указание под № 8847 от 15 июня
1904 года. На основе данного указания первые
исследовательские работы были проведены в
Уральском уезде Уральской области в 1904-1906
гг. Статистические счетные работы были осуще
ствлены за 2 года. На основе короткой програм
мы в 1904 году предврительные исследования
были проведены в уездах Жиренкопен, Караагач
и Карачаганак. В 1905 году на основе принятого
специальной расширенной программе были исс
ледованы остальные уезды.
По решению департамента государствен
ного земельного имущества Уральскому уезду
обязали использовать нормы, использованные
Ф. Щербиным при исследовании Актюбинского
уезда. В этих целях партии было предложено в
целях определения земельной нормы провести
короткую перепись народного хозяйства и тща
тельное исследование природно-исторического
ISS N 1563-0269

состояния региона. Конечно, основной целью
департамента было как можно быстро и менее
затратно провести исследовательские работы.
Для определения «излишков» территорий в
Казахстане партии необходимо было осущест
вить две операции. Это: 1) расчет всех земель,
используемых аульно-общинными группами;
2) определение площади земель, удовлетво
ряющих необходимым потребностям казахов и
необходимых для беспрепятственного развития
животноводства. Конечно, осуществляя эти ра
боты, партия опиралась на методику, составлен
ную Ф. Щербиным, по плану:
1) массовое исследовние казахского населе
ния, определение животноводства и земледелия;
2) бюджетное исследование;
3) планировалось учет использованных земель.
В общем, Тургайско-Уральские исследова
тельские партии во многом опирались на прог
рамму и методику экспедиции Щербина, но
посвященных этому региону источнике «МКЗ»
было заметно, что родоплеменным вопросам
внимание было уделено меньше, чем ранее [10].
Можно утверждать что в них практически нет
таблиц, посвященных родоплеменной структуре
[1-5].
В 1896-1906 гг. Туркестанский регион был
закрыт для переселенцев. Но 10 июня 1903 года
принятие положения о «Добровольном пересе
лении в казенные земли в Сырдарьинской, Фер
ганской и Самаркандских областях», практичес
ки легализовало незаконное переселение в эти
регионы.
В начале ХХ века аграрные реформы П.А.
Столыпина усилили противоречия в аграрной
сфере. Аграрную реформу николай ІІ вел на ос
нове Указа за 9 октября 1906 года и закону от
14 июня 1910 года. После этого, укрывшись по
водом выявления «излишков» земель, началось
открытое отбирание хорошо обработанной и
используемой казахами территории. Наряду с
отбиранием их земель, казахское население на
сильно были изгнано в пустынные территории,
зимовки и жилища уничтожались, и не было ре
чи об их возмещении.
Анализируя официальные документы Рос
сийской империи, завоевание Туркестанского
региона и расширение геостратегических пози
ций империи, можно увидеть основные цели,
как эксплуатация богатых материальных, при
родных и трудовых ресурсов.
На основе решения от 10 марта 1906 года в
имперском министретсве внутренних дел бы
ло создано управление по делам переселения.

KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

69

История организации экспедиционных исследований (на примере МКЗ)

В Туркестане был открыт Сырдарьинский от
дел переселения. Ценность данного региона
описал граф К.К. Пален во время своей поезд
ки в Туркестан и ревизии в 1908 году: «Если
не считать мотивов политического характера,
имевших значение для завоевания Туркестана,
этот край с первых же дней присоединения
его к России представлял для русского пра
вительства двоякий интерес: 1) с точки зре
ния финансовой политики как источник госу
дарственных доходов и как новый рынок для
продуктов внутреннего производства и 2) с
точки зрения колониальной политики как но
вая область для перемещения избыточного на
селения из губерний».
А в 1910 году 19 декабря закон прояснил сло
жившуюся систему изъятия «излишков» земель
у кочевников. Об этом в своей статье «Третья
дума и казахи» писал А. Букейханов: «Если бы
этот закон оставался бы прежним, в Туркестане
казахские земли не были бы изъяты мужиком;
Правительство в 1911 году дополнительно к 279
статье 3-ей Думой был внесен двустрочный за
кон: «Если найдутся лишние казахские земли в
Туркестане, пусть казна возьмет на свою поль
зу». Таким образом, это повлияло и на казахов
Туркестана, Семиречья, Акмолинска, Тургая и
Урала. Теперь когда отбирают земли прикры
ваются законом».
В середине ХІХ в. Сырдарьинская облас
ть состояла из 7 уездов: Кураминский – 32100,
Ходжентский – 38550, Чимкентский – 51250,
Туркестанский – 79550, Аулиеатинский – 67800,
Перовский – 65950, Казалинский – 59550, а все
го занимало 394750 верст земли. В дальнейшем
в его составе остались Чимкентский, Ташкентс
кий, Аулиеатинский, Перовский и Казалинские
уезды.
Если остановиться на исследованиях, прове
денных в 4-х уездах Чимкентской, Аулиеатинс
кой, Перовской и Казалинского Сырдарьинской
области в 1906-1913 гг., то тут исследования
осуществлялись только после предварительного
осмотра специалистами, в специальном совете
обоснования необходимости работ и принятия
решения. Например, руководимые известными
статистами А.А. Кауфман, Ф. Щербин, П. Хво
ростанский, П Скрыплев во время организации
исследовательских партий и во время их коман
дирвки по регионам давали необходимые ука
зания и советы. В 1903 году на основе отчета
по поездке в Туркестанский регион обосновал
необходимость исследований земель статисти
ческими партиями.
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Земельное министерство еще в 1904 году
планировало создать исследовательские пар
тии в целях создания переселенческих участков
в Сырдарьинской области. Данный вопрос был
поставлен на повестку дня Государственного
совета, и естественно, подвергся большим за
конным противоречиям. Так как 12 июня 1886
г. в «Положении об управлении Туркестанским
генерал-губернаторством» в 270 статье было
сказано «Заселенные кочевниками территории
государственная земля, их традиции и на неоп
ределенное время на основе статей этого По
ложения будут даны кочевникам на пользова
ние». Было подобно 120 статье, в «Положении
об управлении Степными областями», только в
270 статье, как в 120 статье, не было дополне
ния «Возможные излишки земель кочевников
перейдут в управление министерства государст
венного имущества». То есть данный недостаток
в официальном законе долгое время был препя
тствием для создания переселенческих партий в
Сырдарьинской области.
Только в 1905 году Государственный Совет
подготовил новые законные основы и решил ор
ганизовать Сырдарьинскую областную статис
тическую партию для исследования края и веде
ния переселенческого дела. Об этом с указанием
даты создания было написано в «МКЗ»: «весной
1906 года началась работа Сырдарьинской ста
тистической партии». Это была первая в регионе
организованная хозяйственно-статистическая,
агрономическая и гидрогеологическая исследо
вательская партия.
В источнике «МКЗ» не скрывается основная
цель данного исследования, чтобы определить
земельную норму и излишки у туземцев, и эти
излишки дать переселенцам из Европейской
части России. Наряду с этим в данном источни
ке было сказано: «Государственный совет для
повсеместной работы переселенческого дела
из-за отсутствия законной основы, в 1905 го
ду для организации в Сырдарьинской области
хозяйственно-статистической, агрономической
и гидрогеологической работы считало необхо
димым создания исследовательской партии, с
одной стороны, в целях переселения в вопро
сах использования материалов в законных ре
шениях, во-вторых, чтобы попусту не ттратить
время, сразу же начать сбор фонда необходи
мой информации для создания участков для пе
реселения, и все это готовится для законного
устранения преград». Таким образом, видим,
до решения вопросов касательно положения
управления Туркестанского края колонизацию
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проводили под предлогом исследовательских
работ.
Было ясно, что и без специальных указаний,
работы исследовательских партий и статисти
ческих исследований работали в целях колони
зации. То есть статистические исследования ве
лись в целях отбирания у казахов земель, но на
тот период не было на это законных оснований.
Исследовавшая партия Чимкентский уезд
Сырдарьинской области (1906-1908 гг.), на юговостоке этого региона исследовали 18 пересе
ленческих русских деревень. Основная цель
была, в первую очередь, прослеживать эконо
мическое состояние переселенцев, и во-вторых,
от переселенцев поступали жалобы на нехватку
земель. Общая площадь деревень простиралась
с юга на север в 65 верст, с востока на запад –
в 120 верст. На севере река Арыс, на востоке с
аулиеатинским уездом, на юге граничила с Таш
кентским уездом, на западе с рекой Бадам и с
Чимкентским уездом. Исследование русских де
ревень шло параллельно с исследовательскими
работами в Чимкентском уезде, что, в свою оче
редь, требовало много времени и финансов [6-8].
Опираясь на источники, можно узнать, что
исследовательские работы в Чимкентском уезде
в 1906 году начались с предгорных юго-восточ
ных районов. В этот период были исследованы
Машат, Карамурт, Бадам, Казыгурт, Майлыкент
и часть Тюлкубаса. Всю зиму 1906-1907 гг. соб
ранные материалы были обработаны, и на осно
ве их в 1908 году был издан 1 том «МКЗ».
В 1907 году неисследованная часть Тюлку
баса Кошкарата, Сарыбулак, Бурулдай, Бугин,
Шаян, Арыстанды, Буржар, Арыс были иссле
дованы, в 1908 году были исследованы волости
Актас, Байыркум, Сарыкуль, Сыр-Дария, Жылы
булак, Каракуль, Жанасу, Кокшекум, Каратау,
Курчу, Чилик, Ногай-Курын, Чегатай, Хантак,
Актюбе и Чу. Расчет статистических материалов
этих волостей закончились весной 1909 года.
В результате Переселенческое управление вы
пустило 1 и 2 части второго тома посвященных
Чимкентскому уезду [9].

В 1909 году по поручению исследовавшего
Туркестанский край сенатора графа Палена в
срочном порядке начали исследовать Сырдарь
инскую, Ферганскую, Самаркандские области и
Амударьинское отделение.
Исследовния в Аулиеатинском уезде Сыр
дарьинской области (1907-1910 гг.) проводились
в 2 этапа. В начале в 1907 году из за отсутствия
топографов не были до конца исследованы во
лости Биликуль, Куюк, Тастюбе и Асын. В 1909
году целью исследований явились 25 волостей,
таких, как Аспарын, Ашын, Бакаир, Баутерек,
Бештас, Ботамойнак-Алмалы, Джайляу, Караба
кыр, Карабура, Каракуль, Каракыстак, Кенколь,
Каракатын, Кум-Арык, Куркиреу, Кушеней,
Макпал, Талас, Толкын, Уш-Корган, Шункур.
Проведение общих исследовательских ра
бот, основные указания и задания для пересе
ленческого дела и необходимая помощь чи
новникам, исследователям и управляющим
переселенческими делами о их деятельности и
обязанностях было подробно написано в сбор
нике документов «Переселение и землеустрой
ство в Азиатской России». По этому сборнику
все исследования проводились с целью помочь
переселенцам для определения им необходимо
го количества земель. О положении туземцев
никто и не думал.
В заключение можно сказать, что царское
правительство в целях колонизации исследова
ли необъятные казахские земли и были созданы
масштабные экспедиции и статистические пар
тии для выявления считавшиеся «излишками»
территории. Их основной целью было поболь
ше изъять «излишки» земель, таким образом
«научно» обосновывали колонизацию. Будучи
источником по колонизации, «МКЗ» появилась
в результате материалов исследовательских экс
педиций, но не мало материалов, обогощающих
сведения об истории Казахстана, этнографии,
геологии и географии, ботаники, экономики и
социальной структуре. Очевидно то, что анализ
этих источников способствует возрождению ис
тории казахов конца XIX в. и начала ХХ века.
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В статье представлены предисловие и примечания Рапорта на
чальника штаба Тюрко-татарского Союза борьбы капитана артилле
рии Вафина, касающегося повседневной истории Идель-татарского
легиона в годы второй мировой войны. Рапорт найден в личном фон
де этнического казаха Турции Сыдықан Ұлужайя. В рамках Государст
венной Программы «Народ в потоке истории» и благодаря содейст
вию «Фонда исследований тюркского мира» (Turk dunyasi aristirmalari
vakfi) в Стамбуле удалось выявить и взять копии ценных материалов,
касающихся истории Национально-освободительного движения в
эмиграции, а также исторического наследия Алаш. Рапорт из 2,5 ст
раниц был найден среди подшивок журнала «Yena Milli Yol» (Новый
национальный путь), который издавался под редакцией Аяза Исхаки
в Берлине в 1928-1939 гг. В рапорте характеризуется повседневная
жизнь военнопленных легиона Идель-Урал в годы второй мировой
войны. Название легиона соотносится с идеей создания государства
Идель-Урал, впервые озвученной в брошюре Аяза Исхаки, позднее
заимствованная Татарским представительством.
Ключевые слова: вторая мировая война, восточные легионы, ле
гион Идель-татар, рапорт.
In this article, we can find the words of Vafinnin’s report and their
Kazakh translations which were written in 1945 depending on the Volga
Tatars richest by the artillery captain and chief of the struggle Union against
the Turkish-Tatar. This document is from the personal archive of Turkish Ka
zakh Sidikhan Ulujay. Under the state program «The people in the flow of
history» and through the promotion of «Research Fund of the Turkic world»
(Turk dunyasi aristirmalari vakfi) were able to identify and take up valuable
materials relating to the history of the national liberation movement in ex
ile, as well as the historical heritage of Alash. The report of 2.5 pages. Was
found among Sheet magazine «Yena Milli Yol» (New national road), which
was published under the editorship of Ayaz Ishaki in Berlin in 1928-1939
gg. In a report characterized the daily life of prisoners Legion Idel-Ural dur
ing the Second World War. Title Legion correlates with the idea of creating
a state Idel-Ural, first voiced in the brochure Ayaz Ishaki later borrowed
Tatar representation.
Key words: second world war, east legions, a legion is Idel-Tatar, report.
Мақалада Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Еділ-татар леги
онының күнделікті тарихына қатысты Түрік-татар күрес одағы шта
бының бастығы, артиллерия капитаны Вафиннің 1945 жылғы Рапор
ты және автордың оған жазған алғы сөзі мен түсініктемесі берілген.
Рапорт Түркия қазағы Сыдықан Ұлужайдың жеке мұрағатынан табыл
ды. «Халық тарих толқынында» атты Мемлекеттік бағдарлама аясын
да және Ыстамбұл қаласындағы «Түркі дүниесін зерттеу қорының»
(Turk dunyasi aristirmalari vakfi) қолдауымен Ұлт-азаттық қозғалыстар
мен Алаш қайраткерлерінің тарихына қатысты маңызды құжаттар та
былып, көшірмесі алынды. Рапорт 2,5 беттен тұрады. Рапорт 19281939 жылдар аралығында Аяз Исхаки редакциялығынан Берлин қа
ласында шығып тұрған «Yena Milli Yol» (Жаңа ұлттық жол) журналы
тігіндісінен табылған. Құжатта Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі
Идель-Урал әскери тұтқындар легионындағы күнделікті өмірі көрініс
тапқан. Легин атауы Идель-Урал мемлекетін қалыптастыру идеясы
мен тығыз байланысты, бұл идеяны кейін Татар үкіметі қолдаған.
Түйін сөздер: Екінші дүниежүзілік соғыс, шығыс легиондары,
Еділ-татар легионы, рапорт.
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В рамках Государственной Программы «Народ в потоке ис
тории», в соответствии с Календарным планом Института ис
тории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Министерства об
разования и науки Республики Казахстан, в период с 6 по 20
октября 2014 года я была направлена в научную командировку
в г. Стамбул. Основная цель поездки – поиск новых материалов
и документов по истории Казахстана ХХ века в личных архивах
турецких исследователей и этнических казахов Турции.
Благодаря содействию «Фонда исследований тюркско
го мира» (Turk dunyasi aristirmalari vakfi) в Стамбуле (Sayi:
V.0010.0329.Konu: Doc. Kulpas Ilyassova ya Arastirma Yardimi.
20.10.2014) удалось выявить и взять копии ценных материалов,
касающихся истории Национально-освободительного движе
ния в эмиграции, а также исторического наследия Алаш.
Ряд документов найден в личной библиотеке Сыдыка
на Ұлужайя (Siddikan Ulucay), этнического казаха, почетного
представителя фонда «Турецкие казахи». Среди них особо хо
чу подчеркнуть «Рапорт» начальника штаба связи Тюрко-тата
рского союза борьбы капитана артиллерии Вафина о легионе
Идель-Урал. Рапорт из 2,5 страниц был найден среди подшивок
журнала «Yena Milli Yol» (Новый национальный путь), кото
рый издавался под редакцией Аяза Исхаки в Берлине в 19281939 гг.
В рапорте характеризуется повседневная жизнь военноп
ленных легиона Идель-Урал в годы второй мировой войны.
Название легиона соотносится с идеей создания государства
Идель-Урал, впервые озвученной в брошюре Аяза Исхаки,
позднее заимствованная Татарским представительством.
По истории Восточных легионов, в том числе Туркестанс
кого легиона введены в научный оборот исследования оте
чественных специалистов: Б. Садыковой, К. Есмагамбетова,
Г. Кокебаевой, А. Какен, Г. Мендикуловой и др. Они пишут:
«После окончательного утверждения Положения о Восточных
легионах, летом и осенью 1942 года в Польше были сформиро
ваны следующие добровольные формирования: Туркестанский
легион; Кавказский-мусульманский (азербайджанский) легион;
Северокавказский легион; Грузинский легион; Армянский ле
гион; легион Идель-Татар». Однако Вермахту не удалось ис
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пользовать силы этих Восточных легионов про
тив Красной армии и советских партизан.
История Восточных легионов – одна из драма
тичных страниц периода второй мировой войны,
когда легионеры оказались меж двух огней: стали
нской «красной звездой» и гитлеровской «свасти
кой». Согласно Приказа № 270 Ставки Верхового
Главнокомандования «Об ответственности воен
нослужащих за сдачу в плен и оставление врагу
оружия» от 16 августа 1941 года, все советские
военнослужащие, сдавшиеся в плен, доброволь
но, или по независящим от них обстоятельствам,
обьявлялись изменниками Родины, иными слова
ми, они оказались жертвами советской идеологии.
Ряд терминов, которые встречаются в тексте
документа: Тюрко-татарский союз борьбы, Пре
зидиум, генерал-лейтенант А. Власов, Комитет
освобождения народов России, армянский, азер
байджанский легионы, подполковник Цезарь,
капитан Гелле, Волго-финский батальон, музы
кальный взвод, используется в книге И. Гилязо
ва «Легион Идель-Урал» (Москва, 2009) и в исс
ледовании Г. Александрова «Военнопленные из
республик Поволжья на службе вермахта» (Воп
росы истории. – № 10, 2005).
Текст рапорта сохранен в подлиннике без
исправления орфографических ошибок и пред
лагается читателям как эмпирический материал.
Берлин,
16. 01. 1945 г.

Вафин
Капитан артиллерии и начальник штаба свя
зи Тюрко-татарского союза борьбы
В Президиум Тюрко-татарского союза борьбы
Рапорт
В период с 13 по 15 января с.г. я посетил наш
Волга-Татарский легион с задачей: 1/ ознаком
ления с личным составом легиона; 2/ выявления
имеюшихся недостатков в легионе; 3/ разъясне
ние непонятных солдатам вопросов в солдате
нашего комитета по поводу требования перед
Германским правительством в Верховном ко
мандованием Германских вооруженных сил о
сведений своего национального соединения; 4/
о взглядах национальных комитетов и комитету
освобождения народов России, возглавшему ге
нерал-лейтенантом Власовым.
Мною проделано следующее:
1/ Лично ознакомился с жизнью, бытом и
боевой подготовкой наших солдат.
2/ Ознакомился с положением раненых и
непригодных к строевой службе солдат.
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3/ Проведена беседа с личным составом всего
легиона и отдельно по ротам по разъяснению воп
роса с взглядах национальных комитетов и мани
фест комитета освобождения народов России.
Результате этого установил:
1/ Политическое и моральное состояние на
ших солдат хорошее.
2/ Боевая выучка наших солдат стоит на высо
ком уровне. Легион имеет хорошие вооружение.
При пополнении людским составом и подбором
требующихся офицеров и унтер офицеров, леги
он может стать крепкой национальный боевой
единицей. При ознакомлении с каждым подраз
делением, солдатами было задано много вопро
сов на бытовые и политические темы.
3/ Личный состав 6-й рабочей роты в коли
честве 320 человек находится в исключительно
плохих условиях. Рота расположена в канюшне,
спит на полу, на саломе. В этой роте находятся
преимущественно только раненые и пожилые,
непригодные к строевой службе солдаты. Я до
ложил это командиру полка подполковнику Це
зарь, который обещал перевести 6-ю роту в рас
положение легиона в бараки.
4/ Санитарное состояние легиона не отвечает
требованиям в расплоожении воинской части.
В легионе не имеется своей санитарной части.
Прием больных производится врачем Армянс
кого легиона, который всячески ущемляет ин
тересы наших солдат в получении необходимой
медицинской помощи. Это имеет очень большое
отрицательное влияние на наших солдат. Если
солдат, имеющий внутреннюю болезнь, обра
щается к выше указанному врачу, то получает
вместо необходимых медикаментов простой от
вет: «Не курите!». В результате этого лишается
положенной нормы табака. Больные, требущие
исследования болезней, получает ответ: «Через
6 месяцев будет рентгеновское освещение, и мы
тогда установим вашу болезнь». Эти факты яв
ляются неотложными. По моему требованию ко
мандир полка подполковник Цезарь обещал ор
ганизовать в легионе свою санитарную часть и
дать легиону немецкого врача.
Антисанитарное состояние легиона отсутс
твие лишней второй пары сменнного белья, при
вели подразделение к вшивости. Об этом я пот
ребовал от командира легиона – Капитана Гелле
– немедленного проведения дезинфекции. Он
обещал, что до 22 января в легионе будет прове
дена полная дезинфекция.
5/ Отношение немецкого персонала к нашим
солдатам – нормальное. Ущемления интересов
наших солдат и унтерофицеров не наблюдается.
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Я однократно спрашивая у солдат, нет ли
случаев побоя?
Не обращается ли с вами плохо. На все эти
вопросы получил ответ: «Вас не бьют и отноше
ние офицерского состава к нам хорошее. Сос
тояние обмундирования «обуви – удовл., но об
мундирования требует замени. По этому поводу
командир легиона заявил мне, что к 10 февраля
из Бреслау прибудет обмундирование.
В легионе имеется 4 человека муллы:
1. Ильясов
2. Махмутов
3. Курамшин
4. Назипов
При беседе с ними, они заявили мне, что в
пятницу после обеда в азербайджанском легионе
дается отдых легионерам, а в нашем легионе та
кового не имеется.
Мулла Курамшин Гали, являясь старшим
муллой, находясь в 6-й роте, не имеет условий
для проведения религиозной работы. По этому
вопросу я лично говорил с командиром легиона,
который сказал, что этот вопрос будет разрешен
положительно.
6/ В легионе имеется музыкальный взвод в
количестве 22 человек, во главе с компазитором
Замалетдиновым Магафур, который уже имеет 9
написанных пройзведений.
Я лично прослушал этот оркестр, который по
сравнению с оркестрам тюркский рабочей бри
гады, стоит на более высоком уровне.
Из практических сторон, которые необходи
мо провести в легионе я считаю:
1/ Проводить национально – воспитатель
ную работу в легионе со стороны нашего коми
тета. Обеспечить легион необходимой литерату
ры для более успешной воспитательной работе
в нац. духе.
2/ Необходимо послать в школу по обучению
муллы в Дрезден следующих мулл:
Ильясов, Махмутов, Курамшин и Назипов.
3/ Для улучшения работы музыкального вз
вода и создания нашей народной музыки, необ
ходимо сказать следующую помощь:
А) срочно послать нотную бумагу, нотные
пульты, струны для инструментов, медиаторы,
канифоль, крепе для бород, грим, костюмы для
подвижного театра.
4/ Необходимо составление народного гим
на, для чего создать комиссию по выработке
текста гимна, предварительно пригласив к этому
композитора Замалитденова.
5/ Для поднятия музыкального творчества
нашего народа считаю нужным отозвать из ле
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гиона композитора Замалитдинова, который не
имеет соответствующих условий для творчес
кой работы, для чего при комитете необходимо
предоставить ему возможность для работы. Сам
композитор при моей беседе с ним, заявил, что
все наши народные песни, выпущенные ранее
отдельной брошюрой, нужно выпустить в нот
ной обработке.
6/ В легионе не имеется своего нац. флага.
Поэтому прошу немедленно дать заказ на пре
доставление нашего нац. флага.
7/ В легионе имеются люди, служившие в
Волга-Финском батальоне, поэтому прошу г-на
президента ходатайствовать о переводе этих лю
дей в Волга-Финский батальон /перевод таковых
возможен/.
8/ По вопросу раненых. Необходимо немед
ленно связаться с отделом, занимающимся воп
росам, раненых, при Имперском министерстве,
и ходатайствовать о переводе раненых в лагеря
инвалидов и дальнейшего обучения их специ
альностям. Таковых в легионе 110 чел.
Часть людей из раненых, пожилых а так
же серьезно больных внутренними болезнями,
можно поправить временно в дома отдыха.
9/ Из числа этих раненых для работы связи
фельдфебеля Ахметова, унтерофицера Гафурова
и ефрейтора Камалетдинова.
(подпись)
Начальник штаба связи Тюрко-татарского
союза борьбы
Примечания
1
Союз борьбы тюрко-татар – Татарское
представительство образовалось в Германии ле
том 1942 года, позже его политическая деятель
ность стала основой для образования «Союза
борьбы тюрко-татар за освобождение ИдельУрал». Официальное название этой организации
утверждено на Курултае народов Идель-Урал в
городе Грайфсвальде.
2
Капитан Вафин – Габдулла (Вафалы) в
1944 году работал в штабе генерала А.Власо
ва, капитан, адъютант при штабе связи генера
ла добровольных соединений, был военным ру
ководителем отдела Союза борьбы в Вермахте.
Проводил занятия в школе агитаторов Российс
кой освободительной армии Дабендорфта, затем
перешел от Власова к «Союзу борьбы тюрко-та
тар». После войны остался в США.
3
Президиум – Курултай народов Идель-Урал
в 1944 году создает постоянный центральный
орган – Президиум «Союза борьбы тюрко-та
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тар», который включал в себя отделы: органи
зационный, военный, пропаганды, финансов. В
состав Президиума избрано 12 человек, из них
10 являлись татарами.
4
Легион Волга-татар (Идель-Урал) (19421945) – один из Восточных легионов, сформи
рованных 15 августа 1942 года. В легион запи
сывали татар (казанских и уфимских), чувашей,
мордву, марийцев, удмуртов, башкир. Комитет
Идель-Урал Татарского представительства возг
лавлял в мае-июне 1942 года тюрколог Ахмет
Темир, а с середины 1943 года возглавил Шафи
Алмас.
5
Генерал-лейтенант А.А.Власов (19011946) – в советской историографии известен
как «изменник Родины», а в послевоенные го
ды характеризовали как идейного борца про
тив сталинского режима. Он попал в плен ле
том 1942 года, в конце этого же года создает
антисоветскую организацию «Русская освобо
дительная армия» (РОА), и возглавляет «Русс
кий Комитет». В 1945 году при содействии
американцев арестован, попадает в руки со
ветских солдат. Решением военной коллегии
Верховного суда от 31 июля 1946 года приго
ворен к смертной казни (повещен 1 августа то
го же года).
6
«Комитет освобождения народов России»
(1944-1945) – 27 декабря 1942 года образованы
«Русский комитет» и «Русская освободительная
армия». В конце 1944 года Г. Гимлер предлагает
А.Власову совместную антисоветскую работу.
После этого все национальные формирования
были объединены под новым названием «Коми
тет освобождения народов России». Германия
пыталась использовать «Комитет» в проведении
разведывательной работы и антисоветской аги
тации.
7
Подполковник Цезарь (Цезарь фон Хофа
кер) – подполковник, офицер по особо важным
поручениям при штабе оккупационных сил вер
махта во Франции. Активный участник загово
ра 20 июля 1944 года. Координатор группы за
говорщиков в Париже и Берлине. Участвовал в
операциях по аресту высших руководителей СС
во Франции. Позднее сам был арестован, и при
говорен к смертной казни по решению Народной
судебной палаты.
8
Армянский легион – один из восточных
легионов, сформированных вермахтом. По при
казу Верховного Командования Германии соз
даны 4 легиона – Туркестанский, Армянский,
Грузинский и Кавказско-мусульманский (затем
азербайжанский и северокавказский). Весной
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1942 года под предводительством знаменитого
ориенталиста, профессора Оскара фон нидер
майера создается 162-я пехотная восточная ди
визия. В ее состав входили Грузинский (Гадяч),
северокавказский (Миргород), Армянский (Лох
вица), Азербайжанский (Прилуки), Туркестанс
кий (Ромны) легионы.
9
Капитан Гелле (Галле, Галл) – он вошел в
военную историю как человек, который взял без
винтовки крепость врага. Главным оружием Вла
димира Самойловича Галла было – безупречное
немецкое звуковое оборудование. Во время вой
ны вел агитационную работу среди военноплен
ных. Выпускник Института философии истории
и литературы в Москве. До столицы Третьего
Рейха дошел в чине капитана. После войны ка
питан Галле остается в Германии. В провинции
Саксония возглавляет советский отдел военноадминистративной цензуры и культуры. В 1948
году был назначен преподавателем Центральной
антифашисткой школы в Красногоре. Занимался
демократическим воспитанием немецких воен
нопленных.
10
Азербайджанский легион – формирова
ние вермахта, состоявшее из советских воен
нопленных азербайджанцев. В легионе были 2
полка, 20 батальонов и другие подразделения.
Первый Азербайджанский легион был сформи
рован на станции Едлино (Польша) в марте 1943
года. Оенью 1943 года переведен во Францию
(Родез), затем в г.Мюльгаузен в Эльзасе. Второй
Азербайджанский легион сформирован в Прилу
ке. До мая 1943 года в Украине были созданы 6
воинских, 2 запасных батальона, а также отдель
ные азербайжанские отряды.
11
Музыкальный взвод (культурный взвод)
– в Восточных легионах были созданы музы
кальные взводы для повышения духа солдат.
Талантливые воины, играли на музыкальных
инструментах, испольняли традиционные на
циональные мелодии, а также военную музыку
Германии, занимались постановкой спектаклей,
пьес. Представители Вооруженных сил Герма
нии поддерживали талантливых солдат, создава
ли условия для совершенствования музыкально
го образования.
12
Волго-Финский батальон – в марте-ав
густе 1943 года был создан 837-й Волго-Финс
кий батальон, он формировался на станции Весе
лая. В его составе были чуваши, мари, удмурты,
мордва. Полный состав батальона насчитывал
четыре роты, также имелась штабная рота и про
тивотанковая батарея. Численность легионеров
в батальоне доходила до тысячи человек.
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Имперское министерство – Централь
ное государственное учреждение Германии.
Здесь речь идет о Имперском министерстве по
делам оккупированных восточных областей.
По приказу А.Гитлера, Альфред Розенберг с 20
апреля 1941 года был «уполномоченным цент
рализованного рассмотрения дел по восточноевропейским регионам», с 17 июля 1941 года
назначен «рейхминистром оккупированных вос
точных областей».
13
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Мақала Қазақстандағы кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуы мә
селесіне қатысты жаңа тұжырымдарды талдау негізінде қазіргі таң
дағы кәсіпкерліктің даму жағдайын анықтауға арналған. Автор ма
қаланың өзектілігін ашып көрсету мақсатында Қазақстанның әсіресе
оңтүстік аймағындағы кәсіпкерлік мәселесінің даму тарихына баса
назар аударады. Елдің оңтүстігіндегі кәсіпкерліктің өнеркәсіп, сауда,
ауылшаруашылық және халыққа қызмет көрсету салаларында қалып
тасып, дамуы мәселелеріне басты назар аудару арқылы автор мақала
барысында тақырыпқа тереңнен талдау жасауға тырысқан.
Тақырыптың тарихи тұстарына көбірек мән берілген мақала 1860
жылдардан бергі кезеңді сараптап талдаудан басталады. Кәсіпкерлік
мәселесінің кейінгі тарихы революцияға дейінгі кезеңдегі өнеркәсіп
жұмысшыларының мәселесін қарастырған С.Қ. Игібаевтың еңбекте
рін пайдаланумен жалғасады.
Мақаланың негізгі барысы мәселеге қатысты зерттеулер мен
деректерді жеке-жеке топтап, талдауға арналған. Соның негізінде
мақала тарихнамалық сипатқа көбірек ие болған. Ал тақырыпқа қа
тысты деректерді автор төрт негізгі топқа бөліп талдап, олардың әр
қайсысына ғылыми тұжырым жасауға талпынған.
Түйін cөздep: Оңтүстік Қазақстан, кәсіпкерлік, деректер, зерт
теулер, статистика, капитализм.
The paper studies the process of formation of new business concepts
in the field of entrepreneurship in Kazakhstan.
To prove the seriousness of this problem, the author has paid special
attention to the history of the business of the southern region. In the pro
cess of studying the history of the business, industry, trade, agricultural and
service sectors author tried to make a comparative analysis of the problem.
The first article about the studied subject was written in 1860. In the
course of studying the history of pre-revolutionary period of entrepreneur
ship is necessary to allocate the works of SK Igibaeva.
As a result of this writing, the author has collected a large number of
sources which in the course of a thorough analysis is divided into four main
groups.
Key words: Southern Kazakhstan, business, sources, research, statis
tics, capitalism.
Статья посвящена изучению процесса формирования новых биз
нес-концепции в сфере предпринимательства в Казахстане.
Для доказательства актуальности данной проблемы, автор уде
лил особое внимание истории предпринимательства южного реги
она. В процессе изучения истории развития предпринимательства,
промышленности, торговли, сельскохозяйственных и сферы услуг ав
тор попытался сделать сравнительный анализ изучаемой проблемы.
Если перейти к историческим аспектам изучаемой проблемы, то
первая статья посвященная изучаемой темы была написана в 1860
году. В ходе изучения истории предпринимательства дореволюцион
ного периода необходимо выделить труды С.К. Игибаева.
В результате написания данной статьи автор собрал большое ко
личество источников которые в ходе тщательного анализа разделил
на четыре основные группы.
Ключeвыe cлoвa: Южный Казахстан, предпринимательство, ис
точники, исследования, статистика, капитализм.
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Қазақстанның оңтүстігі ерте дәуірлерден бері геосаяси,
әлеуметтік-экономикалық, этно-демографиялық және мәдени
жағынан маңызды аймақ болып табылады. Бұл өлкенің осын
дай артықшылықтарын қазіргі уақытта тиімді пайдалануды
қамтамасыз ету үшін, оның экономикалық тарихына, әсіресе,
ХІХ ғасырдың екінші жартысында қалыптаса бастаған жергі
лікті кәсіпкерлікті дамыту нәтижелеріне объективті баға беру
қажет.
Кейінгі жылдары отандық тарихнамада кәсіпкерлік мәселе
сі бойынша зерттеулер жүргізу жандана бастады. Тарих ғылы
мыдағы бұл өзгеріс, Қазақстандағы кәсіпкерліктің қалыптасу
және даму тарихына қатысты жаңаша тұжырымдамалар мен
деректер қорын қалыптастыруымен құнды. Белгілі бір сала
ның дамуының шынайы көрінісін жасау, оның барлық жақтары
қамтылып, олар өзара салыстырылған жағдайда ғана іске аса
тындығы белгілі. Сондықтан, зерттеуде елдің оңтүстігіндегі кә
сіпкерліктің өнеркәсіп, сауда, ауыл шаруашылық және халыққа
қызмет көрсету салаларында қалыптасып, дамуына басты назар
аударылады. Сонымен бірге, кәсіпкерліктің дамуына әлеумет
тік және этникалық тұрғыдан алғанда әр текті кәсіпкерлердің
іскерлік мүмкіндіктері мен мемлекеттік қолдаудың ықпалына
талдау жасау да өзекті болып табылады.
Осыған байланысты, бұл мәселенің зерттелуі өзекті болып
табылады. Ол ең алдымен, 1861-1917 жылдардағы Қазақстан
ның оңтүстік аймағындағы кәсіпкерлік тарихындағы жетіс
тіктер мен кемшіліктердің объективті бағалануына, сонымен
қатар, жалпы Қазақстандағы кәсіпкерлікті дамытудағы әр ай
мақтың өзіндік орнын, ерекшелігі мен маңыздылығын айқын
дауға мүмкіндік береді.
Қазіргі кезеңдегі қазақстандық зерттеушілердің еңбектері
кәсіпкерлік тарихын зерттеуде маңызды орын алады. Қазақ
станның тәуелсіз мемлекет ретіндегі жаңа даму кезеңіне аяқ
басуы, нарықтық экономикаға өтуі кәсіпкерліктің тарихына
деген қызығушылықты арттыра түсті. С.Қ. Игібаевтың [1; 66]
еңбектері революцияға дейінгі өнеркәсіп жұмысшылары тақы
рыбына арналды. С.Қ. Игібаевтың 1974 жылғы Қазақстанның
алтын өнеркәсібіне арналған зерттеу жұмысы шықты. Еңбекте
негізінен алтын өнеркәсібіндегі жұмысшы табының қалыпта
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суы мәселесі қарастырылды. Автор, жұмысшы
табының қалыптасу процесін көрсету үшін кә
сіпорындардың материалдық-техникалық жағы
нан жабдықталуы сияқты өзекті мәселеге назар
аударды. Ресей капитализмінің дамуы, өнеркә
сіп төңкерісінің аяқталуы, Қазақстанның алтын
кеніштерінің техникалық деңгейінің жоғары
лауына ықпал еткенін, бірақ оның баяу түрде
жүргендігін ұтымды түрде дәлелдеді. Зерттеу
жұмысында, көптеген мұрағат деректері арқылы
жұмысшылардың тұрмыстық жағдайы, медици
налық қызмет көрсету деңгейі, жұмыс күнінің
ұзақтығы, жұмысшы еңбекақысы сияқты мәсе
лелермен қатар, жұмысшы қозғалысының түр
лерін терең аша білді.
Сонымен бірге, Қазақстандағы алтын
өнеркәсібі саласын басқару жүйесінің талда
нуы, оның өзіндік ерекшеліктерінің жан-жақ
ты ашылуы және алтын өнеркәсіпшілер саны
ның өсу динамикасының зерттелінуі, еңбектің
құндылығын арттыра түседі. Бірақ, С.Қ. Игі
баевтың қазіргі уақытқа дейін маңызын жо
ғалтпаған бұл еңбегі негізінен жұмысшы мә
селесін зерттеуге бағытталғандығын көреміз.
Дегенмен, бүгінгі күн көрсетіп отырғандай
өнеркәсіп тарихы алтын-кен орындарындағы
жұмысшы жағдайының, жұмысшы қозғалысы
ның тарихымен ғана шектелмейді, ол шын мә
нінде осы бір өндіріс саласындағы кәсіпкерлік
тарихын да қамтиды.
Т. Садықұлының [2] монографиясында өді
рістік өнеркәсіптің дамуындағы кәсіпкерлерлер
дің қызметін сипатаған және мемлекеттің өнер
кәсіпті дамыту бағытындағы саясатынан құнды
мәліметтер берілген.
Ж.Б. Әбілхожин еңбегінде капиталистік ке
зеңге дейінгі уақыттағы жеке кәсіпкерлік ба
ғыттарының мәселелеріне терең теориялықметодологиялық зерттеу жүргізілген [3]. Ж.Б.
Әбілхожин еңбегінде капиталистік кезеңге
дейінгі құрылыстағы жеке кәсіпкерлік тенден
цияларының мәселелеріне терең теориялық-ме
тодологиялық зерттеу жүргізілген. Зерттеуші
жалдамалы еңбек пайдалану категориясына
сараптама жасап, өндірістегі қосымша құнға
негізделген кәсіпкерлік шаруашылық бай ша
руашылығы өзінің экономикалық мақсатында
тұтынуды иеленушілер қатарында болды, ал он
дағы өзге біреудің еңбегін пайдалану қосымша
құн әкелген жоқ деген шешім шығарды.
Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, тіршілік
ету кәсіптері, қолөнер кәсіпшілігінің халыққа
қызметі туралы құнды деректер С. Мадуановтың
еңбегінде берілген [4] .
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Оңтүстік Қазақстан өлкесіндегі өнеркәсіп
мен сауданың дамуы С.Н. Наумов [5] және Ө.Қ.
Қожақовтың [6] кандидаттық диссертацияла
рында кең қарастырылған.
Қазақстан тарихының тарихнамасында қо
ғамның әлеуметтік-экономикалық құрылымын
сараптау мақсатында тарихнамалық зерттеулер
жүргізілді. Олардың ішінде Д.И. Дулатова [7]
және Т. Төлебаевтің [8] тарихнамалық еңбектері
маңызды болып табылады.
М.Ф. Пузиков және С.Е. Мамытова [9] өзде
рінің ғылыми мақаласында қазақ даласындағы
ХІХ-ХХ ғасыр тоғысындағы кәсіпкерліктің даму
мүмкіндігі және ауыл шаруашылығының қандай
салаларында кәсіпкерліктің қалыптасу процесі
жүргендігін экономикалық ой тұрғысынан қа
растырды.
Сол сияқты, М. Төлековтың докторлық дис
сертациясында ХІХ-ХХ ғасыр аралығындағы
Жетісу өлкесінің әлеуметтік-демографиялық да
муы зерттелген [10]. Осы жұмыста өлкедегі кә
сіпкерліктің дамуына шолу жасалынған.
Отандық тарихнамада кәсіпкерлік тарихы
тарих ғылымының бір саласы ретінде дамыған
жоқ. Кәсіпкерлік тақырыбына арналған арнайы
кешенді зерттеулер енді қолға алынып келе
ді. Бұл салада соңғы жылдары Д. Жақыпбекова
[11], Ф. Сұлтанова [12], Қ.Ж. Әбілов [13] т.б ға
лымдардың ғылыми жұмыстары жарық көрді.
ХІХ ғ. 60-шы жылдары – ХХ ғ. 17-жылдары ара
лығындағы кәсіпкерлік тарихын Қазақстан тер
риториясындағы жекеленген облыстар бойынша
зерттеу, мәселені кешенді зерттеп, кәсіпкерлік
тің нақты нобайын жасауға мүмкіндік береді. Д.
Жақыпбекованың диссертациялық жұмысында
Қазақстанның Торғай және Орал облыстарында
ғы сауда және өнеркәсіп саласындағы кәсіпкер
ліктің қалыптасу және даму мәселесі зерттеледі.
Бұл еліміздегі кәсіпкерлік тарихына арналған
маңызды еңбектердің бірі. Д. Жақыпбекова өзі
нің зерттеуінде ауылшаруашылығы саласында
ғы кәсіпкерлікті қарастырмағанын айтып өтеді.
Ф.М. Сұлтанованың ғылыми жұмысы Жеті
су облысындағы кәсіпкерліктің қалыптасу жә
не даму тарихына арналады (1867-1914 жж).
Аталған зерттеу жұмысында Жетісу облысын
дағы сауда, өнеркәсіп салаларындағы кәсіпкер
лік түрлері сарапталынып, банк жүйесіне тал
дау жасалынған. Диссертация оңтүстік өлкенің
маңызды саяси-экономикалық орталығы Жетісу
облысы материалдары негізінде жазылған. Де
генмен, бұл жұмыста да жаңа жанданып келе
жатқан ауылшаруашылығы саласы мен халыққа
қызмет көрсету жүйесіндегі кәсіпкерлік мәселе
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сі қарастырылмаған. Қ.Ж. Әбіловтің докторлық
диссертациясы кәсіпкерлік тарихын зерттеуде
маңызды орын алады. Бұл еңбекте Қазақстан
дағы кәсіпкерліктің даму тарихы тұтас қарас
тырылған. Дегенмен, Қосман Жақыпбайұлының
еңбегі Қазақстан Республикасы Орталық мемле
кеттік мұрағаты (ҚР ОММ) материалдары негі
зінде жазылған. Біз қарастырып отырған Қазақ
станның оңтүстік аймағындағы кәсіпкерліктің
қалыптасу және даму тарихын толық та кешенді
зерттеу үшін бұл түп деректер жеткіліксіз. Біздің
зерттеуімізде Өзбекстан Республикасы Орталық
мемлекеттік мұрағаты материалдары негізінде
алдымыздағы ғалымдардың зерттеу объектісі
нен сырт қалған Сырдария облысының қазақтар
тұратын уездері толық қарастырылды.
Зерттеу тақырыбының дерек көзін бірнеше
топқа бөліп қарастыруға болады.
Деректік көздердің алғашқы тобын құқық
тық сипаттағы деректер құрайды. «Полное соб
рание законов Российской империи» жинағы
ның 4, 8, 14, 28, 29-томдарындағы кәсіпкерлік
тарихына қатысты енгізілген салық мөлшері,
жеке меншік кәсіпорындардың Жарғысы жә
не оған енгізілген толықтырулар, Мемлекет
тік банк Жарғысы, несиелік Жарғылар сияқты
заңдық материалдар пайдаланылды. Сонымен
қатар, үкіметтің өнеркәсіптерге жеке меншік
кәсіпкерлікті жіберу, бақылау, шетелдіктердің
шекаралық аудандарда саудамен айналысуына
шектеу қою және басқа да әр түрлі сипаттағы
қаулылары мен жарлықтарында кәсіпкерлік та
рихына қатысты мол мәлімет жинақталған. Бұл
кешенді құжаттар жинағы, патша әкімшілігінің
Қазақстанның оңтүстігіндегі кәсіпкерлікке қа
тысты саясатының негізгі бағыттарын анықтау
ға мүмкіндік береді.
Үкіметтің нұсқаулары және бұйрықтарымен,
Сенат шешімдерінің түсініктемелерімен, Қаржы
министрлігінің циркулярларымен толықтыры
лып, 1902 жылы құрастырылған кәсіптік салық
жөніндегі Ереже, қарастырылып отырған тақы
рып бойынша деректердің маңыздысы болып
саналады. Ондағы материалдардың негізінде кә
сіптік салық жүйесіндегі өзгерістерді байқауға
болады.
1910 жылы жарық көрген сауда мен кәсіп
туралы империядағы заңнамалар мен ережелер
жинағы сауда кәсіпкерлігін жүргізу ережелері
жайлы көптеген мәліметтер береді.
Екінші топтағы іс-қағаз деректері үлкен қы
зығушылық тудырады. Кәсіпкерлік тарихын
зерттеуде төмендегі іс-қағаз сипатындағы құ
жаттардың маңызы зор. Оларда оңтүстік аймақ
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тағы кәсіпкерліктің даму барысы жайлы құнды
ақпараттар сақталған:
- Ф. Гирстің 1888 жылғы есебінде көрсетіл
ген жылдағы Түркістан өлкесінің экономикалық
дамуының жетістіктері мен кемшіліктері туралы
мәлімденеді;
- Жер және мемлекеттік мүлік министрілі
гінің Ғылыми комитетінің мүшесі А.А. Кауф
манның 1903 жылдың жазындағы іс-сапар
нәтижесінің есебінде өлкедегі орыс отарлау ша
раларының барысы және Ресей империясы үшін
Түркістанның отары ретіндегі маңызды аймақ
екендігі жан-жақты талқыланған;
- 1908-1909 жылдардағы сенатор гофмейс
тер, граф К.К. Паленнің Түркістан өлкесін тек
серу нәтижелерінің есебінде аймақтағы сауда,
өнеркәсіп орталықтарының дамуы, олардың ре
сейлік сұранысты қамтамасыз ету мүмкіншілігі
қарастырылып, жергілікті экономиканың да
муының сандық көрсеткіштерін береді.
Деректердің үшінші тобы статистикалық
және анықтамалық басылымдардан тұрады. ХІХ
ғасырдың 80-жылдарынан бастап облыстық
статистикалық комитеттер жыл сайын өз об
лысының шаруашылық өмірінен мәлімет бере
тін анықтамалар шығарды. Зерттеу жұмысында
«Обзор Семиреченской области», «Обзор СырДаринской области» деп аталатын анықтамалар
кеңінен қолданылды. Олардың бір ерекшелігі
– кәсіпкерлікті дамыту барысындағы жылдық
өнімнің төмендеу себептеріне түсініктеме беруі
болып табылады. Бұл анықтамалық шолулар об
лыс губернаторларының есебі түрінде шығарыл
ған. Облыстық шолулар Жетісу облысы бойын
ша 1882-1913 жж., Сырдария облысы бойынша
1885-1887 жж., 1889-1895 жж., 1904-1906 жж.,
1908-1913 жылдар аралығында жарық көрді. Со
нымен қатар, «Экономический обзор» деп атала
тын анықтамалық шолуда, Түркістан өлкесіндегі
мақта шаруашылығының дамуы жөнінде маңыз
ды деректер бар.
ХІХ ғ. соңы −ХХ ғ. басындағы өлке тарихына
байланысты құнды деректің бірі – облыстық ста
тистикалық комитеттердің дайындаған «Памят
ные книжки» құжаты. Онда Жетісу облысының
1897, 1898 (т. 1-2), 1900, 1901, 1905 жылдарда
ғы экономикалық дамуына байланысты матери
алдары бойынша жергілікті кәсіпкерлік жайлы
да ақпараттар алуға болады. 1895 жылы жарық
көрген «Указатель фабрик и заводов окраин Рос
сии: царство Польского, Кавказа, Сибири и Сред
неазиатских владений» деп аталатын жинаққа
Қазақстанның оңтүстік аймағындағы фабрика-
зауыттар туралы мәліметтер де енгізілген.

KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

83

Кәсіпкерлік мәселесінің зерттелуі және деректер (ХІХ-ХХ ғғ.)

1897 жылғы Ресей империясының Бірінші
халық санағының материалдарында ХІХ ғ. со
ңындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономика
лық өмірі жайлы мәліметтердің мол қоры бар.
Оның Сырдария (LХХХV-том) және Жетісу
(LХХХVІ-том) облыстары бойынша құрасты
рылған томдарындағы халықтың саны, жыныс
тық құрылымы, мамандық бойынша жіктелуі
және т.б. мәліметтер, кәсіпкерлердің әлеуметтік
және этникалық құрылымына байланысты қо
рытындылар жасауға мүмкіндік береді. «Ука
затель действовавших в империи акционерных
предприятий и торговых домов» деген атаумен
1905 жылы жарық көрген жинақта, аймақтағы
кәсіпкерліктің дамуының негізгі белгілерінің
бірі – сауда үйлерінің сандық көрсеткіштері жа
рияланған.
Деректердің соңғы тобын мерзімдік баспа
сөз материалдары құрайды. Қазақстанның оң
түстігіндегі кәсіпкерліктің даму деңгейін ашып
көрсетуде, қарастырылып отырған жылдардың
басылымдарында жарияланған мақалалардың
орны бөлек. Атап айтқанда, «Айқап», «Қазақ»
және «Туркестанские ведомости» сияқты га
зет-журналдарда қазақ қоғамына еніп келе жат
қан капиталистік қатынастар, шаруашылықтың
жаңа түрлерін меңгеру, кәсіпкерлікті дамытуға
байланысты, сол уақытта өмір сүрген адамдар
дың келтірген жекелеген мәліметтері, сипатта
малары құнды болып табылады.
Зерттеу тақырыбына байланысты ҚР Орта
лық мемлекеттік мұрағатында төмендегідей қор
ларын қарастыруға болады: «Семей-Жетісу ок
ругтік инженері» (10-қор), «Далалық Солтүстік
тау-кен округінің округтік инженері» (14-қор)
қорларында өлкедегі өнеркәсіптік кәсіпкерлік

жөнінде мәліметтер сақталған және осы сала
бойынша қазба жұмыстарын жүргізуге беріл
ген рұқсат құжаттары тіркеуге алынған. «Сыр
дария облысының Шымкент уезінің мемлекеттік
мүліктерінің меңгерушісі» (34-қор), «Ішкі істер
министрлігінің Түркістан уездік басқармасы»
(119-қор), «Жетісу облысының 1-учаскесінің
округтік бақылаушысы» (156-қор), «Түркістан
облысының Сырдария линиясының Перовск
фортының қазақтарын басқару» (383-қор), «Әу
лиеата уездік басқармасы» (146-қор), «Верный
уездік басқармасы» (41-қор) қорларында қарас
тырып отырған оңтүстік өлкенің жекелеген уез
деріндегі кәсіпкерліктің даму барысын, оның
ерекшеліктерін қамтитын материалдар жеткі
лікті. «Жетісу облыстық басқармасы» (44-қор),
«Дала генерал-губернаторының кеңсесі» (64қор), «Жетісу облыстық статистикалық коми
теті» (828-қор) қорларында кәсіпкерлердің же
ке шаруашылық ашу жөніндегі өтініштері мен
оларға берілген кәсіпкерлік куәліктер, зауыт,
фабрика және жәрмеңкелердің жұмысы жөнінде
құнды мәліметтер жинақталған.
Сонымен қатар, Өзбекстан Республикасы
ның Орталық мемлекеттік мұрағатының төмен
дегідей қорлары пайдаланылды: «Түркістан
генерал-губернаторының кеңсесі» (И-1 қоры),
«Сырдария облыстық басқармасының матери
алдары» (И-17 қоры), «Сырдария облысының
статистикалық комитетінің материалдары» (И269 қор) деп аталатын қорлар өлкенің эконо
микалық өмірі туралы жан-жақты мәліметтер
береді. Оларда Түркістан, Қазалы, Шымкент,
Перовск уездеріндегі кәсіпкерліктің қалыптасу
және даму тарихы бойынша құнды материалдар
сақталған.
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Мақалада республикаға белгілі қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәні
бековтың жеке қорындағы құжаттарды талдау негізінде автор жеке
текті құжаттардың ерекшеліктері мен деректанулық маңыздылығын
көрсетеді. Оның қызметі нақты тарихи кезеңмен байланысты себебі,
тұлға сол заманда өмір сүрді, белгілі қоғамдық қызмет атқарды, рес
ми статусқа ие болды. Өзбекәлі Жәнібековтың жеке қор құрамына
жеке текті құжаттарды бейнелейтын материалдар кіреді: биография
лық құжаттар, қоғамдық, қызмет бабындағы құжаттар, қолжазбала
ры, сұхбаттары, естеліктері, хаттары, фотосуреттері. Осы кезеңнің
ресми құжаттарына қарағанда бұл құжаттар болған оқиғаларға өзін
дік бағасы берілген фактологиялық материалдармен ерекшеленеді.
Жеке текті құжаттар тарихи дерек ретінде маңыздылығы нақты өмір
дің оқиғалары мен фактілері белгілі адамдардың, яғни куәгерлер не
месе сол оқиғаның өзіне қатысқан адамның жеке қабылдауы арқылы
бейнеленеді және оның кәсіби, қоғамдық, шығармашылық және бас
қа мүддесінің сипатын анықтауға мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: жеке қор, жеке текті құжаттар, қоғам қайраткері,
қолжазбалар, хаттар, естеліктер, ресми құжаттар, фотоқұжаттар.
In the article on the basis of analysis of documents of fund of visible po
litical figure Ozbekaly Zhanibekov an author shows to the feature of docu
ments of the personal origin and them sourse studies meaningfulness. To
him a certain historical epoch, in that this man had certain public position,
official status, surroundings, is related. In composition the personal fund
of Ozbekaly Zhanibekov are traditional documents of the personal origin :
biographic materials, documents of public and official activity, notebooks,
remembrances, working notebooks with records, letters, photos. As com
pared to the official records of this period they differ in the extraordinary
variety of factual material, contain the individual estimation of what be go
ing on events. Originality of documents of the personal origin as historical
sources consists in that events and facts of the real life are reflected in them
through personality perception of certain people, being eyewitnesses, and
quite often and by the participants of taking place events, people, actively
proving in professional, public, creative or another relation.
Key words: the personal fund, documents of the personal origin, polit
ical figure, manuscript, letters, remembrances, official records, documen
tary photographs.
В статье на основе анализа документов фонда видного полити
ческого деятеля Озбекали Жанибекова автор показывает особеннос
ти документов личного происхождения и их источниковедческую
значимость. С ним связана конкретная историческая эпоха, в кото
рой данный человек имел определенное общественное положение,
официальный статус, свое окружение. В составе личного фонда Оз
бекали Жанибекова - традиционные документы личного происхож
дения: биографические материалы, документы общественной и слу
жебной деятельности, записные книжки, воспоминания, рабочие
тетради с записями, письма, фотографии. По сравнению с офици
альными документами этого периода они отличаются необычайным
разнообразием фактологического материала, содержат индивиду
альную оценку происходящих событий. Своеобразие документов
личного происхождения как исторических источников заключается
в том, что события и факты реальной жизни отражены в них через
личностное восприятие конкретных людей, являющихся очевидцами,
а нередко и участниками происходивших событий, людей, активно
проявивших себя в профессиональном, общественном, творческом
или ином отношении.
Ключевые слова: личный фонд, документы личного происхожде
ния, политический деятель, рукопись, письма, воспоминания, офици
альные документы, фотодокументы.

ӘОЖ 930: 94(574)

Алпысбаева Н.К., Қозғамбаева Г.

*

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
*
E-mail: nurzipakz@mail.ru

ЖЕКЕ ТЕКТІ ҚОР
ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

ISS N 1563-0269

Әр ұлттың тарихы жеке тұлғалармен біте кайнасып жата
ды. Әр дәуірдегі тарихи тұлғалардың өмір жолы мен қызметі
сол дәуірдегі тарихи оқиғалардың төл тумасы. Сондықтан бо
лар, әдебиет, өнер, мәдениет, ғылым, саясат, экономика және
басқа да салаларда ерекше еңбегімен танылған мемлекеттік
силықтарға ие болған, халыққа еңбегі сіңген, мемлекеттің көр
кейіп-гүлденуіне үлес косқан, отанға даңық аперген жеке адам
дардың құжаттары қымбат қазына, ұлттық идеологиямызға
сарқылмайтын байлық. Тұлғалардың тарихтан алар орны тура
лы Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Ұлы тұлғаларын білмейінше, бір
де-бір дәуірді дұрыстап тану мүмкін емес. Адам тағдырының
айнасынан бір тарих көшінің жүрісін ғана аңдап қоймаймыз,
оның рухын, тынысын сезінеміз. Сондықтан да халқы мен елі
нің алдындағы өздерінің перзенттік парызын айқын да анық тү
сігген, қандай қиын-қыстау жағдайда да оны адал орындаудан
жалтармаған адамдар қай дәуірде өмір сүрсе де, дәйім өз жұр
тының нағыз азаматы болып қала берген», – [1] деп көрсеткен.
Қазақстанға белгілі қоғам, мәдениет, өнер қайраткерлері, таны
малы тұлғаларымыз туралы құнды мәліметтер жеке мұрағат қо
рында шоғырланған және Ұлттық мұрағат қорының құнды бір
бөлігі болып табылады.
Ол ұзақ уақыттардан бері арнайы жиналған сан алуан тари
хи маңызы бар құжаттардан тұрады, ал олар өз кезегінде дұрыс
пайдаланылған жағдайда тарихты зерделеуге және оқиғалар мен
құбылыстарды толымды түрде түсінуге мол мүмкіндік береді.
Жeкe тeктi құжaттaрдың маңыздылығы туралы белгілі Ресей
зерттеушісі Э.В Колоcовa былaй дейдi: «Изучeниe биогрaфий
отдeльныx личноcтeй, иx индивидуaльный чeрт являeтcя од
ним из нeобxодимыx уcловий воccоздaния подлинной кaртины
иcторичecкой дeйтвитeльноcти вообщe, a при изучeнии иcто
рии иcторичecкой нaук – в оcобeнноcти. Здecь нeвозможно
обойтиcь бeз привлeчeния докумeнтов личного проиxождeия,
нe только опубликовaнныx, но и ждущиx cвоeго иccлeдовaтeля
в aрxивax» [2, 65 б.]. Яғни, жеке текті құжаттар арқылы жеке
ленген тұлғалардың қоғамға тигізген әсері, олардың атқарған
саяси-қоғамдық қызметінің шеңбері аясында Отан тарихының
жаңа беттерін ашуда бұл мұрағат қорындағы құжаттардың ма
ңызы зор.
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Жеке текті құжаттарды жинау ХХ ғасырдың
басынан бастауын алады.
Кеңес үкіметі орнаған алғашқы жылдары
коммунистік партияның алдында мұрағат құр
лысы, ғылыми, тарихи құндылықтарды сақтау
және қорғау, оларды бұқара халыққа жақындату
мақсатында өте үлкен міндеттер тұрды. Бұл са
лада көтерілген мәселелердің бірі – жеке меншік
иелігіндегі құнды жинақтарды, мемлекеттенді
ріп, қорларға айналдыру. 1918 жылы 10 қазан
күні Халық комиссарлар кеңесі «Жеке адамдар
дың, қоғамдар мен мекемелердің меншігіндегі
өнер туындыларын тіркеу және қорғауға алу жө
ніндегі декреті жариялады [3, 41 б.]. Декреттің
жарық көруі мұрағаттардағы «бүкіл өнер туын
дыларын тұңғыш рет мемлекеттік тіркеуден өт
кізуі туралы маңызды міндетті қойды. Заңдық
құжаттың негізінде мұрағаттарға сақтауға мүм
кіндігі жоқ жеке адамдардың құжаттарын алуға
құқығы болды. Осы жылдың 5 желтоқсан күні
«Ғылыми құны бар құжаттарды қорғауға алуі
жөніндегі декрет жарияланып, онда Халық ағар
ту комиссариаты Ғылым бөліміне барлық құнды
құжаттарды табыстау міндеттелді. Осыған орай,
Қырғыз Орталық атқару комитеті 1921 жылдың
7 ақпанында «Ғылыми құны бар құжаттарды
қорғауға алу және сақтау туралың декретін жа
риялап, онда республикадағы бүкіл тарихи, мә
дени құндылығы бар құжаттарды есепке алып,
мемлекеттік тіркеуден өткізілу қажеттігі туралы
айтылады [3, 17 б.].
1930 жылдары мемлекеттік мұрағатқа азамат
соғысына қатысқандардың және ұлттық мәде
ниет өкілдерінің бірқатар жеке қор құжаттары
қабылданды. 1959 жылдан бастап мұрағат, әде
биет пен өнер қайраткерлерінің құжаттық мате
риалдарын жинастыра бастады [4]. 1963 жылы
әдебиет пен өнердің белгілі қайраткерлерінің
қоры шоғырланған жеке бөлім ашылды. Бұл мұ
рағат қорында мемлекеттік және атқару органда
рының, сақтық, прокуратураның, қаржы, денсау
лық, білім, баспа, статистика, көлік, байланыс,
ауыл шаруашылық, құрылыс пен архитектура
мекемелерінің құжаттары сақталған.
60-жылдары жеке адамның қорының қалып
тасуына ерекше мән беріле бастады, мемлекттік
мұрағатқа Қазақстанның көрнекті әдебиет пен
өнер қайраткерлерінің, Кеңес Одағының халық
әртістері К. Байсейітова, Қ. Қуанышбаев, жазу
шылар С. Мұқанов, І. Жансүгіров, І. Есенберлин,
т.б. құжаттары, 1970 жылдары Қазақ КСР Ғылым
академиясының тұңғыш президенті, академик
Қ.И. Сәтбаевтың, сәулетші Д. Герасимовтың,
астрономия және биотехника саласының көр
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некті маманы В.Н. Бухманның, ҚР Халық артисі
Р.Т. Бағланованың, 80-жылдары екі мәрте Кеңес
Одағының батыры, ұшқыш Т. Бигелдиновтің,
гвардия полковнигі, Кеңес Одағының батыры,
жазушы Б. Момышұлының, жазушы-академик
М. Әуезовтің, журналист-ғалым Ф.И .Самарин
нің, 90-жылдары саяси қоғам қайраткері, тарих
шы Өзбекәлі Жәнібековтың тағы басқалардың
жеке құжаттары қабылданып, қорлары құрылды.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының
Орталық мемлекеттік мұрағатында 80 мыңнан
астам мұрағат істерінен тұратын 300-ден асатын
жеке мұрағат қоры мен топтама қорлар сақта
луда. Жоғарыда атап көрсетіп кеткендей, жеке
мұрағат қорларында Социалистік Еңбек Ерлері,
ғалымдар, соғыс ардагерлері, Кеңес Одағының
Батырлары, мемлекет және қоғам қайраткерле
рі, әдебиет пен мәдениет өкілдерінің құжаттары
сақталынған, олар аса құнды тарихи-мәдени мұ
ралар болып табылады. Қорда топтастырылған
барлық құжаттар кеңес кезеңнің құнды деректері
және олардың көп бөлігі түп нұсқа түрінде сақ
талған.
Жеке текті құжаттар қорының ерекшелік
терін көрсету үшін республикаға белгілі қоғам
қайраткері, тарихшы-этнограф Өзбекәлі Жәнібе
ковтың жеке қорына ғылыми сипаттама берейік.
Мұрағаттану ғылымында жеке қордағы құжат
тар қалыптасқан дәстүрлі жіктеу қағидаларына
сәйкес мынадай топтарға бөлінеді [5]:
өмірбаяндық құжаттар;
шығармашылық құжаттар;
қызметі және қоғамдық қызметіне қатысты
құжаттары;
хат алмасулары;
бейнелік және дыбыстық құжаттар;
шаруашылық-мүліктік және тұрмыстық құ
жаттары
Өзбекәлі Жөнібековтың жеке қорына құжат
тарды қабылдау 1996 жылдан басталады, 1997
жылы қор құрылады. Қор иесі өзінің сенімді өкі
лі етіп ұлы Бауыржан Жөнібеков немере қызы
Өзел Жәнібекованы тағайындайды және оларға
өз иелігіндегі құжаттарды пайдалану еркін бере
ді. Яғни, жеке қормен танысу және осы қордағы
материалдармен жұмыс жасау үшін рұқсаты осы
қор иелері береді. Қазақстан Республикасының
Орталық мемлекеттік мұрағатында Өзбекәлі Жә
нібековтың қоры №2238 нөмірмен тіркелген.
Ғылыми-техникалық өңдеуден өткенен кейін
құжаттық материалдарда 495 іс, екі тізімдеме құ
растырылды, барлық құжаттар саны – 4000. Жо
ғарыдағы жіктеуге сай қорқұрушының құжатта
ры төмендегі топтарға бөлінеді [6]:
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1. Ө. Жәнібековтың өмірбаяндық құжаттары.
1.1. Ө. Жәнібековтың жеке басының құжаттары.
1.2. Ө. Жәнібековтың мемлекеттік қызметіне
байланысты құжаттары.
1.2.1. Ө. Жәнібековтың аудандық, оьлыстық
комсомол комитеттерінде және Қазақстан ЛКЖО
Орталық комитетінде бірінші хатшы қызметін
атқарған кезіндегі құжаттары (1956-1970 жж.)
1.2.2. Торғай облыстық партия комитетінің
хатшысы болып тұрағн кездегі құжаттары (19711974жж.).
1.2.3. Қазақстан Коммунистік партиясы Ор
талық комитетінің сыртқы байланыстар бөлімі
нің меңгерушісі қызметін атқарып тұрған кездегі
құжаттары (1975-1977жж.).
1.2.4. Қазақ ССР Мәдениет Министрлігінде
орынбасар және Министр қызметін атқарған кез
дегі құжаттары (1977-1988 жж.).
1.2.5. Қазақстан Коммунистік партиясы Ор
талық комитетінің хатшысы қызметін атқарған
кездегі құжаттары (1988-1992 жж.).
1.3. Ө.Жәнібековтың депутаттық қызметіне
байланысты құжаттары (1966-1992 жж.).
1.4. Мерейтой құжаттары.
Яғни, өміріне қатысты құжаттар: жеке басы
ның туу туралы куәлігі, неке куәлігі, паспорты,
білім туралы құжаттары (аттестат, диплом), қо
ғамдық ұйымдардың куәліктері, әртүрлі анықта
малар тағы басқа. Өмірбаяндық құжаттарының
негізгілері сұрапталып алынып, тақырыбына
және басылымына қарай топтастырылған.
Жеке қордағы келесі Ө. Жәнібековтың твор
честволық құжаттары:
2.1. Кітаптары.
2.2. Мақалалары.
2.3. Интервьюлері.
2.4. Ғылыми – зерттеу еңбектеріне пайдалан
ған сызбалары.
2.4.1. Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы
нан кейін үкіметтің тапсыруымен Алматыда са
лынуға жобаланған халықаралық қазақ орталы
ғының эскиздері және басқа да құжаттары.
2.4.2. Қазақ халқының этнографиясына бай
ланысты сызбалары.
Өзбекәлі Жәнібековтың творчестволық құ
жаттардан кейін үшінші бөлімінде қор құрушы
ның хаттары, жеделхаттары, құттықтау открыт
калары жинақталған.
Бұл бөлімшеде Ө. Жәнібековтың Д.А. Қо
наевқа «Ахмет Иассауи» кесенесінің реставра
циялық жұмысының барысы жөнінде, Махмат
Бейге халықаралық қазақ орталығын салу мәсе
лелері жөнінде жазысқан хаттары, әртүрлі мә
селелер бойынша Ө.Жәнібековке келген жедел
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хаттар, жаңа жыл тағы басқа мейрамдарымен
құттықтаған құттықтау открыткалары орналас
тырылған.
Хаттар негізінен альфавиттік жүйемен (рет
пен) берілген. Осы бөлімшені шартты түрде 3-ке
бөлуге болады: Біріншісі, Ө. Жәнібековке келген
хаттар. Бұған қордан төменгі хаттарды келтіруге
болады:
Мысалы: 1) Вселоводская Голушкевичтің
хал-жағдай сұрап жазған хаты. Орыс тілінде,
қолтаңба нұсқасы сақталынған, 1985 жыл [7].
2) Ө. Жәнібековке Орал облыстық комите
тінің бірінші хатшысы Н.Ескалиестің Орал қа
зақтарының экстримистік пиғылдағы белгілі
бір тобының іс-әрекеттеріне байланысты туын
дап отырған елеулі проблемлар жайында жаз
ған хаты. Машиналық нұсқасы сақталынған.
1995  жыл.
Екінші топқа қор құрушы Ө. Жәнібековтың
өзінің жазған хаттары. Оларға қордан келесі
хаттарды жатқызамыз: Өзбекәлі Жәнібековтың
«Өнер» баспасының директоры М.А. Аубаки
ровке «Мангышлакские узоры» атты фотоальбо
мы жөнінде жазған хаты. Орыс тілінде. Маши
налық нұсқасы сақталынған. 1981 жыл [8]. 2)
Ө. Жәнібековтың Д.А. Қонаевқа Ахмет Иассауи
кесенесін реставрациялау жұмысы барысында
ғы кейбір проблемелер жөнінде жазған хаттары
және хатқа қатысты материалдар бірге берілген.
Орыс тілі. Машиналық нұсқа. 1979-1982 [9]
Үшінші топқа Ө. Жәнібековке депутаттық
қызметіне байланысты құттықтаулар және ме
рейтойлармен, мерекелермен құттықтау жедел
хаттары жатады. Мәселен: Ө. Жәнібековті Қа
зақстан Коммунистік партиясының Орталық
Комитетінің хатшысы болып сайлануымен құт
тықтаған жеделхаттар.Машиналық нұсқа.1985
ж. 3. Ө. Жәнібековке №222 Жәнібек сайлау ок
ругі бойынша Қазақ ССР халық депутаты болып
сайлануымен құттықтаған жеделхаттар. Маши
налық нұсқа. 1989 жыл. Сондай-ақ, тарих ғылы
мының кандидаты атағын алуымен құттықтау,
60-жыллдық мерейтойымен құттықтау жедел
хаттары және т.б. сақталынған..
Қор иесі туралы құжаттар Ө. Жәнібековтің
жеке қорында VI бөлімде орналасқан.
Қор иесі туралы құжаттар нақтылық, автор
лық немесе хат-хабардың белгілері бойынша қа
лыптастырылған. Ал, Ө. Жәнібековтің жеке қо
рында бұл бөлімнің құжаттары хронологиялық
ретпен берілген. Мәселен,
1. Ө. Жәнібековтің Цейлонға, Лаосқа барған
сапары жайлы Цейлон, Лаос газеттерінде басыл
ған материалдары. Газет қиындылары. 1968
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2. «Свидания с прекрасным» С. Қасқабасов
тың Ө. Жәнібекотың «Культура Казахского ре
месла» атты еңбегіне пікірі.Орыс тілі.Машина
лық нұсқа. 1982 [10]
3. Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті
Қазақ ССР Министрлер Советінің Абай Құнан
баевтың туғанына 150 жыл толуына байланысты
қаулысы және осы қаулыға өзгерістер енгізу жө
нінде қаулысы.
Тізімде Ө. Жәнібеков бар. «Абай журналы»
№2 (16-17) бет. 1991 [11, 4 п.]
4. «Ел ебелек емес» Х. Арғынбаев, С. Қасқа
басовтың Ө. Жәнібековтың «Уақыт керуені» ат
ты еңбегіне пікірі. Орыс тілі. Машиналық нұсқа.
Газет көшірмесі 1992 [10, 17 п.].
7. «Рауан» баспасының 50-жылдығы құрме
тіне өткізілген бәйгеде Ө.Жәнібековтың «Арқас»
тарихи-танымдық басылымдар сериясы үшін 1дәрежелі дипломға ие болғандығы жөнінде ха
барлау 1968 [10, 34 п.].
Келесі топты қор иесінің бейнелеу құжатта
ры құрайды. Бұл бөлімге қор иесінің жеке түскен
суреттері және туысқандарының, таныстарының
қолтаңбаларымен сыйлаған фотосуреттері, со
нымен бірге, журнал мен газеттен қырқып алған
фотосуреттері кіреді.
Бірінші топқа, Ө. Жәнібековтың жеке отба
сымен, қызметтес достарымен тускен фотосу
реттері жатады. Бұл бөлімшеде Ө. Жәнібековтың
жеке түскен, зайыбымен, балаларымен, қызмет
тес достарымен, шет елдік қонақтармен, Д.А.
Қонаев, Ю. Гагарин, Г. Титов, П. Беляев, Н. На
зарбаев, О. Сүлейменов, Б.Түлегенова, М. Айт
қожина, Е. Серкебаев тағы басқа танымал адам
дармен бірге түскен фотосуреттері сақталынған.
Екінші топқа, ғылыми жұмыстарына пайдалан
ған фотосуреттері кіреді. Бұл бөлімшеде негізінен
Ө. Жәнібековтың ғылыми жұмыстарына пайдалан
ған Империялық Орыс географиялық қоғамының
«Азиатская Россия» атты кітабынан алынған XIX
ғасырдың басындағы қазақ ауылының тұрмыс тір
шілігінің көрінісі, Оңтүстік Қазақстан облысында
ғы «Қараша апа» Целионградттағы «Күләш», «Ах
метжан» мазарларының, Маңғыстау, Шымкент
аймақтарындағы Мақсат, Шопан, Бейсенбай ата
лардың басына қойған сын тастардың және қазақ
тың үй жиһаздарына, әшекей бұйымдарға, тұрмыс
тық заттарға қолданған ою-өрнектердің тағы басқа
этнографиялық тарихи-мәдени ескерткіштердің
фотосуреттері берілген.
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Қорда 6-бөлім Ғылыми жұмыстарына пай
даланған жинақ материалдар атты бөлімде қор
иесінің өзін қызықтырған мәселелер бойынша
жинақтаған құжаттар орналасқан. Бұл бөлімге
қор иесінің талғамы бойынша жинақталған көр
кем шығармалар және ғылыми еңбектер, өзге ав
торлардың мақалалары, баяндамалары, дәрістері
мен өзінің еңбектеріне байланысты бар жекелен
ген құжаттар жинақталған.
Мүліктік-шаруашылық және тұрмыстық си
паттағы құжаттар бөліміне: қор иесінің меншік
құқығының куәліктері, сату және сатып-алу ке
лісім шарттары, жалға алу, өсиетнама, сенімхат
тары, шығыс-кіріс кітапшалары, мүліктік іске
қатысты сот шешімдері, әр түрлі есеп квитан
циялары, қор иесінің денсаулығына байланысты
дәрігердің қорытындысы және тағы басқа құ
жаттары енеді.
Ө. Жәнібековтың жеке текті құжаттарына
байланысты мол мағлұмат беретін №2238 же
ке қорының орны ерекше. Бұл құжаттар ғылы
ми сипатына қарай тақырыптық, хронологиялық
белгілер бойынша реттеліп, мағынасына қарай
өмірбаяндық құжаттары, атқарған қызметі мен
шығармашылығына қатысты деректер, ресми
және мерекелік жиындарда сөйлеген сөздері,
мақалалары, жазған хаттары мен оған жазыл
ған хаттар, фотосуреттер, өз қолымен салған
суреттері топтастырылған. Жиналған мұралары
қалыптасқан дәстүрлі жіктеу қағидаларына сай
хронологиялық белгілері бойынша мынандай
топтарға бөліп қарастырылды: өмірбаяндық құ
жаттар (1931-1996), қолжазбалары (1968-1997),
хаттар мен құттықтаулар (1960-1996), сый жаз
балары (1971-1996), кейінгі жылдардағы құжат
тар (1987-2008), жиынтық құжаттар және бейне
леу құжаттары (1948-1997).
Жеке мұрағат қорларындағы мұра, соның
ішінде құжаттық материалдар – бүгінгі ұрпақ
үшін баға жетпес қазына. Бүгінгі күні тарихы
мызды ұлттық тұрғыда, төл деректердің негі
зінде қайта жаңғырту міндеті тұрған кезде жеке
мұрағат қорларындағы республикаға белгі қо
ғам, саяси және өнер қайраткерлерінің артынан
қалдырып кеткен еңбектері мен құжаттары кеңі
нен ғылыми айналымға тартылуы керек. Өйтке
ні олардың да халқының жарқын болашағы үшін
атқарған қызметтері, соңында қалдырған рухани
мұралары да бүгінгі тарихтан шынайы түрде ба
ғаларын алуы қажет.
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Мақала авторлары ХҮІІ ғасырда Еуразия аумағында орын алған
аласапыран уақыттың шындығын баяндайды. Мұнда сол кезеңнің
белгілі қайраткерлері турасында айтылған тың құжаттар берілген.
Сол мәліметтерде Орақ, Ораз-Мұхаммед, Кантемир, Естерек сияқ
ты тарихи тұлғаларға қатысты жайлар сөз болады. Қырым ханы мен
ноғай ұлысы арасындағы соғыстар, елшіліктер, қарым-қатынастар
жөнінде де құнды мағлұматтар кездеседі. Осындағы көне хаттардың
тарихи да, мәдени де мәні мол. Олар өз тарапынан ХҮІІ ғасырдағы
ноғай ордасы, орыс патшасы, қырым хандығы арасындағы жаугерші
лік заманның шындығын толығырақ, тереңірек танытуға көмектеседі.
Сондай-ақ мақаладағы жүйелі талдаулардан тарихта болып өткен ірі
оқиғалардың, танымал адамдардың нағыз келбеті мейлінше айқын
көрінеді. Мәселен, осындағы орыс тарихында Петр Урусов деген
атпен мәшһүр болған Орақ батырдың шығу тегі, тарихи-қоғамдық
қызметі, оның теңдессіз ерлігі, ел намысы үшін ақырына дейін алы
са білетіндігі жайында жазылған ой-тұжырымдардың мән-маңызы
ерекше. Әрине, Орақ батырдың талайсыз тағдыры туралы айтқанда
дүрбелең кезеңнің шындығын айналып өту мүмкін емес.
Түйін сөздер: тарихи тұлға, таным, ноғай ордасы, Қырым ханды
ғы, дерек, кезең шындығы, жылнама, образ, мұра, нұсқа.
The article reveals the real truth of the troubled times in Eurasia XVII
century. On the basis of original documents refers to the prominent figures
of this era. In these documents, there is mention of such famous historical
figures as Orak, Oraz Muhammad, Cantemir, Esterek and are also valuable
information about how the war between the Khans Kyrym and Nogai ulus,
of embassies, about their relationship.
Great cultural and historical significance of these ancient sources. They
help to become acquainted, fuller picture of the reality of the heroic age
HҮІІ century, the period of the Nogai Horde, Russian principalities and the
Crimean Khanate. However, the article systematically analyzes the major
historical events and famous historical figures. For example, special impor
tance has been written about Orak batyr, became famous under the name
of Peter Urusova who fought to the death for the honor of his country, its
socio-historical role and boundless courage. Of course, it is impossible to
tell with all the fullness of the fate of Orak batyr and the harsh historical
reality of his time.
Key words: historical personality, cognition, Nogai Horde, the Crime
an Khanate, the document is true era record, image, legacy option.
В статье раскрывается действительная правда смутного времени
на пространствах Евразии XVII века. На основе подлинных докумен
тов говорится о видных деятелях этой эпохи. В этих документах есть
упоминание о таких известных исторических личностях, как Орак,
Ораз Мухаммед, Кантемир, Естерек, и даются также ценные сведе
ния о войне между ханами Кырыма и Ногайским улусом, о посольст
вах, об их взаимоотношениях.
Велико культурное и историческое значение этих древних источ
ников. Они помогают глубже ознакомиться, полнее представить дей
ствительность героической эпохи ХҮІІ века, периода Ногайской ор
ды, русского княжества и Крымского ханства. Вместе с тем, в статье
системно анализируются крупнейшие исторические события и изве
стные исторические личности. Например, особое значение имеет на
писанное об Орак батыре, прославившемся под именем Петра Уру
сова, который до самой смерти боролся за честь родной страны, о
его общественно-исторической роли и безграничном мужестве. Ко
нечно, невозможно со всей полнотой поведать о судьбе Орак батыра
и суровой исторической действительности его эпохи.
Ключевые слова: историческая личность, познание, Ногайская
орда, Крымское ханство, документ, правда эпохи, летопись, образ,
наследие, вариант.
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ХҮІІ ғысырдың бірінші жартысында Еуразия кеңістігінде
болған аласапыранда дараланған тарихи тұлғалардың ішінде
Орақ батыр мен Оразмұхаммед ханзаданың орны ерекше жар
қырап көзге түседі. Орақ батыр деп отырғанымыз «Орақ-Ма
май» жырындағы Орақ батыр емес. «Орақ-Мамай» жырында
ноғайлының Мұса биінен туған отыз ұлдың ішінде айдынды
Орақ батыр болып қол бастады, Мамай би болып ел басқарды
[1, 129]. Біздің Орағымыз да батыр, бұл да айдынды. Бұл да но
ғайлының Мұса биінен өніп-өскен бір дарақ. Оның Ресей дерек
көздерінде сақталған аты-жөні – Петр Урусов, дүниеден 1639
жылы озған.
Петр Урусов – қазақ ханзадасы, Қасым ханы Оразмұхамед
Онданұлының қарулас серігі, Ресейдегі аласапыранның қалың
тұманынан аман шыққан [2: 91; 158-159] ірі әскербасы, тарихи
тұлға. Азан шақырып қойған аты – Орақ. Өзімен тете інісінің
азан шақырып қойған аты – Зорбек. Әкесінің аты – Жанараслан.
Ол Ноғай Ордасының ірі биі, ұлысбегі болған кісі. Атасы – Но
ғай Ордасының бас билерінің бірі, ұлысбегі Орыс. Оразмұха
медтің аты әйгілі: қазақ ханзадасы, Қасым хандығының ханы.
Орыс мырза Ноғай Ордасында билік тізгінін 1578 жылдың
көктемінен бастап ұстады. Осыдан бастап қашан өлгенге дейін
(1590 жыл) оның өмірі үздіксіз ішкі және сыртқы тартыстар
мен соғыстардың шиеленіскен өрісінде өтті. 1587-1588 жылда
ры Ноғай Ордасында болған Мәскеу елшісі Иван Судаковтың
жазбаларында Орыс мырзаның Мәскеу патшасының қоластын
да болатынына ант бергені туралы мәліметтер бар. Орыс мырза
өзінің бұл ісін Түрік сұлтанына елші жіберіп, былай түсіндіре
ді: «Мәскеу патшасына қарады деп маған және менің қасымда
ғы мырзаларға кіна қойма – Астрахань, Еділ мен Жайық, Самар
кімдікі болса, бүкіл Ноғай да соныкі» [3]. Түрік сұлтаны Орыс
биге кіна қойған жоқ, бірақ бүкіл Ноғай Ордасын өзіне тәуел
ділігіне, адалдығына ант беруге мәжбүрледі, Ресей билігіндегі
Астраханды алуға итермеледі. Оның салдары жайлы болмады.
Ел ішіндегі аумалы-төкпелі әлеуметтік топтардың, түрлі күш
тердің арасы ашыла түсті.
Орыс би өз дәуірінде Ноғай Ордасын басқа мемлекеттерден
тәуелсіз етуге, әсіресе Ресей ықпалынан тыс болуға тырысты.
Бірақ Ресейден де, Қырымнан да, түріктерден де тыс бола алма
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ды. Орданың өз ішінде де бірлік болмады. Борис
Годунов патша Ноғай Ордасының ішкі ынтыма
ғы мен бірлігінің нығаюына мүдделі болмады.
Астрахандағы әскербасылары Борис патшадан
ноғайлардың арасына іріткі салу, оларды бірбіріне айдап салу, бір-бірімен қырылыстырып,
ақырында оларды қайыршылық халге түсіру, әр
бір әке өзінің баласын Астраханға өзі алып келіп
сататын жағдайға жеткізу туралы тапсырма ала
ды [4, 52]. Патшаның тапсырмасы оның ноғай
ларға қатысты саясатының қандай сипатта бол
ғанын анық аңғартады.
Орыс дүниеден өткен соң ұлыс билігіне Ті
нахмет бидің үлкен ұлы Урмамет келді. 1600
жылы ұлыс билігі Естерек мырзаға тиді. Бұл
тұста Естерек пен Орыс бидің ұлы Жанараслан
мырзалардың арасында билік үшін тартыс қатты
шиеленіскен еді. Шиеленіс ашық ұрысқа, соғыс
қа ұласты. Ағайындылар, бірге туғандар бірінбірі аямады. Осындай жағдайда Жанарасланның
балалары Орақ пен Зорбек аманат ретінде Мәс
кеуге келеді. Осы және басқа оқиғалар жайында
Естерек мырза окольничий С. С. Годуновқа бер
ген сөзінде мол мәлімет келтіреді. Борис патша
ноғай ордасындағы ішкі тартыста Естерек жа
ғын ашықтан ашық қолдап, оған қарулы көмек
көрсетуге дейін барды. Мәскеу қарулы күшінің
қолдауымен Естерек ноғай ұлысының билігіне
ресми түрде отырды. Ұлыс ішіндегі, ұлысаралық
ұрыс, талас толастамады.
Орақ пен Зорбектің Мәскеуге Федор Ивано
вич патшаның тұсында келгені туралы деректер
бар. Ал нақты мұрағат құжаттары негізінде С. А.
Белокуровтың берген ақпарында олардың 1594
жылы Ресей патшасы Борис Годуновқа қыз
метші болуға келгені, патшаның оны қызмет
ке алғаны, шоқындырғаны туралы мәліметтер
сақталған. Шоқынғанда Ораққа Петр деген ат,
інісі Зорбекке Александр деген ат берілген [5, 8].
Орақ батыр жат ел, жат жерде абдырап, адасып
қалған жоқ. Ақылға да, айлаға да, әдіске де жүй
рік болды. Өзінің табиғатымен, болмысымен ол
патша сарайындағы жастардың алдыңғы қата
рынан көрінді [2, 123], 1601 жылы Александр
Иванович Шуйскийдің жесірі, князь Григорий
Васильевич Годуновтың қызы Аннаны әйелдік
ке алып, үйлі-жайлы болды. Б. Годуновтың, В.
Шуйскийдің патшалығы тұсында биік қызмет
тер атқарды, Ресейдің ішкі, сыртқы жауларына
қарсы талай қан майдан соғысқа кірген айтулы
қолбасы ретінде танылды.
Ресейдің сыртқы жауларға қарсы соғысын
да Оразмұхамед (қазақ ханзадасы) оң қанат әс
керді басқарғанда, Мәмет (Үргеніш ханзадасы)
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сол қанат әскерді, Мәметқұл (Сібір ханзадасы)
алдыңғы полкты, Арыстанәлі (Қасым ханзада
сы) үлкен полкты бастаған. Тосқауыл полк Ши
хымның (Самарқан ханзадасы) басшылығында
болды. Орақ батыр ноғай, татар жасақтарының
біріккен құрамасын басқарды. Ол В.И. Шуйс
кийдің тұсында да қолбасылық етті. Аталған
қолбасылардың бәрі де ханзадалар, мұсылман
елдері хандарының ұрпақтары, қатарынан асып
шыққан ел ұландары еді.
1607 жылы күзге салым И. Болотников бас
таған көтеріліске қатысушыларды жазалау үшін,
В.И. Шуйский Тулаға мол әскермен жорыққа
шығады. Оның қазан, романов, арзамас татар
ларынан тұратын тұтас бір әскери құрамасын
Орақ батыр басқарды [2: 87; 145]. Ұрыс Воронье
(Упа) өзенінің маңында өтеді [2, 158]. Туланы
қорғаушылар қатты қарсылық көрсетеді. Кеңес
берушілер қалаға өзеннің арнасын бұрып алып
келуді ұсынады. Ұсыныс мақұлданады. Қала қа
бырғасының түбінен ағып жатқан өзен қаланың
өзіне ағады. Қала топан судың астында қала
ды. Қаладағы жалған Дмитрийлердің бірі, князь
Г.  Шаховский, Иван Болотников және басқалар
жазаға тартылады [6, 121-122]. Болотников көте
рілісінен кейін Орақ батыр өз полкімен Крапив
на түбінде тұрды.
Мәскеуге қарасты Украина аумағын шауып,
олжалау ноғайлар үшін пайда табудың өнімді жо
лына айналған еді. Естерек би оларды тоқтатуға,
олжа боп келген мал мен жанды кері қайтаруға
дәрменсіз болды. Өзінің осындай ахуалын Ес
терек Мәскеу билігіне жазған хаттарында ашық
мойындады. Патшаның жарлығы бойынша, Кра
пивна түбінде тұрған Орақ батырдың құрамасы
Ноғай Ордасынан келіп, Мәскеуге қарасты Укра
ина жерін шауып, мал-жанын алып жүрген татар
жасақтарымен беттеседі. Мәскеу Украинасын
шауып, олжа тауып жүрген қандастарына қар
сы өзінің құрама әскерімен жазалау шараларын
қолдануға Орақ батырдың дәті бармады. Осыған
байланысты алдынан шыққан жол айырығында
ол өзінің атамекенінен келген ноғай, татарларға
қарсы соғысудан бас тартты, сөйтіп өзін патша
деп жариялаған екінші жалған Дмитрийдің то
бына келіп қосылды [2, 91]. Көзкөргендердің
жазбаларында Орақ батыр інісі Зорбек (Алек
сандр Урусов) екеуі 1607 жылы Крапивнаны
тастап, әскерімен жалған патшаның жанындағы
Оразмұхамедке келіп қосылғаны жайлы ойдың
ұшқыны да бар. Қайбір деректер Орақ батырдың
осы жолы Қырымға кеткені туралы мәліметтер
береді [2: 118; 158-159]. Алайда дерек көздерін
дегі мәліметтерде Орақ батырдың – Қырымға, ал
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інісі Зорбектің (Александр Урусовтың) Астра
хандағы әкесіне дәл осы жолы, 1607 жылы, кет
кені туралы нақты мәлімет кездеспейді.
Ноғай Ордасының алашылары Мәскеуге қа
расты елді мекендерді шауып, олжа алуын жал
ғастыра берді. Олар бір келгенде, 100 мың қол
ға дейін келіп, мол олжаға батып оралып жүрді.
1609 жылы Орақ батыр Мәскеу маңына қол
бастап келіп, олжаға батқан қырымдықтардың
аман-есен кері қайтуына жағдай жасайды. Осы
жолы оның Қырымнан келгені туралы пікірлер
де бар. Алайды Орақтың 1607 жылы інісі Зорбек
екеуі Крапивна түбінен еліне кетіп, одан ағайын
ды екеуі 1609 жылы Мәскеу өңірін тонауға қайта
келді деуге жеткілікті негіз жоқ.
1610 жылы жазда қырымдықтар он бес мың
қол болып келіп, Мәскеу аймағын тағы шабады.
Бұл жолы шапқыншыларды Белгород ордасы
ның басы Кантемир мырзаның өзі бастап кел
ген болады. Осы жылы Үлкен Ноғай ордасының
адамдары Рязань аймағын талан-таражға салып
кетеді. Бұл істердің барысынан Орақ батыр тыс
тұрды деу қиын, оны сол шапқыншылықтардың
бәрінің басы-қасында болды деудің де жөні кел
мейді. Бірақ Орақ батырдың осы шаралардың
бәрінен хабардар болып отырғанын жоққа шы
ғаруға болмайды.
1608 жылы күзде жалған Дмитрий Қасым
ханына князь Иван Михайлович Борятинский
ді бас қылып бес мырзасын жібереді. Олардың
мақсаты Қасым ханымен бірге хандыққа қарас
ты қалалардың құрама қолымен Суздаль қаласы
на келіп, сол жерде ханды да, ханның жұртын да
басқа шонжарлармен бірге жалған патшаға адал
дығына ант бергізу еді [2, 15].
Оразмұхамед 1608 жылы желтоқсан айының
ортасында жазған хатында Дмитрий атын жа
мылған екінші бүлікшінің ордасына келмек ойы
барын білдіреді [7, 143]. Ол, Жолкевскийдің айт
уынша, жалған Дмитрийге шын патша деп сеніп,
тамаша нөкерлерімен қалың қол болып келіп қо
сылады және жасақтарға, жалған патшаның өзі
не көл-көсір сый жасап, жомарттық көрсетеді
[8, 188-189]. Жалған патшаның қасында ол 1609
жылдың басынан 1610 жылдың желтоқсанына
дейін жүреді.
Аласапыранда Орақ Жанарасланұлы қалың
қолымен Оразмұхамедтің қасында болды. Ре
сейге Борис Годунов тұсында келіп, Ресей пат
шалығы үшін қызмет етіп, еңбек сіңірген айтулы
әскери қайраткерлер ретінде бұлар талай сыннан
бірге өткен еді. Борис Годунов дүниеден қайт
ып, аласапыран уақыт туғанда, көп жұрт жалған
патша мен шын патшаны бір-бірінен айыра ал
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май, әрі-сәрі күй кешкені анық. Жалған патша
ның дүрбелеңі Қасым хандығын басып өткен
де, Қасым ханы Мәскеуден қол үзіп қалған-ды.
Оның үстіне Борис Годуновтан соң патшалық
еткен, аласапыран уақытта ел басқарған Васи
лий Шуйский Қасым хандығының жұртына да,
Қасым ханының өзіне де тура жол көрсете ал
маған еді. Өтірік шындай болған аласапыран
заман Орақ Жанарасланұлы үшін де, Оразмұ
хамед үшін де қатерлі сипат алды. Аласапыран
кезеңнің сұрапылы тағдырдың тар жол, тайғақ
кешуінде бұл екі арысты жалған патшаның то
бымен тоғыстырды.
Жалған патша Тушинода жүгенсіздік жа
сап, қаныпезерлік көрсетті. Күн өткен сайын
оның көргенсіз болмысы әр түрлі қырынан со
рақылықпен ашылып жатты. Мұның өзі Қасым
хандығының ханы, қазақ ханзадасы Оразмұ
хамедтің, оның қасындағы қандыкөйлек серігі
Орақтың көздерін шындыққа жеткізді. Олар өз
дері патша деп таныған адамның Дмитрий атын
жамылған бір арамза, қасиетсіз қарақшы екені
туралы қорытындыға келді. Айналасын жинақ
тап, Мәскеуге бару туралы ойға тоқтаған бұл екі
асыл жан өз жақындарымен астыртын хабарласа
бастайды. Тілеулестер, іштартушылар тобы бір
те-бірте арта түседі.
Жалған Дмитрийдің шын болмыс-бітіміне
көздері жеткен белгілі ақсүйектер, әскери қыз
меткерлер бүлікшімен бірге болуға, оған қызмет
етуге арланып, Мәскеуге орала бастайды. Патша
тағындағы Василий Шуйский оларға кешіріммен
қарап, тиісті лауазым береді. Көзі ашық, ақиқат
жолындағы парасатты, арлы азаматтардың мұн
дай беталысы жалған Дмитрийді қатты үрейлен
діреді. Оның берекесіздігі, үрейі ұшқан мүсәпір
күйі Орақтың қырағы көзінен де таса қалмайды.
1609 жылдың аяғында Тушинодағы жалған
Дмитрийдің тобырына король Сигизмундтың
елшілері келіссөз жүргізуге келеді. Сигизмунд
бастаған топ пен жалған патша бастаған топ
Мәскеу тағынан үміті бар бәсекелестер еді. Со
ған қарамастан Мәскеуге қарсы күресте екеуі
тізе қосып, бірігіп кетіп отырды. Шынға келген
де, бұлардың әрқайсысы екіншісімен және Мәс
кеу билігімен бірдей соғыс жағдайында болды.
Оның үстіне Сигизмундтың адамдары жалған
патшаның қарамағында полк басқарып жүрді.
Жалған патшаның ордасында Сигизмундке іш
тартушылар көбейіп келе жатты. Рожинский
бастаған кәнігі әскербасылар жалған патшаның
сыртқы дүниемен қарам-қатынас жасау аясын
қысып, өз уысында ұстады. Осының бәрі жал
ған патшаның өз айналасындағылардың қастан
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дығына ұшыраудан сақтанып, 27 желтоқсанда,
әйеліне де қарайлай алмай, түн жамылып Ка
лугаға қашуына алып келді. Ол кеткен соң Ту
шинода сапырылыс басталады. И. Заруцкийдің
басына қатер төнгенде, оны князь Рожинский
қорғап қалады [9, 21.02.1610]. Оразмұхамед пен
Орақ батыр Тушинода қалып қойғанда, Оразмұ
хамедтің ұлы Мұхамед-Мұрат жалған Дмитрий
мен бірге Калугаға кеткен болып шығады. Жұрт
әр тарапқа бет алады. Қасым ханы Оразмұхамед
1610 жылдың 31 наурызында кешқұрым Алек
сандр Збровскиймен бірге Смоленск түбінде
тұрған король Сигизмундтың тобына келіп қо
сылады [8, 31.03.1610]. Қасым ханы корольмен
мына сөздерді айтысып амандасады: «Мен – се
нің қарашыңмын. Сенің ұлық мәртебеңе қызмет
қылып, қанымды төгуім үшін қол бер, қолыма
қару бер» [9, 03.04.1610].
Смоленск қамалын күшпен алуға Сигиз
мундтың шамасы жетпеді. Қамалды қорғаушы
жүзбасылардың бірі: «Күшіміз сарқылып, әліміз
құрып біткенде амалдың жоқтығынан бәрібір
берілуге мәжбүр боламыз. Өйткенше қазір бе
рілейік» [9, 01.11.1609], – деген ойын білдірген
екен. Ол сол сәтте жазаға тартылады: сол күн
нің ертеңінде жан тапсырады. Cоған қарамас
тан Король қамалды қорғаушыларға Оразмұха
мед бастаған әскербасылар мен боярларды және
басқаларды елшілікке жіберіп, қамалды бейбіт
жолмен алмаққа талпынады. Қамал қорғаушы
лар елшілер өкілі әкелген хатты оқиды, король
дің талабын біледі, елшінің басына бал құяды,
содан соң оны бұдан былай мұндай хатпен кел
меу туралы қатты ескертіп, кері қайтарады [9,
18.04.1610].
Оразмұхамед пен Орақ та Смоленск түбінде
тұрақтай алмайды. Қасым ханы Мәскеуге ора
лу туралы ойға біржола тоқтағанмен, ол ойын
іске асырудың жолы бұралаң болып шығады.
Мәскеу патшалығындағы В. Шуйский 1610 жы
лы тамызда тақтан тайып, монах кейпіне түсті.
Мемлекет билігі Федор Иванович Мстиславс
кийге тиді. Ол елдегі алпауыттарға, боярлар мен
князьдерге ақыл салып, патриах Ермогенмен
бірге Сигизмундтың ұлын Ресей патшасының
тағына отырғызу туралы ұсыныс көтерді [2, 19].
Жолкевскийдің айтуынша, Ф.И. Мстиславский
король Сигизмундтың ұлы Владиславқа қатты
іш тартқанға ұқсайды [8, 118]. Шын мен жал
ғанды, оң мен терісті, дұрыс пен бұрысты айыру
хан үшін де, қарашы үшін де қиынға айналды.
Осындай аласыпыран жағдайда Қасым ханы ба
ласының, әйелінің жалған Дмитрийдің қолында
қалғанын айтып, гетманның рұқсатымен Смоле
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нск түбінен Калугаға бет алады [8, 190]. Орақ ба
тыр да сонда келеді.
Калугада болған бірер ай ішінде Оразмұха
мед те, Орақ батыр да жалған Дмитрийдің қы
лықтарынан жерініп, іштен тынады. Оразмұха
мед жалған Дмитрийдің жанында нөкер болып
жүрген баласы Мұхамед-Мұратты өзімен алып
кетпек болып едәуір уақыт өткізеді. МұхамедМұрат бұл тұста жалған патшаға бар көңілімен
ауып, оның: «Қасым ханының тағына сені отыр
ғызамын», – деген алдамшы сөзін буынына тү
сіріп алған еді. Осындай ойдағы, осындай күй
дегі Мұхамед-Мұрат мақтанға, мансапқорлыққа
біржола бой алдырып, әке тілегін аяқ асты етеді.
Жалған патшадан да, жалған дүниеден де шар
шап, шалдыққан әкенің ойы балада болғанда,
баланың ойы далада болып шығады. Көз алдын
да Қасым хандығының алтынмен апталған хан
тағы тұрғандықтан, бала басқа жаққа көз салып,
басқа нәрсеге ой салып жатпады. Сондықтан ол
әкесінің Мәскеуге кетпек ойын мақұлдамады,
онымен тоқтап қалмай, болған әңгімені жалған
Дмитрийге жеткізді. Мұны естіген жалған Дмит
рий Қасым ханы Оразмұхамедтің көзін жоюға
бекінеді.
1590 жылы Ресейдің шведтерге қарсы соғы
сында қолбасы ретінде үлкен ерлік көрсету, 1598
жылы Ресейдің қырымдықтарға қарсы соғысы
на қатысу, 1601 жылы Ресейдің Қырым хандығы
бетіндегі барлық қарулы күшіне қолбасы (воево
да) болу және басқа да ірі соғыс істеріне басшы
лық жасау Оразмұхамедтің қалың ел алдында
да, қаптаған қарулы күш алдында да абыройын
асырған-ды. Оның оқ пен оттың ортасына сан
рет кіріп, одан сан рет сау шыққан, отқа салса,
күймеген, суға салса, батпаған нағыз қаһарман
қолбасы ретінде аты шығып, даңқы жайылған
болатын. Қасым ханының ел-жұрт, халық үшін
сіңірген еңбегі, хандықтың қарулы күші мен қа
рапайым халқы алдындағы қадір-қасиеті аса зор
еді. Оны бүкіл қарулы күш бек құрметтеді. Мұн
дай ірі, дара тұлғаның соңындағы қалың қол –
ірі күш. Егер ол Мәскеуге бастар болса, онымен
бірге қалың қол да Мәскеуге кетер еді. Ерлігін
ел-жұрты таныған мұндай ерен азаматқа, Қасым
хандығының бас қолбасысы әрі ханына ашық
қарсы шығу, оның көзін жою туралы ашық айту
жалған Дмитрий үшін қауіпті, тіпті оның өз ба
сын жұтуға алып келетіндей қатерлі іс еді. Пат
шакештің Калугада жақтастары мен сыбайласта
рының аз еместігіне қарамастан, осы жайлардың
бәрі оның ойын онға, санасын санға бөлгенінде,
мазасын алып, ұйқысын қашырғанында сөз жоқ.
Ақыры ол табиғатына тартып, қарақшылық жол
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ды таңдап алады: Оразмұхамедті ел көзінен та
са, оңаша жерге алдап шақырып, арам ойын сол
сәтте жүзеге асыру туралы шешімге келеді. Елді
бұзған жалған патша жаман ойын жүзеге асыру
жолдарын алдын ала кесіп-пішіп, іске көшеді.
1610 жылы 22 қарашада нөкерлерін жиып, аң ау
лауға шығады. Аң аулауға шығарда Оразмұха
медке хабаршы жіберіп, оны өзімен бірге жүруге
шақырады. Шақыру табан астында болғандық
тан, Оразмұхамед жанына екі адам ғана ертеді.
Орақ батыр бұл жайдан хабарсыз қалады.
Қулық пен сұмдық істе алдына жан салмайт
ын жалған патша Оразмұхамедпен бірге Ока
өзенінен өткен соң, қатарына Михайл Бұтұр
лин мен Игнашка Михнев деген екі жанкештісін
алып, маңындағы көптен бөліне, оңашалана бе
реді. Ойына бөтен ой алмаған хан қапыда қалды.
Аңға шыққан жұрттың көзін ала бере, үш қарақ
шы Оразмұхамед пен оның екі серігін қас қағым
сәтте қылышпен қидалап өлтірді де, Ока өзені
нің мұзын ойып, денелерін суға батырды. Ойға
алған ісін бітірген жалған патша сол жерде бү
лініп, өзін Қасым ханы Оразмұхамед өлтірмек
ші болғанын дабыралап айтып, қорқып-үріккен,
шошып-қалтыраған дауыспен сарайына айқай
салып, ат қойып келеді. Өзінің өлмей, әрең тірі
қалғанын, ал Оразмұхамедтің Мәскеуге қашып
кеткенін айтып, сандырақтайды. Іле Мәскеуге
қашқан Оразмұхамедтің артынан қуғыншы жа
сақ, қарулы топ шығарады [10, 170-171]. Қара
пайым жұрт оның мұнысына сенген болады.
Ал Орақ батыр болған істің жайын астыртын
зерттеп, шындыққа көз жеткізеді. Ол Оразмұха
медтің өліміне оның баласының қатысы барын
біледі. Өз әкесіне өзі опасыздық жасаған, өлім
тілеген сатқын баланың басын алуға бекінеді.
Бұл кезде жалған патша Мұхамед-Мұратты Қа
сым ханы деп жариялаған еді.
Орақ батыр Қасым хандығының жаңа ханы
ның жолын тосып, бірнеше түнді өткізеді. Ақы
рында сәті түскендей болады. Кешкі сауықтан
бұлғақтап келе жатқан жазықты деген басты кек
қылышы қиып түседі. Бірақ, кейін анықталған
дай, бұл Оразмұхамедке де, оның өліміне де қа
тысы жоқ басқа біреу болып шығады. Жалған
патша Орақ батырды адам өлтіргені үшін жауап
қа тартып, абақтыға қамап қояды. Бірнеше жеті
ден кейін оны абақтыдан босатып, достық құша
ғын жайған болады. Орақ батыр оның мұнысын
сыр бермей қабыл алады. Бірақ оның сырты
тыныш болғанмен, ашу-ызасында шек жоқ еді.
Орақ батыр енді жалған патшаның көзін құрту
ға, Оразмұхамедтің қаны үшін қан төгуге, жаны
үшін жан алуға серт етеді.
ISS N 1563-0269

Көп ұзамай жалған патшаның аң аулауға шы
ғатыны белгілі болады. Орақ батыр өз адамда
рына дайын болуды ескертеді. Жалған патша аң
ға шыққан күні бұлар да қаланың әр қақпасынан
бөлек-бөлек шығып, Ноғай даласына бастайтын
Пельн қара жолына бет түзейді. Дерек бойынша,
бұлардың жалпы саны мың қаралы болған екен.
Жалған патшаның шанасына жанай берген Орақ
батыр оның оң қолын иығынан шауып түсіреді.
Ізінше: «Оңбаған алдамшы, ханды өлтіріп, мыр
заны зынданға салғанның қандай болатынын
мен саған көрсетейін!» [11, 189] – деп қаны қай
наған қайсар қолбасының алмас қылышы екінші
рет жарқ ете қалғанда, жалған патшаның бүлік
шіл басы кеудеден төмен домалап, жерге түсе
ді. Қайбір дерек көздерінде жалған патшаның
қолын (басын) шауып түсіретін Орақ батырдың
өзі емес, інісі Зорбек болып көрсетіледі [6, 221222] Жат жерде табысқан жан бауыры, қимас до
сы Оразмұхамедтің өлімі үшін Орақ батыр осы
лай кек қайтарады да, артына алаңдамай, түмен
қолды бастап, туған жеріне, атамекеніне қайтты.
Бұл 1610 жылдың 11 желтоқсаны еді.
Жалған патшаның өлімі Ресейдегі аласапы
ран, бұлғақ жағдайдың оңалуына тікелей ықпал
етті. Ол көзі тірісінде өзінің хандық ордасын
Астраханға көшірудің жолын ойластыруда еді,
оған алып баратын жолды жақсы білетін Орақ
батыр мен оның түменіне де жалпақтап, жалған
қошемет көрсететін. Аласапыранның ортасын
да жүрген шетелдік Мартин Бер осы жайларды
сараптай келіп, былай деп тұжырым жасады:
«Егер жалған Дмитрийдің ойы жүзеге аса қалған
болса, онда Ресей сұмдық алапат ауыртпалықты
бастан кешірер еді. Бірақ одан Құдай сақтады»
[11, 187-188].
Мартин Бердің сөзінің жаны бар. Жалған пат
ша хандық ордасын Астраханға алып келгенде,
елдегі бүліншіліктің одан ары жалғаса беретінін
де сөз жоқ болатын. Оның салмағы, әрине, алды
мен, қарапайым халыққа түсуші еді. Ел азып, ер
сасатындай шақта бүлікбасы жалған Дмитрийдің
өлім табуы Ресей халқының басына үйірілген бү
ліншілік бұлтын серпіп, ел аспанын ашып, қобал
жыған көңілді орнына түсіргендей еді.
Ресей халқының аласапыран, дүрбелең, бұл
ғақ уақыттың қыспағынан аман-есен шығуына
өлшеусіз зор қызмет еткен екі жағдай бар. Оның
бірі – Қасым ханы Оразмұхамедтің шындыққа
көз жеткізіп, жалған патшадан безінген, Мәскеу
билігіне бет бұрған саяси ұстанымы. Екіншісі –
Орақ батырдың естен кетпес ерен ерлігі.
Орақ батыр осы кеткеннен Қырымға барып
бір-ақ тоқтайды. Зорбек әуелі Азовқа келеді,
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одан соң Астрахандағы әкесіне кетеді [13, 185186]. Бұл кезде Жанараслан мырза Астраханда
еді. Орыс мырза кезінде Ресейдің Ноғай Ордасы
на ықпал жасауға ұмтылған талабына ашықтанашық қарсы күресті. Ресейдің Ноғай Ордасын
дағы ықпалына, билігіне деген осы қарсылық
Жанараслан мырзаның саясатында да сақталды.
Ол әке саясатын одан ары қарай жалғастыруға
сақадай сай болды. Алайда Ресейдің ноғай ұлыс
тарына деген ықпалы бұрынғыдан әлдеқайда кү
шейіп, Ноғай Ордасы ішкі тартыстан азып, ақы
ры үшке бөлініп кеткен еді: а) Алты ұл ауылы; ә)
Кіші Ноғай ордасы; б) Үлкен Ноғай ордасы. Бұ
лардың әрқайсысы өздігінше еларалық қарымқатынас орнатуға күш салды. Мысалы, Алты
ұл ауылы Қазақ ордасымен ынтымақта, достық
ниетте болды [14, 421].
Еділ мен Жайық бойына жағалай қамал са
лып, қала тұрғызып, мысықтабандап жылжып
келген, Қазан мен Астраханды алып қойған,
Азовқа қол сала бастаған Ресей Ноғай Орда
сындағы билігін нығайта түсті. Дербестікке,
тәуелсіздікке ұмтылған Жанарасланның ұлы
сын, ауыл-аймағын шауып, мал-жанын олжа
лап отырды. Әкесінің қасына келген Зорбектің
(Александр Урусовтың) қалыптасқан ахуалды
жақсартуға ықпал етуге әлі келмеді. Естерек
мырза Астрахань казактарымен бірлесе оты
рып, Жанараслан мырзаны қамаққа отырғызды.
Астрахань әскербасысы Шереметьев 1608 жы
лы Василий Иванович патшаға жазған ақпарын
да (парақтың сыртына) Жанараслан мен Қанай
мырзалардың бұрынғыша қамақта отырғанын
атап өтеді [13, 162-163]. Естерек бастаған мыр
залардың арасында да мықты бірлік болмады,
алайда олар Жанараслан мырзаға қарсы шығу
ға тура келген жағдайда бас біріктіріп отырды.
Оның үстіне Естерек ордадағы билігін Ресейдің
қолдауымен қорғап, ұстап отырғанын жақсы
білді.
Орақ батыр Қырымға келгенде, ноғайлар
дың жағдайы осындай еді. Ол Қырымға Мәскеу
мемлекетінің жағдайы туралы аса бағалы және
ең соны деген мәліметтерді алып келді. Қырым
ның Мәскеуге қатысты саясатын анықтауда бұл
мәліметтердің маңызы өте жоғары болды. Орақ
батыр Қырым хандығының Мәскеу ісі бойын
ша бас кеңесшісіне айналды, Қырымдағы ноғай
мырзасы Кантемирдің қызына үйленіп, ордаба
сыға жақын адамдардың біріне айналды.
Орақ батыр өзінің атамекеніне оралған соң,
көп ұзамай Ресейдегі аласапыранның басы бол
ған бүлікші топ Астраханға келді. Орақ батыр
дың қолынан өлім тапқан жалған Дмитрийдің
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әйелі, баласы және бүлікші әскербасы Иван За
руцкий Астраханға келіп, жалған Дмитрийдің
жас баласын Астраханда патша деп жариялады.
И. Заруцкий мен Марина Астрахань аймағына
келер қарсаңда Естерек би Мәскеу қызметіндегі
әскери күштің көмегімен өзіне қарсы топтағы
ларды күшпен бағындырып, бас көтерер мырза
ларды қамауға салған еді. Олардың қатарында
Жанараслан мырза да болды. И. Заруцкий қа
маудағыларға бостандық беріп, оларды өз жағы
на тартты. Оның қоластында бірталай казак ата
мандары, қарақшы казактардан тұратын қарулы
күш тұрды. Айналадағы мырзалар Маринаның
жалған Дмитрийден тапқан баласына адалдығын
растап ант бере бастады. И. Заруцкий Естерек
биге қарсы жергілікті мырзаларды, татар жұр
тын, Астрахандағы қарулы қолды пайдаланды.
1614 жылы Естерек би И. Заруцкийге бас иіп,
«заңды патшаның ұлына» адал қызмет етуге ант
берді. Кейін өзінің бұл ісінің мәнісін ол И. За
руцкийдің мынадай өкімді сөзіне амалсыз бағы
нуға мәжбүр болуымен түсіндірді: «Заңды пат
шаның ұлына қызмет ет. Барша христиан жұрты
бас қосып, Дмитрий патшаның ұлын ұлықтап,
патшалыққа сайлады. Егер бізбен бір болғың
келсе, антыңды бер, аманатқа балаңды бер. Бізді
алдама, бізге алдамшы сөз айтпа, әйтпесе алты
ру жұртпен Жанарасланды көтеріп, бәріміз са
ған қарсы шығамыз» [14, 443]. Естерек сөзінің
соңын Жанараслан мен оның немересі, жетіруы
– түп-түгел өзінің бітіспес жауы екенін айтып,
патша ағзамды оларға қарсы өзімен, өзінің ұлан
дарымен бірге соғысуға шақырады [14, 444].
1614 жылы көктемде хатқа түскен мәлімет
терге қарағанда, И. Заруцкий Астрахандағы
ұры-қарыларды, Естерек мырзаны, Жанараслан
мырзаны жұртымен, сонымен қатар татар жұр
тын көтеріп, Самара қаласын алуға аттанбақ
ойда болғанға ұқсайды [14, 419]. Астрахандағы
бүлікші топтың басына аманатқа Естерек, Тінах
мет мырзалар – балаларын, ал Қара Келмембет
інісін беріп, өздері айналасындағы ноғайлары
мен Самараны алуға аттанатынына ант еткен де
седі [14, 421].
Естеректі өз жағына тартқан соң, И. Заруц
кий Орақ батырдың әкесі Жанарасланға сенім
сіздікпен қарап, ақырында оны қамауға ала
ды. Осы жылы мамырдың басында бүлікшілер
Астраханды тастап, Жайықтың бойын өрлеп,
Аю аралына қарай жылжиды. Дерек көздерін
де бүлікшілердің билігі Третьяк Ус деген казак
атаманында екені, қалғандарының бәрі соған
бағынышты екені, аманаттағы ноғайлардың, со
лардың ішінде Орақ батырдың әкесі Жанараслан
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мырзаның билігі де соның қолында екені туралы
мәліметтер сақталған [14, 26]. Осы аласапыран
да Естерек мырза Мәскеу билігіне елші жібе
ріп, Жанараслан мырзаны И. Заруцкиймен бірге
Мәскеуге, өзіне, ноғай ордасына қастандық жа
саушы дұшпан ретінде көрсетіп үлгереді. Мәс
кеу әскербасыларының Естерек мырзаға жаз
ған өкім-хаттарында (грамота) Жанарасланның
Мәскеуге, Естерекке, бүкіл Ноғай Ордасына
дұшпандығы И. Заруцкийдің дұшпандығымен
бірдей аталды [14, 26-28].
В. Хохлов қарулы қол бастап келіп, Астра
ханды бүлікшілерден азат етті. И. Заруцкий мен
Марина бүкіл айналасымен 25 июньде Жайық
тың бойында қолға түсті. И. Заруцкийдің қо
лында пенде болған Жанараслан (Урусов), Орақ
(Тинмаметов) бастаған ноғай мырзаларын, Есте
ректің балаларын казактар Астрахандағы әскер
басылар Одоевский мен Головинге апаруға ұйға
рады [14, 32].
Естерек мырза айналасындағы бірнеше мем
лекетпен бірдей өзара ынтымақтастық туралы
келіссөз жүргізе бестады. Осы келіссөздердің
Түрік сұлтанатына қатысты бағыты бойынша,
Естерек Түрік сұлтанатына бодан болды. Бұл
Қырым тарапынан үлкен қарсылықтың тууына
алып келді. Естеректің Түрік сұлтанына бодан
болып, оған адалдығына ант бергеніне байла
нысты Қырым ханы Жәнібеккерей наразылық
білдірді. Ол Естеректің Түрік сұлтанына емес,
өзіне бодан болуын талап етті. Естерек оны тың
дамады. Мұның үстіне Қара теңіздің батыс жа
ғалауынан тәуелсіз жаңа орда қанат жайды. Ор
да орталығы Белгород болды, орданы Кантемир
мырза биледі.
Қырым ханы Жәнібеккерей Естерекке қар
сы үлкен қолмен Орақ батырды жұмсайды. Орақ
батыр Естеректі Астраханға жақын келіп қону
ға мәжбүр етеді. Осылайша Естеректің ісіне, бір
жағынан, Қырым хандығының, екінші жағынан,
Мәскеу патшалығының көңілі толмады, соны
мен қатар оның ісіне Түрік сұлтаны да разы бол
мады. Қалыптасқан жағдайды негізге ала оты
рып, Орақ батыр мен Зорбек мырза (Александр
Урусов) Мәскеу елшісі Г.К. Болконскийге бас
иіп, құрмет көрсетіп, Естеректің орнына өзде
рінің әкесі Жанараслан мырзаны билікке тағай
ындау туралы тілек білдіреді. Мұның артынша
Қырым ханы Жәнібеккерей Мәскеуге жазған ха
тында былай деді: «Естерек Сізге дос емес, бізге
жолдас емес. Өзі ақымақ, ойы бұзық. Иесіз мал
сияқты ен далада маңып, аярлығымен, жолбике
лігімен жол тауып жүр. Біресе бізге қосылады,
біресе сізге қосылады, енді біресе қызылбастар
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дың шахына бас ұрып, литовтықтардың королі
не жарамсақтанады. Бірақ ешкімге де опа бер
мей, желдей еседі» [15, 94].
Жәнібеккерей ойын одан әрі қарай жалғасты
рып, Мәскеу билігі алдына үлкен мәселе қояды:
Естеректің орнына Орақ батырды тағайындауды
ұсынады. Мәскеу билігі бұл ұсыныстардың бәрі
не өз мүддесі тұрғысынан қарады. Орақ батыр
дың Ресейдегі аласапыран кезде екінші жалған
патша жағына шығып кеткенін, одан туған же
ріне оралғаннан кейін ноғайларды бастап барып,
Ресейдің елді мекендерін шауып, олжа алғанын
патшалық қызметіндегілер ұмыта алмаған-ды.
ХҮІІ ғасырдың басында Түрік сұлтанаты
ның Еуропадағы басты қарсыласы Польша еді.
Түрік сұлтанаты Польшаға қарсы әскери іс-ша
раларына Қырым хандығын тартты. Түрік сұл
танаты мен Қырым хандығы Польшаға қарсы
шапқыншылықтарына Ресейді тартуға мүдделі
болды. 1619 жылы Түрік сұлтаны Қырым ха
нын Польшаға қарсы соғысқа шығарды. Соғыс
жорығына алғашқылардың бірі болып Белгород
ноғайларымен Кантемир мырза, Орақ батыр кө
терілді. Жорық туралы жарлық Қырымды түгел
қамтыды. Олжа тапқысы келген жасақ жорыққа
өздігінше жиналды. Қырымды айнала қоршаған
дұшпандардан қорғауға қажетті күшті сақтап қа
лудың өзі қиынға түсті.
1620 жылы Жәнібеккерей Польшаға қар
сы жаңа жорыққа шықты. Жорықты ханның өзі
емес, қалғасы Дәулеткерей басқарды. Жорықтың
алдын Орақ батырдың ауыр қолы бастады. Жо
рық нәтижесінде Польша Цецора түбінде ойсы
рай жеңілді. Жорықшылар олжаға қарық болды.
Жорық нәтижесіне желпінген Осман сұлтан Жә
нібеккерейге жоңа жорыққа шығу туралы жар
лық берді. Жәнібеккерей бұл жолы жорыққа қы
рымдықтардан, таулық черкестерден, кіші және
үлкен ноғайдан 100 мың қол шығарады. 1621
жылы бұл жорық сәтсіз аяқталады. Осы кезде
Кантемир мырза Бельгород ноғайларының орда
сын Қырым хандығына тәуелсіз деп жариялап,
Түрік сұлтанына тікелей бағынатын әлеуетке ие
болды. Кантемирдің билігі күшейді, бүкіл түрікполяк шекара аймағының сақшысы мәртебесі
не ие болды. Кантемирдің билігінің нығаюына
Орақ батыр зор үлес қосты, өзі де күшейді.
1623 жылы Кантемир ұлысының адамдары
Ресей Украинасының бірнеше уезінің мал-жа
нын олжалап алып кетеді. Бұлардың кім екенін
сұрастырғандар екі топты көрсетеді: бірінші
топ – Орақ батыр бастаған Белгород ноғайлары;
екінші топ – Қырымдағы аласапыран жағдайды
пайдаланып, олжа іздеп шыққан қырымдық Ше
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баш мырза. Дон казактары қағазға түсірген мә
ліметтер бойынша, Орақ батыр Азовқа арнайы
келіп, азовтық ноғайларды осы жорыққа қатысу
ға өзі үгіттегенге ұқсайды. Білемін деушілер осы
жорықта Орақ батырдың өз бетінше іс қылаты
нын, оның Қырымға оралмай, Кантемирге кете
тінін болжап баяндайды.
Қырым хандығы Кантемир мырзаның өз ал
дына бөлек, Түрік сұлтанына тікелей бағынатын
жеке орда болғанына жайбарақат қарап отыра
алмады. Қырым хандығының басына Махмет
керей мен Сағынкерей келді. Жәнібеккерей хан
дықтан босады. Махметкерей мен Сағынкерей
тұсында Қырым хандығы күш алып, нығая түс
ті. Хан қызылбастардың шахымен, запорождық
казактармен мәмілелесті, Түрік сұлтанымен те
кетіресетін деңгейге дейін жетті. Ол казактарға
сүйене отырып, Белгородтағы Кантемирді әуле
тімен, ұлысымен Қырымға күштеп алып кетті.
Алайда билік басындағы хан мен ханның қал
ғасы арасында берік, біртұтас бірлік пен тірлік
болмады. Махметкерей (хан) мен Сағынкерей
(қалға) екеуі екі жаққа тартты: Махметкерей –
түрік сұлтанына, Сағынкерей – қызылбастардың
шахына. Хан мен ханның қалғасы арасындағы
алауыздық хандықтың күші мен қуатына кері
әсерін тигізбей қоймады.
1627 жылы Кантемир мырза өзіне жақын
он үш мырзамен бірге мың қаралы адам болып,
Қырымнан қашып шығады. Онымен бірге Орақ
батыр да болады. Кантемир, Кантемирдің інісі,
Орақ мырзалар он мың ноғайлымен Белгородта
тұрады [16, 17]. 1628 жылы қыста Сағынкерей
Белгород (Ақкерман) аймағын шауып, Дунайға
дейін барады, Бабадаг асып, олжаға батайын деп
тұрғанда, Кантемир мен Орақ батыр 30 мың тың
қолмен күтпеген жерден шыға келіп, оның әске
рін жеңеді. Сағынкерей санаулы адамдарымен
аман қалып, Қырымға көктемде жетеді.
Ізінше Кантемир қалың қолмен келіп, хан
мен қалға, Мәскеу елшілері тығылып жатқан
қаланы қоршауға алады. Қоршаудағылар ашы
ғады. Хан мен қалғаға көмекке запорождық чер
кестер келіп, олардың жанын сақтап қалады.
Кантемир мырза мен Орақ батыр Каф түбіне
ығысады [16, 70] Хан мен қалға түрік сұлтанына
қарайтын Каф түбіне келгенмен, шешуші соғыс
ісін бастауға батпайды. Сөйтіп тұрғанда 21 июнь
күні Каф түбіне теңіз жолымен бұрынғы хан Жә
нібеккерей мен бұрынғы қалға Дәулеткерей Тү
рік сұлтанының пәрменімен жиырма кеме әскер
мен келіп түседі де, Кантемир мырза мен Орақ
батырдың қолымен бірігеді. Жәнібеккерей мен
Махметкерей екі жақ болып қатты шайқасады.
102

Ұрыс барысында Махметкерей (хан) мен Сағын
керей (қалға) жағындағы қол түгелдей Жәнібек
керей мен Дәулеткерейдің жағына шығып кетеді
[16, 71].
А.А. Новосельский татарлар мен ноғайлар
дың 1618-1630 жылдардағы олжа үшін жасаған
жорықтарын жылдар және аймақтар бойынша
саралап келіп, осы жорықтардың бәрі Орақ ба
тыр, Қлыш мырза және басқа белгілі мырзалар
дың бастауымен болғанын атап өтеді.
1633 жылдың басында Түрік сұлтаны Ресей
ге жақтасып, Польшаға қарсы Кантемир мырза
ны жұмсайды. Жорық қолын бастап Орақ батыр
шығады. Жорық барысында ол үлкен жеңіс
ке жетіп, қыруар адамды тұтқынға алады. Осы
жылдың күзінде Польшаға қарсы қызылбастар
дың Абаз пашасы да жорыққа шығады. Орақ ба
тыр Абаз паша бастаған жорыққа да қатысады.
Бірақ бұл жорық күткендегідей нәтижелі бол
майды.
С. Тарбеевтің Қырымға елшілігінің (16261628 жылдар) барысы туралы патшаға берген
ақпарында Қырымда Махметкерей хан мен хан
зада аяғынан нық тұраса, Кантемир және оның
бауырлары мен немерелері Орақ батырмен бірге
бүкіл ноғайлармен Қырымнан кетіп, үлкен ноғай
дағы Астрахань түбіне барып, патшаға бас имек
ші, патшаның кең қолтығының астында болмақ
ниетте екенін және патшаның астрахандықтар
дың айыптарын кешіріп, бәрін бастап Қырымға
баруынан үміт ететінін жазады [16, 98-99].
Айтылған жайлардан Орақ батырдың ата
жұртына, үлкен ноғайға бармақ ойы барын аң
ғаруға болады. Сонымен қатар оның Түрік сұл
танына бас иген Қырымға көзқарасы да лайық
ты сипатталған. Осы ақпардың соңында Қырым
патшалығына Жәнібеккерейдің келгені, Мах
меткерейдің қашып кеткені, Кантемир мырза
мен Орақ батырдың өз адамдарымен қырымдық
тардың малы мен жанын олжалағаны жайында
айтылады [16, 98-99].
1630 жылға қарай Ноғай ордалары айнала
сындағы мемлекеттердің, хандықтардың, ұлыс
тардың өзара саяси қарым-қатынасы шиеленісе
түсті. Қырым ханы Махметкерей мен хан қал
ғасы Сағынкерей кетіп, хан тағына Жәнібек
Керейің отыруына, хан қалғасы болып Дәулет
керейдің келуіне Кантемир мырза үлкен еңбек
сіңірген еді. Оның кейбір қырлары доминикан
дық Эмиддо Доттелли Д’Аскони жазбаларында
(1634) суреттелді [17, 106-114]. Кантемир мырза
мен Орақ батырдың өмірінде елеулі өзгерістер
болды. Кантемир мырзаның хандықтағы орны
биіктеп, беделі жоғарылай түсті. Алайда қы
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рымдықтар оның бұған дейін өз ұлысын Қырым
хандығынан тәуелсіз, Түрік сұлтанына тікелей
бағынатын әлеуетке жеткізгенінен секемденіп
қалған еді. Қырымдықтар оған сенбей, күдікпен,
дұшпандықпен қарады. Хан мен ханның қалға
сы да сондай көзқарасты ұстанды. Мұны Канте
мир білмей қалған жоқ. Қолайлы жағдай туған
да, Қырымды тастап, Белгородтағы өз ордасына
келді. Ноғай ордасының мырзалары мен қырым
дықтар арсындағы жаулық іштей пісіп-жетіліп
келе жатты. Сонымен қатар Түрік сұлтанының
Қырым ханына талабы да жоғарылай берді. Сұл
тан қырымдықтардан қызылбас шахына қарсы
соғысқа 30 мың қол жіберуді талап етті. Жәнібек
Керей бұл талапты орындай алмады. Хан өзінің
айналасындағы ханзадалар мен мырзалардың
басбұзарлығына да тосқауыл қоя алмады. Хан
ның жаңа қалғасы Азаматкерейдің өзі осы жол
мен олжа тапты. Кіші Ноғай мен Азов татарлары
Мәскеу Украинасына өз беттерінше олжа салды.
1632 жылдың басында Жәнібеккерей хандықтың
белгілі адамдарының, мырзалардың талабына
мойынсұна отырып, олардың Мәскеу аймағы
на үлкен жорық жасауына рұқсат берді. Бұл хан
мен патша арасындағы ынтымақтастық туралы
ант беріп бекітілген келісім-шарттар (1615 жыл
ғы және 1630 жылғы) талаптарына қайшы еді.
1633 жылы қырымдықтардың Мәскеу мемлеке
тіне жорығы басталды. Осы кезде Қырым ханы
Түрік сұлтанынан Мәскеу мемлекетімен достық
та болу, Польшаға қарсы жорыққа дайындалу ту
ралы жарлықтар алды. 1634-1636 жылдары кіші
Ноғай және үлкен Ноғай ұлыстары күш қосып,
қырымдықтармен мәмілелесті, сөйтіп Мәскеу
патшалығының жеріне олжа салып барды. Өзде
рі де олжа болды. Жәнібеккерейдің хандығының
соңғы кезеңінде (1634-1635) Қырым хандығы
сырт мемлекеттермен қарым-қатынасындағы саяси бағытын жоғалтып, хандық тізгінін босатып
жіберді. Түрік үкіметі Жәнібеккерейдің орнына
Қырым хандығына Инайеткерейді тағайындады
(1635-1637), Құсамкерей ханның қалғасы болып
бекіді. Жаңа хан Түрік сұлтанынан тәуелсіз бо
лу жолын қарастырды. Осы жолды ол алдымен
Кантемирді шабудан бастайды. Кантемир үйішімен Түркиеге қашты. Мырзалар бет-бетімен
кетті. Қырымдықтар Кантемирдің ұлысын Дон
ның оң жағалауынан Қырымға аударды. Азов
қаласын сырттан қорғаушылардың қатары күрт
кеміді. Орақ батыр, Кантемирдің бауыры Сал
маш мырза өздерінің Қырым ханына тәуелділігін
мойындады. Кантемирдің ұлысын алып, ордасы
на бет алған хан қалғасы әскерінің ноғайлардың
тосқауылына ұшырады. Қырымға келе жатқан
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жолда таң ата ноғай қолы (мыңға жуық) ханның
қалғасына шабуыл жасайды. Қырымдықтар қы
рылады, ханның қалғасы өлім табады.
Қалыптасқан жағдай казактар үшін өте қо
лайлы болады. Олар күш қосып, қару-жарақта
рын сайлап, кедергі-тосқауылсыз Азов қамалқаласының түбіне келеді. Қорғансыз қалған
Азовты оны қорғаушы аздаған қол мен тұрғын
дардан тартып алу казактар үшін қиындыққа
түспеді. Азов қаласы сәуір айында казактардың
қолына көшті. Азовтың казактардың қолына кө
шуі Қырым хандығы үшін де, Түрік сұлтанаты
үшін де, олардың ортасында қыспаққа түскен
Ноғай ордасы үшін де орны толмастай үлкен
шығын болды. Қаланың маңындағы ноғайлар
дың тоз-тозын шығарып, қаланың өзін қорған
сыз қалдырғаны үшін Инайеткерей ханға Түрік
сұлтаны қатты қаһарын тікті. Инайеткерей үшін
оның алдындағы хандардың ұстанған саясаты
тиімді болмай шықты. Әсіресе, Азов қаласының
казактардың қолына өтуі бүйірге қадалған шан
шудай болып тұрды. Ханның кеңесшілері Азов
үшін Түрік сұлтанының кезкелген уақытта айып
тағуға дайын тұрғанын ескертеді. Бірақ Азовты
казактардан қайтарып алудың жолы табылмады.
Хан бүкіл мырзаларын, ақылшы ақсақалдарын
жинап, кеңес құрады. Неше түрлі ақылдар айт
ылғанмен, ханның жайны жай таппайды. Орақ
батыр ханға Азовты казактардан күшпен тартып
алудың мүмкін еместігін айтады: «Азовқа бар
күшіңді жиып келгеніңмен, оны ала алмайсың,
оған ештеңе де істей алмаймыз. Егер Азовты ал
ғың келсе, Мәскеу мемлекетіне жорық жасап бар
да, Ресейде күз бойы, тіпті одан да ұзақ уақыт
бойы майдан сал, олар Азовты сонда ғана бере
ді. Мәскеуде өстім, Мәскеудің салтын бір кісі
дей білемін. Әйтпесе Азовты өзіңдікіндей көре
алмайсың, қожаңа да оны жақсылықпен бере
салмайды».
Инайеткерей хан Орақ батырдың бұл кеңесін
қабыл алмайды, ашу шақырады: «Ауыздарыңды
ашсаңдар, айтатындарың – өтірік. Бәріңнің ал
дайтындарың – мен. Сұлтанның пәрменін орын
дамағандардың ақыры қандай болғанын білесің
дер. Сендердің ақылдарыңды алып, солардың
аяғын құшқым келмейді. Егер сұлтан Азовқа бар
деп бұйырса, онда мен Азовқа баруым керек, тіпті
бәріміз қырылып қалсақ та» [15, 268-269; 12, 771773]. Азовты қайтарып алу мүмкін болмады.
1637 жылы маусымда Түрік сұлтаны Қы
рым ханының орнына Бегадыркерейді бекітеді.
Инайеткерей Қырымнан кетіп, сұлтанның дәр
гейіне бас ұрады да, сол жерде өлім табады. Кан
темир мырза да сол жерде жан береді.
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Азовты казактардан қайтарып алу Бегадырке
рей ханның ғана емес, бүкіл орданың, Түрік сұл
танының алдында тұрған басты міндетке айналды.
Бегадаркерейдің Азовты казактардан тартып алуға
шамасы жетпеді, сұрап алуға болмады. 1638 жылы
сәуірде Бегадыркерей казактарға Азовты қайтарып
беру туралы сөз айту үшін ноғайлардың көсемде
рінің бірі Қожамұрат Ұлық ағаны, оған қосып Сал
танаш Ақсақ-Келмембет дегенді жібереді. Елші
нің тобында 400 адам болады. Бірақ елші Азовқа
кірмейді. Казактар оның жіберген адамдарымен
сөйлеседі [11: 765-768; 769-770]. Казактар оларды
тыңдап болып, мынадай жауап қайтарғанға ұқсай
ды: Не айтып тұрсың? Астрахань мен Қазанның
қалай алынғанын білмейміз. Ал Азовты біз Құдай
дан сұрап алдық. Оған дейін біз қорысты пана
лап, қамыс күркеде тұрып, Құдайға жалбарынып
жан сақтадық. Енді, міне, Құдай тілегімізді берді,
тас қабырғалы, биік шатырлы қалаға ие болдық.
Ал сендер сондай қаланы тастап шық дейсіңдер.
Біздің әлі де Құдайдан үмітіміз бар. Құдайдан сен
дердің Темірек, Табань, Керчь деген қалаларыңды,
артық көрмесе, Кафты да сұрап алмақ ойымыз
бар [15, 271].
Азовты казактардың оп-оңай басып алуы
оның айналасындағы ноғайларды Қырым ма
ңына аударумен байланысты екенін кеш білген
Түрік сұлтаны Қырым ханына ноғайларды еркі
не жіберу туралы жарлық шығарады. Бұл шақта
ноғайлардың өз иелігіндегі ұлыс жоққа тән еді,
өзгелердің ұлысында тұру олардың таршылық
та, жоқшылықта күн көруге мәжбүр етті. Қы
рымдықтар ноғайларға сенбеді, оларды Мәс
кеуге қарап кете ме деп қауіптенді. Осы қауіпке
бойын алдырған Бегадыркерей хан ноғайлардың
басындағы бірнеше беделді мырзалардың көзін
жойды. Мәскеудің Қырымға жіберген қызмет

шілері Фустов пен Ломакиннің 1639 жылдың
көктеміндегі (14 мамыр) ақпарларына қараған
да, Бегадыркерей хан Орақ батырды ел басына
туған қиын күннің жайы бойынша «ақылдасу
ға» шақырады. Бегадыркерей хан «ақылдасуға»
алаңсыз келген Орақ батырды қасындағы мыр
заларымен бірге өлімге қияды. Айдынды Орақ,
ноғай халқының қаһарман ұлы Орақ батыр,
бауырының жамандығы мен арамдығынан, са
насыздығы мен опасыздығынан, сатқындығы
мен оңбағандығынан ойда жоқта опат болды.
Мәскеуде қалған ұлы Василий Петрович Урусов
Ресейдің белгілі әскербасысы, князь Иван Бори
сович Репиннің қызы Степанида Ивановна Репи
наны әйелдікке алып, үйлі-жайлы болды.
Қырымдықтар ноғайларды өзара ұрысты
рып, шабыстырып қоюмен шектелмей, оларды
езіп, жаншуға бағыт алды. Ноғайларды Қырым
маңынан аластау, ашық далаға айдап тастау ту
ралы Бақшасарайдағылар ұран тастады. Қырым
дықтар ноғайларға қарсы жазалау шараларын
жүргізді. Казактар ноғайлардың Дон бойындағы
бұрынғы қоныстарына оралуына, сөйтіп Ресей
патшасының қоластына кіруіне мүдделі болды.
Ноғайлар Донның арғы бетіне қарай шұбырды.
Көзкөргендердің айтуына қарағанда, Қырымнан
ауып, Донға кеткен ноғайлардың саны, әйелдер
мен балаларды есептемегенде, 30 мың мөлше
рінде болғанға ұқсайды. Ноғай мырзалары Мәс
кеуге өз қалауларымен бодан болып қосылды,
Азов айналасын мекен етті. Дон казактары қы
рымдықтардан жан сауғалап қашып келген но
ғайларға пана болды. Ноғайлардың енді біразы
Еділ мен Жайық арасындағы далалы аймақты
мекендеп қалды.
Ноғай, ноғайлы дәуірінің шындықтарын жыр
лағанда, жыраулардың омырауын жас жуды.
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Қазақ халқының басынан өткен тарихи оқиғалардың көпшілігі
әдебиеттен тиісті дәрежеде орын алып отырған. Сол себепті қазақ
халқының, соның ішінде Қазақ хандығы тарихын зерттеушілердің
бәрі де қазақ әдебиетінің мұраларына үңілмей кете алмайды. Қазақ
халқы – өзінің тарихын әдебиеті арқылы баяндаған халық. Қазақ хал
қының тарихы мен әдебиеті мән-мазмұны жағынан бір-бірімен өте
тығыз байланысты. Халық тарихының мол мұрасы оның фольклорын
да сақталады.
Қазақ халқының ауызекі шығармашылығы әсіресе, ХІІІ-ХVІІІ ға
сырларда күшті дамыды. Қыпшақтар мен басқа да түрік тайпала
рының өркен жайған ауызша поэзиясы болды. Көркем сөздің нағыз
шебері болған Сыпыра жырау мен Қодан тайшы, Асанқайғы мен Қаз
туған (ХІV-ХVІ ғғ.) жыраулардың шығармашылығы кеңінен танылып,
олар шығарған тарихи шындықты бейнелейтін батырлар жыры халық
зердесінде сақталды. Бұл тарихи кезең Қазақ хандығы құрылуының
алғышарттарының кезеңіне жататындықтан аталған жырларда сол
дәуірдің қоғамдық өмірін бейнелейтін мәліметтер кездеседі.
Шоқан Уәлиханов «Көшпелілер философы» атаған Асанқайғы
(Хасан Сәбитұлы) ХV ғ. ортасында Керей мен Жәнібек сұлтандар бас
қарған қазақ руларының Әбілқайыр ұлысынан бөлініп шығып, Қазақ
хандығын құруды жақтап қана қоймай, ол біраз уақыт олардың ақыл
шысы болды, халықты бірлікке,билеушілерді әділдікке шақырып,
толғаулар шығарды. Ол өз өлең, толғауларында мемлекетті нығайту,
елдің қорғаныс қабілетін арттыру қажетін насихаттайды.
Түйін сөздер: Қазақ хандығы, ауыз әдебиеті, Асанқайғы, Қобы
ланды батыр, Қодан тайшы, Ақжол би.
Historical events experienced by Kazakh people reflected in verbal
literature. Therefore the researchers of Kazakh khanate history couldn’t ig
nore a heritage of Kazakh literature. Kazakh people are people that devel
oped the history through literature. History and literature of Kazakh people
are very close. Rich heritage of people history is saved in folklore.
Verbal literature of Kazakh people especially strongly developed in
ХІІІ – ХVІІІ c. A verbal poetry was developed for kipshak and other turkic
tribes. Poetry of the real masters of artistic word as Sypyra, Kodan taishy,
Assan kaigy and Kaztugan (ХІV – ХVІ cc.) were widely known among peo
ple and their poems were saved as describing historical reality. Due to the
reference of this period to the period of Kazakh khanate formation these
compositions include information characterizing public life of that epoch.
Key words: Kazakh khanate, verbal literature, Assan kaigy, Kobylandy
batyr, Kodan taishy, Akzhol bi.
Исторические события, пережитые казахским народом, нашли
отражение в устной литературе. Поэтому исследователи истории Ка
захского ханства не могут обходить наследия казахской литературы.
Казахский народ – народ, который излагал свою историю через лите
ратуру. История и литература казахского народа тесно взаимосвяза
ны. Богатое наследие истории народа сохранено в фольклоре.
Устная литература казахского народа особенно сильно было раз
вито в ХІІІ-ХVІІІ веках. У кипчаков и других тюркских племенах была
развита устная поэзия. Широко были известны произведения нас
тояших мастеров художественного слова, как Сыпыра жырау, Кодан
тайшы, Асан кайгы и Казтуган (ХІV-ХVІ вв.), в памяти народа сохрани
лись их богатырские эпосы, описывающие историческую реальность.
Так как, этот исторический период относится к периоду становления
предпосылок образования Казахского ханства, в этих сочинениях
есть сведения, характеризующие общественную жизнь той эпохи.
Ключевые слова: Казахское ханство, устная литература, Асан
кайгы, Кобыланды батыр, Кодан тайшы, Акжол би.
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Еуразияның шетсіз де шексіз ұлы даласын ертеден мекен
етіп мал өсіріп, жан бағып жүрген түркі тектес көшпелі тайпа
лардың бірыңғай этникалык топка жіктеліп, қазақтың халық
болып қалыптасуы нәтижесінде ХV ғасырдың орта шенінде
Қазақ хандығы құрылды. Мұның өзі теңдесі жоқ оқиға бол
ды. Ол шашырап жүрген қазақ тайпаларының ертеден аңсап
армандаған бір орталыққа бірігіп, егеменді ел болу тілегін іс
ке асырды. Олардың этникалык жер аумағын бүтіндеп, ежел
гі қазақ жерінің алғашкы шекараларын белгілеуге мүмкіндік
туғызды.
Қазақ хандығының шаңырағын көтерген Ақ орданың әйгі
лі билеушісі Ұрыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек хан
болды. Олар асқан ақылды, салихалы саясат жүргізіп, Шу жә
не Талас алқаптарында орналасып, Қозыбасы деген жерде Қа
зақ хандығының алғашқы туын тігіп, халықтың басын қосып,
олардың ел болып еңсемізді көтерсек деген тілегін іске асыруға
белсене кірісті. Қазақ ру-тайпаларын өз төңірегіне топтасты
рып, олардын арасындағы алауыздықты басып, бірлікке, ынты
маққа ұйытты. Толассыз жүріп жатқан қантөгіс соғыстар мен
ішкі қырқыстар үдеп, халқын күйзеліске ұшыратқан көрші ел
дердегі қазақтарды өз қол астына тартты. Осындай жағдайда
XV ғасырдың 50-70 жылдарында Дешті Қыпшақ жерінен Қазақ
хандығына екі жүз мың үй көшіп келді. Мұның өзі хандықтың
атақ-абыройын аспандатып, қадір-қасиетін арттырды. Соны
мен бірге оның қол астындағы халықтың өріс-қонысын, жер,
су жағдайын кеңіте түсуді келелі міндеттердің бірі ретінде алға
тартты.
Бұл тұста көп елдерде ішкі қажеттіктің сыртқы олжамен
толықтырылуы айып саналмайтын. Қазақ хандары көршілес
Моғолстан, Дешті-қыпшақ жерлеріндегі ел, жер, билік үшін
жүргізіліп жатқан бітіспес күрестің ұрымтал тұстарын шебер
пайдаланып олардың есебінен хандықтың жер аумағын барған
сайын кеңіте түсті. Олар отырықшылығы – егіншілігі қалып
тасқан, қол өнері мен саудасы дамыған Сыр бойындағы қала
ларды қол астына қаратуға орасан зор күш-жігер жұмсады. Бұл
қалалармен қарым-қатынас жасауға көшпелі халықтар мүдделі
болды. Өйткені, олар өнеркәсіптік тауарларды, күнделікті тұр
мысқа қажетті бұйымдарды қалалардан алатын. Сөйтіп, XVI
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ғасырдың бас кезінде Сыр бойындағы көптеген
қалалар қазақ хандығына қарады.
Қазақ хандығы дәуірі тек қана өзара дау-шар,
қырқыстармен ғана емес, сонымен қатар қала
лардың өсуімен, сыртқы саяси және сауда қыз
метінің жандануымен, жазу-сызу мен әдебиеттің
дамуымен сипатталады. Бұрынғы мәдени дәс
түрлер қайта түлеп, барлық этникалық топтарға
ортақ жаңа мәдениет қалыптасты.
Қазақ халқының басынан өткен тарихи оқи
ғалардың көпшілігі әдебиеттен тиісті дәрежеде
орын алып отырған. Сол себепті қазақ халқы
ның, соның ішінде Қазақ хандығы тарихын зерт
теушілердің бәрі де қазақ әдебиетінің мұралары
на үңілмей кете алмайды. Қазақ халқы – өзінің
тарихын әдебиеті арқылы баяндаған халық.
Оның әдебиетінде кейбір образдық әсірелеуіне
қарамастан тарихи деректер мен айғақтар сон
шалық мол да ұтымды берілген. Қазақ халқының
тарихы мен әдебиетінде мән-мазмұны жағынан
бір-бірімен өте тығыз байланысты келіп отыра
тын мәселелер аз емес. Былайша айтқанда, қазақ
халқының басынан өткен түрлі тарихи оқиғалар,
қоғамдық даму барысындағы түрлі мәселелер
оның ауыз әдебиетінде де із қалдырған. Бұл жағ
дайды Қазақ хандығының құрылу тарихын жанжақты зерттеп жүрген белгілі тарихшы-ғалым
Берекет Кәрібаев былайша айқын атап көрсете
ді: «Халықтың өмірінде терең із қалдырған ұлы
тұлғалар, маңызды оқиғалар, күрделі өзгерістер
міндетті түрде халықтың санасына әсер етіп, ол
ауыз әдебиетінің әртүрлі материалдары арқылы
бейнеленеді. Сөйтіп, олар ауызша дерекке айна
лып, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырған» [1].
Осы топтағы шығармалардың кез келгені
тарихты толықтырып, кеңірек мағлұмат береді.
Тарих пен әдебиет бірін-бірі толықтырып, терең
түсінік беруге жәрдемдеседі. Ауыз әдебиетінде
халық өзінің тарихын, басынан кешкен оқиғала
рын, тарихи кезеңде өмір сүріп, қолбасшылық
еткен нақты адамдарды кең пейілімен суреттеп,
олардың бойына ерлікті, ақылдылықты, алып
тұлға мен асқан шешендікті, көсемдікті үйіптөгіп, ұмытылмас ірі тұлғалар жасаған. Халық
өзінің арман мүддесіне сай болуы тиісті-ау де
ген талап-тілегін де сол кейіпкерлерге жүктеп,
соның бойына сыйғыза суреттеген. Халық өзінің
мұратына лайық батыр ұлдары мен қыздарын,
олардың ерлік, адамгершілік сипаттарын жыр
лап, тарихи оқиғаларды сол кейіпкерлер арқы
лы, солардың бастарынан өткен істері арқылы
жеткізіп отырады. Батырлар жырының көбінің
негізінде тарихи оқиға жатады. Қазақ ауыз әде
биеті ел тарихымен тығыз байланысты. Тарихи
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деректің бай көзі – батырлық жыр толғаулар.
Эпостың негізгі ерекшелігі – оның тарихпен, та
рихи оқиғалармен байланыстылығы. Ауыз әде
биеті материалдары қоғам өмірінен, тарихи бол
мысынан құнды деректер береді.
Халық тарихының мол мұрасы оның фоль
клорында сақталады. Қазақ халқының да тари
хы ауыздан-ауызға тарап, аңыз-әңгімелер, ба
тырлық жырлар, шешендік сөздер, неше түрлі
хикаялар түрінде жеткен. Бір сөзбен айтқанда,
халық тарихын оның ауыз әдебиетінің түрлері
жинақталған фольклордан табуға болады. Аңыз
түбі – ақиқат. Аңыздардағы деректерде шындық
тың жаңғырығы бар. Әуел бастан тарихи шын
дыққа құрылған аңыздардың оқиғасы, ондағы
тарихи тұлғалар өмірде болып өткен жайлардан
хабардар етеді.
Қазақ халқының тарихы ауызша тарих айту
дәстүрі шежіре, тарихи аңыз-әңгімелер, ақынжыраулардың толғаулары арқылы ұрпақтан-ұр
паққа жетіп отырғаны баршаға мәлім. «Жеті ата
сынан да» көп аталарын (немесе халық тарихын)
білетін бабаларымыздың зерделілігі мен шежі
решілдігі немесе халқымыздың көптеген ғасыр
лар бойы қалыптасқан далалық ауызша тарихна
масы (ДАТ). Далалық ауызша тарихнама (ДАТ)
деген анықтаманы ғылыми айналымға алғаш ен
гізген қазақстандық белгілі шығыстанушы В.П.
Юдин еді.
Қазақ халқының ауызекі шығармашылығы,
әсіресе, ХІІІ-ХVІІІ ғасырларда күшті дамыды.
Қыпшақтар мен басқа да түрік тайпаларының
өркен жайған ауызша поэзиясы болды. Көркем
сөздің нағыз шебері болған Сыпыра жырау мен
Қодан тайшы, Асанқайғы мен Қазтуған (ХІVХVІ ғғ.) жыраулардың шығармашылығы кеңі
нен танылып, олар шығарған тарихи шындықты
бейнелейтін батырлар жыры халық зердесінде
сақталды. Алтын Орда мен Дешті Қыпшақ хал
қының тарихын бейнелейтін «Ер Тарғын», «Қам
бар батыр», «Алпамыс», «Қобыланды батыр»,
«Едіге батыр» және басқа жырларды солардың
қатарына жатқызуға болады. Қазақтың батырлар
жыры эпосқа тән аңыз сияқтанғанмен, олардың
бәрі дерлік тарихи оқиғаларға құрылған. Бұл та
рихи кезең Қазақ хандығы құрылуының алғы
шарттарының кезеңіне жататындықтан аталған
жырларда сол дәуірдің қоғамдық өмірін бейне
лейтін мәліметтер кездеседі.
Қазақ хандығының құрылу тарихы мәселе
сін қарастырғанда мына жағдайды айтып кету
орынды. Шоқан Уәлиханов «Көшпелілер фило
софы» атаған Асанқайғы (Хасан Сәбитұлы) ХV
ғ. ортасында Керей мен Жәнібек сұлтандар бас
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қарған қазақ руларының Әбілқайыр ұлысынан
бөлініп шығып, Қазақ хандығын құруды жақтап
қана қоймай, ол біраз уақыт олардың ақылшысы
болды, халықты бірлікке,билеушілерді әділдікке
шақырып, толғаулар шығарды. Ол өзінің алғаш
қы қазақ хандарына деген ойларын былай жет
кізеді:
Ай, хан, мен айтпасам білмейсің,
Айтқаныма көнбейсің.
Шабылып жатқан халқың бар,
Аймағын көздеп көрмейсің.
Аңдып жүрген көп дұспан
Елге жау боп келеді.
Тіл алсаң іздеп қоныс көр,
Желмая мініп жер шалсам,
Тапқан жерге ел көшір,
Мұны неге білмейсің!? [2].

Жыраулық поэзияның алғашқы өкілдері, ке
зінде бүкіл Дешті Қыпшақка даңқы жеткен Қодан
Тайшы, Сыпыра жырау, Асанқайғы, Қазтұған
жыраулар жаңа әдебиеттің ізашарлары ғана
емес, көне мұраны жалғастырушылар деп те са
налады. Асанқайғы туралы аңыздар ноғай, қыр
ғыз, карақалпақ халықтарында да сақталған.
Асанқайғы – көптеген нақыл сөздердің, филосо
фиялық толғаулардың авторы. Ол өз өлең, тол
ғауларында мемлекетті нығайту, елдің қорғаныс
қабілетін арттыру қажетін насихаттайды.
Асанқайғының «Ел айрылған» күйі, Қазту
ғанның «Сағыныш» күйі түркі тілдес тайпалар
іріктеліп, ноғай, қазақ айрылып тұтас бір халық
тың, қазақ халқының өмірге келуі карсаңындағы
толғақ күйі іспеттес. Олардың бұдан да басқа да
күйлері болғаны туралы да айтылады. Бірақ олар
бізге жетпеген.
Осы кезеңге тән тағы бір оқиға – Қобыланды
батырдың Арғын руының атақты биі Ақжолды
(Дайырқожа) өлтіріп қойғанда, бұл жағдай аңыз
бойынша Керей мен Жәнібек бастаған тайпалар
дың дауды әділ шеше алмаған Әбілқайырға на
разылық ретінде Моғолстанға көшіп кетуіне се
бепкер болады. Осыған байланысты көне қазақ
поэзиясының тарихында Қодан тайшының аты
және оның баласы Ақжолды Қобыланды өлтіріп
кеткенде шығарған жоқтауының үзіндісі:
Қарақыпшақ Қобыландыда нең бар еді, құлыным,
Сексен асып, таянғанда тоқсанға
Тұра алмастай үзілді ме жұлыным! –

деген жолдар сақталғаны белгілі [3].
Дешті Қыпшақ даласының әйгілі ақында
рының бірі болған Қодан шежірелік аңыздарға
сәйкес арғын тайпасының негізін қалаушы бо
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лып табылады, ал екінші бір деректер бойынша
Қодан (Қотан, Кодон, Кодян) – половец-қыпшақ
хандарының бірі (Мадиярлардың Венгрияға қо
ныс аударуын басқарған жетекшілерінің бірі де
Котян деп аталған).
Қодан шығармаларының бірнеше жолы ғана
сақталған, ол оның ұлы Ақжолдың (бір нұсқада
Дайырқожа) қарақыпшақ Қобыланды батырдың
қолынан қаза табуына байланысты шығарылған
жоқтау өлеңінің үзіндісі табылды. Жырда қайғы
үстіндегі қарт әкенің ұлын «құлыным» деп жоқ
таған зарлы үні, бір сәтте өне бойын жайлаған
қасірет пен өкініш, аяныш пен өзін кінәлаған
жай-күйі терең сезіммен берілген. Ақжолдың
(Дайырқожа) Әбілқайыр хан тұсында барлық
даулы мәселелерді әділ шешкені үшін Ақжол
атанып, атақты би болғаны мәлім. Ол 1456 жылы
өлген. Егер оның әкесі сол кезде тоқсанға таян
ғанын ескерсек, Қодан ақын 1370 жылдарда ту
ған деп жорамалдауға болады.
«Қобыланды» жыры – тайпалық эпос тү
рінде туып, бірте-бірте жалпыхалықтық жыр
ға айналған қазына. Қазан төңкерісінен бұрын
ғы фольклортану ғылымында бұл жырды орыс
патшасы Иван Грозныйдың 1552 жылғы Қазан
хандығын жаулап алу оқиғасымен байланысты
ра қарау басым болды. Кезінде Мәлік Ғабдуллин
бұл пікірге қарсы шығып, «Қобыланды» жы
рының одан үш жүз жыл бұрын ХІІІ ғасырдағы
парсы жерін билеген Шыңғыс ханның ұрпағы
Ғазан ханға қарсы күрестің барысында туған
эпос екенін жазған еді. Жалпы, «Қобыланды»
жырының нұсқалары батырды бес түрлі кезең
ге апарып телиді. Солардың алғашқысы ІХ-Х
ғасырлардағы пешенег дәуірі, екіншісі ІХ-ХІ
ғасырлардағы оғыз-қыпшақ заманы. Үшіншітөртінші кезең ХV-ХVІ ғасырлардағы Ноғайлы
ордасы мен Өзбек-Қазақ ұлысы кезеңімен бай
ланысты. Ал жырдың қайсыбір нұсқалары ба
тырды бергі ХVІІІ ғасырдағы Жоңғар жорығына
араластырады. Әлбетте, мұның бәрі фольклор
заңдылығына сәйкес, осы жырды жырлап тара
тушы жыраулардың елін сүйген, елі сүйген баһа
дүр батырға ділгірлігінен, белдеуден ат кетпеген
беймаза замандардағы халықтың батырға зәру
лігінен туған.
Шын мәнінде Қобыландының өмір сүрген
дәуірі белгілі. Бұл – тарихи ақиқат. Тәуелсіздік
алғаннан кейінгі шыққан төл энциклопедиямыз
да мынадай жолдар бар: «Қара қыпшақ Қобы
ланды – (шамамен ХV ғасырда өмір сүрген)
батыр, тарихи қайраткер. Көшпелі өзбек мемле
кетінің негізін қалаушы Әбілқайыр ханның бас
батыры. Қазақ шежіресінде Қобыландыны Қара
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Қазақ хандығының құрылуы тұсындағы тарихи оқиғалардың ауыз әдебиетіндегі көрінісі

қыпшақтан тарайтын Тоқтарбайдан туғызады.
Қобыландыдан Беркімбай, Беркімбайдан бес
таңбалы Қыпшақ ұрпақтары өрбиді... Ел аузын
дағы деректерге қарағанда, оның бейіті Қобда
өзенінің бойында», – делінген. Қобыланды ба
тыр – шын мәнінде қайталанбас эпостық образ
деңгейіне жеткен тарихи тұлға. Кейінгі кешен
ді зерттеулер Қобыланды батырдың ХV ғасыр
да Сырдың бойында хандық құрған Әбілқайыр
тұсындағы Өзбек-Қазақ кезеңінде өмір сүргенін
айғақтайды.
Ғалым Әуелбек Қоңыратбаевтың жазуын
ша, Қобыланды батыр Әбілқайыр ханның екі
төбе биінің бірі болған. Себебі, әзірге белгісіз,
Қобыланды ханның «Ақжол» биі атанып кеткен
екінші биі Дайырқожаны ұрып өлтіреді. Жыр
да айтылатын Дайырқожаның әкесі Қодан жы
раудың: «Қара қыпшақ Қобыландыда нең бар
еді, құлыным, сексен асып таянғанда тоқсанға,
тұра алмастай үзілді ме жұлыным, адасқанын
жолға салдық бұл ноғайлы ұлының, аққан бұ
лақ, жанған шырақ жалғыз күнде құрыдың, Қара
қыпшақ Қобыландыда нең бар еді, құлыным!»
деп келетін жыр жолдарының өзі батырдың Өз
бек (Әбілқайыр) хандығының іргесі шайқалатын
тұста ғұмыр кешкеніне дәлел бола алады.
Бір қызығы, аталған жоқтауда Қобылан
дыға қатысты ешқандай жазғыру жоқ, жырау
атышулы батырмен ұстасқан баласының өлімі
не күйініш білдіреді. Өзбек ханның мұрагері –
Әбілқайыр Шәйбанидың қабырғалы екі биінің
арасындағы осы оқиға, түптеп келгенде ұшса құс
қанаты талатын ұлан-ғайыр жерді алып жатқан
үлкен бір ұлыстың екіге жарылуына себеп бол
ғанға ұқсайды. Осылайша ел іші алатайдай бүлі
ніп, Керей мен Жәнібек сұлтандардың хандық
тан кетіп, мұның аяғы Шу бойындағы Қозыбасы
тауының етегінде дербес Қазақ хандығының құ
рылуына алып келеді. Бір жағынан Қобыланды
батырды ұлтымыздың бүгінгі атауының қалып
тасу шағының бастауында тұрған тарихи тұлға
десек те болады.
Осыған орай белгілі тарихшы Қойшығара
Салғараның мына пікірін де ескермеске бол
майды. Ол өзінің «Қазақтар» атты роман-эссе
сінде: «...Қобыландының Дайырқожаны өлтіруі
– елді екіге айыруының себебі емес, тек желеуі,
ал, елдің екіге айрылуының тарихи шындығы
басқада. Есен Бұғының Керей мен Жәнібек сұл
тандарға Шу өңірінен шұрайлы жерді сайлап
беруінде терістік шығыстан еміне енген ойрат
тар мен оңтүстік батыстан көзінің сұғын қадаған
Ақсақ Темірдің шөбересі Әбу Сайд мырзаға ар
қа сүйеген өз ағасы Жүніске қарсы күресте өзбек
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жауынгер жігіттерін қалқан етемін деген мақсат,
ізгі үміті жатыр» – деп жазады.
Қазақ батырлық жырларын шыққан зама
нына және тарихи кезеңіне қарай төрт дәуірге
бөлуге болады дей келе, ғалым Е. Ысмайылов
«Қобыланды» жырын ХІV-ХVІ ғасырлардағы
ноғайлы заманының батырлар жырына қосады.
Қайғысы мен қасіреті мол, шытырман оқиғалы
ноғайлы заманынан қалған жыр аз емес. Халық
тарихындағы осы бір аса ауыр кезең жырларда,
күйлерде анық сақталып қалған.
«Қобыланды батыр» жырында ұшырасатын
негізгі қаһармандар есімдері Алтын Орданың
ыдырауы мен Қазақ хандығының құрылуы оқи
ғаларының ортасындағы тарихи тұлғалар. Та
рихи Қобыландының Алтын Орда ыдырап, Қа
зақ хандығының құрыла бастаған кезінде өмір
сүргеніне жазба дәлелдің болмауы, оның сол
дәуірде өмір сүргендігін жоққа шығармайды.
Ал, Алтын Орданың ыдырап, Қазақ хандығы құ
рылған дәуірде тарихи тұлғалар қатарында Қо
быландының да тарихи жырда, эпоста, шежіре,
аңыздарда көрінуі кездейсоқ емес. Көшпелі түрк
халықтарында тарихи аңыз, жыр, шежіреге тари
хи дерек көзі ретінде қарастырылады және сол
деректердің көбі жазба мағлұматтармен сәйкес
келеді.
Сондықтан да «Қобыланды батыр» эпосы
ның, зерттеушілер айтып жүргендей, Әбілқайыр
ханның ұлысы екіге бөлініп, халқымыздың тари
хында шешуші рөл атқарған 1456 жылғы Қазақ
хандығы құрылар алдындағы ұлысаралық өзара
қақтығыстарды бейнелейтін және осы кезеңде
туып қалыптасқан аса құнды эпикалық туынды
екендігі даусыз.
Қай эпос та тарихи оқиғадан, шындықтан туады. Сөйтіп, ол шындық та, эпос қаһарманы да
бірте-бірте көркем образға айналады. Қазақ жы
раулары ешқашан қиялдан эпос, дастан тудыр
маған. Олар өмір сүрген, халқына қорған болған
батырларды, қайраткерлерді жырлаған, дәріп
теген. Эпос қаһармандары қиялдан туды дейтін
пікірден біз үзілді-кесілді арылуымыз керек [4].
Қорыта келе айтарымыз, қазақ халқының та
рихы оның әдебиетімен тығыз байланысты. Қазақ
халқының басынан өткен тарихи оқиғалар оның
реалистік бағыттағы көркем әдебиетінің көрнек
ті үлгілерінде тарихи шындық тұрғысынан сон
шалық дәлме-дәл суреттеліп отырған. Ал ауыз
әдебиеті қазақ тарихының қайнар көзі болып та
былады. Жырау ел тағдырын шешер ірі оқи
ғалар, аса мәнді көкейкесті мәселелер тұсында
толғанған. ХV-ХVІІІ ғасырлардағы жыраулар
елдік, ерлік, өмір дін, заман хақында толған
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ған.  жер-суды, ата-мекенді қорғау, ел бірлігін
сақтау мәселелерін жырлаған. Жырау-этног
раф, яғни қазақ тарихы мен мәдениетінің жар
қын беттерін өз өнері арқылы кейінгі ұрпаққа
жеткізуші тұлға. Қ. Қасқабасовтың «Жыраулар
поэзиясындағы ең басты тақырып Қазақ хан

дығын құрған ру мен тайпалардың татулығы
мен бірлігі және мемлекетті нығайту мен оның
жауынгерлік күшін арттыру болды» [5] – деген
пікірі де көкейге қонымды. Қазақ халқын бірлік
ке, елдікке, ерлікке үндейтін бұл шығармаларды
білу, ұмытпау бүгінгі таңда да өте қажет.
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В статье рассматриваются вопросы изучения ханских ярлыков в
качестве источников, содержащих важнейшие сведения по полити
ческому, социально-экономическому развитию средневековых го
сударств. В делопроизводственной практике средневековых ханств
ярлыки были основным видом официальных актовых источников. Та
ким образом, на основании анализа адресата ярлыков можно выявить
полный перечень административных чинов средневековых государс
тв, сделать обобщающие выводы о политическом устройстве после
золотоордынских ханств, осветить эволюцию делопроизводственной
документации. Вместе с тем они являются основным источником при
разработке политических, экономико-правовых и аграрных отноше
ний кочевого общества. Ярлыки помогут осветить многие явления,
характерные для средневекового общества, исследовать эволюцию
различных феодальных институтов, начиная с момента их возникно
вения вплоть до исчезновения. Они содержат богатый материал по
изучению закономерностей социально-политических процессов ряда
средневековых государств Средней Азии, в том числе и Казахского
ханства.
Ключевые слова: ханские ярлыки, иммунитетные грамоты, ис
точник права, административно-политическое устройство, диплома
тический анализ формуляра.
In the article the questions of study of khan labels are examined as
sources containing major information on political, socio-economic devel
opment of the medieval states. In the record keeping practices of medieval
khanate labels were the main type of official acts sources. In this regard,
based on analysis of the destination labels can reveal the full list of admin
istrative officials medieval states, to make general conclusions about the
political structure medieval khanates, to highlight the evolution of record
keeping documentation. Labels will help to light up many phenomena
characteristic for medieval society, investigate the evolution of different
feudal institutes, since the moment of their origin up to disappearance.
They contain rich material on the study of conformities to law of sociopolitical processes of row of the medieval states of Middle Asia, including
the Kazakh khanate.
Key words: khan labels, immunity deeds, source of right, adminis
tratively-political device, diplomatic analysis of formular, medieval states.
Мақалада хан жарлықтары ортағасырлық мемлекеттердің саяси,
әлеуметтік-экономикалық тарихы бойынша маңызды мәліметтер жи
нақтаған деректер ретінде қарастырылған. Ортағасырлық мемлекет
тердің іс-қағаз жүргізуінде хан жарлықтары негізгі ресми құжаттар
ретінде айналымда болған. Осыған байланысты жарлықтар адресат
тарын талдау нәтижесінде ортағасырлық мемлекеттердің әкімшілік
шендерінің толық тізімін, саяси құрылымы туралы толық мәлімет
терін, іс-қағаздардың дамуы мен эволюциясы туралы маңызды де
ректерді алуға болады. Жарлықтарда ортағасырлық мемлекеттердің
белгілері мен құбылыстарын, оларға тән феодалдық институттардың
пайда болуынан бастап жойылуына дейін зерттеуге болады. Дерек
терде Орта Азияның ортағасырлық мемлекеттерінің, оның ішінде Қа
зақ хандығының әлуеметтік-саяси үдерістер зандылықтарын зерттеу
бойынша құнды дәләлдер мен деректер бар.
Түйін сөздер: xан жарлықтары, иммунитеттік грамоталар, құқық
тық дерек, әкімшілік-саяси құрылыс, формулярдың дипломатикалық
талдауы.
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Интерес исследователей к проблемам социально-эконо
мического и политического развития, духовной и культурной
жизни Золотой Орды, ставшей предтечей образования Ак Ор
ды, Ногайской Орды, Сибирского, Казанского, Астраханского,
Крымского ханств и Большой Орды, перманентен, он ширится
на современном этапе развития исторической науки. В связи с
этим актуализируется необходимость изучения различных ви
дов автохтонных письменных источников, прежде всего ярлы
ков и дипломатических посланий ханов Золотой Орды и пос
ледующих средневековых ханств XIV–XVI вв. На огромной
территории, включающей Монголию, Иран, а также регион
Средней Азии и Казахстана, были созданы актовые источники,
по внешней форме и внутреннему содержанию очень схожие
между собой. Эти официальные акты создавались по единому
шаблону и внешней форме и имели общий абстрактный фор
муляр.
В делопроизводственной практике средневековых ханств
ярлыки были основным видом официальных актовых источни
ков. Кроме того, наблюдается широкое распространение ярлы
ков не только в тюркоязычном делопроизводстве. В Русском
государстве ярлыки получают широкое применение в качестве
иммунитетных грамот. Особенно ценны ханские ярлыки при
изучении экономических, культурных, дипломатических и дру
гих аспектов средневековых государств периода XIV–XVI вв.
Вместе с тем они являются основным источником при разработ
ке политических, экономико-правовых и аграрных отношений
кочевого общества. Ярлыки помогут осветить многие явления,
характерные для средневекового общества, исследовать эволю
цию различных феодальных институтов, начиная с момента их
возникновения вплоть до исчезновения. Они содержат богатый
материал по изучению закономерностей социально-политичес
ких процессов ряда средневековых государств Средней Азии, в
том числе и Казахского ханства.
Благодаря находкам и исследованиям И.Н. Березина,
И.  Хаммера-Пургшталя, В.В. Григорьева, Ф.Ф. Лашкова,
Я.О.  Ярцова, Ч.Ч. Валиханова, В.В. Радлова и других ученых
ряд ханских ярлыков был введен в научный оборот. Работы
этих исследователей, опубликованные в середине и во второй
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половине XIX века, содержат анализ накопления
исторических знаний по истории Золотой Орды,
взаимосвязанности научных процессов и зако
номерностей. Значимость их состоит не столь
ко в исторической интерпретации источников,
сколько в сборе, правильном прочтении и пони
мании текстов, в их археографическом и пале
ографическом изучении – описании, первичной
обработке и комментировании. Эти публикации
и исследования, хотя и носили предварительный
характер, создали предпосылки для изучения со
циально-экономического и общественного ст
роя государственных образований, входивших в
состав Золотой Орды. Они внесли важный вклад
в изучение ярлыков и заложили прочный фунда
мент для научного исследования автохтонных и
аутентичных актовых источников.
В 60-е годы XIX в. И.Н. Березин публикует
труды «Тарханные ярлыки Тохтамыша, ТимурКутлука, Саадат-Гирая» и «Внутреннее устрой
ство Джучиева улуса (по ханским ярлыкам)».
Он подвергает классифицированию имеющийся
материал, что было необходимо для изучения
общественного строя тюркских ханств средне
вековья. Им впервые делается попытка реко
нструировать иерархию феодального сословия
в Джучиевом улусе, последовательно осветить
его эволюцию, используя актовые источники. В
его работах содержится структура налогово-по
датной номенклатуры, в соответствии с которой
держатели ярлыков освобождались от налогов.
И.Н. Березин не только выявил состав налогов и
повинностей, но и установил наиболее общие и
действенные виды и разновидности феодальных
налогов. Такие как «амбар малы» – амбарные
пошлины, «борла тамгасы» – пошлины с виног
радников, «табанлы кызмет» – пошлина с ары
ков и прочие [1, с. 83-85; 2, с. 112-113].
И.Н. Березиным было исследовано лишь
три ярлыка: Тимур-Кутлука (24 апреля 1398 г.),
Тохтамыша (26 октября 1392 г.) и Саадат-Гирея
(март 1524 г.) [1, с.118]. Он ввел их в научный
оборот, произвел полный текстологический ана
лиз, их перевод и описание. В ходе исследования
был поставлен вопрос о форме написания, ука
зано на своеобразие и природу возникновения
этой группы актовых источников.
Изучение тюркоязычных источников в то
время делало первые шаги, и этим объясняются
допущенные неточности при переводе текстов
ярлыков. Об этом свидетельствуют признания
самого И.Н. Березина и исправления его проч
тений, произведенные позднее В.В. Радловым и
другими исследователями [3, с. 265-266]. Автор
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не рассматривал ярлыки как комплекс источни
ков, не разделял их на типы и разновидности,
так как им было изучено небольшое количест
во ярлыков. Вместе с тем после исследований
И.Н.  Березина ханские ярлыки стали объектом
внимания научной общественности.
Изучение ярлыков в западной историогра
фии второй половины XIX века было связано с
текстологическим анализом. И. Хаммер-Пургш
таль, один из первых исследователей ярлыков,
перевел текст и провел филологический анализ
ярлыка Тимур-Кутлука [4, с. 267]. Несмотря на
некоторые неточности при переводе, на что ука
зывал И.Н. Березин, его переводами пользова
лись все последующие исследователи ярлыков.
Он перевел ярлык с целью извлечь важнейшие
сведения по истории Золотой Орды, посвящая
целую главу политическому устройству монго
лов [2, c. 269]. Вместе с тем, не сумев провес
ти сравнительно-исторический анализ ярлыков
ввиду недостаточного количества источников,
он не видел существенной разницы обществен
ного устройства монголов в Персии, Китае и на
Волге [5, c. 260]. Автор не ставил перед собой
задачи комплексного изучения всех источни
ков, его внимание было привлечено к переводу
и научным комментариям текстов отдельных
ярлыков.
Среди исследователей, изучавших пись
менные источники по истории и этнографии
казахского народа, следует отметить труды
Ч.Ч. Валиханова. В своих статьях «Замет
ки при чтении книг профессора И.Н. Берези
на «Ханские ярлыки», «Письмо профессору
И.Н.  Березину» он делает подробный анализ
арабской и уйгурской транскрипции текстов
дипломатического ярлыка (битика) Тохта
мыш-хана польскому королю Ягайлу от 13921393 гг., Саадат-Гирея от 1523 года и сойюр
гального ярлыка Девлет-Гирей-хана от 1569
года [6, c. 131-133; 7, c. 153-157]. Им были
опубликованы русские переводы текстов яр
лыков Девлет-Гирей-хана и битика Тохтамы
ша польскому королю Ягайлу. Целью иссле
дования Ч.Ч. Валиханова была расшифровка
архаических слов, встречающихся в ханских
ярлыках Тимур-Кутлука и Тохтамыша. Вмес
те с тем при объяснении ряда терминов автор
дает подробное описание политическим явле
ниям и институтам средневековых государств.
На основании имеющихся в научном обо
роте текстов ярлыков можно проследить адми
нистративно-политическое устройство и изме
нение статуса ханской власти в Золотой Орде.
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И.Н. Березин пишет, что в Золотой Орде госу
дарственные или ханские акты носили назва
ние «ярлыки» – «публикации, повеления» или
«дептерь», «дефтерь» – «сверток» [2, c. 189].
Традиция выдавать ярлыки как символ особого
ханского расположения восходит, скорее всего,
к родоначальнику монгольской империи Чин
гис-хану. В монографии Эренжен Хара – Да
вана со ссылкой на «Сокровенное сказание»
упоминается следующее: «В 1206 году на ку
рултае в верховьях реки Онона Тимучин был
провозглашен божественным Чингис-ханом.
Здесь он раздал награды и назначил на госуда
рственные должности своих единомышленни
ков. Пожаловав 95 военоначальникам ханские
ярлыки на звание темников, не дал лишь ярлык
своему сподвижнику Богурчи-нойону, сказав:
«Степень его ниже ханов, но выше темников
и харачудов, зачем ему ярлык?»» [8, c. 93-94].
Впоследствии механизм выдачи ярлыков не
потерял своего первоначального значения, но
несколько усложнился. По мере развития госу
дарственного устройства Орды все письменные
источники монголо-татарских монархов ста
ли называться «ярлыками» [9, c. 977]. Золотая
Орда «Улус-улы» являлась составной частью
Монгольской империи, хотя и обладала широ
кой автономией. Правители Золотой Орды мог
ли издавать собственные грамоты, но в силу
признания ими верховной власти великого хана
грамоты эти содержали упоминание его имени.
Поэтому в письменных актах золотоордынских
правителей в инвокации присутствовала фраза:
«Предвечного бога силою / великого хана бла
годенствием/ … /багатура хана / указ мой» [10,
c. 140]. Грамоты эти нуждались в утверждении
великого хана в Каракоруме, местные правите
ли не имели права издавать собственно ярлы
ки. Поэтому их распоряжения носили наимено
вание «грамота», «указ», «слово», но никак не
«ярлык» – повеление [10, c. 141].
Однако уже первые ордынские правители
проводили достаточно самостоятельную поли
тику. В 1267 году внук Батыя Менгу-Тимур в
своем ярлыке заменяет упоминание великого
хана фразой следующего содержания: «Пред
вечного бога силою, наш, Менгу-Тимура, указ»
/ либо «Вышняго бога силою /вышняя троица
волею / Менгутемерево / слово» [11, c. 55-56].
Таким образом, правитель Улуса Джучи офи
циально принимает статус хана, поставив себя
на один уровень с верховным правителем Мон
гольской империи. В 1269 году правители трех
улусов Монгольской империи (Золотой Орды,
ISS N 1563-0269

Улуса Чагатая в Средней Азии и Улуса Угедэя –
на Памире) официально объявили свои владения
независимыми от великого хана Хубилая, став
шего к тому времени китайским императором –
основателем династии Юань. Все последующие
правители Орды уже являлись независимыми
монархами, носили ханский титул и обращались
к адресатам ярлыков с «повелением» – как и над
лежало суверенным государям [12, c. 99]. Более
того, примерно с середины XIV века правите
ли Орды вводят в употребление еще одно офи
циальное название своего государства – Могул
Улус, считая именно себя преемниками Великой
Монгольской империи в политическом, госуда
рственном и правовом отношении. Собственно
ханские постановления тоже стали официально
именоваться ярлыками именно с этого времени.
Таким образом, на основании текстов ярлыков
можно проследить изменение статуса ханской
власти в Золотой Орде.
С учётом дипломатического анализа фор
муляра и сопоставления его основных частей
можно выделить начальный протокол текста,
состоящий из обязательных элементов: инво
кации – начальной формулы, так называемого
обращения, и интитуляции – адресанта (име
ни автора), которые исходят от монгольских
или китайских формул. Имя хана и «слово на
ше» выписываются обычно золотом и являются
обязательным элементом всех известных ярлы
ков [13, c. 15]. Обязательным элементом на
чального протокола также является инскрипция
(адресат), в которой указывается имя владель
ца (держателя) ярлыка. В адресате дается пол
ный перечень гражданских и военных чинов
придворных чиновников, к которым обращен
этот ярлык. Сопоставив начальные протоколы
введенных в научный оборот ярлыков, можно
сделать важнейшие выводы об административ
но-политическом устройстве послезолотоорды
нских государств.
В качестве примера можно привести инск
рипцию (адресат) одного из самых ранних тар
ханных ярлыков. А.П. Григорьев, длительное
время занимавшийся вопросами реконструкции
ярлыков русским митрополитам, предлагает
следующий текст ярлыка Менгу-Тимура митро
политу Кириллу от 10 августа 1267 года: «Пред
вечного бога силою, наш, Менгу-Тимура, указ
даругам-князьям городов и селений, князьям
войска, писцам, таможникам, проезжим послам,
сокольникам и звериным ловцам» [14, c. 44].
В тарханном ярлыке золотоордынского
хана Тимур-Кутлуком Мухаммеду и его сы
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новьям от 24 апреля 1398 года адресат значи
тельно расширен.
1. Я, Тимур-Кутлук, говорю
2. Огланам правого и левого
3. крыла
4. Имеющим десять тысяч добрых на
чальников
Тысячным сотским и десятникам их
Внутренних городов
5. Казиям и муфтиям
Шайхам и суфиям их
6. Их писцам палат
7. Сборщикам и таможенникам их
8. Разъезжим и дорожникам
9. Бекаулам и туткаулам
10. Почтовым и станционным
10. Сокольникам и барсникам
11. Ладейщикам и мостовщикам
11. Блюстителям порядка на базаре ...........
(Публикуется по изданиям В.В. Радлова) [3,
c. 3].
Так, например, в этом ярлыке можно найти
полный перечень княжеских степеней и адми
нистративных чинов. Поскольку в текстах яр
лыков чины духовенства стоят на видном месте,
значит, им отводится и важное значение в го
сударстве. Кроме того, по содержанию текстов
ярлыков мы можем судить о политической ие
рархии.
По мере развития государственности полно
мочия церкви увеличивались, о чем мы находим
свидетельства в ханских ярлыках. Например,
в грамоте Хусайна Байкары от 1469 года при
сутствует только статья-клаузула формуляра,
предоставляющая беспрепятственный проезд:
«Предписывается хакимам, и даругам, и охрани
телям путей и перегонов и послам приходящим
и уходящим, и прочим…». (Публикуется по из
даниям А.П. Григорьева) [14, с.109-110].
В тексте сойюргального ярлыка МухаммедГирей хана от 1577 года, который, на наш взгляд,
хорошо отражает изменения в системе аграрных
отношений второй половины XVI века мы ви
дим перечисление административных чинов:
«Победоносный, храбрый Мухаммед-Гирей
Хан. Слово мое:
Великой Орды правой руки и левой руки
владетельным слугам болярам: начальникам
областей, стотысячникам, десятитысячникам,
внутренних селений и городов бекам исправни
кам, верховным законоведцам и учителям ве
ры, народным судьям и блюстителям порядка,
благочестивым старцам и набожным их после
дователям, «канцелярским писцам диванов, ре
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месленникам, перевощикам и мостовщикам, со
кольникам и охотникам, едущим, проезжающим
посланцам и гонцам и всему многому Ордынс
кому народу, законно чем либо владеющему, да
будет ведомо…..» (Публикуется по изданиям
Я.О. Ярцова) [15].
Как видим, принципиально состав адресатов
(инскрипция) ярлыков практически не изменял
ся не только в течение всего времени существо
вания Золотой Орды, но и после ее распада. Ад
ресатами являлись те лица, от которых в той или
иной степени зависела реализация прав, предос
тавляемых ханами держателям ярлыков. Приве
дем фрагмент одного из самых ранних ярлыков
Менгу-Тимура (1267 г.): «Предвечного бога си
лою, наш, Менгу-Тимура, указ даругам-князьям
городов и селений, князьям войска, писцам, та
можникам, проезжим послам, сокольникам и
звериным ловцам» [14, с. 44]. И для сравнения  –
более поздний ярлык Тимур-Кутлуга (1398  г.):
«Огланам правого и левого крыла... Тысячни
кам, сотникам, десятникам, кадиям, муфтиям,
шейхам, суфиям, писцам палаты, сборщикам
дани, таможникам, дорожникам, букаулам, тут
каулам, ямщикам, базарным надзирателям...» [3,
с. 19]. В исследуемых грамотах перечень адре
сатов несколько шире, например в ярлыке Абул-гази Убайдаллах-хан-бахадур-султана от 1044
г.х. (1634–1635 гг.): «да будет известно и ведомо
сейидам, великим ученым-богословам, доблест
ным ученым мужьям, высокопоставленным эми
рам, почтенным казиям, шейхам и мудрецам, а
также благородным арбабам, всем великим (и)
малым кедхуда и раиййатам, (принадлежащим к
категориям) ходжа и шарик» [16, c. 318]. Упо
минание в более поздних ярлыках представите
лей мусульманского духовенства (кадии, шейхи,
муфтии) отражало принятие ислама и включе
ние мусульманских институтов в систему орды
нского права.
Перечисленные должности в грамоте, дан
ной эмиром Тимуром Туркестанской мечети
Ходжи Ахмета Ясави в конце XIV – начала XV
века, расширяют наше представление о религи
озной иерархии в кочевом обществе. Хатыбом
называли проповедника мечети, занимавшего
важную должность после мутавали. По опреде
лению А.А. Диваева, «каррыями называли лю
дей, выучивших наизусть Коран и обязанных в
определенные дни (понедельник и четверг) чи
тать молитву на могилах знатных представите
лей духовенства». Каррыи всегда находились
на обеспечении и иждивении вакуфа, так как не
несли больше никаких должностных обязаннос
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тей и не занимались физическим трудом. Сог
ласно ярлыку мутавали должны были выдавать
каррыям (при мечети Азрета их было два чело
века) «ежегодно по сто пятьдесят батманов зер
нового хлебанного продукта на их содержание»
[17, c. 52].
Помимо духовенства, представители воен
но-феодальной знати, а также гражданской ад
министрации были важным компонентом со
циальной структуры средневекового общества.
Таковыми являлись упоминающиеся в жало
ванных грамотах и ярлыках «юзбеги» и «мин
беги». В числе представителей центральной и
местной администрации и чиновников назва
ны различные должностные лица, правители
районов и отдельных областей, чиновники по
сбору налогов. В ярлыке Абу-л-гази Абдаллаххан-бахадур-султана 1597–1598 гг. это звучит
следующим образом: «…почтенным эмирам,
великим арбабам, мингбегиям, юзбегиям, мир
хазарам, раиййатам и (всему) обществу (мест
ных) жителей, и всем проживающим (в этой
местности)…» [16 c. 315]. Все они имели зна
чительные земельные участки на правах услов
ного пожалования или получали содержание за
счет собранных с населения налогов. В грамоте
1598 года ряд питьевых источников и несколько
оросительных каналов названы «мульком жите
лей Сыгнака» [16, c. 317]. Однако точно судить
о размерах этих мульков, об их принадлежнос
ти либо отдельным крупным землевладельцам,
либо общине на основании имеющихся данных
не представляется возможным.
Правители областей или представители в
вассальных государствах (на Руси известные
как баскаки) встречались в том случае, когда
ярлык выдавался лицам, проживающим в соот
ветствующих областях или вассальных госуда
рствах. Поэтому упоминающееся практически
во всех ранних ярлыках обращение к «князьям
войска» или «огланам правого и левого крыла»,
связанное с тем значением, которое занимала
военная верхушка в Золотой Орде, здесь не вс
тречается.
Несколько странными, на первый взгляд,
представляются такие адресаты, как «арбабы»
и «мудрецы». Очевидно, названия указывают
на то, чем занимались эти должностные лица.
Также довольно неожиданным выглядит вклю
чение в число адресатов ярлыков выражение
«ходжа и шарик». Они встречаются в трех из
названных ярлыков. П.П. Иванов перевел этот
термин следующим образом: «крестьяне, арен
дующие (земли) у ходжей» и на основании этого
ISS N 1563-0269

сделал вывод о широком употреблении в Сыг
накском регионе землевладения ходжей, что не
лишено веских оснований [18, c. 34-35]. Но В.П.
Юдин склонен переводить это выражение как
«раиййаты, (принадлежащие к категориям) ход
жа и шарик», подразделяя крестьян, таким обра
зом, на две группы: ходжи – собственники зем
ли и арендаторы-издольщики [16, c. 16]. Авторы
МИКХ, ссылаясь на «стандартный характер это
го словосочетания, его употребление в целом ря
де других документов», указывают на ошибоч
ность предположения П.П. Иванова и переводят
этот термин как «раийаты, относящиеся к кате
гориям ходжа и шарик. Здесь «ходжа» означает
непосредственного производителя, самостоя
тельно ведущего хозяйство, – хозяина, а шарик –
издольщика» [16, c. 316]. Чтобы понять причину
включения такого адресата, следует иметь в ви
ду формы землевладения в этот период. И здесь
мы полностью согласны с выводами А.П. Гри
горьева: «однако такое сопоставление (реконст
рукция текста – З.К.) должно проводиться после
осознания конкретных фактов истории середи
ны XIII века, случившихся на территории, где
происходили события, вызвавшие необходимос
ть создания источника, к реконструкции перво
начального содержания которого нам предстоит
приступить» [16, c. 8]. Тщательное сопоставле
ние всех частей ярлыков и реконструкция текста
дадут нам возможность ответить на этот вопрос
в будущих исследованиях.
Таким образом, адресатами ханских яр
лыков Сыгнакского вилайета являлись все те
сановники и чиновники, которые осуществля
ли административные функции на территории
Южного Казахстана. Но поскольку этот аппа
рат постоянно (хотя и не слишком существен
но) изменялся, ханы нередко, перечисляя тех
или иных адресатов, завершали их перечень
заключительным обращением – «всем». Это
делалось, с одной стороны, чтобы включить в
число исполнителей ханских распоряжений тех
должностных лиц, которых на момент выдачи
ярлыка еще могло не быть. С другой стороны,
существенно расширялся круг адресатов, пос
кольку в него включались не только чиновни
ки, но и остальное население тех территорий,
где проживали или просто находились держате
ли ярлыка. Подобное положение делало ярлык
универсальным по кругу адресатов и гаранти
ровало его исполнение любым лицом, которо
му он мог быть предъявлен.
Несмотря на практически исчерпывающий
список чиновников, ценность ярлыков как ис
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точников по истории государственного и адми
нистративного права относительна. Р.Ю.  По
чекаев отмечает, что «они (ярлыки – З.К.)
позволяют установить, какие именно чинов
ники составляли этот аппарат, проследить, как
он изменялся в течение времени существова
ния государства, но не проливают света на их
функциональные обязанности и структурную
иерархию административного аппарата Золо
той Орды. Дополнительные сведения о статусе
того или иного должностного лица мы можем

почерпнуть, лишь привлекая дополнительные
источники, в том числе по истории не только
Золотой Орды, но и других восточных госу
дарств (в частности – Багдадского халифата,
Китая, тюркских государств и пр.)» [10, c. 229230].
Вместе с тем как исторический источник ад
ресат ярлыка позволяет сделать вывод и о рели
гиозной иерархии, о политической и социаль
ной стратификации общества средневековых
государств.
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Мақалада Оғыз мемлекетінің құрылу тарихы баяндалады. Онда
араб және Махмуд Қашқаридың деректеріне сүйене отырып, оғыз
дардың тайпалық құрамы, қоныстанған аумағы, мемлекеттік құ
рылымы және Янгикент немесе жаңа Гузия деп аталатын қаласын,
оның орналасқан аумағы жайлы, Оғыз мемлекетінің өзінің саяси
және әлеуметтік табиғаты жағынан ерте феодалдық мемлекет бол
ғандығы және Оғыздарда Х ғасырдың өзінде-ақ алым-салық жүйесі
қалыптасқандығы баяндалады. Сонымен қатар, оғыздардың көрші
орыс княздарымен, Еділ болғарларымен қарым-қатынасына талдау
жасалынды. Оғыздардың шаруашылығы, олардың наным-сенімдері
жайлы да айтылады. Мақаланың соңғы бөлігінде ХІ ғасырдан бастап
оғыздардың құлдырай бастауы, соңында Қыпшақ тайпасының соқ
қысына шыдамай құлағандығы, олардың біраз бөлігінің Шығыс Еуро
паға, Кіші Азияға, біразы Қарахан әулетіне, қалғаны Қыпшақтардың
құрамына еніп кеткендігі жайлы жан-жақтылы баяндалып жазылған.
Түйін сөздер: Оғыз мемлекеті, араб деректері, жабығу, сюбашы,
ерте феодалдық мемлекет, әскери-демократия, мал шаруашылығы,
тайпалар, табиғат күші, ислам діні.
This article considers the history of formation of Oguz state. It refers
about the tribal composition, habitat areas, the political system, the loca
tion and the city Yangikent called «Guziya» and early feudal state Oguz
political and social side, the tax system of the Oguz funktsianiruyuschie the
10th century, by Arabic sources and on the works of Mahmud of Kashgari.
And also analyzes the external relation with the Oguz Russian principali
ties and Yaik Bulgarians. Сonsiders about the economy, spiritual beliefs of
Oghuz. In the last part of the article examines the fall of Oguz state in the
21st century from numerous attacks Kipchak, some Oguz tribes joined to
structure of the European countries and Qarakhanid but joined to the rest
of the Kipchaks.
Key words: Oguz state, arabic sources, zhabgu, syubashy, early feudal
state, military democracy, cattle breeding, tribes, force of nature, religion
islam.
В этой статье рассматривается история образования Огузско
го государства. Говорится о племенном составе, территории оби
тания, племенном составе, территории обитания, государственном
устройстве, о расположении и территории города Янгикент, кото
рое назывался «Гузия», и о раннее феодальном государстве Огузов
с политической и социальной стороны, о налоговой системе огузов,
функционирующей с Х века, по источникам и по произведениям Мах
муда Кашгари. А также анализируется внешнее отношение Огузов с
русским княжеством и Яикскими болгарами. Говорится о хозяйстве,
духовном веровании Огузов. В последней части статьи рассматри
вается падение Огузского государства в ХХІ веке от многочислен
ных кипчакских нападений, некоторые Огузские племена присоеди
нились в состав европейских государств и караханидам, а остальная
часть присоединилась к кипчакам.
Ключевые слова: Огузское государство, фрабские источники,
жабгу, сюбашы, раннее феодальное государство, военная демокра
тия, скотоводство, племена, сила природы, религия ислам.
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Қарлұқтардың солтүстік-батысында, Сырдарияның орта
және төменгі бойынан Батыс Қазақстан далаларына дейінгі ай
мақта IХ-Х ғасырларда оғыз мемлекеті құрылды. Батыс түрік
және түркеш қағанаттары құлағаннан кейін IХ ғасырда Сырда
рия бойына оғыздар келіп қоныстана бастады. Алайда оғыздар
ға ондағы кангар-печенегтер бірлестігімен ұзақ уақыт соғысуға
тура келді. Дегенмен оғыздар IХ ғасырдың орта шенінде қи
мақтармен, қарлұқтармен одақтасып кангар-печенег тайпала
рын талқандады да, Сырдарияның орта және төменгі ағысының
аңғарымен Арал өңірін өздеріне қаратып алды [1].
Махмуд Қашғари Оғыз елі 24 тайпаға бөлінгенін және әр
тайпаның өз белгі таңбасы мен туы болатынын жазған болатын.
IХ ғасырдың аяғы мен Х ғасырдың бас кезінде оғыз тайпалары
Сырдарияның орта ағысы мен Еділдің төменгі бойына дейінгі
орасан кең жерлерді мекендеген. Оғыздардың қоныстары: Ыр
ғыз, Орал, Ембі, Ойыл өзендерінің бойларында Сырдарияның
Қаратау баурайлары мен Искифжаб шегіне дейін жеткен. Ға
лым дерегіне сүйенсек, Константин Багрянародный былай дей
ді: «Печенегтер әуел баста Этильде («Еділде» – көне қыпшақ
сөзі) сондай-ақ Гемельде (Жайықта) тұрды, олардың көршілері
мазарлар (венгерлер) және уздар (оғыздар) болды. Елу жыл бұ
рын уздар хазарлармен бірігіп, печенегтерді жеңіп, оларды өз
елінен қуып шыққан болатын [2].
Араб деректеріне сүйенсек оғыздардың астанасы Х ғасыр
да Янгикент немесе жаңа Гузия деп аталатын қала болды. Жа
ңа Гузия қаласы Тянь-Шанның батыс сілемдері Шу өзені мен
Сырдарияның бойындағы Қаратау аралығында орналасқан бо
луы мүмкін. Оғыз мемлекеті өзінің саяси және әлеуметтік тұр
мысы жағынан көне феодалдық мемлекет болды. Оғыздардың
жоғары билеушісі «жабғу» деп аталынды. Оғыз жабғуларының
орынбасарлары «күл – еркін» деп аталынды. Жабғу атағы мұ
рагерлік жолмен жүрген. Жабғу мұрагерлері «инал» деген атқа
ие болған. Оғыз әйелдері қоғамда ерекше рөл атқарған. Оғыз
дар әйелдерін «қатын» деп атаған. Қатын деген сөз көне түркі
тілінде «асылым, аяулым» деген мағына берген. Оғыз әскерінің
басшысы «Сюбашы» деп аталып, олар қоғамда жоғары орын
ға ие болған. Сюбашы елдегі саяси оқиғаларға араласып, кейде
тіпті оғыз жабғуына да қарсы шығып отырған.
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Оғыздардың мемлекеті туралы алғашқы рет
IХ ғасырдың аяғы мен Х ғасырдың бас кезіндегі
араб тіліндегі тарихи және жағырафиялық жаз
баларда айтылады. Тегінде Сырдария жабғула
ры державасының біржола қалыптасуы нақ осы
кез болса керек. Оғыз мемлекетінің қалыптасуы
туралы ең ертедегі хабар әл-Якубидің (IХ ға
сыр) шығармаларында кездеседі. Басқа да ерте
дегі феодалдық мемлекеттер сияқты оғыздарда
да бір орталыққа бағынған тұтас мемлекет бол
ған жоқ. Бұл жайында әл-Идриси былай дейді:
«Оғыздарда бірнеше хандар, бірнеше патшалар
болған» [3].
Оғыз мемлекеті өзінің саяси және әлеумет
тік табиғаты жағынан ерте феодалдық мемлекет
болды. Оғыздарда Х ғасырдың өзінде-ақ алымсалық жүйесі қалыптасты. Ханның салық жи
наушылары мың адамға дейін жететін арнаулы
атты жасақ құрып, алым-салық төлеуден бас
тартқан бүлікшілерге жазалау жасағын жіберіп
отырды.
Оғыз мемлекеті Еуразияның саяси және әске
ри тарихында маңызды рөл атқарды. 965 жылы
оғыз жабғуы Киев князі Святославпен одақта
сып, хазарларды талқандады. Киев Русі өздері
не бәсекелес хазарлардың жеңілгеніне қуанса,
оғыз шонжарлары Дон және Қара теңіз жаға
сындағы шұрайлы жерлерге ие болды. Хазар қа
ғанатының талқандалуы оғыз мемлекетінің саяси қуатының өсуіне қолайлы жағдай туғызды.
Сонымен қатар Хазарияның талқандалуы орыс
көпестеріне шығыс елдерінің сауда базарына
жол ашты. Осының бәрі оғыз жабғуларын орыс
княздерімен одақ жасауға оңтайлы жағдай жаса
ды. Х ғасырдың соңында оғыз жабғылары орыс
княздерімен бірігіп, Еділ болгарларын да күйре
те жеңді. 985 жылы князь Владимир оғыздармен
одақтаса отырып болгарларға жорық жасаған
дығы туралы орыс шежірелерінде баяндалады.
Оғыздар Еділ бойынан және Маңғыстаудан
(түркмен сөзінен аударғанда Мыңқыстау) өтіп
Еуропаны Азиямен жалғастыратын аса маңызды
сауда және стратегиялық жолдарды басып алғы
сы келді. Бірақ оған қол жеткізе алмады.
Оғыз мемлекеті өзінің саяси және әлеумет
тік даму жағынан ерте феодалдық мемлекеттер
қатарына жатады дедік. Онда әскери-демокра
тиялық құрылыстың институттары сақталған
еді. Оғыз мемлекетінде жабғудың билігін ірі
әскери тайпалық ақсүйектердің кеңесі шектеп
отырды. IХ-Х ғасырларда оғыз мемлекетінде
патриархаттық-феодалдық қатынастар дамыды.
Х ғасырдың соңы мен ХI ғасырдың басында оғыз
елінде алым-салық жинау жүйесі қалыптасты.
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Бұл мемлекеттің тұрақты басқару аппаратының
құрылғандығын көрсетеді. Жабғының салық
жинаушылары мың адамға жететін жасақтардан
тұрды. Оғыз қоғамында жекеменшік үстемдік
етті. Байлар мен кедейлер болып екіге бөлінді.
Малға жекеменшік әлеуметтік-теңсіздіктің негі
зі болды. Қауым қатарында бай ақсүйектермен
бірге қауымның қатардағы мүшелері ретінде ке
дейлер мен құлдар тіршілік етті. Оғыздардың
негізгі кәсібі көшпелі мал шаруашылығы бол
ды. Көшпелі оғыз халқы маусымдық жайылым
ға байланысты малдарын жазда жайлауға, күзде
күзеуге, қыста қыстауға және көктемде көктеу
ге көшіп отырды. Олар өздерінің малымен бір
ге өзендердің белгілі өткелдерінен, қолайлы тау
асуларынан өтіп, суы мол, шөбі шүйгін, жері
құнарлы жайлауларға ауысып отырды. Сырда
рия бойындағы оғыздардың бір бөлігі Каспий
маңындағы аймаққа көшіп-қонып жүрген. Олар
негізінен қой, жылқы, сиыр, түйе және ешкі мал
дарын өсірген. Әсіресе оғыздарда қой шаруашы
лығы ерекше дамыған.
Жалпы оғыздарда мал шаруашылығы эконо
микалық дамудың негізгі көзі болып табылды.
Ең бай адамдары малдарды табын-табынымен,
үйір-үйірлерімен ұстаған. Қос өркешті түйелер
өсірген. Оғыздар аңшылықпен де айналысты.
Терісі бағалы түлкі, құндыз, су тышқандарын
аулаған. Оғыз кедейлері Арал теңізінен, Сырда
риядан тағы да басқа өзендерден балық аулап,
оны азық еткен.
Тарихи деректерге сүйенсек, оғыздардың
рулары мен тайпалары неғұрлым ірі тайпалық
одақтардың құрамына кірген. Олардың арасын
да отырықшы егіншілер мен қала тұрғындары
едәуір көп болған. Қала халқы үйлерін көбінесе
тастан, қамыстан, ағаштан жасаған. Оғыздарда
Сырдария өзенінің төменгі ағысында Жанкент,
Жент, Жуара, ал Сырдария өзенінің орта ағы
сында Қарнақ, Сүткент, Фараб (Отырар), Сыға
нақ және Сауран т.б. қалалар болған. Оғыздар өз
заманында Мауренахр, Хорезм және Жетісуда
ғы біршама егін шаруашылығы дамыған мемле
кеттермен тығыз байланыста болған. Оғыздар
да қолөнер кәсібі, мал өнімдері, шикізаттарды
өңдеу дамыды. Малдың терісінен қыста киетін
тон, аяқ киім, пышақтың, садақтың қаптамасы,
ер-тұрман әбзелдері, торсық, мес сияқты т.б.
заттар жасалынды. Аңдардың терісі мен сыртқы
жүнінен құндыз бөріктер, сырт киімдердің жаға
сы жасалды.
Оғыздар басқа тайпалар секілді сыртқы таби
ғи күштерге табынды. Х ғасырда бірте-бірте ис
лам діні де ене бастайды. Оғыздар Еуразияның
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әлеуметтік саяси даму тарихында ерекше рөл
атқарды. Ислам дініне енген оғыздардың біразы
Шаш, Искижаб қалаларында тұрып қалды. ХI ға
сырда оларда мынадай тайпалардың болғанды
ғын тарихи деректерден білеміз: қыпшақ, бай
андұр, салұр, афшар, бекітім, аят, язғыр, имур,
қарабұлақ, алқа бұлақ, түгер, бексене, жуылдар,
жебни т.б.
Оғыздардың арасында далалық аймақтарды
мекендегендердің ішінде моңғол тектес нәсіл
дердің болғандығын, сонымен қатар еуропалық
нәсілділердің ішінара кездесетіндігін араб сая
хатшыларының жазбаларынан көреміз. Арал
өңірінің оғыздары жөнінде Х ғасырда әл-Масу
ди былай деп жазады: «Оғыздардың ішіндегі ең
аласаларының көздері барынша қисық келеді».
Басқа ортағасырлық авторлар оғыздардың шаш,
сақал, мұрттарының сирек, таңқы танау келе
тіндігін айтады. Ортағасырлық деректемелерде
оғыздардың көршілес тайпалармен қан тоғысуы,
араласуы туралы айтылатын мәліметтер жоқ
емес [4].
ХI ғасырдың басынан бастап оғыз мемлекеті
құлырай бастады. Оғыз шонжарларының салық
ты бұқара халықтан зорлықпен жинауына нара
зы оғыз тайпалары көтеріліске шықты. Оғыздар
дың тарихи аңыздарында айтылғандай тайпалар
бұл көтерілістер арқылы Х ғасырдың басында
өкімет басына Әли ханның басқаруына наразы
лық білдірген. Оғыз жабғулары өз қазыналары

ның қамын ойлады. Сондықтан жабғу өкіметіне
қарсы халық наразылығын Жентке жақын келіп
қоныстанған Селжүк көсемдері ұтымды пайда
ланды. Селжүк көсемдері Янгикенттің оғыз би
леушілеріне қарсы көтерілісті бастап, Жент қа
ласын басып алды. Алайда ол қаланы ұзақ ұстап
тұра алмады. Осы кезде ел басына Әли ханның
тақ мұрагері Шахмәлік келіп, мемлекет едәуір
күшейді. Оның тұсында мемлекеттің күшейгені
соншалық, 1041 жылы оғыздар Хорезмді (Өз
бекстан қаласы) басып алды. Алайда екі жыл
дан соң Шахмәлік Селжүктердің қолына түсіп
қалып, өлтіріледі. Оғыз мемлекетінің өз ішін
дегі талас-тартыстар, Селжүктерге қарсы жыл
дар бойы жүргізілген шайқастар мен соғыстар
оғыз жабғыларының бірлестігін қатты әлсіре
тіп жіберді. Оғыздар мемлекеті қыпшақ тайпа
ларының соққысына төтеп бере алмай құлады.
Оғыздардың бірсыпырасы Шығыс Еуропаға, кі
ші Азияға көшті. Енді біразы Мауренахрдың Қа
рахан әулетінің қоластына көшті. ХI ғасырдың
ортасында қыпшақтар талқандаған оғыз тайпа
ларының қалған бөлігі кейін Дешті Қыпшақтың
түркітілдес тайпаларына сіңіп кетті [5].
Қорыта айтқанда Оғыз тайпалары: қазақ,
қырғыз, татар, башқұрт, түркімен, өзбек, қара
қалпақ, әзірбайжан халықтарының қалыптасу
ына ықпал етті. Дей тұрсақ та, кейбір ғалымдар
түркімендердің арғы тегі оғыздар болуы мүмкін
деген пікір айтады.
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В статье рассматривается деятельность Главного управления
землеустройства и земледелия, созданного на основании именного
указа императора, данного Сенату 6 мая 1905 г. в результате преоб
разования Министерства земледелия и государственных имуществ,
куда впоследствии из Министерства внутренних дел в Главное уп
равление землеустройства и земледелия были переданы Переселен
ческое управление и Управление земледелия и землеустройства ино
родцев. Приоритетными направлениями в работе управления стало
переселение, землеустройство целых сельских обществ и подготовка
специалистов для землеустроительной деятельности, развитие сель
скохозяйственных кредитов и ссуд. Причем субсидии направлялись
не только на сельскохозяйственные нужды, но и на укрепление инф
раструктуры деревни, особенно в переселенческих районах. При
ГУЗиЗ был образован Комитет по землеустроительным делам как
основная структурная часть Главного управления землеустройства и
земледелия. Комитету предоставлялось право открывать губернские
и уездные землеустроительные комиссии, осуществлять руководс
тво их деятельностью, принимать решения о выдаче ссуд и пособий
на землеустройство и мелиорацию, определять условия продажи и
сдачи в аренду казенных земель.
Ключевые слова: Главное управление землеустройства и земле
делия, Переселенческое управление, статистические работы, обсле
дование переселенческих хозяйств Семиречья.
The article deals with the activities of the Main Department of Lands
and Agriculture, created based on the name of the decree of the emperor,
the Senate of May 6, 1905 as a result of the transformation of the Ministry
of Agriculture and State Property, which subsequently from the Ministry
of Internal Affairs of the General Directorate of Planning and agriculture
were transferred Resettlement Administration and the Agriculture land
and foreigners. The priority areas in the management became resettle
ment, land management of entire rural communities and training for land
management activities, the development of agricultural credit and loans.
Moreover, the subsidies are directed not only for agricultural purposes, but
also to strengthen the infrastructure of the village, especially in the resettle
ment areas. When GMDLD Committee was formed on land use planning
matters as the main structural part of the Main Department of Lands and
Agriculture. The Committee was given the right to open the provincial
and district land committees, provide guidance to them to make decisions
about granting loans and grants for land management and land reclama
tion, to determine the conditions of sale and lease state lands.
Key words: General Directorate of Land Management and Agricul
ture, Resettlement management, statistical work, a survey of migrant farm
Semirech’e.
Мақалада, 1905 жылы 6 мамырда Сенатқа берген императордың
атаулы жарлығы бойынша көші-қон жер қорын құру туралы Жер ор
наластыру және жер шаруашылығы жөніндегі бас басқармасының
қызметі қарастырылады. Жер шаруашылығы және мемлекет мүлкі жө
ніндегі министрлік өзгерісінен кейін жер орналастыру және жер шару
ашылығы жөніндегі бас басқармасына Ішкі істер министрлігі көші-қон
басқармасы мен бұратаналардың жер шаруашылығы және жерді бас
қару басқармасын қосып берді. Басқарма жұмысының бағыты қоныс
тандыру ісіне, толығымен ауылшаруашылық жерлерін үйлестіру және
ауылшаруашылық қызметіне мамандар дайындауға, аталған қызметке
несие бөлуге бағытталды. Қайтарымсыз қаражаттар тек ауылшаруашы
лығының қажеттілігіне емес, сонымен қатар, қоныстандыру ауданда
рындағы ауылдардың инфрақұрылымдарын дамытуға жұмсалды.
Түйін сөздер: Басты қоныстанушылар басқармасы, Қоныстанды
ру басқармасы, статистикалық жұмыстар, Жетісудағы қоныстандыру
шаруашылығын тексеру.
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Вторая половина XIX – начало XX в. характеризуется акти
визацией переселенческой политики Российской империи, рас
тущая экономика которой остро нуждалась в источниках сырья
и рынках сбыта. Продвижение России в Среднюю Азию дикто
валось не только экономическими, но и военно-стратегически
ми интересами, прежде всего, стремлением помешать Англии и
Китаю закрепиться у ее границ.
Для укрепления имперских окраин необходимо было соз
дать такую массу русского населения, которая стала бы опо
рой государственной целостности в регионе. Важнейшую роль
в российском государственном строительстве должны были
сыграть крестьяне-переселенцы, ставшие проводниками импе
рской политики.
Всеми вопросами землеустройства и землепользования,
руководства переселением крестьян из центральных губерний
на окраины России, подготовкой и проведением в жизнь аграр
ных законов, разработкой планов работ по землеустройству,
лесопользованию и мелиорации и организацией их выполне
ния ведало Главное управление землеустройства и земледелия,
созданное на основании именного указа императора, данного
Сенату 6 мая 1905 г. в результате преобразования Министерс
тва земледелия и государственных имуществ. Из Министерс
тва внутренних дел в Главное управление землеустройства и
земледелия были переданы Переселенческое управление и Уп
равление земледелия и землеустройства инородцев. Главное
управление землеустройства и земледелия возглавлялось глав
ноуправляющим, назначаемым императором. С момента обра
зования ГУЗиЗ сменилось несколько главноуправляющих: П.Х.
Шванебах, Н.Н. Кутлер, А.П. никольский, А.С. Стишинский,
Б.А. Васильчиков, А.В. Кривошеин. Последние два руководи
теля были задействованы в проведении столыпинских реформ,
причём А.В. Кривошеин, пробывший на этом посту до 26 ок
тября 1915 г., считался ближайшим соратником Столыпина.
В мае 1908 г. пост главноуправляющего занял А.В. Криво
шеин и специфика деятельности ГУЗиЗ изменилась. Приори
тетными направлениями в работе управления стало переселе
ние, землеустройство целых сельских обществ и подготовка
специалистов для землеустроительной деятельности, развитие
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сельскохозяйственных кредитов и ссуд. Причем
Столыпин настаивал, чтобы субсидии направля
лись не только на сельскохозяйственные нужды,
но и на укрепление инфраструктуры деревни,
особенно в переселенческих районах: «В заботах
о церкви и школе для переселенцев в последние
3-4 года участвует и Главное управление землеу
стройства и земледелия, решившее организовать
и двинуть это дело при помощи выдачи пересе
ленцам общеполезных ссуд и пособий» [1].
Главноуправляющий являлся председателем
Комитета по землеустроительным делам – ос
новной структурной части Главного управле
ния землеустройства и земледелия. Комитету
предоставлялось право открывать губернские и
уездные землеустроительные комиссии, осуще
ствлять руководство их деятельностью, прини
мать решения о выдаче ссуд и пособий на зем
леустройство и мелиорацию, определять условия
продажи и сдачи в аренду казенных земель. Сог
ласно закону о землеустройстве от 29 мая 1911  г.
комитет получил право издавать инструкции
по вопросам землеустройства.
Главной задачей Переселенческого управле
ния в составе Главного управления землеустрой
ства и земледелия являлась организация пересе
лений в Азиатскую Россию, выделение кредитов
на них, отвод земли для переселенцев. В компе
тенцию Переселенческого управления входила
предварительная разработка законодательных
мер. В 1904 г. Совещание по вопросу об улуч
шении переселенческого дела под председа
тельством А.Н. Куломзина на основе записки
Переселенческого управления разработало план
правительственной колонизации Сибири. Он
стал основой закона 6 июня 1904 г., утвердив
шего переселение общегосударственным делом
и декларировавшего его свободу.
Туркестан, и, в частности, Сыр-Дарьинс
кая и Семиреченская области, в историческом,
географическом, культурно‑демографическом
и экономическом аспектах был неразрывной
составной частью Российского государства.
Вместе со всей страной, после присоединения
к России, он развивался в едином экономичес
ком русле. Его историческое развитие опреде
лялось закономерностями, едиными для России
в целом. Наряду с этим действовали факторы,
определившие различия в аграрном развитии
данных регионов. В отличие от европейской
России, как давно заселенного и сравнительно
экономически развитого центра, Туркестан во
второй половине XIX – начале XX в. был ок
раиной, т.е. не заселенной русским крестьянст
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вом, не вполне вовлеченным в земледельческую
культуру России регионом.
Всего к концу XIX в. в крае насчитывалось
116 русских селений, где проживало 70 745 крес
тьян-переселенцев, преимущественно русских
и украинцев. По данным переписи 1897 г., все
русско-украинское население в Средней Азии
составляло 197 420 человек [2]. Новый курс пе
реселенческой политики в стране был оформлен
законами от 12 марта 1903 г. и 6 июня 1904 г.,
которые наметили плановую организацию высе
ления из Европейской России и тем самым обус
ловили необходимость открытия землеотводных
работ в Туркестанском крае. В период револю
ции 1905-1907 гг. правительство резко изменило
аграрную политику и отношение к переселен
ческому движению. Переселенческая политика
теперь являлась составной частью столыпинс
кой аграрной политики.
В январе 1904 г. при министерстве Земледе
лия и Государственных имуществ Государствен
ным Советом России была сформирована особая
временная партия для образования переселен
ческих участков в Семиреченской области и
было выделено 109090 рублей на производство
землеотводных работ, так как к этому времени
в области находилось 16 тысяч переселенцевсамовольцев, не наделенных землей [3]. Заве
дующим партией для образования переселен
ческих участков в Семиреченской области был
назначен титулярный советник О.А. Шкапский,
ранее работавший в Сыр-Дарьинском областном
правлении чиновников по сельскохозяйствен
ной и оброчной частям [4]. Решение правитель
ства об учреждении переселенческих участков
было обусловлено, во-первых, необходимостью
скорейшего устройства переселенцев-самоволь
цев из Европейской России, во-вторых, страхом
перед возможными неурожаями в Сибири, что
сулило огромный наплыв переселенцев снова в
Семиречье, привлекаемых обилием в нем хле
ба и «пустопорожних» пространств с богатыми
сельскохозяйственными угодьями [5], в-треть
их, политическими соображениями, для упроче
ния русской власти в крае «ввиду близости Се
миречья к Китаю и к фанатически настроенному
населениию Ферганы» [6].
Данное учреждение было создано по ана
логии с колонизационными ведомствами за
падноевропейских и североамериканских ст
ран, например, Англия, Франция, США и т.д.
Основной задачей статистико-экономического
исследования Переселенческого управления яв
лялась подготовка научного материала для даль
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нейшего развития колонизационной политики
Российской империи на территории восточных
окраин. На основании большого статистическо
го материала, собранного экспедициями, выра
батывались нормы кочевого землепользования
казахского населения. Сопровождаясь составле
нием карт, ценными этнографическими и естест
венно-историческими описаниями исследован
ного края, работы этих экспедиций и изданные
печатные отчеты внесли ценный вклад в изуче
ние территории Азиатской России.
В 1905 г. после реорганизации и присоеди
нения Переселенческого управления к составу
Главного Управления землеустройства и земле
делия была образована Семиреченская пересе
ленческая партия, целью которой являлось выяв
ление норм земельного обеспечения киргизских
хозяйств, определение земельных «излишков»,
образующихся при наделении кочевников зем
лей, которые после передачи в колонизацион
ный фонд могли быть использованы для коло
низации края переселяющимися крестьянами. В
1906 г. в Семиречье был открыт переселенчес
кий район и образована временная переселен
ческая партия, которая должна была заниматься
устройством переселенцев [7].
Землеотводные работы в Семиречье с 1906
по 1909 гг. велись недостаточно систематично.
Но, не смотря на это, переселенцы не переста
вали прибывать в Семиречье. И, если к 1 января
1908 г. в Семиречье их насчитывалось по дан
ным регистрации – 28493 мужчин и 24400 жен
щин, а всего 52893 человека, то к концу 1911 г.
к этому числу добавилось 15963 семьи пересе
ленцев с 48747 мужчинами, то есть всего около
100000 душ обоего пола, что свидетельствует об
огромных темпах переселения в область [8].
Туркестанский генерал-губернатор считал,
что понимание природных и бытовых условий
кочевников должно быть основано на мате
риалах «не умозрительных или канцелярских, а
на живом изучении жизни края и его особеннос
тей», поэтому в 1909 г. созвал Особое совещание
из местных деятелей, посвятивших более или
менее продолжительное время изучению Тур
кестана. Совещание это единодушно пришло к
заключению о крайней необходимости всесто
роннего статистического и экономического обс
ледования Туркестанского края по особо разра
ботанной программе [9].
В 1909 г. правительством решено было про
вести в Семиреченской области сплошное ста
тистическое исследование. Заведующим статис
тическими работами в Семиречье был назначен
ISS N 1563-0269

известный статистик Петр Петрович Румянцев
– социал-демократ, выразитель идей револю
ционной крестьянской демократии, впоследс
твии – один из теоретиков некоторых принципов
земской статистики в России, работавший ранее
в Акмолинской области, публиковавшийся в со
лидном журнале «Вопросы колонизации». Обс
ледование уездов Семиреченской области нача
лось в 1909 г. и завершилось в 1913 г.
В конце XIX – начале XX вв. существова
ло два типа земской статистики: черниговский
(оценочная статистика) и московский (экономи
ческая статистика). П.П. Румянцев был привер
женцем синтеза оценочного и экономического
исследования, который характеризовал сле
дующим образом: «Необходимо для отдельных
факторов доходности (М.Ф. – владений, пашни)
получить нормальные, средние величины. Эти
средние величины получаются применением
статистического метода, основными требова
ниями которого являются: 1) чтобы средняя вы
водилась из массовых наблюдений и 2) чтобы,
изучая изменение явления во времени или прост
ранстве под влиянием определенных причин,
мы ставили его в приблизительно однородные
условия по отношению к другим могущим влиять на него причинам. Только при соблюдении
этих требований мы получили достаточно точ
но выражающие действительность и достаточно
устойчивые средние, в которых взаимно уничто
жаются все случайные влияния и уклонения от
которых конкретных величин не будут слишком
резки» [10]. Этот синтезный тип П.П. Румянцев
применил в своей работе.
Основной задачей предпринимаемого сплош
ного статистического исследования Семиречья
являлось выяснение условий и количественный
учет землепользования казахов-кочевников, а
также определение типов их хозяйств, а также
средних размеров хозяйства каждого типа. Вы
полнение этой задачи позволило вывести нормы
земельного обеспечения кочевых хозяйств и оп
ределить земельные излишки, которые образо
вались бы при наделении землей кочевников по
этим нормам. В докладной записке начальнику
Переселенческого управления Главного управ
ления землеустройства и земледелия в апреле
1909 г. П.П. Румянцев изложил план реоргани
зации статистических работ в Семиречье: «В
центре программ статистического исследования
должны быть наряду с вопросами относитель
но границ и условий киргизского землепользо
вания вопросы о системе арыков и об условиях
пользования ими. Статистик должен выяснить
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состав каждой киргизской общины, определить
по живым урочищам границы ее землепользова
ния, нанеся их на составляющуюся им схемати
ческую карту, внутри границ общины должны
быть определены отдельные угодья и нанесена
сеть арыков. Вышеуказанные вопросы наряду
с вопросами об условиях пастбищного и стой
лового содержания скота и кочеваний киргиз, о
сенокошении, земледелии, составят содержание
так называемых общинных и аульных бланков.
Сюда же относится выяснение естетственно-ис
торических условий местности. Я находил бы
полезным работы статистиков по этому вопро
су возможно тесно согласовать с работами спе
циалистов-почвоведов и ботаников. Учет кир
гизских хозяйств будет производиться путем
сплошной подворной переписи» [11]. В целях
ускорения исследования уездов и повышения
производительности труда он реорганизовал
статистические партии в более мелкие по соста
ву сотрудников (вместо 11 человек оставил 4-5
человек в каждой), организовал 6 статистичес
ких партий и пригласил для работы опытных,
грамотных статистиков. В качестве своего по
мощника П.П. Румянцев приглавил П.И. Попова,
занимавшего в то время должность заведующего
оценочно-статистическими работами Харьковс
кого губернского земства, проработавшего в об
ласти статистики десять лет и имевшего солид
ные печатные труды. В 1904-1905 гг. П.И. Попов
прослушал курс общей и сельскохозяйственной
статистики в Берлинской Высшей сельскохо
зяйственной школе. На должность заведующих
партиями были приглашены Д.И. Дзюба, А.Л.
Бурыгин, В.Ф. Измайлов, работавшие статисти
ками при обследовании киргизских хозяйств в
Акмолинской области. В качестве регистраторов
также были приглашены люди, участвовавшие в
статистических работах в Акмолинской области.
В г. Верном П.П. Румянцев организовал бюро, в
задачу которого входило продолжать разработку
собранных экспедицией материалов. Таким об
разом, к концу исследования значительная час
ть собранного материала уже была подвергнута
первичной цифровой обработке [12].
В 1909 г. были обследованы киргизские и
русские старожильческие хозяйства и их зем
лепользование в Лепсинском уезде и части Ко
пальского. Они были первыми из шести уездов
Семиречья подвергнуты статистическому исс
ледованию как наиболее интересные «в колони
зационном отношении, как заключающие в себе
огромный запас богарных земель, обращение ко
торых в переселенческий фонд мало затрагивает
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интересы киргизского населения и не требует
гидротехнических сооружений» [13]. Несмот
ря на большую их фактическую ценность, они
имеют отдельные недостатки. В частности, при
составлении таблиц по переселенческим хозяй
ствам Пишпекского и Пржевальского уездов не
учтены семьи, которые, будучи приписанными
к сельским волостям, по каким-либо причинам
временно отсутствовали или вовсе выбыли в
другие районы страны. То же самое относится и
к киргизским хозяйствам. К числу беспосевных
не включалось 20-25% отсутствующих хозяйств
[14].
Несмотря на то, что пришлось Лепсинский и
Копальский уезды, подвергшиеся подворной пе
реписи еще до 1909 г., по-новому исследовать,
нехватку денег, смерть и болезни членов экспе
диции (22 июля 1909 г. умер Д.И. Дзюба, забо
левший воспалением легких; заболели брюш
ным тифом Бурыгин и Джумабеков, причем
первый болел им за лето дважды; заболел маля
рией и воспалением кишок Шмеман; уехал за
ведовать статистическими работами в Тульское
земство П.И. Попов), работы были закончены
в срок: в 1910 г. до конца был обследован Ко
пальский уезд и весь Джаркентский; в мае-сен
тябре 1911 г. – Верненский уезд, Пишпекский
уезд – в 1912-1913 гг., Пржевальский уезд – в
1913 г. Результатом этих исследований явились
«Материалы по обследованию туземного и русс
кого старожильческого хозяйства и землеполь
зования в Семиреченской области, собранные
под руководством П.П. Румянцева» [15].
Государственная Дума дважды – в 1908 и
1910 гг. – рассматривала вопрос о ближайшей
выработке законопроекта о землеустройстве ко
чевников, чтобы «поставить дело использования
земельных излишков киргиз под переселенчес
кие участки на твердую, законную почву» [16].
Но еще в 1916 г. в связи с незаконченностью ста
тистико-экономических исследований и обоб
щения этих данных, выработать такой законоп
роект не представлялось возможным.
Материалы по землепользованию кочево
го населения Семиречья ценны в том отноше
нии, что они являются результатом подворного
исследования, были собраны экспедиционным
методом, что обеспечивает их высокую досто
верность. Собираясь на сельских сходах, жите
ли аулов не могли обмануть членов комиссии,
во-первых, друг перед другом, так как всегда
нашелся бы сосед, который поправил бы непра
вильные сведения. А во-вторых, в состав комис
сии входили топографы, которые производили
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топографические съемки местности и замер пло
щадей в присутствии одного из жителей аула.
П.П. Румянцев писал, что киргизы относились к
ним добросовестно и доброжелательно, обнару
живая лишь тенденцию приуменьшить числен
ность своих стад, так как скот являлся единицей
налогообложения.
«Материалы по обследованию туземного и
русского старожильческого хозяйства и земле
пользования в Семиреченской области, собран
ные под руководством П.П. Румянцева» являют
ся единственным статистическим источником,
в котором отражено социально-экономическое
развитие казахского кочевого аула и русской пе
реселенческой деревни в начале XX века. Ста
тистическая комиссия учитывала общую пло
щадь земли, занимаемую казахскими аулами,
земли, занятые под пашни, сенокосы, пастбища,
был учтен принятый укос, процент неудобных
земель. Отсюда выводились излишки земли в
пользу переселенческого фонда. Вследствие то
го, что комиссия носила официальный характер,
сами исследователи должны были выражать и
выражали правительственную точку зрения по
аграрному и колонизационному вопросам.
Комиссией изучались данные о населении,
скотоводстве, земледелии, промыслах, аренде,
найме, постройках, сельхозинвентаре, то есть
по словам В.И. Ленина, охватывалась «вся со
вокупность относящихся к рассматриваемому
вопросу фактов, без единого исключения» [17].
Итоги подворного описания были обобщены
П.П. Румянцевым в поаульные, пообщинные,
порайонные и поуездные комбинационные таб
лицы одновременно по двум показателям – по
числу единиц скота в хозяйства и по площади
посева. Так, он разбил все хозяйства казахов на
10 групп по этим двум показателям. Еще в 1910
г., выступая на Статистическом съезде естест
воиспытателей и врачей, он отмечал, что такая
группировка может дать картину экономичес
кого расслоения деревни. Указывая на низкий
уровень скотоводства у казахов и кыргызов, Ру
мянцев и его экспедиция высоко оценили опыт,
накопленный в течение веков казахами и кыргы
зами-скотоводами. «Он (скотовод) очень умело
использует даровые силы и естетственные ус
ловия окружающей его природы. И та техника
скотоводческого хозяйства, которая состоит в
удачном и разумном комбинировании способов
эксплуатации различными видами скота, разра
ботана и применяется ими в совершенстве. В
этой области киргиз-кочевник нередко прояв
ляет большую хозяйственную сообразитель
ISS N 1563-0269

ность, а по временам глубокую и незаурядную
проницательность» [18].
Экспедиция отметила изменения во внут
риобщинном земледелии, вызванные развитием
товарно-денежных отношений, в частности, пе
реход некоторых земельных угодий в индиви
дуальное пользование вплоть до купли-продажи
земли. В качестве одного из источников доходов
кочевых хозяйств исследователи назвали про
мыслы и впервые в экономической литературе
о Семиречье классифицировали их, разбив на
социальные категории: наемные, сельскохо
зяйственные и промышленные рабочие, ремес
ленники и кустари, служащие, торговцы и про
мышленникики. В материалах экспедиции была
нарисована яркая картина процветания ростов
щичества у казахов и у кыргызов, дана характе
ристика торговли и ее особенностей. Интересно
замечание о том, что рост ярмарок в области
несколько ослабил ростовщичество, «вызвав к
жизни действие закона спроса и предложения и
понизив массовые цены».
По оценке П.П. Румянцева, социально-эко
номические отношения в крае представляли
собой переплетение родовых и феодальных
элементов, причем сами эти отношения под
влиянием развития товарно-денежных отно
шений разлагались. Доказательством господс
твовавших экономических отношений явля
лась возросшая дифференциация крестьянства.
Исследователи отмечали, что к старым формам
эксплуатации в Семиречье прибавились новые,
капиталистические. Следует отметить чрез
мерное преувеличение ими степени развития
капиталистических отношений, в то же время
патриархально-феодальные отношения, разу
меется, были еще не «пережитками», а остава
лись господствующими.
Статистический материал П.П. Румянцева
имеет и недостатки. П.П. Румянцев не смог дать
характеристику социальной дифференциации
аила и переселенческой деревни. Статистики не
дают форм феодальной эксплуатации, форм най
ма и характера аренды. Отсутствие бюджетных
данных является одним из существенных недос
татков румянцевского материала. В них нет так
же данных о количестве отмежеванных в Пере
селенческий фонд земель. Изучение материалов
комиссии П.П. Румянцева помогает воссоздать
демографическую характеристику кочевого хо
зяйства, модель кочевого и полукочевого хозяй
ства, проследить состояние его экономического
развития, а также проследить эволюцию форм
землепользования у казахов.
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П.П. Румянцев внес большой вклад в де
ло изучения Семиречья. Опыт исследования
области лег в основу его таких основательных
трудов, как «Киргизский народ в прошлом и
настоящем», «Условия колонизации Семи
речья», в которых содержатся важные статис
тические сведения о хозяйстве киргизов и рос
сийских переселенцев Семиреченской области,
он разработал концепцию эволюции форм зем
лепользования киргизского населения, кото
рую в неизменном виде принимают историки
до сих пор. Он сделал важный вывод о том, что
на развитие скотоводства, в том числе и товар
ного, в исследуемый период в первую очередь
повлиял внешний фактор – введение денежной
податной системы, строительство железной до
роги, переселение крестьян в Казахстан, разви
тие рынка. Под влиянием названных причин в
условиях сокращения традиционных пастбищ
возникла необходимость перехода к более ин
тенсивной форме скотоводства (заготовка
кормов, сенокошение, стойловое содержание
скота). Это, в свою очередь, способствовало
приспособлению казахского хозяйства к ры
ночным условиям. Проанализировав матери
алы экспедиции Ф.А. Щербины по исследова

нию степных областей, П.П. Румянцев сделал
вывод, что данные, добытые экспедицией, поз
воляют не только показать современное ему со
циально-экономическое положение казахского
народа, но и наметить пути его развития. Он
отметил как недостаток «Материалов» мето
дологически неправильно проведенную груп
пировку хозяйств по количеству лошадей, при
которой невозможно выделить богатые хозяй
ства. Применив собственную группировку, он
показал, что в целом данные источника вполне
пригодны для социально-экономического ана
лиза казахского аула [19]. Впоследствии, при
обследовании Семиречья, он учел все ошибки и
недочеты в методике проведения исследования
экспедиции Ф.А.Щербины. П.П. Румянцев был
также первым из исследователей, указавшим на
процесс перехода русско-киргизских отноше
ний от вассальных к колониальным.
Необходимо отметить, что Главное управле
ние землеустройства и земледелия способство
вало своевременной обработке статистических
материалов и их изданию, так, если первые тома
«Материалов…» обрабатывались в городе Вер
ном, то последующие – уже в Санкт-Петербурге
и в Петрограде.

Литература
1 Столыпин П.А.. Грани таланта политика. – М., 2006. – С. 531.
2 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма (60-е годы XIX в. –
1917 г.). – М., 1986. –С. 125.
3 Российский Государственный Военно-исторический Архив.Ф.400.Оп.1. Д.3243. Лл.7а,21.
4 Российский Государственный Военно-исторический Архив. Ф.400.Оп.1. Д.3243. Лл.210.
5 Российский Государственный Военно-исторический Архив. Ф.400.Оп.1. Д.3243. Лл.21.
6 Российский Государственный Военно-исторический Архив. Ф.400.Оп.1. Д.3158. Л.5.
7 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма (60-е годы XIXв.1917 г.). – М., 1986.
8 Российский Государственный ИсторическийАрхив. Ф. 391. Оп. 3. Д.487. Лл. 6, 46.
9 Государственный Архив РФ. Ф.543.Оп.1. Д.484. Л.4.
10 Румянцев П.П. О применении экономической группировки хозяйств для оценочных выводов // Труды подсекции
статистики XI съезда русских естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. 20-30 декабря 1901 г. – СПб., 1902. –
С.  505.
11 Российский Государственный Исторический Архив. Ф.391. Оп.3. Д.1354. Лл. 17 и об., 18.
12 РГИА. Ф.391. Оп.3. Д.1354. Лл. 21, 22 и об.
13 РГИА. Ф.391. Оп.3. Д.1354. Лл.5.
14 Сапелкин А.А. Аграрные отношения в Киргизии в начале XX века (1900-1917 гг.). – Фрунзе, 1977. – С. 17.
15 Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченс
кой области, собранные под руководством П.П. Румянцева. – Т.1 – Лепсинский. уезд. Вып. I. – СПб., 1911; Т.2. – Копальс
кий уезд. – СПб., 1913; Т.3. – Джаркентский уезд. – СПб., 1912; Т.4. – Верненский уезд. – СПб., 1913; Т.7. – Пишпекский
уезд. Вып.II. Пг., 1916; Т.8. – Пржевальский уезд. Пг., 1916.
16 РГИА. Ф.391. Оп.6. Д.300. Лл.33.
17 Ленин В.И. Значение переселенческого дела // Полн. Собр. Соч. – Т. 23. С. 266.
18 Материалы... Т. 2. – С. 171.
19 Румянцев П.П. Киргизский народ в прошлом и настоящем. – СПб., 1910. 66 с.; Румянцев П.П. Условия колонизации
Семиречья. // Вопросы колонизации. – № 9. – СПб., 1911.

132

Вестник КазНУ. Серия историческая. №1 (76). 2015

Мийманбаева Ф.Н., Танзенов Д.Ж.
References
1 Stolypin P.A.. Grany talanta politika. M., 2006. S.531.
2 Bekmakhanova N.E. Mnogonacionaknoye naselenie Kazakhstana i Kyrgyzyy v epokhu kapitakizma (60 gody XIX v.1917  g.).- M. 1986. S.125.
3 RGVIA. F.400. Op.1. D.3243. Ll.7а,21.
4 RGVIA. F. Ф.400.Оп.1. D.3243. L.210
5 RGVIA. F. Ф.400.Оп.1. D.3243. L.21
6 RGVIA. F. Ф.400.Оп.1. D.3158. L.5
7 Bekmakhanova N.E. Mnogonacionaknoye naselenie Kazakhstana i Kyrgyzyy v epokhu kapitakizma (60 gody XIX v.1917  g.).- M. 1986.
8 RGIA. F. 391. Оp. 3. D.487. L. 6, 46
9 GA RF. F. 543.Оп.1. Д.484. Л.4.
10 Rumyancev P.P. O primenenyi ekonjmicheskoy gruppirovky hozyaistv dlya ocenochnyh vyvodov. // Trudy podsekcyy
statistiky XI syezda russkyh estestvoispytateley I vrachey v Sanct-Peterburge.- SPb, 1902.S.505.
11 RGIA. F.391. Op.3. D. 1354. L. 17 i ob., 18
12 RGIA. F.391. Op.3. D. 1354. L.21,22 I ob.
13 RGIA. F.391. Op.3. D. 1354. L.5
14 Sapyelkin A.A. Agrarnye otnoshenya v Kyrgyzyy v nachale XX v. (1900-1917 gg.). Frunze, 1977. S.17.
15 Materyaly po obsledovanyu tuzemnogo i russkogo starozhilcheskogo khozyaystva i zemlepolzovanya v Semirechenskoy
objasty, sobrannye pod rukovodstvom P.P. Rumyancev. – T. 1 – Lepsinskii used. Vyp: I. – SPb., 1911; T.2. – Kopalskii uezd. – SPb.,
1913; T.3. – Dzharkentskii used. – SPb., 1912; T.4. – Vernenskii uezd – SPb., 1913; T.7. – Pishpekskii uezd. Vyp.II. Pg., 1916; T.8.
– Przhevalskii used. Pg. 1916.
16 RGIA. F. 391.Op.6. D.300. Ll.33.
17 Lenin V.I. Znachenie pereselencheskogo dela.//Poln.Sobr.Soch.-T.23.S.266.
18 Materyaly… T.2. S. 171.
19 Rumyancev P.P. Kirgizskii narod v proshlom I nastoyashem SPb., 1910. 66 s. ; Rumyancev P.P. Uslovya kolonizacyi Semirechya. //Voprosy kolonizacyi. – №9. – SPb, 1911.

ISS N 1563-0269

KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

133

Мекебаев Т.Қ.
Қазақстанда уақытша
үкіметтің жүргізген
жер саясаты

Mekebaev T.
Land policy of the Temporarily
Government in Kazakhstan

Мекебаев Т.К.
Земельная политика
Временного правительства
в Казахстане

© 2015 Al-Farabi Kazakh National University

Мақалада Қазақстанда Уақытша үкіметтің жүргізен жер саясаты
мәселесі қарастырылған. Уақытша үкіметтің жер саясаты қазақ да
ласындағы ұлт-азаттық жолындағы күрес кезеңдерімен тығыз байла
нысты болды. Жетісудағы 1916 жылғы Ұлт-азаттық көтерілістердің
кейбір себептері де осы жер мәселесімен байланысты болған. Уақыт
ша үкіметтің жер саясатына зер салуды ұлт зиялыларының өздері бас
тап берген-ді. Бұл ретте Ә. Бөкейхановтың, А. Байтұрсыновтың, М.
Дулатовтың мақалаларын атауға болады. Бұл мақалаларда жер саяса
ты мәселесінің қазақ елі үшін қоғамдық маңызы ғылыми тұрғыда өз
дәрежесінде көтеріліп, терең түсіндірілген еді.
Мақалада тарихи деректер мен құжаттарға сүйене отырып Уа
қытша үкіметтің Қазақстан территориясында жүргізген жер саясаты
жан-жақты сипатталып, талдау жасалған. Сонымен қатар мақалада
Уақытша үкіметтің переселен мекемелері жүйесіне қатысты іс-әре
кеттері қарастырылған.
Түйін сөздер. Уақытша үкімет, Кеңес үкіметі, Құрылтай жиналы
сы, Түркістан, Ақпан революциясы.
The article deals with the land policy of the Temporarily Government
in Kazakhstan. Land policy of Temporarily government in Kazakhstan was
closely linked with the national liberation movements. The main reasons
for the national movement in Zhetisu in 1916 were limited to the land
question. The problem of land policy of the temporarily Government in
the works considered representative of the national intelligentsia. In this
connection it may be noted the articles of A. Baitursynov, M. Dulatov A.
Bokeikhanov.
The article based on historical sources and documents given to the
analysis of the land policy of the Temporarily Government in Kazakhstan.
Also, the article examines actions of the Temporarily Government on
movement organizations.
Key words: The Temporarily Government and the Soviet government,
the Constituent Assembly, Turkestan, the February Revolution.
В статье рассматривается земельная политика Временного прави
тельства в Казахстане. Земельная политика Временного правительст
ва в Казахстане была тесно связана с национально-освободительны
ми движениями. Основные причины национально-освободительного
движение в Жетысу в 1916 году сводились к земельному вопросу.
Проблему земельной политики Временного правительства в своих
трудах рассматривали представители национальной интеллигенции.
В связи с этим, можно отметить труды А. Байтурсынова, М. Дулато
ва, А. Бокейханова.
В статье, опираясь на исторические источники и документы про
водится, анализ земельной политики Временного правительства на
территории Казахстана. А также рассматриваются действия Времен
ного правительства относительно системы организации переселенцев.
Ключевые слова: Временное правительство, Советское правитель
ство, Учредительное собрание, Туркестан, Февральская революция.
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Қазақ ұлты үшін ХХ ғасырдың бас кезінде жер мәселесі
нің ең өзекті де, түйінді мәселе болғанын бұл күнде мұрағат
құжаттары дәлелдей бастады. Осы уақытқа дейін жарық көр
ген кейбір еңбектерде де патша үкіметінің Қазақстандағы жер
мәселесіне байланысты ұстанған саясаты жөнінде біршама тү
сінік беретіні байқалады. 1917 жылы бар болғаны бірнеше ай
ғана өмір сүрген Уақытша үкіметтің жер туралы саясатына
байланысты арнайы жазылған зерттеу жұмыстары жоқ екенін
айтпауға болмайды. Ал енді патша үкіметі мен Кеңес үкіметі
аралығында өмір сүрген осы уақытша үкіметтің бұл мәселе жө
нінде ұстанған бағытына тарих ғылымында назар аудармауы
мәселенің жүйелі түрде зерттелмегенін, сондықтан да мұнда
біраз жұмбақ жайттар барлығын көрсетеді. Осыны ескерген
біз шағын мақаламызда Уақытша үкіметтің жер мәселесіне қа
тысты ұстанған саясатын тың деректер негізінде ашып көрсе
туді мақсат етіп қойдық. Уақытша үкіметтің жер саясатына зер
салуды ұлт зиялыларының өздері бастап берген-ді. Бұл ретте
Ә. Бөкейхановтың, А. Байтұрсыновтың, М. Дулатовтың мақа
лаларын атауға болады [1]. Бұл мақалаларда жер саясаты мә
селесінің қазақ елі үшін қоғамдық маңызы ғылыми тұрғыда өз
дәрежесінде көтеріліп, терең түсіндірілген еді.
20-30-жылдары аталған және тағы басқа Алаш қозғалысы
на қатысқан ұлт зиялыларына қарсы саяси айыптау процестері
басталды. Қазақ интеллигенциясын жаппай қуғындау саясаты,
тоталитарлық идеологияның кең қанат жаюы 30-жылдардың
ортасынан 80-жылдардың соңына дейін тарих ғылымында Уа
қытша үкіметтің жер саясатына байланысты арнайы зерттеу
жүргізуге мүмкіндік бермеді. Тәуелсіз Қазақстан жағдайында
соңғы уақытта тарих ғылымында жасалып жатқан игі қадамдар
Уақытша үкіметтің жер саясатына жаңа көзқарасты қалыптас
тырып, оны ұлттық мүдде тұрғысынан зерттеуге жол ашты.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев Тарих
толқынында еңбегінде былай дейді: «XX ғасырдың басында
ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі
игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мой
нына алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан шыққандар, әрі ең
алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. ХХ ғасыр
дың басындағы қазақ қоғамында зиялы қауым қалыптасуының
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ұрпақтар эстафетасы сияқты сипаты болғанын
атап айтқан абзал [2].
Бұл мәселеге байланысты тарихшы М. Қой
гелдиевтің еңбектерінің орны ерекше. Бұл күр
делі мәселеге ескі, ұлы державалық немесе тар
өрісті таптық мүдде тұрғысынан емес, ұлттық
ерекшеліктер мен ұлттық көзқарас тұрғысынан
қарап, жалпы адамзаттық қасиеттерге негіздел
ген жаңа методологиялық және теориялық дең
гейде зерттеу жүргізуге бағыт ұстайды [3, 238240 бб.].
Уақытша үкіметтің жер саясаты қазақ дала
сындағы ұлт-азаттық жолындағы күрес кезең
дерінің елестерінен хабардар ететіндіктен де
маңызды. Жетісудағы 1916 жылғы ұлт-азаттық
көтерілістердің негізгі себептері де осы жер мә
селесімен байланысты болды. Оның айғағы мы
на құжаттарға назар аударайық: қазақ халқының
зиялы азаматтарының бірі Мұхамеджан Тыныш
баев аталған көтерілістен кейін Түркістан губер
наторы Курапаткиннің қабылдауында болғанда,
көтерілістің негізгі шығу себептерінің бірі жер
мәселесі деп айтқаны белгілі [3, 265 б]. Соны
мен қатар Мұхамеджан Тынышбаев 1917 жылы
ақпанда 1916 жылғы көтеріліске байланысты
болған сот тергеуіне жазба түрінде берген өзі
нің жауабында «Түркістан орыс жұртының 99
проценті Жетісу жеріндегі толқулардың себебін
көп ойлап жатпай-ақ жеңіл-желпі түрік немесе
герман үгітінен көреді, ал шын мәнінде қазақтар
мен қырғыздар үшін атамекен жерінен айрылу
мен патша чиновниктерінің түрлі зорлығынан
үлкен көтеріліске шақырған үгітші жоқ еді» де
ген ойды айтқан болатын [4, 29 б].
Уақытша үкімет дегеніміз қайшылықтары
шиеленіскен әлжуаз билік екендігін, ал қай
сыбір қоғамдық мәселелерді шешуге келген
де оның патша үкіметінің тікелей мұрагері бо
лып табылатынын, әсіресе, Қазақстандағы жер
саясаты анық көрсетіп берді. Жеңіп шыққанша
соғысу саясатын жүргізе отырып, ол ақыры өзі
де екі бірдей оттың ортасында қалды: бір жағы
нан үкімет соғыс жағдайында әскерді және ішкі
сұранысты азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін
шаруалардың талап-тілегімен аз да болса са
насуға мәжбүр болса, екінші жағынан ол орыс
буржуазиясы мен билеуші топтарының үкіметі
бола тұрып, жер мәселесін демократиялық негіз
де біржола шешуді Құрылтай жиналысына қал
дырды. Министрлер кеңесінің төрағасы князь
Львов 1917 жылғы 15 сәуірде барлық облыс
тарға жіберген өзінің №722228 циркулярында
«Шаруаларға өздерінің тиісті жерге егін салуға
кедергі жасалынбасын, жерге байланысты мә
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селелерді әркім өз бетінше шешпейтін болсын,
елді азық-түлікпен қамтамасыз етуге қажет жағ
дай қалыптастырылсын» деп атап көрсетіп, ал
жерге байланысты дауларды шешіп отыру үшін
болыстық және уездік комитеттер жанынан егін
шілер мен жер иеленушілерден тұратын татулас
тыру комиссияларын құруды ұсынды [5, 12-п].
Бұған қосымша Егіншілік министрлігі «жері аз
яки жерсіз шаруалар, жерге мұқтаж шаруалар
жер жыртып, егін егу үшін бос жерлердің бә
рін биылша барынша пайдалансын» [6] деген
нұсқау берді. Осыдан-ақ бұл шаруалар, бірінші
ден, шаруалардың белгілі бір бөлігінің таптық
наразылығының бәсеңдеуіне ықпалын тигізсе,
екіншіден, өз еңбектерімен азық-түлік тапшы
лығын аз да болса шешуге жағдай туғызды. Қа
зақ облыстарында жер мәселесіне байланысты
орыс-қазақ арасында көптеген талас-тартыс,
дау-жанжалдар болып тұрды. Қапал уезінің ко
миссары өзінің Түркістан уақытша үкіметінің
комиссарына жолдаған телеграммасында уездің
көптеген жерлерінде жайылымға, суға және ша
бындық жерлерге таласудың орын алып, ұлттық
қақтығыстардың болғанын айтты. Осы деректе,
әсіресе, Покатиловка болысында шаруалар мен
қазақтар төбелеске шейін барып және шаруалар
дың мылтық қолданғаны хабарланды [7, 43-п].
Мұндай қақтығыстардың сонымен қатар
Сарқандта да болып, онда орыс шаруаларының
қазақтарға қажетті нан басқа да азық-түлік затта
рын сатпай қойғаны белгілі. Қазақ облыстарын
дағы осы тәрізді ұлтаралық шиеленісті бәсеңде
ту мақсатында 3 сәуірде Егіншілік министрінің
орынбасары Волков Ақмола, Семей, Орал, Тор
ғай, Жетісу, Сырдария және Томскі облыстық
переселен мекемелеріне 1038-ші нөмірлі же
делхат жіберіп, онда «жер мәселесін құрылтай
жиналысы шешкенге дейін қазақ пайдасында
тұрған жерлерден екі жақ ынтымақтасып, риза
шылықпен келіскен орындарды ғана пайдалану
болмаса, жер кесу тоқталады. Заманның осын
дай ауыр шағында қазақтың мал шаруасының
құтын қашырмау үшін бұрын алынған, бүгін
гі күнге дейін мұжық орналаспаған hәм есепке
алынбаған учаскелер қазақ ауылдық қоғамда
рының пайдалануына биылша тегін берілсін», –
деп көрсетілген еді [7, 43-п].
Жерге байланысты өз мүдделерін қорғаған
кейбір облыстарда қазақтардың белсенді әре
кетке көшкендігі байқалды. Мәселен, Қостанай
уезінде болыстық комитеттер жергілікті пере
селен мекемелері қызметкерлерінің іс-қағазда
рын, құжаттарын және ақшаларын тартып алып,
өздерін жұмысқа жібермей қойды. Осы оқиға
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туралы хабар алған ішкі істер министрлігі тез
арада облыстық комиссар Бөкейхановқа жедел
хат жолдап, мұндай «бұзақылықты» болдырмау,
тез арада заңды тәртіпті орнату және мұндайға
келешекте жол бермеу шараларын қолдануды
талап етті. Сонымен қатар осы нұсқауда пере
селен мекемелерін сақтап, олардың жұмыс іс
теуіне жағдай жасау сұралды Уақытша үкімет
тің негізгі мақсаты қалай болғанда да переселен
мекемелерін сақтау болғаны осы жеделхаттан
айқын байқалды [8]. Жаңа үкімет жер мәселесін
шешуге байланысты амалдар жасауды Егіншілік
министріне тапсырды. Сондықтан да министр
ліктің жанынан жер мәселесін шешуді Құрылтай
жиналысына дайындайтын арнайы комиссия құ
рылып, оның жұмысын басқару IV Мемлекеттік
Дума мүшесі, «Русские ведомости» газетінің ре
дакторы, профессор А.С. Посниковқа жүктелді.
Өз кезегінде А.С. Песниковтың комиссиясы бұл
мәселені түбегейлі шешу үшін жер комитеттері
жүйесін құру туралы ереже жобасын ұсынып,
оны мамыр айының басында уақытша үкімет бе
кітті [9, 111-п]. Бұл ереже бойынша, жергілікті
(облыстық, уездік, болыстық) және бас (Петрог
радта) жер комитеттері құрылып, оларға негізі
нен екі міндет жүктелетін болды. Олардың бірі
жер мәселесін Құрылтай жиналысына даярлау
үшін империяның барлық аудандарының қажет
материалдар жинау болса, екіншісі, бұл мәселені
Құрылтай жиналысы біржола шешкенге дейін ел
ішінде күнделікті дау-жанжалдарды асқындыр
май шешіп отыру еді.
Сонымен, мамыр айында бүкіл империя кө
леміндегідей қазақ облыстарында да жер коми
теттерін сайлау науқаны басталып кетті. Торғай
облысында 1917 жылы 15 мамырда Ткаченко
ның төрағалығымен Атқару комитеттің мәжілісі
болды. Бұл мәжіліске белгілі қазақ қайраткерле
рі облыстық комиссар Ә. Бөкейханов қатысты.
Бұл жиынның күн тәртібіндегі негізгі мәселе
облыстық жер комитетін құру еді. Мәжіліс бұ
рынғы Атқару комитетіндегі жерге байланысты
істің бәрі енді осы облыстық жер комитетіне өт
кізілсін деп шешті. Жаңа облыстық комитет құ
рамына мынандай мүшелер сайланды: Матвеев,
Бөкейханов, Байтұрсынов, Гребнев, Сириус [10,
27-п] Торғай облысы тәрізді осындай жер коми
теттері басқа облыстарда да біртіндеп құрылды
Ал енді осы уақытта Уақытша үкіметтің
жергілікті орындарында жер саясаты қалай жүр
гізілді, бұл ретте ең алдымен көзге ұратын жағ
дай – Уақытша үкіметтің өзінен бұрынғы ескі
үкіметтің қазақ облыстарындағы жер саясатын
кішкене болса өзгерістерге құлықсыздық таны
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татындығы дер едік. Анығырақ айтқанда, Уа
қытша үкіметте бұл салада бұрынғы патшалық
биліктің мұрагері болып қалды. Мұны неден
байқауға болады?
Уақытша үкімет Ақпан революциясына
дейінгі қазақ облыстарындағы жер мәселесінен
жақсы хабардар бола отырып және революция
дан кейін шақырылған облыстық қазақ съезде
рінің талаптарынан хабардар бола тұра ішкі Ре
сейден орыс шаруаларының қазақ жеріне қоныс
аударылуына шек қою, переселен мекемелерін
жою, сөйтіп, жер мәселесін белгілі бір жүйеге
келтіру туралы өтініштерге құлақ аспады. Осы
ның нақты мысалы мамыр айының орта тұсы
на қарай облыстық комиссарлар атына нұсқау
түрінде мынадай мазмұндағы жеделхаттың та
ратылуы: «Атқару комитеттеріне, қоғамдық
ұйымдарға қоныстандырудың әртүрлі мұқтаж
дықтарын қанағаттандыру және орныға қойма
ған қоныстанушы соғысқа қатысушыларды қол
дау үшін қоныстандырушы ұйымдардың және
олардың тоқтаусыз қызметін қаз-қалпында сақ
тау қажет. Қоныстандыру қажетіне босатылатын
барлық сметалар және қарыздар оларды дұрыс
жұмсауға жауапты аудандар меңгерушілері ар
қылы ғана заң бойынша шығындалуы тиіс.
Егіншілік министрі үшін Волков, Қоныстан
дыру басқармасының ерекше тапсырмалар жө
ніндегі чиновнигі Гедыман» [11, 4-п]
Мұндай сипаттағы саясатты жүргізудегі мақ
сат бұрынғы патша үкіметінің Қазақстан сияқты
шет аймақтардағы отарлау саясатында қол жет
кен жетістіктерді біржолата бекіте түсу, сол ар
қылы империялық үстемдіктің жаңа түрін қам
тамасыз ету еді. Уақытша үкіметтің переселен
мекемелері жүйесін сақтап қалудағы тағы бір
мақсаты: Ақпан революциясынан кейінгі айларда
шаруалар арасында ішкі Ресейге қайта көшу ту
ралы қозғалыс бас көтере бастағандықтан, соған
жол бермеу еді. Сондықтан да Егіншілік минист
рлігі мен Қоныстандыру басқармасы 1917 жыл
дың маусымында жергілікті билік орындарына
жолдаған №367 ресми хатында «Оралдан әрі
жақында орналасқан қоныстанушылар арасында
соңғы кезде помещиктік жерлер жедел бөлінетін
шығар деген үміттен кейін Отанына қайту кө
ңіл күйі байқала бастады. Қоныстанушылардың
кейбіреулері тіптен өздерінің жаңа жерде еңбек
пен жинаған өнімдерін асығып сатуға, Оралдың
арғы жағындағы өңделген шабындықтарын тас
тап, еуропалық Ресейдегі помещиктік жерді бө
ліске салудан кешігіп қалудан қорқуда», – деп
көрсетіп, жергілікті әкімшіліктерден бұл қозға
лысты өріс алдырмай тоқтатуға қажет шаралар
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ды іске асыруды талап етті [12, 157-п] осыдан
соң кейбір жергілікті әкімшілік орындары қоны
станушылардың кейін қайту процесін тоқтатуға
жан-жақты атсалысы. Осының нақты көрінісі
Семей облыстық атқару комитетінің переселен
дерге арнайы үндеу жолдап, онда «немістермен
соғыс жеңіспен аяқталып, майданда жүргендер
үйлеріне оралмай Құрылтай жиналысының жер
туралы заң шығаруды тіптен мүмкін еместігін»
түсіндірді. Онда осыған байланысты барлық пе
реселендерді шаруашылықтарын бұзбай, теміржол және басқа транспорт жүйелерінің жұмы
сына кедергі жасамай, бұрынғы орындарынан
көшпей қалуға шақырды [13, 158-п].
Мұндай сарындағы үндеулер Жетісу облы
сында қоныстанушыларға да таратылды. Со
нымен, қорыта келгенде айтарымыз, Уақытша

үкімет және оның жергілікті мекемелері жер
мәселесін Құрылтай жиналысының шешуіне
қалдырғанымен, шын мәнінде ұлттық аймақ
тарды, оның ішінде қазақ жерін ашықтан –
ашық отарлау саясатын ұстанды, ол Орталық
қоныстандыру басқармасы бастаған және жаңа
үкіметте қысым көрмеген ескі патша чинов
никтері бұрынғы билік тұсында жүзеге асырып
жатқан отаршыл пиғылдарын, істерін алда келе
жатқан құрылтайға дейін орындап алуға тырыс
ты. Бірақ мұның бәріне большевиктердің 1917
жылы Қазан айында төңкеріс жасап, үкімет ба
сына келуі кедергі жасады. Жаңа үкіметтің де
Қазақстанға толық тәуелсіздік беру ойында жоқ
еді. Саясат өзгергенімен орталыққа тәуелділік
өзгермеген бұл жаңа дәуір жеке әңгіме етуге
лайық.
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Мақалада Қазақстандағы Уақытша үкіметтің билік орындарының
қоғамдық ұйымдармен байланысы мәселесі қарастырылған. Бүгінгі
таңда Уақытша үкімет билік орындарының қоғамдық-саяси ұйым
дармен қатынасын, ол қатынастың қалыптасу және өзгеру динами
касын талдап көрсету – тарих ғылымының бірден-бір міндеті. Ресей
империясының құрамындағы барлық отар елдер сияқты қазақ хал
қы да Уақытша үкіметке барынша қолдау көрсетеді. Қазақ оқыған
дарының өкімет билігіне қол жеткізуі, ұлттық қоғамдық-саяси ұйым
– қазақ комитеттерінің өмірге келуі, тұңғыш ұлттық саяси партияның
құрылуы және оның автономия үшін күресі, зиялылардың земство
лық басқару жүйесін орнатуға атсалысуы. Құрылтай жиналысы сай
лауына қатысуы сияқты саяси оқиғалар ағымы Уақытша үкімет тұ
сында жүзеге асады.
Мақалада зерттеу еңбектеріне негізделе отырып, Қазақстанда
Уақытша үкімет өзінің саясатын жүзеге асыруда сүйенген қазақ ко
митеттері, мұсылмандар комитеті және тағы басқа қоғамдық негізде
гі ұйымдардың қызметі сипатталады. Сонымен қатар, мақалада 1917
жылы Ақпан төңкерісінен кейін түрлі ұлттық, қоғамдық негізде құ
рылған ұйымдар мен өкімет органдарының қарым-қатынасы қарас
тырылады.
Түйін сөздер: Уақытша үкімет, Ақпан төңкерісі, Құрылтай жина
лысы, Қазақ зиялылары, Түркістан өлкелік комитеті, қазақ комитет
тері, мұсылмандар комитеттері.
The article discusses the relationship of the Temporarily Government
with non-governmental organizations in Kazakhstan. To date, studies of
development, the dynamics of the relationships of the authorities of the
Temporarily Government with the socio-political organizations is one of
the important problems in historical scholarship. Kazakhstan, like other
colonial states supported the Temporarily Government. The Temporarily
Government took a number of important political events: the service of
Kazakh intelligentsia in the government, the establishment of socio-politi
cal organization – Kazakh Committee, the organization of the first national
political party and fight in the way of achieving autonomy, participation in
elections uchereditelnogo meeting. Also, the article examines the relation
ships of the relationships of social organization, which appeared after the
February Revolution of 1917 with the government.
Key words: the Temporarily Government, the February Revolution,
the Constituent Assembly, the Kazakh intelligentsia, Turkestan regional
government, Kazakh committees, Muslim committees.
В статье рассматривается связь органов власти Временного пра
вительства с общественными организациями в Казахстане. На се
годняшний день исследование становления, динамики развития
взаимотношения органов власти Временного правительства с обще
ственно-политическими организациями является одной из важных за
дач в исторической науки. Казахстан, как и остальные колониальные
государства, оказывала поддержку Временному правительству. При
Временном правительстве произошли ряд важных политических со
бытий: служба представителей казахской интеллигенции в органах
власти, становление общественно-политической организации – каза
хского комитета, организация первой национальной, политической
партии и борьба на пути достижения автономии, участие в выборах
учредительного собрания. А также, в статье рассматриваются взаи
мотношения общественных организации, которые появились после
Февральской революции 1917 года с правительственными органами.
Ключевые слова: Временное правительство, Февральская рево
люция, Учредительное собрание, Казахская интеллигенция, Туркес
танское краевое правительство, казахские комитеты, мусульманские
комитеты.
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Ресейдегі 1917 жылғы Ақпан төңкерісі имперализм бұ
ғауындағы халықтар өмірінде аса елеулі оқиға болғаны белгі
лі. Айтар болсақ патша өкіметінің құлауын, әсіресе, отарлық
тәуелділіктегі елдер қуана қарсы алады, отарлық азабын шек
кен оларға енді жаңа әділетті дәуір туатындай, ескі отарлық
саясат пен теңсіздік, өздерін «бұратана» деп жүре тыңдайтын
чиновниктік аппарат біржола жойылатындай көрінеді.
Ресей империясының құрамындағы барлық отар елдер
сияқты қазақ халқы да Уақытша үкіметке барынша қолдау көр
сетті. Қазақ оқығандарының өкімет билігіне қол жеткізуі, ұлт
тық қоғамдық-саяси ұйым – қазақ комитеттерінің өмірге келуі,
тұңғыш ұлттық саяси партияның құрылуы және оның автоно
мия үшін күресі, зиялылардың земстволық басқару жүйесін
орнатуға атсалысуы. Құрылтай жиналысы сайлауына қатысуы
сияқты саяси оқиғалар ағымы Уақытша үкімет тұсында жүзеге
асады. Айтар болсақ Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.
Назарбаев Тарих толқынында еңбегінде Жаңа Ресейдің Уақыт
ша үкіметі империялық ұлт саясатының зардаптарын жою үшін
нақтылы шаралар қолданды. 1917 жылғы 20 наурызда ол Ресей
азаматтарының діни сеніміне, діни оқуына немесе ұлтына қа
рай қойылатын шектеу атаулының бәрін жойды. 1917 жылғы 17
сәуірде құрамында Н.Н. Щепкин, Ә. Бөкейханов, М. Тыныш
баев, С.Н. Мақсұтов, тағы басқа зиялылар Түркістан комитетін
құрды. Осының сыртында «Алашорда» көсемдерін Уақытша
үкімет әр мерзімде Торғай облыстық комисарлығына, Семей
облыстық комиссарлығына және басқа басшы қызметтеріне та
ғайындады. Саяси көзқарасы жөнінен эсер-кадет блогына жа
насатын қазақ зиялы қауымының өкілдері тұңғыш рет Қазақ
станды басқару органдарының құрамына кірді. Сөйтіп, өлкенің
саяси өміріндегі Алаш қозғалысының ұстанған жолы мойын
далды деп келтірген [1, 171 б].
Осындай халқымыз үшін аса маңызды тарихи оқиғаларға
толы кезеңнің зерттелуі әлі күнге дейін зерттеуді қажет етеді.
Әсіресе, Уақытша үкіметтің Қазақстандағы билік орындары
ның қоғамдық-саяси ұйымдармен қарым-қатынасы зерттеуші
лердің назарынан тыс қалған тақырыптар қатарына жатады.
Мәселеге мұндай қатынастың түп төркінен, әрине, кеңестік та
рих ғылымында Уақытша үкімет орындарының қызметіне бай
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ланысты қалыптасқан бір жақты, тар партиялық
көзқарастан іздеген жөн. Рас, кеңестік тарихшы
лар Ресейде патша үкіметінің құлауы және оның
шет аймақтарға әсері туралы аз жазған жоқ. Не
гізгі мақсаты – Ресей жұмысшыларының геге
мондық рөлін марапаттау, орыс халқының артта
қалған елдерге көмегін жан-жақты көрсету бол
ған кеңестік дәуірдегі еңбектерде Уақытша үкі
мет тұсындағы қазақ қоғамының шынайы көрі
нісін объективті ашу мүмкін емес еді.
Еліміздің өз тәуелсіздігін жария етуі, соған
байланысты қоғамдық өмір мен ғылымда қалып
тасқан қолайлы жағдай тарихтанудағы басқа да
өзекті мәселелер сияқты Қазақстандағы Уақыт
ша үкімет тұсындағы қазақ қоғамының шынайы
көрінісін объективті ашу мүмкін де емес еді. Елі
міздің өз тәуелсіздігін жария етуі, соған байла
нысты қоғамдық өмір мен ғылымда қалыптасқан
қолайлы жағдай тарихтанудағы басқа да өзекті
мәселелер сияқты Қазақстандағы Уақытша үкі
меттің қызметін де объективті тұрғыдан талдау
ға жол ашып отыр. Міне, осыған байланысты
тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ зиялыларынан
Уақытша үкімет тұсындағы қызметін бүгінгі қо
ғамдық сұранысқа сай зерттеуде тың еңбектерді
дүниеге келтірді. Сондай зерттеулердің бірі К.
Нұрпейісовтің «Алаш һәм Алашорда» еңбегі [2].
Зерттеуші 1917 жылғы қазақ қоғамындағы
өзгерістерді дәлелді түрде сипаттай келе, Уақыт
ша үкімет пен Кеңес өкіметі жүйесінің қалыпта
суын, олардың ара қатынасын тереңірек, әрі жа
ңа көзқарас тұрғысынан дәлелді көрсете білген.
Ғалым өз еңбегінде «Уақытша үкіметтің өлкеде
гі ұлттық тірегі – 1917 жылдың наурыз айының
ортасыннан құрыла бастаған Қазақ және мұсыл
ман комитеттері болды» деп дәлелді жазады [1,
80 б].
Уақытша үкімет тұсындағы Қазақ зиялыла
рының қоғамдық – саяси қызметі туралы оң пі
кір қалыптастыруға атсалушылардың ішінен М.
Қойгелдиевтің еңбегін бөліп айтуға болады [3,
238-293 бб]. Ол Ә. Бөкейханов пен М. Тыныш
баевтың комиссарлық қызметіне арнайы тоқта
лып өтеді [3, 293 б]. Бұл еңбекте қазақ комис
сарлары ел жайын жақсы білетін, терең және
тәжірибелі саясаткерлер ретінде көрсетіледі. Бү
гінгі таңда Уақытша үкімет билік орындарының
қоғамдық-саяси ұйымдармен қатынасын, ол қа
тынастың қалыптасу және өзгеру динамикасын
талдап көрсету – тарих ғылымының бірден-бір
міндеті. Ақпан төңкерісі елде саяси жүйені өз
гертіп, республикалық құрылысқа көшуге жағ
дай жасаумен қатар империяның орталығын
да да, сондай-ақ кең байтақ жерлерде созылып
142

жатқан ұлттық отар аймақтарда да барлық саяси
күштердің, қоғамдық ұйымдардың жанданып,
бұқаралық сипат алып, әрекет етуіне өз ықпалын
тигізеді. Осының нәтижесінде елде азаматтық
келісімге келуге белгілі бір мүмкіндіктер туады.
1917 жылы Ақпан төңкерісінен кейін түр
лі ұлттық, қоғамдық негізде құрылған ұйымдар
мен өкімет органдарының қарым-қатынасы қан
дай еді?
Ақпан төңкерісі – Ресей империясының бар
лық саяси жүйесіне тән дағдарыстың заңды нәти
жесі. Патшалық тәртіптің құлауы елде сапалық
тұрғыдан жаңа саяси жүйе құруға мүмкіндік
тер туғызады. Империяда бұрыннан орын алып
келген «біртұтас және бөлінбес Россия» идеясы
мен соған негізделген мемлекеттік саясатқа сы
зат түсе бастайды. Ақпан жеңісінен кейін жаңа
таптық, әлеуметтік, ұлттық және партиялық, көп
жағдайда бір біріне қарсы болған мақсат – мүд
делерді жақтайтын күштер саяси күрес алаңына
шығады [2, 74 б.].
Елдегі шешімін күткен ұлттық автономия,
жер, азық-түлік, оқу-ағарту, тіл, дін және тағы
басқа көптеген мәселелерді өз міндет-мақсатта
рына, бағыт-бағдарламаларына арқау еткен қо
ғамдық-саяси ұйымдар, ұлтық құрылымдар өз
мүдделерін жүзеге асыруда өкімет органдары
мен қарым-қатынасқа түседі. 1917 жылы Ресей
дің бір жерлерінде бейберекеттікке жол берілсе,
екінші жерде өкімет билігі әйтеуір бір ұйымның
қолына өтеді, үшінші жерде қос өкімет, үш өкі
мет немесе қанша ұйым мен мекеме болса, сон
ша өкімет болады [4, 69 б.].
Қазақстанда Уақытша үкімет өзінің саясатын
жүзеге асыруда қазақ комитеттеріне, мұсылман
дар комитеті және тағы басқа қоғамдық негіз
дегі ұйымдарға сүйенеді. Ал осы ұйымдардың
ішінде Уақытша үкіметтің ұлттық тірегі болған
қазақ комитеттері мен мұсылман комитеттері,
сондай – ақ Ұйғыр – Дүнген (тараншы – дүнген),
қырғыз уездік комитеттері (Пржевальск, Пішпек
уездері Жетісу облысы құрамында болған) сияқ
ты ұлттық және діни негізде құрылған ұйымдар
бар еді. Кейбір кеңестік зерттеушілер бұл ұйым
дарды оқшау ұлттық құрылым, Уақытша үкімет
тің сойылын соғып, көзсіз қолшоқпары болады
деген сипатта көрсетіп келді.
1917 жылдың наурыз айынан бастап жержерлерде бой көтере бастаған қазақ комитетте
рі Уақытша үкіметке барынша қолдау көрсетеді.
Алайда қазақ комитеттері өкілдері Уақытша үкі
меттің жергілікті органдары болған облыстық
және уездік атқару комитеттеріне мүше болып
кіріп, ұлттық саясатын қазақ съездері бекітіп,
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бағыт-бағдарлама беріп тұрған. Орал облыстық
қазақ атқару комитетінің Жарғысында «ұйым
ның мақсаты – қазақ халқын жаңа құрылыстың
негіздерімен таныстыру және оны жүзеге асыру,
құрылтай жиналысына әзірлеу» делінеді. Осы
құжатта қазақ комитеттерінің Уақытша үкімет
тің жергілікті ұйымдармен қарым – қатынасы
былайша айқын көрсетілген: «комитеттер (қа
зақ) өзінің қызметіне қатысты мәселелер бой
ынша басқа мекемелермен және ұйымдармен
өзара қарым-қатынаста болады. Облыстық қазақ
комитеті өзінің өкілдерін Оралдағы атқару ко
митетіне, болыстық және ауылдық комитетімен,
уездіктер – уездік атқару комитетімен қарымқатынаста болады» [5]. Осы Жарғыға сай қазақ
комитеттері атқару комитеттеріне өз адамдарын
кіргізеді. Мысалы, Ж. Ғаббасов Семейде, Ж. Ақ
баев Қарқаралыда атқару комитеттеріне мүше
болып кіреді. Ақмола облыстық атқару комите
тіне Қазақ комитеті 10 адамды өкіл қылып кіргі
зеді [6]. Қазақ комитеттерінің ұсынуы бойынша
үкіметтің жергілікті органдары құрамына кір
гендер қазақ қоғамына байланысты мәселелерге
тікелей араласып, көбіне істің қазақтың пайда
сына шешілуіне септігін тигізеді. Екі жақ өкіл
дері бірден және барлық мәселелер бойынша
тіл табысып кете алмаған. Отарлық аппарат чи
новниктері мен ұлттық интеллигенция өкілдері
арасында қырғи қабақтық пен келіспеушілік те
болмай қалған жок, мұндай жағдайлар Оралда,
Қостанайда, Қарқарылыда, тағы басқа жекеле
ген қалаларда орын алған [2, 74 б]. Комиссарлар
мен атқару комитеттері қазақ комитеттері қойған
талаптарға жүрдім – бардым қарап, уақытын
да шешпей, созбаққа салады, шешкен жағдайда
негізінен өздеріне қолайлы жағына бейімдейді.
Әйтсе де жергілікті халық өзінің бар талап тіле
гін осы қоғамдық негізде құрылған мекемелер
арқылы іске асыруға ұмтылады. Жетісу, Сыр
дария қазақ комитеттеріне жергілікті халықтың
күнделікті тұрмыс – тіршілігіне, әсіресе, жер мә
селесіне байланысты шағымдар түсе бастайды
[7, 78-79 бб.].
Уақытша үкімет мекемелері үшін Жетісуда
1916 жылдан кейін қалыптасқан халықтар ара
сындағы өшпенділікті мүмкіндігінше басқа ар
наға түсіріп, ымыраластыру, өзара ынтымақ пен
келісімге келтіру бірінші кезектегі міндет бола
тын. Мұны қазақ комитеттері мен мұсылмандар
комитеттері де жақсы түсінеді. Уақытша үкімет
тің Түркістан комитеті де 1917 жылы 25 көкекте
гі мәжілісінде Жетісу облысындағы ұлтаралық
шиеленістің ауыр оқиғаларға соқтырып отырға
нын талқылай келе, көтерілістің ауыр салдарын
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жою шараларын қарастырады. Осы мәселеге
байланысты жергілікті халықтың жайын жақсы
білетін Түркістан комитетінің екі мүшесі – М.
Тынышбаев пен О. Шкапский Жетісуға жібері
леді. Оларға халықтар арасында өзара сенім ор
нату, қалыпты тұрмыс жағдайын жасауға ықпал
ету тапсырылады [7, 79 б.].
Жетісудағы 1916 жылғы көтеріліс зардап
тарын жою Уақытша үкімет органдары қыз
меткерлеріне де, қазақ комитеті сияқты ұлттық
негіздегі қоғамдық ұйымға да оңай соққан жоқ.
Мысалы, 1917 жылғы Ақпан төңкерісінен кейін
24 наурызда құрылған Жетісу қазақтарының ат
қару комитеті Қытайдан қайтқан қазақ – қырғыз
дың жағдайымен санаспастан, олардың мүддесін
ескерместен біржақты талаптар қойып, «қазақ
халқы 1916 жылғы көтерілістің шығындарын
өтемесе және бұдан былай орыстарға қазақтар
дың тимеуіне кепілдік берілмесе, осы айтқан та
лаптарымыз орындалмаса, бейбітшілік тек жаңа
ұрпақтар кезінде болуы мүмкін» деген мәселені
ашық қояды [8]. Жетісу қазақ комитеті Ресейдің
казактар партиясы бағдарламасын қуаттап, олар
дың томаға-тұйық, сословиелік ұйымын сақтау
ға, «әділетсіз» алынған жерлерді қайтаруға, қа
зақтар автономиясының жеріне ешкімнің қолы
тимеуіне, тағы басқаларға қол жеткізу қажетті
гін алға тартады.
1917 жылы Жетісу қазақ әскерлері құрамын
да 45 мың адам, қарамағында 681 мың десяти
на жер бар еді. Комитет Уақытша үкіметті және
бір палаталы атқарушы билігі бар парламенттік
республиканы жақтайды [9, 12 б]. Казактар ара
сында саяси дифференцация өте жай жүреді, ең
бекші казактар көбі офицер – казак билеушілері
ықпалында қалады. Уақытша үкімет органдары
казактың комитетімен, жалпы олардың құқық
тарымен санасып отырады. Талай жылдар бойы
отарлық тонаушылық пен зорлық – зомбылық
жағдайында тәрбиеленген санаға жергілікті ха
лықтың мүддесінен гөрі орыстың үстемдігі жө
нінде көбірек пікір енгізіліп, бұратана халықтан
қажет нәрсенің бәрін тартып алуға болады деген
сенім қарапайым құқық дәрежесіне жетеді [10,
62 б.]. Патша өкіметінің отарлық саясатының
ықпалы Уақытша үкімет тұсында бірден жойы
лып кете қоймады. Жергілікті халықтың мүддесі
құқықтық жағынан көбіне қорғаусыз қалатын.
Қырғыз халқының қайраткері Белек Солтонаев
өзі куә болған жағдайды былайша баяндайды:
«Керенский заманында болған өкімет арыз қыл
сақ, ұқпады. «1916 жылғы қолыңмен істегенің
ді енді қаныңмен төле (Сам наварил кашу, сам
и расхлебывай)», – деді. Қашқындарды өлтіріп
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Қазақстандағы уақытша үкіметтің билік орындарының қоғамдық ұйымдармен байланысы

жатқан мұжықтарға астыртын жәрдемші болды
[11, 131-132 бб.].
Расында Уақытша үкіметтің жергілікті бас
қару орындарында, мысалы переселен мекеме
лерінде патша үкіметі тұсында отарлық саясат
тың қолшоқпары болған чиновниктер аз емес
еді. Олар жаңа үкімет тұсында да бұрынғы «бұ
ратана есебінен шешу» позициясын жалғастыра
береді.
Кереку уездік комиссарлары Кайдалов май
даннан қайтып келе жатқан қазақ жігіттерін орын
сыз тексеріп, жеке заттарын тартып алған. Семей
облыстық атқару комитеті бастығы Ляшкевичтің
(қазақ комитетінің өтініші бойынша) жасаған ес
кертпесіне «қазақтардың өтірігінің бірі» деп жауап қайтарады [12, 215-216 пп.]. Үкімет тарапы
нан ешқандай кедергі көрмеген солдаттар Пішпек
уезіне қарасты Георгиевка селосында да өз бет
терінше тінту жүргізіп, елдің дүние – мүлкін то
нап, ақшаларын тартып алып, бірнеше адамды бір
түнде қырып салған [13, 51-п.].
Жетісудағы жағдайға байланысты 1917 жылы
қазанда Пішпекте төрт мұсылман ұйымы: Пішпек
уездік қырғыз-қазақ комитеті, «шуро-и-ислам»
мұсылмандар комитеті, дүнгендердің «Егінші»
одағы және «Бұқара» одағы мүшелері бірігіп, ке
ңес өткізіп, Уақытша үкіметтің жергілікті өкімет
органдарының барлық ескерту шараларына қа
рамастан орыстардың зорлық-зомбылық әрекет
терін тоқтатпай тұрғанын баса көрсетеді. Сол
даттардың соңын ала шаруалар да «былтырғы
төгілген қанның кегін аламыз» деп, қарулы тобыр
құрып, жүгенсіз қимыл-әрекеттердің аумағын ке
ңейте түскенін ашына мәлімдейді. Жүгенсіздік
ке қарсы күресуге өкімет органдары мен ұлттық
ұйымдардың шамасы келмеуі әскери шенділердің
қарама-қайшы іс-қимылынан деп көрсетеді.
Қоғамдық ұйымдардың бұл біріккен Кеңе
сі Түркістан өлкелік комитетінің комиссары О.
Шкапский мен әскери комиссар Ивановтан кө
мек сұрап, облыстағы мұсылмандар мәселесіне
жауапкершілікпен қарауға шақырады. Жергілік
ті билік орындары мен ұлттық, мұсылмандық
ұйымдар, өзге қоғамдық саяси бірлестіктер бас
қосып, күш біріктіріп кіріскен әрекеттері орта
лық өкімет тарапынан қолдау таппайды. Мыса
лы, «селолық комитет мүшелерінен Уақытша
сот құрып, орыс бандасын ауыздықтауды тезде
тейік» деген Түркістан өлкесі комиссарлары М.
Тыншышбаев пен О. Шкапскийдің екі рет жаса
ған ресми ұсынысына Юстиция министрлігі жауап қайтармайды.
Осылайша барлық маңызды, ұлттық мәні бар
істердің орталыққа барып тұйықталып қала бе
руі ұлттық ұйымдарды мәселені дербес шешу
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ге итермелейді. Мұндай дербестікке ұмтылу өз
адамдарынан тұратын сот құрылымдарын құру
ға талпынушылықтан байқалады. Облыс көле
мінде қазақ арасындағы мәселелерді қарау үшін
Семейде облыстық қазақ соты құрылады. Жергі
лікті жерлерде қазақ соттарын құруға талпыну
шылық дербестікке ұмтылудан әрі қазақ мәсе
лесінің шешілуі ұзаққа созылып, кейін мүлдем
жауапсыз қалуы жағдайынан туындаған еді.
Дегенмен, ел арасындағы кейбір жұмыстар
Уақытша үкіметтің атқару комитеті мен ұлттық
құрылымдардың күш біріктіру нәтижесінде ше
шімін тауып жатады. Үржар уездік атқару коми
теті ат ұрлау мәселесін қарау үшін барлық бо
лыстардан екі делегаттан және бөлімшелік қазақ
комитетінен өкілдер шақырып, ұсыныстар жасап,
біршама істерге ұйтқы болады. Осы жолы Үржар
бөлімшелік қазақ комитетінің, үржар мұсылман
дары біріккен комитетінің төрағасы Салық Аман
жолов заңгер ретінде халықтық тәжірибені жақсы
білетіндігімен көзге түседі [14, 67-70 пп.].
Уақыт өте келе Уақытша үкіметтің қолынан
саяси билік біртіндеп ажырай береді. Пәрменді
биліктің болмауынан құрамына әртүрлі қоғам
дық ұйымдар кірген делегаттар кеңесі, қоғамдық
қауіпсіздік комитеті, тағы басқа құрылымдар
жергілікті өкімет билігін қолға алуға тырысады.
Барлық ұйым өкілдері бас қосқан ортада жер
гілікті жер бойынша түрлі істер қаралып, тиіс
ті шешімдер қабылданып жатады. Алайда қазақ
халқы үшін өмірлік маңызы бар жер, автономия,
тіл, тағы басқа мәселелер Құрылтай жиналысы
на дейінгі уақытқа қалдырыла береді. Уақытша
үкіметтің Қазақстандағы жергілікті билік орын
дары мен қазақ комитеттері, мұсылмандық ко
митеттер, комитеттері тағы басқа ұйымдардың
қарым-қатынасы өзара үйлесімге әрі қайшылық
қа толы еді. Мұндай екі жақты байланыстың се
бебі, біріншіден, айтылған ұйымдардың бәріде
Уақытша үкіметті қолдады, қуаттады, айтылған
ұйымдардың бәрі де, екіншіден, жергілікті мә
селелерді, нақтырақ айтсақ, ұлттық зәру мәсе
лелерді шешуге қайшылықтар, талас-тартыстар
көбейіп, ортақ тұжырым жасау қиынға соғады.
Уақытша үкіметтің жергілікті билік орында
рындағы комиссарлары Қайдалов, Войшивилло
сияқты кертартпа күштері билікті қолда ұстағы
сы келсе, жергілікті халықтан тұратын қоғамдық
негіздегі ұлттық ұйымдар өздеріне тиісті істерді
дербес шешуге ұмтылады. Осындай қайшылық
тан туындаған өмірлік мәні бар мәселелердің
Құрылтай жиналысы қарауына қалдырыла беруі
халықтың тағатын тауысады. Қазақтың ұлттық
мәселелері уақыт өте келе автономияға қол жет
кізгенде ғана шешілетіні айқындала түседі.
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1989 год был поворотным в новейшей истории Казахстана. Од
ними из событий, которые до сих пор не получили должного освеще
ния в академической литературе, стали этнические столкновения в
Новом Узене (Мангышлакской области), которые произошли в июне
1989 года. Это событие имело большой резонанс, так как было ини
циировано снизу, что было необычно для тоталитарной политичес
кой системы Советского Союза.
В отличие от других исследователей, которые характеризуют эти
столкновения как межэтнический конфликт, вспыхнувший вследс
твие взаимной вражды и ненависти, авторы предлагают квалифици
ровать этот конфликт с точки зрения экономического национализма
(Helleiner and Pickel 2005; Tsygankov 2005; Schulman 2000). События
в Новом Узене стали первым сигналом к разделению интересов на
циональной экономической системы и общесоюзной, наряду с необ
ходимостью контролировать местную промышленность, что может
рассматриваться как первые проявления экономического национа
лизма.
Ключевые слова: экономический национализм, этнический
конфликт, нефтегазовая отрасль, социальные проблемы, сырьевой
характер промышленности.
1989 was a turning point in a new history of Kazakhstan. One of the
important events that did not receive enough attention from a scientific
community was ethnic clashes in Novy Uzen (Mangyshlak region) that
happened in June, 1989. The event was significant because it was initiated
at the grass-root level, which was quite unusual for the totalitarian political
system of the Soviet Union.
In contrast to other scholars who viewed those clashes as solely in
terethnic conflict based on mistrust and ethnic hatred, the authors suggest
approaching that conflict from the perspective of economic nationalism
(Helleiner and Pickel 2005; Tsygankov 2005; Schulman 2000). The events
in Novy Uzen were the first sign of the necessity to differentiate the needs
of the national economic system and to transfer it under the control of the
local Kazakh authorities. We can see the clashes in Novy Uzen as first
seeds of emerging economic nationalism in Kazakhstan.
Key words: economic nationalism, ethnic conflict, oil and gas indus
try, social problems, resource character of industry.
Қазақстанның қазіргі заман тарихында 1989 жыл маңызды оқи
ғаларға толы болды. Осы кезеңдегі 1989 жылы маусымда өткен,
ерекше, бүгінгі таңда академиялық әдебиеттерде тиісті бағасын ала
алмаған оқиғалардың бірі Жаңа Өзендегі (Маңғышлақ облысында)
этникалық қақтығыстарды атап өтуге болады. Бұл оқиға үлкен дау
туындатты, өйткені оны ұйымдастырған қарапайым адамдар болды,
бұл жағдай Кеңес Одағындағы тоталитарлық саяси жүйенің жүргіз
ген саясатына кері әсер етті.
Бұл бір-біріне деген жеккөрушілік пен қарамақайшылықтан туын
даған қақтығыстарды, ұлтаралық келіспеушілік деп сипаттаған басқа
зерттеушілердің көзқарастарынан өзгеше бағытты негізге ала оты
рып, біз бұл қақтығысты экономикалық ұлтшылдық тұрғысынан си
паттауды ұсынып отырмыз (Helleiner and Pickel 2005; Tsygankov 2005;
Schulman 2000). Жаңа Өзен оқиғасы сонымен қатар жергілікті өн
дірісті бақылауда ұстау қажеттілігін, жалпы кеңестік және ұлттық
экономикалық жүйедегі мүдделерді бөліп қарастыру қажеттілігін
негіздеген алғашқы ескерту белгілердің бірі болды, бұл мақалада ав
торлар оқиғаны экономикалық ұлтшылдықтың алғашқы көрінісі ре
тінде қарастыруға мүмкіндік алды.
Түйін сөздер: этникалық конфликт, мұнай-газ саласы, әлеуметтік
мәселелер.
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Последний период существования Советского Союза был
ознаменован рядом этнических конфликтов, затронувших ос
новы политики государства в области взаимоотношений с на
циональными республиками. Трагические события в Алма-Ате
1986 года, выступления в Тбилиси, Вильнюсе, противостояние
Азербайджана и Армении по проблемам Нагорного Карабаха
и другие заставили исследователей вновь обратиться к проб
лемам отношений между центром и республиками в области
национальной политики, которая во многих отношениях опре
делялась динамикой экономической ситуации. Создание СССР
и его экономической политики было частично практической
реализацией концепции «автаркии больших пространств». Эта
концепция базируется на следующих принципах: 1) независи
мость от товаров, продукции и сырья из других стран; 2) раз
нообразие продукции и создание сбалансированной экономи
ки, ведущей к процветанию. Данный принцип используется как
временная мера для улучшения экономики, однако, она может
быть пролонгирована на более долгий период; 3) минимизация
экономических рисков для избегания уязвимости, вызванной
глобальной экономикой [1].
Таким образом, концепция «автаркии больших пространс
тв» воплотила в жизнь экономический национализм. СССР
последовал модели экономического национализма, начиная с
идеи сталинской модернизации. Работа Сталина «Экономичес
кие проблемы в СССР», в свою очередь, отражает принципы
экономического национализма, на которых советская эконо
мика и была построена. «Бархатный» неосталинизм Леонида
Брежнева продолжил аналогичный экономический подход, но
с некоторыми корректировками, последние из которых отно
сятся к «либерализации» в отношениях с национальными рес
публиками. Союзные республики получили больше власти от
Москвы, сделав возможным продвижение ими языка, культуры
и, что самое важное, возможность назначать кадры.
Какие процессы были детерминированы такой «либераль
ной» политикой советского государства? Задачей статьи стало
рассмотрение вопросов этнического конфликта сквозь приз
му защиты экономических интересов республик на примере
Казахстана конца 1980-х годов, в частности, конфликта в за
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падной части республики. Авторы считают, что
дисбаланс в экономическом развитии респуб
лик СССР отразился в разделении страны по
принципу индустриально развитого «Севера»
и аграрно-промышленного «Юга». «Север» в
данном случае представлен славянскими рес
публиками (РСФСР, Белоруссия и Украина), а
«Юг» можно определить как союз азиатских рес
публик Казахстана, Узбекистана, Таджикистана
и Туркменистана. В 1970-е это неравенство в
экономическом развитии стало более очевид
ным. Три славянские нации – РСФСР, Украина
и Беларусь –были самыми экономически прод
винутыми республиками, которые производили
промышленные товары, пока другие союзные
республики, в частности нации Центральной
Азии, были в большинстве случаев аграрными.
Например, Украина производила 41% цветных
телевизоров, 96% поездов и локомотивов. 46
товаров из 64, производимых в СССР, были ук
раинскими и экспортировались они в 120 стран
[2]. На территории Украины находилось около
1000 промышленных предприятий. Аналогич
но, Белорусская ССР считалась одной из самых
экономически развитых союзных республик. В
период 1970-1980-х её промышленное произ
водство увеличилось более чем в 3 раза. Бо
лее 1000 различных заводов и промышленных
предприятий насчитывалось на её территории. В
период с 1971 по 1975 гг. экономический рост
достиг 10.4%. Белоруссия увеличила производс
тво радио и телекоммуникационной техники, а
также производство электронного оборудования
[3]. Республики Центральной Азии были позади
всех 3 вышеперечисленных славянских союзных
республик. Казахстан, наряду со своими эконо
мически слабыми соседями, пытался бороться с
этим недугом путём продвижения внутреннего
производства с целью предотвращения притока
импортных товаров. Лидер КССР Динмухам
мед Кунаев подчеркивал важность внутренней
национальной продукции для развития респуб
лики. В период с 1959 по 1965 гг. было откры
то большое количество предприятий, таких, как
Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат,
Алюминиевый завод и другие [4]. Помимо ст
роительства новых предприятий, экономика бы
ла ориентирована на добычу сырья. Например,
Казахстан поставлял на рынок 90% хрома, уг
ля, черной и цветной руды, 70% меди и цинка.
Республики Центральной Азии экспортировали
сельскохозяйственные товары и сырье на 8 мил
лиардов рублей, но импортировали товаров на
16 миллиардов [5]. Таким образом, экономичес
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кая структура республик была смещена в сторо
ну экспорта дешёвого сырья и импорта дорогих
промышленных товаров. Такая ситуация спро
воцировала создание негативных тенденций в
экономике, которые и создали предпосылки для
экономического национализма.
По сути, экономический национализм – это
своего рода индикатор зрелости страны, кото
рый показывает её готовность защищать свои
экономические интересы. В 1980-х гг. союзные
республики трансформировались от уровня ква
зи-государств к уровню национальной направ
ленности с появлением элит, которые, в свою
очередь, пытались отстаивать свои националь
ные и экономические интересы. В то же время
советское общество было фрагментировано в
разные этнические и социально-экономические
группы, которые в зависимости от социального
статуса, имели разные экономические интересы
часто не совпадали с экономической политикой
страны. Именно это и создало благоприятную
почву для возникновения конфликтов.
Конфликт между молодыми казахами и эт
ническими меньшинствами с Кавказа начался
16 июня 1989 г. Отправной точкой послужила
драка в клубе в Новом Узене, который и являлся
центром беспорядков. После этого происшествия
конфликт распространился в другие зоны Кас
пийского региона, включая Шевченко (Актау),
Мангышлак, Узень, Кульсары, Жетыбай, Му
найши, Щетпе, Акшукур, Ералиево, Кызылтобе.
Примерно 25000-30000 человек стали участни
ками столкновений. По официальным данным, 5
человек были убиты, а несколько десятков были
ранены. Однако, некоторые источники сообщают
о 100 убитых и более 1000 раненых. Для подавле
ния конфликта был введен комендантский час, на
чавшийся 19 июня и длившийся 36 дней. Москва
направила специальное подразделение «Витязь»
(1000-2000 солдатов), военные танки, вертолёты,
машины и другую технику для подавления бес
порядков. Кроме того, 1000-2000 представите
лей милиции из Гурьева и Нового Узеня приняли
участие в подавлении конфликта. В результате
конфликта 3516 человек покинули Новый Узень,
направившись в Дагестан и Чечено-Ингушскую
республики. Беспорядки крайне негативно отра
зились на экономической и социальной ситуации
в этих населенных пунктах. Был нанесен значи
тельный материальный ущерб. По официальным
данным, было уничтожено 50 магазинов, кафе и
других объектов, а также сожжено 6 легковых
машин. Была приостановлена работа некоторых
предприятий и организаций [6].
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Отношения между казахами и представите
лями кавказских народов, проживавших в запад
ной части Казахстана, уходят корнями в истори
ческое прошлое. Лезгины, чеченцы, ингуши и
другие были депортированы с Кавказа в Казахс
тан в 1944 году во время Великой Отечественной
войны. Около 50000 человек были отправлены в
Центральную Азию. Первыми прибыли чеченцы
и ингуши (февраль), после них балкарцы (март)
и последними – турки и месхетинцы. В 1957 г.
автономия республик чеченцев и ингушей бы
ли восстановлены, после чего некоторые репат
рианты вернулись на свои родные земли. Те, кто
остались жить в Казахстане, в большинстве слу
чаев были расселены на западе и юго-востоке ст
раны. Через какое-то время они стали занимать
доходные места в экономике, работая продавца
ми, дистрибьюторами дефицитных товаров, ме
неджерами новых кооперативов. Представители
кавказских народов обычно имели более высо
кий экономический статус, предусматривающий
доступ к государственному бесплатному жилью
и дефицитным товарам.
Гурьевская область была в основном насе
лена казахами (76%), в то время как русские и
другие национальности составляли 24% насе
ления. В Новом Узене этнический состав был
несколько другим: казахи – 50%, русские – 18%,
лезгины – 11% населения [7]. Основная часть
казахов жила в сельской местности, что дела
ло переезд в город проблематичным, ввиду от
сутствия социальных и экономических условий
для сельских мигрантов. Было крайне тяжело
получить работу в городе без прописки, так как
русский был основным «рабочим» языком во
всех секторах экономики. низкий уровень зна
ния русского стал препятствием для получения
работы в городах. В 1970-1980-х годах в Сове
тском Союзе было достаточно трудно получить
образование на казахском языке, так как боль
шинство дисциплин, в частности технических,
преподавалось на русском языке. В итоге казахи
столкнулись с проблемой переезда в областные
центры.
Политика Москвы была направлена на за
щиту интересов предприятий, подконтроль
ных центру. Таким образом, местная индустрия
оказалась в глубоком экономическом кризисе.
Москва не была заинтересована в ускоренном
промышленном развитии Казахстана, одновре
менно направляя сюда промышленные товары
из других регионов. Именно поэтому в регионе
существовала скрытая безработица и, следова
тельно, высокий уровень конкуренции на рынке
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труда, которая, в свою очередь, носила этничес
кий характер (казахи против лезгинов, чеченцев,
азербайджанцев и т.д.). Поскольку нефтяная ин
дустрия была подконтрольна советскому Ми
нистерству нефти и газа, вахтовых рабочих из
кавказских регионов обвинили в том, что они за
бирали рабочие места у местного населения.
Парадокс ситуации в Новом Узене состоял в
том, что уровень безработицы был наиболее вы
соким среди местного населения, а именно сре
ди казахов. Газеты пытались информировать о
тяжелой социально-экономической ситуации и
конфликте 1989 года, однако официальная ста
тистика не предоставляла никакой информации
касательно безработицы в Гурьевской области.
В этой статье авторы предлагают свои статисти
ческие подсчеты, основанные на результатах пе
реписи населения 1989 года. Согласно этим дан
ным, 256000 человек Гурьевской области жили
в городах, в то время как сельских жителей нас
читывалось около 169000. Таким образом, рабо
чая сила в городах составляла 148000 человек, а
в сельской местности – 84000. В то время доля
населения в возрасте до 21 года составила 90000
человек [8]. Основываясь на этих фактах, мы мо
жем подсчитать, что количественное различие
между городскими и сельскими жителями доста
точно большое. Из 100% городского населения
82% это молодые люди до 18 лет, что указывает
на высокий конфликтогенный потенциал ситу
ции в Гурьевской области.
Потенциал сельского хозяйства был ограни
чен, это неизбежно вело к миграции молодых
людей в города, что объяснялось избытком рабо
чих рук в сельскохозяйственной отрасли. В ос
новном Гурьевская область специализировалась
на добыче нефти и газа. Московские власти не
были заинтересованы в развитии нефтеперера
батывающих предприятий на территории этого
региона. «Позиция министерства нефти и газа
была нелогичной. Власти предпочли обрабаты
вать нефть из Тенгиза в разных предприятиях
за пределами республики. Такое решение было
экономически неэффективно». По словам одно
го из жителей деревни Тенге, люди до сих пор
не имеют доступа к природному газу, хотя его
добывают тут уже около 25 лет. После событий в
Новом Узене республиканские лидеры признали
наличие негативных тенденций в структурном
развитии экономики. Только 13% нефти и 16%
газа, добываемых в западном Казахстане, пере
рабатывались в Каспийском регионе. Правящая
элита столкнулась с проблемой развития мест
ной нефтеперерабатывающей промышленности
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и последующей поставкой потребительских то
варов на республиканский рынок. Эта идея была
предложена председателем Совета Министров
РК Карамановым, по словам которого «регион
должен получить существенную автономию,
чтобы самостоятельно управлять ресурсами»
[9].
Большинство рабочих нефтяной промыш
ленности были вахтовыми работниками, прие
хавшими из других республик СССР, в основ
ном с Кавказа. Такое положение дел устраивало
правительство из-за минимальных затрат на раз
витие социальной инфраструктуры и обучения
местного персонала. Насчитывалось 27000 вах
товых рабочих на территории западного Казах
стана, 70% из которых были выходцами из дру
гих республик.
По официальным постановлениям ЦК КПСС
около 40% людей из Центральной Азии и Закав
казья в возрасте от 18 до 29 лет не имели пос
тоянной работы. ЦК партии подчеркивал пря
мую связь между безработицей и социальными
проблемами. Столкновения в Ферганской до
лине (Узбекская ССР), Новом Узене (Казахская
ССР) и Небит Даге (Туркменская ССР) проде
монстрировали высокий протестный потенциал
среди молодежи [10].
Высокий уровень безработицы усугублялся
недостатком жилья, продуктов питания и други
ми проблемами, которые, в конце концов, при
вели к росту напряженности между казахами и
другими национальностями. Например, по офи
циальным статистическим данным, на каждого
жителя Нового Узеня приходилось 16 квадрат
ных метров жилья. Однако эти цифры не соот
ветствовали реальной ситуации и были сильно
завышены. Приписки были обычной практикой
в Советском Союзе, когда официальные власти
стремились продемонстрировать улучшенные
показатели. Реальная ситуация была иной. По
официальным данным, на каждого жителя Гурь
ева приходилось 9.6 квадратных метров жилья,
в то время как средний уровень по республике
составлял 13.5 квадратных метров. Более того,
многие люди не имели жилья. К примеру, 460
из 600 водителей общественного транспорта не
имели постоянного жилья [11].
Несмотря на то, что регион специализи
ровался в добыче газа и нефти, уровень жизни
местного населения был низким. Доход Узен
нефти в 1988 году составлял 110 миллионов
рублей: однако, Москва оставила только 3.5
миллиона рублей на социально-экономическое
развитие региона. В 1990 году эксперты указы
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вали, что с ростом добычи нефти возрос и дефи
цит на продукты питания. В 1989-1990 годах в
регион завозили 97% – мясо и молоко, 65% – мо
лочные изделия, яйца – 75%, рыба – 90%, 60%
– овощи и картофель, и 17% – фрукты и ягоды от
необходимого рациона питания. Была огромная
разница между научно обоснованными нормами
питания и реальностью [12]. Местное сельское
хозяйство не обеспечивало достаточное коли
чество продуктов питания для населения, так
как одновременно наблюдался большой приток
новых рабочих в нефтяную промышленность
области [13]. Эффективность экономического
развития государства определяется его возмож
ностью обеспечить свое население необходи
мым количеством продуктов питания, которое
не учитывалось стратегией сельскохозяйствен
ного развития Казахстана. К примеру, в начале
1980-х местные фермеры производили только
40% молока, необходимого для обеспечения на
селения области. Таким образом, 60% молока
были импортированы из других регионов стра
ны, что негативно влияет на социальную ситу
ацию в регионе.
Экономический национализм подразумевает
защиту внутреннего рынка. Стратегия, предло
женная местными властями, не была направле
на на преодоление этой зависимости. Позднее, в
конце 1980-х, события в Новом Узене и в дру
гих районах заставили областную администра
цию задуматься о необходимости практической
реализации некоторых принципов экономичес
кого национализма. До событий в Новом Узе
не руководители Гурьевской области не могли
эффективно влиять на ситуацию в социальной
сфере, так как зависели от решений Москвы в
этом вопросе. После событий 1989 года они пе
рестроили стратегию развития региона. Показа
тельной в этом отношении является «Концепция
предоставления продуктов питания населению
Гурьевской области», которая была принята
в Гурьеве в 1990 году на областной конферен
ции. Большая часть докладчиков признавала,
что Гурьевская область имеет достаточный по
тенциал, чтобы обеспечить продовольствием на
селение области. Однако основное препятствие
состояло в том, чтобы найти инвестиции в пище
вую промышленность, обновить оборудование,
технику, наряду с применением новейших тех
нологий в сельском хозяйстве.
Авторы считают, что эти шаги демонстри
руют переход региональных властей к стратегии
экономического национализма [14]. Во-первых,
это связано с необходимостью производить дос

Вестник КазНУ. Серия историческая. №1 (76). 2015

Дадабаева Г.Р., Шарипова Д.К.

таточное количество продуктов питания, чтобы
быть независимыми от других регионов с точ
ки зрения продовольственного обеспечения.
Это означало протекционизм местной индуст
рии и рынка. Во-вторых, развитие областной
пищевой промышленности могло привести к
снижению уровня безработицы среди местного
населения, в первую очередь среди этнических
казахов, проживающих, в основном, в сельской
местности. В-третьих, это могло привести к из
менениям в структуре рабочей силы. Инженер
но-технические кадры для нефтяной промыш
ленности обучались в Москве и Баку, в то время
как кадры для текстильной и пищевой промыш
ленности проходили обучение в таких городах
Казахстана, как Алма-Ата, Джамбул, Караганда,
Чимкент и другие. Введение новых технологий
и обучение местных кадров было реальной за
дачей. С этой точки зрения переход от видения
регионального развития Москвы к экономичес
кому национализму местных властей становится
логически развитием тех противоречивых тен
денций, которые были заложены внутри советс
кой модели.
Заключение
Авторы статьи считают, что события, произо
шедшие в Новом Узене в 1989 году, могут быть
охарактеризованы как первая попытка привлечь
внимание к социально-экономическим проб
лемам региона, который ясно демонстрирует
начальный этап экономического национализ
ма. В отличие от большинства исследователей,
которые считали этот конфликт межэтничес
ким, события 1989 года в Гурьевской области
Казахстана можно рассматривать как попытку
казахского населения расширить собственную
нишу в экономике страны. Вплоть до 1970-х
большая часть казахского населения работали
в сельскохозяйственном секторе, однако с раз
витием промышленности выросла миграция
казахов в городские центры. Миграционная ак
тивность объяснялась высокой рождаемостью
среди этнических казахов и кризисом сельско
хозяйственного производства. С другой сторо
ны, большинство рабочих мест на промышлен
ных предприятиях и секторах услуг были заняты
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другими этническими группами, такими, как
русские, украинцы, чеченцы, лезгины и другие.
Те отрицательные тенденции, которые су
ществовали в СССР в 1980-х годах, повлияли
на социально-экономические условия. Комбина
ция таких факторов, как ухудшение социального
положения и рост конкуренции на рынке труда,
стали основой конфликтов во многих регионах,
включая Западный Казахстан. Москва не предп
ринимала никаких мер, чтобы улучшить ситу
ацию в регионе. Она не была заинтересована в
создании новых рабочих мест и инвестирова
нии в развитие региональной инфраструктуры.
Вместо этого центр предпочел завозить вахто
вых рабочих в Новый Узень из других респуб
лик, в основном из Кавказа. Данная политика
усугубила ситуацию для казахов, которых осо
бенно затронула «латентная безработица».
Внутренние процессы, которые происходили
в СССР, не были полностью изолированы от тен
денций мирового развития. В мировом экономи
ческом сообществе «невидимая рука» рынка не
работала должным образом. Индустриальные
государства создавали барьеры для менее разви
тых стран Юга в отношении свободного перед
вижения их товаров и услуг на западные рынки.
Они вводили высокие тарифы, субсидировали
производство некоторых товаров, включая сель
скохозяйственную продукцию. Это привело к
недовольству среди менее развитых стран, кото
рые начали осознавать важность экономическо
го национализма.
Это разделение мира на развитый Север и
неразвитый Юг может быть проецировано на
модель экономики, существовавшей в СССР.
Экономическая проекция модели Советского
Союза может быть интерпретирована как проти
востояние между развитым славянским центром
(Север) и странами Центральной Азии и Кавказа
(Юг). Для СССР, как и для большинства запад
ных индустриальных обществ, было характер
но «неравенство структур». Несмотря на то, что
Москва обладала возможностью инвестировать
значительные средства в развитие промышлен
ности национальных республик, деньги, в основ
ном, выделялись на развитие сырьедобывающих
отраслей, что впоследствии негативно отрази
лось на социальной ситуации в республиках.
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В данной статье, основанной на архивных редких источниках,
впервые вводимых в научный оборот, рассматриваются особенности
экономической культуры Казахской автономии, как одного из факто
ров формирования государственной стратегии. Руководителем Госп
лана Казахской автономии являлся Смагул Садвокасов, впоследствии
ставший жертвой преследований и обвинений в национализме, троц
кизме и «групповщине». Однако, документы его выступлений пока
зывают, насколько смело и грамотно отстаивал главный экономист
страны интересы Казахстана. Многие замыслы Садвокасова (райони
рование, перенос столицы, отчисления от доходов Эмба-нефти в
пользу Казахстана, добычи соли, кооперация) были внедрены в жиз
нь. Средства массовой информации (пресса, радио, телеграф) в пе
риод Казахской автономии являлись источником информирования
граждан. Автор доказывает, что гражданин интеллектуального об
щества сегодня должен иметь четкое представление о той плано
во-экономической деятельности 1920-х годов, которая позволила
заложить основы будущего Независимого Казахстана, в контексте
развития всей Центральной Азии.
Ключевые слова: Госплан, КирЭКОСО, радио, Карская экспеди
ция, КирЦИК, Смагул Садвокасов.
In this article, based on archival sources of rare, first introduced in the
scientific revolution, the features of the economic culture of the Kazakh
autonomy as one of the factors in the formation of the state strategy. The
head of the State Planning Committee of the Kazakh autonomy is Smagul
Sadvokasov, who later became a victim of persecution and accusations of
nationalism, Trotskyism and «factionalism». However, the documents of
his speeches show how safely and competently defended the interests of
the country’s chief economist in Kazakhstan. Many Sadvokasov’s designs
(zoning, transfer of the capital, deductions from income of Emba-oil in
favor of Kazakhstan, salt production, co-operation) were introduced into
practice. The media (press, radio, telegraph) in the period of the Kazakh
autonomy is a source of information to citizens. The author argues that a
citizen of intellectual society today should have a clear understanding of
the planning and economic activities of the 1920s, which laid the founda
tions for the future of independent Kazakhstan in the context of the whole
of Central Asia.
Key words: Gosplan, KirEKOSO, radio, Karsk expedition, Smagul Sad
vokasov.
Мақалада, мұрағаттарға арқаланып, жаңадан құжаттарды ғылы
ми аударуға кіргізу жолында, қоғамның экономикалық мәдениетінің
өзгешеліктері зияткерлік ұлттың құрылымының бір факторлары ре
тінде қарастырылады. Сол кездегі Мемжоспардың басшысы болып
Сәдуақасов Смағұл тағайындалған. Голощекин кейін оның жұмысына
теріс баға беріп, «троцкист», «националист» деген атауларды пайдала
нылған, соның кесірінен Смағұл Мәскеуге кетуге шешім қабылдаға
ны белгілі. Бірақ, С. Сәдуақасовтың Мемжоспрадағы қызметі туралы,
экономикалық көз қарасы туралы мәліметтер мен зерттеудер өте аз.
Табылған құжаттар Смағұлдың ғылыми түрде еліміздің саяси, эко
номикалық келешегін қорғауы нақты дәлелденеді (районирование,
астананың Орынбордан көшірілуі, Эмба-мұнай трестің табысының 5
пайызын Қазақстанның қазынасына аудару, кооперация, т.с.с.). Бұқа
ралық ақпарат азаматтардың сол кезде де ақпарлар негізгі бастауы
болып табылды. Fалым дәлелдеуі бойынша, зияткерлік қоғамның аза
маты 1920 жылдары экономикалық жоспарлау қызметтері туралы бі
луі міндетті, өйткені ол келешектегі Егемен Қазақстанның дамуына
өте маңызды рөл атқарған.
Түйiн сөздер: Мемжоспар, радио, Карск экспедициясы, Смағұл
Сәдуақасов.
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Введение
Парадоксально, но факт: Казахстан открыл миру космичес
кую гавань, но не имеет выхода в океан. Эта заданность геог
рафических координат страны диктует известную цикличность
регионального развития в потоке всемирной истории, трендов
мировой экономики и геополитики. Так, девяносто лет назад
вследствие этого «на задворках Азии» оказалась Казахская
республика и среднеазиатские республики, почти сразу после
«свертывания» НЭПа. Между тем история Карской экспедиции
и участия в транзите казахстанского сырья на рынки Европы
представляет весьма интересную страницу евразийского эко
номического сотрудничества. Казахское представительство в
Москве координировало транзитные проекты выхода отечест
венного товара/сырья на европейские рынки через сибирские
реки. Казахский Госплан отрабатывал вопросы деятельности
европейских концессий в Центральной Азии. Геополитический
фон ситуации представляет интерес: специалисты пишут о про
тивостоянии Лондона и британского капитала, с германским и
турецким влиянием в Центральной Азии (далее – ЦА) [1]. К на
чалу мирового экономического кризиса Англия ликвидировала
начавшуюся было активизацию германского, австрийского и
турецкого капитала в ЦА.
«Елу жылда ел жаңа»: казахская пословица подмечает опять
же цикличность социально-экономической регенерации. Не оз
начает ли это, что опыт далекого 1924 года, довольно успеш
ного для экономики казахстанской автономии, преодолев стаг
нацию (1974 год как веха эпохи «застоя»), позволит к 2024-му
и в последующем качественно обновить импортно-экспортную
ориентацию отечественного рынка? Попытка Казахской авто
номии преодолеть внутриматериковую замкнутость, выстроить
стратегию выхода к океанам вызывает закономерное уважение,
по меньшей мере. Зарубежные исследователи склоняются к
термину «деколонизация», рассуждая о социальных процессах
после гражданской войны [2].
Архивы заговорили... Рассекреченные материалы так назы
ваемого «Кирпредставительства в Москве», координировавше
го контакты с Центром, обогатили наши знания об этапе, пол
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ном романтики, большевистской риторики (не
без этого) и, что важно, профессионализма. В
задачи статьи входило раскрытие «белых пятен»
из истории ЦА и Казахстана, на примерах дея
тельности КирЭКОСО и Госплан, а также эконо
мических взглядов одного из талантливых руко
водителей С. Садвокасова. Его научные взгляды
и практический вклад ранее не могли быть изу
чены детально. В историографии его не совсем
точно обозначают больше как педагога, идеоло
га, редактора СМИ. «Госплан считает целесооб
разным...» именно этой фразой начиналось каж
дое выступление С.Садвокасова на заседаниях
КазЦИКа, КазЭКОСО. С высоты пройденного
этапа, ясно осознается размах планов руководи
теля Госплана Казахской республики (до февра
ля 1925 г.) [3], на общем фоне полета инженер
ной мысли советских интеллектуалов периода
ленинской НЭП.
Цикличность всемирной истории, трендов
мировой экономики и геополитики очевидны на
историческом материале. Забегая вперед, заме
тим, что практически «на задворках Азии» оста
лась Казахская республика после свертывания
НЭПа, той же Карской экспедиции [4]. С нача
лом мирового экономического кризиса Англия
«задвинула» начавшуюся было активизацию
германо-скандинавского капитала в ЦА. Идея
децентрализации планирования, предоставления
самостоятельности национальным автономиям,
становившаяся очевидной к сер. 20-х годов ХХ
в., была «спущена на тормозах», а ее сторонники
оказались в застенках ГУЛага, их труды унич
тожены.
Основная часть
Смагул Садвокасов – неординарная лич
ность и смелый организатор, труды и речи ко
торого надолго оказались засекреченными. В
чем их «крамольность»? Разве отстаивание ле
гитимности на пользование недрами, строитель
ство дорог и железнодорожных магистралей по
законам логистики, отчисление солидной %-ной
доли от добычи соли, рыбного улова и др. про
тиворечило нормам общесоюзного сосущест
вования? Ответы на эти и другие вопросы мы
обнаружили в ранее малоизвестных архивных
фондах Кирпредставительства в Москве, пери
ода 20-30-х годов ХХ века.
Создание такого «инструмента» управления
экономикой регионов, национальных автономий
в СССР, как ЭКОСО и Госплан, было прием
лемой формой работы. На местах оставались
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сильные «дореволюционные» кадры. Названия
эти совещания получили соответственно наиме
нованиям республик (КирЭКОСО при КирСНК
– аббревиатура от «Киргизское» экономичес
кое совещание при Казахском правительстве).
Председателем КирЭКОСО в сентябре 1923 г.
был утвержден руководитель Совнаркома (далее
– СНК) тов. С. Сейфуллин [5]. Он проводил со
вещания, но чаще перекладывал эту обязанность
на профессионала Вельмана.
Кадровый вопрос, безусловно, оставлял же
лать лучшего; об этом нередко вопрос поднимал
ся. Позитивной чертой того времени была воз
можность стажироваться в Европе: студентами
германских ВУЗов зачисляли молодых сотруд
ников КазЦИКа, Казпредставительства в Моск
ве [6]. Желание учиться, получить профессию
и диплом врача, инженера – характерная черта
эпохи. (Следует оговорить, что спецслужбы бра
ли командированных под бдительную опеку).
Этап становления Госплана в Казахстане
совпал с национально-территориальным разме
жеванием, а также районированием. Можно ли
умолчать, как было непросто совмещать реше
ние принципиальных стратегических вопросов
демаркации и делимитации границ с задача
ми успокоения масс! Руководитель Госплана
С. Садвокасов выступал по радио и в прессе с
разъяснениями. Трудностью ситуации было, не
сомненно, и то, что для ряда национальностей
процесс разграничения происходил параллельно
(или даже благодаря) активизации национально
го самосознания и идентификации (каракалпа
ки, таджики). Разумеется, официальные строки
протоколов и докладов не могут отразить этот
калейдоскоп мнений и эмоций, они остались «за
кадром», тем не менее в подходе к этим вопро
сам С. Садвокасова ощущается гибкость, вни
мательность, забота о будущем. Разумеется, мы
далеки от идеализации: он сам многому учился
на ходу, сохранились стенограммы заседаний,
когда докладчика критиковали старшие товари
щи (Вельман), но по принципиальным вопросам
Смагул всегда находил поддержку других кол
лег (Маймин).
Время заставляло их выполнять одновремен
но несколько обязанностей, они не считались с
личным временем, нередко опаздывали или про
пускали заседания (за этим следил строго пунк
туальный Вельман, выносивший порицания) не
по своей вине: параллельно Садвокасов С. был
кандидатом в члены Бюро КазКрайКома РКП(б).
Как гласят источники, ему приходилось часто
выступать за своих коллег с докладами: к при
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меру, по промышленности, хотя этой секцией
руководил т. Щербаков. Все это он обращал на
пользу республике; его дельные советы произво
дили впечатление и принимались единогласно.
В целом, деятельность КирЭКОСО производит
впечатление слаженного механизма. Регулярно
проводились обсуждения, на контроль были взя
ты принципиальные вопросы.
Взаимоотношения с Центром, насколько
позволяет судить содержание изученных доку
ментов, складывались на паритетной основе.
Как минимум, два раза (июнь, ноябрь 1924 г.) С.
Садвокасов выезжал в Москву по делам Госп
лана, из них один раз вместе с Вельманом. По
приезде они отчитывались о результатах коман
дировок [7]. Обращает на себя внимание, что С.
Садвокасов не просто отрабатывал поручения, а
подходил к их выполнению тщательно: к приме
ру, ставя проблемные вопросы управления про
мышленностью (концессии), сельским хозяйст
вом, промыслами (ярмарки), он ни на йоту не
забывал концентрировать внимание слушателей
на задачах национально-государственного ст
роительства. Одним из главных вопросов, забо
тивших его как патриота и руководителя краево
го уровня, был вопрос о четком разграничении с
соседними государствами (РФ, среднеазиатские
республики). Неопределенность на тот момент
некоторых моментов взаиморасчетов с Цент
ром, отчислений от доходов промышленности в
пользу Казахстана, например, вызывали дискус
сии на совещаниях. Причем Смагул Садвокасов,
согласно протоколам, всегда высказывался в
пользу выбора больших показателей. Также яс
ной представляется его позиция в вопросе инду
стриализации региона; «щадящий» метод – че
рез развитие легкой промышленности он считал
приемлемым, без резких рывков, с учетом спе
цифики хозяйственно-культурного типа.
Если обобщить вновь обнаруженные архив
ные материалы, то к заслуге С. Садвокасова как
руководителя краевого Госплана можно отнес
ти организацию под его кураторством планиро
вания в сфере рыбодобычи (Киррыба), соляной
промышленности. В ведении Киррыбы (точнее
– Казрыба) было рыболовство на р. Урал и Кас
пии. В числе вопросов, о которых четко докла
дывал С. Садвокасов на совещаниях КазЭКОСО,
была радиофикация. Данный аспект информиро
вания населения приходилось также выводить
из российской (сибирской) системы и перево
дить на местный. Речь шла о Семипалатинской
станции, через которую можно было подавать
радиосигнал на Петропавловск. Тщательно го
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товясь к совещаниям, Садвокасов сам выступал
компетентно и внимательно слушал доклады
коллег, высказывая при необходимости свое,
особое, мнение.
Как ответственный работник С. Садвокасов
подводил ход дискуссии к выбору правильной
стратегии размещения производственных объек
тов. Так, в этом русле ставился им вопрос о пе
реносе столицы Казахстана. До последнего он
отстаивал мнение об оставлении г. Ташкента в
границах Казахского края, выезжал для этого в
Центр. Разумеется, речь шла не о каких-то тер
риториальных приращениях, а здесь располага
лась узловая станция, была развита инфраструк
тура, в городе и окрестностях проживало до 90%
казахского населения. Ташкент рассматривался
в те годы как вариант переноса столицы Каза
хстана из Оренбурга. Садвокасов прекрасно по
нимал значение средств массовой информации.
Для того уровня развития грамотности наиболее
удобным способом распространения информа
ции было радио. Так, по вопросу радиофикации
Смагул делал доклад. В нем отражен государст
венный подход к объектам [8]. Наиболее ост
рые проблемные вопросы председатель Госпла
на республики выносил на страницы казахской
прессы. Печатались его брошюры и статьи,
предназначенные для молодежи, работников на
родного образования, экономистов. Оценив его
уровень и интерес к просвещению, обком пар
тии рекомендовал его для включения в список
лекторов по общественным дисциплинам в ВУ
Зах страны. Таким образом, можно уверенно
утверждать, что в вопросах национально-куль
турной идентификации он разбирался основа
тельно и был способен работать с аудиторией.
(Позднее Садвокасов это докажет в должности
наркома просвещения КазАССР).
Следует помнить, что 1924 год был особен
ным в истории страны: уход В.И. Ленина, «ле
нинский» призыв в партию, расцвет НЭПа и от
носительной свободы для предпринимательства,
завершающий этап присоединения Семиреченс
кой и Сырдарьинской областей, обустройство
Акмолинской и Семипалатинской губерний. В
наркоматах еще трудятся некоммунисты, высо
коквалифицированные специалисты из бывших
алашевцев (А. Байтурсынов, А. Букейханов),
газеты еще публикуют нестандартные мнения
(«Ақ жол»). Пока не свирепствует НКВД, еще
не вошли в репрессионный раж Сталин (Коба),
Ежов, Берия…
То был абсолютно благоприятный для само
реализации этап его жизни, планов громадье и
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понимание задач строительства национальной
промышленности с учетом специфики хозяйства
и менталитета населения. Стоит отметить такие
качества личности С. Садвокасова, о которых
не устаем повторять: стремление к самообра
зованию, умение отстаивать свою взвешенную
точку зрения, нетерпимость к разного рода инт
ригам. Надо бы делать скидку на возраст (всего
– 24 года!), а масштабы работы были немалые.
Голод 1921 г. только что пережит казахским на
селением, разруха после мобилизации 1916 г. и
гражданской войны, самозахваты земель воль
ными переселенцами из Сибири, неразвитость
коммуникаций, дефицит энергоресурсов, огляд
ка на Центр.
Все это калейдоскопическое «наследие»
царского режима приводило к раздумьям о реаль
ной деколонизации, однако постепенно Смагул
и его сторонники (С. Ходжанов, Беремжанов, А.
Кенжин, Мынбаев, Джандосов, др.) начали осоз
навать, что происходит реколонизация. В ответ
на защиту прав национальной экономики их об
винили в национализме и «групповщине». Но
это – отдельная история, достаточно освещен
ная в исторической литературе. Мы же хотим
остановиться на фактах экономической истории
Казахстана. Знание этапа поможет двигаться да
лее с багажом успехов и неудач. Уроки истории
вполне актуальны в контексте перспективных
планов «Казахстан – 2050» и др. Итак, отличи
тельной чертой экономики середины 20-х годов
ХХ века в СССР были так называемые концес
сии, совместные предприятия с зарубежным ка
питалом.
История – это факты. Но чтобы их обнару
жить и свести в стройную завершенную кар
тину, требуется время и конъюнктура. Так, в
условиях суверенитета стали доступны малоиз
вестные ранее данные из истории банковского
дела в Казахстане. Почти 90 лет назад на засе
даниях Правительства Казахской автономии в
жарких спорах обсуждали вопросы выбора сто
лицы («центра управления», терминология того
периода) и внешнеэкономических приоритетов.
Все в точности, как и сегодня, только «казахов»
тогда неверно именовали «киргизами». Соот
ветственно, учреждения, экономические в том
числе, начинались с приставки «Кир-» (Киркрай,
Киркоммерцбанк…). Остановимся на любопыт
ной аббревиатуре.
Экономическая составляющая развития Ка
захского края 1920-х годов, как отмечалось вы
ше, включала такой элемент, как КирЭКОСО.
Это – сокращение от «Экономическое совеща
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ние», коллегиальный орган, встроенный в обще
российское управление отраслями хозяйства. В
сентябре 1923 года Сакен Сейфуллин, предсе
датель Кирсовнаркома, (по современным мер
кам Премьер-министр Казахстана), был утверж
ден одновременно Председателем КирЭКОСО.
(Позднее этот орган был упразднен, поскольку
прерогатива перешла к более влиятельной пар
тийно-хозяйственной структуре, Госплану). В
тот исторический яркий период самоопреде
ления, 1924–1925 гг., в Госплане, надо отдать
должное, аккумулируются сильные кадры эко
номистов, математиков в лице Алимхана Ер
мекова (б.алашординец, высоковалифициро
ванный работник), С. Садвокасова, Сергазиева,
Маймина и других. В апреле 1924 года от Госп
лана С. Садвокасов был приглашен на заседание
Президиума Кир(Каз)обкома партии большеви
ков. В числе других, заслушаны были стратеги
ческие вопросы: «5. О торговой деятельности
в Зап.Китае». Уполнаркомвнешторг (доклад).
и «6. О присоединении Семиреченской и Сыр
дарьинской областей ТуркестанССР к КССР»
(докладывал Ж. Садвокасов, известно также, что
членом комиссии по присоединению был приг
лашен А. Байтурсынов).
Экономисты в ходе обсуждения заостри
ли вопрос об управлении краем. Садвокасов
затронул вопрос о переносе столицы из Орен
бурга, поскольку с новыми территориальны
ми приращениями, как он предполагал, уже ни
г. Ташкент, ни г. Оренбург не справились бы с
управленческими задачами. Для сбалансирова
ния управления большой территорией респуб
лики, Госплан (устами С. Садвокасова) предло
жил обсудить на отдельном совещании деление
края на три крупные области: Южная, Восточ
ная и Западная. (Несложно разглядеть в этой
схеме традиционное условное деление на три
жуза, исторически определявшееся хозяйствен
но-культурным типом (далее – ХКТ) степняков.
К слову, хорошо зная историю Казахского госу
дарства до колонизации, Смагул путем экономи
ческих выкладок тогда уже вплотную подошел
к определенному принципу районирования. Ис
ходя из понимания специфики края, он как руко
водитель секции «Районирование» в структуре
Госплана КазАССР, о чем ниже, продвигал исто
рически и географически обусловленные прин
ципы ХКТ при планировании стратегии интен
сификации народного хозяйства. НЭП и задачи
индустриализации решались вплотную, времени
на раскачку у национального правительства не
было).
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В компетенцию председателя Госплана С.
Садвокасова, что немаловажно, входили вопро
сы налаживания международных отношений с
потенциальными инвесторами и поиски рынков
сбыта. Этот опыт при внимательном изучении
есть смысл применить в современных условиях
глобализации. С окончательным завершением
демаркации государственных границ Казахской
республики, весной 1925 года правительство
приступило к рассмотрению практических воп
росов упрочения внешнеэкономических связей.
Не в последнюю очередь обсуждались вопро
сы расширения торговли с Западным Китаем.
Смежная территория Китая, на которой дейст
вовали преемники императорских российских
консульств, уполномоченные Наркомата внеш
ней торговли РСФСР, представляла полигон для
сбыта сельскохозяйственной продукции.
Весной-летом 1925 года вопрос о привлече
нии Киркоммерцбанка к организации товаро
оборота с Китаем поднимался госплановцами на
заседании Бюро Казкрайкома РКП(б). Террито
риальное его размещение нами пока уточняется;
банк мог вполне размещаться и в Ташкенте, пос
кольку в тот период было получено разрешение
из Центра о кредитовании казахских торговых
операций среднеазиатскими банками. К слову,
на границе советского Казахстана и Западного
Китая в 20-е годы ХХ в. проводились краевые
ярмарки (вновь использовались традиционные
формы обменной приграничной торговли, при
вычные для населения по обе стороны границы).
На ярмарках местные производители могли об
менять скот, с\х продукцию (шкуры, арканы, во
лос, войлок и т.п.) на товары из Китая. Об этом
знали в регионах, т.к. сообщения транслирова
лись по радио и публиковались в губернских и
областных газетах. (Одну из таких заметок ав
тор этой статьи обнаружила в архиве областно
го центра СКО, г. Петропавловск. Местная газе
та «Мир труда» информировала о разрешении
ввоза-вывоза товаров на казахско-китайскую
ярмарку и льготах по налогообложению для ее
участников. Указывались место и сроки прове
дения ярмарки).
Помимо восточной границы, казахские ру
ководители Госплана отрабатывали возможнос
ти выхода на европейские рынки, Германию, в
частности, скандинавские страны. Собственно,
история организации Карской экспедиции: тран
зит через Сибирь вплавь по судоходным рр. Обь
и Енисей, в 20-е годы ХХ века – отдельная зани
мательная история экономического «прорыва»,
мало изученная страница казахстанской эконо
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мики. Не последнее место в планах занимали
далекие США. Садвокасов и его коллеги вдох
новлены были тем, что поставки отечественной
продукции сельского хозяйства, нефти, рыбы,
соли из Урало-Каспийского бассейна уже тогда
интересовали зарубежных инвесторов. Однако,
политические преграды, «классовая» пропаган
да ЦК мешали выстраивать гармоничные отно
шения, двигаться к устойчивому развитию эко
номики. Факт, что в процессе создания первых
банков и филиалов в Казахстане и выстраива
нии гармоничной системы внешнеэкономичес
ких операций, импорта-экспорта, деятельности
Госплана, Упсырзага и других брендовых ст
руктур участвовали патриоты, весьма образо
ванные спецы и организаторы. «Белые пятна»
отечественной истории еще выведут читателей
на круг абсолютно неизвестных орбит, заставят
гордиться своим прошлым.
Дальнейший поиск материалов по истории
первого Кир(Каз)коммерцбанка, думается, раск
роет новые страницы истории деятельности
Правительства Казахской автономии, в контекс
те национальной идеи «Мәңгілік Ел» и, кроме
того, пополнит и «удревнит» историю одного
из ведущих банков Республики Казахстан. Ос
новываясь на архивных данных, можно утверж
дать, что почти столетием ранее Казахской ав
тономией активно решались задачи организации
внешней торговли. К 1924 году Госплан Казахс
кой республики принимал решения об открытии
международных концессий с участием предп
ринимателей ряда европейских государств.
Граждане Австрии, Норвегии в Казахстане ор
ганизовывали филиалы акционерных обществ.
Создание концессий становилось привычным в
регионе [9].
Представительство Казреспублики в Москве
участвовало в обсуждении глобального проекта
(так наз. «Карская экспедиция») – импорта сель
скохозяйственной продукции (зерно, волос, вой
лок, шкуры) из региона через устья рек Енисей
и Обь, в Европу. (Для Казахстана, не имевшего
выход к океанам, то был интересный, хотя и зат
ратный, вариант). Активно обсуждались воп
росы реконструкции товарообмена с Западным
Китаем (Синьцзян), Монголией. Восстанавлива
лись, на новой политической и экономической
основе, магистрали в целях активизации между
народной торговли. До «свертывания» НЭП, до
начала 1930-х годов центрально-азиатские го
сорганы были уполномочены вести переговоры
и принимать решения, по согласованию с Цент
ром (Москва, ЦК ВКП(б)). Позднее полномочия
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национальных автономий были узурпированы:
ЭКОСО (Экономические совещания) в регионах
были преобразованы, слились с Госпланами. В
дальнейшем наркоматы были переименованы в
министерства, соподчинение с Центром стало
более жестким.
В сер. 1920-х годов западные границы Союза
были еще полуоткрыты: действовало Казахское
представительство в Германии («УПСЫРЗАГ»
– Управление сырьевых заготовок), студенты из
Казахстана по квоте выезжали в Германию. Од
нако, засилье спецслужб, репрессии и партий
ный надзор, подотчетность России практически
заставили национальные правительства сложить
государство образующие функции и полномо
чия. В этом контексте, современные преемники
автономий в ЦА не должны повторить трагедию
1920-1930-х годов, зависеть экономически и
геополитически, от прежних метрополий. Факт
реколонизации, о чем дискутируют сейчас спе
циалисты, относительно геосудеб Центральной
Азии и Казахстана, полностью отрицать нельзя.
Таким образом, изучать проекты децентрализа
ции планирования более раннего периода необ
ходимо.
Казахстан открыл миру космическую гавань,
но не имеет выхода в океан. Цикличность все
мирной истории, трендов мировой экономики
и геополитики налицо. Практически «на зад
ворках Азии» осталась Казахская республика
после свертывания НЭПа, Карской экспедиции.
С началом мирового экономического кризиса,
британский лев «спугнул» начавшуюся было
активизацию германо-австрийского и турецко
го капитала в ЦА. Идеи децентрализованного
планирования, кстати, придерживался соратник
Ленина, хорошо знавший Сибирь и Казахстан,
Глеб Кржижановский. [10] Отсюда неизбеж
ный конфликт с линией Сталина-КуйбышеваСтрумилина именно на централизованное пла
нирование, и в итоге в 1930 Госплан возглавил
В.В.Куйбышев.

Именно Г.М.Кржижановский в 1921-1923
гг., 1925-1930 гг. был председателем союзно
го Госплана, впоследствии участвовал в Моск
ве в оформлении в студенты и трудоустройстве
С. Садвокасова. Вот что писал о нём Ю. Семе
нов в «Ненаписанных романах»: «Отношения
Сталина с Г.М. Кржижановским, первым пред
седателем Госплана республики, задуманного
Лениным как высший совет выдающихся уче
ных и практиков науки – «не более ста человек
первоклассных экспертов», – были натянутыми
с начала двадцать первого года» [11]. Региональ
ные (областные) архивы РК содержат источники
из истории губернский управлений Упсырзага
обозначенного периода [12].
Выводы
Таким образом, находясь в составе одного из
влиятельных звеньев управленческого аппарата
КазАССР, председателем Госплана, С.С. Сад
вокасов сумел, несмотря на препоны партийнобюрократического свойства и более весомые
ограничения национальной самостоятельности,
особенно в выборе внешнеэкономической стра
тегии, глубоко понять нужды республики и отс
тоять принципиальные подходы. С высоты се
годняшних достижений Республики Казахстан,
сопоставима его плодотворная деятельность на
посту главного экономиста страны с современ
ными методами разработки и реализации Госу
дарственной программы форсированного инно
вационно-индустриального развития (ГПФИИР)
Казахстана. Научный подход к порученному
делу выразился в аналитических обзорах, изу
чении мирового опыта и консультациях с зару
бежными специалистами, научной организации
труда, публичном обсуждении доводов, своев
ременной публикации промежуточных резуль
татов. Он является разработчиком Положения
Госплана [13]. Научное экономическое наследие
С. Садвокасова (1900-1933) достойно изучения.
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Европейская экономическая интеграция начиналась с «Европы
шести», когда в 1951 г. Франция, ФРГ, Италия и страны Бенилюкс
(Бельгия, Голландия, Люксембург) подписали Парижское соглашение
о создании Европейской организации угля и стали. Затем эти стра
ны 25 марта 1957 г. подписали Римские договоры, учреждающие
Европейское экономическое сообщество и Европейское сообщество
по атомной энергии. После слияния высших руководящих органов
в 1967 г. интеграционный союз шести стран стал называться Евро
пейским сообществом. На сегодняшний день состоялось шесть рас
ширений ЕС, из которых два последних имеют принципиально новый
сценарий присоединения, связанный с особенностями по количеству
вступивших стран, увеличению территории, росту населения, а также
разнообразию исторического опыта и культур.
Ключевые слова: Европейский Союз, расширение ЕС, пятое и
шестое расширение, Европейский Совет, Экономический Союз, Ва
лютный союз, Европарламент, Шенгенский безвизовый режим.
European economic integration began with a «Europe of the Six», when
in 1951, France, Germany, Italy and the Benelux countries (Belgium, Neth
erlands, Luxembourg) signed the Paris Agreement on the establishment of
the European Organization for Coal and Steel. Then, these countries on
March 25, 1957 signed the Rome Treaties that established the European
Economic Community and the European Atomic Energy Community. After
the merger of the higher governing bodies in 1967, the integrated union of
six countries became known as the European Community. To date six en
largement of EU had taken place, of which the last two have a fundamen
tally new scenario of accession associated with features on the number of
countries joined, increase of the territory, population growth, as well as a
variety of historical experiences and cultures.
Key words: European Union, EU enlargement, the fifth and sixth ex
pansion, the European Council, Economic Union, Monetary Union, the
European Parliament, the Schengen visa-free regime.
1951 жылы, Франция, Германия, Италия және Бенилюкс елдері
(Бельгия, Нидерланды, Люксембург) көмiр мен болат бойынша еуро
палық ұйымы құру туралы Париждік келісімге қол қойды. Еуропа
лық Экономикалық ықпалдастық «Алтылық Еуропа» басталды. Содан
кейін бұл елдер 25 наурыз 1957 Еуропалық Экономикалық Қоғамдас
тық пен Атом энергиясы жөнiндегi Еуропалық қоғамдастық құру Рим
келісімге қол қойды. 1967 жылы біріктіру жоғары басшы органдары
ның кейін алты елдің интеграциялық одақ Еуропалық қоғамдастық
ретінде белгілі болды. Бүгінгі күні, соңғы екі түбегейлі елдің қатары
ның ерекшеліктеріне байланысты жаңа қосылу сценарий болып та
былатын алты ЕО кеңейту, аумағы, халықтың өсуі, сондай-ақ тарихи
тәжірибе мен мәдениеттердің түрлі арттыру, қосылды.
Түйін сөздер: Еуропа Одағы, ЕО кеңейту, бесінші және алтын
шы кеңейту, Еуропалық Кеңес, экономикалық одақ, валюталық одақ,
Еуропалық Парламент, Шенген визасыз режимі.
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Расширение Европейского Союза представляет собой дли
тельный разноскоростной процесс распространения Европей
ского союза посредством вступления в него новых европейских
государств.
Государства восточноевропейского региона еще в начале
90-х гг. ХХ в. были заинтересованы в углублении сотрудни
чества с ЕС и включении в процесс европейской интеграции,
с чем они связывали надежды на быстрое завершение процесса
системных преобразований. Кроме того, в расширении ЕС на
восток были заинтересованы и некоторые страны-члены этой
организации, среди которых особенно следует выделить Гер
манию. Именно она более всего заинтересована в сохранении
политической стабильности в странах, которые находятся на
востоке ее границ и куда направляются 53% ее экспорта [1].
Первым шагом на пути расширения зоны европейской
интеграции на восток стало заключение соглашений об ассо
циации между ЕС и странами ЦВЕ, получивших название Евро
пейских соглашений, которые предусматривали в неопределен
ный срок вступление в ЕС. В 1991 г. соглашения об ассоциации
были заключены с Венгрией, Польшей, в 1993 г. – с Румынией
и Болгарией, в 1994 г. – с Чешской Республикой и Словакией, в
1995 г. – со Словенией [2].
В 1993 г. на заседании Европейского совета в Копенгаге
не было принято решение о том, что ассоциированные страны
Центрально-Восточной Европы при наличии волеизъявления с
их стороны могут стать членами Европейского Союза, выполнив
ряд «копенгагенских критериев», в числе которых были названы:
– наличие стабильных институтов, гарантирующих демок
ратию, правовой порядок, соблюдение прав человека и защиту
национальных меньшинств;
– наличие конкурентоспособной рыночной экономики, спо
собной справляться с конкуренцией и действием рыночных сил
в Союзе;
– готовность принять на себя обязательства членства, вк
лючая стремление стать членами Экономического и валютного
союза [3].
Установление четких критериев членства для стран ЦВЕ
послужило основой для подачи официальных заявлений госу
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дарств с просьбой о принятии в члены ЕС: Венг
рии и Польши – в 1994 г., Румынии, Словакии,
Латвии, Эстонии, Литвы и Болгарии – в 1995 г.,
Чехии и Словении – в 1996 г. [4].
В 1994 г. Европейским Союзом была одоб
рена программа подготовки этих стран к вступ
лению в ЕС – так называемая Белая книга «Под
готовка ассоциированных стран Центральной и
Восточной Европы к интеграции во внутренний
рынок Европейского Союза».
Важное значение имели решения заседания
Европейского совета, проведенного в Мадриде в
декабре 1995 года. На заседании было установ
лено, что при присоединении к ЕС страны-кан
дидаты должны иметь развитую рыночную эко
номику, эффективное управление и стабильное
финансово-экономическое положение. В кри
терии присоединения (при оценке финансовых
последствий расширения для ЕС в данных об
ластях) были введены дополнительные ограни
чители: способность вступающих стран принять
и осуществлять одобренную ЕС структурную и
аграрную политику [5].
В течение 1997 г. Европейская комиссия и 11
стран-кандидатов (10 стран ЦВЕ и Кипр) достиг
ли договоренности относительно условий и сро
ков начала переговоров о вступлении. На базе
рекомендаций Комиссии ЕС в декабре 1997 года
на заседании Совета глав государств и прави
тельств-членов ЕС в Люксембурге было принято
политическое решение о поэтапном масштабном
расширении Евросоюза. На саммите, названном
саммитом расширения, был оглашен список
государств, которые ближе других подошли к
выполнению копенгагенских критериев: Кипр,
Польша, Венгрия, Чехия, Эстония и Словения.
Уже на Лондонской встрече в марте 1998 го
да Европейский совет назвал десять стран: пять
ассоциированных с ЕС стран (Чешская Респуб
лика, Польша, Венгрия, Эстония и Словения),
подавших официальные заявления о принятии
в ЕС, образуют «первую волну» расширения;
«вторую волну» – Словакия, Латвия, Литва и Ру
мыния [6].
6 – 7 сентября 1999 года в местности Саари
селка (Финляндия) была проведена нефор
мальная встреча министров иностранных дел
государств-членов ЕС, на которой был постав
лен вопрос об утверждении даты окончания пе
реговоров с государствами «первой волны» и о
том, когда начинать переговоры с государства
ми «второй волны». На встрече было заявлено,
что страны «первой волны» будут приняты в
ЕС в недалеком будущем и им обещают денеж
ную помощь на развитие сельского хозяйства и
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финансирование региональных проектов. Стра
ны «второй волны» будут готовиться в течение
ряда лет (в этот период предполагается обеспе
чить их максимально возможное участие в эко
номическом и валютном союзе, сотрудничество
в области безопасности, участие в работе инсти
тутов ЕС в качестве наблюдателей или сторон в
процессе консультаций). Вступление балканс
ких государств предполагает предварительное
установление между ними отношений мира и
сотрудничества [6, с. 84].
В 2000 году была проведена межправитель
ственная конференция по вопросу об институ
циональной реформе и серия иных межправи
тельственных конференций с государствами
«второй волны» по разработке условий и этапов
процесса их приема в ЕС. Было заявлено, что
каждый кандидат будет оцениваться в связи со
спецификой его политического и экономическо
го развития, они также будут обязаны провести
мероприятия по достижению ими уровня стран
«первой волны». Государствам, желающим войти
в состав ЕС, было рекомендовано урегулировать
внутренние и внешнеполитические противоречия
путем обращения в Международный суд.
В октябре 2000 года Европарламент принял
резолюцию, которая предусматривает, что стра
ны-кандидаты «первой волны» (Польша, Чехия,
Венгрия, Словения, Эстония, Кипр), которых ок
рестили «входящими», войдут в ЕС в 2004 году.
Остальные страны – Болгария, Словакия, Лат
вия, Литва и Румыния – готовятся к вхождению
[7].
В декабре 2002 г. в столице Дании офици
альное приглашение на вступление в ЕС было
направлено Эстонии, Литве, Латвии, Польше,
Чехии, Словакии, Венгрии, Словении, Кипру и
Мальте. Полноправными членами ЕС эти десять
стран могли стать 1 мая 2004 г., если они вы
полнят все необходимые требования, в том чис
ле усовершенствование конституции и законов,
уровня налогов.
В отношении Болгарии и Румынии было
отмечено, что этим странам будет оказано со
действие и что срок принятия в Союз будет
фиксирован позже. Причиной такого решения
послужило, прежде всего, то, что эти страны
еще полностью не соответствуют экономичес
ким критериям, принятых в Копенгагене. Бы
ло заявлено, что для вступления в ЕС Болгарии
необходимо существенно сократить безработи
цу, снизить дефицит бюджета до 3% ВВП, сок
ратить бюджетные расходы, укрепить визовый
режим на границах, а для Румынии основными
проблемами были отмечены такие, как укреп
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ление демократии, соблюдение прав человека,
повышение эффективности работы администра
тивного аппарата, введение стандартов европей
ского законодательства, улучшение положения
национальных меньшинств.
В апреле 2003 г. на саммите ЕС в Афинах
главы государств и правительств 15 стран ЕС и
10 стран-кандидатов: Латвии, Литвы, Польши,
Чешской Республики, Словакии, Венгрии, Сло
вении, Мальты, Кипра, Эстонии подписали дого
воры о вступлении в ЕС. Также на саммите было
определено, что Шенгенский безвизовый режим
начнет распространяться на новых членов ЕС
только после 2006 г., а до этого вступающие ст
раны должны полностью модернизировать свою
пограничную структуру с Россией, Беларусью и
Украиной [8].
В конце 2003 г. Европейская комиссия в своем докладе о ходе подготовки 10 стран-канди
датов к вступлению отметила, что предстоящее
расширение будет одним из самых подготовлен
ных в истории ЕС. В 70% категорий, в которых
государства-претенденты должны соответство
вать стандартам ЕС, необходимые мероприятия
выполнены, в 25% – ведется работа, которая
завершится к маю, в 5% – сохраняется наличие
нерешенных проблем (законодательная и адми
нистративная сфера; отсутствие учреждений,
распределяющих прямую помощь, недостатки
в области обеспечения гигиенической обработ
ки продуктов питания и др. – всего 39 проблем).
В 2003 г. в Мальте, Словении, Венгрии, Литве,
Словакии, Польше, Чехии, Эстонии и Латвии
были проведены референдумы, а затем подпи
санный Договор был ратифицирован парламен
тами.
1 мая 2004 г. Эстония, Латвия, Литва, Поль
ша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Кипр,
Мальта стали членам Евросоюза.
Таким образом, территория Сообщества уве
личилась на 23, численность населения – на 19,
а ВВП – на 27% [8, р. 72]. Таким образом. пятое
расширение стало беспрецедентным событием в
истории объединенной Европы.
После завершения пятого расширения ЕС
сразу же приступила к шестому расширению.
Страны ЕС не отказывались от Болгарии и Ру
мынии, но и не торопились с окончательным
решением. Болгарию в ЕС рассматривают как
идеальную страну для развития сельского хозяй
ства, а Румынию – как один из главных источ
ников рабочей силы. В отношении приближения
законодательства было отмечено, что Болгария
продолжает следовать не плохому темпу. Страна
разработала хорошие стандарты для банковской
ISS N 1563-0269

системы, но должна обращать больше внимания
на их приложение.
В апреле 2005 года было подписано соглаше
ние о вступлении Болгарии и Румынии в ЕС. В
нем говорилось о том, что присоединение прои
зойдет только в том случае, если до 1 января
2007 года страны выполнят все поставленные
условия. От Болгарии главным образом требова
ли ужесточения законов по борьбе с коррупцией
и преступностью, улучшения условий прожива
ния в стране нацменьшинств и роста экономи
ки. От Румынии – реформ образовательной и су
дебной систем, совершенствования социальной
политики в отношении нацменьшинств и более
ответственного подхода к охране окружающей
среды. В случае невыполнения этих условий Ев
рокомиссия оставила за собой право отложить
вступление Румынии и Болгарии еще на год.
Договора о вступлении Болгарии и Румынии
в Евросоюз с 1 января 2007 года подписаны в
Ньюмюнстере в Люксембурге. Под документа
ми поставили подписи руководители Болгарии и
Румынии, а также министры иностранных дел 25
стран-членов ЕС.
Таким образом, реализация проекта пятого и
шестого расширений происходила на протяже
нии десяти лет, но и вступление этих стран не
означало завершение процесса интеграции в ЕС.
На сегодня продолжается работа по экономичес
кой интеграции этих стран: гармоническое раз
витие экономических институтов; стабильное
и сбалансированное экономическое взаимопро
никновение; повышение уровня жизни; высокий
уровень занятости; экономическая и валютная
стабильность.
После вступления двенадцати европейских
государств, в орбиту ЕС попали не только За
падная, но и Центральная Европа, Балтия, часть
Восточной Европы и Восточного Средиземно
морья. Экономически при этом возник крупней
ший в мире единый рынок площадью в 5 млн.
кв. км с 550 млн. человек населения и 7.7 трлн.
долларов ВВП.
Расширяясь на Восток, Европейский Союз
заметно наращивает свой ресурсный потенциал:
на 34% увеличивается территория, на 29% – на
селение. ЕС превращается в одни из крупней
ших в мире рынков.
Это было наибольшее расширение по людс
ким и территориальным показателям, хотя и
наименьшее по показателям ВВП (валового
внутреннего продукта). Меньшая развитость
этих стран привела некоторые страны-члены в
беспокойство, в результате чего были приняты
некоторые ограничения при приёме на работу и
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для путешествий относительно граждан новых
стран-членов.
Одна из наиболее трудно решаемых задач на
этапе присоединения – адаптация сельского хо
зяйства стран ЦВЕ к европейским стандартам.
Осознавая это, страны-кандидаты надеялись на
получение значительных финансовых ресурсов
от ЕС. Однако Единая сельскохозяйственная по
литика (ЕСП) Европейского Союза уже сегодня
поглощает 50% его бюджета. Действующая в
ЕС система поддержки сельского хозяйства дав
но признается неэффективной и ведущей к зна
чительному перепроизводству в рамках Союза,
когда значительная часть продукции может быть
реализована только на внешних рынках по це
нам. Очевидны направления необходимых изме
нений, в частности, существенное сокращение
прямых субсидий товаропроизводителям. Одна
ко попытки реформирования ЕСП на протяже
нии 2000 – 2002 гг. оказывались безуспешными
в виду жесткой позиции ряда стран, прежде все
го Франции. В результате возобладало мнение,
согласно которому никаких реформ, предшест
вующих решениям или соглашениям ВС с ВТО
по вопросам регулирования сельского хозяйст
ва, быть не может [1, с. 115].
Следует отметить, что пятое и шестое рас
ширение – это принципиально новый вариант
присоединения стран к ЕС по сравнению со все
ми ранними этапами.
Впервые расширение ЕС происходило за
счет присоединения стран, которые ранее не
развивались на основе западноевропейской со
циально-экономической модели и не принадле
жали к западноевропейской системе безопаснос
ти. Речь идет о государствах, осуществляющих
невиданный в истории переход от государствен
ной командно-административной экономики к
рыночной, от авторитаризма к парламентской
демократии и правовому государству. Страны
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) обла
дают специфическими чертами, которые оказы
вают принципиальное воздействие как на харак
тер, так и на последствия расширения ЕС.
Можно выделить следующие особенности
пятого и шестого этапов расширений:
во-первых, никогда ранее Европейское Сооб
щество не прирастало одновременно таким ко
личеством новых и таких неоднородных членов.
За всю историю расширений никогда не прини
мали больше трех стран-кандидатов;
во-вторых, восемь из десяти новых стран –
это посткоммунистические страны, имеющие в
своем историческом пассиве опыт (хотя и раз
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личный) коммунистического правления. Они
очень отличаются от нынешних членов ЕС по
экономическому, социальному, политическому
состоянию, менталитету;
в-третьих, впервые столь очевидной являет
ся политическая подоплека принятия решения
о расширении. За словами многих европейских
политиков, впервые за много лет европейцы по
лучили возможность почувствовать себя еди
ным целым. Кроме того, исчезает проблема пос
левоенного раскола Европейского континента;
в-четвертых, пятое расширение произойдет
на наивысшем уровне экономической интегра
ции стран ЕС – на этапе завершения формиро
вания Экономического и Валютного Союза, что
значительно усложняет проблемные экономи
ческие аспекты интеграции;
в-пятых, ЕС предстоит решить проблему по
созданию отлаженного механизма согласования
интересов 27 суверенных государств [6, с. 65].
После присоединения у большинства новых
стран ЕС продолжался рост ВВП, значитель
но увеличился приток зарубежных инвестиций,
благодаря которым в странах увеличились тем
пы экономического роста. Например в Эсто
нии ВВП за 2000 – 2006 гг. увеличился на 60%,
а в Латвии зарубежные инвестиции за 2000 –
2006 гг. увеличились в с 1 млрд. дол. до 27, 7
млрд. дол [6, с. 82, 91]. В Чехии темпы прироста
экономики в 2005 г. составляли 6%, а ВВП на
душу населения составлял 15011 долларов [6,
с.  246].
Однако были и негативные последствия вс
тупления в ЕС: вытеснения отечественных то
варопроизводителей, повышение стоимости
рабочей силы в новых государствах-членах вс
ледствие применения требований союза; введе
ние экологических правил ЕС потребовало от
новых членов увеличения расходов в этой об
ласти размере 2–3% ВНП в год; необходимость
изменения торгово-экономических отношений
новых стран-членов с другими государствами,
не входящими в ЕС. После присоединения к ЕС
десяти новых стран, уровень экономического раз
вития которых заметно ниже среднеевропейско
го, лидеры Евросоюза оказались в положении,
когда основной груз бюджетных расходов на со
циальную сферу, дотации сельскому хозяйству и
т.д. ложится именно на них. В то же время эти
страны не желают увеличивать долю отчислений
в общесоюзный бюджет сверх определённого до
кументами ЕС уровня в 1% ВВП [6, с. 87].
Таким образом, для новых стран вступление
в Европейский союз оказало как положительное,
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так и отрицательное воздействие, в частности
наряду с экономическим прогрессом этих стран
идет процесс вытеснения отечественных това
ров зарубежными.
Пятое и шестое расширение Европейского
Союза – это принципиально новый вариант при
соединения стран к ЕС по сравнению со всеми
ранними этапами, отличающийся рядом особен
ностей.
Первым этапом воплощения проекта зоны
европейской интеграции в восточном направле
нии стало подписания договоров об ассоциации
и подача официальных заявлений на вступление
некоторых стран Центрально-Восточной Ев
ропы с Европейским Союзом в 1992 – 1996 гг.
Венгрии, Польше, Румынии, Болгарии, Чешской
Республике, Словакии, Литве, Латвии, Эстонии
и Словении было заявлено, что они могут стать
членами Европейского Союза, выполнив ряд
«копенгагенских критериев».
Следующим этапом стало достижение дого
воренности относительно условий и сроков на
чала переговоров о вступлении. Хронологичес
ки этот этап можно определить 1997 – 2000 г., то
есть начиная с Совета глав государств и прави
тельств-членов ЕС в Люксембурге и заканчивая
резолюцией Европарламента 2000 г., которая
разбила страны на «две волны».

Последний этап характеризовался подго
товкой к вступлению, оценкой политической и
экономической ситуации в странах. Этот этап
завершился подписанием на саммите ЕС в Афи
нах договора о вступлении десяти стран в Евро
пейский Союз, в 2007 г. к Европейскому Союзу
присоединились Болгария и Румыния. В 2008 г.
пришла очередь Хорватии.
События на киевском майдане в 2014 году во
многом были предопределены желанием значи
тельной части украинского общества войти в Ев
ропу и стать полноценным членом ЕС. Пока Ев
ропейский Союз предложил Украине вступление
на правах ассоциации, поскольку как становится
ясно из вышесказанного, что присоединение но
вых стран носит долговременный характер и не
всегда завершается положительно. Достаточно
вспомнить многолетние попытки Турции всту
пить в ЕС, которые до сих пор тормозятся рядом
заинтересованных стран-участниц по различ
ным, в том числе и политическим причинам.
Таким образом, последние расширения серь
езно усилили политическую роль Европейского
Союза в мировом сообществе, в результате чего
организация стала одной из самых сильных ин
теграционных группировок в мире и основной
экономической и политический силой на конти
ненте.
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Мақалада Қазақстан Республикасының Орталық Азия елдерімен
экономикалық ынтымақтастығын қалыптастыру үшін аймақта бар
лық алғышарттар қалыптасқандығын дәйектеуге талпыныс жасалған.
Сонымен қатар мақалада экономикалық ынтымақтастыққа қажет
ті табиғи ресурстардың мол қоры геосаяси мәселелерді де туғызып
отырғандығы, бұл өз кезегінде аймаққа қатысты АҚШ пен Батыс
Еуропа елдерінің қызығушылығын күн сайын арттыра түскендігі мә
селе ретінде көтерілген. Сондықтан экономиканың бірнеше сектор
ларын: табиғи ресурстарды, оның ішінде дүниежүзілік маңызы бар
мұнай мен газ кен орындарын және су-энергетика саласын игеруде,
инфрақұрылымдар мен коммуникация жүйелерін пайдалануда бір
лесе отырып шешуді қажет ететін ұстанымдар қажеттігі Қазақстан
Республикасының Орталық Азия елдеріне қатысты ұстанған страте
гиялық мақсаттарына сай келетіндегі дәлелденген. Осы тұрғыдан ал
ғанда мақалада аймақтағы саяси ынтымақтастықтың маңыздылығын
қарастыра отырып, Қазақстан Республикасы сыртқы саяси страте
гиясының Орталық Азияға қатысты экономикалық және мәдени-гу
манитарлық мақсаттарын іске асырудағы нақты іс-шаралары ғылыми
тұрғыдан зерттелген.
Түйін сөздер: Қазақстан, Орталық Азия, интеграция, экономика,
сауда, табиғи ресурстар.
In article authors opened favorable conditions for establishment and
development of the economic relations between Kazakhstan and other
Central Asian states that quite corresponds to foreign policy strategy of
our state. Also in article determined the level of geopolitical value of the
region of Central Asia which in turn caused keen interest of the countries
of the European Union and the USA. Considering the listed above factors
Kazakhstan acts as the active integrator in the Central Asian region for
the purpose of creation of a common market of oil and gas, and also joint
development of hydro-electric resources of the region which successful
realization, would promote in a certain degree to resolve many problems
of social and economic and cultural-humanitarian character.
Key words: Kazakhstan, Central Asia, integration, economy, trade,
natural resources.
В статье авторами раскрыты благоприятные условия для установ
ления и развития экономических отношений между Казахстаном и
другими центральноазиатскими государствами, что вполне соотве
тствует внешнеполитической стратегии нашего государства. Также в
статье определен уровень геополитического значения региона Цент
ральной Азии, которая в свою очередь вызвало повышенный интерес
стран Европейского Союза и США. Учитывая выше перечисленные
факторы, Казахстан выступает в роли активного интегратора в цент
ральноазиатском регионе с целью создания общего рынка нефти и
газа, а также совместного освоения водно-энергетических ресурсов
региона, успешная реализация которой в определенной степени раз
решила многие проблемы социально-экономического и культурногуманитарного характера.
Ключевые слова: Казахстан, Центральная Азия, интеграция, эко
номика, торговля, природные ресурсы.
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Қазақстан егемендік алған күннен бері ішкі және сыртқы
саясат стратегиясын анықтауда. Еліміз осы мақсатта әлемдегі
беделді және ықпалды әскери ұйымдармен байланысты кеңейте
отырып аймақтық ынтымақтастықтың барлық қырларына ба
сымдылық беруде. Қазіргі уақытта Орталық Азия мемлекеттері
арасында есірткі саудасы мен заңсыз қару-жарақ тасымалдау,
адам сату т.б. қылмыс турлері көрсеткіші бойынша Тәжікс
тан мен Қазақстан алдыңғы орында тұр. Ол бүгінгі Орталық
Азияда ланкестік пен қылмыстың өршуіне қатысты бірнеше
факторлардан туындап отыр: Қаржы көздері мол, ұйымдасқан
қылмыстық топтардың жұмыссыздарды өз мақсаттарына пай
далануы; Террористік әрекет тәжірибесі бар, идеологиялық құ
рылымдар мен экстремистік топтардың жымысқы іс-әрекетте
рі; Әлеуметтік топтар құқықтарының қорғалмауы; Аймақтың
есірткіге бай Ауғанстанмен шекаралас орналасуы т.б.
Орталық Азияда қауіпсіздіктің тиімді жүйесін құруда Қы
тай ұстанымын есепке алу қажет. Себебі қазіргі Қытай үшін
ішкі экстремизм проблемасы өткір болып отыр. Осыған байла
нысты Қытай аймақтағы ланкестікпен бірігіп күресуге ынталы,
Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы шеңберінді осы мәселелерге
басты назар аударып келеді. Кезінде Баткен оқиғасы орын ал
ған уақытта елбасы Н. Назарбаевтың бастамасымен Қауіпсіз
дік Кеңесінің Коммисиясы құрылды. Содан бері біраз іс-шара
лар атқарылды: діни бірлестіктердің заңды жұмысын тексеру,
мемлекеттік шекараның аса маңызды бөліктерінде төлқұжат,
рұқсатнама және кедендік бақылауды күшейту, көші-қон және
туристердің ағымын реттеу жұмыстары, халықаралық қатынас
жолдарындағы барлық көлік түрлеріне бақылауды күшейту т.б.
[1]. Дегенмен, 2011 жылдың күзінде Таразда (13.11.2011) және
сол жылдың қыс айында (03.12.11) Алматыда орын алған те
рористтік әрекеттерден кейін бұл саладағы атқарылып жатқан
қауіпсіздік жұмыстардың көлемі жеткіліксіз, оның үстіне кем
шілік тұстары бар екендгі белгілі болды. Тараздағы жарылысқа
жауапкершілікті «Халифат сарбаздары» тобы алып, мұндай ша
буылдар жалғаса беретінін мәлімдеді деп ақпарат DPA агенттігі
хабар таратты. 2011 жылдың 31 қазанда Атыраудағы облыстық
әкімшілік ғимаратына жақын жерде жасалған екі жарылысты
да «Халифат сарбаздары» исламшыл тобы өз мойнына алып,
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«бұл әрекетіміз Қазақстанның дін туралы заңы
на қарсылық» деген еді. Орталық Азия кеңісті
гінде діни экстремизм мен ланкестіктің таралу
ына бірқатар объективті себептердің әсері болды
және олар жалпылай алғанда келесі түрде өрбіді.
Біріншіден, коммунистік идеология күйре
геннен кейін орнында идеологиялық вакуум
пайда болды, ол әсіресе мұсылман дәстүрін ұс
танған халқы бар Орталық Азия елдерінде ерек
ше байқалды. Бұл вакуум бірден дерлік ислам
идеологиясымен толтырыла басталды. Мұсыл
мандық қауымдар маңызды қоғам күштері ре
тінде дамуға және өздерін-өзі дәлелдеуге жі
герленіп тырысып бақты. Екіншіден, тәуелсіз
мемлекет мәртебесіне ие болған елдерде бірден
ұлттық сана деңгейінің өсуімен қатар Қырғызс
тан, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан
секілді көпұлыстық үстемдік еткен елдерде ис
ламдық фактор азаматтық ұқсастықтың шешуші
белгісі болып табылды. Сондықтан да Орталық
Азия мемлекеттеріндегі билік режимдері ислам
дық дәтүрлердің қайта қалыптасуын қолдады.
XX ғасырдың аяғына таман тәуелсіздік алу
мен байланысты Орталық Азиядағы жағдай өз
герді. Енді Орталық Азия өзінің тасымал мүм
кіндіктерін нығайту үстіне өзі де дүниежүзілік
нарыққа құнды тауарлар – мұнай мен газ, таукен және ауылшаруашылық шикізаттарын бере
алатын болады. Ежелгі Жібек жолының жалпы
сұлбасымен XXI ғасырда мұнай-газ құбырла
ры тартылады, солар арқылы Орталық Азия
ның мұнай мен газы экспортын да дамыту үшін
Орталық Азия халықтарына, ежелгі замандағы
сияқты, бірыңғай сыртқы экономикалық саясат,
бірыңғай кеден, салық бақылау, бірыңғай қауіп
сіздік жүйесі қажет» [2].
Болашақта АСЕАН, Еуроодақ, НАФТА т.б.
экономикалық-саяси одақтары сияқты Орталық
Азия мемлекеттері де осындай интеграциялық
үрдіске белсене араласуы қажет. Бұндай бірлес
тіктердің құрылуы оның құрамындағы елдерге
ортақ мақсат қоюға және оны жүзеге асыруда
тиімді жолдарды таңдау және оны үйлестіру
ге жол ашады. Орталық Азия елдерінің әлемдік
қауымдастыққа енуіне барлық негіз бар. Атап
айтқанда, Қазақстан Республикасының Прези
денті – Н.Ә. Назарбаев, Қырғыз Республикасы
ның Президенті – А. Акаев, Өзбекстан Респуб
ликасының Президенті – И. Каримов 1994 жылы
30 сәуірінде Шолпан – Атада біртұтас экономи
калық кеңестік құру туралы Келісімге қол қой
ды. Бұл құжатты қатынасушы мемлекеттердің
жоғарғы заң шығарушы органдары бекітті, үш
Орта Азия мемлекеттерінің достық, тату көр
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шілік, тең құқықтық, бір-бірінің ішкі істеріне
араласпау, өз міндеттерін адал орындаушылық
негізінде құрылған экономикалық ынтымақтас
тықтың ірге тасын қалап берді, сондай-ақ көп
шілік мақұлдаған басқада Халықаралық құқық
нормаларын белгілеп берді. Саясаткерлер атал
ған құжатты Ортаазиялық Одағы келісімі деп
атады [3].
Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан елдері
нің ынтымақтастығы басқа да болып жатқан ин
теграциялық үдерістерге жол ашып отыр. 1994
жылдың 8 шілдесінде Алматыда үш мемлекет
президенттерінің кездесуі өтті. Кездесуге қаты
сушы мемлекеттер басшыларының шешімімен
Мемлекетаралық Кеңес және оның тұрақты жұ
мыс органы негізінде – мемлекетаралық атқару
коммитеті құрылды, штаб – пәтері Алматыда
өтті. Осы басқосу барысында премьер-министір
лер кеңесі, сыртқы істер министірі, қатынасушы
мемлекеттер қорғанысы құрылды, Ортаазиялық
ынтымақтастықпен даму банкін құру тұралы
шешім қабылданды, оның қаржылық жарғылық
қорының салымшылары: Өзбекстан – 918 мың
доллар, Қазақстан – 833 мың доллар, Қырғызс
тан – 333 мың долларды құйды [4].
1998 жылдың 26 наурызында Ташкентте
Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжі
кстанның қатысуымен өткен мемлекетаралық
кеңесте Президенттер Н. Назарбаев, А. Акаев,
И. Каримов және Э. Рахмонов аймақтық интег
рацияны ары қарай тереңдету туралы шешім қа
былдады. Ташкент кездесуінің тағы бір жетістігі
осы мемлекеттер арасында құнды қағаздар на
рығын қалыптастыру және оларға бақылау жур
гізу туралы мәселелердің қаралуы болды [5].
2000 жылдың 27 сәурінде Қазақстан, Қыр
ғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекет
тері БҰҰ-ның арнайы бағдарламасы «СПЕКА»
аясында өз жобаларын ортақ дамытуды ұсынды.
Қырғызстан үшін – Орталық Азияда өз су ресу
рстарын тиімді әрі нәтижелі пайдалану болса;
Түркменстан үшін өз шикізаттарын әлемдік на
рыққа шығару жолдарын қарастыру; Өзбекстан
үшін-өз кәсіпорындарының бәсекелестік қабіле
тін арттыру; ал Қазақстан үшін өз көлік инфра
құрылымын дамыту. БҰҰ-ның комиссиясы бұл
жобаларды қарап шығып қаржыландыруды өз
міндетіне алды. Соның бірі кезінде Ортаазиялық
экономикалық қоғамдастық болды.
ТМД-ға мүше мемлекеттер арасында топтас
қан елдер ортақтастығының жағдайлары мен да
мыған проблемаларының тығыз интеграциясы
ның қажеттілігін айқындайтын саланың бірі
көлік-байланыс саласы болып отыр. Тәуелсіздік
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тің алғашқы 15 жылында Қазақстан үшін көлік
жолдарының құрылысы күн тәртібіндегі шеші
мін таппаған мәселелердің бірі болды. Қазақстан
Еуропа мен Азияны жалғастыратын транспорт
дәлізі. Қазақстан арқылы газ-мұнай құбырлары,
байланыс коммуникациялары, әуе және темір
жол желілері өтеді. Аталған факторлардың бар
лығы Қазақстанның геосаяси тұрғыдан тиімді
орналасуымен қатар, аймақтағы мемлекеттерді
біріктіруде орны ерекше екендігін уақыт дәлел
деп көрсетті. 2006 жылы Қазақстан Республи
касының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы
қабылданды.
Осымен қатар заман талабына сай байланыс
пен коммуникация жүйесін құру, банк жүйе
сін жандандыру, нарықтық инфрақұрылым мен
ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамы
ту, экономикалық сұранысқа ие мамандарды
дайындау, туризм мен спорт саласын дамыту
аймақтағы ынтымақтастықты дамытудағы ба
сылымдылықтарға жатады. Орталық Азия рес
публикалары аймақтағы ірі көрші мемлекет
термен, атап айтқанда Солтүстікте Ресеймен
Оңтүстікте Қытай сияқты алып елдермен тығыз
саяси-экономикалық байланыс орнатып отыр.
Дегенмен, қазіргі Орталық Азиядағы ішкі ин
теграциялық үрдістер қиын кезенді басынан
кешіруде. Себебі көптеген экономикалық бағ
дарламалар нәтижесіз қалды, болмаса мүлдем
жүзеге асырылмады, өйткені осы жылдар ішінде
аймақта өзін-өзі басқару үрдісінің қалыптасуына
басымдылық берілді. Мемлекеттер арасында
ғы тауар айналымы жылдан жылға кеміп отыр,
бұл экономикалық байланыстардың «қарқынды
дамуының» көрсеткіші. Аймақта мәдениет, ғы
лым-білім саласында байланыс жылдан-жылға
кеміп барады [6].
Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін де Орта
лық Азия кеңістігі «үлкен ойын» алаңына айна
ла бастады. Егер ХХ ғасырда негізгі ойыншы
лар Ресей мен Британ империясы болса, ендігі
кезде – АҚШ, Қытай, Иран, Ресей, Ислам әлемі
мен Еуропалық мемлекеттер. «Үлкен ойынның»
астарында Ортаазиялық мемлекеттердің таби
ғи ресурстарына қол жеткізу үшін күрес жүріп
жатыр [7]. Қазақстан үшін АҚШ және Ресеймен
өзара әріптестікті дамыта түсу, Қазақстанның
халықаралық беделін сақтау және нығайту үшін
маңызды, олар республиканың қауіпсіздігі мен
егемендігін қамтамасыз етудің сенімді кепілі бо
лып табылатындығы анық.
Орталық Азия мемлекеттерінің кәсіпкерлік
және басқада шаруашылық қызметтерге қолай
лы экономикалық, қаржы және құқықтық жағ
ISS N 1563-0269

дай жасау, инвестицияны өзара қорғау, коопе
рацияны дамыту, экономикалық іс-әрекеттер
туралы ақпарат алмасу, өнеркәсіптік базалар мен
өнеркәсіп кешендерін дамыту бірлесіп әрекет
етудің негізі болып табылады. Мәселен, 90-жыл
дардың басында интеграциялық үрдіс баяу жүр
ді. Мемлекеттердің қарым-қатынасын жандан
дыру үшін Н. Назарбаев өзінің Еуразиялық Одақ
идеясын ұсынды [8]. Президент Н. Назарбаевтің
бұл жобасы кеңес дәуірінен қалған кеңістікте
өмір сүріп жатқан халықтардың басқа Еуразия
құрлығындағы елдермен неғұрлым тез арада бі
ріугуіне итермелейтін тиімді жоба болды. Бірақ
бұл идея өз уақытында қолдау таппады. Деген
мен, Н.Ә. Назарбаевтің бұл идеясының уақыт та
лабынан туындағандығын уақыт көрсетіп отыр.
Осындай негізде аймақтағы республикалар бар
лық салалар бойынша қарым-қатынасты одан әрі
дамыта түсуге ынталы.
Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің сау
да-экономикалық байланыстарының тағы бірі
қыры халықаралық экономикалық және қаржы
ұйымдарымен ынтымақтастығы аясында көрініс
тауып отыр. Халықаралық валюта қоры, Халы
қаралық қайта құру және даму банкі, Азияның
даму банкі сияқты көптеген халықаралық қаржы
ұйымдарымен, сол сияқты АҚШ, Жапония, Гер
мания, Қытай сияқты бір қатар мемлекеттердің
банк жүйелерімен ынтымақтастықтары Орталық
Азия елдеріндегі сауда байланыстарының жұ
мысын реттеуге септігін тигізуде. Барлық Ор
талық Азия мемлекеттеріне тән проблема бұл
– экспортқа шығаратын тауардың негізін шикі
заттың құрауы. Бұл дегеніңіз осы аталған елдер
де өнеркәсіп орындарының бәсекеге қабілетсіз
екендіктерін көрсетеді. Тығырықтан шығудың
бір жолы сауда-экономикалық ынтымақтастық
ты мемлекетаралық деңгейде қабылданған Келі
сімдер негізінде одан әрі тереңдете дамыту және
оның аясын кеңейту.
Жаңа кезендегі Қазақстанның Орталық Азия
елдерімен жаңа үлгідегі сауда-экономикалық
байланыстары анағұрлым жаңа деңгейде дамуда.
Мысалға, Қазақстан мен Орталық Азия мемле
кеттері арасында жүзден аса құжатқа қол қойыл
ды. Олардың ішінде «Қазақстан Республикасы
Үкіметімен Өзбекстан Республикасы Үкіметі
арасындағы еркін сауда туралы келісім», «Ортақ
экономикалық кеңістік құру туралы шарт» сияқ
ты 60-ға жуық маңызды құжаттарды атап айтуға
болады. Қазақстанның көрші мемлекеттерден
алатын негізгі тауар түрлері: тоқыма өнімдері,
жеміс-жидек, дәрі-дәрмек, кейбір құрылыс ма
териалдары, тоқыма заттары мен мақта, тың
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Қазақстан Республикасы сыртқы саяси стратегиясының Орталық Азияға қатысты экономикалық ...

айтқыштар, оптикалық аспаптар болса. Ал біз
ден Орталық Азия елдеріне баратын тауарлар:
олар өсімдік майы, мұнай және мұнай өнімдері,
кейбір металл түрлері, астық-ұн өнімдері,теме
кі,кейбір шикізаттар т.б.
Кезінде Орталық Азия мемлекеттері арасын
да Өзбекстан аймақтағы көшбасшы ретінде та
нылып келді, ол туралы АҚШ-тың белілі саяси
қайраткері З. Бжезинскийде өз болжамын жаса
ған. Сонымен қатар ол өзінің осы еңбегінде: Ор
талық Азия Ресейден бөлінген уақытта тәуелсіз
өмірге дайын емес болатын, сондықтанда олар
дың мемлекет болып қалыптасуы екіталай деп
тұжырым жасайды [9]. Бұндай болжамдардың
келеңсіздігін уақыт дәлелдеді.
Сол сияқты Орталық Азия мемлекеттері ара
сында ортақ транспорт-дәлізі жүйесін құруда
мемлекеттер арасындағы экономикалық ынты
мақтастықтың басты факторы болып отыр. Осы
мәселелерді шешу үшін Қазақстан Үкіметі мен
Өзбекстан Үкіметтер арасында темір жол кө
лігінің саласындағы ынтымақтастық және Қа
зақстан Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметі ара
сындағы әуе қатынасы туралы Келісімдерге қол
қойылды [10].
Көршілес отырған елдермен бір кеңістікте
тұрған соң, ортақ мәселелерді шешу мақсатын
да тығыз байланыс құрып отырған Ортаазиялық
республикалардың өзара серіктестікпен ықпал
дастыққа айтарлықтай мән беріп отырғандығы
жөн. Осы тұста Елбасымыздың халыққа Жол
дауында: «Біздің өмірде ықпалдастық қарқынын
төмендетпеудің маңызы зор. Біз мәдениетіміз
бен тарихымыздың ортақтығы жақындастырып
отырған көршілес Орталық Азия мемлекетте
рімен жан-жақты байланыстарымызды дамыта
беруге тиіспіз. Біздің сауда-экономикалық және
мәдени-гуманитарлық салалардағы ықпалдас
тығымыздың келешегі зор. Біздің күш жігеріміз
бұларды одан әрі дамыта беруге бағытталуы ке
рек» [11].
Орталық Азия мемлекеттерінің ішіндегі ши
кізат қорының бай иегері – Қазақстан. Экономи
калық потенциалы жоғары және экономикалық
реформалар жүргізуден де Қазақстан алда келеді.
Қазақстан экономикасының дамуы күрделі
кезеңдерді басынан өткізді. Халқының негізгі
бөлігі (46%) ауылдық жерде тұрғандықтан ал
ғашқы реформалар ауыл шаруашылығына қа
тысты болды. Басқа салаларға қарағанда ауыл
шаруашылығының кез-келген реформаға баяу
бейімделетіндігі әлемдік тәжірибеден белгілі.
Елбасымыздың бастамасыменен агроөнеркәсіб
кешендерін жекешелендіру бағдарламасы жүзе
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ге асырылды. Нәтижесінде 2000-нан аса кеншар
ұжымдар жекешелендірілді. Республика бойын
ша 50-ден аса мал шаруашылықтары акционер
лік қоғам болып қайта құрылды. Алайда бұл
шаралар ауыл жағдайын жақсарта алған жоқ.
Мәселен, 1998 жылғы егістік алқаптары 1991
жылмен салыстырғанда екі есеге азайып кеткен
[12].
Саяси қайраткер, ғалым Н. Исингариннің пі
кірі бойынша Орталық Азия елдері алдында ай
мақтағы кезек күттірмейтін мәселелерді әлемдік,
аймақтық және жергілікті деңгейде шешу мінде
ті тұр [13].
Орталық Азия мемлекеттеріндегі экономи
калық қиыншылықтар аталмыш елдердегі эко
номиканы реформалаудың бағыты, бұрын қол
қойылған келісім шарттардың өз денгейінде
орындалмай отыруы деп айтуға болады. Елдегі
экономиканың дамуы ғылыми жаңалықтардың
ашылуына байланысты екендігі белгілі, сол се
бепті аймақтағы елдерде ғылыми зерттеулердің
маңызды салаларын дамыту ауадай қажет. Соң
ғы жиырма жылда Орталық Азия елдерінде
гі байланыс жүйесі әр түрлі деңгейде өзгеріске
ұшырады.
Дегенмен, кейінгі кезде көршілес Орталық
Азия елдері ғарыш серіктері арқылы байланыс,
интернет және электронды байланысты қол
ға алды, оның ішінде GSM мобильді байланыс
жүйесіде кеңінен қолданылып жүр. Қазіргі за
ман талабына сай байланыс жүйесін дамыту
әлемдік экономикалық жүйеге шығуға тигізетін
септігі зор. Коммуникация жүйесіндегі басым
бағыттардың бірі ұлттық Транс-Азия-Еуропа
сегмент талшықты оптикалық желі жүйесінің
салынуы болып табылады. Бұл құрылыс 1995
жылдан бастап қолға алынды.
Аймақтағы мемлекеттерде нарықтық қаты
настардың дамуы нарықтық инфрақұрылымды
дамытуды талап етеді. Экономикалық ынтымақ
тастықтың құрамдас бөлігі ретінде кәсіпкерлікті
дамыту үшін оңтайлы жағдай тудыру керек. Ол
үшін капиталдың еркін көшуіне жағдай жасау,
нарықтық қатынастарды заңмен реттеу, техно
логиялық жетістіктер мен ғылыми – техноло
гиялық базаны осы елдердің экономикасы үшін
бірге пайдалану, ортақ нарықтық мониторинг
жүйесін құру т.б.
Саяси-экономикалық
ынтымақтастықтың
бір түрін «технопарк» жүйесі негізінде дамыту
ға негіз бар. Оған Қазақстан мен Орталық Азия
мемлекеттерінің ғылыми-зерттеу ұйымдары мен
жоғары оқу орындарының өндірістік лаборато
рияларында әр түрлі салалар бойынша бірігіп

ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (76). 2015

Мырзакимова Т., Мырзабеков М.С.

зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы ынтымақ
тастықты жүзеге асыруға болады. Ғылыми-тех
никалық алмасулар ұйымдастырылады, ұйым
дастырудың осындай түрлері арқылы олардың
жаңашылдыққа бет бұру үрдістерін көрсететін
қорытындылары жарық көреді, яғни ондағы
мақсат – осы саладағы ғалымдардың пікір алма
суына жол ашу болып табылады. Нәтижесі бой
ынша – Орталық Азия ғалымдарының бірлесе
отырып экономикалық қызығушылықтан туын
дайтын зерттеулер жүргізуіне жағдай туады.
Бұндай ынтымақтастыққа аймақта барлық ағы
шарттар мен мүмкіншілектер бар.
Орталық Азия экономикалық қауымдас
тығының шеңберінде мемлекетаралық саясиэкономикалық ынтымақтастықты дамытудың
үлкен болашағы бар туризм саласы болып та
былады. Осыған байланысты Қазақстан Рес
публикасының Үкіметі ұзақ мерзімді бағдар
ламасын қабылдады. 1993 жылы Қазақстан
Дүниежүзілік туристік ұйымына мүше болып,
туризмді дамытудың алғашқы бағдарламасын
жасаған болатын. Ал 1997 жылы «1997-2003
жылдары аралығында Ұлы Жібек жолындағы
тарихи орталықтарды қайта жаңарту, түркі тіл
дес мемлекеттердің мәдени мұраларын сақтау
және туристік инфрақұрылымдарды құру ту
ралы» мемлекеттік бағдарлама бекітілді.  Бірақ
қазіргі заманғы туризм мен спорт саласы ірі ка
питалды салуды қажет етеді, бұл тек қана оның
қызмет көрсететін бүгінгі күннің талабына сай
туристік кешендерді салуға ғана емес, оған қо
сымша жол құрылыстарын салуды немесе бұ
рыңғы жолдарды жөндеуді, айналаны безенді
руді, территорияны электр жарығымен, сумен,

байланыс жүйесімен және тамақпен үздіксіз
қамтамасыз етуді қажет етеді [14].
Экономикалық ынтымақтастықтың тағы бір
белгісі – ішкі реформалар мен қайта құруларға
жайлы жағдай жасау. Аймақтағы интеграциялық
үрдістердің жекелеген ерекшеліктеріне назар
аудару қажет. Осы орайда құрылған ОАЭҚ ай
мақтық интеграциялық үрдістер үшін тиімді
екендігі 1990 жылдардың аяғында сезілді. Ин
теграция жолына түсу аймақтағы елдерді газ, су,
энергия көздері, көлік – коммуникация сияқты
маңызды салаларды бірлесіп отырып пайдала
ну қажеттілігіне әкелді. Қазақстанның Орталық
Азия елдерімен экономикалық ынтымақтасты
ғын анықтайтын мемлекетаралық келісім-шарт
тар әлеуметтік-экономикалық дамудың бірың
ғай стратегиясына негізделу керек. Бұл шарттар
адамдардың, капиталдың, тауарлар мен қызмет
көрсетудің, сондай-ақ интеграцияның ғылым
мен техника, мәдениет пен білім салалаларында
да еркін қозғалысын қарастыру керек. Бұл көп
жақты кұжат Орталық Азия елдерінің арасында
ғы экономикалық ынтымақтастықтың жан-жақ
ты дамуына барлық жағдайды жасауға мүмкін
дік береді.
Сонымен, Орталық Азия мемелекттерінің
саяси-экономикалық ынтымақтастығы көп жақ
ты дамуда. Ол аймақтың тек экономикалық ғана
емес әлеуметтік, экологиялық және тағы басқа
мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Аймақ
тың әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдету
үшін осы тарауда көрсетілген көптеген фактор
ларды ескеру қажет. Сонда ғана Орталық Азия
мемлекеттері Еуразия құрлығында тұрақтылық
ты сақтай отырып, даму жолында алға басады.
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Статья посвящена изучению теоретико-методологических воп
росов геополитического аспекта национальной государственности
казахов. Автором работы уделено особое внимание соотношению
понятий «государство» и «государственность», пониманию роли и
значения территориально-пространственного, природно-климати
ческого факторов в формировании национальной государственнос
ти. Специфика промежуточного географического расположения
территории Казахстана между пространственными границами осед
ло-земледельческих культур, как с юго-западных ее рубежей, так и
с северо-восточных, активная вовлеченность населения Великой
степи (начиная с древнейшей эпохи) в политическую орбиту взаимо
действия различных государств и цивилизационных волн, сочетание
горных, пустынных, лесных ландшафтных зон, а также отдаленное
расположение от океанов и морей, предопределили не только склад
хозяйственно-экономических типов, а также и форму государствен
ности в данном регионе. Согласно утверждению автора статьи, нель
зя ограничивать национальную государственность казахов лишь рам
ками Казахского ханства (XV – XVIII вв.), так как она подразумевает
возникновение и развитие казахского государства, его различные ти
пы, формы и функции на разных этапах своей истории, преемствен
ность и обновление политической, структурной и территориальной
организации казахского общества в целом.
Ключевые слова: государство, государственность, национальногосударственная идентичность, социокультурная общность, геополи
тический фактор, цивилизационное пространство.
The article studies the theoretical and methodological issues of the
geopolitical aspects of national statehood of Kazakhs. The author of the
work paid particular attention to the relationship of state and statehood
concepts, to the understanding of the role and significance of theoreti
cal and spatial, natural and climatic factors in the formation of national
statehood. Specificity of the geographical location of Kazakhstani spatial
boundaries between sedentary agricultural crops and the active involve
ment of the population of the Great Steppe in the political orbit of interac
tion of the various states and civilizational waves coupled with a combina
tion of mountain, desert, forest landscape areas and remote location from
the oceans and seas, determined form as well as economy of statehood in
the region.
Key words: state, statehood, national and state identity, socio-cultural
community, geopolitical factor, civilizational space.
Мақала қазақ мемлекеттілігі геосаяси қырының ілімдік-әдіснама
лық мәселелерін зерттеуге арналған. Жұмыс авторы мемлекет және
мемлекеттілік ұғымдары арақатынасы, ұлттық мемлекеттіліктің қа
лыптасуындағы территориалды-кеңістіктік, табиғи-климаттық фак
торлардың рөлі мен маңызына баса назар аударады. Қазақстан тер
риториясының оңтүстік-шығыс және солтүстік-шығыс межелерінің
екі бірдей отырықшы-егіншілік мәдениеттер кеңістігі шекаралығын
да орналасу ерекшелігі, ежелгі заманнан бастап Ұлы Дала жұртының
әртекті мемлекетаралық қатынастар мен өркениеттер орбитасына
белсенді түрде тартылуы, таулы, шөлді, орманды ланшафтық аймақ
тардың қатар қамтылуы, теңіздер мен мұхиттардан алыс орналасуы,
оның тек шаруашылық-экономикалық қалыптасу типін ғана анықтау
мен шектелмей, сонымен қатар аталмыш аймақтағы мемлекеттілік
пішініне де өз әсерін тигізді. Мақала авторының пайымдауынша ұлт
тық мемлекеттілік ауқымын тек қазақ хандығы (XV–XVIII вв.), шеңбе
рімен шектеу қателік.
Түйін сөздер: мемлекет, мемлекеттілік, ұлттық-мемлекеттік сәй
кестілік, әлеуметтік мәдени қауымдастық, геосаяси фактор, өрке
ниеттік кеңістік.
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«Дух ландшафта обусловливает различия в пространстве,
дух эпохи – различия во времени».
Вальтер Шубарт
Понятие «государственность»: этимология и теория
Сначала о терминах. Обретающее в последнее время все
большую популярность в мире понятие «государственность»
оказалось в фокусе современного геонаучного дискурса, наря
ду с тождественными с ней по смысловой нагрузке категориями,
скажем, как идентичность, самобытность, суверенность, незави
симость и др. Об отсутствии универсального определения, мно
говариативности и разноаспектности изучаемой дефиниции сви
детельствует также целостная научно-теоретическая эволюция
концепций государственности [1], берущая начало с идей Поли
бия, Аристотеля, Сунцзы, Аль-Фараби, Ибн Халдуна.
В качестве примера можно было бы привести ряд современ
ных толкований специалистов различных научных позиций.
Так, активно занимающиеся научными разработками в данной
области российские юристы-государствоведы, обобщив пони
мания этого термина, приходят к заключениям о том, что «госу
дарственность – это составляющая нашей жизни, включающая
в себя историческую, культурную, национальную, религиозную
и другие компоненты; это некая, обусловленная историческим
развитием каждого народа связь между государственными инс
титутами и эффективностью их функционирования, характер
которой обусловлен тем, насколько они органично связаны с
данной страной на каждом конкретном этапе ее развития», а
также призывают к отчетливому пониманию того, что «…это
не абстрактное понятие. Она выражается в конкретных госуда
рственно-правовых формах, в которых находят проявление оп
ределенные традиции и особенности, оказывающие влияние на
различные стороны государственности, позволяющие его оха
рактеризовать как конкретную государственность» [2].
Тогда как среди зарубежных исследователей заметного ин
тереса конкретике формулировки феномена statehood не наб
людается. Традиционно государственность рассматривалась
здесь как объективная правовая теория. Все же наиболее близ
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кой к нашему современному восприятию расс
матриваемой категории пришлось эмоциональ
ное высказывание известного израильского
историка и военного теоретика Мартин ван
Кревельда о государстве-корпорации: «….это
абстрактная сущность, которую нельзя увидеть,
услышать или потрогать. Эта сущность не иден
тична правителям или подданным: ни президент
Клинтон, ни гражданин Смит, ни даже собрание
всех граждан, действующих сообща, не могут
претендовать на то, что они являются государст
вом. С другой стороны, государство включает в
себя их всех и претендует на то, чтобы стоять
над всеми ними» [3, 11].
Вместе с тем здесь следует отдельно отме
тить труды основателей теории цивилизации,
изучающих государство или же государствен
ность не как надстроечный элемент, легитим
ное средство насилия, отражающий классовый
конфликт в обществе, а как функциональный,
устойчивый и эволюционирующий составной
компонент цивилизационной регуляции [4].
Согласно цивилизационной теории, тип
государства, его социальная природа опреде
ляются не столько объективно-материальными,
сколько идеально-духовными факторами. Исхо
дя из чего, цивилизационный подход выделяет
три важных принципа соотношения государства
и духовно-культурной жизни общества:
во-первых, рассматривая государство, необ
ходимо учитывать не только социальные инте
ресы и действующие силы, но и весь историчес
кий опыт прошлого;
во-вторых, государственная власть как цент
ральное явление мира политики может рассмат
риваться в то же время как часть мира культуры,
что помогает раскрыть связь государственной
власти и престижа морали, ценностных ориента
ций, сложившегося мировоззрения, символики и
т.д.;
и, наконец, в сфере государственной жизни
особое значение придается различиям, выте
кающим из своеобразия национальных культур
и черт национального характера.
В современных условиях девальвации со
циокультурных ценностей проблема националь
ной государственности обретает особую акту
альность также в казахстанской исторической
науке [5]. Все же стоить отметить, что мотива
цией к проявлению бурного интереса к проблеме
национальной государственности послужило не
столько внезапное обострение «синдрома пат
риотизма» отечественного научного социума,
сколько инициированная Президентом Н. Назар
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баевым национальная идея «Мәңгі Ел» и реше
ние о праздновании 550-летия казахского ханс
тва на государственном уровне.
Озадаченные, главным образом, теоретичес
ким осмыслением длительной истории государст
венно-правовой организации казахского общест
ва отечественные исследователи предпринимают
попытку рассмотрения данного феномена и его
атрибутов в рамках новых теоретико-методоло
гических концепций и подходов. Поскольку ха
рактеристики казахской государственности на
разных этапах ее развития должны содержать и
научную оценку, оценочные суждения, что и ког
да было эффективно и полезно по критериям ка
чества жизни, «человеческого измерения», а что,
наоборот, ошибочно, вредно, вело в тупик, порож
дало неразрешимые противоречия, конфликты. И
все это, разумеется, необходимо изучать с учетом
конкретно-исторических особенностей, знания
культуры, казахских традиций, национальной и
социальной психологии, религиозного и вообще,
духовного развития Казахстана на определенном
этапе и т. д.
Историографический анализ творчества исс
ледователей различных аспектов проблем го
сударственности демонстрирует, что главным
предметом научного дискурса выступает вопрос
о соотношении понятий «государство» и «госу
дарственность». Так, по общепризнанному мне
нию исследователей, эти категории не идентич
ны по значению, поскольку государственность
не только не сводима к государству – она замет
но шире по своему значению. Разумеется, госу
дарство здесь играет важную роль, поскольку
в нем сосредоточены властные отношения, оно
выступает носителем суверенитета, хранителем
культурных ценностей общества. Однако под
государственностью обозначается вся система
отношений людей по поводу организации жиз
ни в конкретно-исторический период времени,
сложный комплекс элементов, структур, инсти
тутов публичной власти, обусловленных само
бытностью (спецификой) социально-экономи
ческих, политических, духовно-нравственных
условий жизнедеятельности конкретного наро
да или объединения народов на определенном
историческом этапе развития общества. «Го
сударственность – это определенное состояние
общества, государство, взятое в эволюции. Го
сударственность, которая на разных этапах исто
рии выступает в разных формах государств то
го или иного этноса, народа, в разных типовых
характеристиках, с разной формой правления, с
разными функциями, тем не менее, все это го
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сударственность, т.е. государство, находящееся
в развитии» [6]. Как видим, термин «государст
венность», несмотря на сравнительно недавний
срок обретения своей научно-теоретической
оценки, превращается в один из универсальных
методологических инструментов познания при
роды, специфики, традиции национальной госу
дарственности.
В действительности вопрос национальной
государственности относится к числу не тре
бующих по отношению к себе специальных оп
ределений либо официальных признаний извне,
реально тонких, сугубо деликатных проблем
этнополитогенеза, понятных, прежде всего, на
историко-генетическом уровне представите
лям данной политики. Поскольку речь идет об
историческом процессе формирования единой
политической и правовой культуры в опреде
ленном ареале. Государственность – категория,
обладающая национально-духовной природой,
национально-культурной ориентированностью,
отражающая накопленные данным народом (на
родами) духовные и иные социальные ценнос
ти. Она затрагивает права и интересы, полити
ко-правовой опыт конкретной социокультурной
общности. И здесь мы совершенно солидарны с
мнением российского ученого А.С. Шабурова
о том, что: «Историю Отечества недопустимо
каждый раз писать «с нового листа». Игнориро
вание исторической справедливости и продол
жения государственности, отказ от накопленно
го опыта ведет к ущербности и долговечности
закрепляемого строя» [7, с. 128].
Следовательно, для осмысления казахской
государственности необходимо изучение госу
дарственной власти в генезисе, начиная с ран
них кочевых государств саков, гуннов, уйсы
ней, тюрок, монголов, казахов, учитывая столь
значимые государственно-правовые реформы,
проведенные во время правления Моде шаньюя,
Бумын-кагана, Истеми-кагана, Чингис-хана и за
канчивая преобразованиями собственно казахс
ких ханов – Есима, Касима, Тауке, Кенесары.
Исходя из вышеизложенного теоретико-ме
тодологического посыла ошибочно было бы
ограничивать национальную государствен
ность казахов лишь рамками Казахского ханс
тва (XV–XVIII вв.), так как она подразумевает
возникновение и развитие казахского государс
тва, его различные типы, формы и функции на
разных этапах своей истории, преемственность
и обновление политической, структурной и тер
риториальной организации казахского общества
в целом, словом государственно-правовые про
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цессы, происходящие в течение длительного пе
риода жизнедеятельности тюркского этноса на
территории Казахстана.
Геополитический аспект казахской госу
дарственности
Геополитика – относительно молодая наука,
изучающая жизнеспособность государства, про
водимую им внутреннюю и внешнюю политику
в зависимости от его географического располо
жения, а также рассматривающая государство
как географический организм или феномен в
пространстве.
Описание того, что есть геополитика, что
является предметом и объектом геополитики
как науки и самостоятельной дисциплины, ус
воение существующих внутри данной науки
основополагающих теорий и концепций, теоре
тико-методологических школ и направлений,
выходит за рамки настоящей статьи. Хотя все
же стоит упомянуть о том, что еще далеко до
придания данному направлению науки его ос
нователями Ф. Ратцелем и Р. Челленом большей
политической окраски, для объяснения причин
социально-исторического многообразия мысли
телями различных эпох были выдвинуты идеи о
влиянии географической среды на развитие об
щества. Так появились в научной среде конти
нуумы «Человек и природа», «Общество и окру
жающий мир», «Цивилизация и пространство»,
«История и география», «Этнос и ландшафт»,
«Первоначало и ландшафт» и др. К примеру,
стремясь объединить историю и географию в
единую «геоисторию», Ф. Бродель отводил осо
бо важную роль среде обитания человека [8].
Согласно его концепции, «степи и горы, воз
вышенности и низменности, моря, леса, реки и
другие географические структуры определяют
рамки деятельности человека, пути сообщения,
а следовательно, и торговли; местоположение и
рост городов». Именно на их основе возникают
медленно изменяющиеся экономические и соци
альные структуры, к изучению которых призы
вали представители школы «Анналы».
Безусловно, географический фактор ока
зывает непосредственное влияние и на госу
дарственное строительство (форму правления,
политический режим, основные параметры
внутренней и внешней политики), формирует
характер населения, способы его самооргани
зации, культуру и быт. Ландшафт тесным обра
зом влияет и на образ государственности. Ярким
примеру тому являются Восток и Запад. Совер
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шенно разные пути развития, принципиальные
отличия в области их территориальной органи
зации, центральной власти, институтов и т.д.
К примеру, для наследницы античной эпохи
– европейской цивилизации – был присущ де
мократический тип государственности, основы
которой были заложены еще в Греции и Риме.
Признание прав частной собственности в каче
стве «естественных, прирожденных прав чело
века» создало основу для превращения демок
ратического государства сначала в либеральное
правовое государство, а в дальнейшем – в госу
дарство, принципом которого становится плю
ралистическая демократия.
Интенсивная организация экономической
подсистемы обществ западного типа привела к
возникновению нового типа социальных систем,
отличающихся от экстенсивного «восточного
типа»: «Западная матрица характеризуется ба
зовыми институтами рыночной экономики, на
чалами федерации в политическом устройстве и
доминированием индивидуальных ценностей в
идеологической сфере, а восточная, соответст
венно, нерыночной экономикой, унитарной го
сударственностью и приоритетом коммунитар
ных, надличностных ценностей» [9, с. 28].
Тогда как ассоциирующаяся с «восточной
деспотией», «поголовным рабством» центра
лизованная государственная власть, стоявшая
над восточными сельскими общинами явля
лась классическим образцом предельной кон
центрации политической власти и собствен
ности в руках одного лица – обожествленного
деспота, монарха, его аппарата и полного его
отчуждения от остальной массы населения.
Однако это не означало, что при данном типе
государственности не существовало ни права,
ни упорядоченной системы правосудия и что в
древневосточных государствах индивиды были
бесправными и не обладали свободой. Напро
тив, в сфере гражданско-правовых отношений
они располагали не меньшей свободой, чем
индивиды в западных странах. Если на Запа
де в качестве инструмента регулирования по
ведения индивида внутри общества выступает
закон, то на Востоке правил сам человек, ру
ководствующийся моралью и привычкой, сос
ловно-правовой статус которого, как правило,
не совпадал, а чаще всего расходился с его
социально-экономическим положением. При
этом ни его принадлежность к определенной
социальной категории, ни материальное бла
госостояние, ни наследственно-генетические
данные, а сила, способность, авторитетность и
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внутренняя культура служили основанием ува
жительного отношения к нему в обществе.
В отличие от традиционного становления го
сударства как публично-политической власти,
государственность кочевников евразийских сте
пей проявлялась в многовековой межцивилиза
ционной динамике, ключевой характеристикой
которой была ее обращенность внутрь. По срав
нению с «первичными» восточными цивилиза
циями, где государство являлось объединяющей
и организующей силой, не определяемой, а оп
ределяющей социальные и экономические ст
руктуры, а также государствами «вторичных»
западных цивилизаций, выступающих лишь
компонентом, во многом подчиненным куль
турно-религиозной системе, государственность
в кочевых обществах сложилась как особая фор
ма этносоциального и этнотерриториального
объединения. Речь идет о неравномерности об
щественного развития, т. е. разновременности
прохождения различными человеческими общ
ностями определенных исторических этапов,
о влиянии на этот процесс не только объектив
ных, но и субъективных факторов, что является
одной из самых фундаментальных закономер
ностей. В свою очередь, такая закономерность
ведет и к разновременному возникновению го
сударственности, т. е. процессу появления и
развития государств у разных народов. Поэто
му совершенно справедливым выглядит в дан
ном контексте заключение авторов монографии
«Казахстан: эволюция государства и общества»
о том, что «...государство есть результат Запад
ной и Восточной цивилизации, тогда как приме
нительно к истории Великой Степи, государст
венность (а не государство) является основой (а
не результатом) цивилизационного процесса. И
в этом заключается фундаментальное различие
политической характеристики цивилизации ко
чевников» [10, с. 24-25].
Географическая область, где возник так на
зываемый «евразийский» или «внутреннеазиатс
кий тип» [11] кочевничества, расположена на
стыке Запада и Востока, в самом центре Евра
зийского материка. Север ее – лесостепные зоны
с относительно высоким уровнем увлажнения,
запад – сухая степь, чередующаяся с полупус
тынями и пустынями Каракумов и Кызылкумов.
Пустынные низменности, граничащие на юге с
берегами Каспия, отличаются жарким летним
климатом, а горные районы Джунгарского Ала
тау и Тарбагатая на востоке – холодной зимой.
Характеристиками такой экосистемы кочевни
ков выступают: аридность, континентальность,
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высокая чувствительность к внешним воздейст
виям, посезонная продуктивность, скудность
растительного покрова, дефицит атмосферных
осадков, повышенная солнечная радиация, пе
риодичность засухи, предрасположенность поч
вы к эрозии. Все эти факторы обусловливают
низкую плотность кочевого населения (колеба
ние от 0,5 до 2 чел. на один кв. км). Соответствие
же подобных географических характеристик
природным условиям почти всей территории
Казахстана органично определило основным
способом природопользования и хозяйственной
деятельности ее населения на протяжении нес
кольких тысячелетий всех трех известных че
ловечеству основных хозяйственно-культурных
типов, различия между которыми заключались
как в природных контрастах, так и в историчес
ких традициях хозяйствования: кочевое ското
водство – на западе, кочевое и полукочевое – в
центральной зоне и оседло-кочевое – на юго-вос
токе.
Изначальная обусловленность историкокультурного развития со спецификой промежу
точного географического расположения терри
тории Казахстана между пространственными
границами оседло-земледельческих культур как
с юго-западных ее рубежей, так и с северо-вос
точных, активная вовлеченность населения Ве
ликой степи (начиная с древнейшей эпохи) в по
литическую орбиту взаимодействия различных
государств и цивилизационных волн, наличие в
недрах всех элементов таблицы Менделеева, со
четание горных, пустынных, лесных ландшафт
ных зон, а также отдаленное расположение от
океанов и морей, предопределили склад хозяй
ственно-экономических типов, соответственно и
форму государственности в данном регионе. И
мы можем наблюдать здесь также за развитием
во взаимодействии казалось бы несовместимых,
относящихся к разным «духовным расам» чело
вечества, земледельческой и кочевой культур.
Известный номадолог Н. Крадин, по харак
теру отношений, существовавших между номад
ной и земледельческой подсистемами Евразии,
выделяет три типа кочевых империй:
• в первом случае кочевники и земледель
цы не составляли единой взаимосвязанной эко
номической системы и единого политического
организма, что вынуждало номадов получать
прибавочный продукт путем так называемой
«дистанционной эксплуатации», характери
зуемой периодичными набегами и вымогатель
ством «подарков», навязыванием неэквивалент
ной торговли;
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• во втором типе кочевники и земледель
цы составляли единый политический организм,
однако между их экономическими системами
отсутствовала тесная связь. При этом предпо
лагалась данническая эксплуатация зависимых
земледельческих государств в рамках единой
политической системы;
• империи третьего типа создавались пос
ле завоевания номадами земледельческих обще
ств, на их территории. Соответственно, кочевое
ядро и земледельческо-городское население
входили в состав одного социального организ
ма. Данному типу было характерно регулярное
налогообложение земледельческого и городско
го населения [12, с. 175-176].
Как видим, для возникновения и формирова
ния государственности казахов, берущей начало
с цивилизации кочевников евразийских степей,
принципиальное значение имело то обстоя
тельство, что культура кочевников являлась по
своему генезису природной. Кочевое общест
во черпало свой цивилизационный ресурс не из
технологии обработки земли, к чему собственно
и восходит опережающее технологическое раз
витие Запада, а из технологии самоприспосаб
ливания социального организма к природным
условиям. Именно благодаря различиям в эконо
мической, политической, социальной менталь
ности имело место первоначальное расхождение
культуры кочевников с земледельческими куль
турами (как Запада, так и Востока).
Так, если политические системы оседлых об
ществ были основаны на классовой дифферен
циации, то у кочевого общества – на социаль
ной. Здесь сыграло свою роль и функциональное
различие в организации власти, смысл которой
заключается в том, что государство земледель
ческих обществ возникло как институт-инстру
мент обеспечения экономических интересов.
Государство кочевого общества появилось в ка
честве интегрирующего макросоциальный орга
низм или субкультурный регион в единую соци
ально-политическую общность. Следовательно,
речь здесь должна идти не о государстве как о
таком, а о государственности, которая включает
в себя, прежде всего, социокультурную основу
функционирования политического организма.
Геополитический аспект казахской госуда
рственности, помимо роли и значения террито
риально-пространственного, природно-клима
тического факторов в формировании казахской
государственности, предполагает также изуче
ние вкупе ряда проблем, связанных с цивилиза
ционным пространством государственности.
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Проблемы цивилизационного пространс
тва национальной государственности
Цивилизационное пространство националь
ной государственности казахов наряду с собст
венной территорией, охватывает и районы дру
гих цивилизаций, где были ощутимы влияние
их норм и ценностей евразийских кочевников.
Поскольку «границами» [13, с. 71] цивилизаци
онного пространства в рамках теории цивили
зации следует воспринимать не пограничную
линию, а контактную полосу ее с соседними
цивилизациями: на севере – с православно-русс
кой, на юге – с центральноазиатскими (оседлоземледельческими культурами), на востоке – с
китайско-конфуцианской и на западе с восточ
ноевропейскими. Хотя опять-таки в науке до
сегодняшних дней разночтимы на этот счет вз
гляды А. Тойнби, видевшего в мобильности ско
товодческих народов ту динамическую силу, ко
торая определяла потенциал этапов культурного
и этнического развития всего Старого Света или
Ф. Броделя, наблюдавшего в кочевниках тот
фактор, который прерывал периоды медленной
эволюции, вызывая могучие всплески полити
ческой истории, передаваемые от Германии до
Китая.
Несмотря на неоднозначность оценки исто
рической роли кочевников в мировой истории,
взаимодействие евразийских кочевников с об
ществами Старого и Нового Света всех исто
рических эпох: древности, средневековья, во
временном, с Западом и Востоком в пространст
венном, традиционными и современными типа
ми обществ или культурами и цивилизациями,
в социокультурном измерениях – неоспоримый
исторический факт.
Так, известные во всемирной истории как
ранние и поздние кочевники, рубежом между
которыми, по определению номадологов, высту
пает сер. I тыс. н.э., активно вовлекались в миг
рационные процессы, охватившие территории с
границ Китая до Западной Европы. Не вдаваясь
в детали географии, хронологии, причин, одним
словом параметров миграций и этнической при
надлежности кочевых народов Евразии, в каче
стве примера достаточно было бы упомянуть об
амплитуде передвижений западных гуннов, по
ложивших начало Великому переселению наро
дов и придавших, тем самым, импульс миграци
онным процессам мирового масштаба.
Примером тому служат империи гуннов в
Восточной Европе и Передней Азии, созданные
усилиями легендарного Атиллы (Едил), или же
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– государство мамлюков, всемерно насаждав
шее на Ближнем Востоке культурные тради
ции Дашт-и Кипчака благодаря деятельности
своего правителя – султана Бейбарыса и дру
гих доблестных сыновей степи, оказавшихся на
чужбине, о которых было сказано, что потомки
южных гуннов – племена династии Ашина, ус
певшие образовать к середине VI в. на склонах
Алтайских гор Тюркский каганат («Түркі Елі»,
«Вечный Эль», «северное царство коней»), прос
тиравшийся (до его разделения в 603 г. на Запад
нотюркский и Восточнотюркский каганаты) от
Алтая на востоке до Черного моря на западе и до
Индии на юго-востоке.
Как видим, в ряду факторов, придающих
своеобразие государству, не последнее место
занимают территориально-пространственные.
Отличительной особенностью кочевой цивили
зации следует назвать преобладающее влияние
территориального фактора. По сути, именно
природно-климатические условия выступили
здесь определяющей константой не только хо
зяйственной организации жизни, но и оставили
неизгладимый отпечаток на системе полити
ческих, духовно-экзистенциальных ценностей.
Кроме того, невозможно не заметить того оче
видного факта, что пронизывающее насквозь
всю целостную структуру цивилизации кочев
ников евразийских степей [14] (в дальнейшем
сокр. ЦКЕС – А.О.) мировоззрение гармонично
го развития человека с окружающей природной
средой, восприятие предками казахов земли как
источника своего жизненного начала, обите
ли своих предков – «Атамекен», почтительное,
доверительное отношение к ней, не могли по
родить формой собственности в данном циви
лизационном пространстве – земельную, и это
опять-таки без учета строгого соблюдения ко
чевниками преемственности государственной
традиции, заложенной уже упомянутым Моде
шаньюем, согласно которой «основой госуда
рства» во все времена для кочевников выступа
ла Земля!: «Изначальный страх – это преобла
дающее чувство землепашца, который сидит на
своем не слишком плодородном клочке земли в
раздробленной, тесной стране и в жесткой борь
бе с северной природой отвоевывает скудный
урожай… Так он живет в постоянном страхе
перед случайностями, в заботах о будущем, в
вечной войне с сорняками, опасаясь града, мо
розов, засухи, наводнений. – В отличие от этого,
изначальное доверие есть преобладающее жиз
ненное чувство кочевника. Без всякого плана
он гоняет туда сюда свои стада по бескрайней,
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бесконечной, кажущейся неистощимой степи.
Он не обеспокоен заботами; ему незнакомы тя
готы оседлой жизни; он уверен в неиссякаемой
питающей силе матери-земли. Для него она не
противник, как для землепашцев, у которого они
вырывают плоды своего труда, а мать, которая и
милостива, и щедра» [15, с. 89].
Кроме того, в осмыслении природы соци
ополитической организации ЦКЕС особую зна
чимость приобретает характер связи демосо
циальных организмов с территорией. Так, по
сравнению с фиксированными территориальны
ми границами геосоциальных организмов, гра
ницы территории демосоциальных организмов
обладали естественной пространственной струк
турой. Не затрагивая здесь сложную проблему
(требующую отдельного изучения) о природной
предначертанности контуров естественных тер
риториальных границ ЦКЕС, отметим, что в силу
подвижности хозяйственной жизнедеятельности
кочевые социальные организмы обладали боль
шей степенью независимости от занимаемых
ими территорий, нежели, напрямую зависев
шие от изначально занятых определенных мест
в пространстве, оседло-земледельческие хо
зяйства. Выражением такой самостоятельности
демосоциальных организмов по отношению к
территориальному фактору следует признать
мобильность всего социального образования как
единого целого.
Государственность кочевников евразийских
степей отличало постоянное движение отдель
ных социальных организмов внутри одной цело
стности, которое, в свою очередь, определялось
сущностными чертами цивилизационной ст
руктуры и исторически обусловленными внут
ренними и внешними импульсами. Возможно,
именно по этой причине выделяемые номадо
логами типичные признаки политико-потестар
ной системы кочевников, такие, как эфемерный
и временный характер; милитаризированность,
нестратифицированность, экономическая ав
таркичность, двойственность природы степных
империй – централизованных во внешних делах,
но консультативных и гетерогенных внутренне;
отсутствие бюрократического аппарата, управ
ленческо-редистрибутивной деятельности; от
сутствие системы престолонаследия и т.д., не
позволяют им признать наличие здесь госуда
рственности.
Следовательно, именно недооценка доми
нирующего присутствия феномена самопод
вижности всей социополитической структуры
привела к отрицанию самой возможности функ
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ционирования и развития института государс
тва и его атрибутов в условиях кочевого обра
за жизни. Мы полностью солидарны с выводом
номадолога Е.И. Кычанова, который утверждает
следующее: «Осознать, что канцелярия или иное
ведомство кочевого государства, будучи разме
щены в юрте и двигаясь со скотом «в поисках
воды и травы», по сути своей не отличались от
уездного ямыня или конторы в одном из па
вильонов дворцового комплекса. Подвижность
канцелярии не превращала ее из государствен
ной канцелярии в некий патриархальный или
военно-демократический институт» [16].
Таким образом, социальная принадлежнос
ть любого уровня у кочевников имеет свойство
реализации посредством гибкости собственной
общественной организации через свободу пере
стройки их социальной структуры. Такая осо
бенность трансформации кочевых организмов
во временные, единые, гомогенные общности
при возникновении экстремальных ситуаций
обусловила концентрацию чиновничьего аппа
рата номадов в военной и судебной сферах.
Так, в относительно устойчивые времена
(«қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған ке
зең», например, в период правления Тауке-хана)
общественная организация номадов строилась
главным образом в соответствии с хозяйствен
но-экономическими интересами. Это приводило
к значительному ослаблению организационных
связей внутри племен и родов, возрастанию зна
чения территориальных связей, к несостоятель
ности и даже к исчезновению общеплеменных
институтов власти и управления, поскольку те
кущие вопросы решались наиболее влиятель
ными членами (аксакалами) родов и племен при
участии глав соответствующих подразделений.
В нестабильные же периоды («аласапыран за
ман»), как правило, в период набегов, войн,
миграций общественная организация номадов
быстро и эффективно перестраивалась: военнополитические интересы выступали на первый
план, а хозяйственно-экономические, в том чис
ле межродовые и межплеменные столкновения
сходили на нет. Происходила консолидация ро
дов, племен и всего кочевого организма, появ
лялись относительно централизованная власть и
аппарат управления. Вот что пишет об этой осо
бенности В. Бартольд: «Кочевой народ при нор
мальных условиях не стремится к политическо
му объединению; отдельная личность находит
для себя полное удовлетворение в условиях ро
дового быта и в тех связях, которые создаются
жизнью и обычаем между отдельными родами,
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без каких-либо формальных договоров и без соз
дания определенного аппарата власти» [17].
Еще один пример касательно механизма
«прилива» или «отторжения» социокультурным
организмом кочевников из своей среды необхо
димых на настоящий момент социальных групп
(ханов, акынов, жырау, биев, батыров, иначе
говоря, представителей «интеллигенции» тра
диционного периода в политико-историческом
уразумении значения данного понятия), способ
ных безболезненно разрешить переживаемое об
ществом то или иное критическое состояние.
Следовательно, закономерным выглядит то,
что управленческие структуры кочевых госуда
рств, стоявшие над традиционными социальными
институтами, складывались у кочевников не в ре
зультате классообразования, а на базе военной и
родоплеменной организации, и государственная
власть здесь исторически возникла через переход
военно-демократических форм организации в
военно-потестарные структуры, в вождества, а от
вождеств уже в государственную структуру так
называемым в государствоведении «аристокра
тическим путем». Такие системы общественных
связей лежат как в основе военной организации
номадов – «народа-воина», и являются, прежде
всего, знаком культурной традиции кочевников,
так и в основе политической организации «на
рода вольного» (КАЗАХ!), независимого, свобо
долюбивого, выступающего также знаком своей
культурной самоидентичности.
Таким образом, характере территориальной
организации казахской государственности об
наруживают очевидное присутствие в нем спе
цифических особенностей, несводимых к тра

диционным западному и восточному аналогам,
так как здесь заметную роль сыграл именуемый
исследователем У. Айонсом географический
«фактор своего поля» [18, с. 26], в соответствии
с которым механизмы и способы территориаль
ной организации отличались чрезвычайной мо
бильностью.
Итак, естественность территориальных гра
ниц кочевого общества имеет ключевое значе
ние, отражаясь на всей структуре хозяйственной,
политической, духовной организации жизни ко
чевников. С этой точки зрения, доминирование
геополитического фактора не могло не играть
решающей роли в оформлении контуров циви
лизационного пространства национальной госу
дарственности.
Следовательно, цивилизационное прост
ранство казахской государственности, ее уни
версальные черты неуничтожимы ни обстоя
тельством, ни временем. Благодаря пластичной
конституции внутренних структур, черты и па
раметры государственности обладают возмож
ностью распространяться как на прошлые, так
и на настоящие, и на будущие формы эволю
ционного усложнения данной территориальной
политии.
Как мы смогли убедиться, все вышепере
численные феномены были обусловлены изна
чальным поиском предками казахов гармонии,
будь-то отдельного кочевника с самим собой,
с обществом или с окружающей его природой.
Следовательно, невозможно было бы переоце
нить роль и значение геополитических факторов
в сложении национальной государственности
казахов.
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The arrival of Islam in Central Asia and Kazakhstan in ҮІІ-ҮІІІ centuries.
directly related to spiritual development. Receiving Islam among the first of
the Turkic states, the study of the Koran and the use of the values of
 the Holy
Book are guaranteed to create a solid foundation of the state. Unfortunately
colonial rule in the nineteenth century Tsarist Russia in Kazakhstan, as well
as the Communist era, which has existed on this earth 70 years, significantly
undermined the foundations of Islam. The first years of Soviet power to ex
ercise caution with respect to the religious feelings of the population. On
the one hand, the Bolsheviks promised «Working Muslims’ protection of
their rights, on the other hand, they sought to stifle the first stirrings of a
democratic state. Soviet overtures to the Muslim East was in stark contrast
to its militant anti-religious policy, which took place in the following years.
In the second half of the 1920s in the Soviet Union began a massive attack
on religion. Approval by the end of the totalitarian system of the 1920s
gave rise to an unprecedented campaign against religious organizations and
clergy, which were seen as political objects. OGPU authorities conducted
various activities to prevent tacit association of Muslims, on the one hand,
through religious organizations, and on the other, the clergy and the political
consolidation of national intelligence. The Bolsheviks took the decision on
the registration and de-registration of religious associations, the opening and
closing of mosques, supervising the observance of the legislation on cults.
Key words: religion, mosque, Mullah, Islam in the Soviet state, a reli
gious school.
Жалған интернационалистік қағидалармен қаруланған әміршіл
жүйе өз саясатын жүргізуге лайықты, оны қолдап-қолпаштайтын
жасанды идеологияның қызметіне сүйенді. Әсіресе, Кеңестер
заманында қазақ халқының ұлттық бет-бейнесі жан дүниесі,
психологиясы
өзгертіліп
алғашқы
рухани
байлықтарынан,
болмысынан ажыратыла бастады. Бұл халықтың ұлттық, мәдени
ерекшеліктері
мен
салт-дәстүр,
әдет-ғұрыптарын
сақтауы
ұлтшылдыққа баланды. Кеңестер дәуірінде коммунизм құруды желеу
еткен коммунистер идеологиясы ұлттық болмысқа нұқсан келтірді.
Қазақ халқының дүниетанымына жат пиғылға толы «жаңалықтар»
енгізіліп, зиян келтірілді. Ұлттың табиғи болмысын еріксіз өзгертетін,
оны біртіндеп білдіртпей аздырып – тоздыратын әккі саясаттың
идеологиясының күшімен халық санасына улы сына қағылды. Осы
саяси жүйе кеңес дәуірінде қазақтарға ұлттық салт-дәстүр жолымен
өмір сүруге тыйым салып, кедергі жасады. Ол кезеңде қазақ ұлтының
тұтастығына дәнекер болып келген тіл мен дінге шабуыл жасалды.
Түйін сөздер: дін, мешіттер, молда, Кеңес өкіметі кезіндегі ислам,
діни мектеп.
Приход Ислама на территорию Средней Азии и Казахстана
в ҮІІ-ҮІІІ вв. непосредственно связан с духовным развитием.
Принятие Ислама одним из первых среди тюркских государств,
изучение Корана и использование ценностей Священной книги стали
гарантией создания прочного фундамента государства. К сожалению
колониальное правление в ХІХ в. царской России в Казахстане, а также
коммунистическая эпоха, существовавшая на нашей земле 70 лет
значительно подорвала устои ислама. Большевики принимали решения
о регистрации и снятии с регистрации религиозных объединений, об
открытии и закрытии мечетей, осуществляли контроль за соблюдением
законодательства о культах. Этот порядок привел к ограничению и
ущемлению их гражданских прав, начался грубый административный
контроль над всей религиозной деятельностью страны. Мусульманство
пострадало больше остальных религии, потому что власти провели
грандиозный эксперимент по замене арабского алфавита с начала на
латиницу, затем на кириллицу.
Ключевые слова: религия, мечети, мулла, ислам в советском
государстве, религиозная школа.
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Events of 1917.contributed to the growth of political activity
of the Muslims of Central Asia and the Caucasus. Islam was
recognized as the state religion of Turkestan autonomy «Turkestan
MUKHTARIYYAT.» Intensified and form political parties:
Kazakhstan – Alash, Uzbekistan – Young Bukharians Party in
Azerbaijan – the party of «Musavvat» etc.
The October Revolution greatly undermined the foundations
of Islam. Lifestyle changes contributed to the erosion of the
Kazakh religious traditions and the formation of an atheistic
worldview of most of the Kazakh population. The first years of
Soviet power exercised in respect of religious feelings of the
population. Cases of return believers mosques employed by
various institutions. January 23, 1918, when all over the country
began a solemn procession of Soviet power, was published
a decree on the freedom of conscience, church and religious
societies, adopted by the Council of People’s Commissars of the
RSFSR, signed by V.I. Lenin. Broad sections of the population
believed Kazakh space declarations stated that seemed perfectly
acceptable to solve national problems.
However, in the early years of its existence, the Soviet state
has adopted various legislative and administrative measures in the
form of laws and regulations that have contributed to the weakening
of the influence of Islam and the process of secularization in all
spheres of society. February 18, 1918 issued a decree of the State
Commission «On the Soviet school,» signed by the People’s
Commissar A.V.Lunacharsky and secretary of Dm. Leshchenko.
On this regulations: «All government, public and private toll places
the People’s Commissariat forbidden to perform any religious rite ...
-adopted a document on the Elimination of once and for all religious
schools exist «[1].
Soviet decree on civil marriage canceled pre-existing church
marriages undermine the dominance of the state of religion in the
area of family law and family life. January 26, 1919 the Communists
convened a congress of Muslim women in the town of Faithful,
which called for eradicating the bride, «talaq» (divorce), put forward
the slogan of equality of women with men, gentle support women of
the Muslim East. [2] Decree of divorce was announced a voluntary
marriage and freedom of divorce for spouses prohibited polygamy.
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The Soviet government eliminated the privileges
enjoyed the Muslim clergy.
Mid 20’s – early 30-ies characterized by a
rigid policy of Soviet power in regard to Islam.
Begin withdrawal from the religious communities
of religious buildings. Closed mosques, religious
schools, banned the activities of sharia courts,
religious festivals, pilgrimage to the Muslim holy
sites. A significant part of the mosques, especially
in rural areas, turned into schools, clubs and just in
business warehouses. Such, for example, was the
fate of the monument of architecture of the XIX
century. – The mosque, located in Sozak (South
Kazakhstan region.), Which is still in the middle of
the 80s served as a club in which films were shown,
and a disco. According to the document, 1928 in
Kazakh AKSR there 634 religious organizations.
If 1931 was closed some 782 mosques were closed
1936godu 34,254 religious buildings. The barbaric
treatment of atheists to holy insulted feelings of
Muslims, generates a negative attitude to the Soviet
regime. There have been cases of destruction of
mosques. Subjected to repression of the clergy.
They were accused of espionage, sabotage,
counter-revolutionary activities. One hundred and
three-year former imam of the largest mosque in
Kazakhstan Turkestan recalled how in the 30s.
XX century priests left in a hurry Kazakhstan,
moving abroad in Iran, Afghanistan, Turkey.
According to the materials of the archive, 20 to 30
years in villageVolodarovkaAiyrtau area of NorthKazakhstan oblast authorities were hiding from
persecution Hodja – torus. In 1930.local madrasa
turned into a warehouse, and later in the House of
Culture. According to local residents in the 19281932 about 100 thousand mullahs in Kazakhstan
were repressed.
However, even in this period of all-out offensive
to Islam, the government could not completely
ignore the religious feelings of believers.
This policy has caused serious resistance of
the people, especially the rural population, is
experiencing a period of mass collectivization.
In many regions of Kazakhstan riots took a
spontaneous or organized. Particularly tragic was
an uprising in the South Kazakhstan region Sozak
region. Due to the difficult economic situation
of the peasants, the uprising was of a religious
nature. Outraged economic and religious policy of
the Soviet authorities, rebels in his proclamations
calling for holy war and jihad. The uprising was
brutally suppressed, but caused a chain of peasant
uprisings in southern Kazakhstan. And to this day,
as evidenced by materials researchers, residents
188

Sozak district of South Kazakhstan region cherish
the memory of hundreds of rebels killed during these
disturbances, calling these events «Allah» («He –
Allah»).During this period, in fact, was destroyed
spiritual elite Soviet Muslims.
In the secularization processes that took place
in the late twenties – early forties played a major
role transition to secular education, which entailed
the transformation from the first to the Arabic script
Latinized, and then on the Russian alphabet. Arabic
script for many centuries was the privilege of mostly
clergy. For the vast majority of Kazakh minister
of religion enjoyed great confidence as the sole
interpreter of «God’s law». With the transition to the
new alphabet clergy has lost much of its influence
on the spiritual life of the population.
Closure of mosques and persecution of priests
contributed to the decline of the Muslim system
of religious education. Mosque ceased to be a
«cultural center». However, the need for religious
rites in the family life of the Kazakhs, was the
cause of the appearance of the countryside, the socalled «unofficial mullahs.» These self-appointed
mullahs for years maintained the tradition of
domestic Islam.
In 40 – ies the process of secularization in the
regions of the spread of Islam in the territory of the
Soviet state was to some extent suspended. During
the war, the authorities were forced to reckon
with the religious sentiments of the population,
which contributed to the consolidation of the
Soviet people. Markedly diminished and work on
atheistic education of the population.In 1943-1944
created three spiritual administrations of Muslims
– the North Caucasus with center Buynakse (later
– Makhachkala), the Transcaucasus with center in
Baku and Central Asia and Kazakhstan (SADUM)
with center in Tashkent.Sadum and subordinate
only to the USSR Supreme Islamic school –
Bukhara madrasah Mir-Arab. At the end of 1945.
Soviet authorities allowed the Muslims to make the
pilgrimage to the holy cities of Mecca and Medina.
Believers were returned some previously selected by
the authorities of the mosque. For example, in 1944
at the request of the faithful of Petropavlovsk, he was
transferred to the perpetual free use of the premises
of the mosque, which was closed in 1937. In 1945,
according to the request of the faithful, Alma-Ata,
the authorities allowed the opening mosque in the
former building of Chal-Kazakh mosques, which at
that time was occupied by the hostel. [3] In 1946, at
the request of local believers and the decision of the
Aktobe oblast executive committee, was allowed to
open a mosque in Chelkar.
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In the early 50’s liberal attitude towards religion
is replaced by a new wave of atheist propaganda.
Closed mosques were forbidden to conduct
religious holidays, were persecuted priests.
Meanwhile, a significant infringement of «freedom
of religion» was not observed. Antireligious
propaganda wore frankly unconvincing character in
real life has no appreciable effect on the attitudes
of the population.Moreover, the official authorities
had to find a compromise between the ideological
prescriptions to deal with religion and declared by
the Constitution freedom of religious treb.
In the period under review, according to official
data, in Kazakhstan there were 66 unregistered
Muslim communities had no mosques and perform
the ritual at home. Rites committed «stray» mullahs
who in Kazakhstan were 521 people. Holiday
services were held in nature, in the cemetery, in the
courtyard of co-religionists. In some localities in the
celebration of «EidAit» «and» OrazAit «participated
from 20-30 to 400-500 people. On a pilgrimage
to Mecca submit your application: in 1958. – 53
people in 1959. – 52, in 1960. – 17. Of these, made
a pilgrimage: in 1958. – 1 in 1959. – 1, in 1960 not
ridden one [4]. Reports of the main celebration of
the Muslim holiday of KurbanAit flashed and in
print. Cites the case of worker absenteeism in this
context, information about the alleged involvement
of the party secretary, the Communists. «Only two
farms of St. George district of South Kazakhstan
region does not come to work more than 350
farmers. In August, 1953 the farm to them Zhambyl
in Zhambyl region to work did not come out half of
the collective farmers. «Drive number of sacrificed
sheep, in particular, on the farm AndreevaKaskelen
district, during Eid al-Adha were slaughtered 60
sheep [5].
No coincidence that one of the main directions
in the atheistic work in 60-70s was the fight against
the religious traditions in the home. This period is
characterized were publications in which questions
have been raised regarding the disposal of the
socialist way of life of the Kazakh people, its national
traditions from the influence of religious – nationalist
survivals. The materials of the Council for Religious
Affairs, noted that «after the victory of the socialist
revolution, the rite of circumcision, as the Kazakhs
and other nationalities have – the followers of Islam
has not changed, still remains as one of the strongly
preserved religious rites. However, at this time this
rite Kazakhs held in a hidden form as possible. That
is arranged on the occasion of circumcision in most
cases on the day of the ceremony, and later, after
recovery of the child, and the custom of «kokpar»
ISS N 1563-0269

– associated with all holidays, in this case observed
very rarely. «
Observers noted the stability of religious
traditions in the family, which is often followed by
senior members of the Muslim regulations: praying
five times (prayer), fasting, in some cases trying to
attract to it and the younger members of the family.
In this regard, the statement is characteristic of T.
ElemesovaKyzylorda region: «Among the graduates
of the Soviet school, even with higher education,
can be found faithful. Most of them say that «we
have old people, and we follow their will.» It comes
to us from our ancestors. «But the vast majority of
believers who in varying degrees, to hold religious
beliefs were the people of the older generation.
Typical is the story of residents of Talas district
of Zhambyl region. Follow Islamic regulations, he
began with 70 years as a pensioner. Prior to that,
he worked in the field of trade. Taught himself by
ear prayers. Committed five-time prayer. All the
prayers read at home, including Friday prayers
(JumaNamaz), fasted, paid Fitr (sadaqah), celebrate
religious holidays. Appeal to religion, he explained
that in his later years must prepare for the afterlife, in
which well-being can only provide godly lives in the
world. Some believers have noted that in the early
years they were engaged in work activity, which left
no time for religion, and that only in his old age,
they can think about the future, try to atone for sins.
Over a long period in our society, a policy
statement «new ideals» through the usual forms of
folk customs and traditions.
Sources and channels of formation and
development of new «no religion» international
ceremonies, celebrations and traditions proclaimed:
«the use of authentic folk rituals, traditions and
holidays, peeled religious layers and remnants of the
system of exploitation.»
Since the mid-1980s, the main trend in the
authorities’ attitude to religion was the weakening
of control over religious activities of various faiths.
During the Soviet era in the life of many
believers significant role played the cult of saints.
Since the late 1950s, the Muslim shrines were the
main focus of anti-Muslim propaganda. Despite
the fact that from time to time the authorities
destroyed the shrines and turned them into a
museum of atheism, clubs or recreation centers,
they again revived. According to the Council for
Religious Affairs under the Council of Ministers of
the Kazakh SSR in 1959. in the South Kazakhstan
region was closed 14 Mazar, who were considered
invalid, «the temple of Khoja Ahmed-jars, shrines
Arystan Baba, Ibrahim Ata, Husain Ghazi Kazibay-
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Zaoui, World women, Hyzir, Hodge-Tali, Abdel –
Gaziz-women, Uzun-ata-ataAsyka, U-kash yeah,
Dariusz Baba Ismail-ata-ataKoshkar source. «On
the territory of Zhambyl region «were registered
6 Mazars: Karahan, Shamansur, Aisha-Bibi,
BabajiKhatun and graves Tekturmas, SpatayBatyr;
them at different times of the year visiting different
people, pilgrimage has finally stopped. «»In the field
of Guriev: 3 to Mazar discounted at the cemetery
on the river Sary-Uzek, cemeteries Baybakty and
Kiz-Aulie is still going on pilgrimage ... Dauletova
Citizen J., who lives on the river Sary-Uzek as
shyrakshy takes pilgrims, exposed, I warn you, but,
despite this continues to receive pilgrims. At the
cemetery, Kiz-Aulie on the lake Inder has a small
stream, which is the recognition of simple mud
baths, where every year in July, August, pilgrims
come ... «[6]. It should be noted that in the late
80-ies of XX century. Elimination undergone
shrine Ukasha-ata, «for lack of a real burial.» But
the pilgrims continued to come to the shrine to lie
in the «holy dust» and, in the end, the shrine was
restored.
In the 70-80s of political developments in the
Islamic world: «The Islamic Revolution in Iran,
the political triumph of the Islamists in Sudan, the
war in Afghanistan, the actions of Islamic radicals
in Palestine, Islamic course Pakistan sustained the
authority of Saudi Arabia called» Islamic boom
«which contributed to increased Islamism, coincided
with the beginning of Gorbachev’s «perestroika» in

the Soviet Union, and it is, paradoxically, creating
preconditions religious «renaissance» in the Soviet
Union, has given a new impetus for the next
round of the activity of political Islam, one of the
centers of which becomes Central Asia (in modern
terminology – Central Asia). Sudden (as it seemed
to many) revival of Islam in the former Soviet Union
really was a natural and inevitable process, a kind
of testament to the democratization of the former
Soviet society and at the same time a sign of the
restoration of historical and cultural essence of the
Soviet Islam and its reintegration into the Islamic
ecumene. «
These data indicate that all the efforts of the
Soviet authoritiesatheisation population could not
completely replace the religious traditions of the life
of Kazakhs. Islam and pre-Islamic relics traditions
continued to live in the family life of a certain part
of the population, as in the Soviet period and after
Kazakhstan gained independence.
The process of legalization of religious traditions
in Kazakhstan, as in other republics, was observed
in the years of «perestroika». After the collapse
of the Soviet Union in Kazakhstan significantly
increased interest in Islam, as the bearer of the
historical and cultural and spiritual values. One of
the achievements of this period was the recovery of
a significant place of religion in the spiritual life of
the community, at least certain parts of it, as well
as the revival of many traditions in various fields of
culture of Kazakhs.
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Мақалада, XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың бас кезінде Моң
ғолия қазақтарының саяси-экономикалық және әлеуметтік өмірінің
күрделілігі қарастырылған. Моңғолия қазақтары Цин империясы
қарамағына өткеннен кейін де, олардың ел билеу жүйесіндегі хан
дық билікті жойды. Цин әкімшілігі бұрынғы хан, сұлтан, болыс, ауыл
басы, билер соты деген басқару жүйесін жойып, өз үлгісімен алты
сатыдан тұратын жаңа әкімшілік билеу жүйесін енгізді. Маньчжурқытайлық билеу жүйесін Цин империясы енгізгенімен қазақтың ел
билеу жүйесі біржола жойылып кетпеген, ол көбіне қазақтардың іш
кі мәселелерін шешумен айналысатын болғандығы қарастырылған.
Моңғолия қазақтарының әлеуметтік құрылымындағы көшпелі мал
шаруашылығына байланысты зерттеулердегі көзқарастар талқылан
ған. Қазақ елінің әлеуметтік өмірі формация теориясы тұрғысынан
зерттеуге болмайтынын практиканың өзі дәлелдеп беріп отыр. Осы
себептерге байланысты ғалымдар Қазақстанмен қоғамдық құрылы
сы ұқсас елдердің ортағасырдағы әлеуметтік өмірінің сипатын зерт
тегенде «көшпелілер өркениеті» деген теорияны басшылыққа алуды
ұсынып отыр. Нәтижесінде Моңғолия қазақтарының көшпелі мал ша
руашылығының дамуы атамекендегі қазақ халқынан тыс ерекшелігі
болмаған деген қорытынды жасалған.
Түйін сөздер: диаспора, экономика, саясат, көшпелі өркениет,
социализм.
The article is considered the difficulties of political and socio-econom
ic life of Mongolia Kazakhs in the late XIX – early XX centuries. After ac
cession of Mongolia to the Empire, the Khan’s power was liquidated. Цин
administration abolished the traditional institutions of the Kazakh authori
ties – Khan, sultans, township and village managers, as well as the court of
biys. Instead of it, it was done six-speed administrative system. However,
we couldn’t say that traditional Kazakh administrative system was disap
peared, its elements were preserved to solve internal problems. The article
analyzes the researches of social structure of the nomadic Kazakhs. The
practice proves that the social structure of the nomadic Kazakh society
cannot be studied with the formation of the theory. At past time, socialscientists tried to consider the social life of Kazakhs from the position of
«nomadic feudalism», due to the similarity with other medieval societies.
As a result, the development of nomadic Kazakhs of Mongolia was con
sidered one-sided, it was shown that the Kazakh economy was lacked
specificity.
Key words: diaspore, economic, politica, nomadic civilization, socialism.
В статье рассматриваются трудности политической и социальноэкономической жизни казахов Монголии в конце XIX – начале XX вв.
После вхождения Монголии в состав Цинской империи была ликви
дирована ханская власть.Цинская администрация упразднила тради
ционные институты власти казахов – власть хана, султанов, волостных
и аульных управителей, а также суд биев. Вместо них была введена
шестиступенчатая система административного управления. Однако,
традиционная казахская система управления не исчезла, ее элементы
сохранились для решения проблем внутреннего характера. В статье
анализируются труды, посвященные социальной структуре кочевого
скотоводческого хозяйства казахов. Сама практика доказывает, что
социальную структуру кочевого казахского общества нельзя изучать
с подходов формационной теории. В свое время ученые-обществове
ды старались рассматривать общественный строй казахов с позиции
«кочевого феодализма», в связи со схожестью с другими средневе
ковыми обществами. В результате, развитие кочевого скотоводства
казахов Монголии рассматривалось однобоко, указывалось, что ка
захское хозяйство не обладало специфичностью.
Ключевые слова: диаспора, экономика, политика, кочевая циви
лизация,социализм.
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XIX ғасырдың 70-жылдарының басында Қытайдың Шың
жан өлкесінің Алтай аймағында тұратын қазақтардың бір бө
лігі Моңғолия территориясына көшіп келіп орналасты. Қоныс
аударған қазақтардың бір бөлігі Шығыс Түркістан өлкесін ме
кендеп тұрған кезінде де, моңғол жеріне өткеннен кейін де,
олардың саяси-экономикалық әлеуметтік өмірі мейлінше күр
делі болды. XX ғасырдың басынан бастап Цин империясы қа
зақтардың саяси өміріне біраз өзгерістер жасады. «Цин импе
риясы өзінің феодалдық-хандық мемлекетінің әкімшілік жүйесі
губернаторлық әскери-әкімшілік мекеме құрды. Маньчжур-Қы
тай империясы Алтай Қобда қазақтарына ру басшысы арқылы
өз үстемдігін жүргізіп келді» [1, 25 б.]. Ең әуелі Цин әкімшілігі
бұрынғы хан, сұлтан, болыс, ауыл басы, билер соты деген бас
қару жүйесін жойып, өз үлгісімен жаңа әкімшілік билеу жүйе
сін енгізді. Бұл жүйе гүн, амбын, үкірдай, зәңгі, күнду, бошық
сияқты алты сатыдан тұрды.
Цин нмпериясының қазақ арасындағы өкілі сайланбай ол
жоғарыдан тағайындалатын болған. Гүн императордың үкімде
рін жергілікті жерлерде жүзеге асыруға міндетті болған. Гүннің
ұсынысымен амбын тағайындалды. Амбынның және үкірдай
лардың міндеті халықтан империяның қажетіне салық жинау,
халықтың көңіл-күйі, хал-жағдайы туралы, жоғарғы орындар
ға хабарлап отыру болған. Ал зәңгі, күнде, бошық сияқты ұсақ
шенеуніктер амбын мен үкірдайдың үкімдерін халық арасында
орындап отыру міндетін атқарды [1, 27 б.]. Цин империясы өз
тұсында маньчжур – қытайлық билеу жүйесін енгізгенімен қа
зақтың билеу жүйесі біржола жойылып кетпеген. Абақ керейді
XIX ғасырдың басында төре ұрпағынан шыққан хандар билейт
ін еді. 1826 жылы Абақ керейді басқарып келген Абылай әуле
тінен шыққан Әбілқазы ұлы Көгедай дүние салып, билік оның
баласы Әжі төреге өтеді. 1830 жылы бұл жүйені төрт би деген
жүйемен алмастырған кезде де, төрт биге төре тұқымының
өкілдері тағайындалатын. Қазақтардың «төрт орын» деп атап
кеткен бұл жүйесі маньчжур-қытай жүйесімен қатарласа жүр
гізіліп, көбіне қазақтардың ішкі мәселелерін шешумен айналы
сатын болған. Қазақ арасындағы сот билігін билер жүргізгені
белгілі [2, 50 б.]. Моңғолиядағы қазақтардың да арасында би
лер соты болды. Билер соты бүкіл қазақ арасында шариат және
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Моңғолиядағы қазақтардың әлеуметтік-экономикалық құрылымындағы көшпелілер өркениеті теориясы

әдеп-ғұрып негізінде дауларды шешіп отырды.
Моңғолиядағы қазақ диаспорасы да атамекен
дегі қандастары сияқты көшпелі мал шаруашы
лығымен айналысты. Бүкіл қазақ халқы сияқ
ты моңғол елін мекендеген қандастарымыздың
әлеуметтік құрылымы жөніндегі мәселеге ғылы
ми тұрғыдан талдау жасау – тарих ғылымының
алдында қойылып отырған міндеттің бірі. Мал
шаруашылығымен айналысатын көшпелі халық
тың, соның ішінде қазақтардың әлеуметтік құ
рылымы тақырыбына қалам тартқан ғалымдар
аз емес. Бұл тақырыпта жазылған еңбектер де
жетерлік. Осы ғалымдар аталмыш тақырыпты
маркстік-лениндік теория тұрғысынан, атап айт
қанда, формациялық теория тұрғысынан зертте
ді [3]. Біз марксизм-лененизмді бірден бір шын
ғылыми бағыт деуден де, оны ғылыми бағыт
емес деуден де аулақпыз. Марксизм – ленинизмді
адамзат қоғамының өткені, келешегі туралы ал
дыңғы қатарлы ойшылдардың жасаған ғылыми
бағыттарының бірі деп есептейміз. Сондықтан
қоғамдық жағдайы туралы ғылыми жұмыспен
шұғылданатындар, зерттеп отырған тақырыбы
на сәйкес теорияны осы бағыттардың арасынан
немесе олардың қосындысынан іздеп теориялық
басшылыққа алғандығы тарихи зертттеулерден
мәлім.Көп жылдар бойы тек жалғыз ғылыми ба
ғытта жұмыс жасап, марксизм-лененизмді бір
ден-бір шын ғылым деп жариялап,көпшілігіміз
осы бағыттың шындығына сендік. Одан қол үзіп
кету, оны теориялық басшылыққа алып, оған
мейлінше дағдыланған социализм дәуірінің ға
лымдары мен олардың ұрпақтары үшін тіпті де
қиын міндет. Ең әуелі марксизм-ленинизм қа
ғидаларын кімнің тәжірбиесіне негізделіп, тұ
жырымдалғанына көңіл бөлу қажет. Осы тұрғы
дан қарағанда бұл қағидалар, олардың барлығы
дерлік Еуропа елдерінің тәжірбиесіне сүйенгені
белгілі. Маркстің формациялық теориясы бар
лық елдерге,барлық жағдайда сәйкес келмейтіні
белгілі екені мәлім. Мұны басқа формацияларды
қоя отырып, «феодализм» атты формация теориясы арқылы дәлелдеуге болады. Формация теориясы бойынша феодал және басыбайлы деген
екі таптан құрылатын өндірістің негізгі құрал
жабдығы – жер феодалдардың монополиялық
меншігінде, басыбайлылар жер меншігінсіз бо
латын қоғамды феодалдық деп атағаны белгілі
[4, 47 б.].
Мал шаруашылығымен айналысатын елдер
де, соның ішінде, қазақ жерінде мал жайылы
мының кең байтақ болуына байланысты аталған
жайылымдарға жеке меншік құқығының қалып
тасуы мүмкін емес еді. Жайлауға оңтүстіктен,
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Қаратау өңірінен солтүстікке дейін, кей жағ
дайда бір мың шақырымға дейін көшіп баратын
кең байтақ жерді қалай жекеменшікке беруге
болады? Қыстаудың жеке меншіктік кейбір бел
гілеріне қарай, қыстауға деген жеке меншіктің
шартты түрде болғанын атап кеткен жөн. Ішкі
Орданың ханы Жәңгір хан ХІХ ғасырдың бас
қы ширегінде жерге, соның ішінде қыстау мен
шабындық жерлерге жеке меншік енгізгені бел
гілі. Жәңгір ханның бұл реформасы зор маңызды
шара, сондай-ақ көшпелі елдердің тарихындағы
тұңғыш әрекет болғанымен нәтижесіз аяқталға
ны да белгілі. Бұл тәжірибие мал шаруашылы
ғымен айналысқан елдерде жерді жеке меншік
ке беруге болмайтындығын дәлелдейді. Мұнан
кейінгі уақытта көшпелі елдерде осындай тәжі
рибе қайталанғаны туралы мәлімет жоқ.
Көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан
елдерде жайылымды қауымдасып пайдаланды.
Жайылымдық жердің мөлшері малдың санына
пропорционал, былайша айтқанда, байлардың
жайылым жер мөлшері орташалардан, кедей
лерден көп болды. Орташа мен кедей шаруаға
өзінің малына қажетті жайылымнан артық жер
дің қажеті де жоқ еді. Жерге жеке меншік болма
ған жағдайда шаруаларды жерге қадап, бекітіп
отыратын мүмкіндікте болмайды. Соның сал
дарынан мал шаруашылығымен айналысатын
көшпелі елдерде басы байлылар болған жоқ. Ол
елдерде бай қожалықтар шаруашылығы еркін
шаруаларды жалдау арқылы ұйымдастырылды.
Мұндай жағдайда қанаудың феодалдықтан гөрі
капиталистік түрі басым болды. Еркін шаруалар
байлардың малын бағып басқадай жұмысын іс
тегенде оны басы байлы болғандықтан емес, эко
номикалық мұқтаждық негізгі рөл атқарды. Бай
лардың малын баққан шаруалар мал түрінде ақы
алатындығын әрбір қазақ біледі. Көшпелі мал
шаруашылығымен айналысатын елдерде жерге
жеке меншік қалыптаспады деген сөз бұл елдер
де ешқандай жеке меншік болмады деген ұғым
туғызбаса керек. Аталмыш елдерде жеке мен
шіктің оъектісі мал болды. Адамның бай-кедей
лігі оның жайылым жерінің мөлшерімен емес,
малының санымен өлшенеді [5, 629 б.]. Мал бар
лық уақытта жеке қожалықтың жеке меншігінде
болды. Тек кеңес өкіметі ғана малды қауымдық
меншікке айналдырды. Жетпіс жыл ел билеуде
кеңес өкіметі малға жасаған қауымдық меншік
тәжірибиесі нәтижесіз аяқталғаны белгілі. Мал
өндірістің құрал – жабдығы ғана емес, тұты
ну затының рөлін атқарғандықтан, ол тек қана
жеке меншікте болуға тиіс, жер тек өндіріс құ
рал-жабдығының рөлін атқаратындықтан,оның
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қауымдық меншікте болуына мүмкіндік бар.
Жер еш уақытта тұтыну затының рөлін атқарған
емес. Жоғарыда айтылғандарға қарағанда, орта
ғасырдағы қазақ қоғамында классикалық түрдегі
феодал және басыбайлылар табы болған жоқ.
Қанаушы формация деп аталатын қоғамдық
құрылымда оның негізгі белгісі қанаушы, қана
лушы тап болмағандықтан ортағасырдағы қазақ
қоғамын феодалдық формация деп атауға бол
майды. Маркстік-лениндік формация теориясы
на қайшы келетіндіктен де өмір шындығын бұр
малап, одан шығатын жол іздеу қажет болды.
Әсіресе, байларды тәркілеу науқаны кезінде
мұндай қажеттіктің маңызы арта түсті. Осындай
ізденістің нәтижесінде патриархалдық феода
лизм, жартылай феодализм, жартылай феодал
дар, байлар-молдалар, тағы басқа атаулар өмірге
келді. 1921 жылы шақырылған РКП(б)-ның X
съезі партияның ұлт-азаттық орнаған елдерде
гі мақсаты туралы мәселе қарай келе, тұңғыш
рет «патриархалдық феодализм» деген атауды
дүниеге әкелді. Бұл маркстік-лениндік теория
мен мал шаруашылығымен айналысатын көшпе
лі елдердің өмір практикасының аралығындағы
алшақтықты жою әрекеті еді. Осы тұжырымға
сүйене отырып, ғалымдар әртүрлі атаулар ой
лап табуға мәжбүр болды. Қоғамдық құрылымы
практикалық феодализм болмағандықтан оған
сәйкес келуге тиіс үстем тап та толыққанды фео
дал бола алмайтыны айтпаса да түсінікті.
Қазақстанда жиырмасыншы жылдың соңын
да жартылай немесе патриархалды феодалдарды
тәркілеу үшін оларды өмірден іздеп табу қажет
болды. Қазақ даласында жеке меншігінде көп
малы бар, малының санына сәйкес жайылым
жерлерін пайдаланатын байлар дегендер болды.
Байлардың жағдайы пайдаланып отырған жайы
лым жерінің мөлшерімен емес, малының саны
мен белгіленіп отырған. Байлар шаруаларды
қанап отырғанын жоққа шығара алмаймыз,олар
дың қанауының сипаты феодалдыққа қарағанда
капиталистік әдіске көбірек ұқсайтынын жоға
рыда айтқанбыз. Сөйтіп, қазақ даласында феодал
атты қанаушы тап болған жоқ. Ахмет Байтұрсы
нов 1919 жылы «Жизнь национальностей» жур
налында жарияланған мақаласында сол кездегі
қазақ халқының әлеуметтік өміріне талдау жасай
отырып, «Қазақ даласында таптық жік жоқ», –
деген қорытынды жасаған болатын [6]. Қанаушы
тапты тәркілеу саясатын жүзеге асыру үшін, Қа
зақстанның әкімшілік орындары олардың фео
дал екендігін малының саны арқылы анықтау
әдісін таңдап алды. Қазақ АКСР-ның ОА коми
тетінің 1928 жылы қабылданған декреті бойын
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ша аудандардың көпшілігіне отырықшылығына
байланысты жүз елу-төрт жүз ірі қара малы бар
лар феодал, ірі байлар деп есептелініп, тәркіле
нетін болды [7]. Бұл теория тұрғысынан да, прак
тика тұрғысынан да қате еді, жүз елу-төрт жүз
ірі қара малы бар адамдардың барлығын феодал
табына жатқызуға болмайды. Олардың ішін
де өз еңбегі арқылы байыған ауқатты шаруалар
көп болды. 1939 ж. бүкіл Кеңес Одағы бойынша
жүргізілген халық санағы бойынша, Қазақ КСР
бойынша 99,3 пайыз шаруалар колхозға кіріп,
100 пайыз егістік жерлер солардың қарамағында
болған [8, 26б.]. Сондықтан, байларды тәркілеу
науқаны қазақ жерінде саяси-экономикалық са
лада үлкен қателіктер мен бұрмалаушылықтарға
әкеліп соққаны белгілі. Жоғарыда айтылғандар
дан қазақ елінде ортағасырларда да, одан кейін
де классикалық түрдегі феодалдық қоғам болған
жоқ, сондықтан қазақ елінің саяси әлеуметтікэкономикалық өмірін формациялық теория тұр
ғысынан зерттеу қате тұжырымдар жасауға әкеп
соғады деген, қорытынды шығады. Қазақ елінің
әлеуметтік құрылымы туралы мәселеге көбірек
тоқталғанымыздың себебі, Қытай мен Моңғол
еліндегі қазақ диаспорасының әлеуметтік құ
рылымының сипаты туралы сұрауға жауап іздеу
еді. Мұнда да жерге жеке меншік болған жоқ,
осыған байланысты қоғам феодалдар, басыбай
лылар деген қарама-қарсы екі тапқа бөлінбеді.
Қобда жерін мекендеген қазақтарда жеке менші
гінде көп малы бар байлар, малы аз, орташа жә
не кедей шаруалар болды. Бір сөзбен айтқанда,
қазақтардың қоғамдық әлеуметтік құрылымын
формациялық теория тұрғысынан зерттеуге бол
майды, бұл теория олардың қоғамдық әлеуметтік
кұрылымының сипатын анықтауға дәрменсіз де
ген қорытынды жасауға болады. Формациялық
теорияның авторы, К.Маркс өзінің теориясын
Азия елдерінің, соның ішінде мал шаруашылы
ғымен шұғылданатын көшпелі елдердің әлеу
меттік өмірінің ерекшелігін зерттеуге сәйкес
келмейтініне көңіл бөлгені белгілі. Ол өмірінің
соңғы жылдарында бес формациядан тыс та
ғы бір формацияның адамзат тарихында болуы
мүмкін деген болжам жасап, оған «Азиялық өн
діріс әдісі» деген ат берген. Соңғы кезде қоғамта
нушы ғалымдар адамзат қоғамының әлеуметтік
өмірін зерттеу теориясы ретінде формациялық
теорияға күмәндана қарайтын болды. Бұл күмән
формациялық теорияны мал шаруашылығымен
шұғылданатын көшпелі елдердің әлеуметтік өмі
рінің сипатын айқындауға келгенде күшейе тү
сіп отыр. Формациялық теория тарих ғылымы
ның теориялық негізі ретінде тұйыққа тірелген,
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осындай жағдайда қоғамтанушы ғалымдар «өр
кениет теориясы» деген бағытты ұсынып отыр.
Қазақ елінің өткен өміріне көз жүгіртсек, бұл ел
бес формацияның біреуін ғана басынан кешір
гені белгілі. Қазақта құлдық қоғам болған жоқ,
феодализм туралы жоғарыда айтылды, қазақ елі
капитализм сатысына аяқ баса бастағанда бұл
жолдан қазан төңкерісі бұрып әкетті, социалис
тік эксперимент сәтсіз аяқталды. Сөйтіп, қазақ
елінің әлеуметтік өмірі формация теориясы тұр
ғысынан зерттеуге болмайтынын практиканың
өзі дәлелдеп беріп отыр. Осы себептерге бай
ланысты ғалымдар Қазақстан сияқты елдердің
әлеуметтік өмірінің сипатын зерттегенде «көш
пелілер өркениеті» деген теорияны басшылық
қа алуды ұсынып отыр. Бұл теория жан-жақты
зерттеліп, тұжырымдалып, үлгере алмағаны бел
гілі. Бірақ жоғарыда айтылған «Азиялық өндіріс
әдісі» теориясымен үндеседі. Біздің ойымызша,
көшпелі елдердің қоғамдық әлеуметтік өмірін
көшпелілер өркениеті тұрғысынан зерттеу, бел

гілі бір нәтижеге жеткізетін бағыт. Бізде, Моң
ғолияны мекендеген қазақтардың XIX ғасырдың
соңы мен – XX ғасырдың басындағы әлеуметтік
өмірі туралы тақырыпты зерттегенде «Көшпелі
лер өркениеті теориясын» басшылыққа алдық.
Оны басшылыққа алу дегенде сөз, аталған кезең
де қазақтардың экономикасының негізі мал ша
руашылығы болғанын, өндірістің негізгі құралжабдығын құраушы мал әрбір отбасының жеке
меншігінде, жайылым жер қауымдық меншікте
болғанын ескеруге тиіспіз.
Өндірістік қатынастың осындай ерекшелік
теріне сай қоғамда малы көп байлар, малы аз
шаруаларға бөлінді. Еуропа елдеріндегідей фео
дал, басыбайлылар табы болған жоқ, байлардың
шаруаларды қанауы феодалдык елдердегідей
экономикадан тыс күштеу әдісімен жүргізілді,
қоғамның саяси, рухани және т.б. көріністерінің
сипаты көшпелілік өркениет белгілерімен ай
қындалып отыр деп, қорытынды жасауға негіз
бар.
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В данной статье анализируются документальные источники ар
хивов Казахстана, России, Франции и ряда других зарубежных ст
ран, свидетельствующие об участии представителей казахской степи
на международных выставках, а также этапы проведения междуна
родных выставок ЭКСПО. Международная специализированная выс
тавка «ЭКСПО» – крупнейшая международная выставка, на которой
демонстрируются новейшие научно-технические достижения, перс
пективы развития, а также история, традиции и культура стран всего
мира. В статье также рассмотрены решение Международного Бюро
Выставок о проведении ЭКСПО-2017 в столице Казахстана – Астане.
Все это нацеливает на исследование этого вопроса. Участие Казах
стана на международных выставках является малоизученным фактом
историко-культурного процесса XIX – первой трети XX вв. Также оп
ределена тема ЭКСПО-17 – «Энергия Будущего», которая позволит
привлечь лучшие мировые технологии энергосбережения, новые раз
работки и технологии использования существующих альтернативных
энергоисточников, таких, как энергия солнца, ветра, морских, океа
нических и термальных вод.
Ключевые слова: международная специализированная выстав
ка «ЭКСПО», экономический прогресс, энергия будущего, зеленый
мост, презентация.
In this paper, an analysis of documentary sources publicani archives
Kazakhstan, Russia, France and some other foreign countries indicate the
involvement of representatives of the Kazakh steppe at international exhi
bitions. Stages of international exhibitions EXPO. International specialized
exhibition «Expo» – the largest international exhibition, which demonstrate
the latest scientific and technological achievements, prospects, as well as
the history, traditions and culture of countries around the world. The ar
ticle also discussed the decision of the International Exhibitions Bureau to
hold EXPO -2017 in Astana, Kazakhstan. All this aims at the investigation
of this question. Kazakhstan’s participation in international exhibitions is
a little known fact that the historical and cultural process XIX-early XX
centuries. Also defined the theme of EXPO-17 – «Energy Future» – which
will attract the world’s best energy saving technologies, new technology
development and use of existing alternative energy sources such as solar,
wind, sea, ocean and geothermal waters.
Key words: International specialized exhibition «EXPO», Economic
progress, energy of the Future, green Bridge, presentation.
Мақалада Қазақстан, Ресей, және Франция мұрағаттарындағы
қазақ даласы өкілдерінің халықаралық жәрмеңкелерге қатысуына
байланысты деректер зерттелген. ЭКСПО халықаралық көрменің
өту кезеңдері көрсетілген. ЭКСПО ең ірі халықаралық шара болып
есептеледі, онда ғылыми – техникалық прогрестің дамуы мен жетіс
тіктері және әртүрлі мемлекеттердің даму тарихы, дәстүрі мен мә
дени жетістіктері баяндалады. Сонымен бірге, мақалада 2017 жылы
Астанада ЭКСПО -2017 өткізу туралы Көрмелердің халықаралық Бю
росының шешімінің маңыздылығы және ЭКСПО-17 Қазақстан үшін
алатын орны, Қазақстанның халықаралық көрмелерге қатысуының
тарихи-мәдени аспектілері көрсетілген. Бұның бәрі ЭКСПО тақыры
бының зерделеудің өзектілігін айқындайды. Қазақстанның XIX- XX
ғғ. тарихи даму үрдісіндегі халықаралық көрмелердегі қатысуы әлі
толық зерттелмеген тақырып. Мақалада сонымен қатар, ЭКСПО-17
негізгі тақырыбы «Болашақ энергиясы» мәні жан-жақты ашылған. Ол
дегеніміз энергия сақтау, балама энергия көздері, күн, теңіз, мұхит
және жел энергиясы.				
Түйін сөздер: Халықаралық арнаулы көрме, ЭКСПО, экономика
лық прогресс, болашақ энергиясы, жасыл көпір, презентация.
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Казахстан находится на перекрестке Европы и Азии, на
границе цивилизаций, религий. Волны переселений не раз зах
лестывали территорию Казахстана в разных направлениях. В
результате здесь сложилась исключительно самобытная куль
тура. Это и есть главное богатство Казахстана. И это послужи
ло тому, что именно Казахстан стал центром проведения ЭКСПО-17. ЭКСПО – крупный некоммерческий проект, проводится
с 1851 года. После каждой проведенной выставки наблюдался
подъем в области науки и техники. Документальные источники
архивов Казахс тана, России, Франции и ряда других зарубеж
ных стран свидетельствуют об участии жителей казахской сте
пи на международных выставках.
Решение Международного Бюро Выставок о проведении
ЭКСПО-2017 в столице Казахстана – Астане нацеливает на
исследование такого вопроса, как участие Казахстана на меж
дународных выставках. Участие Казахстана на международных
выставках является малоизученным фактом историко-куль
турного процесса XIX – первой трети XX вв.
Например, в конце XIX века на одной из выставок ЭКСПО в
павильоне «Колониальные окраина Российской империи» было
выставлено на показ «Богатая семья киргизов». Некоторые исс
ледователи полагают, что эта фотография семьи «Макаш пра
вителья». 							
Макаш (Мухамбетжан) Шолтырулы Бекмухамбетов был обще
ственным деятелем, ученым-просветителем, этнографом.
Он родился в 1830 году в Атырауской области на террито
рии нынешнего Курмангазинского района тогдашней Букеевс
кой Орды. Если говорить о той среде, в которой он появился
на свет, то дальние предки Макаша сплошь уважаемые наро
дом бии, отстаивавшие независимость страны батыры. Здесь и
знаменитые батыры Койыс и Дербис («Койыс пен Дербіс серт
еткен, серт еткен жауын мешіт еткен»), Турке би и пользовав
шиеся во времена Срыма Датова большим уважением у прос
тых людей Турымбет и Пусырман.
Дед Макаша Бекпембет (в русских документах Бекмухам
бет) Букей был одним из 12 приближенных Жангир хана, отец
Шолтыр – известным предводителем своего рода (ру). Мать
Макаша – внучка непревзойденного мастера слова, известно
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го в Нарыне поэта Сарета, дочь бия Жубаныша,
прозванная впоследствии «би-невестка Бекпем
бета», мудрая Камка. Свое начальное образова
ние Макаш получил у сельского муллы, затем
продолжил обучение в школе Жангир хана, где
стремились дать своим питомцам европейское
образование. В 1844 – 1851 годы Макаш вос
питывался в Оренбургском кадетском корпусе
имени Неплюева, по окончании которого полу
чил чин унтер-офицера. В 1859 году ему был
присвоен чин сотника, а в 1864 году – есаула.
В 1855 году Макаш стал правителем Второго,
а в 1868-1886 годы Первого и Второго округов,
а 1886-1893 годы вновь управлял Вторым ок
ругом. С 23 апреля 1894 года по 1897 годы он
занимал пост советника Временного совета. За
особые заслуги в деле управления вверенными
округами Макаш был награжден орденом Свя
того станислава 2-й степени, Святой Анны 2-й
степени и Святого Владимира 4-й степени. Если
заглянуть в порядок награждения государствен
ными наградами тогдашнего российского прави
тельства, то вышеуказанные ордена вручались
той или иной личности за особые достижения в
деле управления страной, за труды по развитию

просвещения и культуры, за сохранение и улуч
шение здоровья народа.
На середине фото – «Макаш-правитель», а
мальчик, который сидить на колене у правителя,
– сын Шавкат Бекмухаметов.
Бекмухамедов Шавкат Мухамеджанович
(1892-1958) – государственный и общественный
деятель. Родился в Букеевской Орде (ныне За
падно-Казахстанская область).
В 1903-1912 годы обучался в Астраханской
мужской гимназии, 1912-1917 годы учился на
юридическом факультете Казанского универси
тета. За участие в студенческом движении был
отчислен из Казанского университета, затем
восстановлен. Секретарь президиума съезда ка
захов Тургайской области, проходившего 2-6
апреля 1917 году в Оренбурге, с участием предс
тавителей Уральской, Акмолинской, Семипала
тинской, Сырдарьинской областей и Букеевской
Орды.
С 21 апреля 1917 года – заместитель пред
седателя Совета волостных Букеевской Орды.
Первый земельный комиссар, председатель гу
бернического Совета рабочих и крестьян, сол
дат, депутатов.

Макаш-правитель со своей семьей.
Его сыновья: Хамза, Шавкат, Габбас, Мумин, Амиржан,
Жалил, Фазыл и Мирфаиз, дочери: Зинет и Зульфия
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В 1918 году был заместителем военного ко
миссара. С ноября 1919 года – член Казахско
го революционного комитета, с сентября 1921
году избран членом народного комиссариата
Юстиции.
На 2-м Всеказахском съезде Советов Бек
мухамедов Шавкат принимал активное участие
в составлении первых законодательных актов
Казахской автономии. Член комиссии по под
готовке Конституции Казахской АССР. В даль
нейшем занимал различные посты на государст
венной службе и преподавал в высших учебных
заведениях [1].
В XIX в. было проведено 11 международ
ных выставок, 5 из которых (1855, 1867, 1878,
1889, 1900) прошли в Париже, другие состоя
лись в Вене (1873 г.), в Филадельфии (1876),
Мельбурне (1880), Чикаго (1893), Брюсселе
(1897) [1]. Зарубежные исследователи считают,
что в XIX веке из 9 международных выставок
наиболее значительными были пять выставок:
четыре выставки в Париже и одна чикагская
выставка. В первой трети ХХ в. было организо
вано 12 Международных выставок, 3 из которых
прошли во Франции (Париже – 2 (1925, 1937),
Льеже – 1 (1905). Остальные выставки прош
ли в Сент-Луисе (1904), Милане (1906), Сиэтле
(1909), Брюсселе (1910), Генте (Бельгия, 1913),
Сан-Франциско (1915), Барселоне (1929), Чи
каго (1933), Брюсселе (1935). После закрытия
международной выставки в Лондоне (1861) На
полеон III подписал декрет об организации меж
дународной выставки сельскохозяйственных и
промышленных продуктов в Париже в 1867 г.
Дополнительный декрет 1865 г. добавил к бу
дущей выставке предметы искусства [2]. Тогда
же была создана Императорская Комиссия под
председательством Жозефа Наполеона, кузе
на императора. Выставка прошла с 1 апреля по
3 ноября 1867 г., на которой было представле
но около 52 200 экспонатов, большинство евро
пейских (15 969 французских, 28 443 – других
европейских стран и России). Примерно 11-15
миллионов посетителей посетили Всемирную
выставку 1867 года [3]. Сегодня международная
специализированная выставка «ЭКСПО» – это
крупнейшая международная выставка, на ко
торой демонстрируются новейшие научно-тех
нические достижения, перспективы развития, а
также история, традиции и культура стран всего
мира. Результатом проведения всемирных выс
тавок является расширение международных,
экономических, политических, культурных и
научных связей. Всемирные выставки прово
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дятся один раз в пять лет, а промежутки между
ними заполняют специализированные выставки.
ЭКСПО посещают миллионы туристов, и поэто
му каждая страна стремится создать уникальный
павильон, способный выразить национальную
самобытность ее культуры и продемонстриро
вать всему миру уровень своего экономического
и технологического развития.
Проведение международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане является одним из ключевых
проектов Казахстана. Инициатива организации
такого масштабного мероприятия в столице на
шей страны принадлежит Главе государства. 10
июня 2011 года Генеральному секретарю Меж
дународного бюро выставок (МБВ) Винсенте
Гонсалесу Лоссерталесу в Париже была офици
ально представлена заявка Республики Казахс
тан. С этого момента наша республика офици
ально вступила в предвыборную борьбу за право
проведения ЭКСПО-2017 в Астане. 14 марта
2012 года Глава государства провел встречу с
экспертной комиссией МБВ в столице Казах
стана, в рамках которой особо подчеркнул, что
для нашей страны проведение ЭКСПО-2017 яв
ляется национальным проектом.
12 июня 2012 года в Париже на 151-й Гене
ральной ассамблее МБВ состоялась официальная
презентация Астаны, в самом начале которой со
специальным видеообращением к делегатам об
ратился Президент Казахстана. В своем выступ
лении Нурсултан Назарбаев лично гарантировал
приложение максимальных усилий к успешному
осуществлению проекта в случае победы Астаны. Тема, заявленная Астаной – «Энергия буду
щего», посвящена альтернативным источникам
энергии и «зеленым» технологиям. 22 ноября
2012 года в ходе тайного голосования предста
вителей 161 государства-члена Международно
го бюро выставок Астана выбрана местом про
ведения Международной специализированной
выставки ЭКСПО-2017. Заявку Астаны поддер
жали 103 страны. ЭКСПО-2017 станет первой
выставкой, проведенной в странах СНГ [4].
Всемирная выставка в Астане продлится 3
месяца. В ней смогут принять участие около 100
стран мира и порядка 10 международных органи
заций. Ожидается, что выставку смогут посетить
более 5 миллионов человек. Тема ЭКСПО-17 –
«Энергия Будущего» – позволит привлечь луч
шие мировые технологии энергосбережения,
новые разработки и технологии использования
существующих альтернативных энергоисточни
ков, таких, как энергия солнца, ветра, морских,
океанических и термальных вод. Астана может
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стать эффективной площадкой для демонстра
ции лучших мировых разработок и трендов в
этой отрасли. Выставка придаст также мощный
импульс для системной диверсификации эконо
мики и технологической модернизации произво
дственных мощностей и научной базы страны.
Тема для проведения ЭКСПО в Астане выбрана
не случайно. Будучи богатым полезными иско
паемыми и используя традиционные источники
энергии, Казахстан понимает, что устойчивое
использование энергии, альтернативная энерге
тика и сохранение природных ресурсов являют
ся одним из приоритетных направлений раз
вития всей энергетической отрасли. «Энергия
Будущего» – это очень емкое понятие, которое
затрагивает вопросы альтернативной энергетики
ветра, солнца, воды, космоса, энергии биомасс,
снижения выбросов СО2 в атмосферу.
Казахстан уже приступил к подготовке к
ЭКСПО-17. Так, в рамках V Астанинского эко
номического форума была проведена специали
зированная сессия по Глобально-Экологическим
Инициативам Казахстана, таким, как «Зеленый
Мост» и тематика ЭКСПО-17 «Энергия Будуще
го». В качестве спикеров сессии были приглаше
ны Нобелевские лауреаты Роберт Ауманн, Эрик
Маскин, ученые Алекс Игнатиев, Директор
Исследовательского института альтернативной
энергетики Хьюстонского университета США,
Хосе Кордейро, Председатель Венесуэльского
Раздела Международной организации Проекта
Миллениум, Альберт Болотов, доктор техни
ческих наук, профессор, генеральный директор
«Экоэнергомаш», доктор Сарим аль-Зубайди,
профессор кафедры машиностроения инженер
ного факультета Назарбаев Университета, Жу
мабай Бакенов, Профессор Инженерной шко
лы Назарбаев Университета. По мнению, Хосе
Кордейро, Председателя Венесуэльского Разде
ла Международной организации Проекта Мил
лениум, сегодня весь мир уделяет значительное
внимание возобновляемым и альтернативным
источникам энергии. Казахстан имеет исклю
чительную возможность поддерживать эту
необходимость ввиду своего уникального геог
рафического положения, обладая значительны
ми возможностями использования ветровой и
солнечной энергии, а также благодаря большо
му энергетическому потенциалу ввиду наличия
нефтяных и газовых ресурсов [5]. Как известно,
эстафету по проведению «ЭКСПО» перенимали
такие страны, как США, Испания, Италия, Фран
ция, Япония, Корея, Бельгия, Бразилия, Китай и
другие.		
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Для Казахстана подобные форумы – важ
нейшее пространство для открытого и плодот
ворного диалога по вопросам развития альтер
нативной энергетики. Именно поэтому на VII
Евразийском Форуме KAZENERGY «Мир в эпо
ху перемен: формирование устойчивого энер
гетического будущего» национальный проект
ЭКСПО-17 занимает особое место. На главном
евразийском международном событии энергети
ческого сектора Казахстан заявляет о себе как о
социально ответственном государстве. В тече
ние почти двух лет казахстанские дипломаты
презентовали заявку на проведение ЭКСПО-17
за рубежом. В рамках программы лоббирования
о новой инициативе Казахстана узнали в Герма
нии, ОАЭ, Бразилии, Индии, ЮАР, Австралии и
других странах, где побывали наши политики и
дипломаты.
Важным фактором успешности Националь
ного проекта ЭКСПО-17 является поддерж
ка Главы государства. Летом 2011 года на 38-й
сессии Совета министров иностранных дел Ор
ганизации Исламская конференция Президент
РК Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что
государства-члены Организации поддержат кан
дидатуру Казахстана на проведение Всемирной
выставки ЭКСПО-17. Президент отметил: «…
что сегодня жизненно важным вопросом для
всего мира являются масштабные инвестиции в
энергетику. Глава государства привел прогнозы
Международного энергетического агентства, ко
торые отмечают, что до 2030 года придется из
расходовать 17 трлн. долларов США для того,
чтобы обеспечить необходимое производство и
транспортировку энергоресурсов..» [6].
Казахстан предлагает уже сейчас создать
международную базу данных энергии будуще
го, для того, чтобы наглядно продемонстриро
вать достижения разных стран в этой области на
международной выставке ЭКСПО-17 в Астане.
То есть уже сегодня Казахстан готов выставить
ряд интереснейших с точки зрения научной но
визны и практической значимости проектов. А
выставка ЭКСПО-17 позволит объединить уси
лия ученых мира по развитию экологически чис
тых и возобновляемых источников энергии.
Таким образом, ЭКСПО-17 осветит одну
из самых актуальных тем, волнующих миро
вое сообщество, – альтернативные источники
энергии.
Проведение ЭКСПО-17 – большой шаг к
становлению Казахстана в качестве междуна
родной выставочной и информационно-презен
тационной площадки.
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Сапанов С.Ж. и др.

ЭКСПО-17 сулит нашему государству зна
чительные изменения во всех сферах. Новый
серьезный импульс к развитию получит малый
и средний бизнес столицы и прилегающих ре
гионов – это сфера обслуживания населения,
гостиничный бизнес и внутренний туризм. Выс
тавка позволит привлечь значительные объемы
частных инвестиций в строительство выставоч
ных объектов и инфраструктуры столицы, соз
дать десятки тысяч рабочих мест на их обслужи
вание, развить внутренний туризм и увеличить
приток иностранных туристов в страну, моби
лизовать экономические и социальные ресур
сы Казахстана. Объекты, возводимые в рамках
ЭКСПО-17, позволят в будущем рассматривать
Казахстан и ее столицу как крупную междуна
родную, выставочную и информационно-пре
зентационную площадку. Выставка познакомит
мир с многонациональной культурой, древней
историей, искусством, традициями и гостепри
имством казахстанцев, повысит узнаваемость и
туристическую привлекательность Казахстана в
мировом сообществе. Ежедневно на территории
выставки будут проходить концерты, шоу, на

циональные дни и прочие развлекательные ме
роприятия. В настоящее время мир столкнулся
с нехваткой энергии и угрозой экологического
кризиса, который ставит реальные задачи сох
ранения традиционных источников энергии и
поиска альтернативных. ЭКСПО-17 будет слу
жить платформой для обмена опытом между
странами, а инициатива Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева «Зеленый мост» про
ложит путь для новых возможностей экономии
энергии и сохранении экологии.
Впервые ЭКСПО состоится в самом сердце
огромного Евразийского континента. На наш
взгляд, всемирная выставка «Энергия будуще
го» даст мощный импульс преобразованиям в
глобальной энергетике. Наша страна приложит
максимум сил, чтобы она прошла на высочай
шем уровне.
На основании изложенного выше можно
ожидать, что ЭКСПО-17 станет одним из ключе
вых событий в новейшей истории Казахстана, а
проведение этого мероприятия внесет огромный
вклад в формирование имиджа нашей страны,
развитие экономики и культуры. 		
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Салт-дәстүрлердің шығу негіздерін бүгінгі ұрпаққа ғылыми тұр
ғыдан жүйелеп, талдау оны сақтауға, практикалық тұрғыдан жүзе
ге асыруға да өз ықпалын тигізері сөзсіз. Бұл мақалада тұрмыс-салт
өлеңдерінің бірі беташар жырының этнографиялық негіздері тал
данады. Бүгінгі күнге дейін фольклортанушы ғалымдардың зерттеу
еңбектерінде қазақ халқының тұрмыс-салт жырларының ішіндегі
өзіндік ерекшелігімен дара тұрған беташар салтының жанрлық ерек
шелігіне, жас келінді жаңа ортаға таныстырудағы тәрбиелік мәніне
жүйелі пікірлер білдірілді. Қазақ халқының дүниетанымында бета
шар қыз баланың келін атанып, жаңа шаңырақтың табалдырығын ат
тағаннан кейін бір рет қана және міндетті түрде жасалатын ерекше
салт. Бұл жырда қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан өмірлік
тәжірибесі көрініс табады. Мақалада үйлену мен жерлеу ғұрпында
ғы параллельдерге ғұрыптық өлеңдерден, ырым-тыйымдардан нақты
дәйектер келтіріледі.
Түйін сөздер: беташар, салт, отбасылық ғұрып, дәстүр, тұрмыс,
ырым-тыйым.
Certainly, scientific classification, analysis, preservation and practical
implementation of national customs and traditions is important for the next
generation. Current article analyzes ethnographic foundations of betashar
songs, one of the brightest types of ceremonial and domestic songs.Folk
lorists in their research works up to this day put forward the idea of cultural
and educational value of Kazakh folk ritual and domestic songs, and genre
distinction of betashar traditional songs, the songs dedicated to the bride’s
acquaintance with her new relatives. In the Kazakh national worldview the
betashar song rite, or bride’s entry under the arches of the new shanyrak
(groom’s yurt), is a special festive and unique act. In the betashar song one
may trace lifestyle of the Kazakh nation, the experience evolved through
out many centuries. The article provides valuable information about the
taboo («forbidden words») and actions extracted from the analysis of ritual
wedding and funeral songs, and finds its traditional parallels.
Key words: betashar, rite, ancestral rites, ceremonies, traditions, way
of life, taboo.
Безусловно, важное значение имеет для последующих поколений
научная систематизация, анализ, сохранение и практическое испол
нение национальных обрядов и традиций. В настоящей статье анали
зируются этнографические основы песен беташар, представляющих
одну из ярких разновидностей обрядово-бытовых песен. Фолькло
ристы и до нынешнего дня в своих научных исследованиях выдви
гают идеи о культурно-воспитательном значении казахских народных
обрядово-бытовых песен и о жанровой специфике традиционных
песен беташар, о песнях-ознакомлениях невесты со своей новой
родней. В казахском народном мировоззрении песенный обряд бе
ташар, или вхождение невестки под своды нового шанырака (юрты
жениха), это особенный торжественный и неповторимый акт. В этой
песне можно усмотреть жизненный уклад казахского народа, опыт,
формировавшийся на протяжении многих веков. В статье приводятся
ценные сведения о запрете («запретных словах») и действиях, взятых
из анализа обрядовых свадебных и похоронных песен и обретающих
свои традиционные параллели.
Ключевые слова: беташар, обряд, родовые обряды, традиция,
быт, запрет.
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Қазақ фольклорының этнографиялық негіздерінде әлі де
жіті зерттеуді қажет ететін тұстар аз емес. Соның бірі – үйле
ну және жерлеуге қатысты әдет-ғұрыптардағы параллельдер.
Алаш баласының тал бесіктен жер бесікке дейінгі таным түсі
нігінің тоқайласар тұсы беташар салтына дейін жасалатын ғұ
рыптардан айқын аңғарылады. Біз сөз еткелі отырған үйлену
мен жерлеу ғұрпындағы параллельдерді ғұрыптық өлеңдерге,
түр-түске және ырым-тыйымдарға байланысты танымдар арқы
лы қарастыруға болады. «Үйлену ғұрып жырларының жанрлық
сипатын анықтауда ғұрыптық сипат негізгі тиянақ ретінде алы
нады. Бұл – әрине, ешқашан теріске шығаруға болмайтын ғұ
рыптық фольклордың синкретті болмыс-бітімінен туындайтын
қажеттілік» [1,122]. Қазақ халқының дүниетанымында беташар
қыз баланың келін атанып, жаңа шаңырақтың табалдырығын
аттағаннан кейін бір рет қана және міндетті түрде жасалатын
ерекше салт. Бұл салтта келінге тазарту миссиясы да жүзеге
асырылады. Яғни, келін түсіруші жақ беташар жасау арқылы
жас келінге келген ортасын таныстыра отырып, онымен бірге
көзге көрінбес тылсым зұлым күш иелерінің ілесіп келмеуін де
мақсат етеді. Келіннің қадамының құтты не құтсыз болуы оның
түскен шаңыраққа тез сіңіп кетуіне тікелей әсер етеді. «Келін
нің аяғынан, қойшының таяғынан» деген мақалдың осындай
жағдайларға байланысты айтылғаны хақ. Егер келін түсірген
шаңырақ немесе әулет тойдан соң тағы бір қуанышқа кенеліп
жатса, үлкендер жағы «аяғы құт болды» деп жақсылыққа жо
рып жатады. Мұндай жағдайда жас келіннің іс-әрекетіндегі
кейбір олқылықтар көпке дейін еленбей қалатыны да анық. Сол
секілді босаға аттағаннан кейін әулет ауыр қайғыға ұшыраса
(отбасы мүшелері не жақын туыстардың қайтыс болуы, ауруға
ұшырауы, т.б.) «аяғы құтсыз келін» деген атқа таңылуы да мүм
кін. Бұл – күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан түсінік. Ке
ліннің бетін ашарда кей жерлерде қамшының пайдаланылуы да
негізінен осы факторға байланысты. Себебі, қамшы – көне тү
сініктер бойынша сыртқы тылсым күштерден қорғаушы. Ерте
дегі бақсы-балгерлердің толғағы ауырлап, босана алмай жатқан
әйелдің жан-жағынан ауаны қамшымен осқылап, оны жеңіл
детуге тырысқандығы туралы деректер баршылық. Яғни, бұл
ретте қамшы – әйелді қинап жатқан албасты секілді зұлымдық
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иелерінен сақтайды деген түсінік болған. Бета
шарда келіннің жаулығының ұшына байланатын
қамшы осы функцияны атқарады. Күні бүгінге
дейін қазақ отбасында қамшы аяқ асты тастал
майды, көрнекті орынға (төр) ілінеді.
Беташардың
ғұрыптық
генезисінде
фольклордағы «жұтып, қайта құсу мотивінің»
негіздері бар екенін аңғарамыз. Белгілі зерттеу
ші-ғалым С. Қондыбай өзінің «Арғықазақ ми
фологиясы» атты еңбегінде бұл мотивті «...тек
ұсталықпен, металмен байланыстырып қоюға
болмайды. Осындай байланыстың дұрыс екенді
гі анық, дегенмен « металдану идеясы» бастап
қы «ұлы ананың жұтып, қайта құсуы» әрекетін
инициялық сынақ түрінде қайталап отырудың
бір варианты ғана. Бастапқы әрекеттік схемадан
– архетиптен басқалай да (ұсталыққа, металға
қатысы жоқ) түсініктер, ырымдар, ғұрыптар өр
біп шыққандығы анық...» [2,74] деп түйіндеген
болатын. Олай болса ғалым пікіріндегі «өрбіп
шыққан» ғұрыптың бірі осы беташар деп айтуға
негіз бар. Себебі, беташар салтының негізін
де қалыңдықты «өмірге қайта әкелу» миссиясы
бар. Ал музыкалық мұраны зерттеуші ғалым Ғ.
Қасымова «Свадебный ритуал имеет множество
параллельных похоронному и родильному об
рядам соответсвий. Это связано тем, что кто-то
из брачующихся (у казахаов – невеста) покидает
свой род и переходит в род супруга, тем самым
как бы «умирает» в качестве члена рода и «рож
дается» как новый представитель рода супруга»
[3,63] деген тұжырым жасай отырып, туу мен
жерлеу ғұрыптарындағы ұқсастықтарға көңіл
бөледі. Дегенмен біз осы екі ғұрыптағы парал
леьдердің тоғысар нүктесі ретінде беташар сал
тының этнографиялық негіздерін арнайы қарас
тыруды мақсат еттік.
Қазақ халқының қыз балаға «аз күнгі қона
ғым», «жат жұрттық бала» деп ерекше ілтипат
пен қарағаны белгілі. Қызын ұзатқан үйге «қы
зыңды құтты орнына қондырдың ба?» деген
мағынадағы тілек сауалдарды дүниеден бақи
лық болған адамның артынан шаңырағына ба
та оқып барушылардан «қарияны құтты орнына
қондырыпсыздыр» деген сипатта естіп жатамыз.
Қыз баланың ұзатыларда айтатын сыңсуы мен
дүниеден озған адамға арнап айтылатын жоқ
таудың арасында да көне танымдардың ізі жа
тыр. Бұл екеуі де міндетті түрде айтылуы тиіс
ғұрыптық өлеңдер. Осы ретте сыңсудың көп
ретте қыз баланың өз теңіне қосыла алмай, шер
менде болып бара жатқанда ағайын-тумасымен,
ата-анасымен қоштасып айтататын өлеңі ретінде
танылып келгені де жасырын емес. Әсіресе бұл
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ғұрыптық шығарма кеңестік идеология тұсын
да кедей қызының малға сатылып, өзінен бірекі мүшел үлкен адамға тоқалдыққа еріксіз бара
жатқанда айтатын өлеңі ретінде біржақты баян
далды. Әрине, халықтың тұрмыстық жағдайын
да осындай беттердің болғаны да ащы шындық.
Дегенмен, сыңсуды тек қыз баланың сүйгеніне
қосыла алмай, өзіне тең емес адамның етегінен
амалсыз ұстағандағы зарлы шері, мұңды әні ғана
деп қарау дұрыс емес. Сыңсу қыз баланың қан
дай жағдайда ұзатылып бара жатқанына тәуелді
емес және міндетті түрде айтылуы тиіс ғұрып
тық өлең болған. Бұл функция жоқтауға да тән.
Дүниеден озған адамның артынан жоқтау айту
күні бүгінге дейін көп жерлерде сақталып қал
ған. Жоқтау – дүние салған адамның жасына,
пәни дүниедегі жақсылы-жаманды істеген әре
кет-амалдарына тәуелсіз айтылуы тиіс шығарма.
Яғни, жоқтау да сыңсу секілді қайтқан кісінің не
ұзатылғалы отырған қалыңдықтың әлеуметтік
статусынан тыс міндетті түрде орындалатын ғұ
рыптық шығарма. Әрине, біздің бұл ретте айтпа
ғымыз, адамдардың әлеуметтік жағдайына қарай
кәде-салттардың барлығы бірдей орындала бер
мейтіндігі. Белгілі фольклортанушы ғалым Б.
Уахатов осыған байланысты: «Мұның өзі бір жа
ғы байлықтан, барлықтан, асып төгіліп жатқан
жеке адамдардың молшылығынан туғанымен,
қалың кедей, кемтарлар, қойшы-қолаңдар үшін
қолдан келмес кәделер. Бұл кәделер: ат байлар,
ентік ақысы, сүт ақысы, жыртыс, босаға аттар,
көпшік қыстырар, шатыр байғазысы (мұны бө
кейліктер «отау тігер» дейді), түндік жабар,
кемпір өлді, ит ырылдатар, шаш сипатар, қол
ұстатар, төсек салар, шымылдық байғазысы, ар
қа жатар, қыз көтерер, көрпе қимылдатар, мой
ын тастар, бақансалдымдық, төстің басы, күйеу
аттандырар, сарын (аужар), орын тойы(қыз қа
шар), келін келді, сәукеле байғазысы, босаға ілу,
отқа май құю, беташар, бие қысырамас, өңір са
лу, енші бөліп беру, төркіндеу секілді түр-түрге
бөлінеді де және соның әрқайсысына ақы төле
неді» [4,181] деген пікір айтады. Ғалым дере
гінде баяндалған салт-дәстүрлердің беташардан
басқасы сыңсу мен жоқтау секілді міндеттілікті
қажет етпейді. Бұл кәделерді әркім өз жағдайына
қарай орындауға тырысады. Оның әр өңірде
гі аймақтық ерекшеліктерге, келін алған не қыз
ұзатқан әулеттің тұрмыстық жағдайына байла
нысты бірі орындалып, бірі орындалмай жатуы
да мүмкін. Ал сыңсу мен жоқтаудың танымдық
мәні адамдардың әлеуметтік статусын теңесті
реді. Бұл ретте ескеретін нәрсе, қалыңдықтың
ұзатылып, беташары жасалғанға дейінгі жорал
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ғылары дүниеден озған адамға жасалатын ғұ
рыптармен қатар өрбіп отыратындығы.
Қыз балаға өз ошағынан ұзатылып келін атан
ғанға дейінгі аралықта жасалынатын ырым-тый
ымдар мен әдет-ғұрыптар да негізінен дүниеден
озған адамға жасалар жоралғылармен параллель
өрбиді. Мысалы, қыз ұзатылып бара жатқанда
үлкендер жағы «артыңа қарайлама» деп ескер
тіп жатады. Бұл – егер қыз артына қараса барған
жерінен төркініне қайтып келуі мүмкін деген се
німнен шыққан тыйым. Дәл осыған ұқсас тый
ым дүниеден озған адамды жерлеп немесе бейіт
басына зиярат етіп келе жатқанда да жасалады.
Яғни, бейіттен қайтқан кісілерге артына қарай
лауға болмайды деген табу жасалынған. Табу
дың түп төркінінде оны бұзған жағдайда «әруақ
тар әлемі шақырады, өлім жақындайды» деген
түсінік жатыр. Сол секілді ұзатылып бара жат
қан қыздың басынан жеңгелері немесе жақында
ры дәм-тұз айналдырып алып қалып жатады. Ы.
Алтынсарин дәл осы ырымның қайтыс болған
адамға да жасалғандығына дерек келтірген. Екі
ырымның да көздеген мақсаты біреу: құт бере
кенің шаңырақтан ауып кетпеуі. Нақтырақ айтар
болсақ, алғашқысында құттың ұзатылған қызбен
кетпеуі, ал екіншісінде дүниеден салған адам
ның отбасының ырыс-несібесін өліліер әлеміне
алып кетпеуіне байланысты жасалатын ырым
дар. Қазақ қашанда отбасының, әулеттің құт-бе
рекесін сақтауға мүдделі. Сондықтан болар, қа
зақ тұрмысында әлі күнге жалғасын тауып келе
жатқан ырым-жоралғылар (қазанды ретсіз бер
меу немесе бос қайтармау, төңкеріп тастамау,
бас тартылғанда оның құлағын кесіп алып қалу,
сатылар малдың бас жібін бермеу, т.б.) құт-бере
кені сақтаумен тікелей байланысты.
Ұзатылған қыз көші межелі жеріне жетем
дегенге дейін еш жерге аялдамауды, кідірмеуді
көздеген. Бұл ырым дүние салған адамды жерлеу
ғұрпында да ескеріледі. Мәйітті құтты мекеніне
қойғанға дейін еш жерде аялдатпау, жерлеу ба
рысында мүрдені көмушілердің күректі бірінен
бірі іліп әкетіп, толық аяқтағанша жұмысты кі
діртпеуі алдағы мысалмен қабысып жатыр. Осы
ретте екі функцияның да ертеректе түске дейін,
яғни күннің алғашқы жартысында жүзеге асы
рылатындығына да мән берген жөн. Дегенмен
қазіргі қыз ұзату тойлары кешке басталатынды
ғына орай қалыңдықты түнгі он екіге дейін әкету
(сағаттық өлшеммен қалыптасқан дәстүр) дәстү
рі қалыптасқан.
Сыңсу айтылып болғаннан кейін қыз шашы
тарқатылып (ертеректе қайтыс болған адамның
шашы тарқатылған), қос бұрыммен өрілген. Се
ISS N 1563-0269

бебі, қос бұрым – жұптық өмірдің белгісі. Ал,
қазақ қыздарының кішкентай кездерінде шаш
тарының көп бұрымды болғанын да ескеруіміз
керек. Осы орайда қазіргі қазақ қызының сұлу
лығының өлшемі болып жүрген қос бұрымның
көне жырларымызда кездесе бермейтіндігін де
ескерген жөн. Қазақ халқының лиро-эпостық
жырларында мақпал шашты, сүмбіл шашты, қо
лаң шашты қазақ аруларының бейнелері сомдал
ғанын айта кеткеніміз орынды.
Қазақ халқының дүниетанымында ақ орамал
тағу босаға аттаған, есік көрген әйел баласына
тән. Сондықтан тұрмысқа шықпаған қыз бала
ның орамалы ақ түсті болмауы қадағаланады.
Қыз бала ұзатылып барған жерінде беташар дәс
түріне дейін ақ шымылдықтың ішіне түсіріледі.
Бұл қазақ даласының көп аймақтарында әлі күн
ге дейін сақталған. Шымылдық ішіне кіргізудің
параллелін біз дүниеден озған адамға да жаса
латын ырымдардан көреміз. Яғни, мәйітті жө
нелтуден бұрын оны ақ шымылдыққа жатқызу
ғұрпы, оң жаққа қойылуы (қыздың ұзатылғанға
дейінгі оң жақтағы орны) Қазақстанның көпте
ген өңірлерінде, ата дәстүрдің қаймағын бұзбай
сақтап отырған шетелдердегі қандастарымыз
дың ғұрыптарында әлі күнге дейін бар. Ақ түс
негізінен тазалықтың, пәктіктің белгісі ретінде
қабылданғанымен күні бүгінге дейін оның көне
замандардағы өлілер әлемнің символы ретінде
гі танымы да қатар келе жатқанын айта кеткен
абзал. «Символдар сөздігінде» ақ түстің қор
қыныштың, мойынсұнудың белгісі ретінде қа
былданғаны туралы айтылады [5,53]. Мысалы,
жаугершілік уақытта ақ ту көтеру берілудің,
мойынсұнудың немесе елшінің белгісі ретінде
қабылданған. Қытайда, ежелгі Римде, Еуропа
мемлекеттерінің көпшілігінде ақ түс қайғымен
бірге, өлген адамды күтіп жатқан әруақтар әле
міне арнау мағынасындағы функцияға ие еді.
Әрине, қазіргі таңда ақ түс дәл осындай таным
дық мағынада қолданылмаса да біз мысалға кел
тіріп отырған қыз бала мен әйел адамдардың
киім кешектерінің түр-түсіңдегі ерекшеліктер
дің генезисі, нақтырақ айтсақ жаңа түскен ке
лінге ақ жаулықтың жабылуы осы танымдардың
негізінде қаланғаны анық.
Ақ жаулық – жас келіннің бетін ашардағы ең
негізгі атрибут. Әлбетте, жаңа ортаға танысты
рам дегенге дейін келіннің бетіне ақ жаулықтың
жабылып, көпшілікке көрсетілмеуі де заңдылық.
Яғни, беташардың негізгі ғұрыптық функциясы
– осы жаулықты ашу. Ұзатылған қызға жасала
тын ғұрыптар жерлеу ғұрпымен параллель кел
се, ақ жаулықты ашу арқылы «өмірге қайта әке
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Беташар өлеңдерінің этнографиялық негіздері

лу» функциясы орындалады. Бұл функцияның
қазақ дәстүрінде дүние салған адамның жүзін ақ
матамен жауып, арулап жөнелтуімен параллель
екенін де айта кеткен жөн. Мәйітке жасалатын
ғұрыптың негізгісі оның бетін жабу және негізгі
атрибут ретінде мұнда да ақтық (ақ мата) қол
данылады. Жоғарыдағы параллельдер беташар
салтының тамыры тереңде екендігін аңғартады.
Бүгінгі күнге дейін зерттеу еңбектерде қа
зақ халқының тұрмыс-салт жырларының ішін
дегі өзіндік ерекшелігімен дара тұрған беташар
салтының ерекшелігіне, жас келінді жаңа орта

ға таныстырудағы тәрбиелік мәніне көбірек кө
ңіл бөлінді. Рас, беташардың тойға жиналған
қауымға, соның ішінде ақ босаға аттаған ке
лінге берер өсиеті үлкен. Өкінішке орай, бүгін
гі бетешарлардың танымдық-тәрбиелік сипаты
әлсіреп, жасанды шарттылыққа айналып бара
жатқанын аңғару қиын емес. Әсіресе, ешқан
дай халықта қайталанбайтын осы ғажап салт
тың коммерциялық сипатқа ауыса бастауы көңіл
қынжылтады. Бұл ретте тойшы қауым да, бета
шар жасаушы өнерпаздар да ойланатын мәселе
лер бар.
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Мақалада қазақ халқының материалдық емес мәдени мұрасын
зерттеу мәселесі және оның ұрпақтардың рухани байланысын ны
ғайтатын ұлттық сана-сезімнің негізін қалыптастырудағы атқаратын
рөлі туралы айтылады. Бүгінгі таңда мәдениеттің барлық түрлеріне
оның ішінде рухани мұра мәселесіне ерекше көңіл бөлудің бір себебі:
дүниежүзілік өркениеттің негізін құрайтын ұлттық мәдениет, ұлттық
өнер және олармен тығыз байланысты әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер
дің азайып, «технизация, урбанизация» деп аталатын үдерістерімен
алмасуы. Сол себепті, көптеген музейлер тек қана материалды құн
дылықтар – артефактарды жинап, сақтап, зерттеу емес, сонымен қа
тар фольклорды, қоршаған орта, ландшафт, өмір сүру тәсілінің эле
менттері, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер тағы басқа факторларды енгізу
арқылы өздерінің қызығушылық және зерттеу ауқымын кеңейтіп
отыр. Материалды мұрамен қатар, материалдық емес мәдени мұраға
ерекше көңіл бөліп, тереңінен зерттеу, оны қорғау, келешек ұрпақ
санасына жеткізу мәселесі қазақстандық қоғамның өзін-өзі айқын
дауына, ұлттық және мемлекеттік сана-сезімнің нығаюына, білімділік
пен мәдениетаралық түсіністіктің нығаюына терең әсер ететінін ака
демик Әлкей Марғұлан да өз еңбектерінде атап көрсетті.
Түйін сөздер: Академик Ә.Х. Марғұлан, рухани мәдениет, му
зей, материалды емес мәдени мұра, тұжырымдама, әдет-ғұрып,
фольклортану, ауыз әдебиеті, жыр-аңыз, тәлімгерлік тәрбие.
The article is devoted to become relevant in recent years, of the prob
lem «Museum and intangible cultural heritage.» The predominance of pro
cesses of the technization, urbanization became particularly pay attention
to studying the problems of the spiritual heritage of peoples, who is based
on national culture, customs and traditions. Therefore, many museums in
the world today, not only collect, store, study material assets in the form of
artifacts, as well as expand the range of scientific research to include other
factors such as the study of folklore, environment, landscape, elements of
way of life, customs and traditions. On the necessity of studying the in
tangible cultural heritage of spiritual as well as material values once wrote
by Academician A.Margulan, as it contributes to the development of the
state and national consciousness affects the self-determination of Kazakh
society, strengthens education and intercultural understanding.
Key words: Academic A.Kh. Margulan; spiritual culture; Museum; in
tangible cultural heritage; concept; customs; epic; folkloristics; folklore;
relay tradition through the disciples.
Статья посвящена ставшей актуальной в последние годы пробле
ме «музей и нематериальное культурное наследие». В связи с преоб
ладанием процессов технизации, урбанизации стали особо уделять
внимание изучению проблем духовного наследия народов, основу
которой составляют национальная культура, обычаи и традиции.
Поэтому многие музеи мира сегодня не только собирают, хранят,
изучают материальные ценности в виде артефактов, а также расши
ряют круг научных интересов с включением других факторов, как
изучение фольклора, окружающей среды, ландшафта, элементов
способа жизни, обычаи и традиции. О необходимости изучения не
материального духовного культурного наследия наряду с матери
альными ценностями писал в свое время академик А. Маргулан, так
как это способствует развитию государственного и национального
самосознания, влияет на самоопределение казахстанского общества,
укрепляет образованность и межкультурное взаимопонимание.
Ключевые слова: Академик А.Х. Маргулан; духовная культура;
музей; нематериальное культурное наследие; концепция; обычаи;
эпос; фольклороведение; устное народное творчество; ретрансляция
традиции через учеников.
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XXI ғасырда қоғамда да, жеке адамдар өмірінде де ерек
ше рөл атқарушы мәдениетке деген, оның ішінде рухани мұ
раға деген көзқарас жанданып, ерекше сипат алып отыр. Бұл
құбылыс халықаралық құжаттар да болсын, көптеген институ
циялардың іс-тәжірибесінде де, сондай-ақ халықтардың мәдени
құндылықтарын сақтаушы музейлерде ерекше көрініс табуда.
Себебі, бүгінгі таңда көптеген музейлер тек қана материалды
құндылықтар – артефактарды жинап, сақтап, зерттеу емес, со
нымен қатар фольклорды, қоршаған орта, ландшафт, өмір сүру
тәсілінің элементтері, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер тағы басқа
факторларды енгізу арқылы өздерінің қызығушылық және зерт
теу ауқымын кеңейтіп отыр. Мәдени, ғылыми, ағарту орталығы
болып табылатын мәдениеттің қалыптасуы процесінде өз орны
бар, отандық музейлердің және басқа да мемлекеттер тәжірибе
сі дәлелдеп көрсеткендей, бүгінде жалпы музейлердің әлеумет
тік ролінің артуы да сондықтан.
Мәдениеттің барлық түрлеріне оның ішінде мәдени мұра
мәселесіне ерекше көңіл бөлудің тағы бір себебі ол: дүниежүзі
лік өркениеттің негізін құрайтын ұлттық мәдениет, ұлттық өнер
және олармен тығыз байланысты әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер
дің азайып, «технизация, урбанизация» деп аталатын үдерісте
рімен алмасуы.
2002 жылғы ЮНЕСКО-ның мәдениет саясатына арнал
ған материалдарында; «Музеи должны развиваться не толь
ко как коллекции артефактов, но и отражать в целостности
культурную инфраструктуру поселения, осязаемую и неося
заемую» – деп жазды [1]. Ал, 2004 жылы Сеул қаласында өт
кен ИКОМ-ның халықаралық ХХ конференциясы «Музей и
нематериальное культурное наследие» деп аталып, материалды
емес мәдени мұралар проблемасын қарастыруды бірінші орын
ға қойды. Көріп отырғанымыздай бүкіл дүниежүзі музейлері
қауымдастығы осы мәселе төңірегінде алаңдаушылық білдіріп
отыр. Сол себепті де бүгінгі күні осы материалды емес мәде
ни мұраларға көңіл бөлуді музейдің жаңа концептуальді моделі
деп қараймыз.
Әлемде материалдық емес мәдени мұраны қорғау және да
мыту мәселесінде Латын Америкасы мен Азия елдері бай тәжі
рибесімен ерекшеленеді. Мысалы, Венесуэла Конвенция қабыл
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данбас бұрын, 2003 жылдан бастап материалдық
және материалдық емес мәдени мұралардың тіз
бесін жасауды қолға алған. Бүгінде бұл тізбеге
аталған мұраның 100 мыңнан астам элементтері
енгізілген. Венесуэланың Жоғарғы соты осы тіз
бедегі барлық элементтердің заңмен қорғалаты
нын жариялаған. Ең алдымен, бұл жоғалу қаупі
төніп тұрған мәдени мұраларға қатысты.
Ал, Латын Америкасындағы материалдық
емес мәдени мұра объектілеріне ең бай ел сана
латын Колумбияда жыл сайын 700-дей дәстүрлі
мейрамдар мен карнавалдар өтетіні белгілі. Ко
лумбия үкіметі болса, ЮНЕСКО-мен бірлесіп
ел тұрғындарына материалдық емес мәдени мұ
раның маңызын түсіндіру мақсатында ауқымды
шаралар ұйымдастыруды 2002 жылдан бастап
қолға алған. Осы жұмыстың нәтижесінде мате
риалдық емес мәдени мұраның деректер базасы
жасалып, материалдық емес мәдени мұраларға
қатысты сюжеттер мен бағдарламалар дайында
лып, телеарналарда көрсетіліп, түрлі деңгейде
семинарлар мен кездесулер өткізілген.
Азия елдері арасында материалдық емес
мәдени мұраны қорғау мен дамыту мәселелері
бойынша Оңтүстік Корея алдыңғы қатарда. Оң
түстік Кореяда ЮНЕСКО-ның қамқорлығымен
қызмет ететін Азия мен Тынық мұхиты елдері
нің материалдық емес мәдени мұрасын құжат
таумен айналысатын өңірлік орталық құрылып,
жақсы деңгейде жұмыстар жасап отыр. Бұл ор
талық Азияның көптеген елдерінде материал
дық емес мәдени мұраларды арнайы тізбеге қосу
бағытында белсенді қызмет етуде. Сондай-ақ,
Оңтүстік Кореяда осы саланы зерттеу жөнінде
бірнеше ғылыми-зерттеу институты құрылған.
Қазақстан Республикасында негізгі норма
тивті құжат –материалдық емес мәдени мұра
ны қорғау және дамыту жөніндегі тұжырымда
ма Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 408
қаулысы негізінде тек 2013 жылғы 29 сәуірінде
ғана қабылданды [2].
Осы құжаттың «Қазақстан Республикасында
материалдық емес мәдени мұраны дамытудың
пайымы» – деп аталатын бірінші бөлімінде: «Қа
зақстан Республикасы халқының материалдық
емес мәдени мұрасы ұлттық мәдениеттің аса
маңызды құрамдас бөлігі, ұрпақтардың рухани
байланысын нығайтатын ұлттық сана-сезімнің
негізі бола отырып, Қазақстан мәдениетін қа
лыптастыруда басты рөл атқарады» [2] – деп жа
зылған.
Мәдени мұралар – ежелден өмір сүріп келе
жатқан халықтың, елдің өткенін, тарихын анық
тайтын бірден бір айғақ. Көне қалалардың ізде
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рі, ескерткіштер, кесенелер, құлпытастар, жер
атаулары, тастағы жазулар... Мәдени мұралар
адамзаттың өз тарихында жасалған және дамы
ған қоғамдық-тарихи процестің мазмұны ретінде
адамды шығармашыл, белсенді тұлға ретінде қа
лыптастыратын материалдық және рухани құн
дылықтардың жиынтығы екенін түсінеміз, әрине.
Академик Әлкей Марғұлан өткен XX ға
сырдың басында-ақ материалды мұрамен қатар,
материалдық емес мәдени мұраға ерекше көңіл
бөліп, тереңінен зерттеу, оны қорғау, келешек
ұрпақ санасына жеткізу мәселесі қазақстандық
қоғамның өзін-өзі айқындауына, ұлттық және
мемлекеттік сана-сезімнің нығаюына, білімді
лік пен мәдениетаралық түсіністіктің нығаюына
терең әсер ететінін терең түсінді. Өз кезегінде
академик Ә.Х. Марғұлан қазақ халқының, оған
туыстас халықтарға тән көне, ежелгі жыр-аңыз
дарға тиянақты да терең ғылыми талдау жасап,
ғалым Жайық Бектуровтың сөзімен айтсақ, «не
бір шиеленіскен түйіндерді шешіп, босаң арқан
арқауларды ширатып, желі-көгеннің бұршақта
рын көбейтіп, қазықтарын тереңірек қағып кет
ті». Ыждаһатты зерттеулер нәтижесінде: «Ға
сырлар бойы ежелгі Қазақстанды мекендеген
көшпелі және жартылай көшпелі тайпалар ту
ғызған барлық мәдени құндылықтардың ішінде
ең жақсы сақталғандары халықтық эпос және
ою-өрнек, ал сәулет өнері ескерткіштері, тас мү
сіндер секілді басқа да көне ескерткіштер із-түз
сіз жоғалды немесе бізге олардың тек сынықта
ры және қорғандар мен мұнаралардың қираған
орындары ғана жетті» – деп жазды Ә.Х. Марғұ
лан [3, 75-б.].
Кезінде Қорқытты ауызға алудың өзі бір қор
қынышты, тосық жағдай болса, академик Әлкей
Марғұлан, «Қорқыт ата» аңызын, халқымыздың
«Қозы-Көрпеш-Баян сұлу», «Көрұғлы», қырғыз
халқының «Манас» жырларының тарихын, шы
ғу төркіндерін анықтап, саралай білді. Ғалым
ның сан жылғы ыждаһатты да жемісті еңбегінің
нәтижесінде көне аңыз, ертегі, жырларымыз ұзақ
жылғы шаң басқан кір тозаңынан тазарып, бүгін
гі қауымға өздерінің халықтық, шынайы бұқара
лық таза да пайдалы кейпінде жетіп отыр. Жетіп
қана қоймай, Ә. Марғұлан зерттеген «Қорқыт
ата» аңызы, халқымыздың «Қозы-Көрпеш-Баян
сұлу», «Қыз Жібек», «Көрұғлы», «Манас» жыр
лары, қазақтың киіз үйі, т.б. Қазақстан Республи
касының материалдық емес мәдени мұрасының
Ұлттық тізіміне кіріп отырғанын мақтанышпен
айтуға болады.
Ә. Марғұланның «Ежелгі жыр-аңыздар» ат
ты монографиялық еңбегі зерттеушінің тарих
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шы, этнограф, археолог, өнертанушы, филолог
екендігін айқын байқатады. Бұл еңбекте халық
тың, түркі тектес халықтарға ортақ рухани, әде
би, мәдени мұралар тек әдебиеттану тұрғысынан
ғана емес, елдің рухани құндылығы ретінде жанжақты талданады, – деп жазады Г. Пірәлиева [4].
Қазақ әдебиеттану ғылымындағы фольклор
тану, эпостану салаларында көптеген еңбектер
жазылды. Дегенмен, ауыз әдебиетінің көне ке
зеңдеріне, ондағы мәдени мұралардың түп төр
кініне тереңдеп бару, оларды тарихпен, археоло
гиямен, этнографиямен, өнермен, жалпы оларды
бар салаға қатысы бар ортақ рухани құндылық
ретінде қарастыру мәселесін алғаш рет көтеріп,
осы тұрғыда мол ізденістер жасап есепсіз қазына,
байлық тастар кеткен ғалымның бірі де бірегейі
де көрнекті ғалым Ә. Марғұлан. Ол фольклорды,
жалпы сөз өнерінің архаикалық көне кезеңін же
ке қарастырып, далалық ойды даналық дәрежеге
жеткізіп, халқымыздың ғасырлар бойы жасалған
рухани дүниелерін әлемге танытып, осы зерт
теулері арқылы мойындатқаны да мәлім. Бүгінгі
таңда Қазақстан Республикасының материалдық
емес мәдени мұрасының Ұлттық тізіміне енген:
наурыз, айтыс, құсбегілік, қазақтың киіз үйі,
Қорқыт ата, қобыз, қобызда күй орындау дәстү
рі, бақсы сарыны, қазақтың зергерлік өнері, тері
өңдеу, Қыз Жібек, Қозы Көрпеш-Баян сұлу жыр
лары, т.б. Әлкей Марғұлан зерттеуінен ерекше
орын алған құндылықтарымыз.
Осы аталып отырған Қазақстан Республи
касының материалдық емес мәдени мұрасының
Ұлттық тізімі:
– Әдет-ғұрыптар, салттар, мейрамдар;
– Материалды емес мәдени мұраның тарату
шысы ретінде тілді қоса алғанда, ауызша айту
дәстүрлері мен айтылу нысандары;
– Дәстүрлі қолөнермен байланысты білімдер
мен дағдылар;
– Орындаушылық өнер;
– Табиғат пен ғаламға қатысты білімдер мен
әдет-ғұрыптар атты бес категория бойынша топ
талған [2].
Осы рухани құндылықтарды зерттеу және
сақтау барысында музейлер алдында бүгінде; а)
материалды емес рухани құндылықтарға не жа
тады, ә) музейлік мазмұндағы рухани құндылық
тарды айырудың критерилерін анықтау, б) руха
ни мұраны құжаттаудың жүйесін анықтап алу
секілді біраз мәселелер туындайды.
Италияның халықаралық музейлер комите
тінің төрағасы Дж. Пинна осы материалды емес
рухани мәдени мұраларды үлкен үш категорияға
бөліп қарастырады [5].
ISS N 1563-0269

Бірінші топ; ата кәсіп, әдет-ғұрып, салт-дәс
түрлер, халықтың би өнері, тұрмыс ерекшелік
тері т.б.
Екінші топ; тілі, әндері, халық ауыз әдебиеті;
Үшінші топ – халықтық тәрбие, ағартушы
лық, тәлімгерлік тәрбие.
Осы материалды емес мәдени мұра және му
зей ісіне қатысты арада туындайтын бір сұрақ
ол, материалды емес мәдени мұраны (ауыз әде
биеті үлгілері, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, музыка,
би өнері, ата-кәсіп, қол өнері, оларды орындау
технологиялары, т.б.) қалайша музейлік зат ре
тінде танып, экспозициялауға болады? Бір қа
рағанда музейлік объект ретінде көзге елестету
мүмкін емес сияқты.
Бұл музей қызметкерлерінің дайын болуы,
қабылдауына, яғни біліктілігіне байланысты.
Музей ісінде жаңашылдық формаларын енгізу
қажет болады. Ол үшін ойлауда серпіндік, яғни
жаңаша ойлау, жаңаша көзқарас керек.
Мысалы ата-кәсіп нәтижесінде пайда бол
ған дайын өнім – музейлік зат болып табылады.
Айталық, киіз үй музейлік зат ретінде Респуб
лика көлемінде барлық музейлердің этнография
залдарынан орын алған. Ал материалды емес
мәдени мұраға жататын ата-кәсіптің өзін қалай
музейлік нысан етуге болады? Ол соңғы нәти
жеге дейінгі іс-әрекетті баяндау, немесе киіз үй
жасау технологиясын баяндау. Оның ең негізгі
болып табылатын бөлігін: жасаушы шебердің өз
ісіне қалай көңіл бөлуі, жасау барысындағы ын
та-жігері, мақсаты, ой ұшқырлығы, шеберлігі,та
ғы басқалар материалды емес мәдени мұраның
негізгі элементтері болып табылады. Негізінен
дәстүрлі құндылықтар туралы сөз еткенде ең
бастысы осы қасиеттер болуы тиіс.
Бүгінгі жаһандану заманында бүкіл әлемде
бірнеше ондаған жылдардан соң бабаларымыз
ғасырлар бойы сақтап келген құндылықтардың
келмеске кетуі де ғажап емес. Бұл орны толмас
жоғалтулар болмақ. Мәселе жоғалтудың интел
лектуалды жағында ғана емес, дәстүрлі мәде
ниеттің өзегін айқындаушы мәні, маңызы жоға
лап, келмеске кетеді.
Материалды емес мәдени мұралардың му
зейден орын алып, ұзақ сақталуы үшін олардың
музейлік заттарға тән: ақпараттылық және бей
нелілік секілді қасиеттерін қолдану қажет сияқ
ты. Себебі, материалды емес мәдени мұраның
біраз бөлігі ұзақ іс-әрекеттің барысында нәтиже
лі болуы себепті, әдеттегі музейлік затқа қара
ғанда ақпарат көзіне бай.
Салт-дәстүрлерді насихаттау арқылы музей
лер қызмет көрсетудің жаңа түрлерін көрсете де
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Материалды емес мәдени мұраны зерттеу мәселелері (Академик Ә.Х. Марғұланның зерттеулері негізінде)

алады. Мысалы, Ресейде XXI ғасырдың басында
материалды емес мәдени мұраны насихаттауды
шығармашылық лабораторияларымен, шебер
ханалармен жабдықталған дәстүрлі музейлер,
музей-қорықтар, экомузейлер және «жанды му
зейлер» бастады. Тула облысындағы Л.Н. Толс
тойдың «Ясная поляна» музей-заповеднигін
жанды музей деуге болады. Музей аумағында
дәстүрлі орыс пешімен өз заманына сай көне
жиһаз үлгілерімен сақталған, орыстың дәстүрлі
ағаш үйінде (изба) ұлттық үлгіде киінген музей
қызметкерлері түрлі салт дәстүрлерді көрсетіп,
келген көрермендерге картоп және капуста са
лып пісірілген орыс тоқаштарын ұсынып және
самауырдан ыстық шай ішуге шақырады. Көрер
мендерге шүберектен қуыршақтар жасаудан ше
берлік сабақтарын өткізеді. Сөйтіп көрермендер
өз қолымен ойыншық жасауды үйреніп, әрі есте
лік ретінде оны алып кете алады. Музей-қорық
та ұйымдастырылған қолөнер шеберлігі үйірме
сінде жергілікті саз-балшықтан күйдіріп түрлі
сувенирлер дайындау жақсы жолға қойылған.
Музейге келушілер Л. Толстой заманындағыдай
ат жегілген арбаларға отырып, усадьба аумағын
да серуендеп қайтады. Музей-қорық аумағында
ұйымдастырылған «Муравейное братство» атты
бала бақшасы тәрбие жұмыстарын Л.Н. Толс
тойдың педагогикалық көзқарастары негізінде
іске асырады.
Ал, Республика көлеміндегі музейлерде
осы материалды емес мәдени мұраны насихат
тауды іске асыру ерекше жолға қойылған деп
айту қиын. Егер осы мақсатта талпынып жүр
ген бірді-екілі мұражайды атап көрсетер бол
сақ, мысалы, Павлодар облыстық Бұқар жырау
атындағы әдебиет және өнер музейінде бірін
ші зал ауыз әдебиетіне, екінші зал көне түркі
жазуларына, үшінші зал жыраулар шығарма
шылығына арналған. Ауыз әдебиетіне арнал
ған залда, мысалы, жыр-аңыздар, Қорқыт ата,
бақсылар шығармашылығы, халық ертегілері
туралы дәрістер оқылып, музейге келуші оқу
шылардың қатысуымен қуыршақ театры ерте
гілерді сахналап көрсетеді. Мұны жақсы жол
ға қойылған, үлкен жетістік деп айту, әрине,
артық.
Бұл мысалдан көріп отырғанымыздай музей
дегі көрерменге бағытталған іс-әрекеттің бары
сы және оны қадағалау (егер музейде интерак
тивті технологиялар дамыған болса), тіпті сол
процесске қатысу мүмкіндігі – ақпарат алудың
ерекше әсерлі түрі. Ал, материалды емес мәде
ни мұраның, мысалы, ұлттық музыка, би өнерін
тамашалау, айтыс өнері т.б. адамдарға беретін
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керемет эмоциялық әсерінің дәрежесін талдап,
түсіндіруді қажет етпейді.
Музей экспозициясы ретінде көрсете алма
сақ, реставрация жасай алмасақ, тіпті ортадан
жеке дара бөліп алып көрсету де мүмкін емес
болғандықтан, материалды емес мәдени мұра
лардың бәрі дерлік музей объектісі бола ала ма?
Материалды емес мәдени мұраны адамның
материалды немесе мәдени құндылықтарды өн
діру, енгізу, жасау т.б іс-әрекеттеріне байланыс
ты білім жиынтығы, эмоционалды әсері және
музейлік маңыздылығы бар дәстүрлі рухани мә
дениет нысаны немесе, оның бар үлгісі ретінде
музей жинағына енгізілген музейлік нысан деп
анықтауға болады. Материалды емес мәдени
мұранының музейлік нысандарын мазмұндық
маңызына тән өзгешелігіне байланысты ерек
ше мәртебелі деп қарастыру қажет. МЕММ мен
музейде қайта таныстырудың ерекшелігі мен
мәртебесі оның сақталу дәрежесі мен өмір сүр
ген ортасына байланысты. Кейбір жағдайда сол
дәстүрді сақтаушы адам да музей нысаны болуы
мүмкін.
Бірінші топқа кіретін материалды емес мәде
ни мұра туралы сөз етсек, мысалы, шебер ұлт
тық үлгіде түскиіз дайындайды. Осы түскиіздің
негізін құраушы мата, ою үлгілері, тігетін маши
на т.б. шеберге қажет заттардың бәрі музейлік
зат болып табылады. Ал, музейлік зат емес бірақ
мәдени мұра – ол шебердің қолының ұшқырлы
ғы, шапшаңдығы, ол анасынан, әжесінен жалға
сын тауып, ғасырлар бойы ұрпақтан – ұрпаққа
жетіп, шебердің жадында сақталып келе жатқан
сол затты жасаудың әдіс-тәсілдері, әр оюдың
мән-мағынасы, әсемдік, сұлулық туралы аналар
ұғымы, әр заттың өмірмен, болашақпен байла
нысы, ырымдық наным – сенімдік белгілері т.б.
Ал, екінші топқа жататын заттық емес мұра
ол ауыз әдебиеті, халық әндері туралы сөз қоз
ғасақ, ақынның, жыраудың, сал-серілер шығар
машылығындағы домбыра, киім үлгілері, нотаға
түсірілген әндері мен ән текстері әрине матери
алды мұра екені сөзсіз. Сонымен қатар әр ақын
ның өзін ұстау мәнері, домбыра қағысы, әнді
орындау кезіндегі дене қимылдары қайталанбас
сәт. Ол әр кез өзгеріп отырады. Бір жұп ақынның
айтысын екінші рет өзгеріссіз қайталау мүмкін
емес. Бір әнді де әнші дәл сол көңіл күймен,
екінші рет қайталап орындай алмайды. Егер
мысалы, Х1Х ғасырда шеберлер, ісмерлер дай
ындаған түскиіз, сырмақ сақталған болса, пай
даланған ою үлгілерін, бояуды, жіпті, матаның
түрлерін немесе жүн тауып сол сырмақты неме
се түскиізді жаңғыртып, қайта жасауға болады.
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Ал, ауыз әдебиеті үлгілерін, еш өзгеріссіз дәл
сол қалпында қайталау мүмкін емес. Осыған дә
лел бір ғана «Қозы Корпеш – Баян сұлу» жыры
ның жиырмадан аса вариантының болуы. Бірақ
жыр сақталған. Оны сақтаудың бірден – бір тә
сілі – жаңағы үшінші топқа кіретін –тәлімгерлік,
халықтық тәрбие – ұстаздық етіп шәкірт дайын
дау, тірі немесе әрдайым дәстүрлі әншілер мек
тебін, жыраулар, ақындар мектебін жандандыру,
орындаушыны дайындау арқылы сақтау.
Рухани мұраны сақтаудың бірден бір жолы
– тәлімгерлік, әке жыршыдан – бала жыршыға
мирас етіп қалдыру деген пікірді Әлкей Марғұ
лан жазған еді. Өйткені тарихи жыр-аңыздарда
үлкен тарихи хабарлы оқиғалар сақтаулы, оны
ересек кісіге бірден ұғып түсіне алу қиын, сон
дықтан бір ізділік болмай тарихи фактілер бұр
маланып дұрыс баяндалмайды. Осы себептерге
байланысты ақын – жыршы өз баласын неме
се шәкіртін кішкентай кезінен бастап үйретеді.
Бала жасынан жыр аңызды жатқа оқып үйрене
бастайды да, өз жадын, өз елі хақында ой өрі
сін әрқашан дамытып отырады. Ер жеткен соң
өз білімін әрі дамытып өз әкесінің немесе ұста
зының ісін жалғастырушы болып есептеледі де
ақын –жыршы бала атанады. Кез –келген талап
кер ақын – жыршы бола алмайды, сондықтан да
бұл іс тек мұрагерлік сипатта болып отырады.
Ақын – жыршы мен шежіреші қариялардың не
гізгі рөлі ол хабар – архивтік, коллективтік (эт
ностық) жадын сақтау, қазақтың ауызша тари
хын жыр – аңыз бен шежіре арқылы болашақ
ұрпақтарға жеткізу, қазақтың ұлттық санасын
жетілдіру, өз отанына деген патриоттық сезім
дерін ояту, ал ең негізі олар тарихшылардың
ролін атқарды [6]. Ақын-жыршы мен шежіреші
қариялар негізінен қазақ қоғамында бір халық
тың тарихын сонау сақ, үйсін, ғұн, қаңлы, оғыз,
қыпшақ дәуірлерінен бастап осы XX ғасырдың
басына дейін күрделі өзгеріссіз жеткізді, бұл
таңқаларлық жәй.
Қазақ сахарасында ежелгі заманның асқан
данасы Қорқыттың толғау айту дәстүрін, оның
эпикалық жырын, күйін, сарынын, нақыл сөзде
рін мұра етіп, оны біздің заманымызға жеткіз
ген жыраулар, ойшы адамдар аз болмаған. Қор
қыттың мұрасына ие болған саңлақ кісілерді Ә.
Марғұлан төрт топқа бөледі:
1) Қойлыбай, Балақай, Қарамырза, Нысан
абыз секілді ежелгі бақсы-жыраулар;
2) қобызбен күй тартқан атақты күйшілер
әл-Фараби, Кетбұқа, Ер Шегедей, Досжан, Өте
болат, Қанғожа Уәлиханов, Ықылас, тағы бас
қалары.
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3) Болжау айтумен халықты ойға түсірген
ойшы жыраулар, шешендер (Сыпыра жырау,
Асан ата, Қазтуған, Шалкиіз, Әнет баба, Бұқар
жырау, Тәтіқара, Құлназар, Майлықожа);
4) Қорқыт дәстүрі бойынша қобызбен жыр
тасқынын ағытқан құйма ақындар Жанақ, Са
бырбай, Найманбала, Жұмағұл, Базар жырау,
Ерімбет жырау, Абыл жырау тағы басқалары.
Бұлардан басқа – деп жазды Марғұлан, Қор
қыттың әңгімесін хикая түрінде ұрпақтан-ұр
паққа жеткізіп отырған шежіре адамдар аз бол
маған. Марғұланның жазуынша олар әсіресе,
Сырдария жағасында, Жанкент, Қазалы, Қар
мақшы, Қызыл-Орда, Сығнақ, Шәуілдір, Түр
кістан қалаларының төңірегінде көбірек жолы
ғады [7,149 б.].
Ә.Х. Марғұлан өз зерттеулерінде қазақ
фольклорын, оның ішінде қазақтың тарихи
жыр-аңыздарына сүйене отырып тарих пен эт
нографияны байланыстыра отырып, тарихи
фольклорды алғаш рет кешенді түрде зерттеген
ғалым. «Ғасырлар бойы сахарада айтылып кел
ген ертегі-жырларды, аңыз әңгімелерді ең алғаш
шығарып таратқан, сахараны қоныстанған әр
түрлі көшпелі түркі тілдес елдер еді. Олардың
ішінде жұртшылық майданынан белгілі орын
алып, тарихта көрнекті ат қалдырған жұрттар,
ескі дәуірден шолып қарағанда, ғұн мен сақтар,
үйсін мен қаңлылар, қырғыз бен ұйғырлар жұр
ты болмаса, өзгенің барлығы тарихи дәуірлерде
бүгінгі қазақ даласында тіршілік жасап, олардан
тараған рулардың көпшілігі бері келе қазақ елі
нің іргесін құруға негіз болды. Сондықтан бұл
айтқан ескі рулар жасаған мәдениет бұйымның
іздері де, оның ішінде қазақ жыры, эпос, орна
мент, сәулет істері, бүгінге дейін Қазақстан же
рінде кесек түрде сақталып, олардың жұртшы
лық салты, елдік заңы, барлық рухани тіршілігі
де көбінесе оларға тетелес ұрпақ болған және
сахараны үздіксіз қоныс еткен олардың түбегей
лі мұрагері, қазақ елінің тұрмысында ашығырақ
сақталғанын» жазды [8,23 б.].
Әлкей Хақанұлы Марғұлан өзінің «Қозы
Көрпеш –Баян сұлу» жырының варианттары ат
ты еңбегінде; «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жыры
– қазақ эпосының ең ескі, ең жойқын түрі. Бұл
жырды Болат Уәлиханов 1828 жылы Петерборда
Сенат үйінде үш күн айтып бітіре алмаған. Оның
варианттары өте көп, ол екі ғасыр бойы жиналып
келеді» – [6] деп жазды. Оларды XVIII – XIX ға
сырларда көптеген ақындар жырлаған. Бұл жыр
дың қазақша жазылған ескі нұсқасы Баянауылда
атақты Сақау ақын жырлаған варианты. Ол қол
жазбаны 1827 жылы Баянауылдың Бадыс деген
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Материалды емес мәдени мұраны зерттеу мәселелері (Академик Ә.Х. Марғұланның зерттеулері негізінде)

бір қариясынан Қазақстанды зерттеуші И.Беле
ницын табады.
Ал ең көлемді, әрі көркем, ең ескі түрінің бі
рі – атақты Жанақ ақын варианты. Бұл жырды
Жанақ ақын Х1Х ғасырдың 40-шы жылдарына
дейін айтып, бірнеше нұсқа қалдырады.
Жырдың әдемі нұсқаларының бірін қағазға
түсірген Сегіз-сері. (Обаған) 12 жасына дейін
ауылдағы мектепте оқып, кейін 1828 жылы Ом
быдағы Азия мектебін (Азиатская школа) бі
тірген Сегіз сері сол жылдары Омбыда отырып
«Қозы Көрпеш Баян сұлу жырын жазады. Тор
ғай өлкесіне саяхатқа барғанда өзімен бірге ала
жүріп, шежіре жинаушы Ахмет Жантуринге тар
ту етіп беріп кетеді [6].
«Қозы Көрпеш Баян сұлу»ды көп жырлаған
ақындардың бірі Шөже. Шөже ақын (Көкшетау)
жырды 1820 жылдан бастап, 1870 жылға дейін
елу жыл бойы жырлап келген. Оның айтқан нұс
қалары Ақмола, Семей, Торғай облыстарында
аса кең тарағандығын да зерттеп жазған Әлкей
Хақанұлы еді.
«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырының ерте
кезде жазылған қазақша бір нұсқасы Көкшетау
төңірегін мекендеген уақ тайпасынан ертедегі
Баян батырдың ұрпағы Абылхайыр Дербісалин
варианты. 73 жасында жырдың ең жақсы вари
анттарының бірін жырлап өткен Найман Қараке
рей елінен, Айтбай Дандыбайұлы туралы, сон
дай –ақ «Қозы Көрпеш Баян сұлуды» –Сыбанбай
ақын (Көкпекті), Құлтума ақын (Қорғалжын),
Баубек ақын, Бейсенбай ақын (Шыңғыстау),
Айтбай ақын (Аягөз), Қатпа ақын (Ташкенттің
түбі), тағы басқалары орындаған әсіресе көп
орындаушылары Аягөз бен Лепсі бойы ақында
ры екенін және олардың қолжазбаларының сақ
талмағанын айтады.
Болат ақын Петерборда үш күн айтып тауыса алмаса, Тобылбай бидің ұлы Арыстан ақын
Сарысу өзенінің бойында арбаның үстінде келе
жатып төрт күн ішінде айтып бітіре алмайды.
Әлекеңнің зерттеулеріне сүйенсек, Жанақ, Сы

банбай, Шөже, Бекбау нұсқалары олардың ва
рианттары мен салыстырғанда әлдеқайда шағын
болса керек.
Дегенмен жырдың қай нұсқасы болмасын
ұрпақтан ұрпаққа жеткен өшпес мәдениеттің
ұлы мұрасы.
Ә.Х. Марғұлан туралы профессор Ж.О. Ар
тықбаев: «Заманымыздың заңғар тарихшысы,
академик Ә.Х. Марғұлан «Қозы Көрпеш Баян
сұлу» жырына аса көңіл бөліп, көп жылдар бойы
жырдың түрлі варианттарын жинақтап, оларды
салыстырып зерттей отырып және сол жыр ту
дырған ортаның тарихи сипатына терең бойлап,
бірнеше ірі мақала жариялаған еді. Бүгінгі таңда
Әлекеңнен артық «Қозы Көрпешке» еңбек сіңір
ген зерттеуші жоқ. Бүгінгі «Қозы Көрпеш – Баян
сұлу» жырының ғылымға отыз шақты варианты
белгілі болса, соның көпшілігін анықтаған Ә.Х.
Марғұлан» – [9] деп жазды.
Дегенмен қазақ тарихы, этнографиясы, ар
хеология, филология, өнертану ғылымдарына
айрықша еңбек сіңірген Әлкей Хақанұлы Мар
ғұланның ғасырлар қойнауына жасаған ғылы
ми саяхатының жемісі – «Қазақ халқының эпи
калық әңгімелері (миф, легенда, ертегі-жыр,
аңызды әңгімелер) туралы тарихи-әдебиеттік
зерттеулер» атты докторлық диссертациясы
немесе «Ежелгі жыр аңыздар» атты ғылыми –
зерттеу мақалалар жинағының халқымыздың
материалды емес мәдени мұрасын жинап, зерт
теп, сақтап, қайта жандандыруда Қазақстан му
зейтанушыларына көрсетер көмегі ұлан ғайыр.
Бұл еңбекте Әлкей Хақанұлы алғаш рет халық
тың жыр-аңыздарын тарихи дерек ретінде қа
растырады.
Шын мәнінде Ә.Х. Марғұлан өткен ғасыр
дың өзінде, тарихшылар, жыршылар, әдебиет
шілер, этнографтар біріге отырып, жаңадан
табылған жазба деректер мен материалдық еске
рткіштерді салыстыра зерттеп, олардың рухани
жағына ерекше көңіл бөлу қажеттігін түсіндір
ген болатын.
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Мақалада автор қазіргі заманғы Қазақстандағы урбанизм мәсе
лесі және төл этностың қалалық өмірдегі отбасылық дәстүрлері мен
инновациялары сынды күрделі құбылыстары жайлы қарастырады.
Мәселен бағдарлы деректер базасында жүзеге асырылатын компью
терленген этнографиялық зерттеу стратегиясының проблемасын
анықтайтын, пайдалану жүйесін зерттеу және жаңа әдіснамалық тә
сілдерді іздеу. Зерттеулер жаңа инновациялық техниканы пайдалана
отырып қазақтардың қазіргі өміріндегі ұлттық дәстүрлерінің дамуі
үрдістері мен заңдылықтарын анықтайды.
Зерттеуде қазақ халқының қазіргі кезеңдегі ұлттық дәстүрлерін,
тұрмыс тіршілігіндегі үдерістер мен заңдылықтарын түрлі әдістерді
пайдану арқылы жаңа инновациялық механизмдерді ашып көрсете
ді. Зерттеу нысанына параметрлік көрсеткіштері, маңыздылығы, ур
банизациялық дәрежесі және мәдени даму қарқынымен ерекшеле
нетін, қазақ халқының көп шоғырланған ортасы Алматы және Тараз
қалалары алынды. Зерттеу халық арасында түрлі әдістегі 9 бөлімнен
тұратын этнографиялық сауалнама арқылы жүргізілген.
Түйін сөздер: дәстүр, қалалық қоршаған орта, сауалнама, града
циясы, белгісі.
The author in the article raises questions of modern urbanism in Ka
zakhstan, and such complex phenomena as family traditions and innova
tion in the urban life of the titular ethnos. Search for new methodological
approaches in this problem identified use of computerized ethnographic
research strategy, and has implemented new problem-oriented database
for this analysis. Nowadays, studies have revealed the trends and patterns
of national traditions in Kazakhs life, uncovered the mechanisms that con
tribute the use of new techniques.
Research has revealed the trends and patterns of national traditions
in the modern life of the Kazakhs, uncovered the occurrence of innova
tions based on the use of new techniques. The object of the research was
chosen Kazakh population of the two cities in Kazakhstan – Almaty and
Taraz, which differ in their quantitative parameters, importance, degree of
urbanization, and the level of cultural development. Method of sample
population, by using ethnographic questionnaire, divided into nine blocks
was used in the survey. Issues of socio-demographic, social movements,
educational status were included.
Key words: tradition, urban environment, the questionnaire, grada
tion, sign.
Автор в статье затрагивает вопросы современной урбанистики
Казахстана и такого сложного явления, как семейные традиции и ин
новации в городском быту титульного этноса. Семейный быт являет
ся одной из наиболее устойчивых сфер этнического своеобразия, и
именно здесь следует искать причины стойкого сохранения многих
традиций. Поиск новых методологических и методических подходов
к системному изучению поставленной проблемы определил приме
нение стратегии компьютеризированного этнографического иссле
дования, реализуемой в проблемно-ориентированной базе данных.
Исследования позволили выявить тенденции и закономерности
функционирования национальных традиций в современном быту ка
захов, раскрыть механизмы вхождения инноваций на основе приме
нения новых методик. Объектом исследования было выбрано казахс
кое население двух городов Казахстана – Алматы и Тараза, которые
различаются по своим количественными параметрам, значимостью,
степени урбанизации, темпами культурного развития. В исследова
нии использован метод выборочного опроса населения с помощью
этнографического вопросника, разделенного на 9 блоков. Включены
вопросы социально-демографического характера, социальные пере
мещения, образовательный статус.
Ключевые слова: традиции, городская среда, вопросник, града
ция, признак.
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Біздің республикамыздың тәуелсіздік статусын алу азамат
тық қоғамға өту, жаңа нарықтық және ақпараттық ортаның қар
қынды даму жағдайында республиканың негізгі этносының қа
лалық тұрмысындағы инновациялар мен отбасылық дәстүрлер
сияқты күрделі, көп қырлы құбылыстарын зерттеу Қазақстан
ның қазіргі этнографиялық урбанистикасының өзекті мәселе
лерінің бірі болып табылады.
Ақпараттар теориясының жарыққа шығуында «салт-дәс
түр» терминін қарастыратын болсақ, онда ол «әлеуметтік мұ
рагерліктің ерекше түрі, әлеуметтіліктің өткен үлгілерінің тура
көшірмелеріне бағытталған ақпараттар жазбасының тәсілі деп
түсіндіріледі» [1, 48 б.]. Сондықтан мұрагерліктің материалдық
және рухани мәдениетінің дәстүрлі формасы өткен қызметтің,
кәсіптің көшірмесін болжайды, «алдыңғы ұрпақтың жинақта
ған тәжірибелерін толықтай және нақтылай меңгеру» [2, 48 б.].
Бұл контексте этникалық дәстүр тұрақты мәдени қауымдастық
пен –этноспен ғана еске түсірілетін (ерекше ақпараттық «қор
ғаумен») өздерінің шектерін сақтайтын, оған қатысты индивид
тердің теңестіру қағидалары мен осы қағидалардың ұрпақтан
ұрпаққа беретін тұрақты кешенін көрсетеді [3, 216 б.].
Қазіргі әлеуметтік – мәдени кеңістікте прагматикалық тип
тегі реттеуші механизмдердің әрекет етуі, әртүрлі этностардың
жаһандық экономикалық және ақпараттық жүйеге кіруі дәстүр
лерді елеулі түрде модификацияға ұшыратып отыр. Айта кету
керек, материалдық сферада инновациялар өз жолын жылдам
табатын болғанымен, рухани мәдениет саласында кәсіптер
дің мұраланған стереотиптер шегінен шығу қарқыны біршама
төмен. Бірақ бұл жағдай қазіргі үшінші мыңжылдық табал
дырығында дәстүрлері жоғала бастаған қоғамда этникалық
дәстүрлер рөлінің адамзат тарихының алдыңғы дәуірлерімен
салыстырғанда төмендеу үрдісі болып жатқанын білдірмейді.
Керісінше, қоғамда өтпелі кезең деп аталатын қазіргі уақытта
құндылықтардың ескі жүйесі жойылып, ал жаңасы әлі қалып
тасқан жоқ, тек сақтауға ғана емес, сонымен бірге этномәдени
дәстүрдің қайта жандану тенденциясы байқалады.
Бұл үрдіс әсіресе өздерінің әлеуметтік мәдени түбіріне по
зитивті қарау, этникалық сана-сезімнің қуатты өсуі байқалатын
посткеңестік кеңістіктегі республикалар үшін маңызды. Мыса
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ХХ ғ. 90-жылдарының соңындағы қазақтардың халықтық отбасылық дәстүрлері және қалалық...

лы, бүгінде Қазақстанның отандық тарихи ғы
лымының жетекші императивтерінің бірі Дала
өркениеті номадтарының ізбасарлары болып та
былатын қазақ халқының тәжірибесі мен дәстүр
лер тарихының қайнар көзі, біздің ата-бабалары
мыздың идеялық және мәдени мұралары болып
табылады.
Ұлттық қайта жандануға қазіргі бағдарла
ну кеңестік дәуірдің 70 жыл ішінде болған құ
былыстар мен процестерге орынды «үн қатуы»
болып табылады, ол кезде этнос өмірі үлгісінің
көптеген дәстүрлі ерекшеліктерін жою жүр
ді, мемлекеттің ресми саясатына бағытталған
атеизмді белсенді тарату орын алды, дәстүрлі
мәдени құндылықтардан, қазақ халқының көп
ғасырлық тарихы мен тілінен бас тарту нәтиже
сінде мәдениеттің бір бөлігі естен шығарылды.
Сондықтан 90-шы жж. қазақстандық қоғамда
қарқынды экономикалық, әлеуметтік және мәде
ни өзгерістер жағдайында өмірлік бағыт стилін
дербес таңдау еркіндігінің өсу тенденциялары
мен қатар, мәдениеттің ұлттық ерекшеліктерімен
байланысты дәстүрлі құндылықтардың қазақтар
дың күнделікті өміріне «кіруі» байқалады. Әсіре
се бұл бүгінде республиканың негізгі этносының
қалалық ортасында, соның ішінде оның отбасы
сияқты жергілікті кесіндісінде айқын көрінеді.
Отбасылық тұрмыс, әдетте этникалық ерекше
ліктің ең тұрақты сферасы болып табылады, атап
айтқанда, онда «бөтен көзқарас үшін жабық, күн
делікті өмірде әдет-ғұрып тәртібімен бекітілген,
ұрпаққа қолдау тауып отырған отбасылық туыс
тық ортадан» [4, 125 б.] көптеген дәстүрлерді бе
рік сақтау себептерін іздеуге болады.
Жоғарыда аталғандармен байланысты жүр
гізіліп отырған зерттеу мақсаты қалалық қазақ
тардың қазіргі отбасылық тұрмысындағы халық
дәстүрлерінің қызмет ету заңдылықтары мен
тенденцияларын айқындау, осы сфераға иннова
циялардың кіру механизмін ашу, этнографиялық
сипаттағы ақпараттарды жаңа әдістер мен өңдеу
технологияларын қолдану негізінде ғасырлар
аралығында осы дәстүрлердің модификациясы
кезеңінде болып жатқан ерекше процестер мен
құбылыстардың даралануы болды. Осы мақсат
тардан шыға отырып, келесідей міндеттер тобы
анықталған:
• республиканың қалалық тұрғындары ара
сында ұлттық отбасылық дәстүрдің, әдет-ғұрып
тар мен салт элементтерінің қызмет ету мен сақ
талу дәрежесін айқындау;
• қалаларда тұратын қазақ этносы өкілдерінің
өз халқының дәстүрлі отбасылық салттары тура
лы хабардарлық сипаты мен көлемін анықтау;
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• қалалық қазақтар арасында халықтық отба
сылық дәстүрлер туралы білімдердің негізгі де
ректерінің таралуын зерттеу;
• отбасылық тұрмыстық мәдениетте «объек
тивті» этнос арақатынасы дәрежесін зерттеу;
• заманауи ақпараттық технологиялардың кө
мегімен этнографиялық материалды өңдеу әдіс
терін жасау;
Зерттеу объектісі ретінде өздерінің сандық
параметрлері бойынша ерекшеленетін, урбанда
ну дәрежесі мен мәдени даму қарқыны, әкімшілік
маңыздылығы әртүрлі Қазақстанның екі қаласы
– Алматы және Тараздың қазақ халқы таңдалып
алынған болатын. Бұл қалалардағы халықтың
полиэтникалығына қарамастан, мұндағы қазақ
тардың саны өзге ұлт өкілдері санына қараған
да басым. Мұнда келтірілген белгілер жеткілік
сіз екендігі сөзсіз, алайда дәл осы көрсеткіштер
есебі дәстүрлі-тұрмыстық мәдениет жағдайына
айтарлықтай ықпал ететін қаланың ерекшелік
терін айқындауға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні
қалалық этникалық субмәдениетте қазақ отбасы
лық дәстүрлері мен салттарының қызмет ету мә
селелерін зерттеуде (ол туралы сипаттаушы кең
көлемдегі әдебиеттерге қарамастан) репрезента
тивті бола алатын этнографиялық деректер мүл
де жоқ [5, 69-77, 440-503 бб.]. Республикада жүр
гізілген әртүрлі тексерулердің этноәлеуметтік
материалдары негізінен ауыл халқына қатысты
[6, 30-35 б.]. Сондықтан осы зерттеудің объекті
сі мен пәні ерекшеліктерімен байланысты нақты
ақпараттық материалды жинақтау әдістерін таң
дау туралы сұрақ заңды түрде тұрды. Бұл үшін
шартты түрде 9 блокқа бөлуге болатын этногра
фиялық сұрақ кітапшасының [7] көмегімен Ал
маты және Тараз қалаларының халқын ішінара
сауалға тарту әдісі қолданылған болатын.
Алғашқы төртеуіне сауалға тартылушылар
дың әлеуметтік-демографиялық құрамын, миг
рациялық және бейімделу процестері, көшіп-қо
ну, білімділік статусы, заманауи қалалық отбасы
құрылымын және т.б.(мысалы: жынысы, жасы,
әлеуметтік жағдайы, білімі, қалада тұру мерзімі,
қайдан келді, отбасы жағдайы, жанұя құрамы,
ата-анасы, жұбайының ұлты және т.б.) сипат
тайтын сұрақтар кірді. Мұнда қарым-қатынас
жасау тілі, тұлғааралық байланыстар, отбасын
дағы еркек пен әйелдің рөлдік қызметімен бай
ланысты кейбір этникалық сипаттамалар көрініс
табады. Халық дәстүрлері мен инновациялары
туралы ақпаратты алуда басты назар отбасылық
тұрмыстың дәстүрлік дәрежесі мен үйлену, туу
және жерлеу рәсімдерінің сақталуын үш аспекті
де ашатын блоктарға шоғырланған: а) салт-дәс
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түрді білу; б) оларды сақтау (тұрмыста); в) олар
ға қатынасы.
Одан басқа жекелеген блоктар діни нанымсенімдер, діни салттар, сонымен қатар отбасы
лық-туыстық қатынастар мәселесімен байла
нысты (материалдық, моральдық-этикалық және
мәдени). Көрсетілген блоктарға барлығы 156 сұ
рақ кірді.
Қойылған мәселелерді жүйелі зерттеуде жа
ңа әдіснамалық және әдістемелік тәсілдер іздеу
«сараптама» түріндегі компьютерленген этног
рафиялық зерттеу стратегияларын қолдануды
анықтады, ол Алматы және Тараз қалаларының
материалдары бойынша «ХХ ғ.90 жж. соңында
ғы қазақтардың қалалық тұрмысындағы халық
тық отбасылық дәстүрлер мен инновациялар»
[8] мәселелік – бағдарланған мәліметтер базасы
(МБМБ) жүзеге асырды. Осыған ұқсас талдау
дың негізгі кезеңдеріне кіреді:
• зерттеушілік міндеттерді қою, мазмұнды
болжамдарды құрастыру;
• зерттелуші үрдіс пен құбылыстар үлгісін
маңызды деңгейде құру;
• таңдалған үлгі шеңберінде зерттеу объекті
сін сипаттайтын бірдей ақпарат көздерін іріктеу;
• этнографиялық сауал барысында алынған
мәліметтерді моделдеу және ақпараттарды ма
шина оқитын формада көрсету;
• бағдарламалық қамтамасыз етуге сәйкес
келетін мәліметтер түрі, сондай-ақ қойылған
міндеттер сипатына жауап беретін талдау әдісін
таңдау, бұл жағдайда мәліметтер базасын басқа
ру жүйесі (МББЖ).;
• машина оқи алатын мәліметтерді нақтылы
міндеттер мен деректер ерекшелігіне бағдарлан
ған стандартты МББЖ көмегімен өңдеу;
• зерттеу нәтижелерін түсіндіру, ұсынылған
болжамдарды қабылдау немесе жалған екенін
көрсету [9, 39 б.].
Осы көзқарастың тартымдылығы, біріншіден
өз параметрлері бойынша (бақылау бірліктерінің
жеткілікті үлкен көлемі, оған салынған ақпа
раттардың біркелкілігі және тәуелсіз кездейсоқ
белгілердің болуы) көпшілік деректерге жатқы
зуға болатын этнографиялық сұрақ кітапшасы
ның құрылымы түрінде, стандартты, бірыңғай
формадағы ақпарат жазбалары бар формуляр
түрінде берілген алғашқы құжаттар жиынты
ғын көрсетеді. Сұрақ кітапшасының формуляры
мәселелік-бағдарланған мәліметтер базасымен
құрылған дайын үлгіні көрсетеді. Екіншіден,
ғылыми жұмыс болжамдарды анықтау, этногра
фиялық дерек мәліметтерін айтарлықтай күрделі
компьютерлік өңдеуді талап етеді. Үшіншіден,
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көптеген мәліметтерді топтастырып талдау қара
пайым болса да үлкен сандық есептеулерді қажет
етеді, бірақ біліксіз еңбектің ауқымды шығынын
талап етеді. Компьютерді пайдалану зерттеуші
үшін еңбек сыйымдылығы көп жұмысты есептеу
машинасына беруге мүмкіндік береді.
Мәселелік-бағдарланған мәліметтер базасын
құру этнографиялық деректердің көпшілік ма
териалдарын компьютерде жинақтау және оның
нақты мәселе бойынша машинада өңделген нә
тижелерін болжайды. Сақтаудың осындай әдісі
ақпараттарды бірнеше рет қолдануға жол бере
ді, кез келген зерттеушіге мәліметтер мен оның
әртүрлі әдіс бойынша өңдеу (оның ішінде мате
матикалық статистика әдістерін тарта отырып)
нәтижелеріне қол жетімділікті қамтамасыз етеді.
Басқаша айтқанда, МБМБ екі қызметке ие: мұра
ғаттық және зерттеушілік.
Жоғарыда көрсетілгендей, компьютерленді
рілген сараптамалық зерттеу кезеңдерінің бірі
этнографиялық дерек (сұрақ кітапшасы) негізін
де машина оқи алатын құжат құру болып табы
лады, басқаша оны үндестіру (формализация),
сонымен қатар дерек көзіндегі мәліметтердің то
лық жазуын кейін компьютер жадына енгізумен
ескерілетін бірыңғай өлшеу жүйесін жасау.
Мәселенің мақсаты мен міндеттерін қою ба
рысында қалдырылған толық көлемде ашуға
мүмкіндік беретін белгілерді бөлу мәселесі мұн
да қажет емес. Олар этнографиялық деректер
ді құру процесінде жасалған және қазақтардың
қалалық тұрмысындағы халықтық отбасылық
салт-дәстүрлердің қызмет ету заңдылықтары
мен тенденцияларын зерттеуге бағытталған. Бі
рыңғайланған сауалнама белгілерін өлшеу үшін
гуманитарлы зерттеулерде негізінен атаулар мен
реттік қатар шкалалары қолданылады. Атаулар
шкаласында алдымен мазмұны бойынша (біздің
жағдайда – әрбір сұраққа жауаптар нұсқасы –
белгі) маңыздылық дәрежесі немесе белгі града
циясының арақатынасы негізінен шыға отырып
белгілер градациясы ретке келтірілген. Кейін
бөлінген көрсеткіштерге сандық реттік қатар
түрінде (код) индекс беріледі. Атаулар шкаласы
бойынша сандық және сапалық белгілер өлше
неді. Реттік шкалада өлшеу қағидасы ранжирлеу
атауын алған. Ол белгілердің нақтылы мәндері
нің пайда болу жиілігінің кемуі бойынша жүр
гізіледі.
Этнографиялық сұраулар тізімі негізінде
бірыңғайланған сауалнама қалай құрастырыл
ғанын нақтылы қарастырамыз, респондентке
қойылған бірінші сұрақ оның жынысымен бай
ланысты. Бірыңғайланған сауалнамада «жыны
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сы» белгісімен бекітіледі, ал оның градациясы
– «ер» және «әйел». Градацияға сәйкесінше «1»
және «2» кодтары беріледі. Келесі сұрақ: «Сіз
дің жасыңыз?» деп сұралады. Сұраулар тізімін
де респондент жай ғана сауал алған сәтке дейінгі
өмір сүрген жыл санын көрсетеді. Сауалнамада
бұл белгі нің екі ашық шегі бар – «20 жастан
төмен» және «80 жастан жоғары», «жас топта
ры» ретінде тіркеледі. Осы шектер ішінде бел
гінің аралық градациясында – «20-дан 29 жасқа
дейін», «30-дан 39 жасқа дейін» және т.б. болады.
Аралықтың оңтайлы мөлшері, құбылыс ерекше
лігі қарастырылатын оның мәні Г.А.Стерджесс
формуласы көмегімен есептеледі.
(К)=(Х max – X min)/(1+3,2 lg n)
[10, с. 49]

Біздің жағдайымызда аралықтың оңтай
лы мөлшері 10 жылды құрады. «Жас топтары»
белгісін басқыштап салалағаннан кейін сандық
қатар түрінде кодтау жүргізіледі. «Қалада тұру
мерзімі», «Қанша жасыңызда қалаға көшіп кел
діңіз?» белгілері осыған ұқсас құралады.
«Ер (әйел) ұлты» белгісінде градация көрі
ну жиілігінің дәрежесі бойынша ранжирленеді:
орыс, украин, еврей, немісжәне т.б., мұнда «бас
қа да» деген градация қарастырылған, салыстыр
малы қарастырғанда сирек кездесетін жұбайлар
дың ұлты түсіндіріледі.
Тіпті барлық белгілерде 0 деген код берілетін
«көрсетілмеген» (шындығында – жауабы «жауап
беруге қиналамын») деген градация қарастырыл
ғанын айта кету керек. Этнографиялық дерек ма
териалдары бойынша бірыңғайланған сауалнама
үзіндісі 1-суретте келтірілген.

1-сурет

Бірыңғайланған сауалнама мәліметтері мә
ні бойынша машина оқи алатын формада көр
сетілетін жаңа екінші дерек, кейін стандартты
мәліметтер базасын басқару жүйесі (МББЖ)
негізінде қалыптасқан МБМБ енгізіледі. Біздің
таңдауымыз Microsoft фирмасының Access for
Windows-на тоқталды. Бүгінгі күні бұл қара
пайым және «достық» графикалық пайдалану
224

шы интерфейске ие, ең атақты және қолжетімді
МББЖ.
МББЖ Access МБ процессор бар, мәліметтер
ге кіруге болатын объектілер және пайдаланушы
бағдарламаларды жылдам құру үшін формалар
конструкторы. Өңдеудің визуалданған құралда
рын толықтыру үшін қызметтер мен процеду
раларды құруға болады, сонымен қатар ескішіл
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операцияларды макрокомандаларды ұйымдас
тыру көмегімен автоматтанд МБМБ құруда Ал
маты және Тараз қалаларының материалдары
бойынша «ХХ ғ. 90-жылдарының соңындағы
қазақтардың қалалық тұрмысындағы халықтық
отбасылық дәстүрлер мен инновациялар» келе
сідей шарттарды қамтамасыз етуі қажет болды:
ыңғайлы формада бірыңғайланған сауалнама
мәліметтерін барлық көшірмесі бойынша сақтау;
берілген әртүрлі критерийлер бойынша диа
логтық режимде мәліметтерді талдау мүмкіндік
терін алу;
әртүрлі белгілері бойынша топтар құруды
қамтамасыз ету. Экран мен принтерге кестелік
формаларды шығару;
әртүрлі гистограммалар, диаграммалар мен
графиктер түрінде өңделген бірыңғайланған сау
алнаманың нәтижесін көрнекі түрде көрсету.
Access-те бірыңғайланған сауалнамалар мә
ліметтерін өңдеу ыңғайлы болу үшін кестелік
форма жүйесі құрылады, онда белгілердің жеке

атаулары (мазмұны) (2-сурет), жауаптар нұсқа
лары (олардың градациялары) және әрбір рес
пондентке градациялар кодтарының көмегімен
толтырылған кестелер.
МБМБ-да этнографиялық материалдарды
өңдеуде жекелеген математикалық әдістер қарас
тырылған, оның ішінде факторлық топтар әдісі,
ол белгілі бір деңгейде белгілер арасындағы бай
ланысты орнатып, зерттеу, аспаптарға қосылған
әрбір факторлар белгілерінің жекелеген бөлім
дері бойынша ықтимал бөлулері бар, жиынтық
бөліндісін (шартсыз) алу, сонымен қатар жұп
(шартты) бөлуді де қарастырады. Шартсыз бөлу
жекелеген факторлардың құрылымын айқындау
үшін қолданылуы мүмкін, ал шарттылары се
беп-салдарлық байланыстарды ашу үшін қажет.
МБМБ-да кестелік және графиктік формада дай
ындалған топтастырылған сауалнамалық мате
риал этнографиялық зерттеу көрсеткіштеріндегі
өзгерістердің заңдылықтары мен тенденциялары
туралы жалпы түсінікті беруге мүмкіндік береді.

2-сурет

Осылайша, ұсынылған әдіс мәселелік бағ
дарланған мәліметтер базасын құруда Алматы
және Тараз қалаларының қазақ халқын этногра
фиялық сұрау материалдары бойынша қалалық
ISS N 1563-0269

қазақтардың қазіргі отбасылық тұрмысындағы
халықтық салт-дәстүрлер мен инновациялардың
қызмет ету өзекті мәселесін жүйелі деңгейде
зерттеуге, олардың көріну заңдылықтары мен
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тенденцияларын айқындауға мүмкіндік береді.
Этнографиялық материалдарды өңдеу барысын
да алынған нәтижелер республикамыздағы қа

зіргі этникалық үрдістер мен құбылыстар тура
лы білімдердің айтарлықтай баюына мүмкіндік
береді.
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Түркиядағы қазақ диаспорасының этнографиялық ерекшелік
терін, бөгде ортадағы өзара ықпалдастық үрдісінің этникалық мә
дениетке тигізген ықпалын ғылыми талдау, сонымен бірге олардың
қазіргі кезеңдегі отбасылық қатынастарындағы әдет-ғұрып, салтдәстүрлердің сақталуы мен ерекшеліктерін саралау мақсатын алға
қоя отырып мақалада қазақ диаспорасының қазіргі кездегі тари
хи-этнографиялық соның ішінде бала туу және тәрбиелеуге байла
нысты, үйлену салт-дәстүріндегі құдалық, неке заңдылықтары, той
өткізу, енші беру сынды әдет-ғұрыптық ерекшеліктері қарастырыл
ған. Зерттеу этнографиялық жүргізілген экспедиция бойынша бүгінгі
күні Түркия Республикасының қазақтар көп қоныстанған Ыстамбұл
қаласының Зейтінбұрын және Гүнешлі аудандарында тұрып жатқан
қазақ диаспорасымен кездесу барысында алынған естелік-жазбала
ры, ел аузынан жазылып алынған мәліметтер, Ыстамбұл қаласындағы
«Қазақ қоры» мұрағатындағы мәліметтер, Алматы облысы Қарасай
ауданындағы Түркиядан келген оралмандар арасынан алынған мағ
лұматтар мен статистикалық мәліметтер құрайды. Сондай-ақ, Түркия
қазақтарының тарихы жөнінде және осыған дейінгі жазылған еңбек
тер мен баспасөз бетіндегі мәліметтер негізге алынды.
Түйін сөздер: түркия қазақтары, диаспора, салт-дәстүр, ырым,
неке, нәресте, ұлт, отбасы.
The article deals with the ethnographic features of the Kazakh diaspora
in Turkey, the scientific analysis of the impact of foreign environment for
the process of ethnic culture through mutual influence, as well as their
traditional family relationships, customs and traditions. The purpose of this
article is to show particular rituals associated with childbirth and parenting,
marriage customs and traditions, such as matchmaking, marriage engage
ments, conducting weddings and others. The study is based on materials
of ethnographic expedition in densely populated by Kazakhs Zeytiburun
areas of Istanbul and Guneshli obtained during interviews with representa
tives of the Kazakh Diaspora, on archival materials «Kazakh Fund» Istanbul,
ethnographic study of Kazakh immigrants from Turkey living in Karasai dis
trict of Almaty region.
Key words: diaspora, immigrant, wedding rituals, tradition, nation,
family.
В статье рассматриваются вопросы этнографических особен
ностей казахской диаспоры в Турции, научного анализа воздействия
инородной среды на процесс этнической культуры путем взаимного
воздействия, а также их традиционные семейные отношения, обы
чаи, традиции. Целью данной статьи является показать особеннос
ти обрядов, связанные с деторождением и воспитанием, свадебные
обычаи и традиции, такие, как сватовство, брачные обязательства,
проведение свадьбы и др.
Исследование базируется на материалах этнографических экс
педиций в густонаселенные казахами районы Зейтибурун и Гюнеш
ли г. Стамбула, полученных в ходе опроса представителей казахской
диаспоры, на архивных материалах «Казахского фонда» г. Стамбул,
этнографического исследования казахов-репатриантов из Турции,
проживающих в Карасайском районе Алматинской области.
Ключевые слова: диаспора, репатриант, свадебные обряды, тра
диция, нация, семья.
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Қазақстан Республикасы ұлттық тұтастығымызды қалып
тастыру мақсатында шетелдердегі қандастарымыздың этника
лық тарихын, дәстүрлі мәдениетінің сақталуын, өзгерісін, бөг
де ортадағы этникалық және этномәдени үдерістерін ғылыми
талдауды маңызды міндет етіп қояды. Елбасы Н.Ә. Назарбаев
дүниежүзі қазақтарының ІІ құрылтайында жасаған баяндама
сында: «Дүниеде қазақ деген ұлт біреу, демек оның ұлттық
болмысы, салт-санасы, әдет-ғұрпы – барша қазаққа тән, оның
ғажайып мол рухани қазынасы да – бөліп-жаруға жатпайтын
ортақ байлық. Cондықтан сырттағы қазақтың әдебиеті, мәде
ниеті, өнері деген қолдан жасалатын шек-шекара болмауға тиіс,
тағдырдың жазуымен туған топырақтан шеттеп кетуге мәжбүр
болған ата-бабаларымыз бен олардан тараған ұрпақ жасаған
мол рухани қазынаны шашпай-төкпей жинап алуымыз, оны ата
жұртта және барша әлемге таныстыру аса маңызды шаруа», –
деп көрсетті [1, 8 б.]. Осыған байланысты бүгінде мемлекетіміз
сырттағы қазақтардың рухани-мәдени қажеттіліктерін, сұра
ныстарын зерттеп білу арқылы қол ұшын көрсетуде. Негізін
де қазақ диаспорасы мен оралмандар мәселесі, Қазақстандағы
этникалық үдерістердің барысы зерттеу нысаналарынан сырт
қалып отырған жоқ. Мұның өзі мемлекетіміздің сырттағы қа
зақтардың тыныс тіршілігін қалт жібермей, олардың әлеумет
тік мәдени қажеттіліктерін зерттеп білуге деген ұмтылыс деп
білеміз. Бір жағынан шет жерлердегі қазақтардың жергілікті
халықтар ықпалында қалыптастырған дәстүрлі мәдениетіндегі
ерекшеліктерді, ұқсастықтарды сараптау Қазақстандағы этно
логия ғылымының өзекті мәселелерінің бірі болып саналады.
Тарихтың әртүрлі оқиғалары зардабынан ауа көшіп қоныс
танған қазақ ұлтының жиырма мыңға жуығы Түркия Республи
касында тұрып жатыр. Олар өткен ғасырда түрлі тарихи себеп
терге байланысты ата-жұртынан ауып түрік еліне қоныстанған.
Қандастарымыз қаншама тағдырдың тәлкегінен өтіп, ондаған
жылдар бойы бөгде ұлт арасында мекен етіп отырса да халқы
мыздың ежелден жалғасын тауып келе жатқан өзіндік болмы
сын, әдет-ғұрпын, салт-санасын сақтап келе жатыр.
Түркияға ауған қазақ зиялылыларының бірі Халифа Алтай:
«Бүгінгі Түркия қазақтарының түріктерден ерекшелігі өздері
нің ата салты мен халық дәстүрлерінің кейбірін сақтап қалуда.
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Мәселен кісі жерлеу, оның жетісі, қырқы мен
жылын беру бар. Тойлар қазақтың салт-дәстүр
лері бойынша өтеді», – деп көрсетеді [2, 105 б.].
Дегенмен де, көптеген жылдар бойы басқа
этностың әлемінде өмір сүрген соң, жат жердің
тілі, мәдениеті, санасы, ұлттық психологиясы,
салт-дәстүрі сол жерде тұрып жатқан қазақтар
ға да әсер етпей қоймайтыны анық. Оның үстіне
қазақ диаспораларының түріктермен қаны, діні
тамырлас, тілі ұқсас болуы да олардың басқа ха
лықтармен салыстырғанда біртіндеп сіңісіп ке
туіне оң ықпал еткен. Мәселен, жастардың тілін
ұмытуына басқа жергілікті ұлт өкілдерімен отба
сын құруы себеп болса, олар және олардың ба
лалары жеті атаны тізбектеп айту дегенді, тіпті
ана тілін де ұмыта бастаған. Бұған бірінші себеп
отырықшы өмірге көшу болса, екіншіден ара
лас семьяда ұлттық әдет-ғұрыпты сақтауға мән
берілмей, тұрмыс заңы, әдет-ғұрыптағы аралас
тық қалыпқа түсіп, негізгі түбірін сақтай алмай
қалған. Мәселен, Түркиядағы аралас отбасында
түрік халқының салт-дәстүрлері басымдық рөл
ге ие болып, қазақтың байырғы салт-дәстүр түр
лері өзінің мазмұны және түрі жағынан өзгеріске
ұшыраған [3].
Мұндай құбылыстардың кең етек жаюына
бір жағынан көнекөз қариялардың азайып бара
жатқандығы да әсер ететіндіктен, қазіргі кезде
қазақ жастарына мәдениетін, тілін, салт-дәстү
рін сақтау өзекті мәселенің бірі болып отыр.
Қазақ халқының өмірінде нәрестенің дү
ниеге келуімен байланысты туған ырымдар,
жол-жоралар көп, халқымыздың салт-дәстүрінде
бала туылғаннан бастап, есейгенше қатар жүре
тін жөн-жоралар болсын, мейлі баланы ұлттық
тәрбиелеу жағында болсын барлығы да бала тәр
биесінен басталары хақ.
«Балалы үй базар» дейді қазақта, әсіресе жас
келіннің бойына бала біткенін сезген ене оны өз
қамқорлығына алып, пәле-жаладан, тіл көзден
сақтаудың шарасын істей бастайды. Абысынажын, ауыл әйелдерін жинап, «құрсақ тойын»
өткізе бастайды. «Құрсақ шашу» Түркия тұрып
жатқан қазақтарда да бүгінге дейін жалғасын та
бады. Сондай-ақ, әйелдің тез босануына жаса
латын «жарыс қазан» ырымы да қазақ арасында
бүгінге дейін кездеседі.
Түркиядағы қазақ диаспорасының тарихын,
салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын алғаш зерттеген
Швециялық ғалым Ингвар Сванберг. Оның 1989
жылы «Түркия қазақ босқындары» атты кітабы
ның бір тарауы «Казахская диаспора: Проблемы
этнического выживания» орыс тіліне аударыл
ған [4].
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И. Сванбергтің пікірінше, түркі халықта
рының ішінде басқа түркі тектес халықтармен
салыстырғанда қазақтар – ассимиляцияға көп
ұшырамайтын диаспора. Бұл шеттегі қазақтар
дың ұлтына, ата-жұртына, тіліне, дініне, салтдәстүріне, жалпы алғанда ұлттық мәдениетіне,
дәстүрлі халықтық дүниетанымына, даналыққа
деген керемет құштарлықтың, өшпес үміттің нә
тижесі [4, 44 б.].
И. Сванберг өз еңбегінде ғалым Улла Йо
хансеннің Алтайкөй кентінде 1957 жылы көрші
үйде дүниеге келген ұл баланың жөн-жоралғысы
туралы жазған деректерінен мысалдар келтіреді.
Қазақтарда әйел босанып жатқан кезде арқанға
керіп қойған. Дүниеге келген нәрестенің денесін
тұзбен сүртіп, орап шомылдырады да анасының
қасында үш күн ұстайды. Алғашқы үш күн ана
сы баласын жатпай, тұрмай күзеткен, себебі «са
ры албасты», «қара албасты» қаскүнем күштер
ұрлап кетеді деген сенім болған. Екі жақтың ту
ған туыстары, дос жарандары, көрші қолаңдары
жиналып босанған әйелдің қасында ән айтып, би
билеп, ойындар айнау арқылы көңілін көтеріп,
ұйықтатпауға тырысқан. Кешке ер адамдар кар
та ойнап, ал әйелдер әңгіме дүкен құрып, тігіс
тігіп, балаларға қараған [4, 174-175 бб.].
Синьцзяннан ауып келген қазақ әйелдерінің
айтуынша баланың кіндігін жіппен байлаған,
2-3 күн өткен соң кіндік кеуіп түскеннен кейін
оны ағашқа немесе қазақ үйдің жоғарғы жағына
іліп қойған [4, 175б.]. Ал, Түркияда олар бала
ның кіндігін үш күн аяғына байлап, одан кейін
бесікке, жастығының астына қойып сақтаған. Ол
баланың кезбе болып кетпеуі үшін жасалатын
ырым. Қазіргі таңда баланың түскен кіндігі ту
ралы дәстүр өте сирек кездеседі.
Үшінші күні нәрестені дәстүрлі бесікке бө
леген. Бұндай бесікті 60-жылдарға дейін қолдан
ған, Алтайкөйде әлі күнге дейін бесікке салады.
Бірақ басқа қалаларда Ыстамбұлда нәрестелерді
арнайы балалар төсегіне жатқызады. Бесікке са
ларда молда құран оқыған. Баланы бесікке сала
тын әйелді «бесік шеше» деп атайды. Ол міндет
ті түрде туылған баланың үйіне мал сойып және
туылған нәрестеге сый алып келуі керек. Ақпа
рат беруші А. Полаттың айтуынша осы күнге
дейін «бесікке салу» дәстүрі сақталған [1].
Баланы босана салысымен бір жеті өткеннен
соң, мал сойылып шілдехана өткізіледі. Босан
ған әйелге қой малы сойылып арнайы ас «Қал
жа» дайындалады. Босанған әйел міндетті түрде
қойдың мойын омыртқасын мүжиді, мүжілген
омыртқаны кереге іліп қойған. Егер омыртқалар
ажырап кетпей кепсе, жақсы ырым саналған, яғ
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ни баланың мойны тез бекиді деп ырымдаған.
Бұл дәстүр осы күнге дейін сақталып келеді.
Көрші-қолаңы, туыстары сый ретінде құс етін,
әсіресе тауық етін, оның жұмыртқасын әкеледі.
Сонымен қатар, қазақ отбасыларында ұл босанса
екі қой, қыз босанса бір қой сойып ас берген не
месе мешітке апарып таратады.
Әдетте, босанған әйелді қорғалмаған
«qunarsis» деп 40 күнге дейін үйден шығармаған
және осы уақытта кейбір тиым салынған ереже
лерді ұстанады. Босанған әйел үш күнге дейін
үй шаруашылығын жасамайды. Қырық күн өт
кеннен соң анасы баланың шашын алып, шашты
баланың жастығының астына немесе орап жерге
көмген [4, 175 б.].
Жас нәрестенің, әсіресе ұл баланың өмірге
келуі отбасы мүшелеріне, әкесі мен атасына, на
ғашы жұртына үлкен қуаныш әкелген. Сондық
тан осындай қуаныштарда «сүйінші» сұралады.
Түркиядағы қазақтарда сүйінші сұрау сирек бол
са да әлі күнге дейін бар. Сол үйдің балалары
туған туыстарынан сүйінші сұрайды. Әрине,
сүйінші сұраған адамға ақшалай не заттай сүйін
шісі беріледі.
Дүниеге келген нәрестенің кіндігін кескен
әйел «Кіндік шеше» туралы, И. Сванберг: «Кін
дік шеше» туыстық қатынастың бір түрі, бұл қа
зіргі күнге дейін сақталып отырған дәстүр. Жүк
ті әйелдердің перзентханаларда босануларына
байланысты, кіндігін кескен адам, дос-жаран
дары немесе туған-туыстарының ішінен тағай
ындалады. Нәрестенің ата-анасы кіндік шешеге
сыйлықтар жасайды. Бала да өсіп ержеткенше
кіндік шешесіне ерекше құрметпен қарайды деп
жазады [4, 172 б. ].
Бала алғашы қадамын жасай бастағанда
аяғына тоқ ішекті немесе аттың қылын байлап,
пысық, жүрісі жылдам, алғыр әйелге осы қасиет
тері балаға жұғады деген оймен тұсауын кестір
ген. Түркия қазақтарында әлі күнге дейін бұл
дәстүр өз жалғасын табуда, бірақ қазір баланың
аяғын ала жіппен байлайды.
Қазақ халқында қалыптасқан салттың бірі
үйдің үлкен баласын ата-әжесінің қолына, яғни
күйеуінің ата-анасына немесе үлкен ағасына бе
ру. Бұл баланы «асыранды бала, «қолбала» деп
атайды.
Неке қию, үйлену салт-дәстүріне келетін бол
сақ, үйлену тойында қазіргі түрік және қазақ дәс
түрлері аралас жүреді. Оған себеп, түркілік тегінің
ортақтығы және мұсылман дініқазақтардың түрік
қоғамына тез бейімделіп кетуіне мүмкіндік берген.
Түркиядағы қазақтардың ассимиляцияға тү
суiне өзiндiк септiгiн тигiзiп жатқан тағы бiр
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фактор – аралас некелер. Түрiк халқымен қыз
алысып, не қыз берiсіп жатқан қазақ отбасылары
да жоқ емес. Мәселен Түркиядағы аралас отба
сында түрік халқының салт-дәстүрлері басым
дық рөлге ие болып, қазақтың байырғы салтдәстүрлері өзінің мазмұны және түрі жағынан
өзгеріске ұшыраған [3, 104-105 бб.].
Қазақ жігіттерінің некеге тұру жасы 30 аса
отбасын құруға және толық жауап беруге мате
риалдық негізі қаланған кезде үйленеді. Дәстүр
бойынша Түркияда отбасы үшін бар жауапкер
шілік ерлерге жүктелген. Жоғары білім алмаған
қыздар көп жағдайда кәмелетке тола салысымен
күйеуге шығып, күйеулеріне отбасылық өнді
рісте көмектеседі. Қазақ жастарының өкілде
рі Батыс Еуропа, Солтүстік Америка елдерінен
жұмыс пен жақсы өмір іздеп өз үйлерін жиі тас
тап кетіп жүр және соңғы алты жылдың ішінде
Қазақстанға көшіп келуге әрекет ете бастады [5,
2-б.]. Қазақстанға келген қандастырымызда бү
гінде тарихи Отанындағы қазақ қыздарымен от
басын құрауда.
Жүргізілген далалық зерттеу экспедициясы
ның нәтижесінде байқағанымыз Түркиядағы қа
зақтарда да әлі күнге дейін жеті атаға толмаса
үйленбейді. Сондықтан әр қазақ өзінің аталық
шежіресін жақсы білуге тиіс. Қазақтар аталық
шежіресін есте сақтауды мықтап меңгеріп, өзін
дік салт-дәстүрін қатаң ұстанған дейді Әбдуақап
Қара (ІІ).
Құда түсіп, қыз ұзату жоралғылары. Адам
өміріндегі ең бір қызықты да, қуанышты да
ұмытылмас белең – оның үйленіп, жеке отау
тігуі. Қазақ халқының ұлын үйлендіріп, қызын
ұзатуда ғасырлар бойы желісін үзбей жалғасып
келе жатқан өзіндік салт-дәстүрлері бар. Қазақ
тар әлемнің қай түкпірінде жүрмесін ертеректе
баласының болашағын көздеп, өздеріне тең, те
гін білетін адамдармен құдаласуға тырысатын.
Осы жөнінде ғалым Ислам Жеменей де, қазақ
тардың ұл-қыздары өздерінің болашақ жарын
таңдауға ешқандай еркі болмайтын, қалыңдық
ты олардың ата-аналары таңдайтын деп жазған
[6, 126-128 бб.]. Түркия қазағы Айша Полат:
«..қызды айттыру үшін жігіттің ата-анасы бір
үйдің қызын көріп, мақұл деп таныса, өздерінің
балаларымен ақылдасады. Егер жігіт мақұлдаса
қызды сұрап барады», – дейді (І). Бірақ ақпа
рат берушілердің көбі қазіргі таңда жастардың
бір-бірімен өздері танысып, үйленіп жатқанда
рын айтты. Жігіт үйленер алдында әуелі өзіне
ұнайтын теңін іздестіреді. Бұл дәстүр – «қыз
көру», «жар таңдау» деп аталады. Жігіт қыз
бен келіскеннен кейін, оның ата-анасы ағайын-
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туыстарымен ақылдасып қыздың үйіне жаушы
жібереді. «Жаушы» – қыз айттыруға баратын
өкіл. Ол жөн-жосықты білгіш, сөзге шешен,
әзілге жүйрік адам болуы шарт. Міндеті – қыз
әкесін көндіріп, бойжеткенге құда түсіп, құда
лыққа келер күнді белгілеп қайту. Бірақ қыз жа
ғы бірден жауап бермейді. Сондықтан жаушы
кеткеннен қыздың ата-анасы ағайындарын ша
қырып, ақылдасып келісімге келеді.
Түркиядағы қазақтарда ертеден келе жатқан
«сырға салу», «айттыру» дәстүрлері де кездесе
ді. Кей жағдайларда қыз жігітке ұнаса, жігіттің
анасы екі жаққа бірдей таныс адамды жіберіп
айттырып та жатады. Негізі сырға салуға 3-4 үл
кен кісілер барады. Ол кезде жігіт пен қыз бір-бі
рін көрмеуі де мүмкін (ІІІ).
Түркия қазақтары қыздарының тұрмыс құру
жасы 14-22 жас аралығы, ал ер бала 16-24 жас
деп көрсетеді [4. 179-б.]. Қазіргі уақытта қыздар
дың тұрмыс құру жасы 18-25 жас, ал жігіт жасы
25-30 жасқа дейінгі аралықты қамтиды. Түркия
қазақтарының «қалың малға» беретін ақшасы
түрлі шамада 500-ден 4000 долларға дейін сом
маны құрайды.
Қалың малмен бірге «Сүт ақы», «Жүктің кө
рімдігі» деген ырымдар да бар, олардың құны да
әртүрлі 1000 долларға дейін жетеді (ІІІ).
Түрік халқынан енген ырымдардың бірі қы
на шөбін жағу «Kina gecesi» қына түні қыз ұзату
тойы алдында қыздың үйінде құрбы құрдастары,
жақын туыстары жиналып өткізілетін бұл дәс
түр түріктерден енген. Оған тек қыз-келіншек
тер ғана қатысады. Қыз тұрмысқа шығатынның
алдында бір күн бұрын жасалады. Билеп, өлең
айтып, көңіл көтеру үшін жасалады. Тұрмысқа
шығатын қызды ортаға алып қынаны суға езіп
қыздың алақанына жағады. Қынаны күйеу жігіт
жағы әкеледі. Қызға жаққан соң, қасындағы қыз
келіншектерге кезегімен жағылады (ІV).
Осындай мерекелерде, Түркия, Ауған, Иран
қазақтарының ауызбірлігі бекем, олар осындай
жиылыстардан қалмауға тырысады. Бұндай ісшараларды барлығы яғни қыз жақтан рулас,
аталас ағайындарының бәрі бірігіп жасайды. Со
нымен қатар, «жеңгетай», «төс тартар» кәделері
жасалынады, бұл кәдеге күйеу жігіт ақша-пұлын
дайындап келуі қажет. Ал күйеу жігітке қыз
дың анасы тәтті салынған табақ тартады. Оның
үстіне түріктің ақшасы лира немесе доллар са
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лып шашу шашады. Күйеу жігітке төс тартқанда
күйеу мен қатар қыздың жезделері де күйеу та
баққа ақша салып күйеу жігітке жәрдем береді.
Салған ақшаны жеңгелері сонда отырғандар бө
ліп алып жатады.
Ертедегі қызды ұзатқанда айтылатын «сың
су» қазір қалып бара жатқан салттардың қата
рында. Дегенменде орта жастағы қыз-келіншек
тер «сыңсу» айтқан:
Отқа қойған жез шәйнек тез қайнайды
Өгей емес өз шешең жыламайды
Жылаған шешемді жұбатайын
Не дегеннен көңілі қалса да ауыртайын
Қош аман бол ауылым-ай
Суға салса жас шыбық салмақ қайда
Тал шыбықтай ойнаған оң жақ қайда
Кісі әкесі кісіні әке деймін
Қайран әкем өзіңдей әке қайда дейді (V).

Бұрынғы қызға «ұрын келу» салты қазір жоқ.
Әдетте Түркия қазақтары тойды жаз айла
рында өткізеді себебі Түркиядан Еуропаға кет
кен қазақтар арнайы демалыс уақыттарында
осында ағайын туыстарына келіп, бәрінің бас
тары бір қосылып қалады. Оның үстіне бұндай
жиылыстар жастар үшін де керек дейді. Себебі
балаларымыз өзге ұлтқа үйленгенше осындай
жиылыстарда бір-бірін көріп танысады дейді
Мансұр Тәйжі (VI).
Тойға ағайын туыс, жекжат жұрағаттың
барлығы, сонымен қатар, сол Ыстамбұл, Измир
тағы басқа қалалар мен ауылдық жерлерден кел
гендер бар, еуропадан келгендер бар барлығы
600-700-дей адам жиналады.
Қорыта келсек, Түркия қазақтарының өмір
салтында бірқатар өзгешеліктер бар екенін көріп
отырмыз. Жастар барған сайын салт-дәстүрді
сақтауға немқұрайды қарауда. Сондықтан диас
пора өкiлдерiн ұлтқа бөлмей, қазаққа тартып,
қазақыландыра бастауымыз өзекті мәселінің бі
рі болуы тиіс. Дегенмен де тойларда, жиналған
жиындарда нығыз ауызбірлігінің бар екені бай
қалып тұрады. Алыстағы ағайын даналыққа то
лы беташар дәстүрін, қуаныш, шаттық айғағы
ретінде жасалатын шашу ғұрпын орындап ке
леді. Сонымен қатар, қандастарымыз қыз көру,
сырға салу, құда түсу сынды атадан қалған салтдәстүрлеріміздің қаймағын бұзбай сақтап, жас
тарға өнеге болып отыр.
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В 2010 г. в могильнике Каратума было найдено зеркало с утол
щением и валиком в центральной части. Это зеркало, датируемое
концом VI – III вв. до н.э., является первой находкой в своем роде
на территории Семиречья. Основным ареалом их распространения
являются Приуралье и Верхнее Приобье, куда они проникали из
Средней Азии. По ряду признаков этот тип зеркал сходен со спе
цифичными двусоставными зеркалами-погремушками, традицион
но трактуемыми как атрибуты женщин-жриц. Ряд прямых аналогий
каратуминского зеркала был выявлен в женских погребениях в сос
таве сакральных наборов, включающих также каменные алтарики и
другие предметы культового назначения. В совокупности эти данные
дают основания выдвинуть гипотезу о функциональном назначении
зеркал с утолщением и валиком в центральной части как атрибутов
жреческого сословия. Находка такого изделия в женском погребе
нии могильника Каратума дает основание для постановки проблемы
жреческих погребений саков Семиречья и выделения жреческого
сословия в составе сакского общества. Вместе с тем найденное зер
кало позволяет реконструировать путь проникновения этих зеркал в
Приобье из мест производства.
Ключевые слова: Каратума, саки, зеркала, жрецы, погребения.
In 2010, in the burial ground Karatuma was found mirror with thick
ening and roll in the central part. This mirror, dating from the end of the
VI – III centuries BC is the first discovery of its kind in the territory of Jeti
su. The main areas of their distribution are the Urals and Upper Ob, where
they permeated from Central Asia. A number of features this type of mir
ror is similar to the specific two-part mirror-rattles, traditionally treated as
attributes of women priestesses. A number of direct analogies of the kara
tuma’s mirror was found in female burials in the composition of sacred kits
comprising also stone altars and other objects of cult destination. In total,
these data suggest hypothesis about the functional purpose of mirrors with
a thickening and roll in the central part as attributes of priestly class. The
find of this product in the female burial of interment Karatuma provides the
basis for formulation of the problem of priestly burials of the Jeti su Sakas,
and allocation of priestly class as part of Saka society. At the same time,
the found a mirror allows to reconstruct the path of penetration of these
mirrors in the Ob from places of production.
Key words: Karatuma, Sakа, mirrors, priests, burials.
2010 ж. Қаратума қорымынан орталық бөлігінде қалыңдатылған
тұсы мен жалы бар айна табылған болатын. Б.д.д. VI-III ғғ. мерзім
делетін бұл айна Жетісу территориясында алғаш рет табылып отыр.
Олардың негізгі таралған аймағы Орал маңы мен Жоғарғы Об
маңы болып табылады және онда олар Орта Азиядан апарылған.
Осы типтегі айналар бірқатар белгілер бойынша, әйел-абыздардың
атрибуттары деп түсіндірілетін, екі бөліктен құралатын сылдырмақайналарға ұқсас. Қаратума айнасының бірқатар текелей аналогтары
да салтарлар мен басқа да ғұрыптық заттардан тұратын сакралды
топтама құрамында әйелдер молаларынан анықталған. Жиынтығында
бұл мәліметтер орталық бөлігінде қалыңдатылған тұсы мен жалы бар
айналарды абыздар қауымының атрибуттары ретінде пайдаланылған
деген болжам жасауға негіз бола алады. Мұндай бұйымның Қаратума
қорымының әйел моласынан табылуы Жетісу сақтарының абыздық
молаларының және сақ қоғамының құрамындағы абыздық қауымның
қалыптасу мәселелерін көтеруге негіз бола алады. Сонымен қатар,
табылған айна бұндай айналардың өндіріс орнынан Об маңына
дейінгі жолын реконструкция жасауға мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: Қаратума, сақтар, айналар, абыздар, молалар.
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Металлические зеркала являются довольно распрост
ранённой категорией находок в памятниках ранних кочевников
Евразии. Традиционно они трактуются как предметы культа,
применявшиеся при отправлении ритуалов [1 с. 90; 2 с. 94].
Эволюция зеркал, прослеженная по материалам широкого кру
га памятников, легла в основу целого ряда классификационных
построений [3 с. 41; 4 с. 152; 1 с. 88; 5 с. 11; 6 с. 80]. В ходе дея
тельности нескольких поколений ученых зеркала превратились
в ценный вид археологических источников. Настоящая работа
посвящена находке в Семиречье зеркала относительно редкого
типа, не характерного для этого региона.
В 2010 году были предприняты археологические исследо
вания на могильнике Каратума, расположенном на территории
Енбекшиказахского района Алматинской области в 146 км к
востоку от г. Алматы, в восточной части дельты р. Шелек.
Отличительной чертой данного могильника являются его
размеры – он насчитывает около 1000 курганных насыпей. В
планиграфии могильника можно выделить 4 группы, вытяну
тые по линии ЗСЗ – ВЮВ, в которых курганы располагаются
беспорядочно относительно друг друга.
При раскопках кургана №137, расположенного в западной
группе, было найдено зеркало, выделяющееся на фоне бедного
и однообразного в основной своей массе погребального инвен
таря могильника.
Курган, в котором была сделана находка, не отличается
своими размерами – его диаметр составляет 9 м при высоте
0,55 м. Насыпь сложена из супесчаного грунта, перемешанно
го со щебнем. Края насыпи оконтурены кольцом, сложенным
из мелкого и среднего галечника. Под ней были выявлены
две параллельно расположенные грунтовые могильные ямы,
ориентированные длинными сторонами в широтном направ
лении.
Могильная яма 1 удлиненно-овальной формы, расположе
на на южной половине подкурганной площадки. Ее длина сос
тавляет 2,5 м, ширина 1,3 м. Глубина могильной ямы равна
0,3 м. На дне были найдены человеческие кости, в частности
фрагмент позвоночника, по расположению которого можно
предположить, что погребенный индивид был уложен голо
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вой на запад. Возраст его составлял 35 – 45 лет,
пол установить не удалось1. У южной стенки,
по всей вероятности, в районе предплечья стояли 2 керамических сосуда.
Могильная яма 2 овальной формы, располо
жена в 1,4 м к северу от первой. Ее длина сос
тавляет 2,3 м, ширина 1,3 м. При выборке запол
нения человеческие кости были встречены на
различной глубине. Судя по ним, в могиле была
погребена молодая женщина возрастом 18 – 25
лет. Дно могильной ямы зафиксировано на глу
бине 0,5 м, на нем были расчищены 2 керамичес
ких сосуда и зеркало.
В обеих могилах были найдены сосуды 2-х
видов. Однотипные плоскодонные чаши с отк
рытым устьем и небольшие кувшины. Кувшин
из могильной ямы 1 с раздутым туловом и плос
ким дном; горловина заужена, венчик отогнут
наружу.
Кувшин из могилы 2 имеет плоское дно, при
донная часть не сужена, на тулове имеются сле
ды круглой в сечении петлевидной ручки. Гор
ловина сужается к верху, венчик не сохранился.
По всей видимости, эти сосуды представляли со
бой парные наборы еды и питья.
Зеркало, найденное в могильной яме 2, ле
жало в деревянном футляре, остатки которого
были зафиксированы на тыльной стороне изде
лия. Рабочая часть зеркала представлена диском
круглой формы диаметром 19,3 см.
На его тыльной стороне имеются элементы
декора в виде 4-х прочерченных концентричес
ких окружностей, валика в центральной части
и небольшого полусферического утолщения в
центре. Бортик у изделия отсутствует, гурта так
же нет.
Диаметр утолщения в центре диска равен 0,9
см. Ширина выпуклого валика 0,6 см, его диа
метр по внешнему контуру 3,4 см. Диаметр про
черченных на поверхности диска концентричес
ких окружностей равен следующим значениям:
6 см, 8 см, 14,8 см, 15,4 см.
Ручка зеркала боковая, представляет собой
одно целое с диском; ее длина составляет 11,9
см. На месте стыка ручки с диском фиксирует
ся характерная черта, изогнутая под прямым уг
лом. Ручка расширяется к концу, ее минималь
ная ширина составляет 2,4 см, максимальная 4,5
см. Толщина сечения ручки равна толщине дис
ка. Конец ручки закругленный, поверхность не
1
Половозрастные определения выполнены научным
сотрудником Института этнологии и антропологии РАН
Китовым Е.П.
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орнаментированная. Общая длина изделия, вк
лючая диск и ручку 31,2 см.
Зеркало было деформировано и сломано в
нескольких местах. В ряде мест край зеркала
расслоился, что наталкивает на мысль о конст
рукции изделия, подразумевающей наличие
двух спаянных между собой дисков.
Совокупность описанных признаков находит
отражение в типе 5.3 типологии А.С. Скрипкина
[1, с. 95] и типе 1.1.2 типологии В.А.  Могильни
кова [6, с. 84]. А.С. Скрипкин узко датирует эти
зеркала в рамках IV в. до н.э. [1, с. 150]. В.А.  Мо
гильников, не соглашаясь с ним, определил пе
риод их бытования (IV – III) – II вв. до н.э., с
возможным сужением хронологии за счет сме
щения верхней даты до III в. до н.э. [6, с. 85;
7, с. 22]. Осуществленный в последующем до
полнительный анализ погребального инвента
ря могильника Рогозиха-1 дал основания к уд
ревнению периода появления зеркал типа 1.1.2
до конца VI – V вв. до н.э. [8, с. 59; 9, с. 91; 10,
с.  31]. Как было отмечено В.А. Могильниковым,
конструктивное несовершенство этого типа зер
кал, сказавшееся на их непрочности, определило
быстрый выход их из употребления и короткий
период существования. Это наталкивает на мыс
ль о возможности смещения и верхней хроно
логической границы в сторону удревнения, что
несколько сблизит ее с датировкой этого типа
зеркал, предложенной А.С. Скрипкиным. Тем
более, что установление верхней границы пери
ода бытования зеркал с утолщением и валиком в
центральной части в III в. до н.э. не противоре
чит хронологии ни одной из находок такого рода
[7, с. 21]. Исходя из приведенных аналогий, ка
ратуминское зеркало можно датировать в преде
лах конца VI – III вв. до н.э.
Место производства зеркал с утолщением и
валиком в центре с высокой долей вероятности
локализуется в ремесленных центрах Средней
Азии или сопредельных с ней территорий [6,
с.  85; 11, с. 85]. Свое распространение среди ко
чевников они получили главным образом в двух
регионах: в Приурале и Приобье [7, с. 31]. В па
мятниках сакского круга до последнего времени
они были неизвестны.
Некоторое сходство с этими зеркалами
проявляет изделие, найденное в кургане Иссык
[12, с. 31]. Сближает его с рассматриваемым
нами типом зеркал наличие прочерченных кон
центрических окружностей и валика. Однако
валик иссыкского зеркала имеет иное располо
жение относительно пропорций диска и суще
ственно отличающуюся профилировку. Кон
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фигурция ручки в виде штыря также указывает
на иную линию развития зеркал, при некоторой
общности идеи оформления тыльной стороны
диска.
Таким образом, каратуминское зеркало яв
ляется первой в своем роде находкой в памятни
ках саков Семиречья. Сюда оно попало, по всей
видимости, благодаря налаженным связям с
культурными центрами среднеазиатского реги
она [12, с. 55]. Высока вероятность того, что эта
находка маркирует путь, по которому зеркала
этого типа попадали в Приобье без отмечаемо
го некоторыми исследователями участия ранних
сармат [7, с. 24].
Относительно возникновения этого типа
зеркал В.А. Могильниковым было выдвинуто

мнение, что он сформировался в результате на
ложения идеи оформления зеркал-погремушек
на основу в виде цельнолитых зеркал с длинной
боковой ручкой и гладким диском [6, с. 84].
Зеркала-погремушки имеют примерно тот
же ареал распространения, что и зеркала с вали
ком и утолщением в центральной части [13, с.
142; 14, с. 142; 10, с. 28; 9, с. 86]. Они традицион
но определяются как атрибуты жриц, использо
вавшиеся при отправлении ритуалов.
Касательно функционального предназна
чения зеркал с утолщением и валиком в цент
ральной части устоялось мнение, что они
представляют собой упрощенные версии зеркалпогремушек [8, с. 62; 9, с. 90], следовательно,
также являются жреческими атрибутами.

Рисунок 1 – Погребальный инвентарь кургана 137 могильника Каратума.
1 – керамические сосуды из могильной ямы 1;
2 – керамические сосуды из могильной ямы 2;
3 – металлическое зеркало из могильной ямы 2.

П.И. Шульгой была установлена закономер
ность, согласно которой зеркала-погремушки
соотносятся с погребениями молодых женщин,
привязанными к парным жреческим захороне
ниям, для которых характерны останки женщин
молодого и пожилого возраста [11, с. 82]. Ка
ратуминское зеркало также сопровождало пог
ребение молодой женщины, а погребенный в
соседней могильной яме индивид был более зре
лого возраста.
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Однотипные с каратуминским зеркалом из
делия, найденные в Новотроицком некрополе
(2 шт.) и в могильнике Рогозиха-1 (1 шт.), были
найдены в комплекте с каменными алтариками
[15, с. 103, 106; 10, с. 103]. Вместе с одним из
новотроицких зеркал также были уложены хоро
шо выделанное керамическое пряслице и зерно
терка со следами копоти или бурой краски. Под
концом ручки другого новотроицкого зеркала
лежал кусочек мела. Вместе с рогозихинским
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зеркалом были найдены оселок и круглая камен
ная светильня. Перечисленные предметы имеют
культовый статус и образуя погребальные комп
лексы позволяют предположить, что захороне
ния, которые они сопровождают, принадлежат
лицам, связанным с отправкой культов и ри
туалов.
Тот факт, что каратуминское зеркало яв
ляется двусоставным изделием, максимально
сближает его с зеркалами-погремушками и уси
ливает аргументацию в пользу его жреческой
принадлежности.
Перечисленные сведения позволяют нам
предположить, что погребение в могильной яме
2 кургана 137 могильника Каратума является
жреческим. До этого времени жреческие погре

бения в среде саков Семиречья были неизвест
ны. Исключение составляет погребение в кур
гане Иссык, но в нем захоронено лицо, по всей
видимости, совмещающее духовную и светскую
власть [2]. Решение проблемы жреческих погре
бений даст нам возможность дополнить картину
сакского общества, традиционно разделяемого
на три страты: царей и военачальников, знать
и рядовых [16, с. 50], добавив к военно-полити
ческому разрезу религиозный. Остается доба
вить, что сложные религиозные представления
саков, реконструируемые на материалах кургана
Иссык, а также многочисленных находках жерт
венников и котлов, на наш взгляд должны были
обусловить потребность общества в служителях
культа.
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Бұл мақалада Сырдария өзенінің орта және төменгі ағысындағы
ежелгi дәуiр мен орта ғасырлар кезеңінде өмір сүрген қалалар және
қала мәдениеті туралы айтылады. Ежелгі және орта ғасыр кезеңінің
қалаларының: біріншіден отырықшылық мәдениет орталығы екінші
ден, сауда орталығы үшіншіден, әкімшілік орталық қызметін атқар
ғандығы жайлы дәлелденіп, зерттелді. Мысалы, Сыр бойында оғыз
заманында өмiр сүрген атақты қаланың бiрi Жанкент тек қана астана
және оғыз әкiмдерiнiң қысқы резиденциясы емес, ол Сырдария са
ғасындағы iрi сауда орталығы да болған. Сырдария бойымен Орта
Азия қалаларынан мұнда Ибн-Хаукальдың куәлігі бойынша, бидай
және астық тиелген кемелер келіп тұрған. Сыр өңiрiнiң қалалары
на байланысты археологиялық және этнографиялық материалдар
ды қолдана отырып ежелгi цивилизациямен, егiншiлiк мәдениетiнiң
ошағы болғандығы дәлелденді. Сырдария бойындағы оғыз-қыпшақ
қалалары: Сауран, Сығанақ, Янгикент, Жент, Узгент, Баршикент т.б.
керуен жолдарында орналасып, егiншiлiк пен қала мәдениетiнiң ор
талықтары болғандығы мен олардың тарихына қысқаша тоқталдық.
Түйін сөздер: Сырдария өзені, ортағасырлық қалалар, егіншілік
мәдениет, бидай, тары, сауда, әкімшілік орталық, резиденциясы, Жі
бек жолы, Сығанақ, Сауран, Жанакент.
In given article it is told about development and features of their cultures
of the ancient cities located in the middle and lowland on a watercourse of
Syr-Darya. Ancient and medieval cities were investigated: first, as the cen
ters of settled culture; secondly, as shopping centers; thirdly, as administra
tive centers. For example, under the certificate of Ibn-Haukalja, one of the
glorified cities, located on a current of Syr-Darya in Oguz epoch Zhankent
was not only capital and winter residence of the governor огызов, but also
the large shopping center located in lower reaches of Syr-Darya. Here from
cities of Asia there arrived the ships loaded with grain. Using archaeological
and ethnographic materials, the researcher proves that it was the center of
an ancient civilization and the center of agricultural culture. He has short
stopped on such cities of agricultural culture located along Syr-Darya, as
Savran, Syganak, Jangikent, Zhent, Uzgent, Barshikent etc.
Key words: the Syr Darya River, medieval towns, agricultural crops,
wheat, millet, trade, administrative center, the residence, the Silk Road,
Syganak, Sauran Zhanakent.
В данной статье говорится о развитии и особенностях их культур
древних городов, расположенных в середине и низине по течению
реки Сырдарьи. Древние и средневековые города исследовались:
во-первых, как центры оседлой культуры; во-вторых, как торговые
центры; в-третьих, как административные центры. Например, по
свидетельству Ибн-Хаукаля, один из прославленных городов, распо
ложенный по течению Сырдарьи в огызскую эпоху Жанкент был не
только столицей и зимней резиденцией правителя огызов, но и круп
ным торговым центром, расположенным в низовье Сырдарьи. Сюда
из городов Азии прибывали корабли, нагруженные зерном. Исполь
зуя археологические и этнографические материалы, исследователь
доказывает, что он являлся центром древней цивилизации и очагом
земледельческой культуры. Так же кратко остановился на таких горо
дах земледельческой культуры, расположенных вдоль Сырдарьи, как
Савран, Сыганак, Янгикент, Жент, Узгент, Баршикент и т.д.
Ключевые слова: река Сырдарья, средневековые города, земле
дельческой культуры, пшеница, просо, торговля, административный
центр, резиденция, Шелковый путь, Сыганак, Сауран, Жанакент.
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Қазақстанның оңтүстік өңірінде отырықшылықтың өр
кендеп, дамуында «Ұлы Жібек жолының» маңызы зор болды.
«Ұлы Жібек жолы» 2 мың жылға тарта уақыт бойы өмір сүр
ген. Бұл дүниежүзілік өркениетте дара ерекше құбылыс болды.
Ұлы Жібек жолы әртүрлі сауда, мәдениет, жаңалық және жаңа
ойлардың таралу жолы, Еуразиядағы көшпенділер мен отырық
шы халықтардың дамып, өркендеу жолының негізгі себептері
нің бірі болды. «Жібек жолы» цивилизация жолы болды. Қазақ
даласында жүздеген қалалардың болуын қазіргі қазақ археолог
тары зерттеп, дәлелдеп отыр. Тіптен, сақтардың астанасы да
(Шырық рабат) осы Қазақ даласындағы Сырдария өзені бойын
да болуы, осы өңір цивилизацияның нағыз ошағы екенін дәлел
деп отыр. Ендеше біз сақ кезеңінен бастап отырықшы мәдениет
қалыптасқан деп толық айта аламыз.
Жер шарында өмір сүріп жатқан әрбір халық сияқты, қа
зақ халқы да мәдениетті өзінің мүддесіне және өмір талабына
бейімдеп жасаған. Олай болса, әрбір тарихи кезеңнің өзіндік
мәдениеті болатын сияқты, әрбір халықтың өзіне тән мәдени
дәстүрлері болады. Соның ішінде әлемдік құбылыс ретінде со
нау ерте кезден осы күнге дейін жалғасын тауып келе жатқан
дәстүрлі мәдениеттің орны ерекше деп айтуымызға болады.
Осындай дәстүрлі мәдениеттің бірі болған егіншілік мәдениеті
қазақ халқының өмірінде де маңызды рөл атқарды және оның
орны ерекше болды. Жер шаруашылығында нағыз керекті қа
жеттілікті, мұқтаждықты қанағаттандыратын және пайдала
натын Жер – табиғи нысана болып табылады. Сондықтан да
адамдардың ылғи Жер анамен үнемі байланыста болуы олар
дың жер мен дән жөніндегі білімі мен өмірдегі тәжірибелері
нің молайуына әсер етеді. Егіншілік кәсіпте диқандар жердің
құнарлылығын арттырып өз мақсаттарына тиімді пайдалана
білген. Жер шаруашылығын ұйымдастыруда еңбек құралдар
арқылы оның сипатын айқындаса, суландыру жүйелері арқы
лы түрін анықтады. Диқан қауымы қажырлы еңбек арқасында
мол өнім ғана алып қоймай, оны өңдеуді яғни технологиясын
да ойлап тапты. Диқаншылық кәсіпте оны көктемде ұйымдас
тырғаннан бастап, күзде жинап алғанша, табиғат және оның құ
былыстарына арнап түрлі наным-сенім жоралғыларын жасады.
Бұл егіншілікке байланысты әдет-ғұрыпта көрініс тапты (әдетKazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015
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ғұрып – дәстүрге айналған, жалпыға бірдей қа
лыптасқан қоғамдық тәртіп, салт-сана).
Қазақ тарихында орта ғасылар кезеңінің ма
ңызы ерекше, VІ ғ. бастап қазақ жерінде көп
теген өзгерістер бола бастады. Түркiлердiң
жаулап алуы, жаулап алынған жерлердiң шару
ашылығына бiршама әсерiн тигiздi. Ол егiстiк
алқаптарының бiршама қысқаруына және мал
шаруашылығы үлесiнiң ұлғайуына алып келiп,
жайылымдық және көшпелi мал шаруашылығы
ның рөлiн арттырған сияқты.
Түркiлер жөнiнде С.П. Толстов: «… Орта
Азия мен Қазақстанды түркiлердiң жаулап алуы
ның маңызын бағалай отырып, ол жергiлiктi та
биғат жағдайларының әсерiнен баяғыдан қалып
тасқан шаруашылық жұмыстарының дәстүрлi
түрлерiнiң дамуын үзiп тастаған жоқ деп айтуға
болады. Бұл археологиялық заттай деректермен
және тарихи материалдармен расталып отыр [1,
144 б.].
Түркiлердiң жаулап алуы Орта Азияда жүрiп
жатқан феодалдану процесiне түрткi болды, ол
осы жерлердегi мемлекеттердiң iшкi даму нәти
жесiнде болды. Жаулап алушы көшпелiлер осы
процестi тездетiп жiбердi де, оған өзiнше ру-тай
палық бөлiнiс пен патриархалды-рулық тұрмыс
тың сипатын бердi.
Бiздiңше, жалпы түрiктердiң, оның бiрi қа
зақтардың өркениеттi мәдениетiнiң зор болуы,
ол да болса көшпелi, жартылай көшпелi және
отырықшы шаруашылықтардың қосылуының
[синтезiнiң] нәтижесi деп қараған жөн. Кең
байтақ жердi мекен еткен түрiктер, ерте за
маннан бастап-ақ, өз Отанының табиғи-жағра
фиялық ерекшелiктерiне икемделiп өмiр сүрген.
Отырықшылыққа қолайлы жерлерде қалалар,
бекiнiстер салып, оларды өздерiнiң мәдениетiнiң
орталығына айналдырған. Жартылай шөлдi ай
мақта отырықшылық, көшпелi өмiр сүрген.
Шөлейттiк жерлерде көшiп-қонып, төрт-түлiк
малды өсiрген. Каспий, Арал теңiздерiнiң жа
ғасында балық аулаған. Осы көп салалы шару
ашылықтың негiзiнде өркениеттi мәдениеттiң
iргетасын қалап, оны ұдайы дамытып отырған
[2, 91  б.].
Тайпаның, рудың тiптi рулық бөлiнудiң эт
никалық өзiндiк айқындалуына олардың шару
ашылығының түрi көп әсер еттi деп пайымдауға
болады. Негiзiнен егiншiлiкпен қатар отырықшы
мал және балық шаруашылығымен айналысатын
тайпалар, қарақалпақ халқының негiзiн құрады,
ал басты шаруашылығы көшпелi мал шаруашы
лығына кәсiптенген тайпалар Кiшi жүз құрамына
ендi [3, 17-21 бб.]. Бiрақ бұл төңiректе ұзақ уақыт
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бойы қатар өмiр сүру, жартылай отырықшы тұр
ғындардың көшпелiлермен тығыз шаруашылық
байланысының орнығуына алып келуi тиiс едi.
Экстенсивтi көшпелi мал шаруашылығы көбiне
се үнемi болып отыратын жұтқа ұшырады, жұ
таған көшпелiлер жартылай отырықшылардың
қасына қоныстанып егiншiлiкпен немесе ба
лық шаруашылығымен айналыса бастауы әбден
мүмкiн едi. Олардың кейбiр бөлiктерi, өздерiнiң
тұрмысын түзеп алып, қайтадан көшпелiлiкке
ауыса бастайды, ал бiр бөлiгi қалып қояды, мә
селен осындай шаруашылықтардың, сол кез
дегi ру-тайпалық бөлiнiстiң күшiмен жартылай
отырықшы рудың немесе тайпаның арасында
ұзақ уақыт бiрге өмiр сүргеннен кейiн, осы тай
паға рулық бөлiну немесе ру ретiнде енiп кетуi
мүмкiн едi. Көптеген тайпалардың құрамында
бiрдей аталатын рулармен рулық бөлiнiстердiң
бар болуы, мүмкiн, осымен түсiндiрiледi. Рулар
дың тайпаларға зорлық көрсету жолымен қосы
лулары да мүмкiн, ол тiптi жиiрек болып отыр
ған шығар.
Түркi қағанаты құлағаннан кейiн Сырда
рияның орта және төменгi ағысының бойында
түркi тайпаларының – осы аудандардағы пече
негтердiң бiр бөлiгiн ысырып шығарған оғыз
дардың одағы құрылды, қалғандары олардың
құрамына күштi және беделдi «биджне» тайпа
сы ретiнде ендi. Оғыздардың орталығы Жанкент
бекiнiсi болды, оның қираған орны қазiргi Қаза
лы қаласына жақын жерде. Жанкент оғыздардың
жоғарғы билеушiсiнiң – ябғудың ордасы едi.
Оғыздардың тiршiлiк еткен жерi, олардың
өмiр сүру салттары, антропологиялық түрлерi
туралы қызық мәлiметтер әл-Масудидың «Китап
мурудж аз-захабында» кездеседi. Әл-Масуди
мал шаруашылығы мен егiншiлiктi қатар ұстаған
оғыздардың шаруашылығының кешендi сипаты
туралы және олардың антропологиялық түрiнде
моңғолдық пiшiндер басымырақ екенiн былай
жазған: «… және де онда [яғни Арал теңiзiнде –
Ә.А.] Жаңақала деп аталатын, түркiлерге тиесiлi
қала жатыр, онда мұсылмандар өмiр сүредi. Бұл
жердегi түркiлер арасында гуздар көбiрек кез
деседi, олардың жартысы көшпелiлер, жартысы
отырықшылар. …» [4, 75 б.].
С.Г. Агаджанов оғыз жатақтары тек қалада
ғана емес, қыстақтарда тұратынын айта келiп,
«егiншi» немесе «диқан» сөздерiнiң шығу тегiне
тоқталады: «… что огузские племена ХI в. на
зывали земледельцев «тарыгчи». Семантически
данный термин восходит к огузскому названию
проса. Махмуд Кашгарский сообщает, что «та
рыг – пшеница у всех тюрок и лишь у огузов –
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просо». Происхождение исследуемого термина,
обозначавшего пахаря-земледельца, историчес
ки вполне объяснимо …» [5, 95 б.]
Кеңес тарихшылары мен археологтарының
зерттеулерi оның даму процесiнде мәдени са
бақтастықтың бұзылмағандығын, бұл қоны
станудың бiрiншiден бекiнiс, екiншiден сауда
орталықтары ретiнде өлкенiң экономикасының
көтерiлуi нәтижесiнде пайда болғандығын көр
сетiп бердi [6, 166 б.].
Сырдария бойындағы оғыз-қыпшақ қалала
ры: Сауран, Сығанақ, Янгикент, Жент, Узгент
[Өгiзкент], Баршикент т.б. керуен жолдарында
[Жiбек Жолы] орналасып, егiншiлiк пен қала мә
дениетiнiң орталықтары болған. Олардың көбiсi
соңғы жылдардағы зерттеулерде дәйектелiп,
жазба мен археология iзденiстерi шендестiрiле
бастады. Осы қалалардың кейбіреуіне алдағы
уақытта қысқаша тоқталып кетейік.
Махмұт Қашқари ХІ ғ.оғыздардың Сырда
рияны «угуз» өзені деп атағанын мәлімдеген, ал
гүздер қалаларына: Сауран, Сығанақ, Сүткент,
Қарашық және Қарнақ қалаларын жатқызған.
Оның картасында «гүздер қалалары» алқабы Қа
рашық қаласынан оңтүстікке қарай, Сырдария
өңірінің орта белінде көрсетілген [7, 90 б].
1970 жылы Асанаста нәтижелi қазба жұ
мысын жүргiзген М.Н. Вантурская С.П. Толс
товтың пiкiрiн нақтылай отырып, бұл қаланың
оғыздардың өздерi тұрғызғанын одан табылған
керамика арқылы дәлелдендi [8, 11 б.]. Қызы
лордаға жақын жерде, 50 шақырым оңтүстiкшығысқа қарай Асанас қаласының қалдығы жа
тыр. Биiктiгi бес метрдей дуалмен қоршалған,
б.з I–ХV ғасырлары арасында өмiр сүрген. Жаз
ба деректерде 1219 жылы Жошы әскерлерiне
қарсылық көрсетiп, басылып алынған.
Сыр бойында оғыз заманында өмiр сүр
ген атақты қаланың бiрi: «… Жанкент тек қана
астана және оғыз әкiмдерiнiң қысқы резиден
циясы емес, ол Сырдария сағасындағы iрi сау
да орталығы да болған. Оған себеп болған қала
ның Орталық Қазақстан далаларын бiр жағынан
Орта Азия және Таяу Шығыспен, екiншi жағы
нан – Хорезм, Арал өңiрi, Кавказ және Жерорта
теңiзiмен қосып тұрған ерекше коридорда тұр
ған географиялық орны. Қала құрлықтағы және
өзен жолындағы сауда орталығы болған. Сыр
дария бойымен Орта Азия қалаларынан мұнда
Ибн-Хаукальдың куәлігі бойынша, бидай және
астық тиелген кемелер келіп тұрған ...» [7, 91-б].
С.Г. Агаджановтың iзденуiмен оғыздар
дың мал шаруашылығының үш түрi анықтал
ды: бiрiншi – мерзiмдiк жайылымдарға малмен
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бiрге көшiп жүрген таза көшпелi топтар; екiншi
– өздерiнiң жазғытұры, жазғы, күзгi жайылым
дары бар және уақытша түрдегi қоныстар неме
се бекеттерде қыстайтын жартылай көшпелiлер;
үшiншi – үнемi бiр орында өмiр сүретiн немесе
аз ғана уақытқа кiшкене ғана қашықтыққа кө
шетiн отырықшылар. Зерттеушi көбiне оғыздар
ға соңғы екi түр [5, 94-102 бб.] тән екендiгiн атап
көрсетедi. Оғыздар жылқы, түйе, iрi қара мал,
қой баққан. С.Г. Агаджановтың пайымдауынша
оғыздарда қаракөл қойлары болған. Оғыздар
дың отырықшы және жартылай отырықшы топ
тары сонымен қатар егiншiлiкпен айналысқан,
негiзiнен тары еккен. Олардың шаруашылығы
табиғи сипатта болды және жергiлiктi нанға де
ген сұранысты жаба алмады, сондықтан оғыз
дарға «… Бейбiт кезден Сырдария бойымен нан
әкелiндi …» [5, 87 б.]. Оғыздардың шаруашылы
ғында балық аулау маңызды орын алды, онымен
отырықшы және жартылай отырықшы рулар
айналысқан. Балық тiптi Хорезм мен Орта Азия
ның басқа да қалаларына сату үшiн шығарылып
отырды [5, 90 б.]. Кәсiпкерлiк онша дамымады,
ол да егiншiлiк сияқты табиғи сипатта болды
және өндiрiстiң дербес саласына айналмады, де
генмен жеке шеберлер – базарға жұмыс iстеген,
құмыра жасайтындар, ұсталар, күрке жасау ше
берлерi, зергерлер, әйелдер арасында да кiлем
әртүрлi маталар, алаша тоқу, киiз басу шебер
лерi бар болған сияқты [9, 226 б.].
ХІІ ғасырда Сығанақ қыпшақ мемлекеттік
бірлестігінің астанасы болады. Сығанақ қаласы
туралы алғаш рет Х ғасырдың жазбаша дерек
терінде айтылған, ал ХІ ғ. оны Махмұт Қашқа
ри оғыз қалаларының ішінде атап өткен. ХІV ғ.
Сығанақ Ақ Орданың астанасы болады; онда ме
шіттер, ханақ, басқа қоғамдық ғимараттар салы
нады ... . ХІV ғ. бас кезінде, Рузбиханның айтуы
бойынша, қаланың біршама әлсірегені, тұрғын
дар санының азайғаны байқалған, ал ежелдегі
Сығанақ «... жайқалып тұрған, үй-жайлар және
өңделген бау-бақшалармен қоршалған, азық-тү
лікке бай және қазақ халқы үшін маңызды сауда
орны болған ...» [7, 95-96 бб.].
Сығанақ қаласы жайлы Қ.А. Ясауи атындағы
ХҚТУ-дың Археология ғылыми-зерттеу орталы
ғының директоры, тарих ғылымдарының докто
ры, профессор Сәйден Жолдасбаев өз еңбекте
рінде де түрлі мәліметтер келтіреді: «Х ғ. атақты
араб жағрафиятанушы, ғалым Ал-Идриси Сырда
рия бойындағы қалаларының көптігін жаза келіп,
олардың ішіндегі «Сауран, Сүткент, Сығанақ қа
лаларын ірі қалалар еді [10]. Ал Сығанақ нағыз
сауданың қайнаған ортасы», деп ерекше көрсет

KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

243

Сырдария өзені бойындағы ортағасырлық қалалар – отырықшылық мәдениеттің орталықтары

кен. Сығанақ қаласынан зиялы, білімді ғалымдар
да шыққан – дейді. Ибн Рузбихан Сығанақ қаласы
«аймақтың солтүстік жағындағы жер жәннаты
ның шеті» деп сипаттаса, қала Дешті Қыпшақтың
шекаралық сауда бекеті, бүкіл әлемге аумағының
кеңдігімен, қауіпсіз әрі тыныш болуымен даң
қы шыққан қала дейді. Сығанақ Түркістанның
ірі сауда орталығы болған, қала тау өзендерімен
және Сырдариядан тартылған арықтармен сулан
дырылып, егіншіліктің де орталығы болған. Қала
орналасқан аймақтың өзі табиғи жағынан да адам
баласының тіршілікке қажетті барлық мүмкіндік
терді пайдалануға, егін шаруашылығына да, мал
өсіруге де қолайлылығын жазады. Ал қаланың
аймағындағы орман-тоғайы халқын отын суынан
таршылық көрсетпейді. Оның ішінде жайылып
жүрген аң-құстардың молдығы молшылықтың
белгісіндей».
Сонымен қатар қалаға Дешті Қыпшақтан
Ходжа-Тархан жақтан көптеген бұйымдар, мал
әкелінеді, әсіресе семіз қой, жылқы, түйелер, құн
дыздан жасалған ішіктер, керемет сәнді, мықты
ақ қайыңнан жасалған садақтар, жібек маталар,
т.б. қымбат заттар әкелінді. Түркістаннан, Мәуе
реннахрдан, шығыстан Қашқар саудагерлері де
қалаға қымбат бағалы заттарын әкеліп, қыпшақ
тармен айырбас сауданы да қызу түрде жүргіз
ген. Сауда кезінде талас-тартыс болмаған. Қала
тұрғындары онша көп емес, олардың арасында
садақтарын мойындарына асынып алған әскери
адамдар, олар тыныштықты сақтап жүргендер.
Көпшілігі қазақтар. Жалпы, қалаға жан-жақтан
әртүрлі елдерден саудаға байланысты адамдар
дың көптеп келуіне қарамастан, тыныштық сақ
талып, адамдардың өмір сүруіне өте қолайлы қа
ла болған.
Рузбиханның деректері бойынша қалада қа
зақтар туралы алғаш рет баяндалады. Бұдан
Жәнібек пен Керейдің Жетісу аймағынан ора
лып, Ақ Орда билігін өз қолдарына алып, Сы
ғанақта билік жүргізгендерін көреміз. Сонымен,
ойымызды түйіп айтсақ: Сығанақ қаласы алғаш
Қыпшақ хандығының, одан кейін Ақ Орданың,
бұдан соң Қазақ хандығының саяси әкімшілік,
мәдени-экономикалық, әскери қорғаныс орта
лығы болған.
Сауран қаласы жайлы алғашқы деректер Х
ғасырдағы араб саяхатшыларының жазбаларында
кездеседі. Демек бұл қала бұдан көп ғасыр бұрын,
тарихшылардың айтуы бойынша VІ ғасырда пай
да болғандығын аңғартады. Х ғасырда өмір сүр
ген арабтың географ-ғалымы Макдиси «Дүниенің
басталуы мен тарихы» деген еңбегінде: Сауран –
үлкен қала, оның ішінде күмбез, сарай, мешіт бар.
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Сауран – бірінің сыртынан бірі жеті қабат дуал
мен қоршалған өте берік қорғаны бар, мықты қа
мал, биіктігі соншалықты, күннің көзі қамалдан
аспайтын болған дейді. Қамал – аумағы 40 гек
тардан асатын қаланы қоршап жатыр.
Қамал биіктігі жеті-сегіз метрдей болған, қа
зірде осындай биіктіктегі дуалдары сақталған,
кейбір жерлері шайылып, үйіндіге айналған.
Қазақстанда ортағасырлық қалалардың бекініс
жүйесінен тың мағлұмат беретін бірде-бірі қамал
биіктіктері Саурандағыдай жақсы сақталмаған.
Бұл қала керемет сұлу және шексіз көңілді, ауасы өте таза, адам жанын көңілдендіріп, сергітеді.
Маңайы құлпырған бау-бақша, әртүрлі ағаштар,
қаланы айналдыра биік дуалдар қоршап тұр, еш
қандай жау ала алмайды. Бұл қаланың топырағы
білім мен ғылымның ордасы. ... Сауранның ма
ңайында жер өңдеу мәдениеті ертеден-ақ дамы
ған. Егін суармалы болған. Сыр өзенінен үлкен
каналдар қазылған. Қала тұрғындарын осында
ғы ауылшаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз
етіп отырған. Тіпті сыртқа астық та сатқан ...»
[11, 38-39 бб].
Сауранда 1514-1515 жылдары өмір сүрген
ақын әрі жазушы Васифи өз естеліктерінде қа
ла мен жерасты галереясы – кәріздерді суреттеп
құнды мағлұматтар келтіреді. Кәріздерді үнді
лік 200 құл салған көрінеді. Кәріз бастауында су
қойма жайғасқан. Кәріздердің бірінен суарыла
тын жер телімінде бау-бақшасы, жүзімдігі және
шаруашылық құрылыстары бар жер иелігі орна
ласқан, ол қоршалған.
Тарихшы ибн Рузбихан Сырдариямен оның
сол жағалауындағы Аркөк, Өзгент қалалары
мен бiрге Аққорған қаласын да дамыған қала
лардың қатарына жатқызады. Бұл қала үлкен
сауда орталығы болмағанымен, суармалы егiн
шаруашылығы дамыған бекiнiстi қала. Кейбiр
жазба деректерге қарағанда, Аққорғанда астық
тың мол қоры болған. Халқы жер жыртып егiн
салған. Жаздық, күздiк бидайларды көп еккен.
Әбiлқайырдан кейiнгi өзбек қаны Мұхаммед
Шайбанидiң хатшысы болған Рузбиханның жа
зуына қарағанда, Шайбани хан Аққорған және
сол маңдағы бекiнiстi қалалардан өзiнiң әскер
лерiн азықтандыру үшiн қанша астық жинаса да
табыла беретiндiгiн айтады [11, 44 б.].
Өзгент – Сығанақ, Сауран қалаларымен қа
тар салынған, солардың тарихымен тағдырлас,
Сырдың сол жағалауындағы ортағасырлық мә
дениеті мен саудасы, саяси экономикасы, ілімбілімі дамыған қала. Шығыстанушы-ғалым В.М.
Жирмунский «Оғыздардың Сырдарияның тө
менгі ағысындағы ежелгі мұралары» деген еңбе
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гінде Өзгент атауының төркіні оғыздармен бай
ланысты екендігін айтады. Мұның жөні дұрыс
секілді. Өйткені тарихи деректерге қарағанда
VІІІ–ІХ ғасырлар Шамасында Қаратау бөктері
мен Сырдария алқабын оғыз тайпалары мекен
деген заманда Өзгент аты шыққан шаһар болуы
керек. Сол кезде Өзгент атауы «Оғызкент» бо
луы да мүмкін. Сонда қала аты «Оғыз» және
«кент» деген сөзден құрылған. Өзгент қаласы
орта ғасырда маңызды әкімшілік орталығы бол
ған. Сырдан және Өгіз жылғасынан ағып келген
су [канал] арқылы егіншілікпен айналысқан.
Қазақтың археолог-ғалымы М.Е. Елеуов
1867–2005 жылдар аралығындағы археоло
гиялық зерттеулерге сүйене отырып қазiргi Қы
зылорда облысының Жаңақорған мен Шиелi ау
дандарында – 28-11 ортағасырлық елдi мекен,
18-5 ортағасырлық қалашық болғанын дәлелдеп
отыр [12, 96 б].
Қазақ жерінің оңтүстігіндегі егiншiлiк
жөнiнiде В. Юферов «Из истории Туркестана»
атты еңбегiнде былай деп жазады: «… Земледе
лие на территории Перовского уезда велось еще
задолго до Ханского владычества. В описаниях
арабских путешественников, относящихся к Х
веку, есть указания, что обитавшие в то время
по среднему и нижнему течению р. Сыр-Дарьи
Иранские племена имели города, и что основным
продуктом питания этих народов была пшеница.
Арабские писатели кроме Отрара, называют еще
целый ряд городов, являвшихся центрами цве
тущих оазисов. Так по Истахри в округе Фараб,
главным городом был Кедер; от этого послед
него на расстоянии одного перехода лежал Сау
ран. За Саураном Масуди помещает Турар; еще
ниже, уже во владениях гузов, находился город
Яныкент. От всех этих городов, являвшихся в
то время не только укрепленными местами, но
и центральными пунктами обширных оседлых
районов, остались теперь только развалины …»
[13, 49 б.].
Моңғол басқыншылығы осы мәдени көр
кеюдi тоқтатты. Шапқыншылар қалалардың көп
бөлiгiн, зор суғару жүйелерiнiң басты құрылыс
тарын қиратты, егiншiлiкпен айналысатын ха
лықтың көп бөлiгiн құртып жiбердi, ол бiр кез
дерден халық қалың қоныстанған алқаптардың
елсiз қалуына әкеп соқты.
Әсiресе, Сырдарияның ортасындағы егiндiк
жерлерге моңғол әскерлерiнiң келтiрген зияны
орасан зор болды. Бұл жерлердiң тұрғындары
қатты қарсылық көрсеттi, өштескен моңғол
дар олардың көбiсiн қырып салды, қалғанын
құлдыққа сатып жiбердi. Қалалармен көптеген
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елдi мекендер қыйрап қалды. Өзеннiң төменгi
ағысындағы кейбiр жерлердi моңғолдар iрi әс
кери шабуылдарсыз-ақ басып алды, бiрақ бұл
жерлерде де егiншiлiктiң бiртiндеп құлдырауы
байқалды, олардың басқыншылық жорығына
байланысты оңтүстiктiң аса маңызды егiншiлiк
аудандармен мәдени және экономикалық байла
ныстарының бiршама уақытқа үзiлiп қалғанды
ғынан болған жағдай едi.
Құрамына Сырдарияның орта және төменгi
ағысындағы жерлер енген Жошы ұлысы құрыл
ғаннан кейiн, әсiресе XIII ғасырдың ортасына
қарай Алтын Орданың саяси рәсiмделуi аяқтал
ғаннан кейiн, үзiлiп қалған экономикалық және
мәдени байланыстар қалпына келтiрiле баста
ды. Моңғол шапқыншылығына қатысқан көпте
ген тайпалар бұрынғы тұрған жерiне қайта ора
ла бастайды. Сыр бойындағы Сығанақ, Отырар
т.б. қалаларда тiршiлiк қалпына келе бастайды.
Жент бiраз уақыт Жошы ұлысының астанасы бо
лады. Қалалардың айналасында егiн алқаптары
ұлғайып, егiншiлiкпен айналысатындар көбейе
бастайды, бұл тек табиғи жағдаймен ғана өспей,
сонымен қатар көшпелi тайпалардың отырық
шылыққа ауысуының есебiнен де болды. Архе
ологиялық зерттеулер Сырдарияның орта және
төменгi ағысы бойындағы егiншiлiктiң қалпына
келе бастағанын көрсетедi, бiрақ бәрiбiр Хоре
змшах державасы тұсындағы деңгейге жете ал
маған.
Ж.Е. Ержанов «Сунақтар және Сунақ қала
сы» атты еңбегiнде [14, 104 бб.] Сыр бойының
қалалары отырықшылықтың ошағы және олар
дың саяси, экономикалық маңызы туралы жақсы
жазып көрсеттi: «… Сырдарияның орта ағысын
дағы егiншiлiк алқаптар Қаратаудың етегiнде
Сығанақ, Отырар, Ясы т.б. қалаларды айнала
орналасты. Өзеннiң төменгi ағысындағы егiн
алқаптары Жаңадариямен оның тарамдарының
бойынан орын алды, бұл жерлер Шырық-рабат
қаласы [XIII–XIV ғғ.], Iркiбай [XIII–XIV ғғ.]
қамалының айналасы едi. Ауқымды егiншiлiк
ауданы Жент қаласының [қазiргi Жаңақаланың
қирандысының орны – Ә.А.] айналасында орна
ласты.
Бұл аудандардың көшпендiлерi мен жар
тылай отырықшы халқы да Сырдарияның жыл
сайынғы тасуымен ылғалданатын жерлерде егiн
егудi әдетке айналдырды. Егiстiк көлемi суғары
латын жерлердiң мөлшерiне байланысты болды.
Қаланың төңiрегiндегi айдап, өңдеген жер
лермен егiстiк пен бау-бақшалы алқаптарды су
ландыруға арналған каналдар көптеген майда
арықтарға тарамдалған. Қаланың терiстiк батыс
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жағы мен терiстiк шетiне орналасқан жерлер
Қаратаудан ағып жиналған, жөнге келтiрiлiп
реттелген тау өзендерiнен шығарылған арықтар
арқылы суғарылады. Сол уақыттағы вакувтiк
грамоталарда көптеген арықтар көрсетiлген.
Мысалы, Орда-кент, Қызыл-тал [Қызылтам
өзенiнен], Келте-шалғая, Арсланды [Арыстан
ды өзенiнен], Жөлек [Шолақ], сонымен қатар
қайнарлар – [құдықтар, бұлақтар], Тоқтамыс,
Қараш, Хисарчук. Сырдарияның ортасынан
магистралды каналдар салынып жатты. Олар

оның оң жақ жағасындағы Сауранды, Сығанақ
ты және сол жақ жағасындағы Сүткенттi, Ар
көктi, Аққорғанды, Өзгенттi сумен қамтамасыз
еттi …».
Жалпы орта ғасыр кезеңі тек қана Қазақ та
рихында қалалардың дамып өркендеген кезе
ңі ғана емес, егіншіліктің гүлденген кезеңі деп
айтуымызға болады. Ендеше бұл кезең Сыр өңі
ріндегі қалалардың пайда болып өркендеуі мен
гүлденуі және егіншіліктің тарихымен тікелей
байланысты деп айтуымызға әбден болады.
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Today peacekeeping is one of the main tasks of the United Nations in
the world community. Peacekeepers can participate in negotiations be
tween belligerent parties of the conflict and draw attention of the world
community to less local problems opening doors for collective actions and
for an achievement of peace and safety. The UN formulated four direc
tions: preventive diplomacy of the UN; peacemaking; peacekeeping op
erations; post-conflict peace-building. These components include humani
tarian aspect. Peacekeeping activity of the UN, from preventive diplomacy
to reasonable use of force, despite of all the shortcomings, is an effective
way in settlement and solution of the conflicts. The United Nations contin
ues to keep the operating role in the Charter. Peacekeeping operations of
the UN are an irreplaceable method of peace preservation, relying on semi
centennial experience in this area.
Key words: UN, peacekeeping, world community, diplomacy.
Бүгінгі күні БҰҰ ең басты мақсаттарының бірі болып барлық
дүниежүзілік қауымдастықта бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау
болып табылады. Достастырушылар қақтығыстың соғысушы
тараптары арасындағы келіссөздерге қатысып және дүниежүзілік
қауымдастықтың назарын жергілікті мәселелерге аударуға тырысады,
осының нәтижесінде бейбітшілік пен қауіпсіздікке жету бойынша
ұжымдық әрекеттерге жол ашады. Бүгінгі күні, БҰҰ төрт маңызды
компоненттерге негізделеді: БҰҰ сақтандыратын дипломатиясы,
бітімгершілік әрекет, бейбітшілікті қолдау бойынша операциялар,
қақтығыстан кейінгі бейбітшілікті құру. Осы төрт аспектілерге
гуманитарлық аспектіні де қосуға болады.
Сақтандыратын дипломатиядан бастап күшті ақылмен пайдала
нуға дейін БҰҰ достастырушы қызметі, өзінің барлық кемшіліктеріне
қарамастан, қақтығыстарды реттеу мен шешу барысында ықпалды
әдіс болып табылады. Біріккен Ұлттар Ұйымы Жарғыда әрекетті
рөлін сақтауды жалғастырып келеді. Осы саладағы жарты жылдық
тәжірибеге негізделген БҰҰ бейбітшілікті қолдау мен сақтау бойынша
операциялары бейбітшілікті қолдау мен сақтаудың таптырмайтын
әдісі болып табылады.
Түйін сөздер: БҰҰ, бейбітшілік қолдау, дүниежүзілік қауыдастық,
дипломатия.
Одной из главных задач ООН на сегодняшний день являет
ся поддержание мира и безопасности во всем мировом сооб
ществе. Миротворцы могут участвовать в переговорах между
воюющими сторонами конфликта и привлекать внимание мирового
сообщества к менее локальным проблемам, тем самым, открывая двери
для коллективных действий по достижению мира и безопасности. На
сегодняшний день ООН опирается на четыре важные компонента:
превентивная дипломатия ООН, миротворчество, операции по
поддержанию мира, постконфликтное миростроительство. К этим
четырем аспектам можно добавить гуманитарный аспект.
Миротворческая деятельность ООН, от превентивной диплома
тии до разумного применения силы, не смотря на все свои
недостатки является действенным способом в урегулировании
и решении конфликтов. Организация Объединенных Наций
продолжает сохранять действующую роль в Уставе. Операции ООН
по поддержанию мира, опирающиеся на полувековой опыт в этой
области, являются незаменимым методом сохранения мира.
Ключевые слова: ООН, миротворческая деятельность, мировое
сообщество, дипломатия.
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Today peacekeeping is one of the main tasks of the United Nationsinthe world community. According to the Charter of the UN
member – states have to solve the conflicts by peaceful means and
abstain from use of military force against other states.
Operations of the United Nations as the main way of conflict
situations have universal character. It strengthens their legitimacy.
Peacekeepers can participate in negotiations between belligerent
parties of the conflict and draw attention of the world community to
less local problems opening doors for collective actions and for an
achievement of peace and safety.
Certain prerequisites are necessary for success of operations.
Prerequisites include aspiration of belligerent parties of the conflict,
definite purpose and tasks, political and economic support of the
world community, providing the human resources necessary for the
solution of the conflicts.
Such support can demand a contribution from non-state participants. «The Arab Spring» showed as civil disorders and discontent
can be used in interests of various political forces.
Historians established existence of the inverse relationship between expansion of peacekeepers and military losses: the wider
scale of peacekeeping operations, the less military losses, and both
in short-term and in long-term plans. This conclusion was drawn in
two researches by scientists of university of British Columbia and
specialists of Rand Corporation [1].Researchers of this corporation considered eight complete operations of the UN peacekeeping
activity: in the Belgian Congo, Namibia, El Salvador, Cambodia,
Mozambique, Sierra Leone and East Timor. The analysis which is
carried out by them allowed to draw a conclusion that two third of
these operations were «successful».
Besides, the UN provides an optimum institutional framework
for all missions in area of the state construction thanks to rather low
cost intensity, high efficiency and high degree of the international
legality of the UN operations. Also operations are very effective tool
of the direction of post-conflict societies towards achievement of a
lasting peace and democratic board and the most effective form of
the international intervention from all nowadays known.
Some factors have impact on success of any operations of the UN
peacekeeping and safety. Firstly, detailed analysis of a problem: the
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reasons, factors which generated this problem. Secondly, the world between the conflicting parties has
to be established. Thirdly, the parties which participate in the conflict have to stop military operations
and provide the UN to solve a problem. Besides, the
parties have to give the consent to expansion of mission of the UN.
For this purpose time is necessary for installation of the world and creation of institutes for the
solution of conflict situations.
Throughout all existence of organization, the
United Nations plays an important role in peacekeeping and in prevention of the international crises
and also in settlement of the conflicts.
But today, in the context of globalization, there
have been changes in the field of international security. All world community faced with so-called
«new threats» [2]: international terrorism, distribution of weapons of mass destruction, nuclear terrorism, long nature of internal armed conflicts. These
threats undermine stability and safety of the certain
countries, regions and all world community.
The nature of conflict has changed. The conflicts
have long character, interstate character. It is civil
conflicts between groups of the population which
differ from each other on such signs as race, an ethnic origin, religion, culture.
The leading countries appealed to the UN Secretary – General Boutros Boutros-Ghali to write recommendations about strengthening role of the UN
in preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping of all world communityduring an extraordinary meeting of the UN Security Council in 1992.
The Secretary – General B. Boutros-Ghali made
a number of proposals in the report «Agenda for
Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and
peace-keeping»[3] in 1992.
Boutros Boutros-Ghali mentioned new aspects
of peacemaking of the UN:
1. Expansion of operations of the UN in the territory of that country where the conflict is planned
(prior to military operations).
2. Creation of special military units and their application if there is a question of need ceasefire that
is beyond mission for peacekeeping.
3. Active participation of the regional organizations for collective peacekeeping and safety of the
world community.
As a result, after an extraordinary meeting of
the UN Security Council, the General Assembly of
the Organization handed to Boutros-Ghali the open
mandate for implementation of preventive diplomacy and strengthening role of the UN in settlement of
the international crises.
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Four directions were formulated:
1. Preventive diplomacy of the UN.
2. Peacemaking.
3. Peacekeeping operations.
4. Post-conflict peace-building.
Preventive diplomacy is action to prevent disputes from arising between parties, to prevent existing disputes from escalating into conflicts and
to limit the spread of the latter when they occur.
Similar activity includes trust measures – such as
systematic exchanges of military missions; identification of the facts for obtaining information and
clearing of the confused situations; the early prevention of the negative phenomena, including spontaneous, preventive expansion of forces of the UN and
other forces; creation of the demilitarized zones.
Also, preventive diplomacy of the UN proceeds
from this not to draw excessive attention of the
world community. Because participation of the third
parties can complicate permission of conflict situations.
Peacemaking – is one of the main ways of
a resolution of conflicts. Peacemaking is action
to bring hostile parties to agreement, essentially
through such peaceful means as those foreseen in
Chapter VI of the Charter of the United Nations.
Peacemaking includes interaction, cooperation,
support of communications (diplomatic, economic,
political) between the states. During existence of
the UN, «peacemaking» remained to one of priority
activities of the Organization. «Peacemaking»
usually is understood as peaceful cooperation,
interaction of the parties, destruction of threats.
Peacekeeping activity as set of measures for
settlement and a resolution of conflicts, includes
peaceful means of a resolution of conflicts according
to chapter VI of the Charter of the UN, and in certain
cases with use of power elements, carried out on the
basis of chapter VIII of the Charter of the UN [4].
The persons engaged in peacekeeping activity
are called peacekeepers. In 1988 the Nobel
committee awarded this award to peacekeeping
activity of the UN.
Peace-keeping is a technique that expands the
possibilities for both the prevention of conflict and
the making of peace. Peacekeeping operations (PO)
include the military, police and civil personnel
which set as the purpose safety and political
support and rendering assistance to peace-building
at the initial stage. Now forces of peacekeeping
are more often developed on purpose not only to
ceasefire, but also assistance to political settlement.
It assumes attraction of forces for peacekeeping to
such activity as collecting the weapon, disarmament
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and demobilization of militias, etc. From the
passive observer of peacekeeping army turn into the
active participant of process of political settlement.
Operations of the UN undoubtedly have some
unique advantages which any more anybody doesn’t
have, including universal character of their mandate
and a vast experience of the organization of such
operations.
Peacekeeping has unique strengths, including
legitimacy, burden sharing, and an ability to deploy
and sustain troops and police from around the
globe, integrating them with civilian peacekeepers
to advance multidimensional mandates. The UN
Peacekeepers provide security and the political and
peacebuilding support to help countries make the
difficult, early transition from conflict to peace.
Post-conflict peace-building includes complex
aspects of the actions of the UN directed on a
strong achievement of peace and safety in the
world. Secretary -General of the UN Ban Kimoon, taking part at a meeting of the UN Security
Council on April 16, 2010 declared:«We must take a
comprehensive approach. That means addressing the
security, political, economic and social dimensions.
It means engaging national, bilateral, regional
and international actors. And it means coherence,
coordination and a common vision…» [5].
Peacebuilding aims to reduce the risk of lapsing
or relapsing into conflict by strengthening national
capacities at all levels for conflict management,
and to lay the foundation for sustainable peace and
development. It is a complex, long-term process of
creating the necessary conditions for sustainable
peace. Peacebuilding measures address core issues
that effect the functioning of society and the State,
and seek to enhance the capacity of the State to
effectively and legitimately carry out its core
functions.
Today the UN bases on these four important
components. Though, it is difficultly to predict
nature of the conflicts.
These components include humanitarian aspect.
Peacekeeping operations – is one of ways of
assistance to the countries which suffer from the
conflicts. Assistance to these countries becomes the
purpose, creating conditions of political, economic
character. For example, assistance for safety of the
population of the clashing countries, encouragement
of confidence-building measures, elections,
establishment of legitimate authority, economic and
social development of the country.
Negotiations is the basic principle in
peacekeeping activity of the UN, which consists in
the presence of the United Nations in the conflict
ISS N 1563-0269

countries in order to solve international crises by the
peaceful way.
UN Peacekeeping is guided by three basic
principles:
Consent of the parties;
Impartiality;
Non-use of force except in self-defence and
defence of the mandate.
It should be noted that operations of the UN
on peacekeeping are carried out with the consent
of warring parties and provide expansion of
peacekeeping forces for providing already signed
agreement reached by these parties. However in
some cases the Security Council can make the
decisions directed to forcing member states to take
all necessary measures for achievement of goals.
Compulsory actions of the United Nations were
applied several times. For example, events in the
Persian Gulf, Somalia, Rwanda, Haiti, Bosnia and
Herzegovina, Albania and East Timor. Compulsory
operations are not carried out under command of the
UN, and any one country or group of the countries.
For example, command of the international forces
in East Timor was carried out by Australia and
authorized by Security Council in 1999. In Bosnia
and Herzegovina the multinational forces headed
by NATO in 1995 replaced the peacekeeping force
of the UN. The Security Council authorized the
international presence of security forces in Kosovo in
June 1999; they acted under the direction of NATO
and together with one of peacekeeping missions
of the UN – Mission of the UN for temporary
administration in Kosovo.
In each case peacekeeping forces have certain
tasks. They can carry out supervision over ceasefire;
to establish buffer zones; to help the former warring
parties to implement peace agreements; to ensure
safety on delivery of humanitarian aid; to give
help in carrying out demobilization of the former
participants of the military conflicts and their return
to normal life; to realize programs of mine clearing;
to watch elections or to organize theirperformance;
to control observance of human rights.
Operations of the United Nations subdivide into
two categories:
1. Mission of a small number of officers (military
observers) who watch control of ceasefire between
warring parties, withdrawal of troops.
2. Peacekeeping forces of the national
contingents which serve as the buffer between
conflicting parties.
Today not all countries endure the conflicts and
not all countries are involved into them. However
the countries have to compare risks and to be
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on the alert. Unpreparedness of the countries to
take measures for settlement of the conflicts can
lead to distribution of the large-scale conflicts
and threats not only on regions, but also on all
world community. Such problems as harm to
environment, the terrorism, a drug trafficking and
the weapon can also generate large-scale crises of
the whole world.
Peacekeeping operations were widespread in
period of «Cold War» when they were used for
easing of intensity and settlement of the conflicts
between the states by expansion of the unaided
or easily armed military contingents made of the
military personnel of several countries and operating
under command of the UN between armed forces of
the former warring parties.
The end of «Cold War» led to radical changes
of nature of operations of the United Nations. After
crash of «Bipolar System» the United Nations began
to perform larger, large-scale and multidimensional
operations of the UN.
The Department of peacekeeping operations
(DPKO) [6] was created in 1992 for satisfaction of
the increased demand for complex peacekeeping
operations.DPKO provides political and executive
direction to UN Peacekeeping operations around
the world and maintains contact with the Security
Council, troop and financial contributors, and
parties to the conflict in the implementation of
Security Council mandates. The Department
works to integrate the efforts of UN, governmental
and non-governmental entities in the context of
peacekeeping operations. DPKO also provides
guidance and support on military, police, mine
action and other relevant issues to other UN political
and peacebuilding missions.
DPKO traces its roots to 1948 with the creation
of the first UN peacekeeping operations: UN
Truce Supervision Organization (UNTSO) and
UN Military Observer Group in India and Pakistan
(UNMOGIP). Up to the late 1980s, peacekeeping
operations were operated through the UN Office of

Special Political Affairs. The official DPKO was
formally created in 1992 when Boutros BoutrosGhali took office as Secretary-General of the United
Nations.
There are enormous calls for peacekeeping
operations in the modern stage. Over the past
few years was noticed a significant increase in
demand for peacekeeping operations. The UN had
unprecedented difficultiesconnected with carrying
out of new complex and multidimensional missions,
expansion of the military and civil personnel and fight
against cases of sexual exploitation and sexual abuse
among peacekeepers. Today’s multidimensional
peacekeeping operations are called upon not only
to maintain peace and security, but also to facilitate
the political process, protect civilians, assist in the
disarmament, demobilization and reintegration of
former combatants; support the organization of
elections, protect and promote human rights and
assist in restoring the rule of law.
The organization continues to provide support
for stabilization of the situations which arose after
the conclusion of unstable peace agreements and to
render assistance in processes of political transition.
In May 2006 DPKO of the UN directed 18
operations towards peace in the most different
corners of the planet in which participatednearly
89.000 servicemen, police officers and civil
employees. This indicator increased more than by
five times in comparison with 2000, in comparison
with 2005 – more than by 10.000 people, and since
May, 2004 – more than by 22.000 people. The UN
takes the second place in the world after the USA in
number of the armed forces [7].
Thus, peacekeeping activity of the UN, from
preventive diplomacy to reasonable use of force,
despite of all the shortcomings, is an effective way in
settlement and solution of the conflicts. The United
Nations continues to keep the operating role in the
Charter. Peacekeeping operations of the UN are an
irreplaceable method of peace preservation, relying
on semicentennial experience in this area.
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Известно, что китайско-японские отношения с момента обра
зования КНР претерпели эволюцию от непризнания и противостоя
ния до налаживания политического диалога, что свидетельствует о
взаимной заинтересованности в нормальных связях. Особенности
взаимного интереса Японии и Китая главным образом определяются
экономической взаимозависимостью двух стран. Однако, несмотря
на то, что активно развиваются торгово-экономические отношения,
между двумя странами имеется целый ряд нерешенных проблем по
литического и исторического характера. Стремительное экономичес
кое и политическое возвышение Китая и активизация политического
возвышения Японии на базе уже накопленного экономического по
тенциала реанимируют многие старые проблемы во взаимоотноше
ниях двух стан. Эти проблемы служат в качестве средства урегулиро
вания уровня и темпов развития отношений между двумя странами.
И достаточно очевидно, что именно от Пекина зависит определение
дистанции во взаимоотношениях. В данной статье анализируются
эти проблемы, среди которых территориальный спор, проблемы ис
торического прошлого, проведение ядерных испытаний в КНР, аме
рикано-японский военный союз, политические трения по вопросу
пересмотра японской Конституции и вероятной военной угрозы со
стороны Японии и др., порождающие острые противоречия между
Токио и Пекином.
Ключевые слова: Япония, Китай, взаимоотношения, проблемы,
территориальный спор, историческое прошлое, вероятность воен
ной угрозы.
It is known that the Sino-Japanese relations since the founding of the
PRC have evolved from rejection and opposition to political dialogue that
reflects the mutual interest in normal relations. Features of mutual interest
in Japan and China are mainly determined by economic interdependence
of the two countries. However, despite the fact that the active develop
ment of trade and economic relations between the two countries, there are
a number of unresolved problems of political and historical character. The
rapid economic and political rise of China and the intensification of politi
cal rise of Japan on the basis of the accumulated economic potential of the
revived many of the old problems in relations between the camp. These
problems serve as a means of settling the level and pace of development of
relations between the two countries. And it is quite obvious that it depends
on the definition of Beijing distance in relationships.
Key words: Japan, China, relationships, issues, territorial disputes, his
torical past, the likelihood of a military threat.
ҚХР құрылғалы қытай-жапон қатынастары дипломатиялық мойын
дамау және қарама-қарсы тұрушылықтан бастап саяси диалог деңгейіне
дейінгі ұзақ эволюциялық даму жолынан өтті. Бұл екі елдің де дұрыс
қарым-қатынасқа деген мұқтаждығының айқын дәлелі. Жапония мен
Қытайдың байланыстар орнатуға екі жақты мүдделілігі екі елдің эко
номикалық өзара мұқтаждығынан пайда болып отыр. Алайда, қазіргі
кезеңде жапон-қытай сауда-экономикалық қатынастарының оңды қар
қынмен дамуына қарамастан, Токио мен Пекин арасында көптеген саяси
және тарихи күрделі мәселелер орын алуда. Қытайдың экономикалық
және саяси күрт көтерілуі және Жапонияның экономикалық жинақ
талған күшіне негізделген саяси өрлеуге деген белсенділік танытуы екі
ел арасындағы бұрыннан келе жатқан мәселелерді ушықтырып отыр.
Олардың арасында территориялық талас, тарихи өткеннен қалған мә
селелер, ҚХР-дағы ядролық қаруларды сынау, жапон-америка әскери
одағы, Жапон конституциясының қайта қаралу мәселесі және Жапония
жақтан болашақ соғыс қаупі, т.б. сол сияқты Токио мен Пекин арасында
қарама-қайшылықтар тудырып отырған мәселелер.
Түйін сөздер: Жапония, Қытай, қарым-қатынас, мәселелер, тер
риториялық дау.
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Китайско-японские отношения с момента образования КНР
в 1949 году прошли долгий путь развития от официального
дипломатического непризнания и противостояния до налажи
вания взаимовыгодных экономических связей и политического
диалога. Вместе с тем, как уже было отмечено, несмотря на то,
что активно развиваются торгово-экономические отношения,
между двумя странами имеется целый ряд нерешенных проб
лем политического и исторического характера.
Одной из наиболее актуальных является территориальный
спор о принадлежности островов Дяоюйдао-Сенкаку (Сенка
ку – так называют японцы, Дяоюйдао – китайское название) и
нефтегазового промысла в Восточно-Китайском море.
Острова Дяоюйдао-Сенкаку – это архипелаг в Юго-Вос
точном море, состоящий из пяти маленьких островков и зани
мающий площадь 6,3 кв. км. Острова необитаемы, среди них
три относительно крупных, общей площадью 6,3 кв. км. Дан
ный спор начался после капитуляции Японии в итоге Второй
мировой войны, когда ее поставили перед необходимостью вер
нуть все завоеванные ранее территории. Но Япония отказалась
вернуть острова Сенкаку, т.к. она передала их под управление
префектуры Окинава. Вопрос о принадлежности островов ос
тается открытым по сей день. К нему возвращались не один раз
– при подписании Договора о мире и дружбе в 1978 г. между
Японией и Китаем его перенесли на решение будущих поколе
ний, посчитав, что они будут мудрее. «Верно, что обе стороны
придерживаются различных взглядов на этот вопрос... Это не
имеет значения, если этот вопрос будет отложен на некоторое
время, скажем, лет на десять. Наше поколение не достаточно
мудро, чтобы найти общий язык по этому вопросу. Наши сле
дующие поколения, безусловно, будут мудрее и смогут найти
приемлемое для всех решение» [1].
Но как показывает история, время пока не решило эту
проблему. Спор усугубился после обнаружения залежей неф
ти на островах и увеличении импорта нефти обеих стран. С
китайской стороны не раз пытались высадиться на острова и
установить там китайский флаг, устраивались демонстрации,
акции в протест японской стороне. Право собственности на
острова Дяоюйдао-Сенкаку – вопрос довольно тонкий. С точ
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ки зрения истории, острова Дяоюйдао-Сенка
ку естественным образом принадлежат Китаю.
Было несколько основных событий, произо
шедших вокруг островов Дяоюйдао-Сенкаку.
Одно из них – Соглашение Симоносеки 1895
года, которое правительство Цин подписало
после своего поражения в китайско-японской
войне 1894-1895 годов, надолго уступив Тай
вань и смежные острова Японии, включая и
острова Дяоюйдао-Сенкаку.
Таким образом, Япония всегда ссылалась на
соглашение Симоносеки 1895 года как законное
обоснование своего права на острова. Другой
случай произошел в 1945 году, когда соглаше
ние Симоносеки 1895 года было аннулирова
но после поражения Японии во Второй миро
вой войне, в результате чего Япония потеряла
свои «законные права» на оккупацию островов
Дяоюйдао-Сенкаку. На основе соглашения от
1943 года Каирской и Потсдамской декларациях
Тайвань был возвращен Китаю. Однако вместо
того, чтобы вернуть острова Дяоюйдао-Сенка
ку Китаю, во время возврата Тайваня и островов
Пескадоры, Япония отдала их под управление
округа Окинава, тем самым, посеяв семена раз
дора в сегодняшних китайско-японских спорах
относительно суверенитета [2]. Затем острова
Дяоюйдао-Сенкаку вместе с Окинавой оказа
лись под юрисдикцией США. Но в начале 1970х США вернули Окинаву Японии, отдав ей и
Дяоюйдао-Сенкаку. 17 июня 1971 года между
Японией и США была достигнута договорен
ность о возвращении Окинавы Японии. В согла
шении указаны координаты возвращаемой тер
ритории. Архипелаг Дяоюйдао-Сенкаку входил
в состав этой территории, однако, условия его
передачи были оговорены особо. В тот же день
(17 июня 1971 года) пресс-секретарь админист
рации США на Рюкю заявил, что правительство
США знает о существующем между Японией и
Китаем конфликте относительно принадлежнос
ти островов Дяоюйдао-Сенкаку, однако, США
лишь возвращает Японии права на обладание
этой территорией, что не имеет отношения к
территориальным претензиям КНР. Таким об
разом, США заняли нейтральную позицию, не
поддержав ни одну из конфликтующих сторон
[3, с. 140].
Острова Дяоюйдао-Сенкаку были вклю
чены в перечень переданных Японии терри
торий, которая с того времени осуществляет
над ними контроль. Согласно другому согла
шению, подписанному в тот период, Япония
взяла на себя ответственность за оборону
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островных территорий. К концу 1972 г. на
Окинаве был размещен контингент японских
сил самообороны, а акватория, прилегающая
к Дяоюйдао-Сенкаку, стала патрулироваться
кораблями и самолетами береговой охраны
Японии. Со своей стороны Китай с этим реше
нием, естественно, не согласился и в 1992 году
объявил эту территорию «исконно китайской».
По мнению китайской стороны, острова следо
вало вернуть Китаю в соответствии с положе
ниями Каирской декларации 1943 года, которая
лишила Японию всех её завоёванных террито
рий [4].
Проблема Дяоюйдао-Сенкаку оставалась
в латентном состоянии до начала 70-х годов
прошлого столетия, пока достоянием не стали
результаты многолетних исследований шельфа
Восточно-Китайского моря, где были обнаруже
ны значительные запасы углеводородного сырья. Согласно результатам исследований, шельф
в районе Дяоюйдао-Сенкаку относился к «одно
му из пяти крупнейших нефтеносных районов
мира» [5].
В течение последних лет ситуация вокруг этих
месторождений заметно обострилась в связи с
ростом потребностей обеих стран в энергоресур
сах. Китайская Народная Республика (Китай) яв
ляется крупнейшим в мире по численности насе
ления и второй по величине потребитель энергии.
Китай нуждается в большом количестве нефти,
его потребности в энергоресурсах растут пример
но на 30% в год. Если десять лет назад КНР экс
портировала нефть, то сегодня страна – второй по
величине (после США) ее импортер. Китай прев
зошел Японию, почти не имеющую собственной
нефти и природного газа, как вторую в мире по
величине потребителя нефти. Япония являет
ся четвертым по величине в мире потребителем
энергии и является вторым по величине импорте
ром энергии (после США) [6].
Последствиями данного территориального
спора были массовые выступления как со сторо
ны Китая, так и Японии, которые продолжаются
и по нынешний день [7; 3, с. 137].
После заключения договора о мире и дружбе
в 1978 году данный вопрос не раз обсуждался на
переговорах представителей Японии и Китая, но
до сих пор стороны не пришли к единому реше
нию. Несмотря на договоренность о совместном
экономическом освоении спорного района, сама
проблема островов по сей день окончательно не
разрешена.
Следующей проблемой, и пожалуй, самой
чувствительной и щепетильной, в японо-китайс
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ких отношениях является проблема историчес
кого прошлого. И эту проблему можно разде
лить на три аспекта:
1) разногласия относительно трактовки ис
торических событий и, как следствие, проблема
учебников истории;
2) негодование китайской стороны по пово
ду посещения официальными лицами высшего
ранга Японии токийского храма Ясукуни (где
канонизированы многие из японских военных
преступников) и реакция японской стороны;
3) недовольство китайской стороны отно
сительно форм извинений Японии за агрессию
1937 – 1945 гг.
Первый аспект в отличие от двух других не
ограничивается событиями японской агрессии
1937 – 1945 гг. и поэтому заключается не только
в расхождениях в интерпретации исторических
событий китайско-японских отношений, но и в
значительном заряде взаимного недоброжела
тельства и негативизма. Эта тенденция сущест
вует как минимум с начала ХХ в.
В Китае очень болезненно реагируют на неп
рекращающиеся попытки некоторых японских
политиков замалчивать или преуменьшать физи
ческий и моральный ущерб, нанесенный Китаю
во время японской агрессии 1937 –1945 гг.
Главным пунктом в длинном перечне прес
туплений японских милитаристов в Китае яв
ляется резня в Нанкине в декабре 1937 г. Исс
ледователи этого вопроса из США, Германии,
КНР, Японии и других стран уже несколько де
сятилетий не оставляют попыток хотя бы приб
лизительно уточнить число жертв трагедии в
Нанкине, что представляется крайне затрудни
тельным из-за давности событий и хаоса воен
ного времени. Так или иначе в некоторых японс
ких учебниках истории для школы указывается
приблизительная цифра 200 000 погибших, взя
тая из документов Токийского трибунала. В то
время как большая часть японских историков
приводит значительно меньшие цифры, в КНР
официально оценивают количество жертв в
300 000. Некоторые китайские исследователи
указывают гораздо большие цифры [8].
Еще одной болезненной темой в китайскояпонских отношениях является проблема посе
щения высокопоставленными японскими офи
циальными лицами храма Ясукуни в Токио.
Синтоистский храм Ясукуни был построен в
1869 г. и до окончания Второй мировой войны,
являясь главным синтоистским храмом страны
и религиозно-идеологическим оплотом для про
паганды японского милитаризма, использовался
ISS N 1563-0269

для поминовения погибших в различных войнах
граждан Японии (военнослужащих и гражданс
ких) начиная с 1853 г. Имена жертв (приблизи
тельно 2,4 млн.) занесены в символические кни
ги памяти. После поражения Японии во Второй
мировой войне (согласно принятой Конститу
ции) религия синто перестала являться связан
ным с государством институтом. Храм Ясукуни
превратился в частное религиозное заведение.
Однако поскольку в Японии значительная часть
населения исповедует религию синто (главным
компонентом которой является поклонение ду
ху предков), японцы по-прежнему приходили
в храм Ясукуни для исполнения синтоистских
обрядов. В 1979 г. высшие сановники храма ка
нонизировали политических и военных деяте
лей императорской Японии, признанных ви
новными в военных преступлениях Токийским
трибуналом и военно-полевыми судами сил ан
тияпонской коалиции. Это вызвало возмущение
общественности КНР и других азиатских стран.
Спустя несколько лет японская законодательная
власть подготовила документ, в котором обос
новывалось отсутствие противоречий японской
Конституции официальных визитов высших
должностных лиц в Ясукуни. 15 августа 1985 г.,
в день 40-й годовщины окончания Второй миро
вой войны премьер-министр Ясухиро Накасонэ
совершил первый за 40 лет официальный визит
в Ясукуни [9]. Это событие было встречено в
КНР, Корее и других странах с негодованием.
Обоснованно возникли сомнения в искреннос
ти прежних заявлений японского руководства о
покаянии за преступления прошлых поколений.
Ситуация повторилась через 20 лет. С
2001 по сентябрь 2006 г. в Японии на должнос
ти премьера находился Дзюнъитиро Коидзуми,
который возобновил практику ежегодных офи
циальных визитов в Ясукуни. Сторонники посе
щения храма выдвигают разнообразные доводы
для оправдания. Например, такой, что на воен
ных преступников была возложена ответствен
ность за войну и геноцид, они понесли суровое
наказание – свыше 900 человек были казнены,
поэтому их души теперь заслуживают покоя и
поминовения. Другие считают, что посещение
храма 15 августа – это дань памяти невинных
жертв – мирного населения и военных, не имев
ших отношения к виновникам развязывания
войны. Распространено также мнение, что раз
уж Коидзуми настроен посещать храм Ясукуни,
то пусть делает это неофициально, как частное
лицо или в другой день. Есть и такие, кто счи
тает, что, отказавшись от посещения Ясукуни,
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японское руководство уступит Китаю, чего де
лать нельзя в принципе. Следует заметить, что у
значительной части японского общества сущест
вует неприятие позиции Китая (по крайней мере,
в этом вопросе), пытающегося оказать давление
на внутреннюю политику Японии. Сам премьер
Коидзуми на вопрос, чем он оправдывает свои
визиты, ответил так: «Ненавижу само преступ
ление, а не персоналии» [10].
Еще одной проблемой из исторического «на
бора», влияющей на китайско-японские отноше
ния, является все еще актуальный вопрос отве
тственности Японии перед Китаем за агрессию
1937 – 1945 гг. Когда речь заходит об ответст
венности за войну, японская сторона вопрошает
в недоумении: «Сколько еще раз Япония должна
извиниться?» Однако Китай критикует Японию
за то, что свои извинения Токио приносит в виде
устных заявлений или в кулуарных беседах, а не
в форме дипломатических документов.
В то же время Япония несколько раз при
носила извинения за агрессию 1937 г. на самом
высоком уровне: в 1972 г. – при заключении
дипломатических отношений, в 1978 г. – при
подписании китайско-японского договора о
дружбе и сотрудничестве, в 1992 г. импера
тор Японии выразил «глубокое сожаление
в связи со страданиями» китайского народа,
вызванными войной, которую Япония вела в
Китае, в 1995 г. – при принятии официального
решения премьер-министра Мураямы по случаю
50-летия окончания Второй мировой войны, в
1998 г. – в китайско-японской совместной дек
ларации, в 2005 г. – на Азиатско-Африканском
саммите в Индонезии премьером Коидзуми. Ки
тайская сторона официально принимала эти из
винения. Но всякий раз данная проблема возни
кает снова и снова.
Вопрос о компенсации ущерба, нанесенного
Японией Китаю в результате войны, также тес
но увязан с проблемой исторического прошлого.
Этот вопрос при нормализации двусторонних
отношений в 1972 г., в которой и Токио и Пекин
были крайне заинтересованы, не занимал сколь
ко-нибудь значительного места. Китайская сто
рона отказалась от получения репараций, в ответ
японская – проявила готовность оказывать КНР
экономическую помощь. В Совместном коммю
нике о восстановлении отношений правительст
во Японии заявило, что «полностью осознает от
ветственность за огромный ущерб, причиненный
китайскому народу во время войны, и выражает
в этой связи сожаление» [11]. Но последующие
события неоднократно подтвердили, что вопрос
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о компенсации военного ущерба не снят, а отло
жен, и через некоторое время Пекин начал пери
одически ставить его публично, обычно увязы
вая это с другими вопросами китайско-японских
отношений. При этом проблема, не будучи очер
ченной каким-либо обоюдным соглашением
(кроме вышеупомянутого Совместного коммю
нике 1972 года), имеет, очевидно, тенденцию к
разрастанию. Об этом, в частности, говорит тот
факт, что требование компенсации от Японии
разделяет все больше китайцев [12].
По японским, возможно, неполным данным,
в ходе войны в Китае в 1937-1945 гг. было уби
то около 10 млн. китайских жителей. 3 млн. че
ловек работали принудительно на японских ок
купантов [13, с. 536]. В начале 90-х гг. общий
материальный ущерб от агрессии оценивался в
Японии в 300 млрд. долл. В этой сумме 120 мл
рд. рассматривались в качестве ущерба, нане
сенного государству (в 1951 г., при подписании
Сан-Францисского договора, она составляла по
оценке экспертов 50 млрд. долл.), а 180 млрд. –
частным лицам [13, с. 536].
В 1992 г., в период подготовки визита в Ки
тай императора Японии Акихито, вопрос о ма
териальной компенсации Китаю за японскую
агрессию неожиданно был поднят средствами
массовой информации КНР и имел немалый об
щественный резонанс. На сессии Всекитайского
собрания народных представителей даже обсуж
дался законопроект о выплатах Японией 180 мл
рд. долл. в порядке компенсации материальных
претензий частных лиц. Проект не был принят,
но дебаты вокруг этого вопроса в китайских об
щественно-политических кругах оказали нега
тивное влияние на атмосферу подготовки исто
рического визита в Китай императора Японии
– первого за весь период истории отношений
двух стран.
В 1998 г., во время официального визита в
Японию председателя КНР Цзян Цзэминя, дан
ная проблема обозначилась вновь, получив но
вое толкование китайской стороны. Лидер КНР,
в частности, заявил: «Япония виновна в гибели
35 млн. жителей и ущербе на сумму свыше 600
млрд. долл., огромных бедствиях, причиненных
китайскому народу» [12, 29.11.1998].
Токио, испытывая постепенно нараставшую
обеспокоенность, стремится избегать открытой
полемики и продолжает придерживаться пози
ции, изначально занятой и официально подт
вержденной в 1993 г.: «Обязательства Японии
по военным репарациям в отношении всех ст
ран, за исключением Северной Кореи, выполне
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ны в соответствии с международными соглаше
ниями» [14, 14.09.1993]. Но в условиях нажима,
которому подвергается японская сторона, ряд
экспертов в последнее время высказывает сом
нение в правильности той позиции, которую
Япония заняла с самого начала. Необходимо
было, считают они, не замалчивать проблему, а
обозначить ее и предложить Пекину вступить в
официальные переговоры.
В 1972 г., когда Пекин и Токио нормализо
вали двусторонние отношения, высшее руково
дство КНР ради будущего китайско-японских
отношений признало, что ответственность за
войну лежит на японской военно-политической
верхушке. Япония согласилась с этой форму
лировкой, и в совместном коммюнике было за
фиксировано, что японская сторона полностью
признает ответственность за серьезный ущерб,
нанесенный Японией китайскому народу, и глу
боко сожалеет об этом. Вполне вероятно, что это
был дальновидный ход китайского руководства.
Формально отказавшись от японских репараций,
Пекин выиграл, в конечном счете, и в полити
ке, и в экономике. В политике это выразилось
в том, что своими действиями Пекин в опреде
ленной степени способствовал разрыву Токио с
Тайванем и признанию Японией материкового
Китая легитимным субъектом международно
го права. Экономическая же выгода состояла в
том, что дети, внуки и правнуки тех, кто разру
шал Китай, по-японски добросовестно оказыва
ли помощь в его возрождении. Трудно оспорить
тезис, что в становлении китайской экономики,
интегрированной сейчас в мировое хозяйство,
очень важную роль сыграла японская экономи
ческая помощь, которая начала оказываться с
1978 г. – после заключения китайско-японско
го Договора о мире и сотрудничестве. Японская
сторона, парируя недовольство, исходящее из
всех слоев китайского общества, напоминает,
что без создания необходимой инфраструктуры
в экономике Китая к началу 1980-х гг. освоение
последующих инвестиций было бы невозмож
ным. Основу этой инфраструктуры заложила
Япония. С 1979 по 2001 г. Япония предоставила
низкопроцентные кредиты (0,79 – 3,50% годо
вых) в объеме 3 млрд. дол. США (с рассрочкой
по оплате до 40 лет), передала Китаю 1,4 млрд.
дол. США в качестве безвозмездной помощи
[15, c. 199]. Необходимо отметить, что Япония
инвестировала в Китай нечто большее, чем прос
то финансовые средства – японские технологии,
японскую концепцию научно-технической базы
промышленности, высочайшую культуру произ
ISS N 1563-0269

водства. При техническом содействии Японии
были созданы или реконструированы многие
отрасли промышленности (автомобиле- и стан
костроение), наукоемкие виды производств, обо
рудование для энергетического комплекса. До
немыслимого уровня для прежнего Китая была
развита транспортно-коммуникационная сфера.
Следующим наиболее чувствительным мо
ментом для КНР в японских общественных наст
роениях стала постановка вопроса о сокращении
экономической помощи Китаю.
В Пекине сокращение объемов японского
экономического содействия расценили как нас
тупление «похолодания» в двусторонних отно
шениях [16, c. 85]. Во время японо-китайской вс
тречи на высшем уровне в Токио в 2000 г. глава
японского правительства Ё.Мори прямо заявил:
«Многие в Японии выступают против помощи
Китаю. Эта страна должна приложить максимум
усилий для получения поддержки и понимания
со стороны японского народа» [17, с. 39-48]. В
такой постановке вопроса звучало скрытое на
поминание о возможности возвращения Токио
в отношениях с партнером к принципу увязыва
ния политики с экономикой, от которого он дав
но отказался.
30-го апреля 2009 года премьер-министр
Японии Таро Асо, прибывший в Китай с офици
альным визитом, встретился с председателем Ху
Цзиньтао. Во время этой встречи снова подни
мались проблемы исторического прошлого, то
тут в ответ на очередное требование со стороны
председателя Ху Цзиньтао разрешить истори
ческий вопрос надлежащим образом, Таро Асо
заявил, что позиция японского правительства
была изложена в официальных высказываниях
премьер-министров Японии, сделанных в 1995
г. и 2005 г. По его словам, позиция японской
стороны – обратить взор в будущее и при этом
смотреть в глаза истории – не изменилась и не
изменится впредь [18].
Таким образом, исторический вопрос в проб
лематике китайско-японских отношений, хотя и
существует в значительной мере самостоятель
но, благодаря усилиям национальных элит еще
долгое время будет тесно увязываться с поли
тическими и экономическими аспектами двус
торонних отношений и использоваться, при
необходимости и обостряться, для достижения
геополитических целей.
Следующими факторами нарастания по
литических трений в двусторонних отноше
ниях являются теории о возможной военной
угрозе со стороны Японии для КНР и о ве
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роятной военной угрозе со стороны Китая
для Японии, а также японо-американская
система безопасности, которая очень трево
жит китайскую сторону.
Возможная военная угроза со стороны
Японии. Вероятность повторения Японией
пути милитаризации не только прямо свя
зана с образованием будущих Азиатско-Ти
хоокеанских стратегических структур, но и
напрямую влияет на китайско-японские от
ношения. После того как в 80-х годах Япо
ния стала второй экономической державой в
мире и утвердилась в стремлении стать од
ной из ведущих политических держав мира,
многие политики стали прогнозировать воз
можность Японии в будущем пойти по пути
милитаризации [19]. Японское правитель
ство, в свою очередь, не раз объявляло, что
Япония соблюдает конституцию, отстаивая
обороноспособность страны, и не будет
военной державой, которая может поставить
под угрозу другие страны. Однако многие
исследователи отмечают, что действительно
существует немало факторов, которые могут
привести Японию на путь военной державы
[20]. В Японии имеются политические си
лы, которые постоянно извращают истори
ческие факты, пытаются опровергнуть сам
факт японской агрессии в прошлом. Эти по
литические силы не только имеют большое
влияние в обществе, но и весомый голос в
политических кругах. В 1995 г. они созда
ли «Союз депутатов 50-летия окончания
войны» и «Союз депутатов для правильной
трактовки истории», которые поддерживают
милитаристские тенденции в японском пар
ламенте.
Также в Японии появилась тенденция к
пересмотру японской Конституции, или же
процесс «нормализации Японии». В японс
ком парламенте неоднократно звучали выс
казывания о доработке и исправлении Конс
титуции. Некоторые высокопоставленные
лица считают, что прошло уже достаточно
много времени после второй мировой вой
ны и некоторые части в Конституции уже
не соответствуют реальности в мировой об
становке. Их главная цель – изменение 9-й
статьи Конституции, провозглашающей от
каз Японии от применения военной силы
в международных делах. Соотношение же
политических сил в японском парламенте
ныне таково, что, вероятно пересмотр Конс
титуции не за горами. В случае изменения
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конституции произойдет и существенное
изменение будущей японской политики в
области обороны. Парламент Японии в мае
2007 г. утвердил закон о проведении обще
национального референдума для пересмотра
пацифистской конституции страны, в част
ности отмены 9 статьи.
Одновременно, как считают в политических
кругах Японии, она должна играть более замет
ную военную роль на международной арене.
Одним из доводов этого стало предложение ли
деров Новой партии о превращении Японии в
«обычное государство», то есть такое, как все.
Из этого следует, что Япония должна не толь
ко иметь вооруженные силы, но и отправлять
войска за границу для защиты за рубежом своих
интересов и вносить свой вклад в поддержание
мира и стабильности.
Японо-американская система безопасности.
Китай также рассматривает отношения с Япо
нией в контексте союза Токио с США. Одним из
раздражителей в японо-китайских отношениях
является японо-американский военно-полити
ческий союз. В начале 1970-х гг. Мао Цзэдун убе
дил президента никсона и госсекретаря Киссинд
жера позаботиться об этом союзе, поскольку он
просчитал, что американо-японский союз будет
сдерживать ремилитаризацию Японии и, таким
образом, не окажется полностью не соответс
твующим интересам Китая. Однако после окон
чания «холодной войны» Пекин проявляет все
большую озабоченность эволюцией сути и целей
союза [21, с. 192]. Серьезные изменения в нем
произошли во второй половине 90-х гг. прош
лого века. Были обнародованы новые направле
ния военно-политического сотрудничества, ко
торые означали серьезные перемены не только
для Японии, но и для всех стран Тихоокеанского
бассейна. Их существо состояло в следующем:
во-первых, в рамках сотрудничества в сфере бе
зопасности девиз «Защита Японии» превратил
ся в «Справляться с критическими ситуациями
на Дальнем Востоке» и «Быть готовыми к изме
няющейся обстановке». Во-вторых, если рань
ше Японию защищали США, и поэтому первая
была пассивным союзником второй, то сейчас
Япония также становится активным союзником.
То есть сотрудничество в области безопасности
становится двусторонним. В-третьих, основная
задача старой системы в области безопасности
состояла в том, чтобы справиться с напряжен
ным положением на Дальнем Востоке, а теперь
к ней добавилась защита мира и стабильности в
АТР. В-четвертых, сама стратегия японо-амери
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канского сотрудничества в сфере безопасности
переходит от защиты к защите и наступлению.
Эти изменения в японо-американских отноше
ниях в сотрудничестве в сфере безопасности, как
предполагает китайская сторона, будут иметь
серьезные последствия. Во-первых, серьезные
изменения в японо-американских отношениях
в области безопасного сотрудничества повлекут
наращивание вооружений. Новые обязательства
Японии подталкивают ее к увеличению военных
расходов. Это не может не повлиять на ситуацию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в
Восточной Азии. В этом регионе возрастет роль
Японии как силы, влияющей на разрешение тер
риториальных конфликтов, межнациональных
противоречий, других трений между странами
региона. Это, в свою очередь, увеличит ее по
литическое влияние на международной арене и
вызовет соответствующую ответную реакцию
стран Восточной Азии [20], и особенно Китая.
Пекин резко протестовал, когда в феврале
2005 г. США и Япония заявили, что «мирное
разрешение вопросов, касающегося Тайвань
ского пролива, путем диалога» является общей
стратегической целью их союза. Пекин очень
внимательно следит за вооруженными силами
США, базирующимися на Окинаве и основной
территории Японии, за японским интересом к
совместной с Соединенными Штатами разра
ботке системы противоракетной обороны и за
намерениями Токио осуществить общую мо
дернизацию своих вооруженных сил с учетом
последствий всего этого для возможного про
ведения союзом стратегии «сдерживания», нап
равленной против Китая [21, с. 193].
Теория об угрозе из Китая. После оконча
ния холодной войны мир все больше и больше
обращает внимание на развитие Азиатско-Ти
хоокеанского региона. Центром внимания, бе
зусловно, является Китай. Политика реформ и
открытость Китая привели к подъему его эконо
мики. С другой стороны, вслед за экономичес
ким ростом Китая в мире активно заговорили об
угрозе со стороны Китая. В Японии заговорили
об угрозе со стороны Китая в 60-е гг. То была
реакция на нормализацию китайско-японских
дипломатических отношений, и сопровождалась
она полемикой о безопасности и охране внутри
самой Японии. Тогда антикоммунистические
и антикитайские силы заявляли, что Китай как
«революционная страна, государство револю
ции» не только является прямой угрозой безо
пасности Японии, но наряду с этим и косвенной
политической угрозой. Препятствуя нормализа
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ции китайско-японских дипломатических отно
шений, эти силы говорили, что если Япония вос
становит дипломатические отношения с Китаем,
то японское общество окажется под сильным
политическим влиянием Китая. Как следствие
этого – левые силы в Японии одержат верх, а это
означает дестабилизацию политической жизни в
стране и открывает путь для косвенной агрессии
со стороны Китая. Исповедуя это утверждение,
левые силы внутри Японии были против раз
вертывания торговли с Китаем. Под влиянием
лозунга об угрозе из Китая стала усиливаться
система японо-американской безопасности, в
Японии развертывались отряды самообороны,
что, в конечном итоге, стимулировало гонку
вооружений в Японии. С начала 70-х гг. ХХ в. на
фоне изменяющейся международной обстанов
ки, особенно после восстановления японо-ки
тайских отношений, теория об угрозе из Китая
утратила свою популярность [20].
С окончанием холодной войны слова о «по
тенциальной угрозе со стороны СССР» были
изъяты из японской «Белой книги по обороне»,
выпущенной в 1990 г. Однако вновь возродилась
теория об угрозе со стороны Китая. Это аргу
ментировалось следующим:
1. На протяжении 90-х гг. ХХ в. Китай рез
ко увеличил военные расходы, стал приобретать
российские самолеты и корабли, чтобы модер
низировать военно-морские и военно-воздуш
ные силы. Увеличение реальной военной силы
Китая стало реальной военной угрозой для окру
жающих стран.
2. Экономика Китая быстро развивается, а
это означает, что вскоре Китай стает крупной
военной силой и неизбежно станет представлять
военную угрозу Америке и Японии.
3. Уже к 20-м гг. XXI в. Китай начнет испы
тывать серьезный дефицит в энергоресурсах и
продуктах питания, что может создать серьез
ные противоречия с соседними странами [20].
Китайская же сторона, в свою очередь, счи
тает, что теория об угрозе из Китая, выдвинутая
японской стороной, не имеет реального основа
ния, поскольку была сознательно инспирирова
на из стратегических соображений [22, с. 265].
Подводя общий итог, можно подчеркнуть
следующее. Каждая из вышерассмотренных
проблем, будучи непростой, в то же время не
является непреодолимым препятствием на пу
ти развития двусторонних связей в тех облас
тях, где интересы Японии и Китая более всего
совпадают. Указанные проблемы до сих пор не
преодолены отчасти потому, что нужны в каче
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стве средства урегулирования уровня и темпов
развития отношений между двумя странами. В
результате анализа можно сделать вывод, что
сегодня, главным образом от Пекина, зависит
определение дистанции и меры в этих взаимоот
ношениях.
Важно также отметить, что и Япония, и Ки
тай в своих внешнеполитических курсах ста
раются, в первую очередь, обслуживать потреб
ности экономики, что отвечает национальным
интересам государств, и в связи с этим на пра
вительственном уровне стороны стараются де
ликатно подходить к спорным и проблемным
вопросам в двусторонних отношениях.
Решить окончательно территориальные и ис
торические проблемы, которые накапливались
в течение десятилетий, быстро и легко невоз
можно, однако неспособность сторон снизить

их напряженность может создать угрозу для ми
ра и процветания в регионе. В свете возможных
геополитических противоречий между странами
ясно то, что одной только декларированной по
литической воли недостаточно для решения всех
проблем в отношениях. Существующие в обеих
странах национально-психологические подхо
ды, которые определяет фактор исторического
наследия, создают почву для возникновения но
вых непредсказуемых конфликтов в будущем.
Но хотелось бы надеется, что Япония и КНР уч
тут последствия прошлых событий и не допус
тят повторения агрессивной политики или мести
за прошлое и придут к компромиссному реше
нию. И сохранение мира и стабильности не толь
ко в японо-китайских отношениях, но и в мире
тоже будет основным критерием при решении
спорных вопросов в двусторонних отношениях.
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Мақала Еуропалық Одақтың Орталық Азия аймағындағы жәр
демдесу саясатын сараптауға арналған. Авторлар Одақтың 2007-2013
жылдар аралығында аймақ деңгейінде және жеке республикаларға
бөлген жәрдем мөлшері мен салалары бойынша мәліметтерді сарап
тап, Еуроодақтың Орталық Азиядағы басымдықтары туралы өз ойла
рын бөліседі. Еуропалық Одақтың жәрдемдесуі оның Орталық Азия
Стратегиясына негізделіп, аймақтың тұрақты әлеуметтік-экономика
лық дамуына қолдау көрсетуді көздейді. Жәрдем беру Еуроодақтың
Ынтымақтастықты дамыту құралы аясында, сондай-ақ арнайы сала
лық бастамалары шеңберінде жүзеге асырылып келеді. Осы құрал
дардың аясында 2007-2013 жылдар аралығында Еуропалық Одақ
жалпы Орталық Азия аймағына 743,02 млн еуро көлемінде жәрдем
берді. Бұл қаражат бес республика арасында олардың қажеттіліктері
мен даму басымдықтарына сәйкес үйлестірілді. Еуроодақтың жәрде
мінің елеулі бөлігі Қырғызстан мен Тәжікстан мемлекеттерінің даму
бағдарламаларын қолдауға жіберілді. Еуропалық Одақтың 2014-2020
жылдар аралығында Орталық Азия мемлекеттеріне Даму Ынтымақ
тастықты дамыту құралы шеңберінде 1 млрд еуро көлемінде жәрдем
бөлуді жоспарлауы Еуроодақтың аймаққа деген қызығушылығының
тұрақтылығын байқатады.
Түйін сөздер: Еуропалық Одақ, Орталық Азия, жәрдемдесу, ЕО
жәрдемдесуі, ЕО басымдықтары.
This article is devoted to the analysis of EU aid policy in Central Asia.
Authors analyze data on volume and distribution spheres of EU aid on
regional and country-specific levels in 2007-2013 in order to reveal priori
ties of EU activities in the region. The EU aid is based on its Strategy for
Central Asia and aims to support social and economic development of the
region. This aid is delivered under Development Cooperation Instrument
and special thematic initiatives of the EU. The European Union allocated
743,02 million Euros as development aid in Central Asia in 2007-2013
under these instruments. The aid was divided among five Central Asian
republics in accordance with their needs and development priorities. The
significant part of EU aid was allocated to support development programs
of Kyrgyzstan and Tajikistan in that period of time. The European Union
committed to allocate 1 billion Euros as aid to Central Asia under Devel
opment Cooperation Aid in 2014-2020. This signifies permanence of EU
interest in Central Asian region.
Key words: European Union, Central Asia, aid, EU aid, EU priorities.
Статья посвящена анализу политики помощи Европейского Союза
в Центральной Азии. Авторы анализируют данные по объему и сфе
рам распределения помощи Европейского Союза на уровне региона
и на уровне отдельных государств за 2007-2013 годы и выявляют
приоритеты политики Европейского Союза в ЦАР. Помощь Евро
пейского Союза основана на Стратегии ЕС для Центральной Азии и
направлена на оказание поддержки социально-экономическому раз
витию региона. Данная помощь оказывается в рамках Инструмента
развития сотрудничества и специальных тематических инициатив ЕС.
В рамках этих инструментов Европейский Союз предоставил 743,02
млн. евро в качестве помощи центральноазиатскому региону в 20072013 годах. Указанные средства были распределены между респуб
ликами ЦАР в соответствии с их потребностями и приоритетами
развития, при этом значительная часть помощи ЕС была направлена
на оказание поддержки программ развития Кыргызстана и Таджики
стана. Запланированное Европейским Союзом выделение помощи го
сударствам Центральной Азии в размере 1 млрд. евро на 2014-2020
годы в рамках Инструмента развития сотрудничества подтверждает
постоянство интересов ЕС в обозначенном регионе.
Ключевые слова: Европейский Союз, Центральная Азия, помощь,
помощь ЕС, приоритеты ЕС.
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Еуропалық Одақ Орталық Азия мемлекеттерімен 1990 жыл
дардың басында дипломатиялық қарым-қатынастар орнатқаны
мен, оның аймаққа деген қызығушылығы 2000 жылдардың ор
тасында ұлғайғаны белгілі. Осы орайда 2007 жылы Еуропалық
Одақтың Орталық Азияға қатысты қабылданған Стратегиясы
ЕО қызығушылық деңгейінің жоғарылығын көрсетеді. Аталған
құжат Одақтың Орталық Азия аймағындағы мақсаттары мен
ықпалдастық басымдықтарын анықтап, сол мақсаттарға қол
жеткізу құралдарын айғақтады.
ЕО-ның «Еуропалық Одақ және Орталық Азия: Жаңа Се
ріктестік Стратегиясы» атты құжаты Одақтың аймақтағы
мақсаттарын жалпы түрде сипаттаса, оған қосымша ретінде
қабылданған 2007-2013 жылдарға арналған ЕО-тың Орталық
Азияға жәрдемдесу Стратегиясы Еуроодақ тарапынан аймақ
қа бөлінетін жәрдем көлемін және басымдық бағыттарын нақ
тылайды. Осы Стратегияға сәйкес 2007-2013 жылдары Еуроо
дақ аймаққа жәрдем ретінде бөлінетін қаражат мөлшерін 750
млн еуроға дейін жеткізуді жоспарлады. Аталмыш қаражат
тың 70% Еуроодақ пен жекелеген Орталық Азия мемлекеттері
арасында келісілген екіжақты жәрдемдесу бағдарламаларына
бағытталып, 30% аймақтық жобаларды жүзеге асыруға арнал
ған болатын. Еуропалық Одақ екіжақты жәрдемдесу басым
дықтары ретінде негізгі үш бағытты анықтады. Біріншіден,
кедейлікпен күресу және тұрмыс-тіршілік сапасын арттыру
ға, соның ішінде білім беру жүйесін жетілдіруге бағытталған
реформалар мен бағдарламаларды жүзеге асыруға қаржылай
жәрдем беру көзделген. Екіншіден, Еуроодақтың құндылық
тарын тарату аясында тиімді басқару (good governance), де
мократиялық үдерістерді жандандыру және қоғамдық инсти
туттардың жұмысын жетілдіру жәрдемдесу басымдығы болып
анықталған. Үшіншіден, Стратегия инвестициялар мен сауда
саясатын жетілдіруге бағытталған реформаларды жүзеге асы
руға жәрдем беруді көздейді [1, 28]. Аймақтық жобаларды
қаржыландыруға бөлінетін жәрдем мөлшеріне келетін болсақ,
Стратегия Орталық Азия елдері арасында энергетика, көлік,
білім беру және қоршаған ортаны қорғау салаларындағы мем
лекетаралық ынтымақтастықты ынталандыруға ықпал ететін
жобаларды қолдауды көздеді [1, 29].
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Еуроодақтың жәрдемдесу саясаты екі түрлі
құрал арқылы жүзеге асырылатынын атап өткен
жөн. Біріншіден, ЕО жәрдемі арнайы құрылған
Ынтымақтастықты дамыту құралы (Development
Cooperation Instrument, DCI) арқылы қаржылан
дырылып, жүзеге асырылады. Бұл құрал арқылы
тұрақты дамуды қамтамасыз ететін әр түрлі са
ладағы реформалар мен бағдарламаларға қаржы
ЕО-тың жәрдемі ретінде бөлінеді. Осыған қо
сымша Еуроодақ салалық бастамаларды жүзеге
асырады. Салалық бастамалар белгілі бір тақы
рып аясында дамытылып, жеке қаржыландыры
лады, алайда бұл бағдарламалар да Еуроодақтың
жәрдемдесу саясатына жатады.
2007-2013 жылдарға арналған Еуропалық
Одақтың Орталық Азияға жәрдемдесу Страте
гиясына сәйкес аталған жылдар ішінде Ынты
мақтастықты дамыту құралы аясында аймаққа

673,6 млн еуро көлеміндегі қаржы жәрдем ретін
де бөлінді, оның шамамен 36% (242 млн. еуро)
аймақтық жобаларды қаржыландыруға жұмыл
дырылды. Бұл қаражат Еуроодақтың талаптары
мен ережелеріне сәйкес екі көпжылдық инди
кативті бағдарламалары (2007-2010 және 20112013 жж. арналған) аясында бөлінген еді [2, 5].
Осы жылдар аралығында Еуроодақтың Ын
тымақтастықты дамыту құралы аясында жәрдем
ретінде бөлінген қаражаттың айтарлықтай бөлі
гі Орталық Азияның екі тұрмыс-тіршілігі ең на
шар мемлекетіне – Қырғызстан мен Тәжікстанға
бағытталған. Осы екі мемлекетке бөлінген жәр
дем мөлшері жалпы аймақтық бағдарламаларды
қаржыландыруға жұмсалған қаражат мөлшеріне
жақын. Төменде келтірілген 1-кестеде қаражат
тың аймақтық бағдарламаларға және Орталық
Азия мемлекеттеріне бөлінуін сипаттайды.

1-кесте – ЕО-тың Ынтымақтастықты дамыту құралы аясында Орталық Азияға бөлінген жәрдем, 2007-2013 жж.
2007-2010

2011-2013

Барлығы

Аймақтық бағдарламалар

137 млн. еуро

105 млн. еуро

242 млн. еуро

Қазақстан

44 млн. еуро

30 млн. еуро

74 млн. еуро

Қырғызстан

55 млн. еуро

51 млн. еуро

106 млн. еуро

Өзбекстан

28,6 млн. еуро

42 млн. еуро

70,6 млн. еуро

Тәжікстан

66 млн. еуро

62 млн. еуро

128 млн. еуро

Түркменстан

22 млн. еуро

31 млн. Еуро

53 млн. еуро

352,6 млн. еуро

321 млн. еуро

673,6 млн. еуро

Барлығы

Кестені Оспанова Б. Еуроодақ құжаттарын пайдаланып құрастырған [2, 6]

Еуроодақтың аймақ деңгейіндегі жәрдемде
су басымдықтары Стратегияда анықталып, бір
неше бастама шеңберінде жүзеге асырылады.
Еуроодақ – Орталық Азия Білім беру бастама
сы аймақтағы білім беру жүйесін, соның ішін
де кәсіптік білім беруді жетілдіруді көздейтін
жобаларды өз аясында біріктіреді. Мұндай жо
баларға TEMPUS (жоғары білім беру саласын
жетілдіру), Erasmus Mundus (академиялық ын
тымақтастық пен ұтқырлықты қамтамасыз ету),
CAREN (Орталық Азиядағы білім беру мен
зерттеу желісі) бағдарламалары, сондай-ақ білім
беру саласындағы реформалау саясатын үйлес
тіруді көздейтін ЕО – Орталық Азия Білім беру
платформасы жатады. Еуроодақ – Орталық Азия
Қоршаған орта мен су бастамасы аясында кли
маттың өзгеруі, қоршаған ортаны қорғау, жер
мен суды тиімді пайдалану салаларында аймақ
тық ынтымақтастықты ынталандыратын жо
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балар қаржыландырылады. Бұл бастама Еуро
коммиссия қолдауымен Италия Республикасы
тарапынан басқарылады. Аймақтық деңгейде
жүзеге асырылатын тағы бір бастама – Еуроо
дақ–Орталық Азия Құқық үстемдігі бастамасы.
Бұл бастаманы Еурокомиссия қолдауымен Гер
мания және Франция мемлекеттері жүзеге асы
рады. Бастама аясында Орталық Азияда құқық
және сот салаларында жүргізілетін реформалар
ға еуропалық тәжірибені бөлісу арқылы жәр
демдесу, сондай-ақ азаматтық және қылмыстық
құқық салаларында іс қозғау мен жүргізу рәсім
дерін жетілдіру жобалары жүзеге асырылады.
Аймақ деңгейінде көптен бері жүзеге асырылып
келе жатқан және негізінен Еуроодақ тарапынан
қаржыландырылатын BOMCA жобасы ЕО-тың
Орталық Азиядағы шекара қауіпсіздігі бастама
сының ажырамас бөлігі. Австрия үкіметімен үй
лестірілетін бұл бастама аясында шекараларды
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басқару және шекара қауіпсіздігін қамтамасыз
ету мәселелері төңірегіндегі аймақтық форум
ұйымдастырылған.
Аталмыш бастамалар аясында жоғарыда
аталған TEMPUS, Erasmus Mundus, BOMCA жо
баларымен қатар CADAP (есірткеге тәуелділікті
төмендетуді көздейді), TRACECA (Еуропа мен
Азия арасындағы көліктік қатынасты жетілді
ру), INOGATE (энергетика саласындағы ынты
мақтастықты ынталандыру) сынды ірі жобалар
жүзеге асырылып, қаржыландырылады. Соны
мен қоса тек қана Орталық Азия мемлекеттері
арасындағы ынтымақтастықты қолдайтын жоба
лар да аймақтық бағдарламаларға бөлінген қара
жат есебінен жүзеге асырылады. 2007-2010 және
2011-2013 жылдардағы көпжылдық индикативті
бағдарламаларының қаражатты үйлестіру бой
ынша мәліметтерін сараптау аймақтық деңгейде
білім беру және қоршаған орта мен энергетика
салаларында дайындалған жобалар Еуроодақ
жәрдемдесуінің басымдықтары ретінде анық
талғандығын көрсетеді. Жалпы 5 жыл ішінде
бұл салалардағы жобаларға Еуроодақ 193,6 млн
еуро көлемінде немесе аймақтық бағдарламалар
ға тиесілі қаражаттың 80% бағыттаған. Төменде
келтірілген 1-суретте аймақтық бағдарламалар
ға арналған жәрдем қаражатының сала бойынша
бөлінуі жайлы мағлұматты шоғырландырған.
Еуропалық Одақтың 2007-2013 жылдары
аралығында Орталық Азияның жеке мемлекет
теріне бөлген қаражаты жалпы жәрдем мөлшері
нің шамамен 65% құрады. Жеке мемлекеттерге
бөлінген жәрдем әр республиканың басымдық
тарына қарай түрлі салаларға үйлестіріліп, қара
жат бірнеше түрде жеткізілді. Еуроодақ жәрдемі
бюджетті қолдау, техникалық көмек немесе аза
маттық қоғам мен мемлекеттік емес субъекті
лерге көмек көрсету ретінде Орталық Азия мем
лекеттеріне үйлестірілді.
Орталық Азия республикалары ішінде 20072013 жылдар аралығында Еуроодақтың жәрдем
десу қаражатының елеулі көп бөлігін Тәжікстан
мен Қырғызстан иеленді. Аталмыш республика
ларда Еуроодақтың Ынтымақтастықты дамыту
құралы аясында жәрдем әлеуметтік қауіпсіздік
ті қамтамасыз ету, кедейлік деңгейін төмендету
және ауылдық жерлерді дамытуға бағытталған
жобаларды қаржыландыруға жұмылдырылды.
2-суретте және 3-суретте Қырғызстан мен Тәжі
кстанға бөлінген Еуроодақ жәрдемінің салалар
бойынша үйлестірілуін сипаттайды.
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Тәжікстанға бөлінген қаражаттың айтарлық
тай бөлігі денсаулық сақтау саласындағы рефор
маларды қолдауға бағытталса, Қырғызстан жәр
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дем білім беру жүйесін жетілдіруге жұмсалды.
Басқа Орталық Азия республикаларына бө
лінген жәрдемнің салалар бойынша үлестірілуін
сараптау нәтижелері Қазақстан мен Өзбекстан
да екі индикативті бағдарламаның басымдықта
ры әртүрлі болғанын аңғартады. Сонымен қатар,
Өзбекстан Еуроодақтың жәрдемдесу бағдарла
масында 2007-2010 жылдары шектеулі түрде
қатысып, ынтымақтасу салаларын білім беру,
басқару және кәсіпкерлікті қолдаумен шектеді.
Алайда, 2011-2013 жылдары Еуроодақ Ташкент
ке бөлінетін жәрдем мөлшерін де, қаражатты
үйлестіру салаларын да айтарлықтай ұлғайтты.
Керісінше, Қазақстан Республикасына бөлінген
қаражат екінші индикативті бағдарлама кезе
ңінде тек басқару саласына бағытталған. Жал
пы, 2007-2013 жылдар аралығында Қазақстанға
арналған Еуроодақ жәрдемінің 79% (58,5 млн
еуро) басқару саласындағы реформаларды қол
дауға бағытталған. Төменде келтірілген 4 және 5
суреттерде Еуроодақ жәрдемінің тиісті респуб
ликаларда салалар бойынша үйлестірілуін си
паттайды.
Осы орайда Түркменстанға бөлінген Еуроо
дақ жәрдемі туралы ақпаратты сараптау осы
Орталық Азия республикасының жәрдемді ди
версификацияланған және жоспарлы түрде қол
данғаны анық байқалады. Төменде келтірілген
сурет 6 осы үрдісті анық танытады. Ашхабад екі
индикативті бағдарлама кезеңінде де жәрдемді
білім беру, қоршаған ортаны қорғау мен энер
гетика, басқару және экономика салаларына жұ
мылдырды. Сонымен қатар, Түркменстан екінші
индикативті бағдарлама кезінде Еуроодақ та
рапынан бөлінетін жәрдем мөлшерін ұлғайтты.
Бұл осы республиканың Еуропалық Одақпен
ынтымақтастықты кеңейтуге деген қызығушы
лығының көрінісі деп есептеуге болады, өйткені
Еуроодақтың жәрдем мөлшері мен оны үйлесті
ру салалары тиісті мемлекеттердің үкіметтері
мен келісіліп анықталады.
Жалпы Еуроодақтың Орталық Азия мем
лекеттеріне Ынтымақтастықты дамыту құралы
аясында бөлген жәрдемі туралы мәліметтерді
сараптау бұл жәрдемнің ЕО-тың Орталық Азия
Стратегиясына негізделіп, сол құжатта анық
талған басымдықтарға сәйкес салалар бойынша
үйлестірілгенін аңғартады. Еуроодақтың аймақ
деңгейіндегі қаржыландырылған жобалары ЕОтың Орталық Азиядағы негізгі үш Бастамалары
аясында дамытылды. Осы бастамалар аясында
білім беру, қоршаған ортаны қорғау мен энерге
тика және шекара қауіпсіздігі мәселелеріне қа
тысты жобалар Еуроодақтың жәрдемі есебінен
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қаржыландырылды. Сонымен қатар, 2007-2013
жылдарға арналған Еуропалық Одақтың Орта
лық Азияға жәрдемдесу Стратегиясында көрсе
тілгендей аймақтың жеке мемлекеттеріне жәр
дем үлестірімі сол елдің қажеттілігіне қарай әр
түрлі салалар бойынша бөлінді. Мұнымен қоса,
аталмыш мемлекет үкіметтерінің Еуроодақпен
ынтымақтасуға қызығушылық танытуы да жәр
дем мөлшерінің өзгеруіне ықпал етті.
Алайда Еуропалық Одақтың Орталық Азияға
бөлетін жәрдемі тек Ынтымақтастықты дамы
ту құралы аясында ғана емес, Еуроодақтың ар
найы салалық бастамалары шеңберінде де жүзе
ге асырылатынын есте сақтау қажет. 2007-2013

жылдар аралығында Еуроодақтың бес арнайы
салалық бастамалары аясында Орталық Азия
мемлекеттеріне 69,42 млн еуро көлемінде жәр
дем бөлінді. Өзбекстан мен Түркменстан Еуроо
дақтың арнайы салалық бастамаларына қатыспа
ғандықтан, аталған қаражат қалған 3 республика
арасында үйлестірілді. Ынтымақтастықты дамы
ту құралындағыдай осы бастамалар шеңберінде
Қырғызстан мен Тәжікстан мемлекеттеріне бө
лінген жәрдем мөлшері басым бөлікті құрады.
Төменде келтірілген кесте 2 Еуроодақтың ар
найы бастамалары аясында Орталық Азия мем
лекеттеріне бөлген жәрдем көлемі бойынша ақ
парат келтірілген.

2-кесте – 2007-2013 жылдары ЕО-тың салалық бастамалар аясында Орталық Азия мемлекеттеріне бөлінген жәрдемі, млн
еуро

 емлекеттік емес субъектілер және дамудағы жергілікті
М
басқару органдары (NSA-LA)
Демократия мен адам құқықтарына арналған Еуропа құ
ралы (EIDHR)
Тұрақтылық құралы (IfS)

Қазақстан

Қырғызстан

Тәжікстан

Барлығы

3,15

3,72

1,05

7,92

2,36

2,7

2,7

7,76

0,5

15,13

Азық-түлік қауіпсіздігі (FS)

17,36

Ядролық қауіпсіздік құралы (NSI)
Барлығы

6,01

38,91

15,63
18,35

35,71

2,4

2,4

24,5

69,42

Кестені Оспанова Б. EUCAM құжаттарын пайдаланып құрастырған [3, 8-11]

Бастамалар аясында жәрдем алған үш Орта
лық Азия республикаларының барлығы тек екі
салалық бастамаларға қатысып, қалған баста
малар әр мемлекеттің жеке қажеттілігі мен ба
сымдықтарына сәйкес анықталды. Қазақстан,
Қырғызстан және Тәжікстан Мемлекеттік емес
қатысушылар мен жергілікті басқаруды дамыту
(NSA-LA) және Демократия мен адам құқықта
рына арналған Еуропа құралы (EIDHR) баста
малары аясында тиісті басымдықтарға жататын
жобаларды қаржыландыруға Еуроодақ жәрде
мін қолдануға мүмкіндік алды. Алайда бөлінген
қаржы тұрғысынан бұл екі бастама арнайы са
лалық бастамалар аясында Орталық Азия мем
лекеттеріне жіберілген ЕО жәрдемінің 8% ғана
құрайды. Еуроодақ жәрдемінің негізгі бөлігі
Азық-түлік қауіпсіздігі мен Тұрақтылық құралы
бастамалары аясында Қырғызстан мен Тәжіс
танға үйлестіріліп, аталған республикалардың
тұрақты дамуын қамтамасыз етуді қолдауға жі
берілді. Осы орайда, 15,13 млн еуро Тұрақтылық
құралы аясында Қырғыз Республикасына жол
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данып, 2010 жылғы төңкерістен кейін мемлекет
тің құқықтық-саяси жүйесін қалпына келтіруге,
сондай-ақ елдегі этникалық шиеліністерді бол
дырмауға бағытталған жобаларды қаржыланды
руға қолданды [3, 8-11].
Сонымен, Еуропалық Одақтың әр түрлі құ
ралдары аясында Орталық Азия аймағына 20072013 жылдары аралығында бөлінген жәрдем
мөлшері 743,02 млн еуроға жетті. Осы жәрдем
аймақ деңгейіндегі жобаларды қаржыландыру
ға, сондай-ақ жеке Орталық Азия республика
ларының тұрақты дамуын қамтамасыз ететін ре
формаларды қолдауға жұмсалған.
Бұл жәрдем Еуропалық Одақтың Орталық
Азия Стратегиясында анықталған басымдық
тарға сәйкес үйлестірілді. Стратегияда ЕО-тың
аймақтағы негізгі мақсаты ретінде Орталық
Азияның тұрақтылығы мен дамуы белгіленген
діктен, Одақ жәрдемінің елеулі бөлігі аймақтың
тұрмыс-тіршілігі ең нашар екі мемлекетіне, яғни
Қырғызстан мен Тәжікстанға үйлестірілгені заң
ды құбылыс болып табылады. Сонымен қатар
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Еуропалық Одақтың Орталық Азиядағы жәрдемдесу саясаты: басымдықтары және жетістіктері

Еуроодақтың өзінің жәрдемдесу бағдарламасы
на Өзбекстан мен Түркменстанды тартып, олар
дың қатысуын ұлғайта алуы Брюссель саясаты
ның жетістігі ретінде бағаланауы тиіс.
Алайда, Еуроодақтың Орталық Азияға бөле
тін жәрдемі 2007-2013 жылдармен шектелмейді.
Қазіргі кезде Еуроодақ 2014-2020 жылдар ара
лығында аймаққа бағытталатын жәрдем мөлше
рін анықтап, оның сала бойынша үйлестірілуін
жүргізіп жатыр.
Жалпы, Еуроодақтың жәрдемі ЕО-тың көп
жылдық бюджетінде белгіленеді, ал кейін ай
мақтағы Одақтың басымдықтарына сәйкес са
лалар бойынша үйлестіріледі. Еуропалық Одақ
бюджеті аясында Ынтымақтастықты дамыту
құралына бөлінетін қаржы мөлшері Еуропалық
Парламент пен Кеңестің 2014 жылдың 11 нау
рызында қабылданған No 233/2014 ұйғарымын
да белгіленген. Осы құжатқа сәйкес Еуроодақ
2014-2020 жылдар аралығында Орталық Азия
аймағына 1 млрд. еуро көлемінде жәрдем бө
луді жоспарлап отыр [4, 73]. Аталған ұйғарым
Орталық Азиядағы Еуроодақ жәрдемдесу саяса
тының басымдықтарын да анықтайды. Бұл ба
сымдықтарда 2007-2013 жылдары анықталған
басымдықтар өз жалғасын тапты. Атап айтқан
да, Еуроодақ аймақтағы тұрақты экономика
лық және әлеуметтік дамуды қамтамасыз ете
тін бағдарламаларды, соның ішінде азық-түлік
қауіпсіздігі, энергетикалық қауіпсіздік, климат
өзгеруіне қарсы тұру, демократияны және тиім
ді басқаруды дамыту, құқық үстемдігі мен адам
құқықтарын қамтамасыз ету, шекараларды бас
қару мен шекаралық ынтымақтастықты дамыту,
қылмыс пен нашақорлыққа қарсы тұру, денсау
лық сақтау мен білім беру жүйелерін дамыту жә
не аймақтық ынтымақтастықты қолдау мақсат
тарын көздейдін жобалар мен бағдарламаларды
жәрдем беру басымдықтары ретінде анықтады
[4, 65]. Бұған қоса, жоғарыда аталған ұйғарым
арнайы салалық бастамаларға 7 млрд еуро кө
лемінде қаражат бөлуді жоспарлаған; Орталық
Азия мемлекеттері де аталмыш салалық баста
маларға қатысып, Еуроодақтың аймаққа бөлген
жалпы жәрдем көлемі 1 млрд. еуродан асып тү
суі мүмкін.
Еуроодақтың 2014-2020 жылдарға арналған
жалпы жәрдем көлемі таяуда ғана анықталған
дықтан, Одақтың Орталық Азия аймағына бөле
тін жәрдемінің салалар немесе жеке мемлекеттер
бойынша үйлестірілуін сипаттайтын көпжыл
дық индикативті бағдарламалар әлі дайындал
ған жоқ. Алайда Еуроодақ пен Орталық Азия
мемлекеттері арасында өткен екіжақты және
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көпжақты кездесудер барысында ЕО-тың жәрде
мі бойынша біраз мәлімет таратылды. Мәселен,
2013 жылдың 20 қарашасында Брюссель қала
сында өткен ЕО – Орталық Азия министрлік кез
десуде Еуроодақтың даму мәселелері жөніндегі
Комиссары Андрис Пибалгс аймаққа 2014-2020
жылдары бөлінетін жәрдемі аймақ деңгейіндегі
жобаларды қаржыландыруға және Қырғызстан,
Өзбекстан, Тәжікстан мен Түркменстан мемле
кеттеріне жәрдемдесу саясатының басымдық
салаларындағы реформаларды қолдауға бағыт
талатынын мәлім етті. Қазақстан аймақтық дең
гейдегі жобаларға және Еуроодақтың салалық
бастамалары аясындағы бағдарламаларға қаты
суға мүмкіндік алады, бірақ Ынтымақтастықты
дамыту құралы аясында екіжақты жәрдем тәсі
мінен шығарылады [5].
Еуроодақ жәрдемінің жеке мемлекеттерге
бөліну мәселесі де жоғары деңгейде екіжақты
кездесулерде талқыланып, жария етілді. 2014
жылдың 20 қазанында Люксембург қаласында
Еуропалық Одақ пен Тәжікстан Республикасы
арасында өткен Ынтымақтастық Кеңесі кезінде
Еуроодақтың республикаға 2014-2020 жылдар
аралығында 251 млн. еуро көлемінде жәрдем
бөлуді көздеп отырғаны жария етілді. Бұл қара
жат денсаулық сақтау, білім беру және ауылдық
жерлерді дамыту салаларында шоғырландыры
лады деп жоспарланып отыр [6].
2014 жылдың 18 қарашасында Брюссель
қаласында Еуропалық Одақ пен Қырғыз Рес
публикасы арасында өткен Ынтымақтастық
Кеңесі кезінде Еуроодақ жәрдемі туралы ақ
парат таратылды. Бұл кездесу барысында Ын
тымақтастық және даму мәселелері жөніндегі
Комиссар Невен Мимица мен Қырғыз Респуб
ликасының Сыртқы істер министрі Эрлан Аб
дылдаев Еуроодақтың Қырғызстанға бөлетін
жәрдем мөлшерін және басымдық салаларын
анықтайтын 2014-2020 жылдарға арналған
көпжылдық индикативті бағдарламаны құп
тайтын құжатқа қол қойды. Құжатқа сәйкес
аталған уақыт аралығында Еуроодақ Қырғызс
танға 184 млн еуро көлемінде жәрдем бөледі;
бұл жәрдем негізгі үш салаға – құқық үстемді
гі (38 млн еуро), білім беру (72 млн еуро) және
ауылдық жерлерді дамыту (72 млн еуро) – үй
лестірілетін болады [7].
Еуроодақтың басқа Орталық Азия мемлекет
теріне бөлетін жәрдем мөлшері әлі мәлімденген
жоқ, дегенмен жаңа қаржыландыру кезеңінде де
Еуроодақтың Қырғызстан мен Тәжістан мемле
кеттеріне жәрдемнің басым бөлігін жіберетінін
болжауға болады. Біріншіден, осы екі мемлекет
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ке бөлінетін жәрдем көлемі алдымен жариялан
ды; екіншіден бұл республикалар Орталық Азия
ның басқа мемлекеттерімен салыстырғанда әлі
де даму жағынан артта қалып жатыр, сондықтан
елеулі жәрдемді қажет етеді. Осы орайда Қазақ
станды екіжақты жәрдем беру тәсімінен шығару
республиканың әлеуметтік-экономикалық даму
ды өз күшімен жүзеге асыра алатындай дәрежеге
жеткенін байқатады.
Еуроодақтың аймаққа бөлген жәрдемі ту
ралы ақпаратты сараптау Еуропалық Одақтың
2007 жылы Орталық Азия Стратегиясын жа
риялағаннан кейін аймақтағы іс-әрекетін сол

құжатқа сәйкес жүзеге асырып отырғаны байқа
лады. Еуроодақтың жәрдемдесу басымдықтары
Стратегияға негізделіп, әр Орталық Азия мем
лекетінің қажеттілігін есепке ала отырып анық
талды. ЕО-тың 2007-2013 жылдарға жоспарла
ған жәрдем мөлшерін Орталық Азия аймағына
жеткізуі, сонымен қатар 2014-2020 жылдары ай
маққа бөлінетін жәрдем көлемін ұлғайту Еуроо
дақтың Орталық Азиядағы қызығушылығының
тұрақтылығын көрсетеді. Аймаққа жәрдем беру
арқылы Одақ осы өңірдегі өз мақсаттарын аңғар
тып, Орталық Азиядағы маңызды күш ретінде
бекінуді көздейді.
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Жапонияның сыртқы саясатында басқа мемлекеттің сыртқы
саясатындағы сияқты жаңа ұлттық мүдделер, әлемдегі күштердің
арасалмағының өзгеруі мен халықаралық қатынастардағы жағдайы
көрініс тауып отыр. Әсіресе, қазіргі уақыттағы араб мемлекеттері
нің мұнайға қатысты баға саясатының тұрақсыздығы жапон үкіметі
тарабынан жауапты әрекеттерді талап етуде. Қалыптасқан халықа
ралық жағдайға бейімделіп жапон үкіметі өзінің ынтымақтастық ба
ғыттарын анықтауда. Осындай Жапонияның сыртқы саясатындағы
аса маңызды бағыттардың біріне Таяу Шығыс елдерімен байланыс
тар айналды. Жапония бұл аумақтан шамамен 90% мұнайды тасы
малдап отыр. Таяу Шығыс мемлекеттерімен ынтымақтастықты Жапо
ния одан әрі дамытуға мүдделі, сондықтан аймақтың тұрақтылығына
елеулі көлемдегі қаржыны бөлуде. Осы тұрғыда ұсынылған мақалада
қазіргі уақыттағы Жапония мен Таяу Шығыс мемлекеттері арасын
дағы екі жақты деңгейдегі қарым-қатынастардың дамуын зерттеуге
талпыныс жасалынған.
Түйін сөздер: сыртқы саясат, Таяу Шығыс мемлекеттері, энерге
тикалық қорлар, сауда-экономикалық қарым-қатынастар.
In foreign policy, Japan, as well as any state, are reflected new national
interests, and change the balance of forces in the world, and the situation
in international relations. Especially instability associated with the Privacy
Policy of Arab States with regard to oil requires adequate measures by
the Japanese government. Based on the changes in the international situa
tion, the Japanese government defines basic directions of cooperation. The
Middle Eastern countries are one of the important directions on the foreign
policy of Japan. Japan exports about 90% of its oil from these Middle East
region, what reflects the importance of these countries. In this context,
this article was an attempt to study the development of bilateral relations
between Japan and the Middle East at the present stage.
Key words: foreign policy, countries of the Middle East, energy re
sourses, trade-economic relations.
Во внешней политике Японии, так же как и любого государства,
находят отражение и новые национальные интересы, и изменившаяся
расстановка сил в мире и ситуация в международных отношениях.
Особенно нестабильная ситуация, связанная с ценовой политикой
арабских государств в отношении нефти, требует адекватных мер со
стороны японского правительства. Исходя из изменения междуна
родной ситуации японское правительство определяет сови ориенти
ры сотрудничества. Не меньшее, чем Азиатский регион, значение для
Японии имеют и страны Ближнего Востока, откуда она экспортирует
около 90% потребляемой нефти. В этой связи в данной статье была
предпринята попытка изучения развития двусторонних отношений
между Японией и странами Ближнего Востока на современном этапе.
Ключевые слова: внешняя политика, страны Ближнего Востока,
энергетические ресурсы, торгово-экономические отношения.
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Қазіргі кезеңде Жапония әлемдегі ең ірі мұнайды тұтыну
шылардың бірі болып отыр. Мұнайға сай келетін көмір, газ,
атомдық энергетика сияқты альтернативтік көздерді Жапо
нияның белсенді түрде пайдалануына қарамастан, ол елдің
энергетикалық қорларға деген қажеттілігінің 50 %-ын қамтама
сыз етіп отыр. Жапонияның экономика, сауда және өнеркәсіп
министрлігінің ресми деректері бойынша мемлекет 1973-2000
жылдар аралығында 77,4%-дан 51,8%-ға дейін мұнайға деген
бағыныштылығын төмендете алды. 2010-2011 жылдары жапон
үкіметі бұл бағыныштылықты азайту үшін атомдық энергетика
ның жаңа мүмкіндіктерін пайдалану мен энергиялық тұтынуда
табиғи газдың үлесін көбейтуге ұмтылды. 1973 жылғы әлемдік
энергетикалық дағдарыстан жапон үкіметі энергетикалық стра
тегияда сақтықпен қарауға тырысуда.
Қазіргі уақыттағы Жапонияның Таяу Шығыс аймағының
мемлекеттеріне қатысты саясатын талдағанда, 1970 жылдарда
ғы жағдайға міндетті түрде тоқталу керек.
Жапонияның да әлемдік энергетикалық көздердің жағдайы
алаңдататындығы ХХ ғасырдың 70-жылдарындағы энергети
калық дағдарыс-ақ байқатты. 1973 жылдың қыркүйек айында
энергия дағдарысы қаупі және мұнай шикізатымен қамсыздан
дырудың тұрақсыздығы төңірегіндегі әңгімелер барлық жерде
айтыла бастады. Осы жылдың қыркүйек айында Жапонияда
сыртқы сауда қорлары мен энергетика өнеркәсібін басқару ми
нистрлігі энергетика бойынша «Ақ кітап» дайындалды. Бұл құ
жатта жеткізу әдістерінің сенімсіздігі және осыған байланысты
шұғыл шаралар қолдану қажеттілігіне ерекше көңіл аударыл
ған. Бұл қауіп сол жылдары Жапония экономикасының өсуіне
байланысты туындады. Жапония мұнайдың көп мөлшерін тіке
лей немесе жанама жолмен халықаралық компаниялардан ала
тын. 1973 жылдың қыркүйек айында шыққан Жапонияның «Ақ
кітабында»: «Осы уақытқа дейінгі халықаралық компаниялар
мен жүзеге асырылған мұнай тасымалдау жүйесіндегі басқару
әрекеті бұзылып бара жатыр», – деп айқын жазылды [1].
Халықаралық жағдайдың өзгеруіне байланысты, бастап
қы американ-жапон одағының кепілдігімен жүргізілген Жапо
нияның сыртқы саясатында жаңа бағыт пайда болды. Ол «Қор
дипломатиясы» деп аталды. Бұл стратегияның жаңа міндеті –
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Жапонияның сыртқы саясатын қайта қарастыру
арқылы мұнайдың тасымалдау жолына кепілдік
алу. Бұл бағытты жақтаушылардың ішінде ерек
ше көзге түскендердің бірі Сыртқы сауда және
өнеркәсіп министрі, кейіннен ХХ ғасырдың Жа
пония премьер-министрі лауазымы қызметіне ие
болған Ясухиро Накасонэ болды. Я. Накасонэ:
«Жапония болашақта сөзсіз алдыңғы елдердің
қатарына шығады, сондықтан да соқыр сеніммен
«біреулердің» соңынан еру қате», – деп есепте
ді. «Біреулері» сөзсіз АҚШ еді. Сол себепті 1973
жылдың шілдесінде Накасонэ «Мұнай өндіруші
елдерге» арналған жаңа саясат жүргізу керекті
гін мәлімдеді [2]. Осы мәлімдеме Жапонияның
сыртқы саясатында «қырғи-қабақ соғысы» жыл
дарынан-ақ мұнайды өндіруші мемлекеттер, яғ
ни негізгі импорттаушы Таяу Шығыс мемлекет
термен қарым-қатынастардың маңыздылығына
ерекше мән берілді. Қазіргі кезеңде да Жапо
нияның сыртқы саясатында Таяу Шығыс аймағы
мемлекеттерімен байланыстар алғашқы басым
дықтардың қатарына шықты.
Жапонияның сыртқы саясатында энергети
калық қауіпсіздікпен қамтамасыз етуге бағыт
талған дипломатиялық ұмтылыстар ерекше ма
ңыздылыққа ие. Жапон үкіметі осы мақсатта
арнайы стратегияны дайындап, негізгі әріптес
термен жасалынатын іс-шаралардың ауқымын
анықтайды. Әсіресе, елдің сыртқы саяси бағда
рында Таяу Шығыс аймағы мемлекеттерінің ма
ңызы зор.
Жапонияның Таяу Шығыс мемлекеттерімен
қарым-қатынастары экономикалық салада, яғни
энергетикалық қорлармен қамтамасыз етуде қар
қынды дамуда. Жапонияның сыртқы істер мини
стрлігінің мәліметтеріне жүгінсек, Жапонияға
Таяу Шығыс немесе Араб мемлекеттерінен келе
тін 90%-дық мұнай импортының көлемі тиесілі.
Араб мемлекеттерінің ішінде Жапонияның
сыртқы саясатында Сауд Арабиясының рөлі зор.
Араб мемлекеттерінің ішінде Жапония мұнай
дың 25% импортымен қамтамасыз етуші Сауд
Арабиясымен тұрақты қарым-қатынастарды
орнатты. Сауд Арабиясы «қырғи-қабақ соғы
сы» жылдарынан бері алғашқы орындағы мұ
най шикізатымен қамтамасыз етуші мемлекет
ке айналып отыр. Жапония мен Сауд Арабиясы
арасындағы ресми деңгейдегі байланыстар 1956
жылы екі мемлекеттің арасында дипломатиялық
қарым-қатынастардың орнатылуынан бастал
ды. Сауд Арабиясы мен Жапонияның дипло
матиялық мойындаудың көрінісі ретінде 1958
жылы Токиода Сауд Арабиясының елшілігі жә
не 1960 жылы Сауд Арабиясындағы жапондық
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елшілік Джидахта ашылды. Жапония Сауд Ара
биясымен қарым-қатынастарда Парсы шығана
ғынан келетін мұнай көздеріне бағыныштылығы
артып келе жатқан бүкіл Азия-Тынық мұхиты
аймағы атынан әрекет етуге тырысады. Қазіргі
таңда Жапония басшылығы Сауд Арабиясымен
белсенді диалог жүргізуге әрекеттенуде. Мы
салға, 1997 жылы бұрынғы Жапония премьерминистрі Рютаро Хасимото Сауд Арабиясында
іссапармен болды. 2002 жылы сол жылдарда
ғы жапон премьер-министрі Коидзуми де Таяу
Шығыс мемлекеттеріне іссапарлары барысында
Сауд Арабиясында болды. АҚШ-тың ХХІ ғасыр
дың басында Ирактағы әскери операциясы бас
талғанға дейін жапон үкіметі Мұнайды экспорт
қа шығаратын елдер ұйымы мүшелерімен, соның
ішінде Сауд Арабиясымен мұнаймен қамтама
сыз етуде мүмкін болатын кедергілердің алдын
алу үшін кеңес алмасуларды өткізген болатын.
Осылайша Жапонияның Сауд Арабиясымен саяси диалогті дамытуда экономикалық мүдделес
тік өзіндік рөлін атқарып отыр. Жапондық тарап
үшін қазіргі таңда Сауд Арабиясымен қарымқатынастардағы белгіленіп отырған ағымдық
мақсаттарының бастысы – осы мемлекеттегі жа
пондық компанияның мұнайды игеру бойынша
құқықтарын қамтамасыз ету. Осы орайда 2000
жылғы Сауд Арабиясымен жасалынған жапон
дық ірі компаниялардың бірі «Арабия ойлдың»
мұнайды игеру бойынша құқықтарын ұзарту
бойынша келіссөздердің сәтсіз аяқталуы Жапо
нияның аймақтағы мұнайды игеру саласы бой
ынша ұстанымдарына елеулі соққы болып тиді.
Жағдайды өзгерту мақсатында жапондық үкімет
ірі көлемдегі бірқатар шараларды жүзеге асы
рып, нәтижесінде жетістіктерге жете алды. 2001
жылы жапон басшылығы Кувейттегі құқықта
рын ұзартуға және Сауд Арабиясымен үзілген
қарым-қатынастарды қайта қалпына келтіруге
қол жеткізді. Бірақ 2000 жылғы жағдай Жапо
нияның өзге де мұнаймен қамтамасыз ету бой
ынша бағыттарға назар аударуына түрткі болды.
Сауд Арабиясындағы жапондық мұнайды игеру
бойынша компаниямен орын алған жағдай То
кионың ұстанымы келешекте қандай болары әлі
белгісіз болып отырғандығын байқатты, себебі
Таяу Шығыс аймағының мемлекеттерінде мұ
найды игеру бойынша шетелдіктердің құқық
тарын қысқарту бойынша үрдіс күшейіп келеді.
Сонымен қатар «ниссэки» сияқты мұнай алыпта
рының тұрақсыз қаржылық жағдайы мен қайта
құрылымдық өзгерістерді бастан өткеруі де Таяу
Шығыс мемлекеттері үшін өзекті мәселеге айна
лып отыр [3].
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Жапонияның сыртқы саясатында энергети
калық қажеттілікті қамтамасыз ету мәселесінде
Сауд Арабиясымен қатар, өзге мемлекеттермен де
байланыстар маңыздылыққа ие болып отыр. Жа
понияның Таяу Шығыс аймағындағы Сауд Ара
биясынан кейінгі екінші сауда-экономикалық са
ласындағы әріптесі Израиль болып табылады.
1991 жылдан бастап қазіргі кезеңге дейінгі
жылдарда екі мемлекеттің қарым-қатынастары
толыққанды өзгеріске түсіп, Жапонияның Из
раильге қатысты жаңа ұстанымы қалыптасты.
Жапонияның Израильге қатысты саясатына екі
негізгі фактор ықпал еткен болатын. Біріншісі,
Ирактың Кувейтке шабуылы Жапонияның араб
әлеміндегі бірліктің жоқтығын байқатуымен бай
ланысты болды. «Шөлдегі дауыл операциясы
ның» ерекшелігі араб мемлекеттерінің сыртқы
күш, яғни АҚШ-тың ықпалымен саяси-экономи
калық жетекшілікке ие болу үшін өзара соғыс
қандығында еді. Жапон үкіметі араб-израильдік
қақтығыс Таяу Шығыстағы тұрақтылыққа қауіп
төндіретін жалғыз фактор еместігін бағамдай
бастады. Сонымен қатар, осы дағдарыс бары
сындағы және одан кейінгі де Израильдің қандай
да бір күш қолданудан оқшаулануы жапондық
саясаткерлер және баспасөз тарабынан зор қол
дауға ие болды. Жапонияның Израильге қатыс
ты ұстанымының өзгеруіне ықпал етуші екінші
фактор Таяу Шығыстағы бейбіт реттеу үдерісі
нің «Шөлдегі дауыл» операциясынан кейін 1993
жылғы қыркүйектегі Израиль мен палестиналық
азаттық ұйымы арасындағы Осло келісіміне қол
қойылуынан бастап жаңа кезеңге өтуімен байла
нысты болды. Екі тараптың бір-бірін мойындауы
Жапонияның Таяу Шығыстағы бейбіт реттеу
үдерісіне қатысуға және Израиль мен Жапония
арасындағы саяси байланыстардың қарқын
дауына үлесін қосуға мүмкіндік берді. Араб-из
раильдік бейбіт реттеу үдерісіне Жапонияның
қатысуы қажет болды. Себебі, Жапония Таяу
Шығысы аймағындағы жағдайдың өз мемлекеті
нің қауіпсіздігі мен экономикалық дамуына ық
пал ететінін «қырғи-қабақ соғысы» жылдарын
дағы мұнай дағдарыстары мен «Шөлдегі дауыл»
операциясынан сабақ алу барысында ұғынған
болатын. Сондықтан Жапония үшін Таяу Шығыс
аймағында экономикалық қана емес, енді Таяу
Шығыстағы бейбіт реттеу үдерісіне де қатысып,
саяси белсенділікті арттыруы қажет болды. Со
нымен қатар араб-израильдік бейбіт реттеудің
Жапонияның экономикалық мүдделері үшін аса
тиімді екендігі айқын. Аймақтағы бейбіт реттеу
үдерісі қандай да бір кедергілерсіз жаңа ірі эко
номикалық кеңістіктің ашылуына және көптеген
ISS N 1563-0269

жаңа мүмкіндіктердің ашылуына жағдай жасай
ды. ХХ ғасырдың 90-жылдарының басында Из
раиль де Таяу Шығыстағы «қалыптасушы на
рықтардың» біріне айналған болатын. Осындай
факторлардың негізінде Жапония Израильмен
қарым-қатынастар мәселесінде Таяу Шығыс
тағы бейбіт реттеуге қатысу арқылы саяси бел
сенділігін арттырып қана қоймай, экономикалық
байланыстарды нығайта бастады. Жапонияның
саяси белсенділігі оның 1991 жылғы аймақтағы
жағдайды реттеуге бағытталған Мадрид конфе
ренциясынан кейін көпжақты экологиялық жұ
мыс тобына жетекшілік етуінде және су қорла
ры бойынша, аймақтық экономикалық даму мен
босқындар ісі бойынша жұмыс топтарына қаты
суында көрініс тапты. Сонымен қатар Жапония
жаңа палестиналық Ұлттық кеңестің сайлауына
бақылаушылар жіберді. 1996 жылы да аймақта
ғы тұрақтылықты қадағалау мақсатында БҰҰның аймақтағы бақылау күштерінің құрамында
45 жауынгерді жіберді. Осы шаралар, негізінен,
Жапонияның Таяу Шығыстағы тұрақтылықты
қамтамасыз ету және бейбіт реттеу үдерісіне
қатысуға ғана бағытталмай, Жапонияның Изра
ильмен саяси қарым-қатынастарының жақсару
ына ықпал етті. ХХ ғасырдың 90-жылдарының
басында Израиль мен Жапонияның екіжақты
жоғарғы деңгейдегі саяси контактілері жиілей
түсті. Әсіресе, 1994 жылғы желтоқсандағы Из
раиль премьер-министрі Я. Рабиннің Жапонияға
іссапары барысында Жапония декларациясы қа
былданды. Ол бойынша Жапония мен Израиль
дің арасындағы ғылыми ынтымақтастық бой
ынша келісімнің қол қойылуы мен израильдік
қаржы нарығының жапондық инвестицияларға
ашылуы қарастырылды. 1994 жылдың сәуірінде
жапон мен израильдік үкімет екі рет салынатын
салықтан бас тарту туралы келісімге қол қойды.
ХХ ғасырдың 90-жылдарында азаматтық авиация туралы келіссөздерді жүргізді. Қазіргі таңда
да Жапония мен Израильдің арасында әр алуан
деңгейлерде кездесулер өткізіліп, халықаралық
және аймақтық мәселелердің екіжақты саяси
талқылаулардың негізіне айналып отыр.
Израиль мен Жапонияның арасындағы екі
жақты саяси қарым-қатынастардың дамуына
ықпал етуші басты фактор экономикалық мүдде
екенін ескерер болсақ, сауда-экономикалық бай
ланыстар тараптар үшін негізгі ынтымақтастық
тың саласына айнала бастады. Жапония мен Из
раильдің арасындағы экономикалық диалог 1993
жылғы қыркүйектегі Израиль мен палестиналық
азаттық ұйымы арасындағы Осло келісіміне қол
қойылуынан бастап жақсарды. Жапонияның Таяу
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Жапония мен Таяу Шығыс аймағы мемлекеттерінің қарым- қатынастары

Шығыстағы бейбіт реттеуге қатысуы аймақтық
инфрақұрылымды дамытуы бойынша әр алуан
жобалардың халықаралық компаниялардың дай
ындығына тұспа-тұс келді. Жапонияның халы
қаралық сауда мен индустрия министрлігіндегі
Ғылым мен Технология бойынша Ұлттық агент
тігінің делегациясы, Кэйданрен (Жапонияның
экономикалық ұйымдарының федерациясы) де
легациясының 1993 жылғы сәуірдегі іссапарлары
және халықаралық сауда мен индустрия минист
рлігінің сыртқы істер бойынша министрі орын
басары Хатакэяма мен сыртқы істер бойынша
министр Шимон Пэрестің 1992 жылғы қараша
дағы саяси кездесулері Израиль мен Жапонияның
арасындағы өсіп келе жатқан экономикалық бай
ланыстарды кеңейте түсті. Осындай жапондық
компаниялар мен министрліктің белсенділігінің
нәтижесінде 1995 жылы Израильдің экспорты
1994 жылмен салыстырғанда 33%-ға өсіп, 1,2 мл
рд долларға жетті және экспортың басым бөлігі
жоғарғы технологиялар саласына бағытталды.
Сонымен қатар, машина бөліктерінің экспорты
42%-ды құрап, 172 млрд. долларға жетсе, элект
рондық жабдықтарының экспорты іс жүзінде екі
есеге 67 миллионға өскен [4].
Жапонияның Израильмен экономикалық қа
рым-қатынастарын дамытуда Жапондық сыртқы
сауда ұйымы, Джетро да өзіндік үлесін қосуда.
Жапонияның премьер-министрі Мураяманың
1995 жылдың қыркүйегіндегі іссапарының нә
тижесінде 1997 жылға дейін Израильде Джет
роның өкілдігінің офисін ашу туралы келісімге
қол қойылды. Осы өкілдіктің ашылуы жапондық
сауда компаниялары үшін Израильдің жаңа на
рықтарын ашуда және өз нарығында да оның
үлесін арттыруға ықпалын тигізді.
Жапонияның Иранмен ынтымақтастығы Жа
понияның Сауд Арабиясына деген бағынышты
лықты төмендету және энергетикалық қажетті
лікті қамтамасыз етуге бағытталып отыр. Осы
тұрғыдан, энергетикалық қажеттілікті өтеуге
бағдарланған жапон дипломатиясының мүдде
лестігі Иранды «зұлымдық белдеуі» мемлекетте
рі қатарына қосқан АҚШ-тың наразылығы сияқ
ты саяси факторларға қарамастан басымдыққа
ие болып отыр. Себебі, қазіргі таңда Иранның
анықталған энергия қорларының көлемінің
ішінде мұнай – 12 млрд тонна (әлемдік мұнай
қорының 9%-ын), табиғи газ – 21 млрд тоннаны
(әлемдік газ қорының 15%-ын) құрап отыр. Иран
Мұнайды экспортқа шығаратын елдер ұйымы
мүше-мемлекеттерінің арасында мұнай өндірі
сі бойынша Сауд Арабиясынан кейінгі екінші
орынға ие.
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Иран мен Жапонияның арасындағы эконо
микалық байланыстарда энергетика саласында
біріккен жобалардың рөлі артып отыр. Осындай
алғашқы бірлескен шара Иран мен Жапония ара
сында 2000 кВт-тық Хузестан провинциясының
оңтүстік-батысындағы Карун өзенінде Godar
Landar электрлік станцияны бірлесіп салу тура
лы келісімшарт болды. Бұл келісім бойынша 68,8
млн долларлық, екі пайыздық салым көлемінде
белгіленді және бұл қаржы 18 жылда өтелуі тиіс.
Жапония мен Иранның энергетика саласын
дағы ынтымақтастығы елдің өзге де аймақтарын
да дамуда. Жапонияның Иранмен энергетикалық
байланыстарындағы негізгі мүддесі тоғысқан
аймақ әрі әлемдегі дамытылмаған негізгі мұнай
аймағы Азадеган аймағы (26 млрд-тық баррель
көлемінде) болып отыр. Осы мұнай аймағы Иран
мен Ирактың шекарасында орналасқан және екі
мемлекет те табиғи қорларға ене алады. Сол се
бепті бұл аймаққа америкалық мүдделестік ар
тып отыр. Дегенмен, жапон үкіметі АҚШ тара
пынан жасалынған қысымға қарамастан, 2004
жылы 20 ақпанда Иранмен келісімге қол жеткізе
алды. Жапонияның Иранмен жасалынған келі
сімшартына сәйкес Inpex Corporation, «Tomen
Corporation» және «Japan Petroleum Exploration
Company Ltd.» компанияларынан құралған жа
пондық консорциум Азадеган мұнай аймағын
12,5 жылдық мерзімде дамыту құқығына ие бол
ды. Келісімшарт бойынша Азадегандағы өндіріс
2007 жылы басталуы және шығындар 6,5 жыл
шеңберінде төленуі қажет болды. Жапондық та
раптың өкілдері келісімшартқа байланысты ке
ліссөздерді жүргізу барысында олардың Сауд
Арабиясындағы мұнай аймақтарын дамыту бой
ынша құқықтарынан айырылу есебінен болған
шығындардың орнын толтыруды жоспарлаған
дығын айтты. Екі тарап келісімнің кейбір шарт
тары бойынша және техникалық компоненттері
бойынша келешекте белгілі бір түзетулерді ен
гізетіндігін байқатты. Әрине, осы келісімшарт
қа қол қойылудың өзі Жапонияның АҚШ-тың
қысымына қарамастан, Таяу Шығыстағы эконо
микалық мүдделестік тұрғысынан, яғни мұнай
факторының ықпалымен әрекет еткендігін бай
қатады. Бірақ АҚШ тарапынан Жапония бас
шылығына Ирандағы Азадеган аймағын дамыту
бойынша жоспарларын тоқтату туралы да мә
лімдемелер жиілей түсті. Жапондық күнделікті
баспасөздегі жарық көрген мемлекеттік дерек
терге сәйкес, АҚШ-тың Мемлекеттік хатшы
лықтың мүшесі Роберт Зоэлик пен Мемлекеттік
хатшының орынбасары Роберт Джозев бейрес
ми деңгейде Жапониядан уақытша Азадеганды
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дамыту бойынша жоспарларын тоқтату туралы
ұсыныс жасады. Жапондық баспасөзде бұл ұсы
ныс Азадеганды дамыту бойынша Иранға түсе
тін табыс оның ядролық қаруларды дамыту бой
ынша жобаларында шығындалуы мүмкіндігіне
негізделгендігі және осы жағдайда халықаралық
қауымдастықтың Иранға қарсы тұруда біріккен
майдан құруда қиындықтар туғызатындығы атап
өтілді [5]. АҚШ-тың мемлекеттік департаменті
мен қатар, 2006 жылдың ақпанында халықара
лық қауымдастық шеңберінде, яғни БҰҰ-дағы
АҚШ-тың елшісі Джон Болтон ғаламдық қауым
дастықтың ядролық қарудың таралуына бірлесе
қарсы тұруы бойынша жұмыс істеу керектігіне
иландыруға тырысты. Жапондық үкімет ядро
лық қаруды таратпау және өзінің энергетикалық
қажеттілігі мәселесіне де назар аударатындығын
байқатты. Яғни, жапондық кабинеттің бас хат
шысы Абэ осы ұстанымның қалыптасқан жағ
дайда Азадеганның келешектегі бағыты бойын
ша АҚШ басшылығымен нақты келіссөздерді
жүргізіп жатқандығын білдірмейтіндігін атап
өтті. Абэ баспасөз өкілдеріне: «Біз осы мәселеде
ядролық қаруды таратпау мәселесі мен тұрақты
мұнаймен қамтамасыз ету мәселесі де маңызды
болып табылатындығын біздің ортақ мойын
дауымыздың негізінде әрекет етуді қалаймыз»,
– деп мәлімдеді [6]. 2006 жылы наурызда жа
пондық үкімет Азадегенды дамыту бойынша мә
селеде осы ұстанымға сәйкес АҚШ тарапынан
жасалынған ядролық қарудың таралуына қарсы
тұруда бірлесу туралы мәлімдемесіне жауап ре
тінде Ираннан келетін шикізатты сатып алудың
мөлшерін 2%-дық деңгейде төмендету бойын
ша іс-шара қабылдады. Компаниялар ирандық
мұнайдың импорт мөлшерін сатушылар үшін
төмендетпек, бірақ Иранмен жасалынған тіке
лей ұзақ мерзімдік келісімшарттар бойынша са
тып алу көлемін өзгертпейді. Артынша жапон
үкіметінің кеңесі Жапонияның келесі 25 жылда
энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде
мұнай шикізатының импортын екі есеге арттыру
керектігін мәлімдеді. Осы жағдайда жапон үкі
меті Иранмен Азадеганды дамытуда АҚШ-тың
наразылығына қарамастан, келісімшарт бойын
ша жоспарларын жалғастыруға мүдделі болып
отыр. Осы тұста Иранның Жапонияның үшінші
ірі мұнаймен қамтамасыз етуші мемлекет еке
нін ескерген қажет болар. Сауд Арабиясында
ғы жапондық компаниялардың мұнайды игеруі
бойынша құқықтарынан айырылған жапон үкі
меті үшін тағы да бір энергиялық қайнаркөзден
айырылуы елдің экономикалық дамуына ірі соқ
қы болып тиюі мүмкін.
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Жапония Таяу Шығыс аймағының мемле
кеттерімен қарым-қатынастарда энергетикалық
қажеттілікті өтеуде мұнаймен қатар, басқа да та
биғи қорларды игеруде белсенділігін байқатуда.
Жапонияның Таяу Шығыс аймағындағы газды
бірлесіп игерудегі әріптестерінің қатарында Ка
тар мен Оман алдыңғы орындарда болып отыр.
Катар әлемдік газ қоры бойынша үшінші
орынға ие болып отыр және жанатын газдың не
гізгі экспорттаушыларының бірі болып табыла
ды. Жапония Катарда 1993 жылы қызметін бас
тады. Яғни, осы жылы ұлттық Катардың Басты
мұнай корпорациясы (63%), америкалық «Mobil»
(25%), жапондық Itochu (4%), «Nissuo Ivai» (3%)
компаниялары және Оңтүстік Кореялық «Korea
Gas Corporation» (5%) компанияларынан бірік
кен консорциум құрылған болатын. 2002 жыл
дан жыл сайынғы газ тасымалдары 4,8 млрд.
тоннадан асуда. Консорциум осы уақытқа дейін
өзінің өнімін, яғни газды Оңтүстік Кореяға, Үн
дістанға экспорттау бойынша ұзақ мерзімдік ке
лісімшарттары бар және Араб монархияларына
арналған біріккен газбен қамтамасыз ету жүйе
сін құру туралы жобалар да ұсынылуда. Жапо
нияның осы біріккен консорциумымен қатар,
Катармен газды игеру бойынша өзге де маңыз
ды іс-шаралар атқарылды. 1997 жылы «Tubu
Denruoku» 25 жылға жыл сайын 4 млрд. тонна
көлемінде жанатын табиғи газдың тасымалда
натынын қамтамасыз ету туралы негізгі келісім
шартқа қол қойды және осылайша Катардың жа
натын табиғи газдың жапондық корпорацияның
сатылымындағы көлемі 45%-ға өсті. Басқа жа
пондық танымал «Tohoku Denruoku», «Tokio
Denruoku», «Kansai Denruoku» сияқты компа
ниялар «Tubu Denruoku» компаниясынан үлгі
алып, соның саясатын жалғастырды.
Жапонияның Катармен қатар, газды иге
ру бойынша Таяу Шығыстағы әріптесінің бірі
– Оман. Жапондық «Osaka Gas» компаниясы
омандық нарыққа еніп үлгерді және Омандағы
мұнай қорлары да жеткілікті, яғни олардың 20
жылға дейін жеткілікті болу мүмкіндігі жос
парлануда. Оманда газ кен орындары да анық
талуда. Сонымен қатар Жапония үшін осы мем
лекетпен ынтымақтастық тиімді болып отыр.
Жапондық сарапшылар Катармен ынтымақ
тастықтың келесі артықшылықтары барлығын
айтуда: Оманның тікелей Араб теңізіне шыға
алуы, оның Парсы шығанағындағы қақтығыс
тардың бейтарап ұстанымы, Жапонияға қатыс
ты жылы көзқарастың болуы, Оман монархы
ның мемлекеттің ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз
етудегі жүйелі саясаты [7].
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Кувейт және Біріккен Араб Әмірліктері де
Жапонияның дәстүрлі әріптестері. Осы мемле
кеттердің мұнай үлестері – 13,3 млн тонна және
12,6 млн тонна, ал газ қорлары – 1,5 млрд шар
шы метр және 5,8 млрд шаршы метр Жапония
осы мемлекеттермен тұрақты кеңес алмасулар
ды екіжақты деңгейде де және халықаралық фо
румдар шеңберінде де жүргізеді. Жапонияның
Таяу Шығыстағы саясатына әсерін тигізуші
факторлардың негізгісі мұнай факторы болып
отыр. 90%-дық мұнайды Парсы шығанағы
нан немесе Таяу Шығыс аймағынан импорттап
отырған Жапония үшін осы аймақ мемлекет
терімен байланыстарда энергетикалық қажет
тілік, яғни мұнаймен қамтамасыз ету алдыңғы
орынға шығып отыр. Сол себепті Таяу Шығыс
аймағы мемлекеттерімен соңғы жылдары эко
номикалық саладағы әр алуан ынтымақтастық
бағдарламалары жапондық дипломатияның не

гізгі міндеттерінің біріне айналды. 2001 жыл
ғы Жапонияның Сыртқы істер министрі Е.
Кононың Парсы шығанағы мемлекеттеріне іс
сапарлары барысында дәстүрлі экономикалық
қарым-қатынастарды Сыртқы істер министрле
рінің тұрақты кездесулері мен Жапония-Пар
сы шығанағы мемлекеттерінің одағы форумы
бағытында диалогті дамыту сияқты жаңа өзара
әрекеттестіктік салалармен кеңейтуге ұмтылыс
жасалынды. Әзірше Жапонияның ұзақмерзім
дік жоспарлары жүзеге асырылу үстінде, алайда
ағымдық мақсаттар да жүзеге асырылуда. Осы
мақсаттардың бастысы – Таяу Шығыс мемле
кеттерінде жапондық компаниялардың мұнай
ды игеру бойынша құқықтарын қамтамасыз ету.
Осылайша, қазіргі таңдағы Жапонияның
Таяу Шығыс мемлекеттерімен байланыстары
нан-ақ осы аймақтың елдің сыртқы саясатында
маңызды рөлге ие екендігін байқауға болады.

Әдебиеттер
1 Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть /Пер. с англ. 2-е изд. – М.: Наука, 1968. –
601  б.
2 Жүніс Қ.Ә. Мұнайды экспортқа шығаратын елдер ұйымы (МЭШЕҰ) және араб елдерінің мұнай саясаты. – А., 2006.
– 64-65 бб.
3 Sankei Shimbun, March 23.2006//www.sankei.co.jp
4 Peter Kemp, «Crisis Forces Policy Rethink», Middle East Business Weekly, 34 (Oct. 19, 1990): 15.
5 Willy Stern, «Japan: A Willing Participant in the Arab Boycott of Israel», in: Middle East Review, vol. 21, no.1 (Fall 1988).
– P.47 – 53.
6 Rush Shuster, Japan: Rising Sun over Israel/ Link, vol.6, no. 51 (October 1996). – Р.40-42.
References
1 Ergin D. Dobicha. Vsemirnaya istoria borby za neft, dengi i vlast. / Per. s angl. – 2-e izdanie. – Moskwa: Nauka, 1986. –
P.  601.
2 Zhunis K.A. Munaidy exportka shigaratin elder uimy zhane arab elderinin munai sayasaty. – Almaty, 2006. – - pp. 64-65.
3 Sankei Shimbun, March 23.2006//www.sankei.co.jp
4 Peter Kemp, «Crisis Forces Policy Rethink», Middle East Business Weekly, 34 (Oct. 19, 1990): 15.
5 Willy Stern, «Japan: A Willing Participant in the Arab Boycott of Israel», in: Middle East Review, vol. 21, no.1 (Fall 1988).
– P.47-53.
6 Rush Shuster, Japan: Rising Sun over Israel/ Link, vol.6, no. 51 (October 1996). – Р.40-42.

278

ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (76). 2015

Абдукадыров Н.М.,
Төлешбеков М.Р.
Сұлтан ІІ Абдулхамит тұсында
Осман империясы мен
Германия арасындағы
сыртқы саяси байланыстардың
кейбір бағыттары

Abdukadyrov N.M.,
Toleshbekov M.R.
Some aspects of the political
relations between the Ottoman
Empire and Germany under����
���������
Abdulhamid II

Абдукадыров Н.М.,
Толешбеков М.Р.
Некоторые аспекты
политических
взаимоотношений между
Османской империей
и Германией
при Абдулхамиде ІІ

© 2015 Al-Farabi Kazakh National University

Ұсынылып отырған ғылыми мақалада Осман империясының сұл
таны ІІ Абдулхамит тұсындағы Осман империясы мен Германия ара
сындағы саяси байланыстар қарастырылады. Осман империясының
сұлтаны ІІ Абдулхамит 1876-1909 жылдары билік құрып, сыртқы сая
сатта Германиямен өте жақсы қатынаста болды. Германияда кайзер
ІІ Вильгельм ал, Осман империясында ІІ Абдулхамит билікте болған
тұста екі мемлекеттің саяси қатынастары жоғары деңгейде болды.
Ғылыми жұмыста сұлтан ІІ Абдулхамиттің Германиямен саяси байла
ныстарды күшейту себептері, барысы және нәтижелері ғылыми тал
дауға түседі. Сонымен қатар, сыртқы саясатқа негізделген әскери
қатынастарды зерделеу мақаланың басты міндеттерінің бірі болып
табылады. Ғылыми жұмыстың басты ғылыми объектілерінің бірі сұл
тан ІІ Абдулхамиттің саяси жоспарларын және халықаралық саясат
тағы принциптері мен ерекшеліктерін көрсету. Бұл кезеңде Осман
империясы мен Германия арасындағы саяси байланыстардың ең ірі
объектісі болған Берлин-Бағдат теміржолының да ІІ Абдулхамит тұ
сындағы осман-герман байланыстарына әсерін зерделеу мақаланың
басты міндеттерінің бірі болып саналады.
Түйін сөздер: Осман империясы, ІІ Абдулхамит, ІІ Вильгельм, Гер
мания.
In this research article is considered the history of Ottoman Empire
on political relationship with Germany in the period under the rule of
the Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II rules Ottoman Empire
in 1876-1908 and while ruling period has a close relationship with Ger
many. Sultan Abdul Hamid II becomes aligned with Germanic Kaiser Wil
helm II by the late XIX century. The article is analyzing matter for course
and consequences of the Sultan’s relationship with Germany. Even more
the article seeks to examine strategic military relations between the two
powers, which are based on political relations. The main scientific sub
stance an article is to share the Sultan’s political figure and character in
military-political relations with Germany. The main substance of the article
is to characterize the political significance of the railway Berlin-Baghdad,
which was a major political and economic object between the two em
pires.
Key words: Abdul Hamid II, Ottoman Empire, Wilhelm II, Germany.
В данной статье рассматривается история политических отноше
ний Османской империи с Германией во время правления султана
Абдулхамида ІІ. Султан Абдулхамид ІІ управлял Османской империей
в 1876-1908 годах и во внешней политике он имел тесные политичес
кие связи с Германией. В конце ХІХ века Абдулхамид ІІ стал союзни
ком германского кайзера Вильгельма ІІ. В статье анализируются при
чины, ход и последствия взаимоотношений Турции с Германией. А
также в статье ставятся задачи рассмотреть военно-стратегические
связи между двумя державами, которые были установлены на осно
ве тесных политических взаимоотношений, а также показать полити
ческий портрет и роль султана в военно-политических отношениях
с Германией, что является основным научным объектом статьи. Да
на характеристика политической значимости железной дороги Бер
лин-Багдад, которая была главным политическим и экономическим
объектом отношений двух империй.
Ключевые слова: Абдулхамит ІІ, Османская империя, Вильгельм
ІІ, Германия.
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1876 жылы Осман империясының сұлтаны ІІ Абдулхамит
империя тағына отырған тұста Осман империясы саяси және
экономикалық тұрғыда әлсіреп, империя ішкі-сыртқы саясатта
дағдарыс жағдайында еді. Оның басты себептері, ішкі саясатта
империяның қоғамдық өмірдің барлық салалары бойынша арт
та қалуынан туындаса, сыртқы саясаттағы құлдырау еуропалық
империялар мен өзге де сыртқы саяси күштердің Осман импе
риясына саяси және экономикалық қысым көрсетуімен тікелей
байланысты болды. ХІХ ғасырда Халықаралық саясат пен эко
номикада «Еуропаның ауру адамы» деген атқа ие болған Осман
империясының саяси және экономикалық ахуалын көтеру мем
лекеттің басты стратегиялық жоспары болды. Бұл жоспарды
жүзеге асыруға тырысып, империяда саяси және экономикалық
салалар бойынша түрлі реформалар қабылдаған сұлтан ІІ Аб
дулхамит болды.
Тақырыбымыз ІІ Абдулхамиттің сыртқы саясаттағы рөліне
қатысты болғандықтан, ең алдымен сұлтанның билікке келген
кездегі сыртқы саяси жағдайды түсіндіріп өтетін болсақ, ІІ Аб
дулхамиттің билік еткен алғашқы жылдары, нақтырақ айтқан
да 1877-1878 жылдар сыртқы саясатта Осман империясы үшін
қиын-қыстау жылдар болды. Бұл кезеңде Осман империясы Ре
сейден жеңіліп, 1878 жылы Сан-Стефано келісіміне қол қойды.
Алайда, көп ұзамай Англия, Австро-Венгрия сынды еуропа
лық империялар Сан-Стефано келісімінің шарттарына арала
сып, олар бұл келісімді қайтадан қарау керектігін ұсынды [1,
239-240 бб.]. Бұл іске герман канцлері Отто фон Бисмарк та
араласып, оның ұйымдастыруымен осы 1878 жылы Берлинде
халықаралық конгресс ұйымдастырылды. Конгресте негізінен
Германия, Австрия және Англияның саяси мүддесі көзделіп,
мұнда қабылданған келісімдер Осман империясы үшін де, Ре
сей үшін де тиімсіз болды. Ал бұл жиындағы еуропалықтардың
негізгі мақсаты Ресейдің Балқанда және Еуропада күшеюінің
алдын алу болды [2, 135-138 бб.].
Берлин конгресіне дейін 1876 жылы Ыстамбұлда және 1877
жылы Лондонда еуропалық империялар «Шығыс мәселесін»
шешу мақсатында конференциялар ұйымдастырып, ол Осман
империясына тікелей қатысты болды. Бұл конференциялардың
басты саяси мақсаты Осман империясының құрамындағы Бал
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Сұлтан ІІ Абдулхамит тұсында Осман империясы мен Германия арасындағы сыртқы саяси байланыстардың ...

қан халықтарына саяси тәуелсіздік алып беру бо
лып, олар осы мәселені Осман империясынан та
лап еткен еді. Берлин конгресінде де осы мәселе
кеңінен көтеріліп, Осман империясына Балқан
провинциялары бойынша саяси талаптар қойыл
ды. Берлин конгресі Осман империясы мен Гер
мания арасындағы байланыстарға кері әсер етті
[3, 245-246 бб.]. Осман сұлтаны ІІ Абдулхамит
Бисмарктің бұл конгресті ұйымдастыруына қа
рай отырып, оның саяси әрекеттерін негізсіз деп
көрсетті. Конгресте Англия барлық салада әл
сіреп отырған Осман империясын өзінің саяси
қамқорлығына алатынын ІІ Абдулхамитке жет
кізіп оның есесіне Осман империясы құрамында
болған Кипр аралына иелік ету құқығына құпия
түрде ие болды. Мұнымен қоса конгресс бары
сында Австро-Венгрияның Осман империясы
ның Босния және Герцеговина провинциясын
аннексиялау жөніндегі саяси талаптары Осман
империясына ауыр тиді.
Берлин конгресінің шешімдеріне қарсы бо
лып, Отто фон Бисмарктің мұндай саяси жиын
ұйымдастырғанына наразылық білдірген ІІ Аб
дулхамит, конгрес аяқталғаннан кейін мұндай
сыртқы саяси кедергілердің туындамауы үшін
еуропалық империялар арасынан өзіне сенім
ді одақтас іздей бастады. Ол Англия мен Авс
трияның қитұрқы саясатына қайтадан тап бол
мас үшін сол кезде Еуропада біртіндеп саяси
ықпалы өсіп келе жатқан Германиямен тереңі
рек араласуға шешім қабылдады. Бисмарктің
Берлин конгресіндегі ұстанымдарына наразы
болғанымен, ол Еуропа мемлекеттерінің арасы
нан Германияны таңдады.
ІІ Абдулхамиттің
Германияға деген жақсы саяси ұстанымы өзі
нен бұрын сұлтан болған Абдулазиздің тұсын
да Германияға жасаған саяхатынан басталған
болатын [4, 171 б.]. Берлин конгресі аяқталған
соң мұндай ұстанымдар мен қызығушылықтар
одан сайын артты. Әсіресе Англияға қарсы саяси күмәні болған сұлтан бұл мемлекеттен бас
тартып, Еуропада күшейіп келе жатқан Герма
ниямен жақындасуды назарына алды. Осының
негізінде ІІ Абдулхамит, 1882 жылы Германия,
Австро-Венгрия, Италия арасында құрылған
үштік одаққа жақындасуды көздеді. Алайда, бұл
одаққа Осман империясының ұсынысын Бис
марк қабылдамады [5, 240-241 бб.]. Алайда, Бис
марк Осман империясын одаққа қоспағанымен,
ол Осман империясын өзінен алыс ұстағысы
келмеді. Бұл жағдай оның Осман империясымен
қашан да болмасын жақындасатынын білдірді.
Арадан көп уақыт ұзамай, Отто фон Бисмарк
бастаған герман үкіметі Осман империясымен
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жақсы саяси байланыстар орнатуға ниет білдір
ді. Осының негізінде 1882 жылы Ыстамбұлға А.
Каехтар, Камповенер, Фон Хобе және Фон Дер
Гольтц есімді атақты саяси және әскери маман
дар келді. Тараптар арасында бірқатар салалар
да келіссөздер жүргізіліп, бірқатар келісімдер
қабылданды. Сұлтан ІІ Абдулхамит Германия
билігінің ұсынған саяси жобаларын құптауға
дайын екендігін жеткізді. Сұлтанның басты мақ
саты осы кезде Еуропада мықты әскери күшке
ие бола бастаған Германиямен жақын болу еді.
Бұл келіссөздерден соң, Осман әскери адамдары
жыл сайын Германияда әскери білімдерін жетіл
діретін болды. Осман әскерінің модернизацияла
нуы үшін Ыстамбұлға герман әскери мамандары
келді [6, 9 б.].
1888 жылы осман-герман байланыстары
үшін маңызды жыл болды. ІІ Вильгельмнің им
перияға билікке келуімен Германияның сырт
қы саясаты дами түсті және оның Осман импе
риясы үшін маңызы зор болды. 1890 жылы ІІ
Вильгельм саясатына дейін осман-герман бай
ланыстарын кедергі келтірген Бисмарктің «Шы
ғыс саясатын» іздеді. ІІ Вильгельмнің билікке
келуінен соң, Герман империясы оның билігін
Бисмарктің сыртқы саясатымен салыстырды.
Бисмарктің Германияны саяси мәселелерден
алыс ұстауы және Ресейдің Франциямен одақ
құруына кедергі ету саясаты 1887 жылы маңыз
ды соққы берді. Герман үкіметінің Рейхсбанктің
Ресей банктеріне кредит беруін тоқталуын, банк
облигацияларының Ресей банктеріне қаржылай
кепіл болмайтындығын жариялауы екі мемле
кет арасындағы саяси шиеленістің артуына не
гіз болды. Осыған орай, Герман империясының
бас қолбасшысы Мольтке, Германия мен Авс
тро-Венгрияның Ресейге қарсы саяси қысымды
күшейтетінін білдірді [7, 204-205 бб.]. Бисмарк
мұндай әрекеттердің алдын алып, сыртқы мем
лекеттерге өз саясатын білдірмеуге тырысты.
Себебі, ол Ресей мен Францияның бірігуін қа
ламады. Алайда, Ресей үкіметі өзіне туындап
тұрған қауіптің алды алу үшін Франциямен бі
рігіп, Германияға қарсы одақ құрды. Ол бойын
ша Еуропада Германияның қандай да бір саяси
қаупі туа қалса, оған қарсы бірігіп күресуге ке
лісті. Германия мен Ресейдің мұндай әрекеттері
Англияны да қапыда қалдырмады. Ағылшын
дар Еуропада ешқандай саяси жанжалдың орын
алуын қаламады. Бұған жауап ретінде Германия
билігі де өзінің бейбітшілікті жақтайтынын және
ешқандай әскери әрекеттерге бармайтынын біл
діріп, алайда өзінің «оңтүстіктегі территорияла
рын қорғайтынын және ондағы біраз аймақтар
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ды иеленуге құлықты екенін» білдірді [8, 4 б.].
Осылайша, өзінің сыртқы саяси бағыттарын көр
сетті. Осы ұсыныстарынан соң, Германия өзінің
теңіздегі және құрлықтағы саяси және әскери
күштерін одан сайын нығайтуды қолға алды.
Германияның мұндай әрекеттері әлемнің ұлы
мемлекеттерінің мазасын ала бастады. АҚШ,
Ұлыбритания, Франция, Ресей сынды әлем
нің империалистік мемлекеттері Германияның
мұндай қимылдарына тосқауыл қою үшін тиісті
шаралар ұйымдастыру қажеттігін алға тартып,
түрлі шаралар қабылдай бастады. Осылайша,
Германия ХІХ ғасырдың өзінде-ақ әлемнің ұлы
мемлекеттерін өзіне қарсы қойып алды. Мұндай
саяси тығырықтан шығудың жолын іздеген Гер
мания өзіне одақтас іздеп, бұл кезеңде бейтарап
өмір сүріп жатқан Осман империясымен жақын
дасуды жөн санады. Бұл кезде саяси және эко
номикалық дағдарысқа ұшырап отырғанымен
Осман империясы халықаралық саясатта өзінің
империялық абыройын сақтап тұрған еді.
ІІ Вильгельмнің Осман империясына тар
тылуының саяси, әскери және экономикалық
себептері болды. Олардың ең негізгілерін атап
өтсек:
Біріншіден, ІІ Вильгельмнің билігі тұсында
әскери салада құрылатын орталықтардың негізгі
мақсаты Ресей мен Германия арасындағы туын
дайтын соғыс әрекеттеріне қарсы күресте Ос
ман империясын одақтас ретінде тарту болды.
1880 жылдардың соңына қарай Ресеймен саяси
қатынастардың бұзылуы, Ресейді Франциямен
жақындасуға итермеледі. Германияның Осман
империясымен жақындасуы Англияны да маза
сыздандырды. Өйткені, бұл кезеңде Англия Ос
ман империясының Мысыр, Таяу Шығыс және
Кавказдағы провинцияларына қызығушылық та
нытуда еді [9, 168-169 бб.].
Екіншіден, Герман империясының әлемдік
отар жаулау процесінен кеш қалуы оны отарлар
жаңа «жерлер» іздеуге итермеледі. Герман импе
риясының бұл істегі басты бәсекелестері Фран
ция, Англия, Ресей болды. Герман билеушісі бұл
кезде тек Осман империясымен жақын болды.
Екі мемлекет арасында жақсы қатынас орнады.
Мұның барлығы сұлтан ІІ Абдулхамиттің билік
кезіне тұспа-тұс келді. Бисмарктің тұсында Ос
ман империясы мен Германия арасындағы саяси
және экономикалық қатынастардың орын ала
бастауы кейіннен екі мемлекетті саяси, экономи
калық және әскери салаларда одақтас етті. Ос
ман империясы мен Германия арасындағы саяси
қатынастар тарихын зерттеуші ғалым Пауль
Рурбахтың «Әлсіреп тұрған Осман империясы
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үшін шығын шығару түкке тұрмас, бірақ Осман
империясы үшін барымызды беруге дайынбыз»
– деген сөзі екі мемлекет арасындағы байланыс
тың қаншалықты дәрежеде екендігін көрсете
алады [10, 16 б.].
Осылайша, Осман империясы мен Герма
ния арасындағы саяси қатынастар ІІ Вильгельм
нің император болып сайланғанынан кейін қыза
түсті. «Барлық нәрсеге қол жеткізу оңай болып
табылатын мемлекетте Германияның кең мүм
кіншіліктері бар екендігін сезінген кайзер, 1889
жылдың қараша айында Ыстамбұлға келіп, сұл
тан ІІ Абдулхамитке өзінің арнайы сый-тартуын
ұсынды» [11, 53 б.]. Бұл сапарында Ыстамбұлға
келген кезінде жақсы құрметке бөленіп, соның
негізінде Германия алдындағы Осман импе
риясының беделі өсті. Вильгельмнің Осман им
периясына жасаған сапары барысында герман
салымшылары мен қару-жарақ фабрикаларын
ашу тақырыптары жөнінде маңызды шешімдер
қабылданды.
Осы мақсатпен, 1895 жылы түрік әскериле
рі өз білімдерін шыңдау мақсатында Германияға
жіберілді. 1883 жылы Ыстамбұлға жіберілген
Кольмарвон де Гольц пен өзге де герман әскер
басылары жақсы келісімшарттар негізінде өз
дерінің әскери білім беру жұмыстарын жалғас
тыратын болды. Әсіресе, 1895 жылға дейін өз
қызметін жалғастырған тәжірибелі Кольмарвон
де Гольц әскери қатынастарды орнатуда маңыз
ды рөл ойнады [12]. Ол Осман империясындағы
әскери оқу орындарының оқу жоспарларына өз
герістер енгізуге көмектесті. Ол жас Осман әске
ри адамдарын өзіне тартып, империядағы әскери
саланы дамытуға қызмет етті. Көптеген әскери
әдебиеттер неміс тілінен түрік тіліне аударылып,
оларды Осман әскери оқушылары пайдаланды.
Осман империясындағы әскер дайындау туралы
заңдарына өзгеріс енгізіп, жаңа заңдар қабыл
дауға көмектесті. Чанаккале және Ыстамбұл бұ
ғаздарында әскери базаны күшейту басты жос
парға алынды. Оның Германияға жасаған ең бір
маңызды қызметі Осман империясының герма
ниялық әскери қару-жарақ фабрикаларына шикі
зат жөнелту туралы келісім жасауы болды. Оған
Осман үкіметі паша титулын беріп, Гольц паша
екі мемлекет арасындағы әскери байланыстар
ды дамытуға қызмет етті. Оның араласуымен
Осман империясында германиялық қару-жарақ
монополиясы жұмыс істейтін болды [13, 100 б.].
1898 жылы Осман-герман байланыстарының
ең маңызды жылы болды. 1898 жылы қазан айын
да герман императоры ІІ Вильгельм Ыстамбұлға
тағы келді. Мұнда ол ІІ Абдулхамит сұлтанның
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Сұлтан ІІ Абдулхамит тұсында Осман империясы мен Германия арасындағы сыртқы саяси байланыстардың ...

ерекше қабылдауында болып, Ыстамбұлда импе
раторға үлкен құрмет көрсетілді. ІІ Абдулхамит
өзінің сыртқы саяси әріптесіне зор құрмет көр
сетіп, саяси әңгіме барысында сол уақыттағы ха
лықаралық саясаттағы бірқатар мәселелерге баса
назар аударылды және империялар арасындағы
саяси қатынастардың одан сайын жақсара түсе
тіндігі нақтыланды. Осман үкіметі Германияны
сыртқы саясаттағы өзінің одақтасы ретінде қа
былдады [14, 155-156 бб.]. Ыстамбұлға жасаған
бес күндік зияраттан кейін ІІ Вильгельм, Шығыс
тағы Христиан дінінің қасиетті орталығы болған
Иерусалимге барды. Мұнда христиан дінінің Қа
сиетті орындарын аралап, өзінің саяси әріптесі
не үлкен ризашылық білдірді. Осман сұлтаны ІІ
Абдулхамит пен ІІ Вильгельм арасында көптеген
саяси келіссөздер жүргізіліп, маңызды шешімдер
қабылданды. Соның нәтижесінде Осман импе
риясы мен Германия саяси және экономикалық
одаққа айналып, империялар арасындағы саяси
достық одан сайын жанданды.
ІІ Абдулхамиттің биліктегі соңғы жылда
рында Германиямен жүргізген саяси және эконо
микалық байланыстары Берлин-Бағдат теміржо
лын салу себептеріне байланысты жақсарды. ІІ
Вильгельмнің 1898 жылы жасаған саяси сапары
ның ең маңызды тақырыптарының бірі БерлинБағдат теміржолын салу туралы және бұл темір
жолдың Дойчебанктің қаржылай қолдауымен
құрылған Анадолы теміржол компаниясының
салатынын жариялауы болды. Кайзердің 1888
жылы Осман империясына жасаған алғашқы са
парынан соң, бұл компания Хайдарпаша-Измит,
Анкара-Эскишехир-Конья бағыттары бойынша
теміржол салуға рұқсат алған болатын [15, 2829 бб.]. Ал, Кайзердің екінші сапарынан кейін
Анадолы теміржол компаниясы Берлин-Бағдат
теміржолы деген атпен танылған Ыстамбұл-Бағ
дат теміржолының құрылуын өз міндетіне алды.
Берлин-Бағдат теміржолы жобасының жү
зеге асырылуының Осман империясы үшін де,
Германия үшін де саяси маңыздылығы зор бол
ды. Осы орайда Осман империясы үшін маңыз
дылығын атап өтсек:
1. Берлин-Бағдат теміржолының құры
луымен бірге Осман мемлекетінің әскери күш
тері империяның қай бұрышында болмасын
орын алған саяси жанжалдарды басу үшін өте
қысқа уақытта жеткізілетін болды. Соның негі
зінде Осман әскерлері империяның қай түкпі
рінде болса да туындаған саяси көтерілістерді
орталықтың бұйрығы бойынша тез арада басып
отыратын болды және бұл мемлекеттік орталық
аппараттың үстемдігін арттыратын болды.
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2. Империяның провинцияларында туында
ған көтерілісті басумен қатар, алыс провинция
лардағы іскери мобилизациялау жұмыстарын да
жеңілдететін болды.
3. Мұндай әскери қажеттіліктер Ресеймен со
ғысуда тиімдірек болатын болды. Теміржолдың
салынуы Осман империясының Ресеймен соғыс
та Осман әскерінің әскери қарумен және қажетті
азық-түлік материалдарымен уақытылы қамта
масыз етілетін болды.
4. Теміржолдың маңызды тұстарының бірі
Германиямен саяси және экономикалық байла
ныстарды одан сайын арттыратын болды. Бер
лин-Бағдат теміржолы арқылы Осман импе
риясына Германиядан қандай болмасын қажетті
материалдардың Ыстамбұлға жылдам уақыт
ішінде жеткізуге үлкен мүмкіндіктер туындады.
Сонымен қатар, ең маңыздысы әскери көмек те
тез жеткізілетін болды [16, 42-45 бб.].
Германия үкіметі Осман империясына ХХ
ғасырдың алғашқы жылдарында Осман импе
риясының Балқан провинцияларында туында
ған халықаралық саяси мәселелерді шешуге
көмектесуге дайын екендігін білдірді. Олардың
ішінде басты геосаяси нүкте Македония болды.
Бұл кезде Македония өзге де балқандықтардың
және империалистік мемлекеттердің қолдауы
мен Осман империясынан тәуелсіздік алуды
жоспарлады. Македония мәселесінде Ресей мен
Австрия белсенді рөл ойнады. Бұл мемлекеттер
Осман империясының Балқанда аса күшеюін қа
ламады. 1903 жылы Ресей мен Австро-Венгрия
Македония мәселелеріне араласып, оны Осман
империясынан ажыратуды көздеді [17, 168-169
бб.]. Уақыт өте Македония мәселесі Еуропа мем
лекеттері арасындағы басты геосаяси тақырыпқа
айналып олар Осман империясына қауіпті бол
ды. 1905 жылы басталған Македония мәселесі
Балқан соғыстарына дейін Еуропадағы басты
саяси тақырыптардың қатарынан орын алды.
Македония мәселесі кезінде Германия Осман
империясын қолдайтынын жариялады және Ос
ман империясының Македониядағы үстемді
гін жалғастыру үшін оған көмектесетін болды.
Әсіресе Ыстамбұлдағы Германия елшісі Барон
Маршал фон Виберштэйннің шұғыл әрекетте
рі Берлиннің Ыстамбұлды қолдайтынын ашық
көрсетті.1908 жылы Осман империясының ішкі
саясатында орын алған саяси және экономика
лық дамуына Ыстамбұлдағы Германия елшісі
барон Маршал фон Виберштэйн саяси сараптама
жасады. ІІ Вильгельм өзінің әріптесі ІІ Абдул
хамитке осы жылы Осман империясында орын
алған саяси көтерілістерге байланысты достық
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хатын жіберіп, онда өзінің Осман сұлтанын қол
дайтынын білдіреді. 1908 жылы Осман империя
сында басталған саяси төңкерістер нәтижесінде
ІІ Абдулхамит биліктен кеткеніне қарамастан,
Осман-герман саяси және экономикалық қаты
настары жалғасып, ол бірінші дүниежүзілік со
ғысқа дейін жалғасты [18, 218-219-169 бб.].
Тақырыпқа қатысты ойымызды түйіндейтін
болсақ, Осман империясы ІІ Абдулхамит сұлтан
ның билік еткен тұсында Еуропада маңызды саяси рөлге ие болған Герман империясымен саяси
байланыстар орнатып, мемлекетаралық қаты
настарды күшейтті. Империялар арасында орын
алған интеграциялық процестердің нәтижесін
де ІІ Абдулхамит сұлтан тұсында Осман импе
риясы Германиямен саяси одақтастық байланыс
тар деңгейіне дейін көтерілді. ІІ Абдулхамиттің
Германиямен жүргізген мұндай саяси байланыс
тарының Осман империясы үшін саяси маңыз

дылықтары орасан зор болды. ІІ Абдулхамит
тұсындағы Осман империясының Германиямен
жүргізілген саяси қатынастардың нәтижесінде
империяда ішкі саясатпен қатар, экономика, мә
дениет, әлеуметтік және өзге де салалар толық
модернизацияланды. Германиямен орнатылған
саяси одақтастық қатынастардың нәтижесінде
Осман империясы өзінің ішкі жағдайымен көте
румен қатар, сыртқы саяси жағдайын да тіктеп
алды. Осман империясы халықаралық саяси аре
нада өзінің құлдырап бара жатқан саяси беделін
қайта көтеруге тырысты. Тіпті, Осман импе
риясының Германиямен одақтастық қатынаста
рынан кейбір еуропалық империялар қауіптене
бастады. Осман империясы мен Германия ара
сында ІІ Абдулхамиттің тұсында орнаған саяси
қатынастар ол қайтыс болғаннан кейін де жал
ғасып, ол Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқта
луына дейін созылды.
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Мақала Еуразиялық Одақ елдерінің энергетикалық қауіпсіздігінің
қалыптасуы мен дамуы мәселелесін талдап, тақырыпқа қатысты бір
неше авторлардың еңбектерінен алынған сараптамалық болжамдар
ды салыстыруға арналады. Автор мақалада ең алдымен Еуразиялық
Одаққа кіретін елдердің энергия тасымалдаушылардың экспорттық
өнімдері есебінен дамып отырғандығына назар аударып, аталмыш
ғылыми ойды тұжырымдау үшін бірқатар дәлелдер келтіріледі. Ма
қала құрылымының алғашқы бөлігінде автор тақырыптың өзектілі
гіне ерекше мән береді. Еуразиялық Одақ елдерінің энергетикалық
секторының даму жағдайы мен маңыздылығын қарастыру барысында
автор аталмыш үдерістің дамуына, әсіресе геосаяси ықпалдың көп
тігіне назар аударып, оны ғылыми негіздеуге тырысқан. Мақала ба
рысында Еуразиялық Одақтың орны мен роліне, маңызы мен қазіргі
таңдағы даму жағдайына көңіл бөлініп, талданған. Аталмыш мәселені
ғылыми әрі толық негіздеу үшін автор тарапынан бұқаралық ақпарат
құралдарындағы деректік негізі бар ақпараттар сарапталған. Соны
мен қатар, автор Еуразиялық Одақ және Еуразиялық идея мәселесін
де назардан тыс қалдырмаған. Еуразиялық Одақтың қазіргі даму жағ
дайы мен болашағы мәселесін талдай келе, автор Одақтың энерге
тикалық қауіпсіздігі мәселесіне кезек береді. Қазіргі таңдағы еліміз
дің және Еуразиялық Одаққа мүше болып отырған көршілес, әсіресе
Ресей мемлекетінің энергетикалық қаіупсіздігі мәселелерін жекелей
қарастыра отырып, автор олардың интеграциялануы негізінде Еура
зиялық Одақтың энергетикалық қауіпсіздігі мәселесіне сабақтасты
ра кезек береді.
Түйін сөздер: Еуразиялық Одақ, энергетикалық қауіпсіздік, де
ректер, тенденция, қалыптасу, энергетика.
This article analyzes the main problems of energy security of the Eur
asian Union, according to this perspective the author tried to collect a
wide range of research, literature, to compare forecasts of experts on the
problem being studied. The author, first drew attention to the energy ex
ports of the member states of the Eurasian Union, which resulted in the
development of nations is due to energy exports. The author also cites a
number of arguments to prove this theory. In the first part of her article,
the author focuses on the relevance of the problem being studied. Given
the importance of the energy sector development for the countries of the
Eurasian Union, the author demonstrates geopolitical influence, and tries
to prove her point of view. In the course of writing this article, she has
been paid great attention to the role and place of the Eurasian Union and
highlighted the significance of the Eurasian Union.
Key words: Eurasian Union, energy security, sources, tendencies,
forming, energy.
Статья посвящена анализу основных проблем энергетической бе
зопасности стран Евразийского Союза, автор собрал широкий круг
исследований, литературы, для сравнения прогнозов экспертов по
изучаемой проблеме. Автор статьи, в первую очередь, обращает
внимание на экспорт энергоносителей стран участниц Евразийско
го Союза, в результате которого развитие стран происходит за счет
экспорта энергии. Автор приводит ряд доводов для доказательства
данной теории. В первой части своей статьи автор уделяет особое
внимание актуальности изучаемой проблемы. Учитывая важность
развития энергетического сектора для стран Евразийского Союза,
автор говорит о геополитическом влиянии и пытается доказать свою
точку зрения. В ходе написания статьи было уделено большое вни
мание на роль и место Евразийского союза, также была выделена
важная роль Евразийского Союза в настоящее время.
Ключевые слова: Евразийский Союз, энергетическая безопас
ность, источники, тенденция, формирование, энергетика.
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Энергетикалық қауіпсіздік мәселесі қазіргі таңдағы әлеу
меттік-экономикалық өмірдің жетекші буыны болып табыла
ды. Аталмыш секторда өнеркәсіп өнімдерінің елеулі бөлігі өн
діріледі.
Дамыған елдерде «энергетикалық қауіпсіздік» тіркесі әр
түрлі шикізаттарды жеткілікті көлемде әрі қолжетімді бағамен
сатып алу дегенді білдірсе, ал дамушы елдердің бірқатары атал
мыш тіркестің мағынасын өзіндік дербес саяси жағдайына бай
ланысты әрқалай түсінеді. Энергоресурстарды экспорттаушы
алпауыт елдер «сұраныстың тұрақтылығын» қолдауға көбірек
назар аударады.
Қазіргі таңда энергетикалық қауіпсіздікпен қамтамасыз
ету міндетін шешудің қажеттілігі жылу-энергетикалық баланс
жүйесінің тапшылығына, құрал-жабдықтардың ескіруі мен фи
зикалық және моральдық шығынның өсуіне, реконструкция
лық жұмыстардың азаюына байланысты күн тәртібіндегі өзекті
мәселелер қатарын толықтырып отыр.
Байқап отырсақ, бүгінде энергетикалық қауіпсіздік мәселе
сі ғылыми зерттеулердің негізі пәні боуымен қатар, бұқаралық
ақпарат құралдары мен публистиканың да басты тақырыптары
ның бірі атанып жүр. Аталмыш үдерістер энергетикалық қауіп
сіздік мәселесінің саяси ғылымдағы ролінің жоғары екендігін
байқатып, мәселенің өзектілігін одан әрі айқындай түседі.
Біздің мақаламыздағы басты мақсат – энергетикалық қауіп
сіздік мәселесін жас Еуразиялық Одақ болашағынан көруге ұм
тылыс және оның қазіргі таңдағы қалыптасу тенденцияларына
барынша терең көңіл бөлу болып отыр. Біз бұл үшін ең алды
мен Еуразиялық Одақтың бүгінгі таңдағы орны мен роліне жә
не маңызына назар аудару қажеттілігін сезіндік.
Елбасымыздың өзі айтқандай, «Еуразиялық Одақ – бүгінгі
күн мен болашақтың күрделі сынақтарымен өлшенетін мега
жоба» болып отыр [1]. Тіпті оның қалыптасу процесі бүгіннің
өзінде «тарихтағы ең күшті жаһандық қаржы-экономикалық
дағдарыстар ықпалымен басталған жаңа әлемдік архитектура
ның органикалық бөлшегі болудың барлық мүмкіндіктеріне
ие».
Еуразия идеясының бастау алар шегін біреулер Кеңестер
үкіметінің жаңаша формадағы жалғасы деп түсінсе, екінші бір
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сарапшыларымыздан қазіргі таңдағы интегра
цияланудың үлгісі дегенді естиміз. Қалай десек
те, тарихы мен қайнар көзі алыста жатқан Еура
зиялық Одақтың аясында болып жатқан оқиға
лар біздің еліміздің даму стратегияларының дұ
рыстығын тағы бір мәрте тексеруге, Еуразиялық
кеңістіктегі жаһандық және аймақтық мүдделер
тоғысында өз орнын айқындауына мүмкіндік
беріп отыр деп есептейміз. Себебі бүгінгі таңда
Одақ шеңберіндегі мәселелерге қатысты сарап
шылар тарапынан бірқатар оңды болжамдар жа
салып, ал оған мүше елдер жұмыстарының алға
басқандығы жоғарыдағы сөзіміздің айқын дәле
лі болып отыр [2].
Қазіргі таңда Еуразиялық Одақтың құрамы
на кіретін елдердің энергияны тасымалдаушы
лар есебінен дамып отырғаны жасырын емес.
Осыған байланысты энергетиканың ұзақ жылға
арналған тұрақты даму стратегиясын анықтау
үлкен маңызға ие болып табылады.
Бірқатар дамушы елдер үшін тұрақты дамуға
өту қадамы күрделі әрі мақсатты қажеттілік бо
лып есептеледі. Олардың әлеуметтік-экономи
калық проблемаларының басты себебі – тарихи
тепе-теңдіктің жоқтығында.
Б.Алдияровтың айтуынша, белгілі бір елдің
энергетикалық тәуелділігі дәстүрлі түрде қажет
ті энергияның қажетті көлемде әрі сол елдің же
ке ресурстары есебімен бағаланады. Энергетика
лық сектордың Еуразиялық Одақ үшін маңызы
мен жаһандану үдерісінің қарқын алуына бай
ланысты Одаққа мүше елдердің энергетикалық
қауіпсіздігі мәселесін, оның геосаяси ықпалда
ғы даму факторларының бірі ретінде зерттеу –
өзінің өзектілігін күннен-күнге арттыра түсуде.
Еуразиялық Одақтың тағдырындағы соңғы оқи
ғаларға дейін Одақтың ішкі мәселелері барынша
шиеленіскен жағдайға душар болды. Осының
ықпалынан Еуразиялық Одақтың энергетикалық
саясаты мен қауіпсіздігі әлі күнге дейін тұрақты
деңгейге жете алмай келе жатыр.
Бірнеше жыл қатарынан ортақ экономика
лық және саяси жүйеде болып келген, әрі бір
Одақтың құрамында өмір сүрген Ресей мен Қа
зақстан күні бүгінге дейін тұрақты қарым-қаты
наста болып қана қоймай, әсіресе энергетикалық
секторда ортақ көзқарастарға ие болуын жалғас
тыруда.
Экономика
ғылымдарының
докторы
С.З.Жизни ресейлік дипломатияның сөзсіз ар
тықшылығына оның энергетика саласындағы
посткеңестік кеңістіктегі елдермен қарқынды
қарым-қатынасы жататындығын жазады [3].
Энергетикалық фактор Ресей мен Қазақстанның
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ТМД, Еуразиялық экономикалық одақ (ЕурА
зЭҚ), қалыптасқан Біртұтас экономикалық ке
ңістік (БЭК) шеңберіндегі жан-жақты дипло
матиясында шешуші роль атқарады. Сонымен
қатар Ресей энергетикалық дипломатиясы Ре
сейдің ТМД бойынша басқа серіктестерімен қа
рым-қатынаста энергия тасымалдау транзитінің
шарттарымен байланысты мәселелерді шешуге
ұмтылады.
Өзара ықпалдасудың маңызды бөлігін ай
мақтық ұйымдармен серіктестік те құрайды.
Олардың ішінде неғұрлым қарқындыларының
қатарына ЕурАзЭқ пен Шанхай ынтымақтастық
одағы жатады.
Ресей мен Қазақстанның екіжақты қарым-қа
тынасында мұнай және газ секторындағы бел
сенділікті байқау қиын емес. Бізге атом өнер
кәсібінің дамуы туралы келісім-шарттарға қол
қойылғандығы белгілі (атап айтқанда, уранды
өндіру мен байыту). Осылайша, Ресей импорт
тық шикізаттың тұрақты көзін иеленіп, ал Қазақ
стан ресейлік ірі энергия кәсіпорындарына қолы
жетіп отыр [4]. Осының ықпалымен жылу мен
мұнайдың запастарының негізінде ұйымдардың
күшею процесі жүзеге асырылады.
Посткеңестік кеңістіктегі энергетикалық
саясатпен байланысты 2006 жылы басталған газ
дағдарысы өзінің жаңа деңгейіне көтерілуде.
Энергетикалық қауіпсіздік Қазақстан, Ресей жә
не Белорусия сияқты елдердің ішкі және сыртқы
саясаты үшін іргелі міндеттердің бірі саналады
[5].
Саяси жағдайдың осындай күйіне қарамас
тан, газды жеткізудің диверсификациясы туралы
және Ресейге энергиялық тәуелділікті азайту ту
ралы мәселе күн тәртібіне шықты. Ресейдің атал
мыш жолмен Еуроодақ елдеріне саяси қысым
көрсептейтіндігі жөнінде, әрі оның болашақта
сенімді тасымалдаушы болатындығы туралы
өзін-өзі ақтау әрекеттері қарсы жақ тарапынан
назарға алынған жоқ. Дәл осы жағдайлар көрші
лес серіктес, яғни бұрынғы КСРО мемлекеттері
базасында мемлекет үстінен бақылап отыратын
энергетикалық ұйымды құруға, сондай-ақ Ресей
дің «донор» жағдайынан шығып, шынайы интег
рацияға көшуге талпынысына ықпал етті [6].
Жоғарыда аталған фактілер біріккен экс
порт бақылауы мен ортақ энергетикалық сая
саттың жүргізілуін, ЖЭК саласында бірыңғай
тарифтың өмірге келуін, энергетикалық құқық
жағдайына сәйкес өзгерістердің енгізілуін біл
діреді. Қазақстан мен Белоруссияның ресейлік
энергоресурстар мен тразиттік жүйесіне объек
тивті тәуелділігі базасындағы бұндай альянс
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тың пайда болуы барынша өзекті әрі перспек
тивті болып табылады. Мәселе энергетикалық
айналымды альянстың ішінде ретке келтіру
мен транспорттау бойынша бірыңғай саясатты
жүргізу туралы болып отыр. Аталмыш саясат
газ бағасының мұнай бағасына тәуелділігі мен
энергия тасымалын үшінші елдерге сату жағ
дайында өндірушілердің қызығушылығын қор
ғау механизмі ретінде іске қосылады. Марш
руттардың модернизациясы мен олардың өтім
мүмкіндігін көтеруді т.с.с. мемлекеттердің бір
лесуі немесе үлкен бір ұйым көлемінде жүзеге
асырған анағұрлым жеңілірек. Сонымен қатар,
энергияны өндірушілер мен оны траспорттау
шылар үшін менеджерлік және бақылау қыз
мет атқаратын орган құырлуы тиіс [7]. Біртұтас
энергетикалық кеңістіктің құрылуы мен бірың
ғай энергетикалық саястаттың жүргізілуі Еура

зиялық Одақтың барлық елдері үшін өте тиімді
саясат болып табылады. Бұл бұрынғы үшжақты
байланысты жандандырып қана қоймай, тран
зиттік қауіпті диверсифициялауға және шығын
дардың санын азайтуға мүмкіндік береді.
Сонымен, Ресей, Қазақстан және Белоруссия
еуразиялық энергетикалық картелінің құрылуы
альтернативті интеграциялау қатарын толықты
ратынына көз жеткіздік. Сонымен қатар Еура
зиялық Одақ пен оған мүше елдердің энергети
калық қауіпсіздігі және оның қалыптасу үдерісі
ортаазиялық елдердің саяси жағдайындағы ең
маңызды бөлігі болып табылады. Энергетика
лық қауіпсіздіктің әлемдік саясаттағы ролінің
артуы саяси механизмдерді және құралдарды
пайдалану мен өңдеуге бағытталған мемлекет
тің энергетикалық қауіпсіздігінің қалыптасуына
ықпал етеді.
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Мақалада шетел музейлеріндегі қор өңдеу бағдарламаларының
дамуы мен музей ісіне енгізілу тәжірибелері, сондай-ақ цифрлы өң
делген қорды қалыптастыру, отандық музейлер желісіне Музеолог
бағдарламасының енгізілу мәселелері қарастырылады. Цифрлы өң
делген мұралар жүйесі – мәдени мұраны сақтау жолдарының бір
түрі, бұл бағытты ЮНЕСКО-ның Бас конференциясының 32-сессия
сында «Цифрлы мұраны сақтау туралы Хартия» негізінде бекіткен.
Цифрлы мұралар жүйесі музей қорының электронды ресурстар ба
засы бола отырып, өзіне дыбыстық түсіндірмелер, затты қозғалмалы,
жан-жақты, барлық қырынан көрсете алатын функцияларға ие, әрі
бағдарламалық қамтулар мен веб-парақтардан тұрады. Музеолог бағ
дарламасы Орталық Азия музейлеріне музейлік қор базасы ретінде
енгізілген. Бағдарламаны енгізудегі негізгі мақсат мәдени және тұр
мыстық мұраларды сақтау, ақпараттандыру, каталогтау, музей құн
дылықтарын әлемдік деңгейде насихаттау жолдарын жетілдіру бо
лып табылады.
Түйін сөздер: мұражай, мәліметтердің электронды базасы, цифр
лы өңдеу, музейлік компьютерлік бағдарлама.
This article examines the process of computerization in museums. The
authors analyzed the main stages of the infroduction of the newest tech
nologies info museum affairs.Digital heritage – a form of cultural heritage
enshrined in the «Charter on the Preservation of the Digital Heritage», ad
opted at the 32nd session of the General Conference of UNESCO (2003).
The digital heritage is a collection of electronic resources include text doc
uments, databases, still and moving images, audio, graphics, software and
web pages. The «Museolog» was introduced in the museums of Central
Asia as a database of museum collections. The purpose of the program
implementation museology conservation and use of heritage, maintaining
cultural and educational activities, cataloging cultural objects and every
day life.
Key words: museum, electronic database, digital processing, museum
computer program.
В данной статье рассматривается опыт работы по внедрениям и
развитию программ по обработке фондов музеев зарубежом, а так
же создание цифрового фонда и внедрение программы «Музеолог» в
отечественных музеях. Цифровое наследие – форма культурного нас
ледия, закреплённая в «Хартии о сохранении цифрового наследия»,
принятой на 32-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (2003).
Цифровое наследие представляет собой совокупность электронных
ресурсов, включает в себя текстовые документы, базы данных, не
подвижные и движущиеся изображения, звуковые и графические
материалы, программное обеспечение и веб-страницы. Программа
«Музеолог» была внедрена в музеях Центральной Азии как база дан
ных музейных фондов. Цель внедрения программы музеолога, сохра
нение и использование наследия, ведение культурно-просветительс
кой деятельности, каталогизация предметов культуры и быта.
Ключевые слова: музей, электронная база данных, цифровое об
работка, музейная компьютерная программа.
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Әлем музейлері жүйесінде соңғы онжылдықтарда нарық
тық заманға бейімделген түбегейлі бетбұрыс жасалып, музей
ісінде маркетинг, менеджмент, фандрейзинг, Паблик Рилейшнз
(PR) деген жаңа бағыттар қалыптасты. ХХІ ғасыр – инновация
заманы, заман көшінен қалмау үшін жаңа технологияларды
игеруге, жаңалыққа құмар болуға тиіспіз, себебі бұл заманда
ғылым мен инновация ажырамас егіз ұғымға айналуда. Қазіргі
таңдағы ғылыми-теориялық қарекет музей ісіне басқаша көзқа
растың болуын, яғни қазіргі өскелең қоғамның талаптарына сай
биімделуін, музей ісін ұйымдастыруда түбегейлі бетбұрыстар
дың болуын, жаңа методологиялық көзқарастың болуын, му
зейлердің ғылыми-техникалық базасын қалыптастыруды, оны
практикамен ұштастыруды талап етеді.
Әлем музейлері жүйесінде ақпараттық технологияларды
дамыту ХХ ғ.-дың орта кезеңінен басталады. Музейлік ақпарат
тық технология жүйесі өз қалыптасуында алғашқы қарапайым
бағдарламалық ізденістерден бастап, көпсатылы үдерістерді
тәжірибеге енгізіп, көпкешенді ақпараттық жүйеге көшу жол
дарын игерді. Музей жүйесіне компьютерлік бағдарламаларды
ендірудің алғашқы қарлығаштары АҚШ, Канада және Батыс
Еуропа музейлері болып табылады. АҚШ музейлері тарихын
да ХХ ғасырда қор экспонаттарын жүйелеу, жинау мақсатында
бірнеше бағдарламалар пакетін жасаған. 1963 жылы АҚШ-тың
Ұлттық жаратылыстану тарихы музейі қор коллекцияларын
жүйелеудің жаңа арнайы ақпараттық SELGEM (SELF-Generated
Master) пакеті бағдарламасын жасаумен айналысатын арнайы
комитет құрған, жаңа бағдарламаға бұрынғы SIIR (Smithsonian
institution information systems) бағдарламасын негіз етіп алған.
Арнайы бағдарлама жасалған кезеңнен бастап коммерциялық
емес басқа ұйымдар жүйесіне таралған. АҚШ музейлерінің көп
шілігі университеттер базасы негізінде құрылған, сондықтан да
мұндай музейлер жүйесінде ақпараттандыру мәселесімен уни
верситеттің профессор-оқытушылар, ғалымдар тобы айналыс
қан. Қор материалдарын компьютерлік жүйелеуге мәліметтерді
бір орталықтан ақпараттандыру негіз болады [6].
1967 жылы университет музейлері аясында – TAXIR
(Taxonomic information retrieval) пакеті; Оклакома штаты уни
верситетінің этнологиялық коллекциясын инвентаризация
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лау мақсатында GYPSY (General informasion
processing system) пакеті жасалған. 1967 жылы
Джек Гуллер жасаған GRIPNOS (General retrieval
and informasion processor for humanities oriented
studies) пакетін кең қолданысқа енгізу үшін
«Музейлік компьютерлік жүйе» ұйымы (MCN)
құрылды. 1969 жылы MCN ұйымдастырушыла
рының бірі Давид Вэнс GRIPNOS бағдарлама
сын 12 ірі музейге енгізу жобасын жасаған, жоба
катологы 2000 музей затын біріктірген.
1971 жылы Арканза штатының археоло
гиялық қызметі базасында Роберт Чинхолла
археологиялық заттар туралы мәліметтер база
сын жасау мақсатында халықаралық конферен
ция ұйымдастырған. 1972 жылы Музейлік мә
ліметтер банкісінің координациялық комитеті
құрылып, ол 1977 жылға дейін жұмыс жасаған.
Осы жылы «IBM» GIS (Generalized informasion
system) компаниясының көпкешенді жүйесі ая
сында АҚШ және Канада елдерінің өсімдіктері
мәліметтерінің жалпы базасын қамтитын пакет
жасалған. Бұл пакет табиғат музейлерін иннова
циялау көрсеткіші болды.
1975 жылы Аризона штатының музейлер
жүйесі көпшілікке музей заттарын таныстыра
тын REGIS (Arizona state museum`s interactive
REGIStration system) пакетін ұсынған.
1975 жылы Роберт Чинхоллдың «Музей
ная катологизация в компьютерном веке» атты
тақырыпта монографиясы жарық көріп (1983
жылы орыс тіліндегі аудармасы айналымға ен
ген), онда жоғарыда көрсетілген бағдарлама
лық пакеттердің қолданыс аясы қамтылды. 1978
жылы Роберт Чинхолл тарихи музейлер қорын
каталогтаудың инновациялық жүйесін жасауға
бағытталған «Номенклатура для каталогизации
музея: система классификации искусственных
объектов» атты еңбегін айналымға ендірген. Ро
берт Чинхоллдың ұсынысы негізінде 1979 жылы
өнер және сәулет нысандарын сипаттаудың, ті
зімге алуды стандарттаудың арнайы сөздігін жа
саумен айналысатын ATT (Art and Architecture
Thesaurus) тобы құрылған [9].
1970 жылдың соңында АҚШ музейлері му
зей заттарының банк көлемін кеңейтіп, 2000 эк
понаттардың бейнесін ашық, нақты көрсететін
видеодисктарды айналымға ендірді.
1980 жылдың басында жекеленген музейлер
көпшілік қауымның музейлер қорларын тіркеуге
алудың ақпараттық жүйесі, музей заттарын ор
наластырудағы музейлердің материалдық ресу
рстарымен қоса таныса алатын бағдарламаларды
игеру арқылы музейлердің ақпараттық кеңістігін
кеңейітті. Олардың қатарында Далластың көр
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кемсурет музейінің MILAM, Карнегидің жара
тылыс тарихы музейінің MARK IV, Нью-Йорк
штаты музейінің INQUIRE, Британ өнер орта
лығының FOCUS, Принстон университетінің
көркемсурет музейінің INFORMIX, Нью-Орле
анның тарихи коллекциясының MINISIS, Бос
тон балалар музейінің «The information system»
бағдарламаларын атауға болады [3].
1977 жылы Детройт өнер институты 50 000
аса музей затын тіркеу, каталогтау, коллек
ция менеджментін жасауды қамтамасыз ететін,
өнер, тарих, этнология және археология музей
леріне арналған, 85 категория бойынша нысана
ларды жүйелейтін DARIS (Detroit art registration
system) ақпараттық бағдарлама жүйесін жасаған.
1982 жылы бұл бағдарламаны Мичиган штаты
ның 15 музейі қолданған, бағдарлама АҚШ-тың
басқа өңірлерінде 1994 жылға дейін кең қолда
ныста болған. Осы кезеңде Индианапол балалар
музейі CIIRS (Collection inventory information
retrieval system), Юта штатының жаратылыстану
тарихы музейі MIMS (Museum information and
management system), Американың көркемсурет
музейлерінің ассоциациясы ARTIS (Art museum
association of America) деп аталатын музей затта
рын тіркеу және коллекция менеджментін қам
тамасыз ететін пакеттерін жасаған.
1980 жылдардың бірінші жартысында му
зейлердің ақпараттық жүйесі нарығымен айна
ласатын бірнеше компаниялар қалыптасты.
Getty Trust ұйымы 1983 жылы AHIP (Art history
information program) деп аталатын өнер музейле
рі коллекциясын ақпараттандыратын пакетті жа
саған. 1984 жылы Getty Trust өнер музейлерінің
қорлары мәліметтерін автоматтандыру мәселесі
жөнінде халықаралық конференция ұйымдас
тырған. Getty Trust қазіргі таңда да өнер музейле
рінің қор саласын ақпараттандырумен айналыса
тын жетекші ұйымдардың бірі болып табылады.
1981 жылы галерея, университет, корпора
тивті, жеке коллекциялардағы өнер туындыла
рын ақпараттандыру жүйесін қамтамасыз ету
мен айналысатын «Gallery systems» компаниясы
құрылған. 1986 жылы компания Метрополи
тен музейінің ХХ ғасыр бөлімі базасында өнер
музейлеріне арналған The Gallery systems жә
не тарихи бағыттағы музейлерге арналған The
museum systems атты арнайы пакеттер жасаған.
1991-1996 жж. «Gallery systems» өз ақпараттық
бағдарламаларын Нью-Йорктің 70 галереясы
на, 25 музейіне енгізген. 1996 жылы «Gallery
systems» «Digital Arts and science» корпора
циясымен біріккен соң экспонаттар бейнесін
жан-жақты көрсететін EmbARK пакеті жасал
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ған. «Gallery systems» клиенттерінің қатарында
Метрополитеннен басқа, Смитсониан ұйымы
ның музейлері, Детройтөнер институты бар.
1986 жылы құрылған «Questor systems» ком
паниясы музейлер мен архивтер, мемлекеттік
ұйымдар, ірі корпорациялардың коллекциялары
ның мәліметтер базасын жасайтын көпкешенді,
жоғары жылдамдықтағы ARGUS пакетін ұсын
ды. Қазіргі таңда ARGUS көмегімен 400-аса кол
лекцияны инновациялы ақпараттандырған.
1981 жылы құрылған «Willoughby associates»
компаниясы коллекциялардың көлемі мен са
нына қарай қызмет ететін MIMSY және SNAP
пакеттерін ұсынған. Қазіргі таңда компания
10 000-нан аса бейне көрсететін, 5,5 миллионнан
астам музей затын қамтыған 700-ге жуық кол
лекцияны ақпараттандырған (http:/www.willo.
com) Сондай-ақ Калифорниялық Беркли универ
ситетінің MIP (Museum informatics progect) паке
ті барлық бағыттағы музейлердің коллекциясын
ғаламтор жүйесінде ақпараттандыруға арналған
бағдарлама жасаған, бұл жүйе қазірде кең қолда
нысқа ие (http:/www.mip.berkeley.edu).
ХХ ғасырдың соңында 1990 жылдары әлем
музейлерінің ақпараттық технология кеңісті
гінде маңызды орын алуына орай көпкешенді
автоматтандырылғанған ақпараттық жүйе сала
сында жұмыс жасайтын компаниялар музей на
рығына шықты. Солардың қатарында «Maden
tech» компаниясы USAMS (Universal site artifact
management system) музейлік версия пакетін
ұсынған (http:/www.madentech.com).
Музейлер жүйесіндегі цифрлы техноло
гиялардың енгізілуі, музей экспонаттарын стан
даттаудағы мультимедиялық қондырғылардың
кең қолданысқа енуі, ғаламтор жүйесінде му
зейлік ақпарат, музейлік саяхат сайттарының
жылдамдығының артуы қазіргі кезеңдегі музей
лердің ақпараттық технология әлемінде өзіндік
орын алып отырғанын дәлелдейді. Мультимедия
қондырғылары мен ғаламтор жүйесінен көруге
арналған музей заттарын өңдейтін жаңа цифрлы
технологиялар кең қолданысқа түсті [3].
Әлем музейлері арасында ақпараттық ал
масуды жүзеге асыратын маңызды пакеттер
дің бірі CIMI (Computer interchange of museum
information) бағдарламасын MCN ұйымы 1990
жылы таратқан. Бұл бағдарлама академиялық
ақпараттық тәжірибе алмасуға, музей ақпаратта
рын жүйелеуге, оның цифрлық бейнесін сақтау
ға бағытталған (http:/www.cni.org). Арнайы ға
ламтор жүйесі үшін CIMI бағдарламасы аясында
CHIO (Cultural heritage information on-line) пакеті
енгізілген, ол дүние жүзі елдері бойынша музей
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ақпараттарын жүйелейді. CIMI пакеттерін тұты
нушылар қатарында CHIN – Канада музейлері,
RAMA – Еуропа музейлері, MDA – Ұлыбрита
ния музейлері ұйымдары бар.
Getty AHIP компаниясы өнер туындыла
рын, архитектура нысандарын, географиялық,
тарихи-мәдени нысандар коллекциясын ха
лықаралық стандарттау құжаттарын қамтама
сыз етуді енгізген (http:/www.getty.edu). Сон
дай-ақ музейлер коллекциясын стандарттау
саласында CIDOC (International committee for
documentation) ICOM (Халықаралық музейлер
кеңесі), сондай-ақ 800-ден аса мүшесі бар VRA
(Visual resources association, http:/www.vra.com)
қызметтерін атауға болады [4]. ICOM 1995 жы
лы музей заттарын сипаттауды басшылыққа
алу бағдарламасын (http:/www.cidoc.icom.org)
енгізген.
Музейлер жүйесінде техникалық прогрестің
дамуы музейлердегі қор жұмысын ұйымдасты
ру, музей заттарын есепке алу, тіркеу жүйесін
жаңа заман талабына сай жетілдірді. Қазіргі за
манда жаңа көзқарастарды жүзеге асыру жолына
түскен музейлер идентификация, консервация
және ағартушылық міндеттерінің дәстүрлі көле
мінен шығып, қоғам мен қоршаған орта өміріне,
ғылыми-ақпараттық өмірге қызу араласып, өз
аясын кешенді бағдарламаларды жүзеге асыру
мен кеңейту керек.
Қазіргі заманғы музей ісінде музей құнды
лықтарының интерпретациялануы және интег
рациялануы, сондай-ақ әлемдік ақпараттық ке
ңістікте орналасуы маңызды болып табылады.
Бұл тұрғыда ҚР Орталық мемлекеттік музейі
отандық құндылықтарды әлем деңгейінде на
сихаттау мақсатында ЮНЕСКО жасаған «Бүкі
ләлемдік мұра торламасы» (сеть) жобасы ауқы
мында «Heritage Net Central Asia» жобасын,
«Museolog» (Музеолог) бағдарламаларын іске
қосып қана қоймай, отандық музейлер ішінде
қор өңдеу бағдарламаларын ендіруде көшбасшы
мекеме болып отыр.
Музеолог еркін бағдарламалық жасақтама
Орта Азияның бас музейлері жүзеге асырған
жобасының қорында 1998 жылы ЮНЕСКО әзір
леді. Алматыдағы ҚР Орталық Мемлекеттік му
зейі және Қырғызстандағы тарихи музей бағдар
ламалық жасақтаманы Еуропалық одақтың IST
зерттеу және дамыту жөніндегі бағдарламамен
қаржыландырылған жобаның шеңберінде тесті
леуге арналған тірек орыны болды. Бұл жоба Ор
талық Азия елдерінің тарихи, мәдени және таби
ғи мұралары жөніндегі виртуалды музейлердің
коммуникациялық желісі.
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2002 жылдан бастап бағдарламалық жасақ
тама Коммуникация және Ақпарат бағдарла
масының шеңберінде Алматыдағы ЮНЕСКО
Кластерлік кеңсесінің қолдауында болды. Му
зеолог – музейлер топтамаларының ақпараттық
каталогын, яғни электронды каталог жасауға не
гізделген компьютерлік бағдарлама. Бұл құрал
дың көмегімен музей төмендегі тапсырмаларды
жүзеге асырады: музей қорындағы топтамалар
ды сақтау; топтамаларды басқару мен есеп алу;
қоғамның топтамаларды көруін қамтамасыз ету;
басылымдардың жариялануы.
Музеологтың басқа бағдарламалардан
айырмашылығы: біріншіден, заттарды мәтін
дік жазбалар арқылы ғана сиппаттамайды,
сонымен қоса кескіндердің шектеусіз саны
арқылы сипататтайды; екіншіден, бір сиппат
тау жүйесіне топтамаларды басқарушы мәлі
меттерді (экспонат қозғалысы, қайта жөндеу,
сақталғандығы жайлы мәліметтер), әртүрлі
мәдени мұралар санатына қатысты топтама
лар сипаттамасының мәліметтерін енгізуге
көмектеседі. Әсіресе: археологиялық артефак
тілер; жаратылыстану-ғылыми пәндер; этног
рафиялық, мәдени қызығушылық танытатын
бейнелеу және декоративті-қолданбалы өнер
пәндері; үшіншіден, бұл бағдарламаны тек қа
на музей қызметкерлері ғана емес, сонымен
қатар оқу тәртібінде бағдарламаны қолдана
алатын кез-келген Интернет қолданушысы да
пайдалана алады [7].
Қазіргі заманғы музейлер жүйесінде техни
калық прогрестің дамуы музейлердегі қор жұ
мысын ұйымдастыру, музей заттарын есепке
алу, тіркеу жүйесін жаңа заман талабына сай

жетілдірді. Музей қорларының құндылықтарын
цифрлау арқылы әрбір экспонатты жоғары са
палы өңделген 3D форматта танысуға болады,
әрі электронды каталогтау әлем құндылықтарын
көпшілікке қолжетімді ету процесін іске асыра
ды. Қазіргі заманғы музейлер PR-технологиялар
(ағылшын public – қоғамдық, relations – қаты
нас, байланыс) көмегімен қоғаммен байланысты
белсенді түрде жүзеге асырып, әртүрлі ортаның
музейге деген талпынысын арттыру мақсатында
кешенді іс-шараларды атқаруда.
Автоматтық ақпараттық жүйенің арқасында
музей ісінде түрлі коллекциялардың электронды
қорын толтыру ісі алға жылжып, қарқынды да
мып келеді. Музей базасындағы мұндай оңтай
ландыру ісі мамандардың керекті коллекцияның
паспортын дұрыс анықтауына да мүмкіндік ту
ғызады.
Қазіргі таңда музей ісінің барлық бағыттары
на PR-технологияларды ендіру арқылы ауқымды
электронды экскурсты жүзеге асырып отырған
ақпараттық кеңістіктегі ірі виртуальды музейлер
жүйесіне өтуге болады. Соның негізінде музей
экскурсиясын да виртуалдандыру қалыптасады
[1].
Әлемнің бәсекеге қабілетті, дамыған елде
рінің басым бағыттардың бірі инновациялық
нанотехнологияларды қоғамның барлық сала
сында қолданысқа енгізуден көрінеді. Мемле
кеттің қарқынды дамуында, еліміздің мәдени
құндылықтарын әлем құндылықтары қатарында
көрсетуде, ақпараттық музейлерді дамытудың
шешуші рол атқаратыны сөзсіз. Бұл ХХІ ғасыр
музейлері жолға қойып отырған инновациялық
қадам.
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Бүгінгі күні халықаралық саяси аренада еліміздің егемен ел ре
тінде танылуының тарихи тамыры тереңде. Тарихтың түрлі кезеңін
де еліміздің кең-байтақ жеріндегі бабаларымыздың жеке шаңырақ
көтеріп, егемен де тәуелсіз мемлекет болуға тырысушылығы қазіргі
күні толығымен жүзеге асқан тарихи оқиға болып отыр.
Қазіргі таңда қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы мен дамуы мә
селесі аса өзекті тақырыптардың бірі. Әсіресе, Қазақ хандығының
550 жылдығына арналған мерейтой – аталмыш мәселенің зерттеу ны
саны ретіндегі маңыздылығын айқындай түспек. Бұл ретте атап өте
тін негізгі мәселе – қазақ мемлекеттілігінің тарихы бұл мерейлі күн
нен тым бұрын басталады. Қазақстан территориясындағы алғашқы
мемлекеттердің құрылуы сөз жоқ қазақ мемлекеттілігінің айқындау
дағы негізгі зерттеу нысаны болып табылады. Сондықтан Қазақстан
территориясындағы ерте темір дәуірінен басталған саяси үдерістер
нәтижесінде құрылған сақ, ғұн мемлекеттері – Қазақстан террито
риясындағы мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуының бастауы бо
лып табылады.
Түйін сөздер: Мемлекеттілік, ғұн, көшпенділік, шекара, саясат,
этнос.
In today’s world renown of our country as an independent state in the
world political arena, connected with the deep historical roots. In different
periods of history on our boundless territory our ancestors built their per
sonal hearthses, desire and effort to be an independent state, is now fully
implement the historical event.
Nowadays the problem of formation and development of Kazakh
statehood is one of the most pressing or actuality topics. Especially dedi
cated to the 550 th anniversary of the Kazakh Khanate, determines the
importance of this problem as a point of research. In this situation, we can
emphasize the main problem – history of the Kazakh statehood begins
very early on this significant date. Formation of the first states in the ter
ritory of Kazakhstan, are certainly evidence of Kazakh statehood and the
main point of the study. Therefore, incitement of the formation and devel
opment of the state on the territory of Kazakhstan is the formation of the
state of Saks and Huns, as a result of which began political processes on
the territory of Kazakhstan in the early Iron Age.
Key words: Statehood, Hun, nomadism, frontier, policy, ethnos.
В современном мире известность нашей страны, как независи
мого государства на мировой политической арене, связано с глубо
кими историческими корнями. В разные периоды истории на нашей
безграничной территории наши предки строили свои личные очаги.
Желание и старание быть независимым государством является сей
час полностью осуществляющимся историческим событием.
В наши дни проблема формирования и развития казахской го
сударственности является одной из самых актуальных тем. Особен
но юбилей, посвященный 550-летию Казахского ханства, определяет
важность данной проблемы как пункт исследования. В данной си
туации можно подчеркнуть главную пробему – история казахской
государственности начинается очень рано от этой знаменательной
даты. Образование первых государств на территории Казахстана, бе
зусловно, является доказательством казахской государственности и
главным пунктом исследования. Поэтому, толчком в формировании
и развитии государственности на территории Казахстана являeтся
образование государства саков и хуннов, в результате которого на
чались политические процессы на территории Казахстана с раннего
железного века.
Ключевые слова: государственность, хунны, кочевничество, гра
ница, политика, этнос.

Нартай А.Н.

ӘОЖ 94(574) «652» + 94(369.1)

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
E-mail: almat.kz91@mail.ru

ҒҰН ДӘУІРІНДЕГІ
МЕМЛЕКЕТТІЛІКТІҢ
ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН
ДАМУЫ

ISS N 1563-0269

Қазақстанның ерте темір дәуіріндегі мемлекеттілік мәселесі
сақтармен қатар қатар ғұндардың да атымен тығыз байланыс
ты. Әрине сақтардың құрған мемлекеті ғұн мемлекетімен са
лыстырмалы түрде алғанда халықаралық маңыздылығы бірша
ма төмен болған деп жорамалдаймыз. Бұл алдымен ғұндардың
халықаралық саяси аренадағы рөлі және атқарған қызметімен
тығыз байланысты. «Ұлы қоныс аудару» үдерісінің соның ай
қын дәлелі болып табылады. Жалпы ғұндардың саяси әрі ша
руашылық жүргізу сынды тарихына деген қызығушылық б.з.б.
ІІ ғасырда өмір сүрген Сыма Цянның «Тарихи жазбалар» атты
еңбегінен бастау алды. Сондықтан оны «ғұнтанудың» негізін
салушылардың бірі деп санайды. Сыма Цянь жеңісті тарихы
көп қытайлар қалайша көшпелілерге төтеп бере алмаған деген
шешімін таппаған мәселені зерттеушілердің алдына қойған бо
латын. Міне осы тарихшының мәселесі күні бүгінге дейін ға
лымдардың қызығушылығын тудырып келеді.
Белгілі тарихшы неміс халқының өкілі Отто Франко өзінің
«Қытай тарихы» атты еңбегінде: «Ғұндар қайдан шыққан, олар
дың ата-бабалары кімдер екенін біздер айта алмаймыз. «Ғұндар»
деген атаудың өзін бір халыққа біріккен әлдебір сан алуан тай
палар алған шығар. Шамамен «скифтер» дегеннің өзі де сондай.
Бірақ олардың өзегі ең алуан уақыттар мен дәуірлерде түріктер
болды дегенмен келісу керек» – деу арқылы ғұндарды түркілер
дің ата-бабалары ретінде сипаттайды. Сондықтан қалыптасқан
тұжырымға сай түркілерді қазақ халқын құраушы тайпалар ре
тінде танысақ, ғұндардың қазақ мемлекеттілігі үдерісінің алғаш
қы сатысында тұрғандығына көз жеткізуге болады.
Ғұн мемлекетілігінің ерте дәуірдегі ықпалы мен беделі тура
лы Л.Н. Гумилев: «б.з.д. І мыңжылдық шеңберінде ғұндардың
өмір салты мен шаруашылығы отырықшы көршілеріне қараған
да әлдеқайда жоғары дәрежеде болған. Әдетте көшпелі мемле
кеттер тайпалар одағы немесе әскери құрылымдарға бағынып
өмір сүрген. Ал ғұндар болса осындай көшпелі елдерге тән қа
сиетпен қатар, руларға бөлінетін еді» деген баға берген [1].
Е. Кычановтың «Кочевые госдарство от гуннов до мань
чжуров» атты еңбегінде ғұндардың Қытай сынды алпауыт им
периямен көрші бола отырып, олармен терезесі тең әрі өзіндік
ішкі дамуы арқылы басқару механизмі мен алғашқы мемлекет
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тілік белгілерді дамыта алғандығы турасында пі
кір білдірген болатын [2]. Ғұндар ерте темір дәуі
рінде Азия мен Шығыс Еуропаны мекен еткен
ежелгі халық әрі өз мемлекеттілігіне қол жеткізе
алған еді. Әрине олардың құрған мемлекеттік
құрылымы рулық әрі тайпалық бірлестік негізін
де құрылды. Ғұндардың құрған мемлекеттілігін
шартты түрде екі даму кезеңдерінде қарастыру
ға болады. Бұл кезеңдер ғұн мемлекетінің өркен
деу кезеңімен тығыз байланысты. Оның бірінші
кезеңі Тұман шанью негізін қалаған ғұн мемле
кеті. Бұл билеуші тұсындағы ғұн мемлекетінің
құдіреті көршілес аймақтардың барлығына та
ралды. Ал оның ұрпағы Мөде шанью болса осы
құдіреттілікті одан ары арттырып, ғұн мемлеке
тінің сипатына өзгерістер әкеліп, оны империя
лық дәрежеге жеткізген болатын. Ал ғұн мемле
кеттілігінің келесі бір кезеңі сөзсіз Еділ (Аттила)
патшаның құрған батыс аймақтардағы мемлеке
ті атымен өте тығыз байланысты. Оның тұсында
ғұн мемлекеті Сырдария мен Дунай аралығында
халықтарды өздеріне бағындырды.
Қазақстан территориясындағы мемлекет
тіліктің пайда болуының алғашқы кезеңдерін
де тұрған ғұндар Солтүстік Қытай, Моңғолия,
Байкал өңірлерін қоныстанған болатын. Н.В.
Кюнердің еңбегінде ғұндардың мекен еткен же
рі ретінде оңтүстік және солтүстік Моңғолия,
Шыңжаң, Оңтүстік Сібір аймағы көрсетіледі [3].
Әрине ғұндар туралы алғашқы деректер
қытай жылнамаларында кездеседі. Жалпы бір
байқағанымыз, ғұндар туралы кез-келген мәлі
меттер олардың жаужүрек әрі батылдығымен
ерекшеленгендіктеріне барынша назар аудара
ды. Қытай дерегінде ғұндардың күш қуаты ту
ралы былай дейді: «Ғұндардың құдыреттілігі
сондай, олардың елшісі қолындағы шаньюйдің
сенім таңбаларымен көрші елдерге барып, ол
елдер бір мемлекеттен екінші мемлекетке шыға
рып салып, ақыз-түлікпен қамтамасыз етіп тұр
ды...» деп жазады [4].
Қытай жылнамалары ғұндардың мемлекетті
лігі б.з.б. IV-III ғасырлар және Қытайдың солтүс
тігінде, Байкал мен Ордос аралығын мекендеген
деген мәлімет беріп, біздің жоғарыда келтірген
территорияны көрсетеді. Олар құрған мемлекет
тің сыртқы саясатының басты ұстанымы – көрші
жатқан тайпаларды басып алу және маңызды
сы Қытай жеріне шабуыл жасау болып табыл
ған. Бір байқағанымыз осы мақсаттан туындаған
ғұндар мен Қытай империясы арасында жүрген
соғыс қимылдары 300 жылдан астам уақытты
қамтыды. Осы екі ел арасындағы қарама-қарсы
тұрудың кімнің пайдасына шешілді деген мәсе
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леге келсе, Қытай империясының Ұлты Қытай
қорғанын салдыру тарихына мән берсек те жет
кілікті. Өйткені дәл осы 4000 шақырымға созы
лып, 10 метрге жуық биіктіктегі Қытай қорғаны
ғұндардан қорғану мақсатында салынған бола
тын. Демек ғұн-қытай теке-тіресі Қазақстандағы
ерте мемлекеттіліктің негізін салушылар санала
тын ғұндар үшін тиімді болып отырған. Мысалы
ғұн мемлекетінің құрылуы қарсаңында ғұндар
Қытайдың Хань әулиетінің негізін қалаған ЛюБанды да жеңген болатын. Осылайша қытай
лықтарды өздеріне бағындырып, Байкал көлінен
Тибет тауына дейін Шығыс Түркістаннан Хуан
хэ өзенінің орта ағысына дейінгі аралықта құды
ретті ғұн мемлекетін құра алды.
Ғұндардың этникалық құрамы мәселесі отан
дық тарихнамада әлі де болса анықталып болған
жоқ. Зерттеушілердің басым көпшілігі ғұндарды
түріктердің арғы тегі ретінде қарастырады. Де
генмен ғұндардың беделі артып тұрған тұста,
ғұн тайпалық одағына өзге де көршілес тайпа
лар мүше болып отырған. Сондықтан «ғұн» атауы этникалық болудан гөрі саяси одақ атауына
көбірек ұқсады. Бұл ретте атап өтетін бір жайт
ғұн тайпалық одағының пайда болуының басты
алғышарттарының бірі – Қытай империясына
қарсы тұру болған сыңайлы. Хань әулеті басқа
рып отырған Қытай империясы мен ғұндар ара
сындағы байланыстар көп жағдайда бейбіт түр
де өрбімеген.
Тарихи деректерге қарағанда, ғұндардың
этникалық құрамы 24 рудан тұрған. Оларды
ақсақалдар кеңесі және халық жиналысы сияқ
ты институттар арқылы рубасылары басқарып
отырды. Ол турасында: «ғұндарды жылына үш
рет Лунциге жиналатын әдет болды, олар бірін
ші, бесінші және тоғызыншы айларда өткізіле
ді, «сюй» деп аталатын күні көк рухына құрбан
шалынады және және сол жиналыстар барысын
да рубасылары мемлекеттік маңызы бар істерді
талқылап, ат және түйе сынды жануарлардың
жарысын тамашалайды» деген мәліметтер сақ
талған [4]. Алайда ғұндардың патриархаттықрулық құрылысы негізінде жаңа қоғамдық қаты
настар орын ала бастады. Мұның себептерінің
бірі айырбастың, сауданың дамуы болды деп
есептейміз. Өйткені ғұн дәуіріне жататын оба
ларды қазып, сол қазба жұмыстары барысында
табылған алтын бұйымдар, қымбат маталар ғұн
қоғамында үстем таптардың қалыптасуы мен өз
ге көршілес елдермен өзара тауар-ақша, саудасаттық қарым-қатынастарды белсенді жүргізіп
тұрғандығына көз жеткізуге болады. Сыма Цян
ның еңбегінде ғұн қоғамында малға әулеттік жә
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не меншіктің болғаны туралы мәліметтер кезде
седі. Мысалы ғұн басшысының Хань әулетінің
елшісі Су патшаға жылқы үйірі, қой отарларын
тарту ретінде сыйлыққа бергендігі туралы ақпа
рат бар [5].
Мөденің жасаған әскери реофрмалары ғұн
дарды қуатты мемлекетке айландырды. Ол ту
расында Я. Бичурин: «Мөденің тұсында ғұндар
ерекше және күтпеген жерден күшейді. Солтүс
тік пен оңтүстіктегі барлық тайпаларды бағын
дырды. Қытаймен терезесі тең саясат ұстанды»
деген пікір білдіреді [6]. Әрине ғұндар Мөденің
тұсында Қытайдың Хань әулиетінің негізін қа
лаған Лю-Банды да жеңіп, оларды өздеріне ба
ғынышты еткен, сонымен Байкал көлінен Тибет
тауына дейін Шығыс Түркістаннан Хуанхэ өзе
нінің орта ағысына дейінгі аралықта құдыретті
ғұн мемлекеті пайда болды. Ғұндар Қазақстан
ның Оңтсүтік-батысы мен Арал бойына б.з.б.
1 ғасырда бастап қоныстана бастаған. Сөзсіз
қуатты саналған ғұндардың аталған аймақтарға
қоныстана бастауы жергілікті тайпалардың ба
тысқа Каспий теңізіне қарай ығысуына жалғас
қан болатын. Дегенмен ғұндар бұл жерде, яғни
Қазақстан территориясында ұзақ уақыт бойына
де тұрақтап қала алмады. Бұл алдымен ғұн мем
лекеті б.з.б. І ғасырдың ортасында яғни б.з.б. 55
жылы Оңтүстік және Солтүстік ғұндар болып
екіге бөлінуімен байланысты болуы мүмкін [6].
Екіге бөлінген ғұндар ендігі кезекте батыс жыл
жи отырып Дунай арқылы Батыс Еуропаға дейін
жеткен болатын. Бұл үдеріс аз ғана уақыт ара
лығын қамтымады. Өйткені ғұн тайпаларының
шығыстан батысқа қарай жылжуы барысы б.з.б.
ІІ ғасырда басталып б.з. IV ғасырына дейін жал
ғасты.
Сонымен қатар ғұн қоғамындағы әлеумет
тік-экономикалық қатынастар шамамен алған
да түрлі даму деңгейінде қалыптасты. Олардың
ертедегі алғашқы таптық қоғамдардың құрылуы
уақытында қанау мен байлық жинаудың әр алуан түрлері қалыптаса бастады. Алайда олардың
бірде-біреуі тұтас алғанда бүкіл жүйені анық
тайтындай шешуші күшке ие бола алған жоқ.
Сондықтан кұлдардың және кұл иеленушілік
қатынастардың болғанына қарамастан, бұл қо
ғамдарды кұл иеленушілік немесе патриархат
тық-кұл иеленушілік қоғамдар деп сипаттауға
болмайды. Ғұн қоғамының үлгісі ежелгі көшпе
лі, ертедегі таптық бірлестіктердің басқа бір си
патты белгісі өзінше бір әкімшілігі мен күштеу
аппараты бар мемлекеттіліктің қалыптасуы бо
лып табылады, олар рулық-тайпалық кұрылыс
органдарын сол кезде-ақ ішінара алмастырып,
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ішінара солардың бейнесін алып, оларды жаңа
жағдайларға бейімделіп отырған [6].
IV ғасырдың 70-жылдары ғұндар Қытай
империясының қысымынан кейін Дон өзені
арқылы өтіп, остгот тайпаларын өздеріне ба
ғындырған еді. Бұл жоғарыда біз атап өткен «ха
лықтардың ұлы қоныс аударуына» алып келген
болатын. Бұл ретте ғұндар остготтармен қатар,
Днестр өзені бойындағы вестготтарды талқан
даған. Біз жоғарыда атап өткен ғұндардың мем
лекеттілігінің дамуының екінші кезеңі, яғни Ба
тыс ғұн мемлекеті Еуропада құрылған болатын.
Әрине батыстағы Ғұн империясының негізі ал
ғаш б.з. II ғасырында қазіргі Батыс Қазақстан
жерінде, нақытырақ айтқанда Каспий теңізі жа
ғалауында қаланған болатын. Қазақстанның осы
өңірінде ғұндар өздерінің патшасы Валамирдың
бастауымен батысқа қарай аттанып, IV ғасыр
дың 70-жылдары Днестрге дейінгі жерді жаулап
алғанын жоғарыда атап өттік. Қуатты ғұндардар
алғаш болып жеңіліс тапқандардың қатарында
Азов теңізі өңірін мекендеген аландарды атап
өтуге болады. Сонымен қатар Керчь бұғазы мен
Қырымдағы Боспор патшалығы да тегеурінді
ғұндардың соққысынан кейін құлатылған бола
тын. Осы оқиғадан кейін 430 жылға дейін ты
ныштық орнайды. Өйткені осы жылдардан кейін
ғұндардың атын Еуропалық дәрежеде ықпалды
ете алған Еділ патшаның билік ету жылдары
басталады. Сөзсіз ғұн мемлекетінің әлеуметтікэкономикалық әлеуетін соғыстардан түскен пай
далар мен салықтар толтырып тұрған болатын.
Сондықтан Еділ патшаның сыртқы саясатында
Батыс Рим империясын бағындыру ісі басымды
лығы мол негізгі ұстанымға айналады. Осы мақ
сатта Рейн мен Еділ өзені аралығында барлық
тайпаларды өзіне бағындырып, бірыңғай салық
төлеуге көндіреді. Константинопольға дейінге
жетіп, қуатты ғұн державасының әлеуетін асы
рады. Ғұн мемлекетінің мұндай тегеурінді қар
сылығынан сескенген Византия патшасы Феодо
сий ІІ өздеріне тиімсіз болған шартқа отыруға
мәжбүр болады. Алайда бұл келісім шарттың бұ
зылуы ғұндардың батысқа қарай жылжуын одан
әрі жалғастырып, біріккен Еуропаның әскеріне
қарсы тұруға итермелейді. Флавий Аэций бас
таған Еуропаның әскерімен 451 жылы Каталаун
жазығындағы шайқаста ғұндар өздерін әскери
өнерді жетік меңгерген, қуатты мемлекет ретін
де дәлелдей алады. Алайда бұл шайқас қос тарап
үшін де сәтті аяқтала қоймаған. Дегенмен 452
жылы болған кезекті шайқас барысында римдік
тер жеңілгенін мойындап, ғұндарға салық төлеп
тұруға мәжбүр болады. Алайда Еділ патшаның
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қайтыс болуы ғұн мемлекетін әлісретіп, бұрын
ға қуаттылығынан айырады. Оның өлімі енді
гі кезекте римдіктер үшін қуаныш әкеліп, ғұн
мемлекеті олар үшін қауіп болып саналмады.
Дегенмен ғұндардың Рим империясын құлатуы
сөз жоқ дүниежүзілік тарихты кезеңделуінде ор
тағасырлық кезеңді бастап берген болатын [7].
Еділ патшаның өлімінен кейін ғұн мемлекетінің
дәуірі аяқталады. Дегенмен дүниежүзі және Қа
зақстан тарихында Еділ патшаның есімі әлі күн
ге сақтаулы. Еуропа тарихында оны «Құдайдың
қамшысы» деп жоғары бағалаған. Ал отандық
ғалым Н. Мұхаметқанұлының пікірі бойынша
этнос аралық территория мәселесі дәл осы ғұн
дардан бастау алады және оның негізін Мөде
шаньюдің дунхуларға жер мемлекеттің негізі
екендігін айтқандығымен тығыз байланысты деп
есептейді. Сонымен қатар Н. Мұхаметқанұлы
алғашқы мемлекетаралық шекара мәселесі де
ғұндар мен қытайлар арасында пайда болған де
ген мәліметті келтіреді [8]. Бізде ғалымның осы
пікірін толық қолдап, өз тарапымыздан ғұндар
құрған мемлекеттің геосаяси аймақта беделі мен
ықпалы зор болғандығы және отырықшы елдер
дің мемлекеттеріне қарағанда анағұрлым дамы
ған әрі қуатты болған деп тұжырым жасаймыз.

Қазақстан территориясындағы мемлекетті
ліктің қалыптасу мәселесін айқындауда, сөз жоқ
сақ, ғұн мемлекеттерінің алар орны ерекше. Қа
зақстан территориясындағы мемлекеттіліктің
қалыптасу үдерісі де, ғұндардың атымен тығыз
байланысты болды. Әрине олардың құрған мем
лекеттік құрылымдары батыс зерттеушілері та
рапынан күмән тудырады. Олардың пікірінше,
сақ, ғұндардың мемлекеттерінде бүгінгі таңдағы
мемлекеттерге қойылатын талаптар мен белгі
лер кездесе бермеген. Әрине ондай белгілер тек
ғұн ғана емес, барлық ерте замандағы мемле
кеттерге тән құбылыс болатын. Сондықтан біз
жоғарыда келтірген алғашқы мемлекеттерге тән
ерекшеліктер мен белгілер ғұн мемлекеттерінен
табылып отыр. Нақтырақ айтқанда, қоғамдық
құрылыс пен саяси-әкімшілік бөлініс, шаруашы
лықтың түрі, ғұн мемлекеттеріне тән болды. Сол
себепті біз алғашқы тараушада көрсеткен алғаш
қы мемлекеттердің белгілері бар болғандықтан
сақ пен ғұндардың құрған мемлекеттері ерте за
мандағы мемлекеттерге қойылатын талаптарға
толық жауап бере алады. Қорыта келе, Қазақстан
территориясындағы мемлекеттіліктің қалыптасу
үдерісі сақ, ғұндардан бастау алады деп нақты
тұжырым жасай аламыз.
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Хасенова Ж.М.
Проблемы исследования
этногенеза и культурогенеза
средневековой
Центральной Азии

Данная статья представляет краткий обзор истории миграции
тюрков-кочевников, развития их обществ и государственных об
разований за историческое время, а также анализа проблем этно
культурных процессов в Центральной Азии, на протяжении сред
невековой истории, характеристики памятников кочевых культур.
Осмысление процессов этногенеза и культурогенеза кочевых наро
дов, этапов формирования и развития кочевнических культур являет
ся важной задачей изучения средневековой истории Центральной
Азии. Исследования археологических памятников, а также других
источников разных исторических эпох с несомненностью показы
вают, что Центральная Азия, являясь историческим регионом пер
вого порядка, никогда не была обособленной от общеисторичес
ких процессов, протекавших на необъятных пространствах Евразии.
Сложение древнетюркских каганатов способствовало консолидации
мелких этнических групп в более крупные объединения. В эту эпоху
имели место миграции древнетюркских кочевников из Центральной
Азии в Среднюю Азию и сложение на новых территориях предков
ряда современных тюркоязычных народов.
Ключевые слова: этнос, этногенез, культурогенез, Центральная
Азия, периодизация, хронология.

Khassenova Zh.М.

This article presents an overview of the history of migration Turks no
mads, the development of their societies and state formations in historical
time, as well as analysis of the problems of ethnic and cultural processes
in Central Asia in medieval history, characteristics monuments of nomadic
cultures. Understanding the processes of ethnogenesis and cultural genesis
of nomadic peoples, the stages of formation and development of nomadic
cultures is an important task of studying medieval history of Central Asia.
Study of archaeological sites, as well as other sources of different histori
cal epochs demonstrates beyond doubt that Central Asia, as a historical
region of the first order, has never failed to separate from general historical
processes that took place in the vast spaces of Eurasia. Formation of the
Ancient Turkic kaganats promoted consolidation of small ethnic groups in
larger units, in this era were ancient Turkic nomadic migration from Central
Asia to Middle Asia and the formation of the new territories of modern
Turkic peoples.
Key words: ethnos, ethnogenesis, cultural genesis, Central Asia, divi
sion into periods, chronology.

Research problems of ethno
and cultural genesis in medieval
Central Asia

Хасенова Ж.М.
Орталық Азияның
ортағасырлық этно
және мәдени генезисінің
зерттеу мәселелері
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Бұл мақала түрік көшпенділердің көші-қон тарихы туралы қысқа
ша сипаттама береді. Тарихи уақыт аралығындағы олардың қоғам мен
мемлекеттік құрылымдарының дамуын, сондай-ақ Орталық Азиядағы
этникалық және мәдени процестерінің проблемаларын талдауын ұсы
нады, ортағасыр тарихы аралығында көшпелі мәдениеттің ескерткіш
терін сипатталайды. Этногенез бен көшпелі халықтардың мәдени ге
незисі процестерін түсіну, көшпелі мәдениеттің қалыптасу мен даму
кезеңдерін зерделеу маңызды міндет болып табылды. Археологиялық
зерттеулер, сондай-ақ әртүрлі тарихи дәуірлерінің басқа да деректе
рі Орталық Азияның бірінші ретті тарихи аймақ ретінде Еуразияның
байтақ кеңістігінде, жалпы тарихи процестерінен ешқашан бөлек
тұрмады. Ежелгі түркі қағанаттардың қалыптасуы шағын этникалық
топтардың шоғырландыруына ықпал етті. Бұл дәуірде, ежелгі түркі
көшпелілері Орталық Азиядан Орта Азияға көшіп қонды және қазіргі
жаңа аумақтарда бірқатар түркі халықтарының қалыптасуы өтті.
Түйін сөздер: ұлт, этногенез, мәдени генезис, Орталық Азия,
дәуірлеу, хронология.
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Цивилизацию составляют различные культуры, а челове
чество состоит из народов. Носителями культуры выступает
народ (этнографы называют его этносом), а не личность. Ака
демик Ю.В. Бромлей рассматривал этнос как социокультурное
явление. Этническую общность он определял как исторически
сложившуюся на территории, устойчивую много поколенную
совокупность людей, обладающих не только общими чертами,
но и относительно стабильными особенностями культуры и
психики, а также осознания своего единства и отличия от всех
других подобных образований (самосознанием), фиксирован
ным в самоназвании (этнониме) [1, с. 127].
Этнос обладает внутренними механизмами, обеспечивающи
ми его устойчивость, выражающимися в особом распределении
культурных черт и характеристик между членами этноса. Этносу
присущи определенные поведенческие и коммуникативные, цен
ностные, социально-политические модели и культурные элемен
ты, свойственные только определенным группам внутри этноса.
В этом контексте российский этнолог С.В. Лурье дает сле
дующее определение этноса: «Этнос – это социальная общнос
ть, которой присущи специфические модели, обуславливающие
характер активности человека в мире, и который функциони
рует в соответствии с особыми закономерностями, направлен
ными на поддержание уникального для каждого общества в
течение длительного времени, включая периоды крупных со
циокультурных изменений» [2, с. 56].
В зависимости от аспекта исследования и методологичес
кого подхода в современной этнологической науке оказались
представленными различные теории этноса. Это, во-первых,
пассионарная теория этноса Л.Г. Гумилева; во-вторых, дуалис
тическая концепция этноса Ю.В. Бромлея; в-третьих, инфор
мационная концепция этноса Н.Н. Чебоксарова и С.А. Арутю
нова; наконец, системно-статистическая, или компонентная,
теория Г.Е. Маркова и В.В. Пименова [3, с. 98].
Внимательный строго научный анализ как отмеченных, так
и неупомянутых этнологических теорий и концепций позволяет
сделать вывод, что этнос представляет собой биосоциальную
общность людей, обладающую следующими этнодифферрен
цирующими признаками:
KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

307

Проблемы исследования этногенеза и культурогенеза средневековой Центральной Азии

– этнонимом;
– самоназванием этноса;
– этнокультурными особенностями, которые
проявляются в языке, религии, обычаях, обря
дах, народном искусстве и фольклоре, нормах
этики;
– антропо-психологическими признаками,
т.е. отличительными чертами во внешнем физи
ологическом облике и в психологическом скла
де характера человека, что, в свою очередь, осоз
нанно или неосознанно может в массовом или
индивидуальном сознании идентифицироваться
с общностью происхождения. Зачастую именно
эти признаки являются исходными, начальными
при определении этнической принадлежности;
– единством территории, что сыграло в свое
время важную роль в этногенезе и формировании
современной этнической картины мира, но ут
ратило своё этнодифференцирующее значение в
настоящее время в силу массовых миграций.
В свою очередь, этнообразующими фактора
ми возможно выделить:
– кровное родство-единство происхождения
от общего предка;
– устойчивая межпоколенная преемствен
ность;
– единство территории;
– единство языка;
– общность исторической судьбы;
– общая культура и традиции;
– общее самосознание (этническая иденти
фикация).
В этом значении С.В. Лурье рассматривает
этнологическую культуру как структуру, скреп
ляющую данное общество и предохраняющую
её от распада [2, с. 109].
Особым элементом в структуре этнокультуры
необходимо выделить явление этнической иден
тичности. Определяя и структурируя этнокуль
туру как многофункциональную систему взаимо
действия, необходимо выделить сам предмет
этнокультуры и сопутствующих ему подсистем,
таких, как традиции, обычаи, ценности.
Таким образом, этническая культура – это
совокупность присущих этносу способов ос
воения условий своего существования, направ
ленных на сохранение этноса и воспроизводство
условий его жизнедеятельности.
Здесь необходимо привести четкое разграни
чение понятий, как этническая культура и куль
тура этноса.
Под культурой этноса понимается вся со
вокупность культурного достояния, присущая
данному этносу в лице отдельных представите
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лей локальных групп, этносоциальных организ
мов, независимо от того, имеют ли различные
элементы и структуры этого достояния специ
фическую окраску или же являются этнически
нейтральными [4, c. 78].
Под этнической культурой подразумевается
совокупность лишь тех культурных элементов и
структур, которые обладают этнической специ
фикой, выполняя как этнодифференцирующую
функцию, способствуя осознанию своего единс
тва различными, зачастую дисперсно разбросан
ными частями данного этноса.
Культурные трансляции, то есть распростра
нение элементов культуры, сложившихся в ре
зультате перехода её элементов из одной куль
турной среды в другую – процесс объективный и
разносторонний, зависящий как от естественноприродных, так и культурно-исторических усло
вий развития общества.
Теоретически каждый элемент культуры
(или явление) имеет свой генезис, начало кото
рого определяют время и место его происхож
дения. Передаваясь из поколения в поколение
как часть закрепленного традицией опыта такие
элементы культуры становятся для данной эт
нокультурной среды традиционными. На опре
делённом этапе развития в силу различного ро
да исторических причин ареал распространения
традиционных культурных элементов выходит
за пределы своего формирования. Проникая в
инокультурную среду, где они не имеют гене
тических предшественников, такие культурные
элементы представляют для неё инновации, ко
торые, адаптируясь, могут впоследствии восп
риниматься и как часть «своей» традиционной
культуры. Необходимо по мере возможностей
чёткое разграничение в исторической ретрос
пективе традиций и инноваций, наиболее полно
характеризующих культуру на каждом хроноло
гическом этапе [5, с. 67].
При этом можно определить следующие по
зиции: 1. Общество, воспринимающее новые
культурные традиции, в плане своего социальноэкономического развития должно быть подго
товлено к их восприятию и воспроизведению;
иначе они останутся инородными включениями
в чуждую этнокультурную среду. 2. Не все «нео
бычные» для данной культуры элементы следует
воспринимать как инновации: не исключено,
что предшествующие формы их здесь остают
ся неизвестными или выполненными в другом
(например, не дошедшей до нас органике) мате
риале. 3. Необходимо различать разные уровни
трансляции культуры: стадиальный, наименее
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чуткий к культурным дефинициям; диффузион
ный, соответствующий процессам естественного
распространения культурных элементов; интег
рационный, связанный с укрупнением культур;
контактный, отражающий взаимовлияние двух
(или нескольких) самостоятельных культур. 4.
Традиционные элементы культуры могут видоиз
меняться, сохраняя при этом наиболее специфи
ческие (знаковые) детали при переходе на новые
материалы. 5. На уровне перехода традиционных
элементов в инновации возможны случаи транс
формации (или даже смены) их функционального
назначения. Вероятно, количество подобных си
туаций можно было бы увеличить. Всё это вместе
взятое делает процедуру исследования трансля
ций достаточно сложной и требует значительной
осторожности при оценке природы тех или иных
культурно-исторических явлений.
Изучение общих закономерностей трансля
ции культур, определение доминантных особен
ностей, характерных для каждого исторического
периода, а также выявление механизма взаимо
действия отдельных культурных элементов во
всей сложности и многообразии их проявлений
возможно только при условии широкого хроно
логического диапазона привлекаемого для анали
за археологического материала. Естественно, для
каждой эпохи можно предполагать различные
факторы, вызывающие культурные трансляции,
своеобразие механизмов их передачи и форм вы
ражения в конкретном археологическом матери
але. По мере развития общества происходит со
циализация процесса культурных трансляций,
всё более отрывающегося от детерминирующего
фактора влияния экологической среды. В этом от
ношении «стратиграфия» культурных трансляций
отражает содержание исторического процесса, а
конкретные их проявления могут рассматривать
ся в качестве «индикаторов» его направленности
в тот или иной период, объединяя их тем самым в
русле общей закономерности.
Рассмотрение культурных трансляций по ар
хеологическим (и отчасти письменным) источ
никам различных эпох показывает, что коммуни
кативная функция была важнейшим атрибутом
человеческого общества. Обычно культурные
влияния (взаимодействия, связи, процессы ак
культурации и т.д.) представляются как форма
проявления контактов между сложившимися че
ловеческими коллективами. В этом плане сама
идея культурных взаимодействий уже стала тра
диционной [6, с. 6].
Территория Центральной Азии была мес
том постоянных культурных взаимодействий,
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начиная, пожалуй, с эпохи бронзы, когда диф
фундировали технология бронзовой металлур
гии, появление боевой колесницы и т.д. В более
поздний период через территорию Центральной
Азии проходили трассы Великого шелково
го пути, торговля по которым имела огромное
значение для межгосударственного взаимодей
ствия. Во-первых, происходил обмен матери
альными ценностями. Народы Великой Степи
впитывали, перенимали идеи и достижения зем
ледельческих цивилизаций, внося в сокровищ
ницу мировой культуры и свои достижения: пе
реносное жилище, седло и стремена, искусство
верхового боя, изделия из войлока, кожи, золо
та, серебра. Во-вторых, перевозки по торговым
путям облегчали распространение религиозных
и культурных традиций. В-третьих, торговля на
дальние расстояния усиливала кочевые народы
Центральной Азии, начинавшие оказывать по
литическое влияние на оседлые народы [7, с. 32].
Современная этническая карта, отражающая
расселение народов Центральной Азии, – это ре
зультат многотысячелетних этногенетических и
миграционных процессов. становление госуда
рственности на территории Центральной Азии,
Южной Сибири и Поволжья в раннем Средневе
ковье (VI-XI вв.) связано с образованием Тюрк
ского каганата, традиции которого были унас
ледованы Уйгурским каганатом, государствами
кыргызов на Верхнем Енисее, кимаков и кып
чаков на Иртыше, Болгарским государством и
Хазарским каганатом в Поволжье и на Северном
Кавказе. Единство общественного устройства,
этнокультурное родство и сходство политичес
кой организации всех этих государств позво
ляют рассматривать время их существования и
преобладания в Великой степи как относительно
цельный историко-культурный период – эпоху
степных империй [8, с. 12].
На рубеже периода раннего средневековья в
процессе создания Тюркского каганата и расши
рения его влияния на всю территорию евразийс
ких степей широкое распространение получают
памятники древнетюркской культуры. Они за
фиксированы на всей территории Центральной
Азии, Саяно-Алтая, Притяньшанья. Древнетю
ркские поминальные оградки обнаружены на
Южном Урале.
Наиболее ранние памятники, относящиеся к
периоду формирования культуры древних тю
рок на Алтае в V-VI вв., составляют «берельс
кий тип могил». Для памятников данного типа
характерны небольшие каменные насыпи, ши
ротное расположение могил, погребение челове
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ка с 1-3 конями на уступе могильной ямы. В ин
вентаре захоронений имеются луки с длинными,
массивными накладками, палаши с кольцевым
навершием, детали панциря, предметы конской
упряжи, которые дают основание относить эти
памятники к середине I тыс. н.э. Д.Г. Савинов
относит к этому периоду впускное захоронение с
конем в кургане Улуг-Хорум в Туве, в инвентаре
которого имеются ранние орнаментированные
стремена. Подобные стремена обнаружены на
Алтае, в Минусинской котловине и Поволжье,
что дает основание связывать их распростра
нение со временем максимального расширения
Первого Тюркского каганата во второй полови
не VI в. Истоки обряда погребения с конем вос
ходят к предшествующим культурам хунно-сар
матского и скифского времени в Горном Алтае
[9, с. 8]. Хотя в берельских памятниках не предс
тавлены поминальные оградки, не приходится
сомневаться, что древнетюркская поминальная
обрядность восходит к местным культурным
традициям, поскольку поминальные комплексы
с оградками и балбалами имеются в булан-ко
бинской культуре хунно-сарматского времени.
В культурах Горного Алтая подобные оградки
появляются в конце I тыс. до н.э., а традиция
установки поминальных стел уходит в эпоху
бронзы.
Очевидно, что после переселения на Ал
тай древние тюрки восприняли погребальную
и поминальную обрядность местного кочево
го населения Горного Алтая. С образованием
могущественной военной державы, Первого
Тюркского каганата, поминальный культ древ
них тюрок приобрёл ярко выраженный воен
но-дружинный характер, который проявился
в установке балбалов по числу убитых поми
наемым воином врагов.
Основные элементы древнетюркского пред
метного комплекса сложились в кочевой среде
ещё в хуннское время. Это относится к предме
там военно-дружинной субкультуры: вооруже
нию, конской сбруе, воинскому снаряжению,
украшениям и пиршественной посуде, которые
присутствуют в сформировавшемся виде уже в
культуре хуннов. Ко времени сложения культу
ры древних тюрок данный комплекс претерпел
существенные изменения. В середине I тыс н.э.
древнетюркская культура испытывала значи
тельный приток инокультурных инноваций из
иранской и китайской среды. В их числе были
сёдла с жёстким остовом и стременами, новые
формы вооружения ближнего боя, украшений и
пиршественной посуды. В Первом Тюркском ка
310

ганате для прокламативных целей стала приме
няться согдийская письменность [10, с. 79].
Древнетюркские петроглифы и тамги вос
ходят к центральноазиатской культурной тра
диции бронзового и раннего железного века.
Стилистические и сюжетные изменения в изоб
разительном искусстве древнетюркского време
ни характерны для всего центральноазиатского
историко-культурного региона.
Важной темой в изучении культуры древ
них тюрок является выделение и характерис
тика памятников Первого Тюркского каганата.
Длительное время памятники этого периода не
выделялись из общего массива древнетюркских
комплексов VI-VIII вв. Однако с выделением
«кудыргинского этапа» в культуре древних тюр
ков по материалам Горного Алтая выявилось,
что синхронизация с ним комплексов на сопре
дельных территориях Центральной Азии встре
чает серьёзные трудности. В западном ареале
распространения древнетюркских памятников,
на Алтае, Тянь-Шане, в Казахстане и Средней
Азии, к VI-VIII вв. отнесены погребения с конём,
в инвентаре которых имеется поясная фурниту
ра, выполненная в геральдическом стиле. Однако
на основной территории распространения древ
нетюркской культуры таких памятников нет. На
совершенно иных основаниях выделены древне
тюркские поминальные комплексы и петрогли
фы Первого Тюркского каганата. Ряд исследо
вателей считает, что для древних тюрок в этот
период не были характерны каменные изваяния
и руническая письменность, которая была созда
на только во Втором Восточном Тюркском кага
нате в VII в. По-видимому, традиция установки
каменных изваяний, наряду со стелами, у поми
нальных оградок должна была возникнуть ещё
в период существования единого Первого Тюрк
ского каганата, иначе трудно объяснить сущест
вование схожих поминальных обрядов в разных
тюркских государствах, находившихся во враж
дебных отношениях друг с другом в VII-VIII вв.
Д.Г. Савинов относит к кудыргинскому этапу
изваяния и стелы с дополнительными рисунка
ми, сценами охоты и поклонения. Однако судя
по стилистическим особенностям рисунков, эти
памятники могут относиться к разным хроноло
гическим этапам древнетюркской культуры [11,
с. 104].
Важной проблемой в изучении культуры
древних тюрок является уточнение её внутрен
ней хронологии и периодизации, выделение ло
кальных вариантов в массиве комплексов, отно
сящихся к VII-X вв. На материалах раскопок из
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Саяно-Алтая и Тянь-Шаня в последние десяти
летия создано несколько детальных классифика
ций погребальных и поминальных памятников,
каменных изваяний, инвентарных комплексов.
По ряду признаков выделены памятники «катан
динского типа», синхронные времени существо
вания Второго Восточного Тюркского каганата
в Центральной Азии и Западного Тюркского и
Тюргешского каганатов в Притяньшанье, Казах
стане и Средней Азии. Одним из основных приз
наков этого периода является поясная и сбруй
ная фурнитура с гладкой, неорнаментированной
поверхностью. Локальные различия между за
падным и восточным ареалом распространения
древнетюркской культуры объясняются разной
ориентацией внешних культурных связей. За
падные тюрки в гораздо большей степени, чем
восточные, были связаны с иранцами и сог
дийцами, а восточные больше ориентировались
на престижные элементы культуры империи
Тан.
Памятники культуры древних тюрок VIII-X
вв., относящиеся ко времени утраты ими госу
дарственной самостоятельности и вхождения в
состав государств уйгуров и кыргызов, изучены
в Саяно-Алтае и Монголии. Ряд исследовате
лей выделяют в этот период два хронологичес
ких этапа, синхронные времени существования
уйгурского каганата VIII-IX вв., и кыргызского
IX-X вв.
Об этнокультурной истории населения
Уйгурского каганата известно очень мало, что
объясняется, в первую очередь, слабой степенью
изученности археологических памятников, ко
торые могут быть сопоставлены с уйгурами.
Сведения о сооружении уйгурами городов на
р. Кем (Енисее) имеются в письменных источни
ках. В памятнике Боян-чора говорится: «Там я
распорядился устроить свой беловатый лагерь и
дворец (с престолом), там я заставил построить
крепостные стены (заборы), там я провёл лето и
там я устраивал моления высшим божествам (?).
Мои знаки (тамги) и мои письмена я там прика
зал сочинить и врезать в камень».
С периодом пребывания уйгуров на тер
ритории Тувы связано распространение здесь
каменных изваяний, отличающихся от древ
нетюркских отсутствием оградок и рядов кам
ней-балбалов, иконографией (фигура человека с
сосудом в двух руках), дополнительными дета
лями (изображения кос, головных уборов и поя
сов с многочисленными подвесными ремешками
и лировидными подвесками). Среди них выде
ляются тщательностью изготовления изваяния
ISS N 1563-0269

Центрально-Тувинской котловины, образующие
отдельную стилистическую группу памятников.
Датировка изваяний с сосудом в двух руках оп
ределяется по изображённым на них реалиям
VIII-IX вв.
В настоящее время в Туве исследовано нес
колько городищ и крепостей, уйгурская принад
лежность которых определена С.И. Вайнштей
ном. Однако, следует отметить, что материал
из уйгурских городищ, представляющих не го
родища в полном смысле этого слова, а скорее
оборонительные сооружения на случай военной
опасности, недостаточно выразителен. Это фраг
менты керамики, зернотёрки, отдельные метал
лические орудия и костяные поделки, имеющие
достаточно широкий круг аналогий и поэтому
малоинформативные. На некоторых городищах
(БаажинАлак), наряду с уйгурской, встречается
керамика с врезным орнаментом, сопоставимая
с хуннской [12, с. 94].
В VIII-X вв. в культуре древних тюрок, как
и в других кочевых культурах Центральной
Азии, наступил период подлинного расцвета в
художественной обработке металла. Орнамен
тация поясной и сбруйной фурнитуры, парадно
го вооружения, пиршественной посуды и укра
шений достигла наивысшего разнообразия. Это
произошло вследствие интенсификации торго
вых и культурных связей, проникновения в коче
вую среду новых приёмов технологии и мотивов
орнаментации в торевтике. Заметным фактором
в развитии культуры этого времени стало про
никновение в Центральную Азию мировых про
зелитарных религий, распространение которых
привело к заимствованию канонической религи
озной символики в орнаментации.
В начале II тыс. н.э. после разгрома уйгурс
кого каганата кыргызами и выселения с террито
рии Центральной Азии массы тюркоязычных те
лесских племён этот район попадает под власть
киданей и постепенно заселяется монголоязыч
ными кочевниками.
Первое упоминание о кыргызах имеется в
китайских исторических сочинениях относится
к концу III в. до н.э. Последующий период древ
ней истории кыргызов вплоть до V в. н.э. очень
слабо освещен в источниках, а попытки соот
несения исторических сведений с конкретными
археологическими культурами и отдельными
памятниками остаются дискуссионными.
Опыт реконструкции древнего этапа этно
культурогенеза имеет важное значение для ис
тории не только кыргызского этноса, но и всего
Центральноазиатского историко-культурного
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региона. Все сведения о древнем периоде исто
рии кыргызов содержатся в очень фрагментар
ных и лаконичных сообщениях китайских ди
настийных хроник [13, с. 76].
В VI в.н.э. кыргызы уже обитали на Енисее.
С того времени на Минусинской котловине расп
ространяются памятники кыргызской культуры.
В VI-VIII вв. н.э. государство кыргызов на
Енисее подвергалось неоднократным вторже
ниям войск тюркских, сейянтосского и уйгурс
ких каганов. Кыргызы попадали в зависимость
от каганов центральноазиатских государств.
Границы кыргызской культуры не выходили за
пределы Минусинской котловины.
В 20-е годы IX в. кыргызы, воспользовав
шись ослаблением уйгуров, восстали против
Уйгурского каганата. В результате длитель
ной войны в 840 г. уйгурское государство было
разгромлено. Кыргызские войска продвинулись
в Монголию, доходили до Алашаня и южной
Маньчжурии. Одним из основных направлений
военных походов кыргызов в середине IX в. стал
Восточный Туркестан, куда они устремились вс
лед за бежавшими уйгурами и другими телесс
кими племенами. Уйгуры появились в Восточ
ном Туркестане еще в конце VIII в., в ходе войн
с тибетцами. После крушения уйгурского кага
ната сюда переселилась большая группа телесс
ких племен, создавших Турфанское и Кучарское
княжества [14, с. 186].
Длительное время из-за слабой изученности
археологических памятников Восточного Тур
кестана какие-либо материалы, связанные с пре
быванием кыргызов на данной территории, не
выделялись.
Новые возможности для выделения мате
риалов кыргызской культуры открылись в 90-е
гг. при ознакомлении с музейными коллекциями
и археологическими памятниками Восточного
Туркестана.
Важной проблемой является выяснение при
чин завершения периода существования древ
нетюркского этноса и культуры на рубеже эпох
раннего и развитого средневековья и сохранения
древнетюркского наследия в культурах других
кочевых этносов.
Прекращение существования древнетюркс
кой культуры произошло без видимых внешних
причин, таких как завоевание, истребление, миг
рация. Вероятно, для разных районов Централь
ной Азии конкретные причины этого явления
могут быть различными. В Минусинской котло
вине обитавшая в этом районе группа древних
тюрок ассимилировалась в кыргызской среде.
312

На Алтае и в Туве обнаружены отдельные пог
ребения с конём, относящиеся к предмонголь
скому и монгольскому времени [9, с. 24]. Судя
по этим памятникам, небольшие группы кочев
ников, потомков древних тюрок продолжали
обитать в Саяно-Алтае, сохраняя черты этничес
кого своеобразия вплоть до монгольского вре
мени. Однако облик их культуры существенно
изменился. В предметном комплексе получили
распространение вещи, характерные для куль
тур кочевников эпохи развитого средневековья.
Западные тюрки вошли в качестве одного из ос
новных компонентов в этносы карлуков и кып
чаков. Большая часть карлуков занималась ко
чевым скотоводством. Памятники кочевников
карлуков слабо выявлены, что также является
проблемой для изучения их роли вэтнокуль
турных процессов данной территории. С коче
выми карлуками связано несколько раскопан
ных подкурганных погребений, совершённых по
обряду трупоположения с конём [15, с. 49].
На протяжении своего существования куль
тура древних тюрок оказывала значительное
влияние на культуры других тюркоязычных
кочевых этносов, находившихся с ней в непос
редственных контактах. В наибольшей степе
ни это влияние отразилось на формировании
предметного комплекса кыргызов, уйгуров и
других телесских племён. С наибольшей полно
той наследие древнетюркской культуры вопло
тилось в культуре кыпчаков. В составе данной
культуры, в трансформированном виде, сохра
нились и обряд погребения с конём, и жертвен
но-поминальные комплексы с изваяниями, и все
главные элементы предметного комплекса. Ос
новные компоненты древнетюркской культуры
сохранились и в культуре тюркоязычного коче
вого населения государства карлуков в Притянь
шанье. Значительные изменения в погребальнопоминальной обрядности местных кочевников
произошли в X в. в связи с принятием ислама в
качестве государственной религии в государстве
Караханидов.
Сложнее судить о возможности влияния
древнетюркского этноса и культуры на этно
культурогенез кочевников западных районов
Евразийского пояса степей. Судя по имеющимся
историческим сведениям, такое влияние могло
иметь место в периоды существования Первого
Тюркского и Западного Тюркского каганатов.
Влияние древнетюркской культуры на тюр
кизированное население северной периферии
кочевого мира было как непосредственным, так
и опосредованным через воздействие на лесос
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тепные племена уйгуров, кыргызов и кыпчаков.
В период позднего средневековья в Централь
ной Азии складываются границы распростране
ния кочевых этносов и культур, характерные для

периода этнографической современности. Ряд
элементов в этнографической культуре совре
менных коренных народов Сибири унаследован
от предшествующих культур [16, с. 4].
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Тарихи уақыт аралығында дәстүрлі мал шаруашылығына қажетті
жануарлар мен өсімдіктердің жеке түрінің ареалын анықтау, ланд
шафт өзгерістерін зерделеу, табиғат пен табиғи ресурстарды қорғау
сияқты күнделікті туындайтын іс-шаралар географиялық нысандар
дың айырым белгілері болып табылатын атауларды өмірге алып кел
ді. Нақты тарихи кезеңде және табиғи ортада қалыптасқан қандай
да болмасын топонимикалық атаулардың көпшілігі жергілікті жер
дің физикалық-географиялық ерекшеліктерін сипаттайтын құнды
тарихи мәліметтер болып табылады. Осы тұрғыдан алып қарағанда,
көшпелі қазақ қоғамының сан ғасырлар бойы табиғатты пайдалану
барысында жинақтаған топонимикалық білімі шаруашылықты тиімді
ұйымдастыруға негіз болды. Қазақстанның жер-су атаулары ұлттық
тіл мен этникалық мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде танылып, ха
лықтың тарихи жадынан үлкен орын алды.
Тарихшылар көтерер жүк өте ауыр. Олардың алдынан құм жұт
қан қазақтың қалаларының тарихын зерттеу міндеті түскен жоқ. Жер
атауларының тарихы да тұтас елдің тарихымен сабақтас, өз кезегінде
жеке адамдардыңда тарихынан бөліп алып қарауға болмайды.
Түйін сөздер: топонимика, Қазақ хандығы, жарлық, қоныстану,
бекініс, шаңырақ, ауыл-аймақ.
Identification of an area of certain types of animals and plants that are
necessary for traditional agriculture in an historical period, a research of
landscape changes, a preservation of the nature and natural resources and
other everyday activities make all names that are the distinctive feature of
geographical objects. A lot of some toponymic names that were formed in
a concrete historical period and in the nature are valuable historical mate
rials which characterize physical-geographical features of the area. By this
side, toponymic knowledge of the Kazakh nation that they have formed
using the nature for many centuries became a basis for an effective orga
nization of the culture. Names of the areas of Kaxakhstan were considered
as the main forming component of the national language and the ethnic
culture and have an important place in a historical mind of the nation.
The load of the historians is very heavy. They have their own engage
ment to research the history of Kazakh towns that were lost under the
heavy sand of the time.
Key words: toponymy, Kazakh khanate, decree, settle, stronghold, a
family, countryside (rural area).
Определение в историческом промежутке ареала отдельных ви
дов, необходимых для традиционного сельского хозяйства живот
ных и растений, исследование ландшафтных изменений, сохранение
природы и природных ресурсов и многие другие повседневные ме
роприятия дают начало всем названиям, которые являются отличи
тельными чертами географических объектов. Множество каких-либо
топонимических названий, сформировавшихся в конкретном исто
рическом периоде и в природной среде, являются ценными истори
ческими данными, характеризующими физико-географические осо
бенности местности. С этой точки зрения, топонимические знания
кочевых казахов, которые они собирали в ходе использования при
роды на протяжении многих веков, стали основой для эффективной
организации хозяйства. Названия населений Казахстана были приз
наны основной составляющей национального языка и этнической
культуры и имеет место в историческом сознании народа.
Ключевые слова: топонимика, Казахское ханство, указ, поселе
ние, крепость, семья, сельская местность.
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XVIII ғасырдың басында Қазақ хандығының жағдайы айт
арлықтай әлсіреп, ол қазақ-орыс қатынастарына өз әсерін ти
гізбей қоймады. Біріншіден, қазақтар Жоңғария тарапынан кең
ауқымды шабуылдарға ұшырады, маңызды қала орталықтары
мен бірге Оңтүстік Қазақстандағы біраз жер бөлігінен айыры
лып қалды. Екіншіден, Петр реформалары ресейлік әскердің
техникалық қайта қару-жарақтануы мен жаңғыртылуына алып
барды. Жоңғариядағы қазақ елшісінің айтуынша: «Алғашқы
да біз Русьтегі Тобыл уездіне соғыспен шайқасқа барушы едік
... және біршама орыстарды қиратып, ал басқаларын тұтқынға
алатынбыз, ал қазір дәл сол орыстар қорғанатын болды» [1].
Солтүстік және Батыс Қазақстанның отаршылдыққа ұшы
рауы Қазақ хандығында болып жатқан жағдайдың арқасында
біраз жеңілденіп еді. 1715 жылы Тәуке ханның және Қайып
ханның өлімінен кейін 1718 жылы саяси ақсүйектердің әртүрлі
топтары арасында билікке деген қантөгіс күрес басталады, ал
ол күрделі ішкі саяси жағдаймен бірге қаптасып мемлекеттің
бөлінісіне алып барады. Бірқатар қазақ басшылары бір жағы
нан жоңғарлармен және екінші жағынан ішкі саяси күрестен
бас сауғалап, серіктес іздеп сыртқы күштермен, дәлірек айт
қанда Ресеймен байланысты жақсартуға тырысады. Осылайша,
жас, беделді Әбілқайыр сұлтан 1718 жылы хан дәрежесін алып,
теңсіз әскери-саяси одақ құру туралы Ресейге өтініш жасайды.
Ханның бұл қадамы Кіші және Орта жүз басшыларының бір бө
лігінің Ресеймен сауда және саяси жақындасуға деген қызығу
шылықтарымен сәйкес келді. Бірқатар билер мен батырлардың
қолдауы арқасында Әбілқайыр хан 1731 жылы Ресейдің Сол
түстік-Батыс Қазақстанға протекторат көрсетуін заңды түрде
бекітуге қол жеткізді.
Тобыл маңы даласы Әбілқайырдың иелігі құрамына кірген
және біршама ерте Ресейдің отаршылдығын кеңейту саясаты
ның нысанына айналды. Ханның қолдауына сүйене отырып,
ресейлік билік қазақ-башқұрт шекарасына белсенді түрде бекі
не бастады. Аймақтың отарландыру орталығына 1743 жылы не
гізі салынған Орынбор (қазір – Орск қ.) айналды. Орынбор өл
кесінің алғашқы құрушылары болып Сенаттың обер-хатшысы
Кириллов (1735-1737 жж.), кеңесші В.Н. Татищев (1737-1741
жж.); князь Урусов (1739-1741 жж.), Орынбор губерниясының
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алғашқы генерал-губернаторы болған контр-ад
мирал және құпия кеңесші И.И. Неплюев (17421758) болды.
И.И. Неплюевтің басты міндеті Орынбор қа
ласы мен Уйск-Тобыл қорғаныс бағытының құ
рылысы болған. 1743 жылы ол Үй және Тобыл
өзендері бойынша бекіністер салу үшін Есет да
ласына барды. Тобыл бойынша ол Бақлан бекі
нісін, ал солтүстікке қарай 16 шақырым жерде
– Прочетный қорғанын, одан 20 шақырым сол
түстікке қарай – Құртамыш бекінісі мен Утятс
кий форпостынан 10 шақырым оңтүстікке қарай
Лебяжий беікінісін салды. Уй өзені бойымен
және ары қарай батысқа қарай Орал бойымен
Усть-Уйский, Крутоярский, Қаракөл, Троицк,
Степная, Магнит, Қызыл, Ұртазы, Таналы бекі
ністері салына бастайды. Осылайша, 1743 жыл
дың өзінде орыс қоныстары башқұрт және қазақ
екі ағайынды халықты екі айырып, Орынбор гу
берниясы бойымен өтеді. 1748 жылы Орынбор
казак әскері құрылды, оның атаманы 1778 жылға
дейін Моргунов В.И. болды.
Жабық-Қарағай көркем орманы орналасқан
Тобыл мен Орал өзендерінің аралығының ау
қымды аудандары, Аятов, Сынтасты, Желқуар,
Бірсуат бастауларын жаппас, жағалбайлы, қып
шақ, арғын, кейбір керей және уақ руларының
қазақтары мекендеген. Бекіністер жолағы мен
казактардың қоныстарының құрылу үдерісі қа
зақтардың жерлерін тартып алумен, әсіресе ша
руашылық тұрғысынан ең құнды Үй, Тобыл,
Орал өзендерінің бойындағы жайылымдарын
тартып алумен бірге жүріп отырған. Осыған
байланысты пайда болған жайылымдардың же
тіспеуі Әбілқайыр ханның беделінің бірден тө
мендеуіне алып барады. Оның өлімінен кейін
1748 жылы Орал және Тобыл өзендерінің жоғар
ғы жағындағы жерлер оның ұлы Ералы сұлтан
ға, ал Тобылдың оң жақ жағалауы Абылай ханға
көшеді.
Есет, Үй және Новоишим жолақтарының са
лынуы Орта Тобыл маңы оңтүстігі аудандары
ның, Тобыл мен Есіл өзендерінің арасындағы
кеңістіктің қоныстануына байланысты болған
Оралдың оң жақ сыртына ауқымды көшу үдеріс
терін тудырды. Шекара билігінің өктемдік жүр
гізу саясаты бір уақытта бейбіт, демократиялық
акциялармен бірге жүріп өтті. Ол ең алдымен Ре
сейдің Сібірге деген әскери әлсіздігінен болған,
себебі бекініс жолақтары ұзаққа созылып жатты,
ал гарнизондар саны аз болды.
Қазақ-орыс қатынастарының шарқырауы
ның тағы бір кезеңі XVIII ғасырдың 70 жылда
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рына келді. Қазақтардың ортаршылдыққа қарсы
күресінің күшеюі Волга бойы, Орал және Сібір
дің бір бөлігін қамтыған Е. Пугачевтің көтері
лісімен тұспа-тұс келіп. Өз жағына халықтың
барынша көп бөлігін тарту мақсатында Пуга
чев өлген Петр ІІІ императордың атымен өзің
атауды жөн көреді. Осы аумақта тұрып жатқан
халықтың Екатерина ІІ басқаруына деген нара
зылығын пайдала отырып, Пугачев мынандай
ұран тастайды: «... өмір-бақи еркіндік, помещик
терден бостандық, олардан есе алу, жердің ша
руаларға өтуі және салықтан 10 жылға босату».
1774 жылдың көктемінде Е.И. Пугачев Троицк бекінісінің түбінен қазақтарға өзіне қо
сылып, шекаралық жолақтарағы бекіністерді
талқандап, ондағы азық-түліктерді иемденуді
ұсынуға өкілдерін жібереді. Оған жауап ретін
де қазақтардың үлкен күштері көтерілісшілерді
күткен бекіністерге жинала бастайды. Көшпен
ділер біршама саналы түрде бекініс жолақтары
ның бойындағы бекіністер мен ауылдарды тал
қандайды. Олардың өздері бекіністерге «ештеңе
істеуге болмайтындығын», сондықтан шаруалар
мен оның маңайындағы қоныстардағы азық-тү
лік қорларын жоя отырып, оларды азық-түлік
пен қамтамасыз етуде дағдарыс туғызу қажет
деген [2].
Әскери жорықтарға қоластындағы Жағал
байлы, Сары жетім және Шақшақ руларының
ауылдарымен бірге Тобыл маңы даласында кө
шіп жүрген Орта жүз ханы Батырдың ұлы Құ
дайменді сұлтан, арғындардан Дәуітбай тархан,
қыпшақтардан Төртқара мен Ізбасты, керейлер
ден Қосдәулет пен Балбек, уақтардан Сарғалдақ
старшиналары қатысқан. Орталық Қазақстанға
тобыл маңы қазақтарына көмекке Абылайдың
басқа күйеу баласының – Барақтың ұлы Дайыр
сұлтанның отрядтары келіп жетеді.
1774 жылдың жазында қазақтардың шека
ралық жолаққа шабуылдары күшейеді. Әсіресе
бекіністерде «күн сайын жаулардың шабуылда
ры, шайқастар, өлім, адамдардың тұтқындалуы
мен малдардың үлкен көлемде айдалып кетуі»
жүретін Есет ауданы мен Үй жолағындағы жағ
дай тым ауыр болған [2]. Бұл кезеңде Пугачевтің
көтерілісшілері Троицк бекінісін бағындырған
нан кейін Волга маңына кетіп қалған еді, осы
лайша қазақ қоныстарынан біртіндеп алыстай
береді, алайда сол кездерде де Пугачевтің әлі
де қазақ даласында жүргендігі туралы сыбыстар
жалғасып жатқан еді. Жолақтағы толқыныстар
Пугачевтің жеңілісінен кейін де жалғасып жат
ты, көшпенділердің отрядтары бекіністерге, қо
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ныстарға және казак разъездеріне шабуылдап
отырды. Алайда олардың Ресейдің әскери бас
қыншылығына қарсы тұру үшін шынайы қуаты
болмады және уақыт өте келе отаршыл биліктен
ара-тұра ресей шекаралық әкімшілігінің айтқан
белгілі бір шарттарына көне отырып, жайылым
дарда көшіп-қонуға өтіне отырып, өз жайылым
дарынан айырылуына көнуге тура келді.
1817 жылы Тобыл маңы қыпшақтары Жи
хангердің ұлы Жантөрені, ал арғындар Құдай
менденің ұлы Жұманы хан көтереді. Осылайша,
ХІХ ғасырдың басында Тобыл маңы біржолата
Уәлидің бақылауынан кетеді. Билік толықтай ру
ақсүйектерінің қолына көшеді, негізінен Жұма
ханның аталығы Жәнібек тарханның немересі
Мұса Дәуітұлы мен Жантөре ханның аталығы би
Мәметек Дауқашарұлы ең көп беделге ие бола
ды. Аталықтардан басқа, хан билігі ру ақсүйек
тері қоғамынан сайланатын төрт накибтен тұра
тын кеңеспен шектелген.
1821 жылы Уәли ханның өлімінен кейін
оның мұрагері болып Ғұбайдұлла жарияланады,
алайда шекаралық билік Қазақстан аумағына
басқарудың жаңа жүйесін енгізуді жоспарлай
ды, сондықтан 1822 жылы хан билігін жою мен
Ресейдің қазақ даласына әсерін тарату бойынша
бірқатар шаралар қабылданған болатын. «Сі
бір қырғыздары туралы жарлыққа» сәйкес дала
аға сұлтандар басқаратын ішкі округтер мен кі
ші-сұлтандар басқаратын болыстарға бөлінеді.
Әрбір округтің орталығында бекініс пен округ
әкімшілігі мен әскери гарнизон орналасқан әкім
шілік орталықты тұрғызу жоспарланған. Осы
лайша шекаралық билік Ғұбайдулла мен беделді
билердің ысырып тастаған беделді сұлтандарын
өз жақтарына тартуды көздеген. Ол жоспар жү
зеге асады. «Жарлықтың» жобасы қазақ дала
сында таралғаннан кейін беделді сұлтандар аға
сұлтан болуға және ресей билігінен қолдау алуға
үміттеніп өз қызметтерін ұсына бастайды.
1823 жылдың жазында Петропавл бекінісіне
Есіл және Тобыл аралығында Арғын ішкі окру
гін құру тілегін айтып Жұмадан елшілер келе
ді[3]. Осыған ұқсас ұсыныстар басқа сұлтандар
дан да келе бастайды. Ғұбайдулла 1822 жылдың
өзінде Петропавлда болып, «Жарлық» жобасы
мен танысқаннан кейін өзінің қарсыластарының
алдын орау мақсатында өзінің ордасынан алыс
емес, Көкшетау тауларында бекініс құруды бұй
ырады. 1824 жылы Қарқаралы және Көкшетау
бекіністері құрылған.
Дәл сол кезде «Орынбор қырғыздары туралы
жарлық» бекітілген болатын, оған сәйкес Кіші
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жүз және Орта жүздің батыс аудандары Орын
бор генерал-губернаторлығының құрамына
еніп, үш бөлікке бөлінген. Қостанай облысының
батыс аудандары, негізінен қазіргі Денисов және
Таран аудандарының аумағы Орынбор болысы
қазақтарының Батыс бөлігінің бір бөлігіне ай
налды. Осыдан кейін Жұма Құдаймендіұлы аға
сұлтан бола алмағаннан кейін Орынбор болысы
на өтіп, Шығыс бөлікке билеуші сұлтан дәреже
сін алып, 1830 жылға дейін сол орында болған.
Билеуші сұлтанның қысқы ордасы қазіргі Мең
діқара ауданының батыс бөлігіндегі Усть-Уй
бекінісінде орналасқан, негізгі қоныстар қазіргі
Меңдіқара, Федеров, Тара аудандарының аума
ғында болған. 1830 жылдан бастап 1835 жылға
дейін билеуші сұлтан қызметін Жантөре атқар
ған, 1835 жылдан 1841 жылға дейін – Шотай
Бақтыгерейұлы, 1841 жылдан 1851 жылға дейін
Ахмет Жантөрин, 1851 жылдан 1869 жылға
дейін – Мұхаммед Жантөрин болған [4].
Өздеріңіз көріп отырғандай ХІХ басындағы
Ресейдің қазақ жерлеріндегі саясаты белсенді
рей бастаған. Ол Қазақ хандығының Уәли сұл
танның билігі кезіндегі әлсіреуімен, сонымен қа
тар Ресей империясының аймақтағы күшеюінен
туған. Отарлаушы биліктің барлық іс-шаралары
Солтүстік және Шығыс Қазақстанды империя
құрамына кіру мақсатында жасалып отырған.
Г. Спасскийдің 1820 жылғы «Сібір хабаршы
сында» жарияланған «Үлкен, Орта және Кіші
Ордадағы қырғыз-қайсақтар» атты жұмысын
да қазақ рулық бөліністерінің қазіргі Қазақстан
аумағында орналасуы туралы қызықты мәлі
меттер бар [5]. XVIII ғасырдың соңы – ХІХ ға
сырдың басында Г. Спасскийдің мәліметтеріне
сәйкес, Таран, Денисов және Жетіқара ауданда
ры аумағында арғын, жаппас және жағалбайлы
қазақ рулары көшіп-қонған. Ол Таран және Де
нисов аудандарының аумағында «4 бөлімде 6
мың шаңыраққа дейін Шақшақ рулы Арғындар
көшіп-қонған. Басқарушылар Мұса батыр, Мең
дібай батыр, Шарапас, ал оларды Жұма сұлтан
басқарған. Жазда Анте өзенімен Тобылдың жо
ғарғы жағында, қыста Торғай, Сары бұтақтан
Улкмаяк (Олқаяқ – авт) өзеніне дейін Сары Қопа
шатқалы бойымен, Олқаяқтың сағасындағы қа
мыстарда, Қызылкөл, Құржан, Төбекөл көлдері
бойымен, Бескөпе көлінде және Тұсын құмда
рында көшіп-қонады» [5, 93 б].
Г. Спасскийдің мәліметтеріне сәйкес Дени
сов ауданының солтүстігінде, Жетіқара ауда
нында, қазіргі Челябі облысымен шекаралас
жерлерде «Байұлы Жаппас руының 5 бөлімін
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де 7200 шаңыраққа дейін көшіп-қонған. Оны
Титулдық кеңесші Көбек Шүкіралиев, Нұрбай,
Ақсақал және Байсақал Тілекиндер басқарған,
онымен бірге 8 мың ағайыны бар Сейітқали
Нұралиев бар. 3 мың шаңыраққа дейінгі Табын
руының Жетіруы. Оны Ақкөз батыр басқарған.
Екі ру да көшіп-қонады: жазда Сыр мен Құбан
дарияның солтүстігінен Қара құмға дейін, Тор
ғай және Тобол өзендері бойымен, Үш-Аят саға
сы жанымен, Троицкке қарай» [5, 97 б].
Оралдың жоғарғы жағында қазіргі Челябі
облысының аумағында, Ресей Федерациясы
ның Орынбор облысының шығыс аудандарын
да, сондай-ақ қазіргі Жетіқара ауданының аума
ғында Жағалбайлы руының Жетіруының 12
бөлімінде 7 мың шаңыраққа дейін мекендеген.
Оларды Серғазы Алашев сұлтан мен Қолыбай,
Құтырбаш, Бекет, Алшынбай, Бұрымбай мен
Асау старшиналары басқарған. Олардың қоныс
тары жазда Құмақ өзенінің бойындағы Қараша
тауда және Тобыл өзенінің бойында, ал қыста
олар Жоғарғы өзенді бекіністен Орал бойымен
жоғары қарай Жоғарғы Оралға дейін көшіп-қон
ған» [5, 109].
Зерттеліп отырған аймақтың топонимдері
туралы мәліметтер 1832 жылы басып шығарыл
ған А.И. Левшиннің энциклопедиялық еңбегін
де бар. Қазақстанның гидрографиялық желісін
сипаттай отырып, «Тобылға батыстан құятын
өзендердің ішінде Аят өзінің орманды жаға
лауларымен керемет» деп атап өтеді [6, 65 б].
Сауда жолдарын сипаттау кезінде А. Левшин қа
зіргі Қостанай облысының аумағымен Троицк
тен Михайловск (Қарабалық ауданы) бекеті
арқылы Аяттың құятын жері мен Елизветинск
(Таран ауданы) бекінісі маңында Тобылдан және
ары қарай Ұрқаш (Қамысты ауданы) шатқалына
қарай оңтүстікке өтетін керуен жолын ерекше
атап өтеді: «Троицктен Бұқараға дейін ... осы ба
ғыттағы жол Аят, Тобыл және Торғай өзендері
арқылы өтеді» [6, 101 б].
Қазақ қоныстарын сипаттау кезіндегі А. Лев
шиннің мәліметтері Г. Спасскийдің мәліметте
рінен аздап өзгеше. Ол сондай-ақ «Жағалбайлы
руының жетіруы қыс кезінде Ырғыз, Ор, Құмақ,
Сұғындық өзендері маңында және Қараша таула
рына дейін барады, жазда орыс шекарасындағы
Жоғары өзен бекінісінен Жоғары Оралға дейін
гі аралықта болады»[6, 293 б]. Жаппас рулы қа
зақтар туралы айта отыра, А. Левшин «жаппас
тықтардың үлкен бөлігі жазда – Троицкке қарай
Торғай және Тобыл өзендері бойымен (көшеді),
ал қыста – Сыр мен Құбан бойымен» [6]. Арғын
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дардың қоныстарын біршама толық атай оты
рып, ол «Арғын тұқымы ... Тобыл, ... Аят өзен
дері бойымен ... көшеді» деген [6, 293-294 бб].
1835 жылы орынборлық әскери губернатор
В.А. Перовскийдің ұсынысы бойынша үкімет
Орсктан Березовский қонысына дейін солтүстікшығысқа қарай 500 шақырымға созылған Жаңа
жолақ деп аталатын құрылысты салуға кірісе
ді. Ескі және жаңа жолақтардың арасында пай
да болған құрамына Тоғызақ, Аят, Құмақтың
жоғарғы бөліктері енген ауданы 4 млн 13 мың
десятина Новолинейный ауданы осында көшіпқонып жүрген қазақтардан тартылып алынып,
Орынбор казак әскеріне берілген.
Жаңа жолаұта 1835 жылы Императорский,
Наследницк, Михайловск бекіністерінің негіз
дері салынды; 1836 жылы – Константиновс
кий, николаевский, Жаңа Ор, Елизаветинский,
Мариинский, Атаманский, Екатерининский,
Княжинский, Еленинский, Надежинский, Ве
ренская, Варваринская қоныстары; 1838 жылы
– Құмақ, Петровский, Павловский, Андреевс
кий, Георгиевский, Ольгинский, Владимирская,
Александровская, Софийская, Натальинская,
Алексеевская және Кириловская құрылады. Бе
кіністер мен ауылдардың атаулары Романоватар
билеуші императорлық династиясының мүшеле
рі есімдерімен аталған. Онда Ор, Қызыл, Жоға
ры Орал және Троицк бекіністерінде орналасқан
төрт таратылған жолақтық батальонның сарбаз
дары отбасыларымен бірге қоныстандырылды,
ескі жолақтың казактары мен казак әскерлерінің
Орынбор ішкі кантондарының казактары, бір
неше мың Орал казактары мен мыңдаған баш
құрттар да сонда қоныс тепкен. 1939 жылдың 1
қаңтарына қарай осы 28 қоныста 1929 ер адам
саналған. «Құрылған бекіністердің, – деп жаз
ды орынбор казачествосының тарихшысы Ф.М.
Стариков, – жан-жағынан орлар қазылып, жал
ғыз бекініс есіктері бар қабырға тұрғызылды,
ал шіркеулер салынған Наследницкая және ни
колаевская қоныстарында қырғыздар шабуыл
жасаған жағдайда тұрғындарға сенімді пана бо
латындай етіп тас қамалдармен қоршалған» [7].
Қоныстар Жаңа жолақ бойымен шекаралық жол
да да, Новолинейная ауданында да салына баста
ды. 1842-1844 жж мұнда 32 қоныс болған, олар
орыс әскерінің жеңісі құрметіне атау алған, сон
дай-ақ нөмірлермен белгіленген: №1 – Кассель,
№2 – Остроленская, , №7 – Елизаветинская, №8
– Требия, №9 – Кацбах, №10 – Полоцкая, №11
– Нови, №12 – Рымникская, №13 – Бреда, №14
– Аландская, №15 – Бриент, №16 – Кваркен,
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№17 – Андрианополь, №18 – Кульм, №19 – Из
маильская, №20 – Браиловская, №21 – Навари
нская, №22 – Варшавская, №23 – Краснинская,
№24 – Арси, №25 – Березнинская, №26 – Боро
динская, №27 – Чесминская, №28 – Тарутинская,
№29 – Лейпциг, №30 – Варна, №31 – Куликовс
кая, №32 – Берлин.
Осы қоныстардың алғашқы тұрғындары Бу
зулукский уездінің егінші солдаттары, таратыл
ған Ставрополь қалмақ әскерінің шоқынған қал
мақтары, нағайбактар – Белебеевский уездінің
Нагайбацская және Бакалинский қоныстарының
3-ші канонының казактары, Красносамарская,
Бузулукский және Елшанский, Тоцкоя, Соро
чинская және т.б. қоныстарының 5-ші канон ка
зактары болған. Барлық осы қоныстанушылар
казактар болып жазылып, әрбір ер адамға 30 де
сятина жер үлеске және әрбір ер адамға 15 деся
ти жер қосымша жер қорынан берілген.
Новолинейный ауданының қоныстануы одан
кейінгі жылдары да жалғасты, алайда 40 жылдар
басындағыдай қарқынды емес. 1856 жылы Но
воилецский ауданына Жаңа жолақ қоныстарына
казакка өткен орыс шаруа-қонысшылары көші
рілген. ХІХ ғасырдың 50 жылдар өзінде Новоли
нейный ауданында 72 мың адамы бар 87 тұрғын
мекен болған. Ол ауданның этникалық құрамы
біркелкі болмаған. Оның жартысынан көбін
(52,5%) орыстар, 37% – қазақтар, аздаған бөлігі
– қалмақтар, башқұрт ноғайлар, мишарлар.
ХІХ ғасырдың 20 жылдар далада Ресейдің
қазақ мемлекеттілігін жоюға және әскери-казак
отаршылдық саясатын жалғастыру талпыныста
рымен байланысты отаршылдыққа қарсы нағыз
соғыс ашылады. 1823 жылы Кіші жүздегі Жо
ламан Тіленшіұлының қозғалысы, 1824 жылы –
Орта жүздегі саржан Қасымұлының қозғалысы
басталады, оны 1836 жылы оның бауыры Кене
сары Қасымұлы жалғастырады.
Ресей әкімшілігінің хаттарының бірінде Ке
несары былай жазған: «Біздің ата-балаларымыз
дың мұра етіп кеткен Есіл, Нұра, Ақтау, Ортау,
Қарқаралы, Қазылық, Жарқайын, обаған, Тобыл,
Құсмұрын, Үш Аят, Тоғызақтан Оралға дейінгі
жерлерін – қазіргі уақытта патша алып қойып,
онда бекіністер салды. Қазірде күн артынан күн
өткен сайын біздің жерлерді тартып алып жа
тыр, оларға бекіністер салынып, халық қайғы
рып жатыр. Ол біздің болашағымыз үшін ғана
емес, сонымен қатар қазіргі өмір сүруімізге де
қауіпті» [8, 219 б]. 1838 жылы Кенесарының қа
рындасы Бопай Аманқарағай бекінісіне шабуыл
жасап, Ресейдің серіктес сұлтандарының ауыл
дарын талқандап кетеді.
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Шекаралық биліктің отаршылдық саясаты
мен өздерінің рубасыларының саясатына нарады
қазақтар жаппай шекарадан көшіп, Кенесарыға
қосылды. «Кенесары сұлтанның халқы оның тө
леңгіттерінен ... және оған қосылған көшпелі ар
ғын, төртқара мен шүмекей, тама мен табындық
тардан тұрды; сонымен қатар оның құрамында
бағаналы, керек, қыпшақы және Орынбор мен
Сібір болыстарының барлық рулары болды» –
деп жазады поручик Герн 1845 жылы Кенесары
отряды туралы [8, 172 б ].
1844 жылы Кенесарының отряды қазіргі
Қостанай облысы аумағында, соның ішінде
Тобылдың жоғарғы жағында, Таран, Денисов
және Жетіқара аудандарының аумағында бел
сенді іс-әрекеттер жасаған. Генерал-губерна
тор Обручеа көтерілісшілермен соғысу үшін
қазақтардан бастығы Шығыс бөліктің билеуші
сұлтаны А.Жантөриннен тұрған қазақтар от
рядын құру туралы бұйрық береді. Сонымен
қатар, далаға 1800 адамнан тұратын полков
ник Бизанов отряды мен 4 пушкасы бар 1600
адамнан тұратын подполковник Лебедев отря
ды жіберілген. Осыған қарамастан, Кенесары
1844 жылдың қаңтарынан бастап пошта желі
леріне, пикеттер мен тораптарға шабуыл жа
сай отыра Жаңа жолақта белсенді қимылдай
бастайды. Кенесары шабуылы мақсаттарының
бірі ханның қарсылас ауылдары болған. Мау
сым ауында Кенесары мен Байқадам батыр
отрядтары Аяттың маңында Мырзабай Тыш
қанбаев пен билердің заңды билігіндегі ауыл
дарына шабуыл жасайды. Маусымның соңы
мен шілденің басында Тобылдың жоғарғы жа
ғына тексеріс жасау кезінде Кенесары отряд
тары бірнеше орыс пен билеуші сұлтан Шотай
Бақтыкереевті тұтқынға алады.
Қазіргі Жетіқара және Қамысты ауданы ше
карасында орыс әскерлері лагеріне шабуыл жа
саған Кенесары шайқаста 38 сұлтан, би мен
«беделді» қазақты өлтіреді, Дуниковский отря
дының қуалауынан құтырып, Екатеринский от
ряды мен Елизаветинский (Таран ауданының
аумағы) отрядын жойып, жаңа жолаққа қайтадан
шабуыл жасайды.
ХІХ ғасырдың 40-жылдардың ортасына қа
рай орыс әскерлері қазақ территориясына терең
кіріп кетеді. Сібір мен Орынбор жақтан келетін
бекініс желілері Ұлы жүздің қоныстарымен бір
гіуі тиіс еді. Ресей алдында Қазақстанды жаулап
алу міндеті тұрды. Ол үшін қазақ қоныстарының
орталығында жаңа бекіністер – Көкпекті (1844),
Орынбор (Торғай) және Орал (Ырғыз) (1845)
тұрғызылады.

KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

319

Қазақ хандығы тұсындағы топонимикалық мәселелер

1845 жылдың күзінде орыс әскерлері мен пат
шалыққа берілген аға сұлтандардың отрядтары
Кенесары ауылдарына шабуыл жасай бастайды.
Көп шығын жасай отырып, кенесарылықтар Тор
ғай даласын қалдырып, Сарысу мен Шу өзендері
аудандарына шегінуге мәжбүр болады. Дәл сол
кезде Оңтүстік Қазақстанға қоныстары дәстүрлі
түрде Солтүстік-Батыс Қазақстанда керей, уақ,
қыпшақ және арғын ауылдары барады. Кенесары
ханның өлімі мен Қырғызстандағы қазақ әскері
нің жеңілісінен кейін Қазақстан аумағының тү
гелге жуық аумағы Ресей билігіне көшеді.
1824-1864 ж. кезең халықтың шаруашылық
және мәдени өміріндегі ауыспалы кезең бола
ды. 1822-1824 ж. әкімшілік реформалар көбінесе
қағаз жүзінде қалады. Отаршылдық аппарат ал
дында «Жарлықты» өміршең ету, қазақ ауылда
рын орыс билігіне көндіру болады. Барлық қазақ
даласы екі болысқа – Орынбор және Сібір қазақ
тарына бөлінеді. 1824 жылы Орынбор қазақта
рының облысы орыс үкіметі тағайындайтын би
леуші сұлтандар басқарған үш бөлікке бөлінеді.
1831 жылы Жолақ маңы тұрғындарының
арасында халық санағын реттеу мен салықтарды
жинау үшін – дистанция атты әкімшілік бірлікте
рі ұйымдастырылады. Дистанциялық басшылар
билеуші сұлтандардың, шекаралық комиссиясы
ның, әскери губернатор мен жолақ басшысының
барлық жарлықтары мен бұйрықтарын орындау
ға, сондай-ақ орыс билігіне қарсы көтерілістерді
басуға міндетті болды. Дистанциялар старши
наларға бөлінген. Дистанциялық басшылар мен
старшиналарды Орынбор әкімшілігі тағайында
ған. 1844 жылы «Орынбор қазақтарын басқару
туралы жарлық» қабылданған болатын. Бөлім

дер мен дистанцияларға бөлуден басқа, қазақ
әкімшілігінің іс-әрекеттерін қадағадайтын орыс
шенеуніктерінің қызметтері енгізілген. Қазақ
ауылдарының өз бетіншіліктері жойылып, әкім
шілік бірліктер қазақтардың руға бөлінулерін ес
керусіз құрылатын болған.
Шығыс бөлік басқарушысы кезінде хатта
нушы болған губерниялық хатшы Половоро
товтың мәліметтеріне сәйкес, 1846 жылы жазда
Тобыл және Аяттын аралығында, яғни қазіргі
Денисов және Таран аудандарының аумағын
да қарабалық-қыпшақ дистанциялық басшы
Наурызбай Қазыбаев, қыжық-қыпшақ Тілеубай
Жамантаевтің ауылдары көшіп-қонса, Жаңа жо
лақтағы қыстаулар, яғни Жетіқара мен Денисов
аудандарының батыс шекарасының бойындағы
ауылдарға өтетілеу-жаппас хорунжий Бекежан
Байжанов пен қарагөз-жаппас зауряд-хорунжий
Жанқабыл Төлегенов иелік еткен [9, 100 б].
ХІХ ғасырдың басына қарай Дала жақтан
келетін тура қатер жойылған кезде, ресурстың
сырттан келуіне үйреніп қалған және ауыл еңбе
гі дәстүрлерін жойған бекініс жолағы халқының
шаруашылықпен айналысуға не қабілеті, не тіле
гі болмады. Я. Сулоцкий шексіз тексерістерден
көз ашпайтын, қажет болған кезде қырғыздар
ша өмір сүретін, ештеңе өндірмейтін, әскердің
қажеттінің бәрімен қамтамасыз етуіне қанағат
ететін, ал басқа қажеттіліктерін қанағаттандыру
үшін барымташылықпен пайда көруге болатын
далаға іссапарды күтетін халық портретін сурет
тейді.
Осылайша, ХІХ ғасырдың соңына дейін
зерттеліп отырған аймақтың үлкен бөлігінде қа
зақ халқы басым өмір сүрген.
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Бұл мақалада қазақ халқының өткен қиын-қыстау кезінде
жерімізді, елімізді, ата-жұртымызды өз ерліктерімен, қайсарқайраттылықтарымен сақтап қалған батырларымыздың ерлігі
көрсетіледі. Батыр атағының қалай берілгені, сол батырлық дәстүрдің
жалғасын тауып соны кәсіп қылғандары жайлы айтылады. Сонымен
қатар батырлық дәстүрдің ерекшеліктері ол қару-жарақ пен жүйрік
аттары болғаны туралы баяндалады. Қоғамның ерекше әлеуметтік
тобы ретінде батырлардың өзіндік әлеуметтік нормалары, тәртіп
ережесі, идеологиялық ұстанымы, ерекше өмір салты, әдет, салтдәстүрі мен әскери әдептілігі және бұлардың көшпенді қоғамның
басқа да әлеуметтік топтарымен өзара қарым-қатынасын реттеп
отыратын қағидалары болғаны және сол батырлардың есімдері
аталады. Алпамыс, Ер Тарғын, Ер Қосай, Қобыланды – жауына жалғыз
аттанған батырлар екені жазылады. Қобыланды батырдың соғысқа
атын баптағаны туралы және де біздің алып тұлғамыз Жауғаш
батырдың қару-жарағы жайлы мәліметтер беріледі. Сол заманның
батырларының қару-жарағы өте шеберлікпен өңделіп, мықты болат
металдардан жасалғандарымен қоймай, ол ұрпақтан ұрпаққа беріліп
отырған және ерекше берік болаттан қазақтың халық эпосында алмас
қылыш атанған қайқы қылыштар жасалғаны да көрсетіледі.
Түйін сөздер: Батыр, қаһарман, тарих, халық, соғыс, батырлық
дәстүр, атақ, қару-жарақ.
This article is shown the bravery proved to save their land, country,
and their ancestors during these difficult period kazakh people the bravery
that heroes had How the title of the hero was given, that this heroic tradi
tion made its continuation. At the same time, this report coincides that
weapons and horses were the features of heroic tradition. As a particular
group of society heroes possessed social norms, regulation, ideological
standpoint and a special way of life, traditions, customs and the military
ethics, principles that regulated the relationship between other social
groups of nomadic society, and their names. Alpamys , Er Targyn, Er Ko
sai, Koblandy are heroes who went to fight themselves. Also it is written
about how Koblandy took care of his horse and provide information about
weapons of Zhaugash batyr. Weapons of those period made with great
skill, despite it has made with strong steel metal, it passed on from genera
tion to generation, and became a solid steel sword named blade sword in
Kazakh folk epos.
Key words: Hero, history, people, war, the bravery, tradition, reputa
tion, weapon.
В данной статье рассматриваются героизм и мужество
казахских батыров, доблестно защищавших свой народ и землю от
набегов врагов, описываются особенности героических традиций
– оружие и скакуны. Также говорится о том, как присваивалось
звание «героя» батырам, которые являлись особенной социальной
группой в обществе со своими социальными и военными нормами,
дисциплинарными
правилами,
идеологическими
позициями,
боевыми традициями и законами регулирующие их взаимоотношения
с другими социальными группами. Называются имена бесстрашных
«батыров-одиночек», которые отправлялись в бой без единой
поддержки, таких как Алпамыс, Ер Таргын, Ер Косай, Кобыланды.
Детально описывается процесс подготовки и тренировки коня для
войны батыра Кобыланды и предоставляется информация о военных
снаряжениях Жаугаш батыра. Военные снаряжения и оружия
батыров того времени изготавливались из особо прочных металлов
таких как сталь и передавались из поколения в поколение. Сабли с
изогнутыми клинками, называющимися «алмас қылыш»-«булатный
меч» в казахском народном эпосе, также изготавливались из стали.
Ключевые слова: Батыр, герой, история, народ, война,
героическая традиция, звание, военные снаряжения.
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Қазақ халқының өткен қиын-қыстау кезінде жерімізді, елі
мізді, ата-жұртымызды өз ерліктерімен, қайсар-қайраттылықта
рымен сақтап қалған ол біздің батырларымыз екені баршамызға
белгілі. Сол батырларымыздың ұйқысыз күн демей, түн демей
ен далада қантөгіс шайқасуларының арқасында кең байтақ же
ріміз аман қалды. Сонау ғасыр ширегінде келер ұрпағының
тәуелсіз өмір сүруіне бар күштерін салған ата-бабаларымызға
мың алғыс. Қазағымның өткен дәуірде болған оқиғалары тура
лы ойлағанда «жаугершілік заман» деген бірден келеді. Міне
осы кезеңде батырларымыздың рөлі өте зор болды.
Батыр дегеніміз – (парсы тілінде бәһадүр – ержүрек, батыл)
– әскери өнерді жақсы меңгерген, өзінің ерлігімен аты шыққан,
қаһарман адамға берілетін құрметті атақ. Батырлар атағы ми
расқорлық жолымен берілмеген, оған әрбір адам жеке басының
ерлігімен ие болған. Батырларды қазақ халқы ежелден құрмет
тұтқан. Көшпелі халықтарда бүкіл өмірі соғыста өтетін, соғыс
ісі атадан балаға жалғасқан негізгі кәсібі болған, мемлекет би
лігін қолына ұстаған топ – әскери ақсүйектер болған. Осы топта
соғыс ісінің тәжірибесі жинақталып, әскери өнер дамып, қаружарақ жасаудың, оны қоланудың биік деңгейі мен батырлары
мыздың өздерінің жүйрік қазанаттарын яғни аттарын соғысқа
баптауы қалыптасқан. Батырлар көбіне осы әлеуметтік жіктің
өкілдері арасынан шыққан [1, 184 б].
Батырлар – дала серілері десек артық болмас. Кәсіби сарбаз
дардың осынау әлеуметтік тобы болмаса, қазақ халқының өмір
сүруі де, өзінің мемлекеттілігін сақтап қалуы да мүмкін болмас
еді. Нағыз сарбаз осы кәсіби ортадан шыққан. Қоғамның ерек
ше әлеуметтік тобы ретінде батырлардың өзіндік әлеуметтік
нормалары, тәртіп ережесі, идеологиялық ұстанымы, ерекше
өмір салты, әдет, салт-дәстүрі мен әскери әдептілігі және бұ
лардың көшпенді қоғамның басқа да әлеуметтік топтарымен
өзара қарым-қатынасын реттеп отыратын қағидалары болған.
Десекте осы топты өзгелерден ерекшелендіріп тұратын ең бас
ты айырмашылығы – батырлар тек қана әскери іспен шұғыл
данды, бұл олардың бірден бір кәсібі болды. Атақты қолбасшы
болған Мұхаммед Хайдар Дулати XVI ғасырда «Тарихи Раши
ди де» былай деп жазады: «Алдымен, садақтың адырнасын кере
тартып, жебесін нысанаға жеткізетін садақкер керек. Садақ та,
KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015
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садақкер де ыза мен кекті көптеген жылдар бойы
бірге жинауы қажет». Басқа кәсіппен айналысу
батырларға ұят саналған. Сондықтан олардың
бүкіл өмірі, жорық пен шайқас және соған деген
дайындықпен өткен [2, 67 б].
Ата-бабаларынан бері қарай батыр атанып
келе жатқан, ауыр жараланса да ұрыс алаңын
тастамағандар «қара батыр» немесе «қара берен
батыр» қауіп-қатерді елемей, ұрысқа жалғыз кі
ріп ерлік көрсеткен адам «жеке батыр» атанған.
Қазақтың қаһармандық эпостарындағы Алпа
мыс, Ер Тарғын, Қобыланды, Қамбар – жауына
жалғыз аттанған осындай батырлар. Талай рет
қақпа бұзып, жау қамалына ойран салған ерле
рін қазақ «қамал бұзған қас батыр» деп атаған
[3, 12 б]. Сондай батыр тұлғалардың бірі – Қобы
ланды Тоқтарбайұлы. Ол Орта жүз құрамындағы
Қыпшақ тайпасының Қарақыпшақ руынан шық
қан, аты аңызға айналған халық батыры. Шежіре
деректеріне қарағанда Қара Қыпшақ Қобыланды
Жошы ханның Шайбан деген баласының тұқы
мы Әбілқайыр ханның тұсында өмір сүрген. Со
ның белгілі қолбасшыларының бірі болған адам.
Қазақ хандығының бөлінуіне де осы Қобыланды
батыр себеп болған делінеді. Осы жөнінде Шә
кәрім шежіресінде: «Дайырқожа Әбілқайырдың
сүйікті қазысы болып, билікті әділ айтқандықтан
«Ақжол» атанып, соның ішінде Қобыландының
да Әбілқайырдың сүйікті адамы болғаны, сол
Қобыланды Дайырқожаны өлтіріп оны Жәнібек
хан біліп қойып, Қобыланды батырды шариғат
бойынша қысас қылып өлтіруді сұрап келгенде,
Әбілқайыр берейін десе көп қыпшақ бұзылаты
нын біліп, бере алмай, үш кісінің құнын ал деген
соң, бұған Жәнібек ханның өкпелеп бөлініп ке
теді» – деген деректері де кездеседі. Ал екінші
дерек көзі қаһармандық жырлардың бірі – «Қо
быланды батыр» жыры. Бұл жерде Қобылан
дының батырлық жолы қазақ елінің сол кезде
гі сыртқы жауы – қызылбастар (парсылар) мен
олардың шапқыншылық жасаған ханы Қазанға
қарсы күресінен басталады. Оның бұдан кейін
гі батырларының атына қарап, олардың атақты
Едіге батырдың тұқымдары екенін аңғаруға бо
лады. Қобыланды батырдың Орақ батырмен дос
болып, Алшағырмен жауығуы – Қазақ хандығы
ның өзара іштей екіге бөлінген Ноғай ордасы
ның бірін қолдап, екіншісімен соғысып жатқан
тарихи кезеңін алға тартады. Осының бәрі Қара
Қыпшақ Қобыланды батырдың аңыздық негізде
қиялдан туған кейіпкер емес, өмірде болған, ер
лік істерімен елге танылып, құрметіне бөленген
хас батырлардың бірі болғанын дәлелдейді [4,
212-213б].
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Батырлық дәстүрдің негізгі ерекшелігі – ол
батырлардың соғыста шабуылға дайындап, бап
таған жүйрік аттары үлкен рөл атқарған. Жау
гершілік заманда батырларымыздың соғыста
аштыққа, суыққа шыдамды арғымақ аттарының
болғаны рас. Сол арғымақ аттарын қалай баптап
дайындағандары жайлы «Батырлар жырында»
жырланған. Жыраулар туындыларында арғымақ
аттан қазанаттың туылғаны айтылады. Қазанат
– ауыр сауыт киіп, қару асынған батырды көте
ретін, жорықта ұзақ жолға шыдамды, шайқаста
шаршамайтын, айқаста қару тіресіне мықты, т.б.
ерекше қасиеттері бар қазақтардың әскери жыл
қы тұқымы. Жауынгерлік ат ретінде қазанатты
өсіру, баптау, тәрбиелеудің де арнайы әдіс-тәсіл
дері, белгілі бір дәстүрі болған. Бұл деректерді
батырлар жырынан кездестіруге болады. Қаһар
мандық эпостарындағы деректерге көз жүгірт
сек, батырлардың жауынгерлік аттарын өзінің
жары баптағаны жазылады. «Қобыланды батыр»
жырында өзі туғызып алған Тайбурылды Құрт
қаның тәрбиелеуі мен баптауы:
Сұлтанымның деп жан аты
Күн түсірмей көзіне,
Жан тигізбей өзіне,
Үстіне шатыр тіккізді...
Қырық күнге шейін Бурылға
Құлықтың сүтін емізді.
Және қырық күн біткенше
Қысырдың сүтін емізді.
Сексен күні біткесін
Тоқсан күні жеткесін.
Алмасын – деп, талмасын – деп,
Маңқа, қолқа болмасын деп.
Жеміне қосып қыз Құртқа!
Қызыл дәрі жегізді.
Түндікпенен күн берді.
Дәрілеген жем берді...
Құртқаның баққан Бурылы
Жасқа толып тай шықты.
Тайдан құнан бұл шықты.
Тасқа тиген тұяғы
Көмірдей ойып жаншыпты.
Құнаннан шыққан дөненді
Күн көрмеген көбенді.
Жуандап мойыны өссін деп
Бір байталға жіберді
Бестісінде үйретті
Жібек арқан құлаштап
Таралып мойны өссін деп
Ұзын байлап сүйретті
Алты жаста ақтатты
Өзіне өлшеп Бурылдың
Алтыннан тұрман қақтатты, –

деп суреттеледі [5, 15 б].
Біздің батырларымыз үшін соғыс – оның кә
сібі, төл ісі десек, сол соғыстың басты мақсаты –
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елін сырт жаулардан қорғау, жат жерлік басқын
шылармен күресу, жау қолынан жақындарын
азат ету. Жоғарыда айтылып кеткендей батыр
лардың соғыс өнерін меңгерген бұл кәсібі атадан
балаға мұра болып қалып отыратындығы көрсе
тіліп кетті. Сонымен қатар бұл ұрпақтан ұрпаққа
жетіп отырғаны мәлім. Яғни осы жерде батыр
лық дәстүрдің мәні жатыр деуге болады. Батыр
дың отбасында дүниеге келген сәби ертең сарбаз
болуы тиіс, бұл көшпенді қоғамдағы маңдайға
жазылған әлеуметтік заңдылық, әулеттік қағида.
Эпикалық дастандардың батырлары Ер Қосай,
Ер Тарғын, XVII – XVIII ғасырларда өмір сүр
ген Райымбек, Бөгенбай және басқалары, XIX
ғасырда қазақ халқының азаттығы үшін арпа
лысқан Исатай Тайманов және Жанқожа батыр,
осылардың барлығы әулетінен сарбаздар және
ата-бабасынан батырлар болған. Мұндай әскери
әулетті қазақтар «шынжырлы тұқым», яғни, тұ
қымынан батырлар үзілмеген ұрпақ деп атаған.
Мұндай батырлық дәстүрді «шынжыры үзілме
ген» деп те атаған [2, 68 б]. Батырлық дәстүр –
қаһармандық, дәстүрлі қазақ қоғамында ерекше
әлеуметтік топ – батырларға тән қасиеттер мен
өмір салты. Батырлық дәстүрдің тағы бір негізгі
ерекшелігі – ол батырлардың қару-жарағына да
байланысты болған. Сол заманның батырлары
ның қару-жарағы өте шеберлікпен өңделіп, мық
ты болат металдардан жасалғандарымен қоймай,
ол ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырған. Ерекше
берік болаттан қазақтың халық эпосында ал
мас қылыш атанған қайқы қылыштар жасалған.
Олардың қынабы мен сабына қымбат тастар ор
натылып, қынаптары түрлі бедерлермен, мыса
лы, қыран бүркіттің бас тұлғасымен безендіріл
ген. Міне осы дәстүр жалғасын тауып отырғаны
белгілі [2, 70-71 б].
Қазақ жауынгерлері соғыста қолданған құра
лы – бес қарудың негізгі түрлері жұртшылыққа
біршама белгілі болса, осы заманға дейін толық
сақталмағандықтан, қорғаныс жарақтарының
кейбір түрлерінің тек атаулары ғана айтылып,
олардың қандай болғаны мүлде ұмыт болған, ал
кейбір атауларының өзі де қате мағынада қол
данылып жүр. Бізге жеткен көне жәдігерлердің
бірі – XVIII ғасырда Жетісуда өмір сүрген белгі
лі батыр, жоңғарлармен соғыста белсенді күрес
жүргізген Қырбасұлы Жауғаш батырдан қалған
дүниелер бар. Жауғаш Қырбасұлы (1738 – 1787
жж.) – Ұлы жүз құрамындағы Ботбай тайпасы
ның Қоралас руынан шыққан белгілі батыр, әс
кери қолбасшы, елші. Қазіргі Алматы облысы
ның жерінде туып, Жамбыл облысының жерін
мекендеген. Оның ер-тұрманы, қару-жарағы қа
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зіргі таңда Меркідегі өлкетану мұражайында тұр.
Жауғаш батыр – Абылай ханның әскери қолбас
шыларының бірі болған және сенімді серігі, өз
дәуірінің көрнекті өкілдерінің бірі. Ол Абылай
ханның 1750-1756 жылдары жоңғарларға қарсы
жорықтарында, 1756-1758 жылдардағы Қытай
мен келісімге келуіне, 1768-1774 жылдардағы
Қырғызбен қақтығыстың мәмілелі аяқталуына
бауырлас екі елдің жауласпауына айрықша күш
салып, ауыртпалықты қайыспай көтерген батыр
[4, 157 б].
Жауғаш батырдың қару-жарағы туралы та
рихы Б. Әбділдаұлының «Жауғаш батыр – Абы
лай ханның елшісі» атты кітабында айтылғаны
мен, бірақ осы уақытқа дейін оларға ғылыми
негізде зерттеу жүргізілмеген, бірақ Қ. Ахмет
жан бұл дүниені қару – тану ғылыми тұрғысы
нан зерттеу жүргізген. Яғни Жауғаш батырдың
негізгі қолданған қару-жарағының түрлері: ша
райна тақталары мен сүңгі жебесі. Кезінде Жау
ғаш батыр киген қорғаныс жарағынан болаттан
соғылып жасалған төрт дөңгелек болат қалқан
ша, екі дөңгелек шығыршық сақталып қалған.
Бұл төрт дөңгелек болат тақталар – ертеде қа
зақ жауынгерлері кеудені қарудан қорғау үшін
сауыттың сыртынан киген қосымша жарақ
түрінің негізгі конструктивтік бөліктері. Бұл
қорғаныс жарағы қазақ тілінде «шарайна» деп
атаған. Ал оның тақталарының беттері айнадай
жарқыратылып қоятындықтан оны «айна» деп
аталады [6, 12 б]. Шарайнаның сауыт сыртынан
киілетіндігі жайлы қазақтың батырлық жырла
рында да айтылады.
Бадана көзді берік сауыт,
Баса үстіне киеді,
Және де киді шарайна,
Айсаның ұлы Ахмет,
Ішінде бар ақсауыт,
Сыртында бар шарайна,
Қыдырбай ұлы Қобыланды, –

деп жырланады.
Осы шарайнаның үш типі бар, ал Жауғаш
батырдың шарайнасы үшінші типіне жатады.
Жауғаш батырдың сүңгісінің жебесі төрт қыр
лы болып жасалған екен. Мұражай қорларында
осындай пішіндес сүңгі жебелері бар. Жауғаш
батыр жебесі осы жебелер коллекциясын толық
тырады. Сондықтан бұл жебе қазақ жебесі екені
не ешкімнің дауасы жоқ деп ойлаймын [6, 16 б].
Қазақ батырларының ерекше қасиеттері
– жаудан сескенбейтін батылдық, қалың дұш
панға қарсы шабатын, намыс пен арды жоғары
қоя білетіндік, ағайын – жұрты мен жарына де
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ген адалдық, еліне қамқорлық көрсету. Осы қа
сиеттердің бәрі батырларымыздың бойынан та
былып отырған. Сонымен қатар дастандар мен
жырларда, аңыз-әңгімелерде қазақ батырлары
ның халыққа қамқоршы, жерін, суын, елін, аман
сақтауға бар өмірлерін жұмсағандары үшін, хал
қымыз қимайтын мақтаныш ретінде еске алады.
Қазақ халқының әскери-саяси тарихында даңқ
ты сәттері мол, отанымызды жаудан қорғауда
ерлік көрсеткен батырларымыз көп болған. Қа

зақ халқының әрбір азаматының бойында ба
тырларымызға тән отансүйгіштік қасиет болуы
шарт деп ойлаймын. Батырлық дәстүрді өз дең
гейінде берік ұстаныммен ұстап, өрбіткен Алпа
мыс, Қобыланды, Ер Тарғын, Ер Қосай, Райым
бек, Бөгенбай, Жауғаш т.б. батырлардың қосқан
үлестері мол. Қазақ батырларының ерлік тарихы
бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттігінің
нығаюына, қазіргі ұрпақтың отаншылдық сезім
дерін тәрбиелеуге қызмет етеді.
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Мақалада қыпшақ хандығының этникалық құрамы мәселесі қа
растырылады. Алтай мен Дунай аралығын қамтып, Еуразияның кең
байтақ даласын мекен еткен қыпшақтар – қазақ және өзге де түркі
халықтарының негізін құраған ежелгі тайпалардың бірі болып табы
лады. Олардың құрған хандығы орта ғасырларда Орталық Азия мен
Шығыс Еуропадағы аса ірі мемлекеттердің біріне айналды.
Мақалада зерттеушілер А.Н. Бернштам, Н.А. Аристов, Ю.А. Зуев,
С.М. Ақынжанов еңбектеріне сүйене отырып, қыпшақ атауының шы
ғу тарихына талдау жасалады. Сонымен бірге, мақалада қыпшақтар
дың этникалық құрамы мәселесі зерттеулер мен еңбектерге сүйене
отырып сараланады. Соның ішінде Б.Е. Көмеков қыпшақтардың эт
никалық құрамына қатысты араб тіліндегі деректерді екі үлкен топқа
топтастырып, өзінің бірегей тұжырымдарын жасаған болатын. Қып
шақтардың этникалық құрамына қатысты В.Г. Тизенгаузеннің, Рашид
ад Дин, Ю.А. Евстигнеевтің ойлары қарастырылған.
Түйін сөздер: тайпалық одақ, қоғам, Дешті Қыпшақ, этноним,
Еуразия.
The problem of the ethnic composition of the Kipchaks. Kipchaks,
who lived between the Altai and the Dunai and in the steppes of Eurasia,
is one of the ancient tribes that formed the basis of the Kazakh and other
Turkic peoples. In the Middle Ages Kypchak Khanate was one of the larg
est states in Central Asia and Eastern Europe.
Article based on the works of researchers A.N. Bernshtam, N.A. Aris
tov, Y.A. Zuev S.M. Akynzhanov analyzes the historical origin of the ethn
onym Kipchak. And in an article based on historical sources and research
analyzes the problems of the ethnic composition of the Kipchaks. B.E.
Komekov shared historical sources concerning the ethnic composition of
the Kipchaks into two large groups. The article deals with the idea of V.G.
Tiesenhausen, Rashid ad-Din, Y.A. Evstigneev on the ethnic composition
of Kipchaks..
Key words: tribal union, society, Dasht-i Kipchak, ethnonym, Eurasia.
В статье рассматривается проблема этнического состава кып
чаков. Кыпчаки, которые жили между Алтаем и Дунаем и в степях
Евразии, являются одним из древних племен, оброзовавших основу
казахского и других тюркских народов. В средние века кыпчакское
ханство являлось одним из крупных государств в Средней Азии и
Восточной Европе.
В статье, опираясь на труды исследователей А.Н. Бернштама,
Н.А. Аристова, Ю.А. Зуева, С.М. Акынжанова, дается анализ истори
ческого происхождения этнонима кыпчаки. А также в статье прово
дится анализ проблемы этнического состава кыпчаков. Б.Е. Комеков
разделил исторические источники, касающиеся этнического состава
кыпчаков на арабском языке, на две большие группы. В статье расс
матриваются идеи В.Г. Тизенгаузена, Рашид ад-Дина, Ю.А. Евстиг
неева относительно этнического состава кыпчаков.
Ключевые слова: племенной союз, общество, Дешт-и Кипчак, эт
ноним, Евразия.
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Еліміз егемендікке қол жеткізгелі сан жылдар бойы айтыл
маған тарихтың ақтаңдақ мәселелері зерттеушілер тарапынан
белсенді жазылып келеді. Әсіресе Қазақстанның қола дәуірі
нен басталған этникалық үдерістерінің барысы мен оның қазақ
халқының пайда болуындағы маңыздылығын айқындау өзекті
мәселеге айналып отыр. Қазақ жеріндегі этникалық үдерістер
дің тағы бір кезеңі дамыған ортағасырлық немесе қыпшақ хан
дығымен тығыз байланысты екендігі белгілі. Алтай мен Дунай
аралығын қамтып, Еуразияның кең байтақ даласын мекен еткен
қыпшақтар – қазақ және өзге де түркі халықтарының негізін құ
раған ежелгі тайпалардың бірі болып табылады. Олардың құр
ған хандығы орта ғасырларда Орталық Азия мен Шығыс Еуро
падағы аса ірі мемлекеттердің біріне айналды. Ежелден мәлім
болған тайпалар одағы мәселесі түрлі тарихи кезеңдердегі
зерттеушілердің назарын өзіне аударғаны белгілі. Нәтижесін
де қыпшақтардың саяси тарихымен қоса, олардың этникалық
құрамы мен көршілес мемлекеттермен арадағы түрлі сипатта
ғы байланыстарының тарихы ашылды. Дегенмен осы тақырып
көлемінде әлі де болса өзектілігін жоймаған мәселелер де же
терлік. Солардың қатарында қыпшақтардың этникалық құрамы
мәселесін атап өтуімізге болады. Аталмыш мәселе ұзақ жылдар
бойы отандық және орыс, Еуропа зерттеушілерінің зерттеу жұ
мыстарының негізгі нысаны болып табылды.
Қыпшақ сөзі ұзақ жылдар бойы ұлан-ғайыр территорияның
атауы ретінде тұрақты түрде қолданылып келгенімен, этни
калық құрамына келгенде қыпшақ атауы топтастырушылық
сипатта дамыды. Демек қыпшақ атауы бірнеше тайпалардың
басын қосты. Сондықтан қыпшақтардың саяси-әлеуметтік та
рихын зерттеушілер екі бағытта қарастыруды ұсынады. Оның
бірі – тайпалық одақтар көлеміндегі этникалық тарихы болса,
екіншіден – қыпшақтар құрған саяси-әлеуметтік құрылымның
құрамына қосылған өзге де территориялар мен тайпалардың эт
носаяси тарихы болып табылады [1, 153-154 бб.].
Жалпы осы уақытқа дейін осы тұжырым қолданылып келді:
қыпшақ атауы туралы алғашқы мәліметтер Сыма Цянның «Щи
цзи» (Тарихи жазбалар) еңбегінде кездеседі. Аталған еңбекте
ғұн билеушісі Мөде Шаньюдің цюйще халқын жаулап алған
дығы туралы айтылады. А.Н. Бернштамның пікірінше, «цюй
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ще» сөзі ежелгі қытай иероглифі бойынша қый
шақ деп оқылады.
Қазіргі уақытта қыпшақтардың шығу тегін
С.Г. Кляшторныйдың негізгі этникалық атауы
ежелгі түрік тайпасы сир тайпасымен байланыс
тырады. Қытай деректерінде Н.Я. Бичурин мен
Л.Н. Гумилев көрсетуі бойынша телес тайпала
ры: сеяньто, хойху, киби, кун, сыгйе, адйе, тун
ло, байси, байегу, пугу, юаньге, дубо, гулиган, до
ланге, хун. Қытай деректерінде Телес тайпалары
Телек деп берілген. Сондықтан Қытай жылнама
ларынан алынған деректерде Телек атауы Теглек
немесе Телес деген мағынаны білдіреді. Сеянто
өз әулет есімін Сир деп атады. Арғы аталары Ен
даны талқандап, олардың еліне үстемдік етті де,
осылайша, Сеянто аталып кетті. Түрік қағанаты
ыдырағаннан кейін Сеянто қағанатын Елтер ди
настиясынан шыққан билеушілер болды. Олар
біртіндеп Енисей қырғыздарын бағындырды.
Бұл кезең Алтайдан Хинганға дейінгі және Го
биден Керуленге дейінгі үлкен аймақтың Сеянто
қағанатына қағанатына бағынып, оны осы кеңіс
тіктегі барлық Теле, Түркі және Ұйғыр тайпала
ры мойындаған кезең еді. 641 жылы Иенчу білге
қаған мен қайтыс болған Ел қағанның туыста
ры арасында қақтығыс басталады. Ол туыста
ры Қытайға жұмыс істейтіндер еді. Сол үшін
Сеянтолықтар Қытаймен де соғысты.646 жылы
ұйғырлар бастаған тоғыз оғыз одағы көтеріліс
ті бастайды. Тан империясымен біріккен олар
Сеянтолықтарды талқандайды.
Қайтадан өз үстемдігін орнатуға тырысқан
Сеянтолықтарды Қытайлар 668 жылы басып тас
тайды. Сөйтіп сирлер бұрынғы жаулары түркі
лермен Тан империясының қол астына қарайды.
679 жылы олар көтеріліс жасап, екі жыл бойы
Қытаймен кескілескен шайқастары нәтижесін
де 681 жылы Түрік қағанатын қайтадан қалпына
келтіреді.
Тоныкөк жазуында 726 жылы билеуші тайпа
деп сир және түрік тайпасы деп, ал бағынышты
тайпаны тоғыз оғыздар деп көрсетеді. Сир тай
пасын алты сир тайпалық одақ деп иерархиялық
саты бойынша екінші орында, бағынышты тайпа
ретінде оғыздар мен эдиздарды көрсетеді.
687-691 ж., 714-715 ж., 723-724 жылдар ара
лығындағы ұйғырлар көтерілісі Түрік қағанаты
ның жойылуына алып келді. Талқандалған сир
тайпалары Толы мен Орхон өзені жағасынан
солтүстік Алтай мен Шығыс Тянь –Шаньға қо
ныс аударады [6, 10-12 бб.]. Олар кейін қыпшақ
атауымен тарих сахнасына шыға бастайды. Олар
осылай көп қырылғандары үшін, жеңілгендері
үшін атауларын өзгертті. Бұл атауды да ұйғыр
лар кемсітіп қолданған тәрізді.
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Қыпшақтардың этникалық құрамы мәсе
лесі – зерттеушілер тарапынан едәуір қарасты
рылды. Б.Е. Көмеков қыпшақтардың этникалық
құрамына қатысты араб тіліндегі деректерді екі
үлкен топқа топтастырып, өзінің бірегей тұ
жырымдарын жасаған болатын. Бұл топтардың
ішінде автор Ан-Нувайри мен ибн Халдунды
бір топта қарастырып, Ахмед ат-Тини мен АдДимашкиді екінші топта қарастыру арқылы
қыпшақтардың этникалық құрамы жеті тайпа
дан тұрған деген мәліметті алған. Олардың қа
тарында елбөрілі, тоқсоба, йетиоба, дурут, бұр
жоғлы, қарабөрікті, жерсан тайпаларын атауға
болады [3, 118-127 бб.]. Әрине бұл аталған төрт
автордың еңбектерінде өзге де тайпаладың атауы көрсетіледі. Олардың қатарында қанғароғлы,
анжыоғлы, құлабаоғлы, қотан, баджна, башқұрт
және өзге де тайпаларды атауға болады. Алайда
көптеген зерттеушілердің пікірінше бұл тайпа
лар қыпшақ тайпалық одағына кірмеген. Демек
араб-парсы авторлары Дешті Қыпшақ жерінде
өмір сүрген тайпалардың барлығын қыпшақтар
дың құрамында қарастырған. Әрине бұл тайпа
лардың этникалық шығу тегін негізге алатын
болсақ қыпшақтарға жақындығын табу қиын.
Дешті Қыпшақ территориясын мекен еткен тай
палардың барлығы дерлік қыпшақ болып табыл
майтындығы туралы нақты тұжырым жасауға
болады. Демек қыпшақтардың саяси әлеуетінің
жоғары болуы нәтижесінде өзге де түркі тілдес
тайпалардың шығу тегі қыпшақтармен тығыз
байланыстырылып, уақыт өте қыпшақ атын өз
деріне алған. Сөзсіз қыпшақ тайпалық одағына
кіретін тайпалар әртүрлі түркі тілдерінде, тіпті
моңғолдық диалект те сөйлеген сыңайлы. Деген
мен моңғол тілінде сөйлейтін тайпалар қыпшақ
тайпалық одағында көп кездесе бермеген сыңай
лы. Зерттеушілердің жұмыстары арқылы қып
шақтардың тайпалық одағының құрамы негізгі
және ұсақ тайпалар ретінде бөліп қарастыруға
болады. Негізгі тайпалардың жалпы саны жеті
тайпадан тұрса, қосымша тайпалардың саны то
ғызға жетсе керек. Бұл тайпалардың әрқайсысы
әулеттік, әлеуметтік және саяси беделіне қарай
реттеліп отырған. Өйткені қыпшақ хандығында
беделі де саяси ұстанымы да жоғары тайпалар
дың бірі – елбөрілер болған. Түркі қоғамында
қасқырдың бейнесі мен оның түркілердің пайла
болуындағы рөлі жоғары бағаланғаны белгілі.
Қыпшақ қоғамында елбөрілермен қатар,
тоқсоба (тоғыз тайпалы) тайпасының да беде
лі жоғары саналды. Ертістен Днестерге дейін
гі аралықты қамтып жатқан Дешті Қыпшақ дәл
осы екі тайпа арасында батыс және шығыс бо
лып бөлінді. Мысалы тоқсоба рулық әулеті Ба
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тыс қыпшақ бірлестігін басқарып тұрса, елбөрілі
руының хан әулеті Шығыс қыпшақ хандығын
басқарды. Сонымен қатар йетиоба, дурут, әл-арс
тайпалары қыпшақ тайпалық одағының белді
мүшелеріне айналды.
Қыпшақтардың саяси ұстанымының артуы
көршілес өмір сүріп келген өзге де түркі тайпа
лары қимақ, печенег, оғыз, сонымен қатар иран
тілдес тайпаларды өз құрамына қосты. Қыпшақ
тайпалық одағының құрамындағы тайпалардың
ішінде Х ғасырда Арал маңын мен Каспий же
рін мекен етіп келген башқұрттар да айтылады.
Жалпы қыпшақ этникалық қауымдастығының
қалыптасу үдерісін толық ашып көрсету үшін
тайпалық одақ құрамына қимақ (имек, манқұ
роглы), оғыз (ұз және тағ), печенег-башқұрт
(башкұрт, бажанак, бажа), ас, қуман (куманлу,
бұржоғлы ( және жортан) тайпалары мен қып
шақ тайпаларынын өздері (бөрілі/ елборілі, тоқ
соба, йетиоба және тортоба) енгендігін атап өту
маңызды мәселе болып табылады.
Қыпшақтардың этникалық құрамына қатыс
ты В.Г. Тизенгаузен Ибн әл-Асирдің еңбегіне
сүйене отырып төмендегідей тайпалардың тізі
мін көрсетеді: тоқсоба, йета, бұржоғлы, бұрлы,
қаңғуоғлы (қаңғароғлы), анжыоғлы, дурут, қара
бароғлы, джузнан, қарабөрікті, қотян тайпалары.
Сонымен қатар ибн Халдунның еңбегіне сүйене
отырып тоқсоба, сета, бұржоғлы, елбөрілі, қана
ралы, оғлы, дурут, қалабалы, жерсан, қарабөрік
ті, құнын тайпаларын қыпшақтардың этникалық
құрамына жатқызған [4, 64-65 бб.].
Қыпшақтардың этникалық құрамына кірген
тайпалардың ішінде Рашид ад-Дин әсіресе ұран
тайпасының беделі жоғары болғандығы туралы
мәлімет келтіреді. Өйткені қыпшақ қоғамында
ғы лауазымды тұлғалардың көпшілігі дәл осы
ұран тайпасынан болғандығы туралы да айтыла
ды [5, 27 б.].
Сонымен қатар қыпшақтардың этникалық
құрамындағы тайпалардың өзара қарым-қатына
сы мәселесіне қатысты ан-Нувайридің келтірген
мәліметтерінде басқа да шатастырулар кездесе
ді. Атап айтқанда ан-Нувайри дурут және тоқ
соба тайпалары арасындағы қақтығыстарды си
паттай келе, дурут тайпасын қыпшақ, ал тоқсоба
тайпасы моңғолдарға жататындығын жеткізген.
Алайда бұл екі тайпа да түркі тілдес тайпалар
дың қатарына жататындығын орыс зерттеушісі
Ю.А. Евстигнеев өзінің еңбегінде жан-жақты
қарастырып, талдаған. Оның пікірінше дурут
тайпасы батыс, тоқсоба шығыс түркілердің құ
рамында болып келген және араб авторлары
оларды тек татарлардың көршісі болғандықтан
ISS N 1563-0269

ғана қате мәлімет қалтыруы мүмкін. Автор қос
тайпаның да орыс деректерінде тоқсобалықтар
деген атаумен белгілі болған деген мәлімет қал
дырады. Сонымен қатар зерттеушінің пікірінше,
«оба» сөзі моңғолдың ру деген сөзінің мағына
сын білдіреді [6, 160-164 б.].
Зерттеуші Г.Е. Грумм-Гржимайло қыпшақ
тайпасының шығу тегін және олардың осындай
ұлан-ғайыр территорияға иелік ете бастауы мә
селесін арнайы көтеріп, өзінің еңбегінде қып
шақтарды сонау қола дәуірінің өзінде-ақ саяси
және мәдени ерекшелігі болған тайпалар ретін
де сипаттап, андроновшыларды қыпшақтардың
арғы бабасы ретінде бағалайды. Ал кейіннен
олар Алтай өңіріне қоныс аударып, жергілік
ті тайпалармен нақтырақ айтқанда қаңлы тай
паларымен араласып кеткен. Осылайша автор
қыпшақтар уақыт өте келе орыс деректеріндегі
«половшылар», венгр хроникаларындағы «ку
мандар» атауымен таныла бастаған деген мәлі
мет қалдырады [7, 57-59 бб.]. Әрине автордың
бұл пікірі өзге де осы мәселе төңірегінде зерттеу
жұмыстарын жүргізген автордың еңбектерінде
кездеседі. Мысалы, Мысалы П.В. Голубовский
қыпшақтардың оғыздардан гөрі қаңлы тайпала
рымен тығыз байланыста болғандығы туралы
пікір білдірген болатын. Тіпті автор қыпшақтар
мен қаңлыларды бір тайпа болған деген нақты
тұжырым жасаған. Ол турасында: «Қыпшақтар
мен қаңлы тайпалары өзара бөлінгенге дейін бір
тайпаны құраған. Тек уақыт өте келе ғана бұл
түркі тайпалары өзара печенег-қаңлы, түркілер,
оның ішінде оғыз тайпалары және қыпшақ-ку
мандар болып бөлінген. Осы себептен ғана қып
шақтар оғыздармен жақындығы болған. Сон
дықтан қыпшақтар ежелде оғыз болуы мүмкін,
ал оғыздар ешқашан қыпшақ болмаған деген»
пікір білдіреді [8, 146 бб.]. П.В. Васильев өзінің
«История и древности восточной части Средней
Азии от Х до ХІІІ века, с приложением перево
да китайских известий о Киданиях Джурджитах
и Монголо-татарах» атты жұмысында жоғарыда
аталған пікірді қолдайды. Автор қыпшақтардың
қаңлы тайпалармен ұқсас әрі бір тайпа болғанды
ғы туралы тұжырым жасаған [9, 124 б.]. Алайда
С.Г. Кляшторныйдың пікірінше қыпшақтардың
Сырдария мен Арал маңын жаулап алуы «қаң
лы» этнонимінің қайта пайда болуына әкелген.
Өйткені қыпшақ тайпа көсемдері Сыр бойында
өмір сүрген қаңлы тайпасын өздерінің генеоло
гиялық түп тамыры ретінде пайдалануды көзде
гені туралы мәлімет береді. Алайда П.В. Голубо
вский мен П.В. Васильевтің пікірлерінен кейін
қыпшақтардың шығу тегінде оғыздармен тығыз
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байланыстылығы мәселесі тарихнамада түпкі
лікті қарастырылмады десек қате болар. Өйткені
өз кезегінде Н.А. Аристов қыпшақтардың этно
генезінде оғыздардың алар орны ерекше болған
дығын көрсеткен болатын [10, 272 б.]. Біздің пі
кірімізше бұл ретте Г.Е. Грумм-Гржимайлоның
пікіріне келісуге болады. Өйткені оғыздар мен
қыпшақтардың шығу тегі және алғашқы мекен
ете бастаған аймақтарында өзіндік ерекшелік
тер бар. Дегенмен қыпшақтар өз кезегінде оғыз
тайпалық одағына да кірген сыңайлы. Жалпы
оғыздар мен қыпшақтар арасындағы этно-саяси
байланыстар оғыз тайпаларының Орталық Азия
территориясында шешуші күшке ие болып тұр
ған кезеңмен тұспа-тұс келеді. Оған дәлел Оғыз
хан туралы аңыз бойынша оның ұлы Қыпшақ
Оғыз ханның әскери басшыларының бірі болған.
Ал Рашид ад-Диннің мәліметіне сай қыпшақтар
белгілі бір кезең аралығында оғыздың 24 тайпа
лық одағына кіріп, тығыз араласып кеткен [2, 60
б.]. Біздің пікірімізше уақыт өте тайпа басшыла
рының шешімімен қыпшақтар Алтай және Қа
зақстанның далалы аймақтарына қоныс аудара
бастаған. Демек қыпшақтар мен оғыз тайпалары
арасында ежелден қалыптасқан этникалық бай
ланыстар болғанымен, бұл тайпалардың шығу
тегінде өзіндік ерекшеліктер бар.
Қыпшақтардың қаңлы тайпаларымен ара
дағы байланысы мәселесінде В.В. Бартольд та
өзіндік тұжырым жасап, қыпшақтарды қаңлы
тайпаларынан бөліп қарастыруды ұсынған бо
латын. Дегенмен автордың пікірінше, ХІІ-ХІІІ
ғасырлардағы мұсылман деректерінде «қаңлы»
және «қыпшақ» сөздері бір мағынада қолда
нылғандығы туралы ақпарат береді [11, 272 б.].
Сонымен қатар В.В. Бартольдтың қыпшақтар
дың этникалық құрамы турасындағы тұжырым
дарында сай қыпшақ, қимақ, кумандар мен по
ловшылардың шығу тегіндегі ортақтық мәселесі
көтеріледі және автор түркі халықтары, соның
ішінде қазақ халқының этногенезінде жетек
ші роль атқарғандығы туралы нақты тұжырым
жасайды. Біздің пікірімізше бұл алдымен қып
шақтардың көршілес түркі тайпалары мен өзге
де этникалық топтармен тығыз қарым-қатынас
орнатуында деп білеміз. Әрине қыпшақтармен
тығыз байланыс орната алған түркі тайпалары
күнделікті өмірі мен салты-дәстүріне қыпшақ
тық элементтерді де қабылдай бастаған. Сон
дықтан болар ортағасырлық авторлар уақыт өте
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осы тайпаларды да қыпшақтар қатарына қосып
қарастырған. Зерттеу жұмыстарына мән берсек,
ХІ ғасырдың бірінші жартысынан бастап моңғол
шапқыншылығына дейінгі аралықта қыпшақтар
дың этникалық құрамы қалыптасудың жаңа са
тысына көтерілген. Мұндай сапалық ерекшелік
алдымен қыпшақ хандарының Еуразия даласын
дағы саяси ұстанымы және беделінің артуымен
тығыз байланысты. Өйткені XI ғасырдың ба
сында Қимақ қағанаты тарағаннан кейін, ки
мек, қыпшақ және куман тайпаларының бұрын
жайлаған жерлеріне де әскери-саяси жетекшілік
қыпшақ хандарының қолына көшкен болатын.
XII ғасырда қыпшақ тайпалары Алтайда, Ер
тістің жоғарғы жағында наймандар, қаңлылар,
керейттермен шектессе, солтүстікте қырғыздар
және хакастармен көрші болған.
Осылайша бірнеше ғасыр шеңберінде, өз
дерінің құдіретті хандығын құру жолында қып
шақтар Еуразия даласын мекен еткен бірнеше
түркі әрі көршілес тайпалармен белсенді этно
саяси қарым-қатынастар орната алды. Қыпшақ
тардың үлкен саяси күшке ие болу нәтижесінде
бұл қарым-қатынастар барысында қыпшақтық
белгілер үстем болып, тек өмір сүру ерекшелігі
ғана емес, тіпті тайпалар қыпшақ тайпалық ода
ғына кіру арқылы өздерінің тарихи атауларын
жоғалта бастады. Байқағанымыздай қыпшақ
тайпалық одағының құрамы ұзақ әрі күрделі
жағдайда қалыптасты. Әрине бұл үдеріс қып
шақ тайпалық одағының этникалық құрамын
күрделендіре түскен болатын. Тайпалық одақ
құрамына түрлі этникалық топтардың мүше
болғанымен, олардың біріктіруші де факторлар
өте көп болды. Олардың қатарында ортақ түр
кі тілі мен ортақ мәдени құндылықтарды атап
өтуімізге болады. Дегенмен түрлі этникалық
топтардың бір тайпалық одақтың құрамында
бірлікте өмір сүруі де қиын мәселе. Тіпті мұн
дай тайпалар арасындағы алауыздық моңғол
шапқыншылығы қарсаңында күшейе түскен.
Сөзсіз моңғол шапқыншылығы қарсаңында Ор
та Азия жеріндегі ірі мемлекеттік құрылымның
ішіндегі шиеленісті этникалық қарым-қатынас
тар түрлі саяси күштерге оң ықпал етті. Нақты
рақ айтқанда моңғолдардың Орта Азия мен Қа
зақстанды жаулап алуы әрекеттерінің лайықты
қарсылық көрмеуіне де қыпшақ тайпалық ода
ғындағы этникалық үдерістері барысындағы
қарама-қайшылық себеп болса керек.
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Бұл мақалада Моңғол империясының негізін қалаушы Шыңғыс
ханның әскери жоспарлауы мен жеңіске жеткізген қанды жорықтары
туралы айтылады. Шыңғыс хан өзінің жорықтарымен бүкіл әлем та
рихына, мәдениетіне, даму үрдісіне әсер етті. Соның ішінде, Қазақ
стан мен Орта Азия жеріндегі халықтардың өміріне елеулі өзгерістер
әкелді. Ол өзінің жаулап алу жорықтары арқылы Қазақстан жерінде
гі тайпалардың құрамын өзгертті. Жаулап алған жерлердегі бұрын
ғы қалыптасқан мемлекеттердің орнына жаңа мемлекеттер, ұлыстар
пайда болды. Бытыраңқы қазақ тайпаларын біртұтас мемлекетке шо
ғырландырып, қазақтың халық болып қалыптасуына алғы шарттар
жасады. Мақалада Шыңғыс хан армиясының өсіп жетілуі бес кезеңге
бөліп қарастырылады және соғысқа шығар алдындағы әскери жос
парлаулары, әскерді бөліктерге бөліп қалай басқарғандығы, әскер
лерінің атаулары, соғысу тактикасы туралы айтылады. Сондай-ақ, ма
қалада Моңғол империясы құрылғаннан бастап әлемнің шет-шетіне
жасаған жорықтары айтылады. Олар: Сібір мен Шығыс Түркістанға,
Цзинь мемлекетіне жорығы, Бейжінді алғаны, Солтүстік Қытай түгел
Шыңғыс ханның билігіне көшкендігі, Корея патшалығы Шыңғыс хан
әскерлеріне тізе бүккендігі және Шыңғыс хан әскерлерінің Жетісу
ды, Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алғандығы туралы айтылады.
Түйін сөз: империя, әскер, жорық, тактика, дипломатия, хан, қа
ру-жарақ.
In this article Chinghiz khan, about the founder of the great Mongolian
empire will be told about military tactics and victories. Chinghiz khan the
bloody campaigns promoted development, thereby having changed world
history and culture. Especially it promoted change of a way of life of the
Average and Asian people, in particular to inhabitants of the territory of Ka
zakhstan. The campaigns it changed structure of the tribes living in the ter
ritory of Kazakhstan. Instead of the states won by Genghis Khan there were
new states, tribes. He created conditions in order that small tribes joined
other tribes, thereby having created the whole state. In this article it will
be said that creation and development of army Chinghiz khan will consist
of 5 periods both about tactics, and how it operated the army. And having
read article we can learn in more detail about creation of the great Mongo
lian empire and about campaigns worldwide. For example: a campaign to
Siberia and to East Turkestan, war with the Tsinsky empire, both a capture
of Beijing, and full submission of northern China and submission of the
Korean state and Chingizkhan’s campaign on the territory of Kazakhstan.
Key words: empire, army, campaign, tactics, diplomacy, khan, weapon.
В этой статье говорится о военной тактике и победах Чингиз ха
на, основателе великой Монгольской империи. Чингиз хан своими
кровавыми походами способствовал развитию мировой истории и
культуры. Особенно он поспособствовал изменению образа жизни
Средне-Азиатских народов, в особенности жителям территории Ка
захстана. Своими походами он изменил структуру племен, прожи
вающих на территории Казахстана. Вместо государств, завоеванных
Чингисханом, появились новые государства, племена. Он создал ус
ловия, чтобы маленькие племена присоединились к другим племе
нам, тем самым создав целое государство. В этой статье будет го
вориться о том, что создание и развитие войска Чингиз хана будет
состоять из 5 периодов, о тактике, и о том, как он управлял своим
войском. И прочитав статью, мы можем подробнее узнать о созда
нии великой Монгольской империи и о походах по всему миру. К при
меру: поход на Сибирь и на Восточный Туркестан, война с Циньской
империей и взятие Пекина, и полное подчинение северного Китая и
подчинение Корейского государства и поход Чингизхана на террито
рию Казахстана.
Ключевые слова: империя, армия, поход, тактика, дипломатия,
хан, оружие.
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XIII ғасырда моңғол әскерінде «қаруланған халық» пен
«шекаралық» әскери ұйымдардың болғанын білеміз.
Халық пен әскери ұйымдардағы параллелдік шекаралық
жүйенің арқасында соңғы моңғол дәстүрі бойынша айтарлық
тай көлемді ұйымдасқан әскери бөлімшелер үш бөлікке бөлін
ді, негізгісі: 1 – орталық (Кель) – Шыңғыс ханның билігінің
тұсында Кая қойылды; 2 – сол қанат немесе сол қол (шығыс бө
лігі) – Мұқалдың басшылығымен зюнгар; 3 – оң қол немесе оң
қанат (батыс бөлігі – барун гар), Богурчиге тапсырылған билік.
Шыңғыс хан оны бұл жауапты қызметке тағайындай отырып,
былай: «Жасаған тоғыз қылмысыңнан сені босатамын және ба
тыс бөлікті биік шыңдарға жеткіз, – дейді. Мұқалыға да жинақ
тың сол қолы бол», – және Қарауын шыңына шейін Оңтүстік
бөлікті басқар, – дейді. – Осы тұстағы «жинақ» сөзі тура мағы
насында емес, бірдей мағынаға ие «түнектің басшысы», яғни әр
қанатта болатын он мыңдық әскерден тұратын корпустың бас
шысы дегенге ие. Негізінен жинақ сөзі осы тұста «шен» деген
мағынада қолданылады, заманауи әскерлерде «дивизиялық ко
мандир» тек дивизияны басқарып қоймай, сонымен қатар, кор
пусты, тіпті әскерді де басқарып отырған [1, 96 б.].
Әлемді дүрсілкіндірген Шыңғыс қаған армиясының өсіп
жетілуін бес кезеңге бөліп қараса болғандай. Бірінші кезең. Тэ
мужин 16 жасында (1178 ж.) өз бетімен алғаш атқа қонып, жау
айдап кеткен сегіз сары құла жылқысының соңына түсіп келе
жатып жол жөнекей келешек ұлы қолбасшыларының бірі Бо
горчоны кездестіріп екеуі Тэмужиннің жылқысын жау қолынан
құтқарған оқиғадан басталып, 1182 жылы Хамаг Моңғол ұлы
сының әскери жүйесін қайта құра бастағанға дейінгі уақытты
қамтиды. Бұл кезеңде Тэмужиннің қарулы тобы тек оның ініле
рі (Хасар, Белгутей) және анда-достары Боғорчы, зелме қатар
лы санаулы адамдардан құралды. 1178 жылы Тэмужин ауылы
Бурге қабағында отырғанда үш жүз Меркіт жасағы Тэмужин
ауылын шауып Тэмужиннің жаңа түскен жас жары Бөрте, Бел
гутейдің анасы Сәжігүлді қолға түсіргенде Тэмужиннің төңі
регінде тек жоғарыдағы санаулы адамдар ғана болғандықтан
меркіттерге қарсылық көрсете алмады. Есукей батыр өлгеннен
кейін Боданшар әулетінен ру-ру, ауыл-ауылы мен ыдырап Тэ
мужиннің маңайында Хабул хан әулетінен – санаулы ғана жұрт
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қалған еді. Тэмужин 1179 жылы Кереиттің То
ғорыл ханы, Жажирдайлық Жамухамен бірлесіп
Меркіттерге қарсы аттанғанда Тоғорылдың өзі
бас болып Тэмужиннің қарамағындағы жұрт
тан бір түмен қол әзер жинады. Бірақ бастауы
ауыр болса да үштік одағы меркіттерді жеңуі
Тэмужиннің қабырғасын қатайтып өзіндік әске
ри тобын жасақтауға мүмкіндік алды. Осы мүм
кіндікке сүйене отырып Тэмужин 1181 жылы
Жамухадан бөліне көшті. Бұл көшу Тэмужин өз
алдына ел болып Хамаг моңғолдың шаңырағын
қайта көтеруінің бастамасы болды. Нәтижесінде
нирун моңғол тайпалары Тэмужин төңірегінде
топтасып Хамаг моңғол ұлысының шаңырағын
қайта көтеріп Тэмужин хан сайланды [2, 255256  б.].
Екінші кезең осы оқиғадан бастап 1204
жылы көктемде найман жорығына аттанған
ға дейінгі уақытты қамтиды. Тэмужин Хамаг
моңғолға хан сайланып «Боғорчының ұлы Үгэ
лэн черби, Хачиун-Тоқырауын және ағалы іні
лі Жетей, Доголху төртеуіне қорамсақ, садақ
асындырған оқиғасынан моңғол мемлекетінің
ресми армиясының негізі қаланды деп қарауға
болады. Архай Хасар, Тақар, Сүкекей, Чауырхан
төртеуіне елінің шекарасын күзету міндеті жүк
телді. Әрине бұларды тек төрт адам деңгейінде
қарауға болмайды, олар тек топ басындағылар.
Бірақ аталған кезеңде Тэмужиннің қарулы қолы
ру-тайпалық деңгейден аса алмады. 1190 жы
лы Жамуха мен Тэмужин арасында болған Да
ланбалжуд (Он үш хурен) шайқасы, 1201 жылы
Татарлармен болған алғашқы шайқас, Журкен
дермен болған қақтығыс, Хүйтэн шайқасы, 1203
жылы Керент және Моңғол аралық Мәуелі биік,
Халзан Элээт шайқасы барлығы да ру-тайпа
лық, хурендік жүйеде өтті. Егер Даланбалжудта
ғы шегініс, Хүйтэн шайқасындағы қиянкестікті
айтпағанда аталған шайқастарда Тэмужин же
ңіске жетті. Ал Найман хандығы мен айқасатын
күн туғанда Тэмужин іргелі елге қарсы бұрын
ғы хурендік жүйемен аттану жеткіліксіз екенді
гін түсінді. Сөйтіп ол Найман жорығы алдында
әскери жүйесіне түбегейлі өзгеріс енгізді. Осы
мен Тэмужин армиясы өсіп өркендеуінің үшін
ші кезеңі басталды. Бұл кезең Тэмужин бастаған
моңғол әскерлерінің басқару жүйесінде жүр
гізген түбегейлі реформациямен айшықталды.
Тэмужин Найман жорығына аттанар алдында
бұрынғы рулық «хурен» жүйесінен бас тартып
өзінің әскери стратегиясында алғаш рет ондық,
жүздік, мыңдық жүйесін енгізді. Ішкі әскерінің
(кешиктен) құрылымына сексен хэвтүүл (жа
тақ немесе түнгі күзет), жетпіс Торгут (күндізгі
күзет) жүйесін енгізіп олардың әрқайсысының
336

басшылары, мыңбасылары және нұсқаушы алты
Черби (бас офицер немесе ноян) тағайындады.
Үздік мың батырлар тобын жасақтап оны басқа
руды інісі Хасарға тапсырды. Жортуыл тәртібіне
төтенше мән берілді. Жортуыл ережесі бойын
ша «үш түн жортып үш күн ат арқасын суытып
тыныс алатын болды». Бұл мыңдаған жылдық
тарихы бар көшпенділердің әскери жүйесіндегі
моңғолдық бет-бейнесі бар әскери реформа еді.
Осындай түбегейлі реформацияның арқасында
жаңадан бас көтеріп келе жатқан моңғолдар най
мандарды жеңеді. Бұл жеңіс моңғолдардың және
бір қадам алға ұмтылуына жәрдем болды. Енді
гі жерде моңғол үстіртінде іс жүзінде Тэмужин
бастаған моңғолдарға тең келетін күш қалмай
барлығын моңғол туының астында бас қосуға
мәжбүр етті [2, 256-257 б.].
1206 жылы Моңғол мемлекетінің құрылуы
қаһарлы моңғол армиясын құрудың аса маңыз
ды төртінші кезеңі болды.
Моңғолдың атты әскері ауыр жеңіл атты әс
кер деп екіге бөлінеді. Ж.Саундерестің сурет
теуі бойынша ауыр атты әскерлер тобы сауыт,
дулыға киіп қылыш, семсермен қаруланады. Ал
жеңіл атты әскер сауыт, дулыға кимейді, садақ
асынып жеңіл найза ұстайды. Ежелгі түркілер
сияқты моңғол әскерлері де ер қаруы – бес қару
ын: (Садақ, ысқырма жебе, сауыт, найза, қылыш,
семсер) асынады. Садақ жебе көшпенділердің ең
сенімді қаруы болды. Моңғол армиясы осы қару
лардың өзімен-ақ орман жұрты, ұйғыр және қар
лұқтарды бағындырды. Си Ся еліне қарсы төрт
дүркін шабуыл жасап жеңіске жетті. 1211-1217
жылдар аралығында Алтын мемлекетін үш дүр
кін шапты. Бірақ бұл шабуылдарды бірден же
ңіске жетті деп айту қиын. Ат үстінде жүріп дала
соғысында жатыққан моңғолдар үшін қаланың
қорғаныс, бекіністерін алу оңайға түскен жоқ.
Шығыс Цзин жорығы моңғолдарға үлкен сабақ
болды. Бұл жолғы жорық Шыңғыс хан армиясы
үшін және бір реформаны талап етті. Осыған
байланысты Моңғол армиясының кемелденуінің
соңғы бесінші кезеңі басталды. Аталмыш кезең
моңғол армиясы қала қамалдарды алу әдіс айла
сымен қоса отты қару игеруімен ерекшеленді.
1211 жылы сол кехдегі Цзин мемлекетінің
орталығы Жунду қаласының Лиу жегли қама
лын шабуылдау кезінде моңғолдың көп сарбазы
қамал ішінен атылған ұлы мылтықтың (пушка)
оғынан қаза болды. 1212 жылы Цзин елінің Си
Жиң қаласына шабуыл жасап қаланы ала ал
май қағанның өзі жарақат алып шегінуге мәж
бүр болды. Сол кезде Шыңғыс хан өзіне қызмет
етіп жүрген шүршіт қолбасшысы Самухадан өз
әскерінің мұндағы сәтсіздігінің себебін сұраған.
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Сонда Самуха «Мәртебелі батыр қаған сіз сұра
дыңыз, мен айтайын алдын ала отты мылтықпен
атқыламай қаланы шабуыл мен алу мүмкін емес»
деген. Шыңғыс қаған дереу қол астына 500 сар
баз беріп Самуханың басшылығында отты қа
руы бар әскери тобын жасқтайды. Нәтижесінже
Мұқылай бастаған топ отты қарудың көмегімен
Шандунның Эй Ду қаласын басып алған оқиға
дан кейін моңғол әскері Цзин қалаларын бірінен
соң бірін ала бастады. Бұл моңғолдың инженер
лік әскери тобын құрудың бастамасы болды.
Шыңғыс хан армиясы 1216 жылы Цзин жорығы
нан еліне оралғанда отты қару емес, қамал бұза
тын механикалық техника, үрлеген тұлып жасап
дариядан өтетін амал, мина, ысқырық жебелер,
тіптен биологиялық қарудың түрлерін игеріп
қайтты [2, 257-259 б.].
1211 жылдың көктемінде моңғол әскері Ке
рулен өзенінің тұсындағы өзінің құрама пункті
мен жорыққа аттанады; Ұлы Қытай еліне жету
үшін 750 шақырымды артқа тастау қажет болды.
Азық-түлік үшін әскердің соңынан көптеген та
бындар қуып отырды.
Жорықта Шыңғыс ханды төрт ұлы қорғап
жүрді, олар: Жошы, Шағатай, Үгедей мен Төле.
Алғашқы үш ұлы әскерде командалық қызмет
терге ие болды, ал кіші ұлы әкесінің көзі тірісін
де таққа отырып, 100.000 адамнан құралған үз
дік моңғол әскерін әскери орталықта басқарып
отырды.
Өте үлкен жылдамдықпен бірнеше айдың
ішінде Цзин әскерінің қарсылығына тоқтатып,
ондаған бекініс қалаларымен қоса үлкен тер
ритория жауланып алынды. Бұндай жетістік
ке жету үлкен таң қалысты тудырады. Моңғол
қағанының ойымен әбден таныс болып қалған
цзиндықтар 1211 жылдың көктемінде қарсы тұ
руға дайын болып үлгерді. Алайда, бірнеше ай
лардан соң олардың бар үміті мемлекеттің оң
түстік облыстарындағы жаңа күштерді құруға
бағытталып, Енкин қабырғасының беріктігінде
орнатылды.
Негізінде, Шыңғыс хан бұндай бекіністі өзі
нің ескі қару-жарақтарының көмегімен алаты
нына қарсыластың рухы төмендегенше сенбеді.
1211 жылы үлкен тәуеклге бара отырып, Ұлы
дуалға өз әскерін қайта апарды.
1212 жылы Орталық астанаға басты күштер
мен орнықты. Шындыққа тура қарайтын болсақ,
қызықтыру үшін жәрдемдесу мақсатында жау
дың далалық әскерін бөліктерге бөліп соққы
лауды ойлады. Есебі жүзеге асып, цзин әскері
Шыңғыс ханның әскеріне қарсы тұра алмады.
Бірнеше айлардан соң, Сары өзеннің төменгі
ағысынан бастап солтүстікке дейінгі жерлері
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нің көбі Шыңғыс ханның иелігіне өтті.Алайда
Енкин және ондаған берік орнаған қалалар моң
ғолдар жойқын соғысқа дайын болмағандықтан
өмір сүруін тоқтатпады. Онша қатты бекімеген
қалалар ашық түрде орнаған күшпен, немесе
алуан түрлі қулықпен алынды, мысал келтіре ке
тетін болсақ: арбалы керуендерінің бөліктерін
мүліктерімен сол жерге тастай кете отырып, гар
низонды қызықтыру мақсатында алаңға шыға
рып және қорғану әрекетін әлсірету үшін жасан
ды қашу әрекеттерін ұйымдастырып отырған;
егер бұл айла жүзеге асып отырса, қорғанысы
нан айырылған бекіністер мен қалалар тосыннан
келетін шабуылдарға душар болуы мүмкін еді.
Осы әдіс-тәсіл арқылы Жебе ляодун князіне қар
сы тұрған цзин әскерінің тылында Ляо-ян қала
сын жаулап алды. Басқа қалалар террорлық және
қорқыту әрекеттерімен берілуіне ықпал етті.
1212 жылдың күзінде Енкин қабырғасының
тұсындағы бір күресте Шыңғыс хан жараланып
қалады. Әскер астананы қоршаудан алып және
қайта Ұлы дуалға бұрылып жіберілді. Осын
дай қажыған атты әскердің құрамы үшін кам
паниядағы үзілістерден қашу мүмкін емес еді.
Осындай тұстарда анығында басқа да көршілес
мемлекеттерді қорқытып үстау мақсатында кей
бір рөлдерде саяси жағдайлар ойнатылды.
1214 жылдың көктемінде үш моңғол әскер
лері цзин асуларына қайта шабуыл жасайды. Бұл
жолы олар алдағы тәжірибелеріне сүйене оты
рып, басқа жүйе бойынша әрекет етеді. Жорық
барысында моңғолдар халықты ығыстырып, со
дан соң бекіністегі бұхара халықты қуалап отыр
ды. Көбіне осындай әрекеттерді цзиндықтар
қабылдамай, бірден беріле салып отырған. Моң
ғолдардың мемлекетті толығымен жаулап алып,
таққа өз жауынгерлерін отырғызғысы келгенін,
жойқын соғыс түрлерін жүргізгенін көріп көпте
ген цзиндік әскербасылар ғана емес сонымен қа
тар журжандар да өз отрядтарымен бірге беріліп
отырды. 1214 ж. Шыңғыс ханның әскерінің кам
паниясы жаңа өте күшті жауды кездестірді. Жау
отрядты әлсіретіп қоймай, жылқыларды да әб
ден титықтатты. Алайда, олар Енкин лагерінде
тұрған әлсіреген моңғол әскерін талқандай ал
майды, – деп өздерін сендіріп отырған. Импера
тор Шыңғыс ханға үлкен төлем мен император
үйінің ханшайымын беру жөніндегі ұсынысын
білдіреді. Ұсынысты қабыл етіп, моңғол әскер
лері үлкен байлыққа ие болып, туған өлкелеріне
қайтқан.
Ол қалың түскен қарға қарамастан өзінің
күшті отрядтарының бірін оңтүстікке Алтан хан
ға, қалғандарын солтүстіктегі жағдайды қайта
жаңғыртуға жіберіп отырған. Басты күштер Ұлы
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дуалдың қыстақтарының маңында отрядтардың
дайындығын қолдау мақсатында орналасады.
Орхон отрядтарының басшылығына қойыл
ған талаптар ойдағыдай орындалғандықтан олар
ға қолдаушылық көрсетудің қажеттілігі де тума
ды. Сүбедей Солтүстіктегі жағдайды жақсартып
қана қоймай, өзінің шабуылдарымен Корей мем
лекетін де жаулап алады. Мұқалы мен Ляодиндік
князь Минга алаңда жауын жеңіп, Енкинге өтеді.
Бұл үш кампанияның шабуыл жасауға батылы
жетпей, тіпті моңғолдың атты әскерлерінің күші
жетпеген өте берік бекініс Мұқалыға беріледі.
Бұл 1215 жылдың жазында болған жағдай.
Шыңғыс хан мен оның әскерлерінің бес
жылға жуық кеткен еңбегіне қарамастан, Сол
түстік Қытайды толығымен бағындыра алмады.
Бұл тапсырма Мұқалы – Гованның тұсында да,
1227 жылға дейін де, яғни Шыңғыс хан өмірден
өткенще де орындалмады.
Орталық Азия аумағындағы билік үшін кү
рес барысында Шыңғыс хан қуатты керейіт ұлы
сының билеушісі Ван-ханмен одақтастық қаты
настар орнатты. 1185 ж. керейіттердің Ван-ханы,
Шыңғысхан, моңғолдардың жажрат тайпасынан
шыққан Жамұқа әскерлерімен аттанып, Селен
га өзені бойында көшіп жүретін меркіт ұлысын
талқандады. Бұл жеңіс Шыңғыс ханды күшейт
іп, оны билік жолындағы бақталас басқа да қол
басшылармен бір қатарға қойды. Көптеген тай
палар, барластар және басқалары Шыңғыс ханға
қосылды.
Шыңғыс хан өзінің қамқоршысы Ван-ханға
әскери көмек көрсетті. 1194 жылы Ван-ханның
інісі Эрхэ Хара наймандардың әскери көмегін
пайдаланып, өз ұлысынан қуып жіберген еді.
Ол 1196 жылға дейін таңғұттар (СиСя) елінде
және ұйғырлар мен қарақытайлар иеліктерін
де қашып жүрген. Шыңғысханның көмегімен
қайтып келіп, керейіттер ұлысында билікті өз
қолына алды. 1198 жылы Шыңғысхан Ван-хан
мен және чжур-чжендердің Цзянь мемлекетімен
одақтасып, татар ұлысына қарсы жорық жасады
да, оны күйрете жеңіліске ұшыратты. Осы жо
рықтан қайтып оралғаннан кейін Шыңғысхан
татарларға қарсы жорыққа қатысуға бас тарт
қаны үшін Кеулен өзеніндегі жуншен тайпасын
тауып, оны қирата жеңіп қолбасшыларын қатал
жазалады [3, 440 б.]
Көп кешікпей найман ханы Инанч-Білге өл
геннен кейін, оның екі ұлы Даян хан мен Бұй
рықханның арасындағы өзара қырқысты пай
даланып қалмақшы болған Шыңғысхан мен
Ван-хан 1199 жылы Бұйрыққа қарсы жорыққа
шықты. Әскер жинап үлгермеген Бұйрық хан
Алтайдан аса шегініп, сонда жеңіліс тапты. Сол
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екі арада, Бұйрық ханмен араздығына қарамас
тан, Даян хан Шыңғысханға қарсы әскер жібер
ді. Керейіттер мен моңғолдардың біріккен күш
тері наймандарды бұл жолы да тас талқан етті.
1200 жылы Шыңғысхан мен Ван-хан мер
кіттердің әскерін ойсырата жеңді. 1201 жылы
Жамұқа Шыңғысханның моңғолдары мен Ванханның керейіттеріне қарсы наймандар, меркіт
тер, татарлар, ойраттар, жажраттар және басқа
да тайпалардан қуатты қол жасады. Осы қол
ды жеңу Шыңғысханды көшпелі ақсүйектердің
өзара бақталас өкілдерінің ішіндегі ең құдірет
тісіне айналдырды. 1202 жылы Шыңғысхан та
тар ұлысын біржолата талқандады. Сол жылы
наймандар Шыңғысханға бірлесіп қарсы шығу
жөнінде Алахуш-Дигит Хуриге ұсыныс жаса
ды. Бірақ оңғыттардың билеушісі наймандармен
ежелгі байланыстарына қарамастан бас тартып,
шабуыл жасағалы жатқанын Шыңғысханға ха
барлап қояды. «Юань-ши» бұл жөнінде былай
деп көрсетеді: «Даян-кэхань (қаған) бір-бірімен
туыстасу үшін және Шофанды (солтүстік жақ
ты, яғни Моңғолияны) басып алу мақсатымен
Алахуш-дигит Хурие елші жібереді. Онғұттар
арасындағы мұны жақтайтындар бар еді. Бірақ
Хури елшіні ұстап алды. Ол құрметпен Шыңғыс
ханға алты көзе шарап жіберіп, бұл туралы ха
барлады. Елші қайтп келгеннен кейін Хури 500
жылқы мен мың қойды сыйға тартып, Даян хан
ға бірлесіп қарсы шабуыл жасауға уағдаласты».
Шыңғыс хан уақыт өткізбей, 1204 жылы көк
темінде 45 мың атты әскерді бастап наймандарға
жорыққа аттанды. Найман ханының қоластын
да шамамен 50-55 мың адам бар еді. Наймандар
армиясынан саны кем болса да, моңғолдар одан
ұйымшылдығымен және жауынгершілік тәжіри
бесімен басым түсті. Даян хан шайқасқа шыққы
сы келмей, Алтай асып кетпекші болды. Бірақ
ұлы Күшліктің талап етуіменшайқастың болып
ұйғарылды. Сөйтіп, наймандардың әскерлері
Орхон өзенінен өтіп Нагу тауларының шығыс
беткейіне тоқтады. Шайқасты моңғолдар бас
тады. Олардың алдыңғы шептері наймандарды
тауға қарай ығыстырды, ал кешке қарай моңғол
дардың негізгі күштері қарсыластарын екі қанат
тан орап өтіп, ойдағыдай қоршап алды. Қақпанға
түскен наймандар қоршауды бұзып өтуге ты
рысты, бірақ қараңғы түнде жартастырдан құлап
қырылды. Наймандардың бір бөлігі, соның ішін
де Күшлік қашып құтылды. Наймандар жеңіліс
тапты. Даян хан жарақаттан өлді. Наймандар
дың көпшілігі Шыңғыс ханға берілді, олардың
басқа бір бөлігі моңғолдарға жанталаса ұмтыла
соңғы шайқасқа шығып ерлікпен мерт болды.
Наймандардың едәуір бөлігі, сондай-ақ меркіт
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тердің, керейіттердің және басқалардың аман
қалғандары Күшлікпен бірге кетті. 1206 жылы
моңғолдар Бұқтырма өзенінде наймандардың
Бұйрық ханын жеңіп, оны өлтірді. 1206-1207
жылдары Шыңғыс хан үлкен ұлы Жошыны Ени
сей-Ертіс өзендерінің аралығындағы «орман»
халықтарын, атап айтқанда, Енисейдің жоғарғы
ағысында мекендейтін түркі тілдес қырғыздар
ды бағындыруға жіберді. Қытай деректемеле
рінің мардымсыз деректерін қырғыздардың бұл
аймақтағы әсері-ықпалын жоғармалауға бола
ды. «Цзилицзисалар (қырғыздар) жөніндегі кіші
(бағынышты) мемлекет дегеніміз... Гуиғань (ку
рыкан) мемлекеті». ХІІІ ғ-ғы Енисей қырғызда
рында қалалар мен бекіністер болғаны жөнінде
деректер бар. Мәселен, «Юань-Шиде» Енисей
дің жоғарғы ағысына жорық жасаған кезде қала
лардың бекіністі дуалдарын шабуыл жасап алу
үшін моңғолдардың тас атқыш құралдары, қор
шау қарауларын пайдаланғаны туралы айтыла
ды [4, 107 б.]
Орталық Азия аумағындағы соғыстардың
салдарынан 1190-1206 жылдары Қазақстан же
ріне наймандардың, керейіттердің, меркіттердің
бір бөлігі көшті. Күшлік хан бастаған наймандар
Алтайға келіп, осында ертеде моңғолдар тал
қандаған керейіттермен меркіттердің қалдықта
рымен бірікті. Наймандар Бұқтырмада тағы да
жеңіліс тапқаннан кейін Күшілік хан өз ұлысы
ның Алтай жерін біржола тастап, жетісуға қашу
ға мәжбүр болды. Наймандармен керейіттрдің
едәуір бөлігі шығыс Қазақыстанда қалып, мон
ғолдарға бағынды.
Моңғолдар талқандалғаннан кейін найман
мен керейіт топтары, жалайырлар қалынтасып
жатқан көптеген түркі халықтарының құрамына
атап айтсақ қазақ халқының құрамына біртіндеп
сіңісе берді. Наймандармонғол дәуірінде қазақ
даласына қоныс аударып, Сырдарияға дейін же
тіп,қазақ халқының қалыптасуына белсене қа
тысқан. Керейіттерге келетін болсақ,олардың
бір бөлігі батысқа, Еділ бойына дейін барып,
онда өздерінің керейіт деген этнонимін сақтап
қалды және кейініректе осы атаумен өзбектер
мен қырғыздардың құрамына, ал шағын тобы қа
зақтардың да құрамына кірді. Керейіт этнонимі
Қара теңіз өңірі далаларының мономиясынан да
кездеседі. Керейіттердің басқа бір бөлігі солтүс
тік қазақстанда қалады да бұрынғы этнонимін
дегі -іт жалғауын жоғалтып, керей (қара керей,
абақ керей) деген атпен орта жүз қазақтарына
қосылды [5, 100 б.].
Темучин керейіттер мен наймандар ұлыста
рының билеушілерін талқандаған кезде ол ор
талық Азия далаларындағы бірден-бір құдірет
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ті қолбасшыға айналып, мұны саяси тұрғыдан
баян етті. 1206 жылдың көктемінде анон өзінің
сағасында Темучинді жақтайтын көшпелі шон
жарлардың құрылтайы өткізіліп, сонда ол тоғыз
құйрық қол байлаған қасиетті ақ ту жалбыраған
жағдайда салтанатты түрде ұлы хан болып жа
рияланды. Сонымен бірге құрылтай Темучинге
Шыңғыс хан атағын бекітп берді, бұл оның өз
есімінің орнын басты.Темичин-Шыңғысхан бы
лай деп мәлімдеді: «Мен … түрлі мемлекеттер
ді ақиқат жолына бағыттап, халықтарды өзімнің
біртұтас билігіме қараттым». Мүмкін, ол батыс
пен шығысқа жасаған жорықтарының нәтиже
сінде өзінің қандай шындарға жететінін білме
ген де болар, атап айтқанда, қашқан наймандар
мен меркіттерді қуалай отырып, оларды 1208
жылы Ертіс жағалауында екінші рет талқандады
[6, 16 б.].
Бірлесіп қимылдаған меркіттер мен найман
дар тобын 1209 жылы ұйғыр идиқұты (билеуші
сі) өз илігіне өтуге әрекет жасаған кезінде тасталқан етті соның салдарынан олардың жолдары
екіге айрылды.
Талқандалудан аман қалған Найман тайпа
ларын Күшілік хан Жетісудағы ығысқан қор
қытайлар иелігіне әкетті, ал меркіттер Орталық
Қазақстан далаларындағы қыпшақтарға қашты.
Наймандардың едәуір бөлігі Жетісуға ығысқан
Күшілік хан онда қалыптасқан күрделі жағ
дайды пайдалынеп қалуға тырысты.
Аласапыранның басты кінәлілері шығыс
Түркістандағы Тұфан князьдігінің ұйғыр идиқұ
ты және қарақтайларға вассалдық тәуелділікте
болған Жетісу қарлұқтары мен қаңлықтардың
мұсылман билеушілері еді. Бірсыпыра уақыт
бойы Жетісу мен шығыс түркістанның жергілік
ті кязьдары қарақытайлардың жоғарғы билігін
таныды, бірақ 12-13 ғасырлар шебінде іс жүзінде
тәуелсіз болып алды. Сондықтан қарақытайлар
дың гурханы (билеушісі) найман жауынгерле
рін бағынбайтын вассалдарын басып-жаныштау
үшін пайдаланбақшы болып үміттенді. Гурхан
ның сеніміне кірген Күшілік хан 1210 жылы
гурханды тақтан тайдырып мемлекеттегі билік
ті басып алды, бірақ гурханды өлтіруге батылы
бармай оған биліктің сыртқы биліктерін қал
дырды. Күшілік қарлұқтарды, қаңлылар мен ұй
ғырларды өзіне бағындыруға ниеттеніп, оларға
қарсы ойран қалған шабуылдар жасады.Осын
дай жағдайда қарұлықтардың Арсылан ханы Іле
өзенің аңғарларындағы Алмалықтың билеушісі
Озар (Бұзар), ұйғыр идиқұты Баршық арттегін
Наймандардың жауы Шыңғысған монғолдары
нан көмек сұрауға мәжбүр болды. Арсылан хан
мен Баршық арт-тегін өз иеліктер шегіндегі қа
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рақытай намесниктері өлтірді. Бұл билеушілер
1211 жылы Шыңғыс ханға бағынды.
1211 жылы Жетісуға моңғолдардың алғашқы
келуі сол оқиғалардың салдарынан болған еді.
Бірақ олар ұзақ уақыт болған жоқ, өйткені Шың
ғыс хан оларды солтүстік қытай жеріндегі Цзинь
империясымен соғысуға кері шақырып алды.
1216 жылы бұл науқан ойдағыдай аяқталған
нап қейін монғолдар батысқа қарай жылжуын
қайтадан бастады. Шыңғыс хан өзінің үлкен ұлы
Жошыға қыпшақтарға қашып барған меркіттер
ді қыруға, ал сенімді қолбасшыларының бірі Же
бе-Ноянға Күшілік ханды жазалауды бұйырды.
1218 жылы Күшілік хан талқандалды да монғол
дар оның Жетісудағы иеліктеріне кірді, оларды
христиан наймандар мен буддистердің қысымы
нан қатты зардап шеккен жергілікті мұсылман
тұрғындары қуана қарсы алды.
Қашып кеткен Күшілікті монғолдар Бадах
шанда қуып жетіп, басы алынды. Жошы хан
Қазақстанның Торғай даласында меркіттермен
шайқасып, оларға күйрете соққы бере ыдыратып
жіберді. Бірақ келесі күні оған хорезм шахы Мұ
хаметтің 60 мыңдық әскері шабуыл жасады. Бұл
шайқаста ешқайсысы жеңіске жеткен жоқ.
Бірақ жалпы алғанда бұл кездейсоқ қақтығыс
Хорезмшахқа қатты әсер етті, В.В. Бартольдтың
пікірінше, Шыңғыс хан 1219-1221 жылдары Хо
резмшахтардың мемлекетін шапқан кезде оның
монғолдармен ашық шайқасқа неліктен шықп
таған себептерінің бірі осы болған. Ал бұдан әрі
монғол-хорезм қатынастары барған сайн шиеле
нісе берді де, соғысқа әкеп соқты.
Шығыс Түркістан мен Жетісуды басып ал
ғаннан кейін монғолдарға оңтүстік Қазақстан мен
орта Азияға жол ашылды. Басып кіруге «Отырар
опаты» деп аталатын жағдай себеп болды.
Қазақстан мен Орта Азияға жорық жасауға
Шыңғыс хан зор мән берді, сөйтіп оған ұзақ уа
қыт және мұқият дайындалды. Шыңғыс хан Орта
Азияға сауда керуенін жіберді. 500 түйеден тұ
ратын керуенде монғол жансыздарын қоса есеп
тегенде барлығы 450 адам болатын. Көп адамы
бар керуен 1218 жылдың жазында Отырарға ке
ліп жетті. Отырардың билеушісі қыпшақ Ғайыр
хан инамлық көпестерді тыңшылық жасады деп
күдіктеніп, оларды өлтіруге бұйырып керуен
ді тонап алды. Шыңғыс хан Ғайыр ханды ұстап
беруді талап етті, бірақ бұл талапты Хорезм
шахтың орындамағаны былай тұрсын, сонымен
бірге елшілерді өлтіруге әмір етті. Бұл Шыңғыс
ханның Хорезмге қарсы соғысына себеп болды.
Тіпті Хорезмшах Ғайыр ханды монғолдарға
ұстап бергісі келсе де, оның мұны жүзеге асы
руы екіталай еді. Ан-нисавидің айтуынша, «Ол
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оған» (Шыңғысханға) жөнелте алмайтын еді,
өйткені әскердің көп бөлігі мен жоғарғы дәре
желі әскербасылары соның қыпшақ туыстары
болатын. Оның кестесіндегі өрнекті және оның
түйінінің негізін солар жасап, оның мемлекетін
де орта ғасырлардағы Қазақстан далаларынан
шыққан қыпшақтар осындай ықпалға ие болған.
Шыңғыс хан хорезмшахпен соғысу үшін жина
ған әскерінің дәл саны белгісіз, одақтастары
мен – Жетісу қарлұқтарымен алғанда 150 мың
жауынгер деген сан жобаға келеді.
Жорық 1219 жылдың қырқүйегінде Ертіс
жағалауынан басталды. Деректемелердегін
де мәліметтерге қарағанда, Шыңғыс хан әске
рін Ертістен Сырдарияға дейін бұрынғы жау
лап алушылар жүрген жолмен – Жетісу арқылы
алып өткен.
Отырарға таяғанда Шыңғыс хан оны қор
шауға ұлдары Шағатай мен Үгедей басқарған
әскерлерді қалдырып, Жошы ханды Жанкент
қалаларына жіберді, үшінші топ Сырдарияның
жоғарғы ағысындағы қалаларды бағындыруға
кетті, ал Шыңғыс ханның өзі негізгі күштерімен
Бұхараға аттанды.
Отырардың билеушісі Ғайыр хан бар күшін
салып ең соңғы мүмкіндігін пайдалана отырып
қорғанды. Отырарды қоршау бес айдай уақыт
қа созылды. Каһармандық қорғаныстың бесінші
айы бітуге айналғанда хорезмдік әскербасы Қа
ража хаджиб он мыңдық қолымен моңғолдарға
беріліп, оларды қалаға кіргізіп жіберді. Алайда
Отырар сонда да табандылықпен қорғана бер
ді. «Арыстандай айбарлы» әскерлер тобымен
Ғайыр хан берік қамалға бекініп алды да, моң
ғолдарға оны алу үшін тағы бір ай уақыт керек
болды. Қамалды қорғаушылар ақпанда алынды.
Ғайыр хан қолға түсіп, Шыңғысханның алдына
апарылған жерде қатал жазалынып өлтірілді [7,
59 б.]
Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы Сырда
рия бойындағы қыпшақтардың жақындап келді.
Монғолдар қаланы жеті күн, жеті түн қоршап,
ақырында, оны шабуылмен алды да, «кеңшілік
пен аяушылық қақпасын жауып тастап», бүкіл
халықты қырып салды.
Одан соң монғол қолы Ашынасқа жетті. Та
бан тіресе қарсылық көрсеткеніне қарамастан,
қала күш тең болмаған күресте құлады, ал оның
тұрғындарының көпшілігі қырып тасталды [8,
340 б.].
Осының барлығы 1219-1220 жылдардың көк
темінде болған еді. Жошы хан бүкіл 1220 жыл
бойы Арал өңірінде, Жентте қалды, ал 1224 жы
лы кескілескен қарсылықтан кейін – солтүстік
Хорезмдегі Әмудария бойында орналасқан Үр
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геніш қаласын да алды да, жер қайысқан қолды
бастап, Арал теңізінің солтүстік – шығысына қа
рай жатқан Қазақстан даласына жорыққа аттан
ды, онда қыпшақтардың қарсылығына кездесті.
Қанға бөккен шайқаста моңғолдар қыпшақтар
дың быт-шытын шығарып талқандады.
1220 жылғы наурызда моңғол әскері тіке
шабуылмен 20 мың әскері бар Бұхараны алып,
одан соң 40 мың әскері бар Самарқанды талқан
дады. Қаладағы шеберлер мен суретшілер құлға
айналдырылып, тұтқындардың бір бөлігі жұмыс
істеуге пайдаланылды. Хорезм әскерінің қалды
ғы оңтүстік-батысқа Иранға қарай шегінді.
Шыңғыс хан қашқан жаудың соңынан қууға
Жебе мен Сүбедей басқарған 30 мың әскерді ат
тандырды. Кезінде Мұхамед ұйымдастырған 30
мың әскер қашып кетті. Бұл кезде Жошының
басқаруымен 30 мың адам 7 ай қоршап Үрге
нішті басып алды. Шыңғыс хан басқарған негіз
гі күш 1220 жылы Балх пен Талекан қалаларын
қиратты. Шыңғыс хан өз ұлы Төлені 40 мың әс
кермен Мерв қаласына аттандырды. Мервтіктер
қатты қарсылық көрсетті, Төленің отряды қала
ны алу үшін 700-ден аса тас ататын машина, 4
мың саты, 2500 тас толтырылған қап т.с.с. пай
даланды. 1221 жылғы сәуірде моңғолдар Мерв
қаласын басып алып, тас-талқанын шығарды.
Шағатай мен Үгедей басқарған отряд солтүстік
қанатты қорғап отырды.
Мұхамед шаһ өлгеннен кейін моңғолдарға
карсы күресті оның ұлы Жәлел-әд-дин жалғас

тырды. Ол 70 мың әскер жинап, Кабулға аттанды.
Мұнда хорезмдіктер монғолдың 30 мың адам
дық отрядын талқандады. 1221 ж. Шыңғыс хан
оған қарсы негізгі күшін аттандырып, желтоқ
санның 9-ында Инд өзені жағасында қуып же
тіп шайқасты. Хорезмдіктер жеңіліске ұшырады,
алайда Жәлел-әд-дин төрт мың адаммен өзеннен
өтіп, құтылып кетті. Осыдан кейін Шыңғыс хан
Тибетке аттанды, бірақ кейін Бұхара мен Самар
қандқа қайтып оралды. Осы жерде бір жыл қыс
таған Шыңғыс хан 1225 жылы мол олжамен Моң
ғолияға қайтып келді. Аса үлкен аумақта болған
шайқас бар-жоғы үш жылға созылды.
Жебе-ноян мен Сүбедей-ноян басқарған 30
мыңдық қол солтүстік Ираннан шығып, 1220 жы
лы Кавказға басып кірді де, аландарды, қыпшақ
тарды және Қалқа өзенінде орыстарды талқандап,
орыс жерінің оңтүстік аймағына ойран салып, қа
зіргі Қазақстан далалары (Шығыс Дешті Қыпшақ)
арқылы 1224 жылы Ертістегі Шыңғыс ханның
ордасына қайтып оралды. Сөйтіп, моңғолдардың
1219-1224 жылдардағы шапқыншылығының нә
тижесінде Қазақстан мен Орта Азия Шынғыс хан
империясының құрамына кірді.
Моңғол жаулап алушылары жаулап алу ба
рысында құралдардың ауқамды амалдарын, әс
кері тәсілдерді де, дипломатиялық тәсілдерді де,
тыңшылықты, психологиялық соғыс құралдары
ретінде үрей таратуды, арандату шылықты, ке
піл алу жүйесін түгелдей дерлік пайдаланды –
жылнамаларда бұған дәлелдер жетіп артылады.
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Мақала ортағасырлық моңғолдың Шыңғыс хан ұрпақтары негі
зін қалаған Алтын Орда мемлекетінің мәдениетінің дерекнамасына
арналған. Мақалада, тақырыпқа қатысты жазылған дерек көздері
жазылған тіліне байланысты топтастырылып көрсетілген, олардың
негізгілері мысалға келтіріле отырып сипатталынған. Алтын Орда
мемлекетінің мәдениетіне қатысты негізгі дерек көздері жазба және
заттай болып бөлінеді. Бұл жерде заттай дерек көздері деп отырға
нымыз бұл археологиялық қазбалар нәтижесінде табылған жәдігер
лердің өткенді баяндауы. Ал жазба дерек көздері, хан жарлықтары
сияқты шағын ғана ресми құжаттар болып табылады. Сонымен қатар
мақалада Алтын Орда мемлекетінің тарихын баяндайтын Алтын Ор
да заманында жазылған араб жазушыларының еңбектері талданған.
Бұл еңбектегі деректерде Алтын Орда мемлекетіне саяхаттаған неме
се дипломатиялық іссапармен барып, елді өз көзімен көрген араб жа
зушыларының еңбектеріндегі саяси оқиғалар тізбегінен мемлекеттің
мәдениетіне байланысты тұстарына назар аударылған. Онда қарас
тырылып отырған заманның материалдық және рухани мәдениетіне
қатысты тұстары бар. Сонымен қатар, Алтын Орда мәдениетінің әр
бір саласына қатысты: шаруашылық, дін, ғылым, субъективті түрде
талданып көрсетілген.
Түйін сөздер: дерек, мәдениет, ресми құжат, саяхат, диплома
тия, дін.
Article is devoted to the cultures of the Altyn Orda created by the
descendants of the Mongol Khan Genghis Khan. The article details the
source summarized by the original language basic materials described
in the examples. Basic materials related to the culture of the state Altyn
Orda divided into written and material ? When talking about materials – a
heritage (objects) that have been found during archaeological heritage ex
cavations a written this small official documents such as the Khan.Article
discusses also material written by Arab writers in times of Altyn Orda,
about the history of the state Altyn Orda. These materials are described
political events related to the culture of the state, the materials have been
in a state Altyn Orda and who witnessed the events of the Arab writers (li
terati) Material and spiritual side of the culture time are described in detail
in the articl. identified was the link economy, religion, science and culture
Altyn Orda, subjectivelyanalyzed.
Key words: power, culture, official document, travel, science, religion.
Статья посвящена культуре средневекового монгольского госу
дарства Золотая Орда, основанного потомками Чингисхана. В статье
источники обобщены по языкам оригинала,основные материалы опи
саны на примерах. Основные материалы, связанные с культурой го
сударства Алтын Орда, делятся на письменные и вещественные. Ког
да говорим о вешественных материалах – это наследия (предметы),
найденные во время археологических раскопок, а письменные насле
дия – это небольшие официальные документы, типа ханские указы.
В статье рассматриваются также материалы,написанные арабскими
писателями во времена Алтын Орда, об истории государства Алтын
Орда. В этих материалах описаны политические события, связанные
с культурой государства, по материалам побывавших в государстве
Алтын Орда и ставшими очевидцами событий, арабских писателей.
Материальная и духовная сторона культуры данного времени под
робно описаны в статье. Также указаны связи хозяйства, религии,
науки с культурой Алтын Орды, субьективно проанализированы.
Ключевые слова: источник, культура, официальный документ,
путешествие, религия.
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Ортағасырлық Қазақстан тарихының маңызды бөлімі бо
лып табылатын Алтын Орда мемлекетінің мәдениеті халқымыз
дың дәстүрлі мәдениетінің қалыптасуында елеулі рөл атқарды.
Оны біз материалдық болсын, рухани мәдениттен болсын ай
қын көре аламыз. Бұл мақалада біз осы мәселеге байланысты
араб жазушыларының еңбектерінде жазылған ақпаратқа тоқта
латын боламыз.
Алтын Орда мемлекетінің мәдениетіне қатысты негізгі де
рек көздері жазба және заттай болып бөлінеді. Бұл жерде заттай
дерек көздері деп отырғанымыз бұл археологиялық қазбалар
нәтижесінде табылған жәдігерлердің өткенді баяндауы. Алтын
Орда мемлекеті кең-байтақ Қазақстан территориясын түгел
дерлік қамтығандықтан, ортағасырлық отырықшы сауда орта
лықтары қызметін атқарған қалалардың осы кезеңмен мерзім
делетін қабаттарынан Елбөріліктер негізін қалаған мемлекеттің
материалдық мәдениеті мен рухани мәдениетінен мол мағлұ
мат беретін артефактілер, сонымен бірге маңызды тарихи оқи
ғалардан хабар беретін фактілер археологиялық қазба жұмыс
тары нәтижесінде аян болады. Жошы ұлысына қатысты жазба
деректер сан түрлілігімен ерекшеленеді. Өкінішке орай, Алтын
Орданың өзіндік жазба деректері сақталмаған, тек хан жарлық
тары сияқты шағын ғана ресми құжаттар сақталған. Бірақ дер
жаваның көптеген алыс, жақын шет мемлекеттермен тығыз қа
рым-қатынастарға түсуінің арқасында қазірге дейін тақырыпқа
қатысты араб, парсы, моңғол, қытай, орыс, латын, армян жә
не тағы басқа тілдердегі жазба деректер жеткен. Тарихи жазба
деректердің сан алуандығы мен ерекшеліктеріне байланысты
оларды бірнеше топқа бөліп қарастырамыз.
1) Араб деректері қатарында Ибн әл-Асир, Рукн ад-Дин
Бейбарс, ан- Нувейри, әл-Айни, әл-Муфаддал, Ибн Баттута,
Ибн Халдун, Ибн Арабшах, Ибн Фадлаллах әл-Омари, Ибн
Абд аз-Захир, ал-Малик ан-Насир сияқты авторлардың шығар
маларын атауға болады. 2) Парсы деректері қатарында Джувей
нидің «Тарих-и-Жаһангушай» (1252-1260) тарихи шығармасы,
Рашид-ад-Диннің «Жами-ат-тауарих» (1300-1311) энциклопе
диялық тарихи шығармасы, сондай-ақ, Хамдаллах Казвини
дің «Тарих-и гузиде» (1329-1330) сияқты бірқатар парсы ав
торларының деректерін атауға болады. 3) Моңғол деректері
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қатарында «Моңғолдың құпия шежіресі» мен
Лубсанданзанның «Алтын тобчы демек-дүр» та
рихи шығармасын атауға болады. 4) Еуропалық
деректерге – Плано Карпини, Гильом де Рубрук
және Марко Полоның саяхаттарының жемісі бо
лып табылатын тарихи шығармаларын жатқы
замыз. 5) Орыс деректеріне моңғолдардың Шы
ғыс және Орталық Еуропаға жорықтары, Алтын
Орда хандарының Русьтегі саясаты, ХІІІ-ХІV ғғ.
орыс-моңғол елшілік, саяси, мәдени, діни бай
ланыстары жөнінде мәліметтер беретін бірнеше
жылнамалар жатады. Олардың қатарында Нов
городтық бірінші жылнамасы, Галицк-Волынь
жылнамасы, Ипатев жылнамасы, Густин жылна
масы және т.б. бар. 6) Түркілік тарихи шығарма
ларының ішінде Өтеміс-қажының «Шыңғыс-на
ме» (XVI ғ. ортасы), Әбілғазы Бахадур-ханның
«Түрік шежіресі» (1643-1663 жж.) шығармала
рын айта аламыз.
Алтын Орда мемлекетінің мәдениетінің өзін
дік ерекшеліктері болды, біз олар жайында жаз
ба деректерден де, заттай деректерден де байқай
аламыз. Алтын Орданың мәдениетіне арналған
арнайы дерек көзі болмағанымен, ордалықтар
дың салт-дәстүрі, наным-сенімдері, тұрмыс-тір
шілігі туралы тақырыпқа қатысты барлық дерлік
сол заманғы еңбектерден қандай да бір мәлімет
кездестіруге болады. Араб деректерінің ерекше
лігі саяси мәселелерді қамтуында болғанымен,
мемлекеттегі орын алатын дипломатиялық қа
тынастардың өзінен де мәдени-рухани үрдіс
терді байқау қиын емес. Себебі 1320 жылдан
бастап мұсылман діні, Өзбек ханның тұсында,
мемлекеттік дінге айналғаннан кейін ислам діні
барлық салаларда көрініс тапты, саясат пен заң
шариғатқа негізделгенін дипломатиялық қаты
настардың жүргізілуінен көруге болады. Соны
мен қатар дерек авторлары қандай да бір оқиға
ны сипаттар алдында міндетті түрде қоршаған
ортаға жан-жақты сипаттама беріледі. Сондық
тан да деректерден кең көлемде түрлі мәлімет
алуға әбден болады. Мысалға, египеттік сұлтан
ал-Малик аз-Захирдің хатшысы қызметін атқар
ған Ибн Абд аз-Захирдің «Сират ал-Малик азЗахир» (ал-Малик аз-Захирдің өмірбаяны) атты
еңбегінде Египет сұлтаны мен Алтын Орда ха
нымен саяси байланысы мен елшілік қатынас
тары туралы жазбаларында мемлекеттің мәде
ниетінің бірнеше саласына қатысты мәліметтер
берілген. Автор Алтын Орданың ханы Беркенің
Ніл өзеніндей кең алқапты Еділ өзенінің жаға
сында орналасқан шатырына елшіліктің келгені
туралы баяндайды. Осы тұста египеттік хатшы
ның жергілікті елдің салт-дәстрлері туралы си
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паттамасы беріледі. Еңбек авторы Сарай Беркеге
келген елшілер ханның қабылдауының дәстүр
лерін ұстануға міндетті деп жазады. Сонымен
бірге хан шатырына кірген адамдар бірінші сол
жақ бетке өтіп, екі тізелеп отырады. Ешбір адам
онда қарумен кіруге хақысы жоқ. Ханның рези
денциясы 100 кісілік – үлкен, сырты ақ киізбен
қапталған, ішкі жабдықтары жібектен және асыл
тастар мен бағалы металдардан жасалған. Елші
лер хат алысып болғаннан кейін хан рұқсатымен
оң жаққа өтті деген мәліметтер жазылған. Көріп
отырғанымыздай, бұл еңбек екі елдің арасында
өткен дипломатиялық қарым қатынасқа арналға
нымен, жатжерліктердің Алтын Орда ханының
қонақ қабылдау дәстүрі мен оның хан шатыры
ның сипаттамасы, яғни материалдық мәдениет
тен хабар береді [1].
Келесі «Масалик ал-абсар фи мамалик аламсар» (Пути взоров по государствам разных
стран) шығармасының авторы Ибн Фадлаллах
ал-Омари өзінің еңбегінде Өзбек хан туралы айтады. Оның сипаттауы бойынша Өзбек хан шы
найы мұсылман, бес уақыт намазы бар, ораза
ұстайтын әрі шариғат қағидаларын орындайтын
болған. Ол мемлекеттің астанасы болған Сарай
шаһарында ғылым зерттеуге арналған медресе
салдырған, себебі ол өте қатты ғылымды жақсы
көреді. Сонымен бірге әл-Омари ханның бірне
ше әйелі бар екенін және ол әр бір кешін оларға
кезектесіп арнайтынын айтады. Хан хатундары
жеке кішігірім шаруашылық иегерлері, сол ша
руашылықтан түскен пайдамен күнін көреді жә
не ханды қабылдап, оны киіммен қамтамасыз
етеді деп жазады автор, себебі хан өзінің киімін
күнде ауыстыруға дағдыланған, ал оның ескі
киімдері қасына еріп келген кез келген адамға
табысталатын болған. Ханның киімі қарапайым
дейді әл-Омари, себебі ислам діні ер кісінің жі
бек мата, асыл тастар қолданғанын құптамайды
[2].
Шығарма авторы жазғанының ішінде шару
ашылық жайында да сөз қозғаған. Ол ордалық
тардың негізгі асы ет дейді. Соның ішінде олар
жылқыны, ірі қараны және қойды көп қолдана
ды. Қалалардағы сауда-саттық базарларда да ең
арзаны да осы ет болып табылады. Ал ауыл-ай
мақтарда ет сатылмайды, халық оны сатып та
алмайды, өйткені негізгі шаруашылық мал ша
руашылығы, демек күнкөріс көзі де осы. Мал
жарақаттанса не ауырса оны бауыздайтын әдет
тері де бар. Жіліктердің жартысын өздері пай
даланса, қалғанын көрші-қолаңға немесе ағай
ын-туысқа тарату әдеті бар, ал олар мал сойса
сыйлығына жауап қайырады екен деседі. Олар
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дәнді-дақылдарды көп қолданбайды, негізінен
тары өсіреді, оған қосымша бидай мен арпа қол
данса, бұршақтылар болса мүлдем кездеспейді.
Алтын Орда шаһарлары базарларында арзаншы
лық, ең қымбат келетін Хорезм ғана екен. Ең
бекте Алтын Орданың солтүстік аймақтарының
тұрғындары туралы да мәліметтер қалдырылған.
Олар бір діннің өкілі емес, өте жұпыны халық.
Ақылымен ерекшеленбетін жалқаулау келеді.
Климаты суық болғандықтан мұнда мал өсіру
жағдайы да аз. Олар етті аз жейді, ет тапқан жағ
дайда оны бірнеше мәрте асып сорпасын ғана
ішіп отырады, кейін соңынан етті жейді, сүйегін
бөлек асып та сорпасын ішеді. Олар солай күн
дерін көреді. Мал терісінен киген киімдерінің
адал не арам, болмаса сау не ауру, бауыздалған
не өлексе екеніне де, тіпті терінің өңделген не
өңделмегеніне назар аудармай қолдана беретін
дігін таңдана жазады автор. Аштық төнген за
манда олар өз балаларын сатады, олардың да,
өздерінің де аман қалу мақсатында [2].
Осы ақпарат тізгінінде әл-Омари қыпшақ
халқы туралы да сөз етеді. Бұл түріктер – дей
ді ол, барлық түріктердің ішінде әділеттілігі,
жаужүректігі, шыншылдығы жөнінен ең жоғары
түрік тайпасы. Олардың тұла бойы, дене бітімі,
мінезі текті. Египет әскері осы тайпадан жауын
герлер жинаған, тіпті мәмлүктердің осы күнгі
билеушілері қыпшақтар. Осы қыпшақтардың
мінездерінің арқасында татарлар ислам дінін қа
былдады, әрі татар жерлерінің үлкен бөлігіне ис
лам кең етек жайды [2].
Алтын Ордаға тиесілі қыпшақ даласы кең,
жайылым мен өріске, егістікке бау-бақшаға бай,
онда алма, алмұрт, жүзім, айва, шабдалы, өрік,
анар, жаңғақ ағаштары өседі. Сонымен бірге
мұнда көп тараған жеміс ол – қауын, ол өте тәт
ті, одан түрлі дәмдер дайындайды, жыл бойына
пайдаланылады. Қауын бұл елде өте көп және
арзан келеді. Көкөністің де түрлері өте көп. Не
гізгі кәсіп мал шаруашылығы [2].
Көріп отырғанымыздай, бұл деректе Алтын
Орда мемлекетінің рухани мәдениетіне де, ма
териалдық мәдениетіне де қатысты мағлұматтар
жазылған. Дерек көзі – автордың болған оқиғаға
куәгер болуымен ерекшеленеді.
Алтын Орда мемлекетінің мәдениеті тура
лы сөз ететін еңбектердің қатарындағы маңыз
дылардың бірі Абу Абдаллах Ибн Баттуттаның
«Тухфат ан-нуззар фи гара’иб ал-амсар ва-‘ад
жа’иб ал-асфар» (Подарок наблюдателям по час
ти диковин стран и чудес путешествий) еңбегі
жатады. Бұл еңбекте автордың Дешті-Қыпшақ
жеріне келген кездегі көзімен көрген оқиғалар
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баяндалады. Автор Дешті-Қыпшақ жерін жа
сылжелек, гүлденіп тұрған таусыз, талсыз жазық
дала, онда тіпті отын да жоқ, олар малдың тезе
гін жағады және тезекті қариялардың өздері де
жинай береді деп сипаттайды.
Автор алтынордалық арбалар туралы арнайы
сөз қозғайды. Оның айтуы бойынша қыпшақтар
көлік ретінде «арба» деп аталатын құралды пай
даланады. Олардың бірнеше түрі бар, негізінен
төрт үлкен дөңгелекті және оған кей кезде екі
не одан да көп жылқы, кей кезде түйе жегіледі.
Ері бар түліктің үстіне делбеші отырып оларды
басқарып, бағыттап жүреді. Сонымен бірге арба
лардың жолаушы таситын бөлігі де әртүрлі келе
ді, көлеміне қарай және жасалған материалына
қарай. Оның негізі бір-біріне ретімен жұқа тері
жіптермен байланған ағаш шыбықтарынан тұра
ды. Оның үстінен киіз жабылады, сыртқы көрі
ністі қадағалайтын терезесінен үштегі адам кө
рінбейді. Мұндай арбаны қолданған адам оның
ішінде қалағанын жасайды: оқиды, ұйықтайды,
тамақ жейді. Тамақ пен зат таситын арба да осы
іспетті, тек оның құлпы болады [3].
Бұл еңбекте көтерілген келесі мәселе түрік
тердің тамағы. Автордың айтуы бойынша, қып
шақтар ашыған сүтті көп қолданған. Негізгі та
ғамдардың ішінде тары мен қамыр да бар. Кең
тараған тамақ әзірлеу әдісі су қайнатып оған нәр
салу, сосын оның үстіне айран немесе ағарған
құйып жасалады. Соңынан піскен ет туралып,
жеке ыдыстарға құйылып беріледі. Еттің ішінен
жылқы мен қой басым келеді. Ішетін сусыны
негізінен қымыз және боза дейді автор. Боза –
тарыдан жасалатын ішімдік, мұсылман дінін қа
былдаған елдің ішімдік ішуін саяхатшы ханафит
мазхабында боза ішуге рұқсат етілгендігімен тү
сіндіреді [3].
Дешті Қыпшақ территориясына сырттан кел
ген әрбір қонақтың назар аударатын басты нәр
сесі – сәйгүлік. Ат – көшпелі халықтың басты
байлығы. Сайын далада оны өсіруге көп ықылас
бөлінеді, саны жағынан көбі де сол. Ибн Бат
тутта да Алтын Ордада көзімен көрген қыпшақ
жылқысы туралы жазып қалдырған: «Бұл елде
жылқылардың саны өте көп, олар арзан тұрады,
бар болғаны 50-60 дирхам тұрады, египеттік ақ
шаға шаққанда ол 1 немесе 2 динар ғана. Бізде
акадиш деп аталатын жылқыны түріктер ас ре
тінде пайдаланады, біз қойды пайдаланғандай.
Бір түріктің басында бірнеше мың жылқы бо
луы мүмкін. Түріктердің дәстүрі бойынша мал
қасында жүретін арбаларға білек ұзындығындай
киізден жасалған бау жапсырылады. Бір бау –
бір мыңға тең. Мен он бауға дейін белгіленгенін
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көрдім. Одан да көп болады. Орташа есеппен 6
бау көп кездеседі, одан азы да, көбі де кездеседі.
Мықты сәйгүліктерді көпестер Үндістанға апа
рып сатады. Олардың бағасы 25 алтын динардан
500 динарға дейін жетеді». Орталық Азияда, со
ның ішінде Сырдария бойында, Хорезмде өсетін
бұл жемісті автор былай сипаттайды: «Мұндай
жеміс шығыста да, батыста да өсірілмейді. Оның
сырты жасыл, іші қызғыш келеді, қатты, сулы
және өте тәтті. Оны піскен кезде кесіп те, кепті
ріп те қысқы уақыттарда жей береді. Кептірілген
жемістердің ішінен ең тәттісі – осы қауын» [3].
«’Абжа’иб әл-макдур фи нава’иб Тимур» ат
ты еңбектің авторы Ибн Арабшах та өз еңбегінде
Алтын Орда мәдениетінен мәліметтер қалдыра

ды. Оның айтуы бойынша Дештінің астанасы –
Сарай. Ол мұсылманша салынған, әсем бекініс.
Берке оны ислам дінін қабылдағаннан кейін сал
ған. Берке хан исламның ханафиттік мазхабын
ұстанды және елге ілім қызметкерлерін шақы
рып, жаңа дін қабылдаған қара халыққа Аллах
тың жалғыздығын үйретуіне жағдай жасады. Ол
шариғатты құрметтеп ғылым мен ғалымдарды
өз қорғауында ұстады. Автор Сарай қаласының
үлкендігін таңырқап жазады: «Оның үлкендігі
сонша, бірде қожайынынан құлы қашып кетіп,
қаланың шет жақ беткейінде базарда сауда сат
тық жасап күнін көреді. Сол құлы он жылдам
астам уақыт бойы қожайынын бірде бір рет кез
дестірмепті» [4].
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Бұл мақалада ислам дінінің Қазақстан территориясына енуінің
әлеуметтік-тарихи алғышарттары келтірілген. Арабтар ислам дінін
қай уақытта және қандай жолдармен жеткізгендігі туралы әртүрлі
пікірлер келтірілген. Алғашқы түрік халықтары арасындағы мұсыл
ман мемлекеті туралы айтылған. Ислам діні Қазақстанға күштеп енгі
зілген жоқ. Қазақстанда сол дәуірде қалыптаса бастаған феодалдық
қатынастарға ислам дінінің кері әсері болмай, қайта ол феодалдық
қарым-қатынастарды жандандыра түсетінін көре білген феодалдық
үстем тап иелері ислам дінін қуана қарсы алды. Ислам дінінің ке
луімен қала мәдениеті, ғылым, білім, сауда, өнер жедел дами баста
ды. Оңтүстік Қазақстан және Жетісу жерінде мешіттер, медреселер,
қалалар бой көтерді. Еліміздегі алғашқы мешіттер мен медреселер
Отырар, Түркістан, Сайрам, Тараз қалаларында салынған. Мешіттер
рухани және ғылыми орталықтар болған. Ислам діні қазақ еліне бей
біт жолмен, яғни ізгілік пен мейрімділік негізінде таралды.
Түйін сөздер: ислам діні, арабтар, қарахандықтар, ислам мәде
ниеті, ислам өркениеті, мешіттер.
This article represents data about the sociohistorical conditions of Is
lam religion entering to the territory of Kazakhstan. The Arabs has different
opinions about the time and ways of Islam presentation. Article also con
tains information about the first muslim country among the turkic nations.
Islam religion was not entered to Kazakhstan by the force. At that time
Islam religion didnot have negative effect on feudal relations, contrary,
it revived the feudal relations and the feudal owners welcomed the Islam.
With the advent of Islam in the city, its culture, science, education, trade
and art began to develop fastly. In the South and Jetysu mosques and
madrassas had been built in the cities. The country’s first mosques and
madrassas are in the cities of Otyrar, Turkestan, Sairam and Taraz. Mosques
were religious, spiritual and scientific centers. Islam distributed to Kazakh
country peacefully, on the basis of the goodness and gentleness.
Key words: islam, arabs, Qarakhanids, Islamic culyure, Islamic civili
zation, mosques.
В этой статье рассматриваются общественно-исторические ус
ловия проникновения религии Ислам на территорию Казахстана.
Показаны различные мнения ученых, в какое время и какими спо
собами арабы довели ислам. Первыми в историй тюркских госуда
рств объявили Ислам государственной религией. В то время рели
гия ислам не имела негативного влияния, и феодальные владельцы
приветствовали религию. Потому что они видели, что феодальные
отношение возродятся благодаря религии. С появлением ислама в
городах развивались культура, наука, образование, торговля и иску
сство. В Южном регионе и Джетысу были построены мечети и мед
ресе. Первые мечети страны и медресе Отырар, Туркестан, Сайрам,
в городах Тараз. Мечети были религиозным, духовным и научным
центром. Ислам в Казахстане распространялся мирно на основе доб
ра и милосердия.
Ключевые слова: ислам, арабы, Караханиды, исламская культура,
исламская цивилизация, мечети.
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Ислам дінінің қазіргі Қазақстан территориясында таралуы
туралы мәселеге әртүрлі пікірлер бар. Бұл мәселеге олар әр
қайсысы өз ұстанымдарымен келгендігін аңғарамыз. Кейбір
тарихшылар ислам дінін Қазақстанға араб басқыншыларымен
келген деп санаса, екінші бір авторлар, қазақтар көшпелі халық
болған, сондықтан ислам дінінің таралу дәрежесін зерттеу өте
қиын еді. XVIII-XIX ғасырларда қазақтар арасында болған мис
сионерлер ислам дінінің қазақтар арасында шын жайын сурет
тей алмады дейді. Кең байтақ территорияны алып жатқан қазақ
тар ислам дінінің догмаларына зер сала қойған жоқ. Олар үшін
ежелгі діни сенімдері – табиғатқа табыну ыңғайлырақ болды
десе, академик В.В. Бартольд: «XIII ғасырдың басында Хоре
змнің мұсылман басшыларына Сырдария мен Торғай облысын
дағы мұсылман емес қыпшақтармен соғысуға тура келді», – деп
жазады. Дегенмен ислам дінінің алғашқы көріністері Қазақстан
территориясында IX ғасырдың бас кезінде тарай бастағанын
білдіретін мәліметтер бар. Бұл кезде араб басқыншылары Сыр
дария бойына жетіп, түркі тайпаларының молдаларын барым
талдап, кейде бейбіт отырған ауылдардың адамдарын айдап
әкетіп отырды, бірақ жерлерін жаулап алуға күштері жетпеді.
Сырдария бойындағы қалалар арабтарға 840-845 жылдары ғана
бағынып, ислам дінін қабылдады. Бірақ мұнан әрі Сарыарқа да
ласына ұмтылған кезде араб басқыншылары шегінуге мәжбүр
болды. Себебі Иракта құлдар көтерілісі басталды, белгілі араб
тарихшысы Ибн-Ал-Әсірдің (1160-1233) келтірген мәліметтері
бойынша 961 жылы Сыр бойындағы түркілердің 200 мың ша
тыр (үйтүтін) мұсылман дініне енген. Ал Жайық бойын жайлап,
Ыстық көл маңын қыстап жүрген түркілер ислам дінін тек 1043
жылы ғана қабылдады.
Профессор Е. Бекмаханов Қазақстанның солтүстік және
солтүстік-батыс облыстарында ислам діні IX ғасырдың аяқ ке
зінде тарай бастады десе, ислам дінін зерттеуші ғалымдарының
бірі Х.Ақназаров өзінің «Ислам діні және оның реакциялық мә
ні» деген еңбегінде былай деп жазды: «IX-X ғасырларда мұсыл
ман діні Қазақстанның тек оңтүстік аудандарын ғана, егіншілік
аудандарының феодалдарын ғана қамтыды. Онда да бұл дінді
байлар, үстем тап өкілдері қабылдады, ал еңбекші бұқара көп
уақытқа дейін бұрынғы діндерінде қалып келді», – деген пікір
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айтады. Қазақстан тарихын зерттеуге ат салы
сып жүрген ғалымдар И.Е. Агеев пен В.Ф. Шах
матов ислам қазақ жеріне түргештің Қарлұқ қа
ғанның кезінде феодалдық қатынастың дамуына
байланысты Орта Азия мен Қазақстан жерлеріне
арабтардың алып келген феодалдық дін – ислам
тарай бастады. Сөйтіп, бұл авторлар ислам діні
нің Қазақстан жеріне VIII ғасырда келгенін мой
ындайды.
Арабтардың қазақ жерлерін жаулап алғаны
жөніндегі тарихи мәліметтер өте аз. Кейбіреуле
рі бір-біріне қарама-қайшы. Жекелеген зерттеу
шілердің әртүрлі оқиғалар бойынша айтқан пі
кірлері ғана сақталып қалған.
VIII ғасырдың орта кезінде Қазақстанның
оңтүстігіндегі Тараз қаласының түбінде қытай
лар мен арабтардың қырғын шайқасы бастала
ды. Онда арабтар қытайларды жеңіп шықты. Бұл
жеңіс ислам дінінің Қазақстан жеріне тез тара
луына жол ашып берді. Арабтардың осы жеңісі
нен кейін қазақ жеріндегі көшпелі елдер біртебірте араб мәдениетінің ықпалына түсе бастады.
Арабтар Тараз қаласын басып алып, көшпелі ел
ге экономикалық және саяси үстемдігін осы қала
арқылы жүргізеді.
Тараз қаласы VIII ғасырда Қазақстанның бас
қа аудандарының дамуына әсер еткен экономика
лық мәдени орталыққа айналады. Табылған түр
кеш ақшаларының көпшілігі Таразда соғылған.
Арабтар қазақ, қырғыз даласындағы көш
пенділермен Тараз арқылы ғана емес, сонымен
қатар олармен сауда керуені арқылы да тікелей
байланыс жасады. VIII ғасырдың өзінде-ақ әр
бір үш жылда көштен шай, кездеме сататын араб
керуендері жүріп тұратын. Сауда қатынасы қыр
ғыздарды арабтармен жақындастырды.
VIII-XI ғасырлардағы соғдылық мұсылман
дардың Орта Азиядан Қазақстанға көшіп ке
луінің де ислам дінінің сіңісуіне ықпалы бол
ды. Солар арқылы Оңтүстік Қазақстанға, содан
кейін Жетісуға бұл дін идеологиясы орныға бас
тады. Ал мұның өзі бірте-бірте Қазақстанның
басқа аудандарын да шарпыды.
Бұл тұста қазақ даласына ислам дінін күш
пен таратқандарының бірі – саманид басқыншы
лары болды. IX ғасырдың орта шенінде Мәуе
реннахр мен Хорасанда үстемдік еткен Саманид
әулеті 840 жылы тонаушылық соғыс арқылы
Исфиджаб (Сайрам) аймағын басып алды. Сама
нидтер Шавгорға жетті, одан кейін Саурак және
Сүткент қалаларын бағындырды.
Саманидтер жаулап алған жерлерінің бәрін
де халықты қарудың күшімен қорқытып, ислам
дінін қабыл алуға көндіріп отырды. Олар Қазақ
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стан жеріндегі бұрын Сирия отаршылары салған
христиандық шіркеулерді құлатып, оның орны
на мұсылман мешіттерін орнатты. Саманидтер
сауда жолдарын да өз қолдарына алып, сол ар
қылы да түркі тайпаларын ислам дініне мойын
ұсындырды.
X ғасырдың аяқ шенінде өмір сүрген араб
тың тарихшысы Мұхаммед ибн-Жафар әл-Нер
шахидың жазуына қарағанда, саманидтің әмір
шісі Исмаил соғыспен Таразды жаулап алып,
ондағы үлкен шіркеуді мешітке айналдырған.
Тарихшылардың айтуы бойынша, бірінші рет
көптеген түркі елі (2 млн түтін) ислам дінін 960
жылдары қабылдады.
X-XII ғасырлардағы Қараханид мемлекеті
сол тұстағы қоғамдық өмірде елеулі рөл атқар
ды. X ғасырдың аяғынан бастап Орта Азияның
халықтарымен бірге қазақ елінің едәуір бөлігі
осы ертедегі феодалдық мемлекеттің қол астына
енді. Сонымен Қарахан еліне Қашғария, Жеті
су, Мәуереннахр сияқты көптеген жерлер бағы
нышты болып қалды. Бұл мемлекеттің астанасы
Бұхара қаласы болды, ал ол XI ғасырдан бастап
орталық Қашғар қаласына ауысты.
Қараханидтер исламды өз қоластындағы көш
пелі елдің діни идеологиясы етуге күш салып бақ
ты. Сол себепті олар Түркі еліндегі бірінші мұ
сылман әулеті ретінде бой көрсеткен еді.
XIV ғасырларда Ақсақ Темір тұсында ислам
дінінің маңызы мұнан да арта түсті. Тоқтамыс
хан манихейлік дінді қолдады. Ол мұсылман
дарды қудалады, олардың Тебриздегі мешіті мен
медресесін өртеп жіберді. Темір Тоқтамысқа ис
лам дінін қарсы қойды. Исламның көмегімен ол
өз беделін көтеруге тырысты. Темір заманында
ірі қалаларда мешіттер салынады. Темір ислам
дінінің идеологиясын нығайта отырып, Орта
Азия мен Қазақстан жерлерінде мұсылмандар
дың мінәжат ететін ғимараттарын тұрғызды,
олар исламды насихаттаудың жаңа орталықта
рына айналды.
Қазақ даласына Ислам діні VII ғасырдың
басында арабтардың Орта Азияны бағындыру
нәтижесінде кіре бастады. Шындығын айтқан
да, Ислам діні Қазақстанға күштеп енгізілген
жоқ. Қазақстанда сол дәуірде қалыптаса баста
ған феодалдық қатынастарға Ислам дінінің кері
әсері болмай, қайта ол феодалдық қарым-қаты
настарды жандандыра түсетінін көре білген фео
далдық үстем тап иелері ислам дінін қуана қарсы
алды. Өйткені бұрыннан келе жатқан шаман ді
ні феодалдардың талап-тілегін, мақсат-мүддесін
қанағаттандыра алмады. Ал ислам діні болса ха
лықты рухани жағынан болсын, саяси жағынан
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болсын мығым ұстай алатын мемлекеттік дін бо
ла алды. Осындай тиімді жақтарына қарамастан
қазақ тайпалары өзінің бұрыннан келе жатқан
тәңіршілдік, зороастризм, шаман дінін, ата-баба
аруағын қастерлеуді ұстанып, ислам діні қағида
ларына мән бермеді. Академик Бартольд В.В.:
«ХІІ ғасырдың басында мұсылман Хорезм би
леушілері мұсылман емес Сырдариядағы және
Торғай облысындағы қыпшақтармен соғысуына
тура келді,» [1, 68 б.] – деп жазуына қарағанда,
сол кездерде қазақ тайпаларының басым көпші
лігі әлі мұсылмандық жолға түсіп, ислам дінін
қабылдамаған сияқты. Рузбиханның жазуына
қарағанда, қажет десеңіз ХVI ғасырдың өзінде
де қазақтар пұтқа табынушылар деп танылып,
оларға қарсы «ғазауат» соғысына шығуды талап
еткен. Өйткені шариғат заңдарын араб миссио
нерлері үндеп, үгіттеп, насихат жүргізгендеріне
қарамастан, халық ата-баба аруағына, тәңірге,
жұлдыз, айға ұзақ уақыт бойы сиынды. Ата-ба
ба аруағына сиыну бәлекеттен сақтап, өздеріне
бақыт, молшылық, жақсылықтар әкеледі, мал
басының аман болуына, өсіп-өнуіне көмектеседі
деп, сол үшін олар аруақты разы етуге тырысты.
«Аруақ аттаған оңбас» деп аруақты ұмытпады...
[2, 156-159 бб.].
Араб қолбасшысы Кутейб ибн Мүслім әскері
Қазақстанның оңтүстігінде 714 жылы басып кір
ді. Қазақстан тұрғындарының исламдануы осы
кезден басталады. Осы кезде Мауеренахрдағы
бауырластарына үнемі қол ұшын беріп отыра
тын Түркеш қағанаты Орта Азиядағы арабтардың
жаулап алған жерлеріне үлкен қауіп төндірді, се
бебі олар Шаш (Ташкент) пен Ферғананың, Са
марқанд пен Бұхараның автохтонды тұрғында
рын қолдап отыру үшін әскер жіберіп отырды.
Арабтардың Испиджабқа (Сайрам) жоғарғы түр
кештердің қолбасшысы Әбу Мырзақым (Сүзеген)
қаған араб экспанциясына сәтті тойтарыс берді.
Басында арабтар Оңтүстік Қазақстаннан кетуге
мәжбүр болды. 737 жылға қарай түркеш атты әс
керінің көмегімен Мауереннахр әскері жерлерін
шетелдіктерден тазартты. Бірақ таққа талас ба
рысында Сүзегеннің өлтірілуі түркеш мемлеке
тін әлсіретті, сол себепті арабтың аймақ бастығы
Наср ибн Сейяр осы жылдан бастап Орта Азияда
ғы араб билігін қалпына келтіре бастады.
Исламды зерттеуші Ғафуров Б. Орта Азия
ның исламдануын зерттей келе, мынадай пікір
айтады: «714 жылы Кутейб Шашқа қайтадан
шабуыл жасады. Ол Шашты өз ордасына айнал
дырып, Испиджаб бағытында жорыққа аттанды.
Кутейбті бұл қаланың сауда орталығы екендігі
емес, оның стратегиялық маңызы қызықтырады:
Испиджабты алып, Кутейб Орта Азиялық одақ
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тастарына көмекке ұмтылған түркі әскерінің жо
лын қиып тастауға талпынды,» – деді [3, 191 б.].
Жорыққа сарбаздарымен бірге миссионерлер
де қатысты, алайда арабтардың шегінуі дін уа
ғыздаушыларына жаңа дінді таратуға мүмкіндік
бермеді. Бұл аймақта көптеген конфессиялар
дың болғаны белгілі. Әсіресе, зороастризм қо
мақты орын алды. Бірақ исламның таралуына
байланысты зороастризм қудалауға ұшырады.
Оның жазба әдебиеттері жойылды. Басқа мани
хейлік, будда, христиан діндері де осындай жағ
дайға душар болды.
Арабтар Мәуреннахрды Әбдімәлік ибн Ма
руан (685-705) тұсында ғана жаулап алуға қолы
жетті. Хорасан билеушісі Кутейб ибн Муслим
ішкі қырқыстардан әбден әлсіреген Орта Азияға
қоныстанған түркі тайпаларын басып алды.
Сөйтіп, 705 жылдың өзінде-ақ бүкіл Орта Азияны уысында ұстады. Балхты басып алған Кутейб
ибн Муслим Бұхарға ұмтылды. Соғдылар мен
түркі тайпалары арасына от салу нәтижесінде
Бұхарды алды. Ауыр шайқастардан соң соғды
лықтар астанасы Самарқанд қолға түсті.
Ұзақ дәуірлер бойына қазақ тайпалары ара
сында әдет-ғұрыптардың нормалары қоғамның
бірден-бір заң реттегіші рөлін атқарды. Оның
да себебі бар еді. Әуелі, қазақ қоғамы әлеумет
тік-экономикалық жағдайына байланысты басқа
лардан томаға тұйық өмір сүрді. Сол себепті де
тек қазақи, өзіндік идеологияны өз ішіне алды.
Екіншіден, әдет-ғұрып заң нормалары тек үстем
тапқа ғана емес, жалпы қазақ қоғамына тиістілік
сипатына ие болды. Өйткені, туыс-туыстарымен
ру-ру болып көшіп-қонған қазақтарда «ру намы
сы» күштірек еді. Бұл төменгі таптың «өз туыс
тастары» үстем тапқа қарсылығын тежеп отырды.
Қазақтардың өзіндік ерекшелік пен сипатқа
ие болған елді басқару формалары, экономи
калық жүйесі, рухани қажеттілігін қанағаттан
дырарлық өнері, заңдары мен мінез-құлықтық
кодекстері болған. Ұзақ дәуірлер бойы жазба мә
дениеті баяу дамыған қазақтардың (өйткені көш
пенді тұрмыс кешу мектептер ұстауға мүмкіндік
бермеді) ауызекі шығармашылық дәстүрі күш
ті дамыған. Әсіресе жас ұрпақты тәрбиелейтін
үлгі-насихат жырлары, мақал-мәтелдері қандай
мол, әрі қандай терең еді десеңізші! Бұлар тек
құрғақ ақыл-кеңес емес, нәрлі де мазмұнды ғиб
раттар. Бұлар құқықтық нормалар мен мораль
дық, саяси, мінез-құлық, т.б. тәртіптерді де өз
ішіне жан-жақты қамтиды.
Әбу Ханифа жол салған суниттік ағым басқа
ларына қарағанда көнімпаз, басқа халықтардың
әдет-ғұрып заңдарына бой ұсынғыш болуына
себепті қазақ тайпаларына да өте тиімді болды.

KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

351

Қазақстанға ислам дінінің келуінің әлеуметтік-тарихи алғышарттары

Сондықтан да қазақтардың әдет-ғұрпы өз кезе
гінде ислам діні шариғат заңдарын кері итеріп
тастамай, қайта феодалдық қарым-қатынастың
жандануына игі әсер ететін шариғат заңдарын
қабылдап алды. Сөйтіп, екі наным ұзақ мезгіл
бойы бір-біріне зиян келтірмей, қатар өмір сүрді.
Сол себепті де қазақтардың әдет-ғұрпы көбіне
өзінің бұрынғы болмысын сақтап қалды. Билер
қазақтардың қоғамдық маңызы зор мәселелері
нің көпшілігін ежелден келе жатқан бұрынғы
ата-бабалары әдет-ғұрып заңдары бойынша тал
қылап шешті. Ал өз кезегінде араб миссионер
лері де қазақ тайпаларының тілін, әдет-ғұрпын,
сенімдерін, құқықтық нормаларын, мәдени же
тістіктерін лақтырып тастамай, санасуына тура
келді. Бұлардың бәрін исламға қайшы келмейтін
етіп, қырын жатқызуға тырысты.
Ислам дінінің келуімен қала мәдениеті, ғы
лым, білім, сауда, өнер жедел дами бастады. Оң
түстік Қазақстан және Жетісу жерінде мешіттер,
медреселер, қалалар бой көтерді.
Еліміздегі алғашқы мешіттер мен медресе
лер Отырар, Түркістан, Сайрам, Тараз қалала
рында салынған. Мешіттер рухани және ғылыми
орталықтар болған.
Ислам діні қазақ еліне бейбіт жолмен, яғни
ізгілік пен мейрімділік негізінде таралды. Қазақ
даласында Ислам дінінің келуі және орнығуы
мен қатар бүкіл Ислам әлемінің жарық жұлдыз
дары Әбу-Насыр әл-Фараби, Әбу Ибраһим Исхақ
әл-Фараби, Ғаламаддин әл-Жауһари, Қожа Ахмет
Яссауи, Ахмет Игүнеки, Мұхаммед Хайдар Дула
ти, Хуссам Аддин Ас-Сығанақи сынды ғұламалар
ислам мәдениеті мен ғылымын әлемге паш етті.
Ислам дінін қабылдағаннан кейін түркі әде
биетінің жаңа үлгілері туындаған. Бұлар: Жүсіп
Баласағұнның «Құтты білігі», Ахмет Игүнекидің
«Ақиқат сыйы» және Ахмет Ясауидің «Хикмет
тері». Бұл үш тұлға да қазақ топырағында өмір
сүргендіктен қазақ ұлысын құраған тайпаларға
олардың әсерінің көп болғанын айтуға болады.
Аталған шығармалардан авторларының діни бі
лімі жоғары болғандығын көре аламыз. Аяттар
мен хадистерді жақсы меңгергендіктері және
оларды шығармаларында тікелей немесе мағы
налай қолданулары – осының айқын бір көрсет
кіші [4, 98-111 бб. ].
Кез келген адам қоғамдағы құбылыстарға,
дін, әдет-ғұрып, салт-дәстүр мен мәдениетке
тәуелді болып, олардың әсерлерінен тыс қал
майтынын ескерсек, бұл үш шығарма олардың
өмір сүрген ортасын суреттеп, сол кезеңде қазақ
даласында Ислам дінінің ықпалы және халық
тың діни ахуалының қандай деңгейде болғанын
ұғынуға жол ашады.
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Қорыта келгенде Ислам діні көптеген халық
тардың рухани табиғатына сай келді. 1500 жылға
ислам тарихы, Мұхаммед пайғамбардың өмірі,
оған дейінгі пайғамбарлар тарихы осыған дәлел.
Исламның терең тарихы бар Көне Қазақстан же
ріне келуі мәдениеттің дамуына, қоғамымыздың
өзіндік санасы мен руханилығы игі ықпал еткені
баршаға аян.
Халқымыз мұсылман болғандықтан оның
діни өмірінің ең басты қайнар көзі – Аллаһ та
ғаланың сөзі Құран Кәрім екені даусыз. Ал сол
Құранның өмірдегі тәпсірі – пайғамбардың ха
дистері мен сүнеттері. Осы тұжырымдарды не
гізге ала отырып, халқымыздың ішкі дүниесіне,
мәдениетіне үңіле түскенімізде, діни түсініктері
мен дүниетанымының, іс – әрекеттері мен тұр
мыс – салтының Құран аяттарымен қатар хадис
және сүннеттермен үндесіп, солардан бастау
алып жатқанына көз жеткізуге болады.
Мұсылман мәдениетінің артықшылығы тек
рухани салада ғана көрініс тапқан жоқ. Дін – на
ным-сенімге, этикаға, философияға және Қазақ
стандағы ғылым мен мәдениетті дамытуға зор
ықпалын тигізді. Сонымен қатар қазақ жеріне
ислам дінінің таралуын қазақ халқына тигізген
оң әсерлерін қазақтың төл салт-дәстүрімен бай
ланысуы, қазақ халқының отбасылық өмірінде
ислам уағыздарының адамгершілікке толы қа
сиеттер мен тәлім-тәрбиенің ұқсастығының мол
дығы бар.
Қазақ даласында Ислам халықты бір-бірін
жақсы көруге, бір-біріне жәрдемдесіп, бауыр
ларша өмір сүруге шақырады. Мемлекеттер
ді дамытуды, адамдардың рух, тән және пі
кірлеу тұрғысынан еркін өмір сүруін қалады.
Алланың бұйрықтарын құрметтеуді, бүкіл
тірі жанға мейрімді болуды өсиет етеді. Ис
лам жанды-жансыз әрбір жаратылғанға деген
жауапкершілікті жүктенген. Сонымен қатар,
жаман әдеттерден аулақ болып, нәпсіні тәр
биелеуге шақырады. Жалқаулыққа, уақытты
бос өткізуге тыйым салып, ғылымға, техни
каға, өнеркәсіпке, саудаға, егіншілікке, өнер
ге үлкен мән береді. Діні, отаны, сенімі басқа
болған адамдарға күш көрсетуге тыйым сала
ды. Жеке адамның, жанұяның және ұлттардың
құқықтары мен міндеттерін көрсетеді. Тірілер
ге, өлгендерге, туылатындарға, баршаға өзіне
тән құқық және жауапкершілік жүктеуге Ис
лам діні адамзаттың осы дүние мен ахиретте
бақытты болуын көздейді.
Қазақ даласына ислам дінінің келуі ислам
құндылықтары мен ислам философиясын, ислам
мәдениеті мен өнерін дамыту мен жаңарту ісіне
қазақ халқы маңызды және зор үлес қосты.
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Мақалада қазақ қоғамындағы әйелдер мәселесі, олардың ұлттық
мәдениетіміздегі рөлі мен әлеуметтік орны туралы баяндалады. ХІХХХ ғғ қоғамда қалыптасқан әйелдер теңсіздігі мәселесі, оған қарсы
ұлт зиялыларының жасаған іс-шаралары, олардың саяси күресі ту
ралы айтылады. Сонымен қатар, жаңа саяси ойлардың қалыптасуы,
Кеңес Үкіметінің орнауының әйелдер қауымына ықпалы және осы
дан кейінгі әйелдердің саяси билікте, қоғамның экономикалық да
муына белсене араласуы талқыланады. Кеңестік кезеңде республика
экономикасы мен руханиятын ілгерітетуге әйелдердің сіңірген еңбе
гі туралы айтылады. Алашорда үкіметінің іргетасын қалауға өзіндік
үлестерін қосқан әйелдер қауымының өкілдері және олардың саяси
қызметі қарастырылады. Аталмыш мақалада баспасөз беттерінде
әйелдердің әлеуметтік-экономикалық құқыққа қол жеткізуі туралы
жазылған мақалаларға тарихи талдау жасалған. Қазақ әйелдеріне ар
налған мерзімді баспасөздер, олардың әйелдер мәселесін шешу жо
лындағы қызметтері көрсетіліп, олардың негізгі мақсаты мен міндеті
туралы айтылады. Қазақ халқының этно-саяси рухында қалыптасқан
әйелдер, олардың қоғамдағы рөлі мен маңызы сипатталады.
Түйін сөздер: «Әйел теңсіздігі», «қалың мал», экономика, мәде
ниет, съезд, баспасөз.
In article author looking at women`s problems in Kazakh society, their
role and place in our culture and in our sodium. Prescribing a inequality
of women `s in XIX-XX, their political fight and actions of national elite.
And forming of political thinking, role of women`s in forming and further
development of soviet power. Considered a contribution of women`s in
progress considered of economical and spiritual life in soviet period De
scribing a role of women`s in forming of AlashOrda`s government. In this
article author made the analysis of works about socio – economics status
of women`s in historical aspect. Considered periodical print about Kazakh
women`s and their role in dissident their problem`s. Kazakh women`s
ore descried in there, women`s that was formed in ethno – political spirit
and their role in society.
Key words:Women inequality, reach, economic, culture, periodical
print.
В статье автор рассматривает проблемы женщин в казахском об
ществе, их роль и место нашей культуре и в социуме! Описывается
неравенство женщин в ХІХ-ХХ вв., политическая борьба, деятель
ность национальной элиты.А также формирование политических
мыслей, роль женщин в формировании и дальнейшем развитии сове
тской власти. Рассматривается вклад женщин в прогресс экономики
и духовной жизни в советский период. Описывается роль женщин
в формировании Правительства Алаш Орды. В данной статье автор
сделал анализ трудов, посвященных социально-экономическому ста
тусу женщин в историческом аспекте. Рассматривается роль пери
одической печати, посвящённой казахским женщинам, в решении их
проблем. Описываются казахские женщины, формирование которых
происходило в этнополитическом духе, и их роль в обществе.
Ключевые слова: женское неравенство, калым, экономика, куль
тура, съезд, периодическая печать.
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Бүгінде ғаламдық сипатқа ие мәселенің бірі – әйелдер мәсе
лесі, олардың қоғамдағы орны мен рөлі. Елбасы Н. Назарбаев
тың: «Қоғамның даму барысын өмірде – нәзік, көңілде – биік,
ал істе – мығым әйелдер қауымынсыз елестету мүмкін емес»
деуі қазіргі кезеңде әйелдердің саясатта, бизнесте, экономика
ның барлық салаларында ер азаматтармен қатар еңбекке бел
сене араласып, өздерінің біліктілігімен, қабілет-дарынымен,
іскерлігімен көзге түсіп, мемлекетіміздің өсіп-өркендеуіне лай
ықты үлестерін қосуына орай айтылған еді [1]. Қазақстан әйел
дерінің қазіргі таңдағы әлеуметтік, экономикалық, саяси және
құқықтық жағдайының тарихи алғышарттары ерте кезеңде қа
лыптасты. Ежелгі дәстүрлеріміз бойынша, әйелдер қазақ қоға
мында ерекше әлеуметтік статусқа ие топ болды, сондықтан да,
оларға ерекше ықыласпен, жоғары құрметпен қарайтын болған
[2]. Шығыстың басқа халықтарымен салыстырғанда, қазақ қыз
дары өздерінің еркіндігі және азаттығымен ерекшеленіп тұрды.
Ұлы даламыздың арулары өздерінің ерік-жігері мен азаттық
сүйгіштігі, табиғатындағы осындай күшті қасиеттерінің арқа
сында өз ұлтының тағдыры шешілген оқиғаларға белсене қаты
сып, маңызды шешімдер қабылдауға тікелей әсер еткені бізге
белгілі. Жалпы, әйелдердің қоғамдағы орны мен рөліне қатыс
ты бұл іргелі ережелер мыңдаған жылдар бұрын қалыптасып,
дамып отырған. Қазіргі таңда, әйелдер мәселесінің, олардың
қоғамдағы орны мен рөлінің ғылыми тұрғыдан зерттелуі ҚР да
муындағы және рухани жаңғыртулар үшін өте маңызды дүние
болып табылады.
Қазіргі Жаһандану кезеңінде халықымыздың өз құндылық
тарын сақтап, оны қайта жаңғырту өте маңызды. Рухани құн
дылықтар қоғамды, ондағы әрбір тұлғаны тәрбиелейтін негі
зіг фактор. Сол құндылықтарды қалыптастыру мен дамытуда
әйелдің атқаратын рөлі зор. Халқымызда «Жер ана», «Ана тілі»
деген көптеген қасиетті ұғымдары анамен байланыстырыла
ды. Тіл – рухани тәрбие бастауы, барша құндылықтарды халық
тіл арқылы жеткізеді. Ал ана тілі – ең алдымен бесік тербеткен
әйелдің тілі болып саналады. Барлық құндылықтар тек сөзбен
ғана берілмейді,ол адамның өз болмысы, тұлғасы арқылы қа
лыптасады, дамиды, өзгелерге беріледі, яғни дұрыс тәрбиемен
толықтырылады. Ұлт болашығы, тәрбиелі ұрпақ деп санаған
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Қазақ әйелінің қоғамдағы және ұлттық мәдениеттегі орны

халқымыз ежелден-ақ ұлт тәрбисіне баса назар
аударып, ерекше мән берген [1]. Ал, әйел сол
жас ұрпақтың бойына рухани мұралары мен құн
дылықтарын, ар-намысы мен рухы биік, тарихы
на таныммен, құрметпен қарайтын, еліне жаны
ашитын, адамгершілігі мол жан етіп тәрбиелейт
ін негізгі тұлға. Жастар – ел болашағы, ал сол
болашақты қалыптастырушы және қамтамасыз
етуші тірек әйел. Ол бейбіт күнде от басының
ұйытқысы, қоғамның ақылшысы, тәрбиешісі бо
ла білді. Ал, ел басына күн туған сәтте, жауға
шауып, Отан алдындағы парыз бен жауапкер
шілікті ер азаматтармен бірдей арқалады. Қазақ
әйелі рухани құндылықтарды өз бойына жинақ
тау арқылы өзгелерге үлгі болды. Үнсіз жүріп
ұлтты тәрбиеледі, елеусіз жүріп ел басқарды.
Қазақ халқы өзінің шығу тегін сонау сақ, ғұн,
түрік дәуірлерінен бастайды, бұл кезеңдер Отан
тарихының бір құрамдас бөлігі болып табылады.
Әйелдер билігі сақ заманындағы Томирис пен
Зарина патшайымдардан бастау алады. Ал, кө
не түркілердің наным-сенімдерінде әйел-құдай
– Ұмай ерекше құрметтелген. Әйел тәңірі Ұмай
– отбасы мен бала-шағаның жебеушісі болған.
Түрік қоғамында әйелдер қауымы жоғары баға
ланған. Түрік қоғамының туыстық-қарым қаты
насы әкелік, яғни патриархалды болды. Туыс
тық қарым- қатынаста іні- аға, апа- сіңіл деген
терминдер қолданылады. Түріктерде отбасыға
кенже қыздың ұрпақтары да кірген. Яғни, жанұя
қара шаңырақ иесі (кеже бала) мен кіші қыздың
ұрпақтарынан тұрған. Үлкен қыз тұрмысқа шық
қан соң, ол жат болып саналып, оның ұрпақтыр
басқа отбасына саналған. Кеже қыз баланың жа
нұяның бір құраушы бөлігі болуы, ол сонау ерте
замандағы матриархаттан қалған сарқыншақтар
дың бірі болуы тиіс. Түріктер әйелдерді сал- се
рідей әдейі құрметтейтін. Баласы үйге кірген
соң, әуелі анасына иіліп сәлем беретін, содан
кейін барып қана әкесіне сәлем беретін болған.
Орхон жазуында, ордада апасы мен қарындас
тары қалып қойып, оларға ажал қаупі төнгенде
Күлтегіннің оны жанқиярлықпен қорғап қалға
ны зор шабытпен жырланады. Әйелді әмеңгер
лікпен алу сол заманнан бастап ақ болған, оған
кейбір қытай деректері дәлел бола алады. Хатун
статусына келер болсақ, ереше қасиеттері мен
дана-шешендігі, ақылгөйлілігімен және тағы
басқа қасиеттерімен ерекшеленген әйел адамға
берілетін статус. Хатун статусы қаған әйелдеріне
берілген. Ол ежелден келе жатқан дәстүрдің бі
рі болып табылады. Түркі замандада әйел адам
дардың қоғамдағы алатын орны ерекше болған.
Әйел адам ерлермен тең құқылы дәрежеде бол
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ған. Әйел заты айрықша бағаланып, олармен тіп
ті құдайларда байланыстырылды (мысалы, Ұмай
ана құдайы). Ана отбасыдағы қадірлі адам бол
ды. Қорыта айтқанда, түрік қоғамында әйел за
тының алар орны бөлек болды.
Ал, Қазақ хандығы кезінде батырлық пен
қайратты бойына жинап, өзін биязылығымен ба
ғалатқан, тектіліктің айнасы бола білген қазақ
қыздарының рөлі зор болды. Бұл кезеңде, әйел
қауымының ішінен бүкіл саяси билікті өз қолы
на алып, ел билеп хан болган жоқ, бірақта саяси
тұрақтылықты сақтау, сыртқы қауіпсіздікті қам
тамасыз етуде үлкен қызмет атқарған. Сондайақ, көрші орналасқан елдермен дипломатиялық
байланыстарды нығайту мақсатында, татулық
тың негізгі тірегі бола білді. Хандық кезеңде
әйелдердің қоғамдағы орны мен атқаратын не
гізгі фукциясы рухани салт-дәстүрлерімізге не
гізделіп, арнайы ережелермен реттеліп отырған.
«Қасым ханның қасқа жолы» мен «Есім ханның
ескі жолына» негізделіп жасалған «Жеті Жар
ғы» халқымыздың дәстүрлер мен әдет-ғұрып
заңдарының жиынтығы болып табылады. Заң
нама да, әйелдер мәселесін шешуге байланысты,
олардың құқықтарын реттеу мақсатында арнайы
бекітілген бөлім бар. Жер дауынан кейін қойыл
ған, «Жесір дауы» – әйел қауымының, қазақ қо
ғамындағы рөлінің деңгейін көрсетеді. Ал, руха
ни мәдениетіміздің ең бір дамыған көрінісін осы
қауымға арналған «Қыз Ұзату», «Жар-Жар»,
«Қоштасу», «Қалың мал» сияқты салт-дәстүрле
рімізден көруге болады [3].
Қазақ хандығы тұсындағы, жаугершілік за
манда халқының тәуелсіздік жолында ерен ең
бек еткен қазақ арулары жетерлік. Қазақ хал
қының, тіпті Қазақ хандығының жойылып кету
қауіпі жоңғарлармен соғыс кезінде төнді. 1635
жылы Жоңғар хандығы құрылған соң олардың
шабуылы үдей түседі. Жоңғарлар жеке-жеке
ауыл болып өмір сүрген қазақтарды бір-біріне
хабар беріп үлгертпей, қапыда бас салып, тонап
кету, қырып кетуді әдетке айналдырған. Осын
дай шайқастардың бірінде қолды Абылайдың
өзі басқарып, жоңғарлар тарапынан Қалдан-Се
реннің ортаншы ұлы, тақ мұрагері Цевен-Доржы
шығады. Зеңбірек қазақтарға қарсы оқ жауды
рып, жүздеген сарбаз қырылады. Амалсыз Абы
лайдың қолы шегініп, абдырап тұрғанда, қазақ
жасақтарының оқ жақ тұсынан Цевен-Доржы
тұрған төбеге қарай басында үкілі кәмшат бөрікі
бар, ақ боз атты бір қыз «Қабанбай! Абылай!»
деп ұран тастап, суырылып шыға шабады. Же
ңіспен оралған Абылай жеңіске жол салған қыз
ды іздестіреді. Бұл Қабанбай батыр мен қазақ
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тың батыр қызы Гауһардан туған Назым екен.
Сондай-ақ, Олжабай батырдың анасы Есенбике
жоңғарладың қалың қолы орналасқанжерден өз
адамдарын бірнеше рет аман өткізіп, барлау
шының қызметін атқарған. Сондай-ақ шаншар
руынан шыққан Қызданбике, Нұрбике, Айбике
деген ел-жұртқа ақыл-парасатымен қадірлі бол
ған ару аналар, қолбасшылар арасында өткізіле
тін кеңестерге үнемі қатысатын болған. Ал, енді
Ақбикеге келейік, ол – Бұланбай батырдың жа
ры, барлаушы топтың жетекшісі, Алтай, Ертіс,
Тарбағатайдың бөктеріне орналасқан жоңғар
әскерлерінің күш-қуаты, орналасу ерекшелік
тері туралыағасы, қолбасшы Қабанбай батырға
құпия мағлұматтар жеткізіп отырған. Орта ға
сырлық батырлар әлі зерттелмеген, тың дүние
[4]. Деректер бойынша, қазақ руларының шама
мен отыз пайызы әйелдер атымен аталған екен.
Қазақ әйелдерінің бойындағы ерекше қасиетте
рі көптеген ақын-жазушылар жырларына арқау
болса, олардың тарихтағы ерлігі мен батырлық
тары туралы ғылыми зерттеулер мен еңбектер
жарық көрді.
Салт-дәтүріміз бойынша ұзатылатын қызға
жасалатын кәде «қалың мал» ХІХ-ХХ ғғ. әлеу
меттік мәселеге айналды. Қоғамда әйел теңсізді
гінің пайда болуына алып келді. ХІХ ғ. аяғында
баспасөз беттерінде әйелдердің әлеуметтік-эко
номикалық құқыққа қол жеткізуі туралы көптеп
жазыла бастады. Кеңестік кезеңде пайда болған
саяси ойлардың әсері болар, қоғамдағы әйел
дердің саяси және еңбек белсенділіктерінің арт
қанын байқауға болады. Мәдениеттегі әйел үні
ХХ  ғ. бастап шыға бастады.
Осы ғасырдың бас кезінде қазақ тілінде үз
бей шығып тұрған «Айқап» жуналы қазақ хал
қының әлеуметтік, саяси өмірінен хабардар етіп,
қазақ бұқарасын мәдениетке, білім мен өнерге
шақырған басылым еді. Осы журал беттерінде
жарияланған С.Тілеубайқызының «Қазақ қыз
дарының аталарына», «Ұзақ күткен үмітім һәм
бас адамдарға бір-екі сөз» атты арнайы мақала
сы мен «Қыз батасы» атты өлеңі, К. Өтегенқы
зының «Қазақ қыздарына», М. Сейдалиованың
«Зарлау» және «Тұр қазақ!» атты өлеңдері ар
қылы қазақ даласына келеген кеңестік жаңа за
манның жаңа өмірі мен жаңа мәдениетке деген
қазақ қыздарының ішкі сұрнысын, өзіндік ойын
байқауға болады. Кеңестік заманда қаламгер
лікті қайраткерлікпен ұштастыра білген қазақ
аруларынаң алға шығуы қазақ әйелдері арасы
нан да мемлкет билейтін, бұқараға бағыт сіл
тейтін белсенділердің шыққандығын көрсетеді.
Кеңестік кезеңде республика экономикасы мен
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руханиятын ілгерітетуге әйелдердің сіңірген ең
бегі мол. Бірақта, тоталитарлық жүйе қоғамдағы
әйелдерің белсенділігі мен әлеуметтік практика
сын әрқашан оң бағалай бермегені де ақиқат.
Сонымен қатар, ұлт зиялылары да бұл мә
селенің оң шешімін табуына ат салысты, осы
мақсатта, күн тәртібіне қойған үш мәселе, саяси
билік, жер және әйел теңсіздігі болатын. Қазақ
зиялыларының ертеден келе жатқан әдет – ба
лаларын жастайынан атастырып қою, құдала
су, әмеңгерлік және көп әйел алушылық сияқты
зиянды ғұрыптарға арнайы көңіл бөлу себебі –
бұл сол кездегі өзекті мәселелердің бірі болатын.
ХІХ ғ. екінші жартысындағы қазақ зиялылары өз
еңбектерінде қазақ қыздарын ерте жастан ұзата
тын ескі салтқа қарсы екенін, осы мәселені шешу
үшін неке және ажырасу ісін қатал бақылау ке
ректігін айтады. ХІХ ғ. екінші жартысынан бас
тап зиялылар қалам тартқан бұл тақырып ХХ ғ.
басында да өз жалғасын тапты. Ұлттық сананың
оянуы барысында мұндай мәселелерді көтеріп,
мерзімді басылым беттерінде жариялау және
насихаттау зиялылардың міндеттерінің бірі бол
ды. Себебі, ұлт болашағы – жас ұрпаққа тәрбие
беретіндер, әйелдер болатын. Ал, басында тең
дігі жоқ, сауатсыз әйелдердің дұрыс тәрбие бер
мейтіндігі белгілі. Сондықтан да қазақ әйелде
рінің құқықтарын ерлермен теңестіріп, оларды
сауаттандыру, қоғамдық жұмыстарға белсенді
қатыстыру ісінде зиялылардың қосқан үлесі өте
зор. ХХ ғ. басында әйел теңдігі мәселесі қазақ
зиялылары бас қосқан съездердің күн тәртібі
не қойылып, оны шешу жолдарын қарастырып,
әйелдерге теңдік берген қаулылар шығарады.
Бірақта, әйелдердің теңдік алуына байланысты
жүргізілген шаралардың оң әсерімен қатар те
ріс әсерлерінің болғандығын көреміз. Сонымен
қатар ажырасқан әйелдердің санының артқаны
да анықталған. Мұның өзі демографиялық про
цестерге өз әсерін тигізбей қоймады [5]. Ескі
салтқа, яғни қалың мал, әмеңгерлік және бірне
ше әйел алуға үкімет тарапынан тыйым салынса
да, оның аз жылда жойыла қоймайтынын, оны
жоюға оқыған көсем әйелдердің көбірек болу
керектігін, сонда ғана қазақ әйелінің жағдайы
түзелетіндігін жазған – қазақ зиялылары әйел
дердің теңдікке жетуіне басты жол – оқу деп бі
ліп, олардың сауатын ашу жолында көп жұмыс
тар атқарған. Алаш қозғалысының жетекшілері
өздері ұстанған бағыт-бағдар мен ой-пікірлерін
халық арасына жеткізіп, олармен байланыс жа
сау мақсатында түрлі ұлттық басылымдарды
(«Қазақ», «Сарыарқа», «Бірлік туы», «Жас Аза
мат», «Алаш», «Үш жүз» газеттерін) дүниеге
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Қазақ әйелінің қоғамдағы және ұлттық мәдениеттегі орны

келтіріп, олардың тұрақты авторлары болғанды
ғы баршамызға аян. Солардың қатарынан біз Н.
Құлжанованың, А. Досжанованың, Р. Алдаоңға
рованың және т.б қазақ әйелдерінің есімін жиі
ұшырастырамыз. Олардың саяси белсенділігі
1917 жылы ақпан революциясынан кейін ша
қырылған әртүрлі деңгейдегі қазақ съездерінің
жұмыстарынан айқын байқалады. Қазақ зиялы
ларының ұйымдастыруымен өткізілген басқосу
ларда өкілдердің әйел мәселесіне ерекше көңіл
бөлуіне 1917 жылдың мамыр айында болған бү
кілресейлік мұсылмандар съезіне депутат болып
қатысқан Аққағаз Досжанованың ықпал еткен
діген байқауға болады. 1917 жылы «Алаш» га
зетіне А. Баржақсиннің «Қазақ халқының көзі
ашық әйелдеріне ашық хат» және «Үш миллион
күң», Р. Алдаоңғарованың «Әйел теңдігі» атты
мақалалары жарық көріп, ХХ ғасырда әйелдер
ге теңдік тиіп, сөйлейтін кез келгенін, осы газет
арқылы өздерінің мұң-мұқтаждарын білдіруге,
соған орай ұлттық басылымдарда батыл үн қа
тып отыруға шақырады. А. Баржақсин «Алаш»
газетінін 1917 жылдың 21 наурыз күнгі санында
Қазақ халқының көзі ашық әйелдеріне ашық ха
тын жариялайды. Онда ол «басқа елдердің, атап
айтқанда, Америка, Германия, Англия елдерінің
әйелдері арасынан шешен, көсем, сыншы, жазу
шы, ақын шығып, олар өз құқықтары үшін айтысып, ақырында, сол армандарына қол жеткізіп»
отырғандарын, «ал, қазақ халқында надандық
тың құлы болу, тағдырдың дегеніне көну, әйел
дерді кемге санап, кез-келген адамға шырылдап
қоса салу белең алғанын...мұндай жағдайдағы
қазақ әйелдерінің еңірегенде етектері жасқа то
лып, көздері қанға толатынын...олардың осын
дай аянышты халін ойлағанда, ішкен ас бойға
дарымай, ұйқы шайдай ашылатынын» ашына
баяндайды [6].
1920 жылы Қазақстан автономиялы респуб
ликасы Орталық Атқару Комитетінің қалың
малға, әмеңгерлікке, көп әйел алушылыққа тиым
салу жөнінде қабылдаған декреті жариялан
ды. Декретте қазақ әйелдерінің еңсесін басқан,

адамдық қасиетін қорлаған, тағы басқа да зиян
ды әдет-ғұрыптарды жою көзделді. Міне, осы
декреттің мәнін әйелдерге түсіндіріп, олардың
өздерінің бас бостандығы үшін күресуіне кө
мектесу, әйелдерді қоғам өміріне белсене ара
ластыру үшін ел ішінде көшпелі қызыл отаулар,
делегаттар жиналыстары ұйымдастырылды.
Бұлардың жұмысын насихаттайтын, әйелдер
ге арналған баспасөз органын шығару қажетті
гі туындады. Осыған орай жетісіне бір шығатын
аймақтық партия комитеті жанындағы әйелдер
бөлімінің газеті «Теңдік» 1925 жылы 5 мамырда
Қазақстанның сол кездегі астанасы Орынборда
шыға бастады. Газет редакторы С. Есова болды.
«Теңдік» езілген әйел, қорлықтағы күңдер тірші
лігінің айнасы. Жеті нөмірінен соң «Теңдік» га
зеті 1926 жылдың шілде айында журналға айна
лып «Әйел теңдігі» деп аталды. Журнал тиражы
жылма-жыл өсіп отырды. Журнал шығып тұрған
1926-1935 жылдар аралығында ХІХ ғасырдағы
Сара Тастанбекова секілді ескі салттың қалың
малдың құрбаны болған қазақ қыздарының ба
сына теңдік бостандық әперу мәселесін батыл
қолға алып, тозығы жеткен дәстүрлерді аяусыз
әшкерлеп, «Әйел теңдігі» деген атына сай үл
кен қызмет көрсетті. Сондай-ақ, бүкіл Қазақ
стан бойынша әйелдерге арналып шығарылған
алғашқы басылымдардың бірі «Жетісу әйелі»
журналы, оның алғашқы саны 1923 жылдың 15
қаңтарында жарық көрді.
Қазақ халқының этно-саяси рухында қалып
тасқан әйелдердің рөлі барлық кезеңде де ма
ңызды болды. Ол ежелгі сақ заманынан бастау
алып, ғасырлар бойы жалғасып, бүгінгі күнге
дейін жетіп отыр. Тарихта сөзі мен ісі елге өне
ге болған парасатты батыр аналарымыз, бүгінгі
жас ұрпаққа үлгі, олардың есімдерін қайта жаң
ғыртып, зерттеулер жүргізу қажет. Сондай-ақ,
Алашорда үкіметінің іргетасын қалауға өзіндік
үлестерін қосқан әйелдер қауымының өкілдері
және олардың саяси қызметі туралы да жинақ
талған мәліметтер аз, әліде тың зерттеулерді қа
жет ететін тақырыптың бірі болып табылады.
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Бұл мақалада 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін іле-шала Се
мей қаласында жарық көрген «Сары Арқа» газеті – «Алашорданың»
үні болған және қазақ автономиясы үшін күрескен басылым екені
көрсетіледі. «Сары Арқа» газеті таза саяси мәселелерді қозғаумен
ерекшеленеді. Онда Алашорда үкіметі мен оның қайраткерлерінің
азаттық жолындағы әрбір қадамдары егжей-тегжейлі баяндалады.
Газетте Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауы
тов, Ш. Құдайбердиев, Х. Ғаббасұлы, Р. Мәрсекұлы, М. Жұмабаев,
М. Әуезов, С. Дөнентаев, т.б. таланттар шоғырының көсемсөзі жа
рияланады. «Қазақ» газеті большевиктер тарапынан қыспаққа алы
нып, шығарушылар қуғынға ұшыраған кезде А. Байтұрсынов пен М.
Дулатов саяси көзқарастарын «Сары Арқа» арқылы жеткізіп тұрғаны
мәлімделеді. Ұлт көсемдері қазақты өз жеріне, жерасты байлығына
ие қылу, өз билігін өзіне беру, өз тұрмыс-тіршілігіне сай заңдармен
өмір сүргізу, жаппай оқытып-ағарту үшін күрескені жайлы айтылады.
«Сары Арқа» газеті аумалы-төкпелі заманда ұлтқа қызмет ету
үшін дүниеге келіп, сол мақсатына толық жеткен басылым екені, қа
зақ халқының басын қосуға күш салып, бірлікке шақырғаны жайлы,
бір адамның басындағы қайғыны сөз ете отырып, бүкіл қазақтың со
ған жұмыла көмек беруіне себеп болғаны жайлы, Семей өңірінде дү
ниеге келгенімен, жоқтағаны бүкіл қазақ мұңы екені жарияланады.
Түйін сөздер: Алашорда, «Сары Арқа» газеті, Большевик, Алаш
қайраткерлері, ұлт зиялылары, халық, басылым.
This article mentions that in 1917 the newspaper «Sary-Arka» pub
lished after the February Revolution in Semipalatinsk was the voice of
Alash Orda and publishing struggling for the Kazakh autonomy. The news
paper «Sary-Arka» is different in that it touches political objectives. This
article details the steps each Alashorda government and its leaders on the
path to liberation. The newspaper published journalism talents Bokeyha
nov A., A. Baitursynov, M. Dulatov Aymauytov J., S. Kudaiberdiev, H.
Gabbasuly, R. Marsekuly, M. Zhumabaev, M. Auezov, S. Donentaev etc.
The newspaper «Kazakh» podvergnulis harassment by the Bolsheviks,
however A.Baitursynov and M. Dulatov handed political views through
the «Sary-Arka». Great leaders of the nation fought for the establishment of
the authority of the country in accordance with the laws of the welfare of
their lives, fought for universal education of the Kazakh people.
Key words: Alashorda, «Sary-Arka» newspaper, the Bolsheviks, Alash
leaders, intellectuals of the nation, the people, the edition.
В этой статье речь пойдет о газете «Сарыарка», опубликованная
в городе Семей после октябрьской революции 1917 года, которая
являлась изданием Алашординцев и представлявшее их идею о
создании Казахской автономии. Особенность газеты «Сарыарка»
заключалась в том, что в ней поднимались только политические вопросы
и проблемы, также детально описывались все действия и подвиги
Алашординцев в борьбе за свободу. Публицистика неординарных
и талантливых личностей как А. Букейханов, А.  Байтурсынов, М.
Дулатов, Ж. Аймаутов, Ш. Кудайбердиев, Х.  Габбасов, Р. Марсеков,
М. Жумабаев, М. Ауезов, С. Донентаев и др. опубликована в данной
газете. А. Байтурсынов и М. Дулатов излагали свои политические
взгляды и позиции через газету «Сарыарка», в то время как издатели
газеты «Қазақ» подвергались притеснениям со стороны болшевиков
и преследовались законом. Газета «Сарыарка» вышла в свет в смутные
времена в истории казахского народа, призывая их к единству и
сплоченности в борьбе за право, за свободу, за независимость. Это
издание, которое поднимала проблемы не только одного региона, но
и изливало горе всего казахского народа.
Ключевые слова: Алаш-Орда, газета «Сарыарка», большевики,
деятели Алаш-Орды, народная интеллигенция, народ, издание.
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Алаш қайраткерлері Ресей патшасы тақтан алынып, бірін
ші дүниежүзілік соғыстан ойсырай жеңілген ірі империяда
аумалы-төкпелі заман орнаған сәтті пайдаланып, Алаш автоно
миясын жариялауды көздегені мәлім. Ол автономияның түпкі
мұраты – қазақ елінің тәуелсіздігі екені бесенеден белгілі. Ұлт
көсемдері қазақты өз жеріне, жерасты байлығына ие қылу, өз
билігін өзіне беру, өз тұрмыс-тіршілігіне сай заңдармен өмір
сүргізу, жаппай оқытып-ағарту үшін күресті. Бұл жолда «Қа
зақ», «Сары Арқа», «Абай», «Бірлік туы», «Жас азамат» сынды
басылымдар шын мәніндегі «халықтың көзі, құлағы һәм тілі»
бола білді. «Сары Арқаның» жүріс-тұрысында, мінез-құлқын
да туа салып, ерте есеюдің белгісі бірден байқалады» [1]. Олай
болатын жөні бар. «Қазақ» газеті патшалық заманнан бері қа
рай халық санасына азаттықтың рухын сіңіріп келсе, 1917 жыл
ғы ақпан төңкерісінен кейін іле-шала Семей қаласында жарық
көрген «Сары Арқа» газеті дүниеге келе салысымен оны жүзеге
асыруға асықты. Оның алдында тәуелсіз ел болу деген ұлы мақ
сат тұрды. Кімнің дос, кімнің қас екендігін айырып болмайтын
аласапыран заманда «ақ» та емес, «қызыл» да емес тек ұлт мүд
десін көздеген жолда болды. Автономияны бірден жариялауға,
бір жағынан, Ресейдің қаһарынан сескенсе, екінші жағынан, әр
қиырдағы қазақтың басын қосып алу үшін қарайлаған [2].
Большевиктер үкіметі сөз, қағаз жүзінде езілген ұлттарға
теңдік, бостандық жариялағанымен, іс жүзінде жүзеге асырған
жоқ. Жоғарыдағы шешімдер арқылы автономия алып кетуден
үмітті болған Алаш азаматтарының осы жолдағы есіл еңбек
тері ақталмады. Ол туралы «Сары Арқаның» 1918 жылғы 22
наурыздағы №35 санында былай делінген: «Өткен жылғы июнь
айында Петроградта болған советтер съезінде «Россиядағы
жұрттардың бас билік тізгініне ие болуға хақы бар» деп қаулы
қылған еді. Октябрьде болған советтердің 2-ші съезінде жоға
рыдағы қаулыны екінші рет бекітіп, бұлтақсыз іске асыру керек
деп тағы да қаулы қылған еді. Осы екі қаулыға сүйеніп, совет
хүкіметі өткен декабрьдің ішінде бүкіл Россиядағы жұрттарға
«Бас билік тізгінің өзінде. Мейлің Россиямен қанаттас авто
номия болып отыр, мейлің Россиядан бөлініп, өз алдыңа жеке
мемлекет бол, ерік өздеріңде» деп жария қылған еді [3]. Бұл жо
ба заңдарға қоса тіркелген еді.
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Алаш ұранды «Сары Арқа»

Кіндік совет үкіметінің босаң ұстағанынан, я
болмаса бергі жердің советтерінің жоғарғы со
ветке мойынұсынбай бетімен іс қылғандығынан
ба, я басқа себептерден бе, қайсысы болса да жо
ғарғы заң бұл күнге шейін іске аспаған еді».
«Сары Арқа» газетіне Алаш қаламгерлері
нің барлығы бірдей шоғырланды. Олар: Әлихан
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Ду
латов, Жүсіпбек Аймауытов, Шәкәрім Құдайбер
диев, Халел Ғаббасұлы, Райымжан Мәрсекұлы,
Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Әуезов, Сәбит Дө
нентаев, т.б. «Қазақ» газеті большевиктер тара
пынан қыспаққа алынып, шығарушылары қу
ғынға ұшыраған кезде Ахмет Байтұрсынов пен
Міржақып Дулатов саяси көзқарастарын «Сары
Арқа» арқылы жеткізіп тұрды.
Газеттің басқа басылымдардан ерекшелігі –
«Сыртқы хабарлар» айдары жұмыс істеді, яғни
шетел жаңалықтарына зор мән берілді. Саяси
қақтығыстар заманында қазақтың өз орнын ай
қындау үшін оның маңызы орасан болатын.
Газет алғашқы сандарынан-ақ саяси ұстанған
бағытының айқындығымен, өткір мақала, батыл
ойлармен ерекшеленеді. Жүсіпбек Аймауытов
тың «Тұр, бұқара! Жиыл, кедей! Ұмтыл, жас
тар!», «Мемлекет құрылысы», «Партия» сын
ды бас мақалалары жарық көрді. «Жас Алаш»
деген автор (М. Дулатов болуы мүмкін) «Ұлы
орыстың үстемдігі» атты мақаласында төменде
гі пікірді ашық айтады: «Орыстың қай партиясы
хәкімшлікке ие болса да бізге теңдік, еркіндік
болмайды, бұл-анық.
Бізден орыстың саяси партиясына қосылып,
қазақты да қосылған партиясына қаратып, жақ
татпақ болған қазақ не түк аңдамайтын соқыр,
не қазақ ұлтына қызмет қыламын дегені бекер
жан деп ұғамын. Орыстың байы кедейді жеге
ні рас-ақ шығар. Бірақ орыстың байы да, кедейі
де қазақты жейді. Қазақ байы орыс кедейін жеп
көрген жоқ. Жеугеде дәрмені де келген жоқ. Бұл
талассыз нәрсе... Орыстың құлдығынан құтылып
шықпай жатып, кедей-бай деп жіктелетін жайы
мыз жоқ һәм олайша айырылуға тарихи дайын
дық, пұл мен еңбек қайшы келіп таласқандық
жоқ. Тамырсыз нәрсені зорлықпен ексең де қа
зақ ішінде орнамайды, бұл мисыз біреу болма
са, дау шығармайтын нәрсе». Мұнда жаңа заман
алып келген «теңдік» ұғымын Ресейдегі бай мен
кедей арасындағыдай емес, ұлттардың теңдігі,
бір-біріне озбырлық көрсетпеуі мағынасында
қарастырған [4].
Семей қаласында жарық көрген «Сары Ар
қа» газеті осы күнге дейін көпшілкке кең тарап,
жеткілікті дәрежеде зерттеу объектісіне айнал
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май келеді. Оның басты себебі біріншіден, төте
жазуды танитын зерттеушілер қатарының азды
ғы екіншіден, 1917-1919 жылдары жарық көрген
газет тігінділерінің толық күйінде сақталмауы.
Алаш тарихын зерттеушілер басты дерек көзі ре
тінде көбінесе «Қазақ» газетіне сүйенеді. Ал, бұл
тұрғыдан «Сары Арқа» газетінің маңызы еш кем
емес. «Алашорданың» үні болғандықтан соған
қатысты мәселелер егжей-тегжей баяндалған.
«Күш-бірлікте» атты мақала осыны дәлелдейді:
«Мемлекет тізгіні большевиктерге аусты. Боль
шевиктер қалай билік қолына тиіп күш алған
соң, николайдың таза кепешін жұртқа қайта ки
гізуге айналды. Айтқанына көнбеген, айдауына
жүрмеген елді аттарды, талатты. Кедей мен бай
ды, оқыған мен қараны жауластырды. Фарика-
зауыттарды қираттырады. Малдағы мал, ақша
лыға пұл қоймайды. Тартып алуға қол қойғызды.
Россияда төбелессіз жер қалмады. Жүгенсіздік,
қырылыс, атыс күннен күнге күшейді. Желіккен
надан жұмыскер мен солдаттар қаруланып алған
соң дәнігіп бой бермей кетті. Жол-жобаны ұмыт
ты. Білгені зорлық, күш болды. Оларға «тәк»
дейтін хәкім болмады. Хәкімшілік құрыған соң
мемлекет мемлекеттіліктен қалды: жегеннің ау
зында, ұстағанның қолында кететін олжа болды.
Есі бар жұрт қырып жойып келе жатқан қалын
апаттан аман қалу шараларын іздесті. Бізге де
апатқа ұшырап, біреудің қанжығасында кетпес
ке талпынып қалатын заман туған сияқты» дей
келе төңкерістен ұлы орыс есін жиғанда оңай
лықпен автономияны бере қоймас. Тиісті мез
гілін өткізіп алып, баяғыдай аңсап жүрмелік.
Сондықтан: «Автономия зор іс: күш керек, пұл
керек. Бұл екеуі де көп біріксе табылатын нәрсе.
Неғұрлым бірлік көбейсе, соғұрлым автономия
берік, қорғауға жеңіл болмақ. Сондықтан авто
номияны қазір өзіміз жасауға бел байласақ (бел
байламай амал да жоқ), бар қазақ-қырғыз қосы
лып, жария қылуымыз керек. Басымызды қоса
алмай, жартымыз онда, жартымыз мұнда айыры
лып, әркіммен кетсек тозармыз. Не де болса ав
тономияны ылғи қазақ-қырғыз бірігіп айтқаны
мыз жөн. Ұмытпалық күш бірлікте екенін!»[5]
деп жар салады.
Қазаққа жеке автономия болу керек пе, әл
де Түркістан мен Сібірге қосылған тиімді ме де
ген мәселелер қызу талқыланды. Автономияның
пайдасы былай деп түсіндірілді: «Автономия
– бас билік тізгін өзінде болып, жұрт өзін-өзі
билеу деген сөз. Біздің іздегеніміз – жерге, ұлт
қа байланған автономия. Мұндай автономиялы
жұрттың иемденген астында ауданды тұтас жер,
қолында билігі болмақ. Билік үш түрлі: 1) заң
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шығару билігі; 2) сот билігі; 3) әмір-іс атқару би
лігі (хүкімет). Осы үш дөңгелекке бүкіл мемле
кеттің ісі құрылмақ.
Заң – өмір киімі. Өміріне, ресіміне, табиғатәдетіне үйлесетін заңды шығаруға әр жұрт өзі
ғана шебер. Тұрмысына лайықты заңды жұрт
өзі шығарса, ондай заң кең болып, жұртты беті
мен жайылтып, табиғат нәфәсін аздырмақ емес;
тар болып, кеудені қысып, бүрістіріп, жұртты
қынжылтпақ емес; ып-ықшам тігілген киімдей
өмір, тұрмысқа үйлесіп тұрмақ. Біреуі үшін бі
реудің жасаған заңы сырттан пішкен тондай
өмір, тұрмысқа қашанда болса қайшы келіп
тұрмақ; өнер-білімнің ілгері басуына үлкен бө
гет болмақ» [6].
Газетте мәдениеті күшейтіп, ұлтымызды сақ
тау үшін басымызға, жер-суымызға ие болып,
жұрт қатарынан орын алып, ұлт мақсатына же
ту үшін бізге автономия керек деп жар салды.
Кеше жұртым қандай едің? «Қазақ деген халық
едің: Еділ, Жайық, Есіл, Нұра, Арқа, Сыр, Ер
тіс, Орал, Алатау, Алтай мекенің еді; осылардай
жұмаққа меңземес жерлерің бар еді; ... көлдерің
бар еді; ту ұстап, тұлпар мінген ерлерің бар еді;
дұшпан күндерлік күйлерің бар еді; ердің құнын
екі ауыз сөзбен беретін билерің бар еді; ақ киіз
ге ораған хандарың бар еді; ізгі қария шалдарың
бар еді; сауық-сайран жиының бар еді; кедей
жоқ, бай едің, төрт түлікке сай едің». Осының
бәрінен жұртым айрылып едің!!
«Мойныңа бұғалық түсті, бұлқынбадың; құ
рық көтеріп еді, қолға тұрдың; арғымақ едің, жа
бы болдың; жүгенсіз мінді, қақпалап жүрді, ер
қашты қылды, көне бердің; баяғы дәурен көзің
нен пыр-пыр ұшты; қамықтың, жабықтың, көзің
нің жасын құдай иіді!» (Мадияр) деген толғаулар
орын алған [7].
Жалпы, «Сары Арқа» таза саяси басылым
болды. Мұнда әдеби шығармалар жоққа тән. Ан
да-мұнда кездесетін өлең-жырлардың заман та
лабына сай күрескерлік сипаты басым. Қазіргі
күні жұрт аузында жүрген әйгілі:
Алаш туы астында
Күн сөнгенше сөнбейміз!
Енді ешкімнің Алашты,
Қорлығына бермейміз!
Өлер жерден кеттік біз,
Бұл заманға жеттік біз.
Жасайды Алаш, өлмейміз,
Жасасын Алаш, жасасын! –

деген өлең жолдары осы «Сары Арқа» газетінде
басылған.
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Алаш қайраткерлері ұлт қазынасына, аштықтан зар
дап шеккен босқын қазақ-қырғыздарына, білім алып жат
қан шәкірттерге арнап жылу жинап, жәрдем берушілердің
тізімі мен берген қаржысын газет бетіне жариялап отырды.
Сонымен қатар шаруашылық, азық-түлік, киім-кешек, оқы
ту мәслелеріне араласып, қандай жағдайда да қара халыққа
тиімді болуы жағын қарастырды. Осы орайда газетте:
Қымбатшылық
Ақмешіттен жазады: кесекті ұнның пұты 75 сом, бидай
пұты 65 сом, илеген ұн пұты 100 сом, қой еті ақшаға табыл
са пұты 130 сом, түйенің соғымдығы 1700 сом, соғымдық
жылқы 700, құнан қой 120 сом, ісек 90 сом, сиыр 400 сом,
ешкі 65 сом деп.
Кештік курс
Павлодарда бірінші октябрьден бастап, орсыша-мұ
сылманша ноғайлар тарапынан ашылған курста қазақтан
10 жігіт, бір қызы оқиды. Оқу аяғы майға дейін созылады.
25 сом ақы төленеді. Сабақ кешкі алты мен сегіз сағаттың
арасында. Оқытушы: бір мұғалім, бір учитель.
Ғабдолваһид Нұрғожин
Алынды ма, жоқ па?
Октябрьдің 6-сында Қызылжардағы қазақ жастары
қырғынға ұшыраған Жетісу қазақтарына деп құрбан айтта
жинаған 922 сом ақшаны телеграм арқылы жіберіп едік һәм
алғандығыңызды білдір деп Алматыдағы Жетісудың облас
ной комитетке телеграм да соқтық. Сол ақша алынып, тиіс
ті орнына табыс қылынды ма, жоқ па, біле алмай тұрмыз.
Соның үшін Алматыдағы Жетісудың обласной комитетінен
тағы өтініп сұраймыз: жоғарыда айтылған ақша алынды ма,
жоқ па? Жауабы «Сары Арқа» арқылы берілсе екен.
«Талап» қауымының председателі –
Б. Малдыбаев,
Секретары – Әбуһарире Жүсіпұлы

деген сынды жан-жақтан алынған хабарлардан
қысқаша ақпараттар жарияланып тұрды [8]. Мұ
ны «Сары Арқа» газетінің өзіндік стильдік ерек
шелігі деуге де болар.
Орынборда 3-5 желтоқсанда өткен жалпы
қазақ-қырғыз сиезінде болсын, бірінші жалпы
қазақ сиезінде соңғы қаралған зор мәселе сол
кездегі бүліншіліктен халықты қорғау үшін ми
лиция құру жайы болады. Қазақ облыстары 15
мың милиция құрмақ болып, бәрі бір ауыздан
келіседі [9]. Милиция мәселесі келесідей қарас
тырылады: « ...Ешбір тоқтаусыз милиция кірісу
тиіс. Милиция түзудің уақытша тәртібі мынадай:
1) Милиция қызметіне алынады жасы 20 мен 35
арасындағы қызметке жарайтын азаматтар; 2)
Милицияға азаматтар ақымен жалданып алына
ды. Егер жалдатушы шықпаса, талонмен алына
ды; 3) Талонға бір үйден бірнеше кісі алынса, ми
лиция қызметіне олардың біреуі ғана алынады.
Милиция талонмен алынған адамдарға толық
үй шаруасына қарай, басқа себептермен мәулет
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беру жергілікті ұйымдардың міндеті; 4) Мили
цияға керек болған қару-жарақты Алашорда ұлт
қазынасы есебіне салып алып, тиісті орындарға
таратады; 5) Милиция қызметін үйрету үшін 100
млиционерге бір офицер, 50 милиционерге бір
инструктор шақырылады т.б....» [10].
«Сары Арқа» газетінде сыртқы хабармен қа
тар, ел ішіндегі хал-жағдайларды, әл-ауқатты
көрсететін, ішкі хабар айдары бар. Онда мысалға
қазақтарға көрсетілген жүгенсіздіктің орын ал
ғанын, ашына жазады: «Декабрьдің 25-інде Се
мейдің ескі-ұсқы сататын базарында бір қазақ
тың қолындағы шайын солдаттар көріп, тартып
алады. Бадырайтып тал түсте күшпен тартып
алғанына қазақ көнбей, айқай салады. Сол арада
базарда жүрген қазақ, алыпсатарға айналған сол
даттар жиналып, екі жар болады. Құр қол қазақ
не бітіреді? Ұзақтай шулап, топырлап жүрген
де базардың қасындағы казармадан (солдаттар
тұратын магазиннен) мылтықты солдаттар шы
ғып, ақ-қараны тексермей, қазақ сабағалы жатыр
деген өтірікке иланып, топтанған қазаққа келіп
тиседі: нәрселерін тартып алып, өздерін жүндей
сабайды. Сасқанда ақыл бола ма? Таяқ жеген
соң қазақ шананың дертелерін суырып, қолына
түскен ағашты алып қарсы, тұрмақ болып дүр
се қоя береді. Солдаттар бытырлатып мылтық
ата бастайды. Қазақ быт-шыт қашады. Хайуан
дығы ұстап, қаны қызған солдат тымақ кигеннің
бәрін қуып, тышқан аңдыған мысықтай кез кел
ген қазақты ұстап алып тепкілейді. Төбелеске
кіріспеген бір қазақты ұстап ұрып, жұдырығы,
аяғы, тісі түгел тиіп, көкпарға берген лақтай ба
қыртып, езіп, жаншып өлтіреді. Бұл оқиғаны қа
зақ комитетінің адамдары біліп, дереу милиция
бастығына, солдаттар советіне айтып, тоқтатың
дар бұзақыларыңды, істің беті жаманға айналып
жүрмесін деп қыр көрсеткен. Олар қарулы пот
ролдар жіберіп, құтырған солдаттарды қуып, ка
зармаларына тыққан» [11].
«Сары Арқалықтардың» халық алдындағы
өз жауапкершіліктерін қаншалықты сезінген
діктерін «Асқынған ауру дауасы – ащы дәрі» ат
ты мақаладағы батыл байламнан анық көреміз:
«Мен қайткенде де әзірге қазақ көпшілігінің
бойы ержетсе де, ойы ержетпегендігіне қарап,

газеттер елдің жақсылығын асырып, жаманды
ғын жасырып, өзіне қарай үйір қылып отырса
екен деймін. «Асқынған ауру дауасы – ащы дә
рі» деген. Тегінде қазақ дәрігерлері «ашытады
екен» деп қазақтың «асқынған ауруын» емде
мей қоймақшы емес. Емдесе, ашытады; емде
месе өледі, жұғып қазақтың тұқымын құртады.
Осы екі жолдың қайсысын ұстау керек? Ашыт
са да емдеу керек. Емдегенде қас болса да, жа
зылғанда дос болар. Және елдің бәрі пұшық пен
қарабеттің соңынан жүреді деуге болмайды.
Жүрсе, пердесі ашылып, қарабеттігі көрінбе
гендігінен жүреді.
Газеттің көп мақсатының біріншісі – пердені
ашып, сол қарабеттерді халықтың көзіне түсіріп,
ақтық, адалдыққа қарай бұрып алу.
Газет айна бола алмаса, сол беті жаман, пұ
шық, мерездерге айна бола алмай отыр: көрсет
кендігі үшін. Елдің бәрі пұшық, мерез емес қой.
Күнде айнаға қарап, «ананың бетін» деп күліп,
өз бетінің саулығына шүкіршілік қылып отыр
ғандар да көп шығар. Тегінде «рас сөз жағымды
болмайды, Жағымды сөз рас болмайды» деген
бар ғой. Жағымды болуға газет растықтан пұ
шықтар өкпелейді екен деп айырыла алмаса ке
рек» [12].
Бұл басылымда да ұлы Абайдың інісі – Шә
кәрім Құдайбердіұлы мен баласы Тұрағұлдың
елінің тәуелсіздігін аңсаған, сол жолда күрескен
азаматтық бейнелері айқын көрінеді. Мәселен,
Шәкәрімнің «Қазақша ай аты жоқ», Тұрағұлдың
«Ел қамы» атты мақалалары жарық көрген [2].
Қорыта айтқанда, «Сары Арқа» газеті аума
лы-төкпелі заманда ұлтқа қызмет ету үшін дү
ниеге келіп, сол мақсатына толық жеткен басы
лым. Қазақ халқының басын қосуға күш салып,
бірлікке шақырған. Бір адамның басындағы қай
ғыны сөз ете отырып, бүкіл қазақтың соған жұ
мыла көмек беруіне себеп болған. Семей өңірін
де дүниеге келгенімен, жоқтағаны – бүкіл қазақ
мұңы болды.
«Сары Арқа» газетін ақтара отырып, қазақ
журналистикасының болсын, қазақ тарихының
бастауындағы тың ізденістерді, ерекше шешім
дерді байқаймыз. Газет заман талабына сай же
делдікті, нақтылықты, байыптылықты ту еткен.
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Қазақстан тарихының кеңестік кезеңі бүгінгі мемлекет өмірімен
де, ұрпақ өмірімен де тікелей байланысты болғандықтан, бұл сала
да объективтік пікір әлі тыңғылықты түрде қалыптасып біткен жоқ.
Ол, әсіресе, кеңестік тоталитаризм тарихында ХХ ғасырдың алғашқы
ширегіндегі қоғамдық-саяси жағдай осы кезеңдегі тарихи оқиғалар
мен саяси қайраткерлер қызметіне байланысты. ХХ ғасырдың алғаш
қы ширегінде Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірінде елеулі оқиға
ларға толы болды. Атап айтар болсақ, Қазақстанда революциялық
қозғалыстардың белең алды және қазақ ұлт зиялыларының қоғам
дық-саяси қызметіндегі белсенділігі арта түсті. 1917 жылы уақытша
өкімет құлап, барлық билік большевиктердің қолына өткенінен кейін
коммунистік жүйеге қарсы топтар жағына шығып, соңында шетел
асып барып, өмірінің соңына дейін түрік әлемінің бірлігі, «Тұтас Түр
кістан» идеясын жүзеге асыру үшін күресіп кеткен Алаш қайраткері
– Мұстафа Шоқайдың атқарған қызметін ашып көрсетудің маңызды
лығына баса назар аударады.
Түйін сөздер: автономия, Түркістан автономиясы, революция, құ
рылтай, Уақытша үкімет, большевик.
History of Kazakhstan the Soviet period is directly related to the life of
the modern state and the generation, therefore, this issue still an objective
opinion yet has not formed in this problem. Socio-political situations have
been associated with historical events and activities of political figures In
the history of Soviet totalitarianism in the first quarter of XX century. In the
first quarter of XX century The important events have been taken in the
social and political life of Kazakhstan have been. The revolutionary move
ment while was developed in Kazakhstan, and this time was reflected in
the action of public and political life, cultural progress, establishment and
development of national languages, literature and press, spread of new
ideological concepts. It should be noted that the development of the na
tional spirit and consciousness are important to publish the authorityes and
activities of one of the major figures of the movement “Alash” – Mustafa
Shokai. After the fall of the interim government in 1917 began to seize
power throughout the Bolsheviks and Mustafa Shokai led a struggle to
implement and until the end of his life the idea of “One Turkestan” unity of
the Turkic world, against communist system.
Key words: autonomy, Turkestan autonomy, revolution, constituent
assembly, provisional government, Bolshevik.
История Казахстана советского периода непосредственно свя
зана с жизнью современного государства, поэтому в этой проблеме
ещё не сформировалось объективное мнение. В истории советского
тоталитаризма в первой четверти ХХ в. общественно-политические
ситуации были связаны с историческими событиями и деятельностью
политических деятелей. В Первой четверти ХХ в. в общественно-по
литической жизни Казахстана произошли важные события. В то вре
мя в Казахстане развивались революционные движения, и это время
выражалось в активизации общественно-политической жизни, куль
турном прогрессе, становлении и развитии национальных языков,
литературы и прессы, распространении новых идеологических кон
цепций. Следует отметить, что для развития национального духа и
сознания весьма важно опубликовать роль и деятельность одного из
крупнейших деятелей движения «Алаш» — Мустафы Шокая. После
падения временного правительства 1917 г. власть повсюду стали зах
ватывать большевики, и М.Шокай до самого конца своей жизни вёл
борьбу для осуществления идеи «Единый Туркестан», единства тюрк
ского мира, против коммунистической системы.
Ключевые слова: автономия, Туркестанская автономия, револю
ция, учредительное собрание, временное правительство, большевик.
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Түркістан мұсылмандарының IV Төтенше Құрылтайы 1917
жылы 26 қараша күні Қоқан қаласындағы Хан сарайында Шо
қайдың сөз сөйлеуімен ашылды. Сонымен большевиктердің құ
рылтайды болдырмау үшін жасаған бүкіл шаралары нәтижесіз
қалған еді. Ақырында большевиктер де құрылтайды мойындап,
комиссар Полтарацкийді өкіл ретінде жіберуге мәжбүр болды.
Құрылтайда Ташкенттегі Кеңес Халық Комитетін атынан да
сөз сөйлеген Полтарацкий Түркістан автономиясын қолдайт
ындықтарын атап өтті. Бірақ оның сөздері құрылтайға қатысу
шылардың көңіліне сенім ұялатпады. Шоқай Полтарацкийдің
сөздерінің адалдығына күмән келтіргенімен оның қатысып, құ
рылтай жұмыстарын құттықтап сөз сөйлеуінің саяси тұрғыдан
маңызды екеніне назар аударады. Бұл жағдай Түркістанда Ке
ңес өкіметінің ұлттық негізінің жоқтығының айқын белгісі еді
[1].
Құрылтайға қатысушылық жоғары дәрежеде болды. 203
делегат қатысқан құрылтайда Ферғана аймағы 150 делегатпен
қатысушылардың көпшілігін құрады. Самарқан аймағынан 21,
Сырдариядан 22, Бұқарадан 4, Каспий аймағынан 1 делегат
келді. Үш күнге созылған құрылтай жұмыстары кезінде қаты
сушылардың саны 250-ге дейін көбейген еді [2].
Құрылтайға қатысқан делегаттар арасында қала думасы мен
татар халқының өкілдері және Түркістан еврейлерінің ұйымы
«Палеолей Сиондан» келген өкілдер сияқты жергілікті мұсыл
мандардан басқалар да бар еді. «Улұғ Түркістан» газеті 1917
жылдың 8 желтоқсан күнгі санында Құрылтайға байланысты
оны Мұсылман Құрылтайы деп емес, Түркістан Халықтары
Құрылтайы деп атаудың дұрысырақ болатындығын атап көрсе
теді. Түркістан мұсылман жұмысшылары, шаруалары және әс
керлері Кеңесінің баспасөз органы «Ишни дүниясы» журналы
болса, Құрылтайға Түркістандағы әртүрлі топтардан өкілдер
қатысқандықтан, Түркістанның 10 миллион мұсылман халқы
ның барлығының мүдделерін көздеп, шешім қабылдау құқына
ие екендігін айтады [1].
Үш күнге жалғасқан құрылтай кезінде қатысушылар Түр
кістан аймағының келешектегі саяси құрылысының қандай
болуы керектігі жөніндегі пікірлерін ортаға салды. Мұның нә
тижесінде 27 қараша күні, түннің кеш уақытында Түркістан
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Мұстафа Шоқайдың Түркістан автономиясын құрудағы қызметі

автономиясын жариялауға бір ауыздан қаулы
қабылданды. Бұл қаулыда: «Жасасын Түркіс
тан автономиясы! Түркістан Мұсылмандары
ІV Төтенше Құрылтайы Түркістан аймағында
өмір сүріп жатқан халықтардың талап-тілегіне
сәйкес, Ресей төңкерісі тарапынан белгіленген
ережелерге сүйене отырып, федерация негізінде
құрылған Ресей Республикасының құрамында
бола отырып, Түркістанның жерге негізделген
территориялық автономиясын жариялайды» де
лінді. Құрылтай сонымен қатар Түркістанда аз
шылықтағы халықтардың құқықтарын да толық
қорғайтындықтарын мәлімдеді.
Сөйтіп, 28 қараша күні құрылған мемлекет
«Түркістан автономиясы» деп аталды. Құрыл
тайда сондай-ақ мемлекеттің Атазаңы (консти
туциясы) мен атқару органдарын айқындайтын
және Түркістан Құрушы Мәжілісі жиналған
ға дейін елді басқаратын екі орган белгіленді.
Олар: Түркістан Уақытша Кеңесі және Түркіс
тан Халық Мәжілісі. Түркістан Уақытша Кеңесі
нің мүшелерінің саны Ресей Құрушы Мәжілісін
де Түркістан үшін белгіленген депутат санымен
бірдей, яғни 32 деп белгіленді. Мұның өзі Түр
кістан Уақытша Кеңесі мүшелерінің, сонымен
қатар Ресей Құрушы Мәжілісінде қызмет атқа
руының да ұйғарғандығын көрсетеді [4].
54 мүшелік Түркістан Халық Мәжілісінде
мұсылман емес өкілдерге 18 орын бөлінді. Со
нымен Халық Мәжілісінде барлық Түркістан
халқының тек 7 пайызын құрайтын мұсылман
емес халықтарға 33 пайыздық өкіл құқы беріл
ді. Осы арқылы Түркістан автономиясының құ
рушылары өлкенің азшылықтағы халықтарының
құқықтарын қорғайтындықтары жөніндегі ше
шімдеріне адал екендіктерін байқатты. Түркіс
тан Халық Мәжілісі Түркістан Құрушы мәжілісі
сайланғанға дейін уақытша парламент міндетін
атқаратын еді.
Түркістан Халық Мәжілісінде мұсылман
емес халықтарға берілген 33 пайыздық өкіл са
ны Түркістан Құрушы Мәжілісінде де сақталды.
234 депутаттан тұратын Түркістан Құрушы Мә
жілісіне мұсылман және мұсылман емес халық
тар үшін бөлек сайлау аймақтарын белгілеу де
ұйғарылды [2].
Құрылтай Уақытша Халық Мәжілісіне мы
на қайраткерлерді сайлады: Убейдуллах Хожа,
Мұстафа Шоқай, Ташпулатбек Нарбутабеков,
Садреддинхан Шерифқожаев, Қоңырқожа Хо
жинов, Истемуллах Убайдуллин, Саиднасыр
Миржалилов, Серәлі Лапин, Саид Жафербай
Саидов, Ислам Шахахметов, Әбдірахман Ора
заев, Хидаятбек Юрали Агаев, Насырхан Төре
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Камалхантораев, Міраділ Мырзахмедов, Таш
хожа Ашурхожаев, Әбдүлкқадыр Күшбегиев,
Абиджан Махмут, Жамшидбай Корабеков, Со
ломон Абрамович Херзфелбд, Әбдүсамет Әбдү
салимов, Убейдуллах Дербисалин, Мұса Акчу
рин, Мұстафа Мансуров, Махмут Хожа Бехбуди,
Ибрахим Далшин, Мұхамметжан Тынышбаев,
Халил Ширинский, Талипжан Мусабаев, Камал
Кази Рахманбердиев, Алихантөре Шакирхантө
реев, Сабиржан Юсуфов, Әділжан Омаров және
тағы басқалар [4].
Конгресте талқыланған маңызды тағы бір
мәселе – Орал казактарының лидері және анти
большевик атаман Дутовтың Оңтүстік-Шығыс
одағына Түркістанның кіруі туралы ұсынысы
еді. Дутов Құрылтай аталған одаққа кіру тура
лы шешім қабылдаған жағдайда большевиктер
ге қарсы әскери жәрдем көрсететіндіктері және
ашаршылық кезінде Түркістан аймағына мақ
та, жүн, тоқыма өнімдеріне айырбастап немесе
арзан бағасымен астық беретіндіктері жөнінде
уәде берді. Құрылтай бұл мәселе жөнінде ше
шім шығаруды құрылатын Түркістан үкіметіне
тастады. Шоқайдың пікірінше, бұл атаман Ду
товтың ұсынысын қабылдамау барысында алға
тартылған сылтаудан басқа ештеңе емес еді.
Құрылтай жұмысы аяқталғаннан кейін Түр
кістан Уақытша Кеңесі үкімет құру үшін бас
қосты. Шоқай мен Убейдуллах Хожа үкімет құ
рудың орнына орталық комитет құруды ұсынды.
Бұған себеп ретінде өкімет деп аталатын ұйым
ның шындығында қолда бар мүмкіншіліктері үкі
меттік биліктерді толық атқаруға жеткілікті емес
екендігін алға тартты. Бұл ұсынысқа көпшілік
келіспеді. Осыған орай Шоқай мен Убейдуллах
Хожа құрылатын әлсіз өкіметте қызмет атқара
алмайтындықтарын, бірақ автономияға өкімет
тен тыс қала отырып қолдау көрсететіндіктерін
айтты. Бірақ Уақытша Халық Кеңесі олардың бұл
ұсыныстарын да қабыл алмады және өкіметтегі
ең жауапты орындарға сайлады. Түркістан Уа
қытша Кеңесінің өз мүшелері арасынан сайлаған
және 12 мүшеден тұруы жоспарланған өкімет мү
шелері мына қайраткерлерден құралды:
Мұхаметжан Тынышбаев – Бас министр жә
не Ішкі істер министрі.
Ислам Шахахметов – Бас министр орынбасары.
Мұстафа Шоқай – Сыртқы істер министрі.
Убейдуллах Хожаев – Қорғаныс министрі.
Юрали Агаев – Жер асты және жер үсті қазба
байлықтар министрі.
Абиджан Махмут – Азық-түлік министрі.
Абдырахман Оразаев – Ішкі істер министрі
нің орынбасары.
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Соломон Абрамович Херзфельд – Қаржы
министрі.
1917 жылдың 8 желтоқсан күнгі «Улуғ Түр
кістан» газетінің мәлімдеуіне қарағанда, өкімет
те төрт министрлік орын мұсылман емес өкіл
дерден де кандидаттар көрсетілу ықтималына
байланысты бос қалдырылды [6].
26-28 қараша күндері үш күнге созылған
Түркістан мұсылмандарының ІV Төтенше Құ
рылтайының ең маңызды шешімі – еш күмән
сіз Түркістан автономиясын жариялау болып
табылады. Бұл шешімді Түркістан халқы үлкен
толқу үстінде, қуанышпен қарсы алды. Түркіс
тандағы көптеген қалаларда Қоқан, Наманган,
тіпті большевиктер билігіндегі Ташкентте де ха
лық автономияны мерекеледі. 1 желтоқсан күні
Наманганда 10 мың адам автономияға қолдау
шеруін өткізді. Шеруде «Жасасын Түркістан ав
тономиясы мен үкіметі!» деген плакаттар алып
жүрді. Осындай шерулер мен митингтер бір ап
та ішінде Түркістанның басқа қалаларында да
жалғасты. Бұл турасында ең үлкен жиын 6 жел
тоқсан күні Ташкентте өткізілді. Жұма мешіті
нің іші мен сыртына 60 мыңдай адам жиналды.
Жиналысты Саид Ғани Махдум, Мүневвер Кари
және Серәлі Лапин басқарды. Жиналыста халық
Түркістан Уақытша үкіметінен басқа ешқандай
да өкіметті мойындамайтындықтары туралы ше
шім қабылдады [5].
Осындай ыңғайлы жағдайда өз жұмыстарын
бастаған Түркістан Уақытша үкіметі ең алдымен
қарулы күштердің құрылуы, қаржылық істердің
бір жүйеге келтірілуі, мемлекеттік мекемелердің
қалыптастырылуы және салық жүйесінің рет
телуі секілді мемлекеттің кезек күттірмес мәсе
лелерін жүзеге асыруды көздеген өз бағдарла
масын айқындады. Үкімет Түркістан Құрушы
Мәжіліс сайлауын 1918 жылдың 20 наурыз күні
өткізуге шешім қабылдады. Ол Түркістан Мұ
сылмандарының ІV Төтенше Құрылтайының
өзіне тапсырған казак атаманы Дутовтың Оң
түстік-Шығыс одағы мәселесін де қарады. Бұл
туралы нақты шешім шығару Сыртқы істер ми
нистрі Шоқайдың ІІ Жалпы Қазақ Құрылтайы
үшін баратын Орынбор сапарынан қайтуынан
кейінгі уақытқа қалдырылды. Шоқайға сол сапа
ры кезінде Дутов одағының саяси бағыт-бағда
ры туралы мағлұмат жинау тапсырылды. Бұдан
кейінгі бөлімде жан-жақты сөз болатынындай,
ІІ Жалпы Қазақ Құрылтайынан оралған Шоқай
Оңтүстік-Шығыс Одағына кірмеу жөнінде кеңес
берді. Осыған орай, Министрлер Кеңесі атаман
Дутовтың ұсынысын қабылдамау туралы шешім
шығарды.
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Түркістан Уақытша үкіметінің қарастырыл
маған мәселелерінің бірі – патшалық дәуірден
қалған мемлекеттік ұйымдарды бақылау асты
на алу еді. Бұл орайда біршама жетістікке қол
жеткізілді. Әсіресе, Ферғана аймағындағы мем
лекеттік мекемелер Түркістан Уақытша үкіме
ті қол астына өтуге келісім берді. Ташкенттегі
кейбір мемлекеттік ұйымдар мен банк Түркістан
Уақытша үкіметін таныды. Жалпы алғанда, Түр
кістан автономиясын жақтамайтын бұл ұйым
дардың мұндай шешім қабылдауында олардың
большевиктерге қарсы дұшпандықтары маңыз
ды рөл ойнады. Уақытша үкіметіне мойынұсы
нуына үлкен мән береді. Оның пікірінше, сол уа
қытқа дейін басқару деңгейінде ешқандай құқық
бергісі келмеген мемлекеттік ұйымдардың түр
кістандықтардың билігін тануы олардың бойын
дағы өзін жоғары ұстау психологиясының сыр
бере бастағандығын айқын бір белгісі [3].
Түркістан Уақытша үкіметі желтоқсан айы
ішінде жаңа мемлекеттік құрылымын қалып
тастыру барысында әртүрлі салада маңызды
жұмыс атқарды. Қаржыны жүйеге келтіру үшін
жаңа салық заңдарын белгілеу мақсатында са
лық инспекторлары жиналысы өткізілді. Халық
ағарту министрі Насырхан Төре бастауыш мек
тептен басқа да жұмыстарды бір жүйеге түсіру
жолында заңдар шығара бастады. Азық-түлік
министрі Вбиджан Махмут Түркістанда кең етек
алып келе жатқан ашаршылықтың зардаптарын
жеңілдету, азық-түлік сатып алу үшін Кавказға
сапар шекті. Желтоқсан айының соңында жер
мәселесіне байланысты заңдар да дайындалды.
Бұл мәселеге қатысты жұмыстарды ауыл шару
ашылығы министрі Хидаятбек Юрали басқарды.
Шоқай Қоқан үкіметінің екі айлық қысқа мерзім
ішінде мемлекетті басқару жолындағы маңызды
қадам басқанын көрсетеді [4].
Түркістан автономиясына байланысты ал
ғашқы қанды оқиға 13 желтоқсан күні Ташкент
те пайда болды. Сол күні Пайғамбарымыздың
қасиетті туған күні, яғни мәуліт болуына бай
ланысты Шейхантуар мешітіне қалың көпшілік
жиналды. Саяси митингке айналған жиналыста
мұсылмандардан басқа орыс, еврей, армян секіл
ді мұсылман емес халықтардың да өкілдері бар
еді. Мыңдаған адам қатысқан және Мүневвер
Каридың сөзімен басталған митингте сөз алған
дар өздерін халық комиссарлары деп жарияла
ған большевиктердің іс-әрекеттеріне наразылық
білдірді. Митингтің ең толқуы сәттерінің бірінде
көпшіліктің арасындағы кейбір белсенділер ха
лыққа бағыт-бағдар бере бастады. Олар халық
ты қаланың большевиктер билігіндегі бөлігінде
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түрмеде отырған Түркістан Комитеті мүшелері
нен Т.И. Доррер мен басқа да тұтқындарды құт
қару және қаланың билігін қолға алуға шақыр
ды. Бұл сөзге ерген халық қаланың ескі бөлігіне
бет алды [5].
Большевик күштері бастапқыда бұл шеру
ге қарсы әрекет жасамады. Халық түрме алды
на келгенде Ташкент қаласының командирі Го
доевич түрме есіктерін ашып, Доррер мен басқа
тұтқындарды босатты. Осыдан кейін қалың топ
тұтқындарымен бірге кері қайтты. Ескі қала мен
жаңа қаланы байланыстырып тұрған көпір үс
тіне келгенде большевик әскерлері халыққа оқ
жаудырды. 16 адам қаза тапты, Доррер мен бас
қа тұтқындар ұсталып, өлтірілді.
Осы оқиғаларға байланысты Түркістан Уа
қытша үкіметі 15 желтоқсан күні жариялаған мә
лімдемесінде бұл оқиғаларға жауапты адамдар
ды айыптады және халықты тыныштық сақтауға
шақырды. Ташкент большевик үкіметі де қанды
оқиғаны Петербургқа хабарлап, шара қолдауын
өтінді. Кеңестің өкімет басшысы Ф. Колесов Қо
қанда буржуазия тарапынан құрылған, Түркістан
пролетарлары тарапынан танылмаған өкіметтің
автономиясын Түркістан қалаларында мойында
ту үшін жұмыстар жүргізіп жатқандығын және
осы орайда 13 желтоқсан күні Ташкентте авто
номия жариялағандықтарын білдіріп, бұл мә
селе жөнінде нұсқау сұрады. Петербург жауап
хатта Ташкент Кеңес үкіметіне бұл мәселе сол
аймақта өкілетті екендіктерін және мәселені өз
дерінің шешулері тиістігін көрсетті. Бұл Петер
бург 20 қараша күні өзі жариялаған Шығыстың
мұсылман жұмысшы және еңбекшілерінің өзде
рін-өздері басқару құқы бар деген үндеуіне қа
рама-қайшы бағытқа көшкенін байқатты. Петер
бург өкіметі халықтың көпшілігі қолдап отырған
Түркістан Уақытша үкіметін емес, азшылықтағы
большевик өкіметін жақтауда еді.
Бұл арада Түркістан үкіметіне тағы бір қол
дау келді. 25 желтоқсан күні Қоқанда өз жұмы
сын бастаған мұсылман жұмысшы, солдат және
шаруа депутаттарының 1 төтенше конгресі Уа
қытша үкіметі қолдайтындығын мәлімдеді. Күн
тәртібінің басты мәселесі Түркістандағы билік
пен басқару жүйесі болған конгреске екі жүздей
делегат қатысты. Түркістан Әскери Кеңес төра
ғасы Арив Клевбеев, Түркістан Халық мәжілісі
атынан Ислам Шахахмедов және әскер Миллер,
Қазан Мұсылмандары Әскери кеңес өкілі Исма
ил Убайдуллин, Кавказ мұсылмандары атынан
Пири Мурселзада, Самарқан жұмысшы және әс
кер өкілдері кеңесі атынан Пономарев және Қо
қан қала басқармасы төрағасының орынбасары
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Абиджан Махмуд сөз сөйлеген конгресте қара
ша айында құрылған Түркістан Уақытша үкіме
тін қолдауға шешім қабылданды және өкіметте
қызмет атқаратын өкілдері сайлады [5].
Сонымен қатар Петербург Кеңес өкіметін
Түркістан Уақытша үкіметін қолдауға шақырған
шешім қабылданды. Өйткені олар В.И. Ленин
Түркістан автономиясына қолдау көрсететіндігі
және тіпті бұл мәселеде түркістандықтарға жол
көрсететіндігін үміт еткен еді. 1917 жылы 27
желтоқсан күні конгресс атынан Ленинге авто
номияны қолдауға шақырған жеделхат жолдан
ды. Жеделхатта Түркістанда Халық Комиссар
лары Кеңесі жариялаған принциптер бойынша
автономия жариялағандығы және сол себепті
автономияның Түркістан қалаларында қолдау
көргендігі айтылғаннан кейін Түркістан Мұсыл
ман жұмысшы, әскер және шаруа өкілдерінің 1
төтенше конгресінде қабылданған шешімдері
не байланысты Ленинге Ресей демократиялық
республикасының төрағасы ретінде Түркістан
Уақытша үкіметіне қолдау көрсетуін сұрайтын
дықтары атап өтілді. Сонымен қатар жеделхат
та Лениннен Түркістандағы тәртіпсіздік пен қос
өкіметтілікті жою үшін Ташкент Кеңес үкіметі
нің билігін тоқтатып, Түркістан Уақытша үкіме
тін ғана мойындау деп танылды [5].
1918 жылы қаңтар айының басталып Түркіс
тан Уақытша үкіметінің қаржы көзін табу үшін
мемлекеттік банктерді тәркілеу шешімі дағда
рысқа себеп болды. Бұл дағдарыс өкімет бас
шысы Тынышбаевтың қызметінен алынуымен
аяқталды. Шоқайдың пікірінше Тынышбаев бас
шылығындағы өкімет қаржы мәселесінде өте
баяу және мүдіріп әрекет жасауда еді. Министр
лер Кеңесі жаңа жылдың басында Қоқандағы
мемлекеттік орыс банктеріндегі ақшаларды тәр
кілеп, мемлекетке өткізу туралы шешім қабыл
дағанымен бaс министр Тынышбаевтың бұл ше
шімді жүзеге асыруда табандылық танытпауы
большевиктердің ертерек қамданып, банктер
дегі ақшаларды алып кетуіне мүмкіндік берді.
Большевиктер Қоқан банктеріндегі 8 миллион
рубьлден ақшаны тәркілеп, Ташкентке алып кет
ті. Осылайша большевиктер Түркістан Уақыт
ша Үкіметінің Қоқан мемлекеттік банктеріндегі
ақшаларды таратуына мүмкіндік бермеді. Осы
себепті Министрлер Кеңесі 1918 жылдың 2 қаң
тар күні Тынышбаевты қызметінен алып, оның
орнына мұсылмандардың мүдделерін табанды
түрде қорғайды деп үміт артқан Шоқайды тағай
ындады [6].
Шоқай бас министрлік қызметіне тағайын
далғаннан кейін Түркістан Уақытша үкіметі бел
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сенді жұмыс жүргізе бастады. Үкімет материал
дық қиыншылықты жою үшін 30 миллион рубль
сомасында мемлекеттік заем шығарды. Үкімет
бұл заемды халыққа сату үшін Түркістанның
әртүрлі қалалары мен аудандарына барды. Мем
лекеттік банктің Самарқан және Ферғана бөлім
шелерінен үлкен сұраныс келді. Заемдардың
мұншалықты сұранысқа ие болуы Ташкенттегі
большевик өкілдерін қатты алаңдатты. Өйткені,
Шоқайдың пікірінше, бұл жағдай Қоқан үкіме
тінің әшейін ойын еместігін, қайта шынайы бір
мемлекеттің іргесін қалап келе жатқандығын
көрсетті. Ал мұның тек кеңес өкіметіне ғана
емес, Түркістандағы жалпы орыс мүдделеріне
де кесірін тигізуі мүмкін. Бірақ бұл заемдардың
сатылуынан түскен кіріс пен жиналған жәрдем
ақшалардың сомасы үкіметтің қаржылық проб
лемаларын шешу үшін жеткілікті емес еді.
«Шура исламиенің» Қоқан қалалық Кеңесі
большевиктердің Қоқан банктеріндегі ақшалар
ды тәркілеуінен кейін төтенше жиналыс өткізді.
Жиналыста Қоқан қорғанында орналасқан боль
шевиктер Кеңесін таратуға шешім қабылданды.
Қорғанға орыс офицері М. Мансуров басқару
ында әскер жіберу ұйғарылды. Бірақ Кеңес бұл
шешімін жүзеге асыра алмады.
Екінші жақтан Ташкент Халық Комиссарла
ры Кеңесі Түркістанның түрлі аймағында өзінің
билігін орнату жолындағы жұмыстарын қар
қындата түсті. Осы орайда Түркістан Уақытша
үкіметінің ықпалы аз аймақ болып саналатын
Закаспий облысы бақылауға алынды және түркі
мен әскери отряды таратылды [4].
Уақытша Түркістан үкіметі Кеңестің өзіне
шабуыл жасауынан қауіптене бастады. Бұқара
әмірлігінен әскери күш сұралды. Бірақ бұл та
лапқа оң жауап берілмеді. Сондай-ақ Ташкент
тегі қаруларды Қоқанға көшіруге де мүмкіндік
болмады.
Ташкент Халық Комиссарлары Кеңесінің
бастапқыда Қоқан автономиясының құлатар
лықтай қарулы күші жоқ еді. Бірақ Қызыл Ар
мияның 1918 жылы 19 аңтарда Орынборды
ақтардан тазартуымен Петербург өкіметі мен
Ташкент Кеңесі арасындағы байланыстық ке
дергілер жойылды. Бұдан кейін Ташкент Халық
Комиссарлар әскерінің құрал-жабдықпен жаб
дықталуын мүмкіндік туды.
Революциялық комитет Түркістан Уақытша
үкіметіне өз талаптарын қабылдатарлық күшке
әлі ие емес еді. Сондықтан Ташкент, Жаңа Мар
гилан (Скобелев), Әндижан және Наманган қа
лаларынан қосымша күш сұрады. 30 қаңтар күні
кешке Жаңа Маргиланнан К.Осипов басқаруын
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да қосымша күштің келуімен Қоқан төңкерісші
комитетінің жағдайы түзелді. Осиповтың жа
нында 140 әскер, 4 зеңбірек және 4 пулемет бар
еді. Революциялық комитетет Осиповты қалада
ғы кеңес күштерінің бас қолбасшысы етіп тағай
ындады. Ертеңіне комитет Түркістан уақытша
үкімет басшысына қайтадан ультиматум жібер
ді. Және де Осиповты әскерлері Қоқан қала
сының мұсылмандар көп тұратын ескі бөлігіне
зеңбіректен оқ жаудыра бастады. Сазанов бас
шылығындағы делегация ультиматумды білдіру
үшін Шоқай қабылдады. Сазанов естеліктерін
де Шоқайдың өздерін кешегідей сыпайы түрде
қабылдағанын айтады. Сазанов ультиматумды
Шоқайға берді.
Ультиматумда мынадай талаптар бар еді:
Түркістан Уақытша үкіметі Кеңес өкіметін
танысын;
Түркістан халқын Кеңес өкіметіне бағынуға
шақырған үндеу жариялансын;
Халық қарусыздандырылып, жиналатын
барлық үндеу большивиктерге тапсырылсын;
Түркістан Уақытша үкіметінің Ұлттық ар
миясы дереу таратылсын.
Бұл кезде Шоқайдың жанында үкімет мүше
лерінен Мирадил, Абдурахман Оразаев, Хидаят
бек Юрали бар еді. Шоқай ультиматумды олар
ға оқып берді. Үкімет мүшелері бұған келіспеді.
Үкімет атынан сөз сөйлеген Шоқай большевик
терге «Қазір күш сіздің қолыңызда. Ал бізде
өзіміздің ұлттық құқығымызды танудан басқан
күш әзірше жоқ. Алайда сіздердің биліктеріңіз
ді, яғни Түркістанда Кеңес билігін танудан бас
тартамыз» – деп жауап берді [6].
Шоқай мен Түркістан Уақытша үкіметінің
мүшелері өздерінен күш жағынан әлдеқайда үс
тем большевиктердің үстемдігінің тұрақты бол
майтындығына нық сенімді болды. Олар боль
шевик билігін қабылдаған жағдайда Түркістанда
жүргізілетін күреске қатысу құқығынан айыры
латындықтарын және мүмкіндікті пайдаланып,
аймақта лайықты өкілдік ете алмағандықтары
жайында тарих алдында сынға түсетіндіктерін
ойлады. Большевик өкілдері ультиматум туралы
ойлануға үш сағаттық мерзім берді. Сағаттарын
Түркістан үкіметі мүшелерімен салыстырғаннан
кейін шығып кетті [6].
Большевиктердің қарулы шабуылының бас
талуына байланысты Қоқан үкіметтік мүшелері
үкімет ғимаратын тастап қашып кетуге мәжбүр
болды. Шоқай бұдан кейін үкімет мүшелерінің
қайтып бас қоспағандығын айтады. Осы кезде
халық та қолдарына шоқпар, күрек, балта се
кілді қару ретінде қолында барлық құралдарды
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алып, көшеге шыға бастады. Үкіметтік больши
вик шабуылына дейінгі «бітімге келу жолдарын
қарастырудамыз, большивиктерге қарсы қарулы
шабуылға шықпаңдар» деген ескертулеріне ен
ді ешкім көнбеді. Шоқай халықтың бұл әреке
тін қош көрді. Ойткені большевиктердің уақыт
бітуін күтпеген бір жақты шабуылға шығуы тек
Қоқан үкіметіне ғана емес, халыққа қарсы бағыт
талған дұшпандық әрекеті еді. Сөйтіп әркім өзін
қорғау жолына ойысты, бәрі бақылаудан шығып
кетті. Шоқайдың пікірінше, бұл жағдайда үкі
меттің қолынан ешнәрсе келмейтін еді [5].
Үкімет тарап кеткеннен кейін Қоқан қаласын
қорғауды өз міндеттеріне алған ұлттық күштер
Ергештің басшылығында соғысты. Бірақ қа
руы үстем және жаттыққан әскері бар больше
вик армиясына қарсы Ергештің басқаруындағы
тәртіпсіз және қолдарында балта, шоқпар, кү
рек секілді құралдардан басқа қаруы жоқ халық
күштерінің қарсылығының барысында Қоқан қа
ласының көрінісі адам шошырлық еді. Қираған
қаланың үлкен бөлігі өртеніп жатты. Қаланың
кем дегенде үштен бір бөлігі адам тұра алмас
жағдайда еді. Қала тұрғындарынан 10 мың адам
өлтірілді. Қаланы большевик күштері тонап, та
лан-таражға салды. Большевиктерге мойынсұн
баған кейбір топтауға бой тасалап, кеңес билі
гіне қарсы белгілі бір уақытқа дейін күрестерін
жалғастырды. Бұл бас көтеру тарихта «басмашы
қозғалысы» деген атпен қалды.
Сөйтіп, Қоқан автомониясы большевиктер
тарапынан құлатылды. Қоқан автономиясының
Түркістан Уақытша үкіметі екі айдай ғана өмір
сүре алды. Шоқай естеліктерінде өзі-өзіне «Қо
қан өкіметі нені жасай алды?» деген сауал қояды
және бұған өзі былай деп жауап береді: « Ол бір
жағынан аз, ал екінші жағынан қыруар жұмыс ат
қарды». Тарихи тұрғыдан қарағанда аз; бірақ ол
дәуірде Түркістаның ғылыми, саяси және техни
калық тұрғыдан мешеу қалғанын ойласақ, Қоқан
өкіметінің қыруар іс атқарғанын айта аламыз [6].
Шоқай Түркістандағы Ұлттық саяси қозға
лыстарды бағалағанда төңкеріс әкелген мүмкін

шіліктерді жеткілікті дәрежеде пайдалана алма
ғандықтарын мойындайды. Мұның себептерін
былай деп түсіндіреді: «ұзақ уақыт қараңғыда
қалған адамның бірден жарыққа шыққан кезін
де көзі шағылысып аша аламай қалатындығы
секілді, ұзақ уақыт Патшалық Ресейдің отарлық
саясатының қараңғылығында жер бауырлап ең
бектеген Түркістандықтар да төңкеріс әкелген
азаттық жарығына шығысымен көздері шағы
лысып, алдын көре алмай қалған еді. Шағылыс
қан көздердің адасуларын Түркістандықтардың
өз қараңғылықтары да одан әрі арттыра түскен
еді».
Шоқайды қазақ тарихының көрнекті тұлға
ларынан Кенесары Қасымовпен салыстыруға
болады. Белгілі болғанындай, Кенесары патша
лық Ресей 1822 жылы таратқан Қазақ хандығын
қайтадан жандандыру үшін күрескен көрнек
ті тарихи тұлға. Осы орайда патша әскерлеріне
қарсы белгілі бір уақытқа дейін табандылықпен
қарсы тұрды. Тіпті хан болып та сайланды. Бірақ,
Кенесары мақсатына жете алмай опат болды.
Солай болса да, Кенесары патшалық дәуірдегі
ең маңызды ұлт-азаттық қозғалысын басқарға
ны үшін кеңестік кезеңде, қазақ зиялылары үшін
тәуелсіздік күресінің жарқын символы болды.
Олар Кенесары туралы тарихи зерттеулер мен
әдеби шығармалар жазып, жас ұрпақтардың
бойында азаттық күресінің рухын асқақтатуға
күш жұмсады. Осы тәрізді Шоқай да Түркістан
дағы Кеңес билігіне қарсы жүргізілген саяси кү
рестің ең көрнекті тұлғасы болып табылады. Қа
зіргі таңда тәуелсіз Қазақстанда Шоқай туралы
зерттеулер жүргізіп оның мұраларын жарыққа
шығару және ескерткіштер орнатып қоғамдық
орындарға атын беріп, оның тарихи тұлғасына
құрмет көрсету іс-шаралары жалғасуда. Кенеса
рының Кеңес дәуіріндегі ұлт-азаттық рухты бей
нелеген тұлғасы сияқты, Шоқай да Қазақстан
ның тәуелсіздігінің мәңгілік екенін бейнелейтін
ұлттық тұлға болып табылады. Шоқаймен Қа
зақстанның тәуелсіздік тарихының мазмұнының
тереңдей түсері анық.
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ХХ ғасыр басында қазақ халқының өмiрiне етене араласып, өзiнiң
идеясымен, қайраткерлiгiмен көзге түсiп, патша саясатына қарсы
күрескен, азаматтарымыздың бiрi – Мұстафа Шоқай. Оның қайрат
керлiгi Мемлекеттiк думаның Мұсылман фракциясына қатысуы ба
рысында, 1916 жылы Ұлт-азаттық көтерiлiс, 1917 жылғы Ақпан төң
керiсi тұсында танылды. М. Шоқай Түркiстан автономиясын құруда
елдiң саяси экономикалық жағдайын жақсартып, бүтiн және азат
Түркiстан платформасын құруды қолдаған. Кеңес үкіметінің билігі
күшпен орнатылып, Түркістан автономиясы күйретілген соң, Мұста
фа атамекенін тастап шетелде кеңес үкіметінің билігіне әшкере етуді
көздейді. Мұстафа Шоқайдың эмиграциядағы өмірі де-қиыншылық
қа толы еді. М. Шоқай саяси күресте де, зерттеу әдістерінде де бел
гілі бір моральдық принциптердің болатындығын, шындыққа апара
тын жолдың өзі де шынайы болуы керектігін ескертеді.
Бірақ оған қарамастан 1929-1939 жж. аралығында Париж және
Берлин қалаларында «Яш Түркістан» атты журналдың 117 саны жа
рық көреді. Журналда Мұстафа саяси қайраткер ретінде де түрлі
саяси өзекті мәселелерге қатысты өзінің көзқарасы мен тұжырымда
рын осы басылым арқылы жеткізеді.
Түйін сөздер: автономия, саясат, шовинизм, билік, большевик.
Mustafa Shokai was known at the beginning of the XX century in the
life of the Kazakh people as a social and political activist, ideologist of
the struggle for freedom and the opponent of royal power. Working at
the State Duma, Shokai met with some prominent Muslim political figures
of Russia and became known during the February Revolution. M. Shokai
believed that the creation of Turkestan autonomy should improve the po
litical and economic situation in the society and was a supporter of the
creation of a unified and independent Turkistan platform. After the estab
lishment of Soviet power and the dismantling of the Turkestan autonomy,
Mustafa decided to leave his homeland and become the opponent of the
Soviet power. Life of M.Shokai during the emigration was full of difficul
ties. M.Shokai reckoned that everyone should have the moral principles
that are based on reality in the political struggle and in the study. In 19291933 a hundred and seventeen journal series of “Yash Turkistan” were
published in Paris and Berlin. The magazine published articles about the
political actions of Mustafa, his views and conclusions as a political figure
on the current problems of society.
Key words: Аutonomy, policy chauvinism, power, bolshevik.
Мұстафа Шоқай был известен в начале XX века как обществен
ный и политический деятель, идеолог борьбы за свободу и против
ник царской власти. Работая в Государственой Думе, Шокай поз
накомился с видными мусульманскими политическими деятелями
России и стал известен во время Февральской революции. М. Шоқай
считал, что создание Туркестанской автономии должно улучшить по
литическую и экономическую ситуацию в обществе. Он был сторон
ником создания единой и независимой Туркестанской платформы.
После установление Советской власти и расформирования Туркес
танской автономии, Мустафа решил покинуть родной край и стать
противником советской власти. Жизнь М.Шокая во время эмиграции
была полна трудностей. М. Шоқай в политической борьбе считал,
что у каждого должны быть моральные принципы которые основаны
на реальности.
В 1929-1933 годы в Париже и Берлине была опубликована 117
серия журнала «Яш Туркистан». В журнале были опубликованы мате
риалы о политической деятельности Мустафы, его взгляды и выводы
на актуальные проблемы общества как политеского деятеля.
Ключевые слова: автономия,политика шовинизм, власть,большевик.
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«Ұлы тұлғаларды білмейінше, бірде-бір дәуірді дұрыстап
тану мүмкін емес. Адам тарихының айнасынан біз тарих кө
шінің жүрісін ғана аңдап қоймаймыз, оның рухын, тынысын
сезінеміз. Сондықтан халқы мен елінің алдындағы өздерінің
перзенттік парызын айқын да анық түсінген, қандай да қиынқыстау жағдайда оны адал орындаудан жалтармаған адамдар
қай дәуірде өмір сүрсе де, дәйім жұртының азаматы болып қала
бермек. Тарихтың қай кезеңінде болсын, олар өз ұлтының бетке
ұстар мақтанышы болып келген»,- дейді Елбасы Н. Назарбаев
[1].
Сондай тұлғалардың бірі – Мұстафа Шоқай (189018941  жж.). Ол – Алаш қозғалысының төл перзенті, Алаш
идеялары мен мұраттары аясында қанаттанған, қазақ, өзбек жә
не басқа да түрік халықтарының ұлттық бостандығы үшін күре
сінің стратегиясы мен тактикасын айқындаған қайраткер. 1910
жылы Санкт-Петербург университетіне оқуға түскен күнінен
бастап М. Шоқай дүниетанымының қалыптасуы, бір жағынан,
түрікшілдік – мұсылмандық қозғалыстың (С. Жантөрин), екін
ші жағынан «батысшылдар» демократиялық-либералдық қозға
лысының (Ә. Бөкейханов) ықпалымен өтеді. 1914 жылдың көк
темінде Мұстафа Петербургте оқып жүрген түрік жастарының
патша өкіметінің ислам діні жөніндегі саясатына байланысты
баспасөз беттерінде жарияланған үндеуіне қатысады. Үндеуге
сол кезде империя астанасындағы 31 өзбек, татар, башқұрт, қа
зақ студенттері қол қояды. Мұның өзі Мұстафаның саяси қоз
ғалысқа біржолата тартылуының, ұлттық мүдде жолындағы кү
рескерлер қатарынан берік орын алғандығын көрсетеді. «Түрік
халықтары атынан сөйлейтін» бүркеншік діни құрылымдар мен
басылымдарды ұйымдастыру арқылы патша өкіметінің ұлтазаттық қозғалысын іштен бүлдіруге бағытталған арандатушы
лық саясатының қауіптілігін жете түсінуі, ол жөнінде өз пікірін
ашық білдіруі, М. Шоқайдың саяси ұстанымының қалыптасып
шыңдала түскендігінің куәсі еді.
Патша үкіметінің исламды құрықтап ұстауға бағытталған
шаралары Мұстафаның түрікшілдік-мұсылмандық қозғалысы
идеяларына ойысуына итермелейді. Ол Ташкентте гимназияда
оқып жүргенінде қазақ балаларын шоқындыруға қарсы шықса,
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Петербургте енді мұндай саясаттың басқа да мұ
сылман халықтары жөнінде жүргізіліп отырға
нына, олардың мұң-мұқтаждарының ортақ екен
дігіне көзі жетеді [2].
М. Шоқайды саяси сахнаға өскен ортасы, ел
қамын ойлаған ата-бабасының бай дәстүрі, діни
мектепте бойына дарытқан адалдық пен иман
дылық, қоғамның даму заңдылықтары туралы
Еуропа ілімінен алған таным-тағылымдары,
отаршылдықтың зорлық-зомбылықтары, Ресей
империясының астанасында шоғырланған түркі
тектес халықтардың өкілдерімен қарым-қаты
настар, Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Ду
латов секілді тұлғалардың ақыл-кеңестері алып
шығады. Оның жан дүниесі, дүниетанымдық
көзқарасы, ақыл-парасаты дәстүрлі дала мәде
ниеті мен батыс мәдениетінің өзара тоғысында,
ұлт-азаттық қозғалысының өрлеу жағдайында
қалыптасады.
Мұстафа үшін студенттік шағынан неміс
ауруханасында көз жұмғанына дейін тәуелсіз
дік идеясы-басты мәселе, ұлттық бостандық-ең
жоғарғы құндылық, өмірінің мән-мағынасы, ха
лыққа қызмет ету жолындағы шығар биігі болып
қалады. Сол үшін ол қандай құрбандықтарға да
дайын болған-ды. Ол алғашқы кезде Түркістан
ның мәдени-ұлттық автономия болып жарияла
нуын қаласа, кейін сан қилы оқиғалардың дамуы
барысында толық тәуелсіздік идеясына көшеді
[3, 493 б.].
М. Шоқай былай деп жазады: «Тарих жа
зудың екі жолы бар. Бірініші жол:Зерттеуші
өмірде болып өткен оқиғаларды көңіл қойып
жинастырады. Оларды хронологиялық тәртіп
бойынша заманның жағдайына, ахуалына қарай
зерттейді. Мәліметтер мен ақпараттардың
бұлақтарын іздейді. Жиналған мәліметтерді
өзінің ғылыми зердесінен өткізеді, орнына са
лады және ол мәліметтерден өзін бейтарап ұс
тай отырып, талдау жүргізеді. Шын мәніндегі
ғылыми тарих, міне, осындай тәсілмен жазыла
ды.Екінші жол: Зертеуші көздеген мақсатта
рын күні бұрын белгілеп алады да, соған жету
үшін оқиғалар құрастырылады[4, 225-226 бб.].
Кеңес тарихшыларының көпшілігі осы соңғы
топқа жатады.
Ғылыми ақиқатты бұлайша «түсіндіру» тәсі
лінің көзбояушылық пен шарлатандық екендігі
не Мұстафа нақтылы мысалдар келтіреді. Оған
дәлел, Мұстафаның «Түрксиб» мақаласынан
үзінді келтірсек: «Соңғы уақыттарда Берлиннің
үлкен кинотеатрларында Москвадағы «Востоккино» өнімі саналатын «Түрксиб» фильмі көрсе
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тілуде. Патшалық Россия кезінде қолға алынған
Түркістан-Сібір темір жолының нақты қандай
экономикалық және мәдени мақсаттарға жұ
мыс жасайтынын еуропалықтарға «Москва кө
зілдірігімен» көрсетпек үшін атақты режиссер
Виктор Турин жағынан түсірілген фильм еді.
Ал оның шын негізінде, совет үкіметінің бірта
лай шығын шығарып, тезден «Түрксиб» филь
мін дайындаудағы басты мақсаттары мынау:
біріншіден, патшалық Россияның өсиетін же
ріне жеткізіп, Түркістанды қанап жатқанын
Батыс Еуропадағы ортақшыларынан, басты
сы, дүние саяси тұлғаларын жасыру; екінші
ден, Түркістан-Сібір темір жолының мешеу
түркістандықтарға Сібірден мәдениет, азықтүлік және отын әкелетінін айту; үшіншіден,
Түркістаның мәдени-экономикалық зораюында
орыстардың рөлін көрсету, яғни орыстардың
мәдениет әкелуші болғандықтарын еуропалық
тарға ұғындырып, өздерін қошаметтеу!; төр
тіншіден, Түркістан-Сібір темір жолының
түркістандықтардан рухани істерге жарайт
ын жұмысшылар (пролетарлар) жетілдіретін
бір орын болғанын көрсетіп, еуропалықтардың
көздерін көлегейлеу» [5, 138-139, 141-142 бб.].
М. Шоқай саяси күресте де, зерттеу әдісте
рінде де белгілі бір моральдық принциптердің
болатындығын, шындыққа апаратын жолдың өзі
де шынайы болуы керектігін ескертеді.
Ол «Яш Түркістан» журналында да, ағыл
шын, француз басылымдарында да түркістан
дықтардың ұлт-азаттық күресі тарихына қайтақайта үңілуі өлке тұрғындарының сыртқы
күштерге қарсы шығуының оң да, теріс те тұс
тарын ашып, алдағы уақытта ондай келеңсіздік
терге жол бермеу ниетінен туындайды.
Тарихи зерттеу әдіснамысының кейбір мәсе
лелері оның «Кеңес патриотизмінен – орыс ұлт
шылдығына» деген мақаласында көтеріліп, мұн
да тарихи ізденістер мен идеология арасындағы
өзара қарым-қатынас туралы өзекті тақырып
қозғалады [3, 429 б].
М. Шоқай кезінде марксизимнің негізін қа
лаушылардың Ресейді «халықтардың түрмесі»
деп атағандығын, ал профессор М.Н. Покровс
кийдің орыс тарихын осы тұрғыдан жазып шық
қандығын, алайда оның бұл зерттеуі, жаңа кезең
де орыс ұлтшылыдығына қайшы келетіндіктен,
«ленинизмге қарсы» деп жарияланғандығын ес
ке салады. Мұнан кейін осы «жаңа теория» бой
ынша Кеңес Одағы құрамындағы халықтардың
тарихы қай тұрғыдан, қандай бағыттарда жазы
луы жөнінде тиісті нұсқаулар берілгендігіне тоқ
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талады. «Сталиннің айтуынша, Ресей тарихын
күштеп отарлау тарихы деп сипаттау дұрыс емес.
Ресей империясының тарихы көрші елдермен
оңды қарым-қатынастар, өзара кірігулер нәти
жесінде «табиғи түрде» қалыптасқан тәрізді. Бұл
көзқарас бойынша, Ресей Түркістан да, Кавказда
да немесе басқа бір орыс емес өлкелерді де отар
етпеген көрінеді. Олардың бәрі жағырапиялық
жағдайлар мен тарихи заңдылықтар жолымен
Ресейге табиғи түрде қосылып кеткен [6,21б.].
М. Шоқай Түркістанда Кеңес өкіметінің орнауы,
большевиктер жазғандай, «ленинизм туы ас
тында орын алған таптық күрестің» емес орыс
қарулы әскерінің екінші рет жаулап алуы нәти
жесінде орнағанын алғашқылардың бірі болып
нақтылы дәлелдеп берді. Орыс ұлтшылдығын
дәріптеу барлық баспасөз беттерінде жүргізіліп,
мектеп оқулықтарына енгізіледі [3, 429-430 бб.].
М. Шоқай кеңес ұлт саясатының негізгі мақ
саты орыс емес халықтарды ұлтсыздандыру,
олардың ұлттық бегілерін жоспарлы түрде жоя
отырып орыстандыру екендігін дәлелдеп берді.
Орта Азияны әкімшілік-аумақтық межелеу, қо
ныс аудару саясатын жүргізе отырып, өлкедегі
демографиалық ахуалды өзгерту және орыстар
дың басылымдығын қамтамасыз ету осы мақсат
ты көздейді. Бұл шаралардың қатарында идеоло
гиялық мүдделерге орай тарихты бұрмалау және
өкімет пен орыс ұлтын бір мағынада ұғынуды
халық санасына енгізу секілді әрекет те орын
алады. Оны «Түркістанда мақта төңірегіндегі
күрес» атты мақаласынан көреміз: «Бұл күндер
де Түркістандағы ағымдық «өзекті мәселе» –
мақта мәселесі. Мақта әр уақытта Россияның
назарын аударып келген маңызды бір түйін еді.
Астық егістерін ысырып шығару арқасында ке
ңес үкіметі Түркістан халқын әл-ауқат жағы
нан өте қиын бір күйге қалдырады. Россияның
Түркістанды мақтаншылықты дамыту үшін
«ең арзан әрі ең құнарлы көз» санайтын бұл
жолы біздің жұртымыз үшін ең қорқынышты
апат. Түркістанның шеттен келетін азыққа
тәуелді болуының жыл сайын қай деңгейде өсіп
бара жатқанын, 1932 жылы 60 млн пұт болуы,
уақыт өткен сайын Түркістан өзінде егілетін
азығынан мақұрым қалып, басыбүтін Россия
ның шикізат мемлекетіне айналады. Бір бөлік
Түркістан диқандарын мақта егуге мәжбүр
еткен бірқанша себептер бар. Егер мақта егіс
алабы хақындағы статистикалық мәлімттерге
назар салсаңыз өз жерлерінің бәріне яки үлкен
бөлігіне мақта еккен диқандардың жер рефор
масы кезінде жарты гектардан екі гектарға
ISS N 1563-0269

дейін жерге ие болғандардан, басқаша айтқан
да, өз күштерімен жерлерін өңдей алмайтын
адамдар екендігін аңғарасыз. Бұл адамдар есе
сіне үкіметтен көмек алады. Ал үкімет көмек
ті тек мақта еккен адамдарға ғана береді. Екі
гектардан артық жері бар диқандар мақта егу
үшін жерінің ең құнсыз бөлігін ажыратады.
Үкімет жәрдемін соншалықты қажетсінбейт
індер мақта мен бидай егуде ерікті. Түркістан
дағы жері аз шаруалардың тек мақта егетінде
рі кеңес, социалист экономикасын сүйгендігінен
емес, басқаша жасау мүмкін болмағандықтан»
[7, 16-19,23 бб.], – дей келе Карл Маркстің бір
мақаласынан бір діндар туралы мысал келтіреді.
Діндарды көрген құстар ұшып келіп, желкесіне
қонып, қолынан жем жейді екен. Жұртшылық
бұл діндардың өнеріне қайран қалысады. Оның
себебі мынада еді. Діндар бейшара құстардың
астыңғы тұмсықтарының ұшын кесіп тас
тайды екен. Бұдан соң жерден дәнді шоқып ала
алмаған құстар еріксіз діндардың аузынан жем
жеуге мәжбүр болады. Большевиктердің істе
гендері де соның өзі: олар диқандардың тәуел
сіз қожалық құру еркін кесіп тастаған. Енді ол
бейшаралар аштықтан өлу үрейінде мақта егуге
мәжбүр болса, большевиктер мұны «Түркістан
диқандарының кеңес программасына адалдығы,
қыстақ қожалығының әлеуметтік төңкерісі» деп
даурығады [7, 24 б.].
М. Шоқай еңбектерінің әдіснамалық негізін
елдегі орыс ұлтшылдығының үстемдігі мен то
талитарлық жүйе арасындағы өзара байланысы
жөніндегі қағида құрайды. Мұсылман респуб
ликасында орнатылған орталық, тоталитарлық
жүйе идеологиясының ұлттық күрестің жетек
шілеріне жала жабу, оларды қаралап, кертарт
палық ағымдарға жатқызу арқылы жүргізілетіні
Мұстафаның «Түркістан лениншілдеріне жауап»
деген (1930 ж.) мақаласында жан-жақты талда
нады. Онда Кеңес өкіметінің әлеуметтік, эконо
микалық және мәдени салалардағы дағдарысты
жекелеген адамдардың іс-әрекеттерінің салдары
деп түсіндіруге, соңғыларын «шоқаевшыларға»
жатқызуға тырысу әрекеттері әшкереленеді. Ұлт
жетекшілеріне қарсы отаршылдардың күрес тә
сілдерінің бірі-оларды Англияның, Түркияның,
Жапонияның немесе басқа да мемлекеттердің
«тыңшысы», «сыбайлас» етіп көрсету. Оның бір
мысалын кеңес баспасөзі М. Шоқай Түркістан
ды ағылшын доминионы айналдыру үшін күре
суде деген жаладан көруге болады.
Ұлт-азаттық қозғалысының мәні мен мақ
сатының өңін айналдырып көрсету әрекеттері
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не М. Шоқай: «Кеңес өкіметіне, «орыс басшы
лығына» қарсы бағытталған біздің күресімізді
Түркістанда ағылшындар үстемдігін орнату жо
лындағы күрес деп есептеу ардан безген адам
дардың ісі болмақ»[4,79б.] деп тойтарыс береді.
Ұзақ жылдар бойы жат жұртшылықтың езгісін
де болып келген халықтың бір бөлігінде болса
да құлдық психологиясы қалыптаспай қоймай
ды. Ондай жандарды Н. Қыдыровша ойлау пар
қы да бұл тұрғыдан алғанда «заңдылық» болып
көрінеді. «Нәби мырзаның ойынша, Түркістан
не орыстардың, не ағылшындардың қоластын
да болуы керек тәрізді. Кеңестердің тәрбиесінде
өскен Түркістан лениншілдерінің кейбіріне орыс
отаршылдығының ықпалы еткені соншалық,
олар тіпті өз атамекенің тәуелсіз, еркін өмір сүре
алатының саналарына сыйғыза алмайтын күйге
жектен» дейді М. Шоқай.
Жат жұртышылықтың тәртібімен өмір сүру
ді «жетістікке» санаушылық «тұтқын синдро
мы» секілді құлдық психологияда ғана бастау
алады. Осыған байланысты М. Шоқай үндіс
тандық Лайпорт Ройдың «Кез келген ұлт үшін
дүниедегі ең зор бақытсыздық-басқа бір ұлттың
тепкісіне түсу» деген пікірін келтіреді. Сондық
тан да ұлттық дербестікке құштарлығы таусыл
маған, өз мәдениеті, өз тілі бар, өз атамекенінде
тұрған халықтың азаттыққа ұмтылысы ешқашан
да тынбайды.
Он жерден озық деп есептелсе де, бөтен ха
лықтың боданы болу-тұтқында болумен тең. Ал,
ұзақ уақыт тұтқында болу ақырында тұтқын
даушысыз өмірі сүре алмайтындай болып көрі
неді, қанаушысын «қамқоршы» деп санауға ке
леді. Қазіргі тәуелсіз Қазақстан жағдайында да
кейбір қазақтардың орыс тілінсіз, орыс билігін
сіз өмір сүрудің «қиындығы» туралы «филосо
фиялық пайымдары» осы жағдайды еске түсіре
ді [3, 431 б.].
М. Шоқайдың «Шовинизм», «Большевиктер
«тарихты» қалай жазады?» деген еңбектерінде
де тарихи зерттеулер әдіснамасына орай бірша
ма құнды пікірлер айтылады. Мұстафа былай
дейді: «Жұртымыздағы ұлттық әрекеттерге
қарсы большевиктердің қолданған ең уытты
құралдарының бірі-біз, түркістандықтарды,
«ұлттық шовинизммен» айыптау. Өз ұлттық
құқығының біраз тараптары болып табыла
тын әрбір түркістандықты қарақшылар «шо
винист» һәм «төңкеріс және пролетариат
жауы» деп айыптайды. Мұндай түркістандық
коммунист партиясының ағзасы болса, партия
сапынан шығарылуына үкім етіледі һәм керісін
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ше төнкеріске қарсы большевик ретінде оқ ату
шы әскерлер үшін нысан жеріне апарылмақ» [8,
47б.]. Шалва Эливанның пайымдауынша, Түр
кістанда жергілікті пролетариат жоқ. Бұл жер
де орыс пролетариаты үкімі өмір сүреді. Демек,
патшалық дәуірінде болғандай қазіргі күнде де
Түркістанда орыс шовинизімі үкімдік жасайды
дей келе, М. Шоқай «шовинизм» сөзіне анық
тама береді: «Біз айтып отырған бұл шовинизм
деген нәрсенің өзі нені мегзейді? – шовинизм деп
– басқа ұлттардың мүдделерін шектейтін тар
ұлтшылдық көрсетуге, басқа ұлттардың өмір
сүру құқықтарын өз ұлтының мүддесі үшін құр
бан ету айтылады. Шовинизмнің жүзеге асуы
үшін шовинизммен айыпталған ол ұлттың өлке
де хәкім мемлекеттік құқығын түгелдей өз уы
сында ұстаған болуы шарт. Түркістандықтар
ды шовинизммен айыптау үшін қажетті болған
негізгі шарттар Түркістанда бар ма? Бұл сұ
раққа бір ғана жауап болар: жоқ!» [8,48 б].
«Известия» газетінің тілшісінің «Кулактаротаршылдардың ұясы», «Красная новь» журна
лынан Н. Юргиннің, С. Ростовскийдің «Патша
лық Ресей және Шыңжан ХІХ-ХХ ғасырларда»
атты еңбектеріне талдау жасауы М. Шоқайдың
дереккөздерді ішкі және сыртқы сынға алу прин
циптерін жетік меңгергенін куәсі бола алады.
Мұстафа, әсіресе, авторлар тұжырымдарының
негізделуіне үлкен мән береді.
Кітабының кіріспесінде М. Шоқай: «Мен де
ректер, оның үстіне жоққа шығарылмайтын де
ректер туралы әңгімелейді, өйткені бұлардың
бәрі кеңес баспасөзінің өзінде тіркелген. Оларды
тек қана қабылдау, мойындау қалады» дейді. Кі
тапқа алғы сөз жазған француз қайраткері Пьер
Ренодель: «Шоқаев мырза ең жақсы, ең сенімді
тәсілді қолданған. Ол оқырманды өз байқаула
ры мен пайымдары жәрдемімен иландыруға ты
рыспайды. Ол мұны большевиктік құжаттардың
өздерінің жәрдемімен жасайды» [3, 434-435 бб.]
дейді.
Мұстафа ең алдымен «пролетариат дикта
турасы» жергілікті халыққа материалдық игілік
әкелмегендігін қазақ халқының жаппай ашар
шылққа ұшырауын көптеген мысалдармен тү
сіндіреді. Соның бірі, «Жас Түркістан» журна
лының «Советтік Россия «қылмыстан» аулақ»
атты мақаласынан үзінді келтірейік: «Россияны
дүние пролетариятының «қағбасына» және
«кісілік жаннатына» айналдырмақшы болған
қызыл орыстардың бес жылдық қожалық жос
пары бойынша арнайы шаруашылық қожалығы
тартылып, орынан коллектив қожалығы құ
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рылмақшы, мемлекет индустрияланбақшы әрі
бес жылда Американы басып озбақшы. Қағаз
жүзінде коллективке кіру ерікті деп жазылған
болса да ақиқатта коллективке кірген диқан
дар ешбірі өз қалап емес, тарлық көріп, басқаша
тіршілік көру мүмкін болмағандықтан жалғыз
қарын тойғызу үшін ғана кіреді. Бес жылдық
жоспар бойынша салынып жатқан қазіргі ас
тық салық түрі шаруашылық ісінің мақсаты,
бір жағынан диқандарды коллективке айдап кір
гуіз, екінші жағынан диқандар қолындағы малмүлкін тартып алу мақсатымен ауыр салықтар
салуынуда» [9, 32-33 бб.].
Мұнда Қазан төңкерісінен кейін іле-шала
жүргізілген аштық саясаты он шақты жылдан
соң мейлінше қаніпезерлік, жәдігөйлік жолдар
мен қайталанады. 1917 жылдың қарсаңындағы
40 млн бас мал Кеңес Орта Азиясында 1934 жы
лы 9 млн 617 мыңға дейін кеміп кетеді. Қазақ
стандағы мал басының саны да төрт есе кемиді.
«Мал бағушы түркістандық халықтың шару
ашылықтағы «жетістігіне» бұдан өткен сендір
гіш мысал келтіру мүмкін бе?» дейді М. Шоқай
[3, 436 б.].
Ресми мінбелер мен кеңес баспасөзінде тағы
да жаппай қырғынды бастарынан кешіріп жат
қан қазақтар жөнінде емес, мал басының азаюына ғана өкініш білдіреді.
Қазақтарды құлдық және мәңгүрттік жағ
дайға түсіндіру мақсатында оларды жерінен, ті
лі мен дінінен айыру саясаты аса құйтырқылық
әдістерімен жүйелі түрде жүргізіледі. 1917-1918,
1920-1921, 1931-1933, 1941-1953 жылдары ашар
шылық, рухани және мәдени өмірдегі халықты
орыстандыруға бағытталған айла-шаралар, саяси қуғын-сүргін салдарынан қазақ халқы өзінің
ұлттық бірегейлігінен айырылады, миллондаған
қазақ шетелдерге қоныс аударып бас сауғалай
ды. 1917 жылға дейінгі 6 млн қазақтан 1939 жы
лы екі миллионға жетер-жетпесі қалады. Кеңес
өкіметінің оларды жеке республикаларға бөлуі
түркістандықтарға ұлттық –саяси бірлігіне жол
бермеу әрекетінен туындайды дейді.
М. Шоқайдың қазақ, өзбек, түрікмен, қыр
ғыз, татар, башқұрт, қарақалпақ, ұйғырларды»
«түркістандық ұлт» ретінде танитындығы, ал
оларды жеке-жеке «ұлыс» («народность») ретін
де санайтындығы көрінеді.
М. Шоқай әмбебап ғұлама ретінде өзбек,
қазақ, қырғыз, түрікмен, тәжік әдебиетіне кө
ңіл бөліп, олардың рухани жетістіктерін қарас
тыруға ұмтылады. Түркістан тұрғындарының
ауыз әдебиеті Мұстафа дүниетанымының бір
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бұлағы болғандығы, оның өзбек, қазақ, қырғыз
халықтарының өнері мен мәдениеті мәселеле
рі туралы зерттеулерді шет жерде жүргенде де
назарынан тыс қалдырмағаны белгілі. Оның бір
мысалы – М. Шоқайдың 1931 жылы «Остойро
па» журналында жарияланған «Түркістан ақын
дарымен олардың өлеңдері» және «Муа» жур
налындағы «Түркістан әдебиетіндегі өлеңдер»
атты мақалалар туралы пікірлері. Соңғы басы
лымдағы мақала жөнінде Мұстафа: «Түркістан
поэзиясының гүлденуі ұлттық сана-сезімнің оянуына тікелей байланысты. Большевиктер мұн
дай процесті болдырмауға тырысады. Алайда
халықтық өмір сүру қабілеті барған сайын кү
шейе түсуде.Түркістан тек ұлт тәуелсіздігі үшін
ғана емес, өзінің рухын өшіріп алмау үшін де
күресуде» [4, 194 б.] деп жазады. М. Шоқай
ұлттық тәуелсіздік пен ұлттық рухты жеке-же
ке емес, бір-бірінен ажырамас ұғымдар ретінде
түсінеді. Ол үшін: «Ұлт азаттығы-ұлттық рух
тың нәтижесі. Ал, ұлтық рухтың өзі ұлт азатты
ғы мен тәуелсіздігі аясында өсіп дамиды, жеміс
береді» [4, 187б.]
М. Шоқайдың мәдениеттілігі, кісілік қасиет
тері мен терең ойлылығы зиялы адамдарды өзіне
тартып тұратын. Оның таныстары мен достары
ның қатары сиремейді, қайта уақыт өте келе кө
бейе түседі. 1940 жылы М. Шоқай шығыстану
шы, орысша таза сөйлейтін неміс ғалымымен
танысады. Осыдан кейін ол үйіне: «Онымен кез
дескеніме қуаныштымын. Ол егде тартқан, оның
үйінде өте сирек кездесетін шығыс авторлары
ның кітаптары бар. Бұхарда болған, Түркістан
ды жақсы біледі, өзбек тілін де меңгерген» [10,
101  б.] деп көтеріңкі көңіл-күйде оралады.
М. Шоқайдың еңбектері Батыс елдерінде
ортаазиятанудың әдіснамалық негізін қалайды.
Оның ой-тұжырымдарының негізінде «кеңес
отаршылдығы», «кеңес реформаларының қым
батқа түскендігі» секілді концепциялар қалып
тасады. Олар бойынша кеңес шығыс респуб
ликалары Ресейдің өнеркәсіптік аудандарының
шикізат көзі, саяси құқықтарынан айырылған
оның халықтарын орыстандыру және олардың
этностық бірегейлігін жоюды көздеген толассыз
мәдени экспериметтердің нысаны ретінде сурет
теледі.
М. Шоқайдың зерттеушілік қызметі әлемі
нің көптеген елдерінде Кеңес өкіметінің ұлттық
саясаты жөніндегі қоғамдық сананы қалыптас
тырады.
Тарихты ол саяси күрестің құралы ретінде
ғана пайдаланған емес, оның қоғам дамуындағы
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рөлін аса жоғары бағалап, «әрбір халық үшін өт
кені-моральдық күш алатын және басқа халық
тар отырысында өз орнын анықтауға қажетті
қайнаркөз болып табылады» деп атап көрсетті.
М. Шоқайдың пікірінше, тарих тағылымы
нан үйренбеу, оны жалған пайымдаулармен
улау халықты теріс жолға салады, бұрынғы кез
де орын алған кейбір қайғылы кезеңдердің қайта
оралуына әкеледі [3, 450-451 бб.].
Кеңес баспасөздерінде М. Шоқайды «ағыл
шындарға қызмет етеді», «дүниежүзілік импе
риализмнің агенті», ал қуғын-сүргінге ұшыра
ған ұлт зиялыларын «М. Шоқайдың агенті» деп
айыптау бір ғана мақсатты-орыс үстемдігінің
озықтығын дәлелдеу болатын. Осыған байла
нысты М. Шоқай былай дейді: «Мен Түркістан
да агенттер дайындау туралы бас қатырып жат
паймын да. Мен жақсы білетін нәрсе бар. Өзім
қызмет етіп келе жатқан армандар мен мұраттар
менің атажұртым Түркістанда мен тәрізді әлі
талай агенттер әзірлейтін болады. Өмірдің өрге
тартар өрісі осындай» [6, 149 б.].
М. Шоқай қазақтардың жартысынан астамын
қырғынға ұшыратқан 30-жылдардағы ашаршы
лықты құпия ұстауға тырысқан Кеңес өкіметі
нің зұлымдықтарын әлем жұртшылығы алдында
алғаш әшкере еткендігін көрсетеді. Оған дәле
ле, 1933-1934 жылдары «Обсервер», «Таймс»,
«Геральд Трибюн», «Морнинг пост» т.б. басы

лымдарда «қазақтардың қасіреті» атанған ала
пат ашаршылық туралы мақалалардың жарық
көруі болып табылады. Тек осыдан кейін ғана
әлем жұртшылығының пікірінен мазасызданған
Кремль қазақтарға жеңіл-желпі көмек көрсетуге
шырай танытады. Бұл да бүгінгі ұрпаққа мәлім
бола бермес. Ашы да болса шындықты айтудың
орнына, күнкөріс көзі болып отырған бар ма
лын тартып алып, халықты қырғанға ұшырат
қан Кремельдің сол бір «жақсылығына» әлі де
тарихшылар ағыл-тегіл алғысын айтуды қоймай
келеді [3, 461 б.].
Бүгінгі күні Мұстафа халық жадында да,
жүрегінде де берік орын тепті. Оның маң
дайына кез-келген тұлға ие бола бермейтін ба
қыт-өз халқымен үндес, тағдырлас болуы жа
зылды. Мұстафаның қайраткерлік болмысын,
ұланғайыр мұрасын, бүгінгі күнмен өзектесіп
жатқан ой-тұжырымдарын зерттеу, насихаттау,
ұлықтау еліміздің егемендігін баянды етуге,
жас ұрпақты отансүйгіштік рухта тәрбиелеуге
қызмет етеді. Ол былай деп жазады: «Мына бір
нәрсені естен ешқашан шығаруға болмайды.
Біздің ұлтты құтқару жолындағы күресімізді
табыстарға жетуіміз бен өз тағдырымызды өз
қолымызға алуымыз ұлтымыздың ауызбірлігі
не байланысты. Оған біздің ұлтымыз шаруаның
жерге мүделілігіндей мүдделілік танытуы ке
рек..».
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Қазақстанның тәуелсіздікке қол жеткізуінің нәтижесінде тарихи
оқиғалар мен фактілерді шынайы зерттеу мен айқындаудың шынды
ғы ашылуда. Атап айтқанда, тың және тыңайған жерлерді игеру ке
зіндегі Қазақстанның демографиялық жағдайының өзгеруіне байла
нысты тарихи деректердің тереңіне үңілудің мүмкіндігі туды.
Әміршіл-әкімшіл саясат жылдарында жүзеге асырылғандықтан,
тың игеру науқаны да асыра сілтеушіліктен, бұрмалаушылықтан құ
ралақан болған жоқ. Ал олардың ұлттық, әлеуметтік-саяси және эко
логиялық салдарлары – моральдық және рухани жағынан тыңның
тұрғылықты халқы-қазақтарға көп зиянын тигізді.
Осылайша жергілікті қазақ халқы өз жерінде азшылыққа айна
лып, Қазақстан ең көпшілік халқы орыстар болып табылатын көпұлт
ты республикаға айналуы қарастырылды.
Түйін сөздер: этно-демография, көші-қон, полиэтникалық, көпұ
лтты мемлекет, тың игеру.
After the independence of Kazakhstan has become possible to study
many previously unexplored historical events and facts, and also studying
changes in the demographic situation in Kazakhstan during development
of virgin land and laid.
As you know, more than a century Kazakhstan is a region of active
migratory movement. Intensification of migration is often the result of a
specific public policy. Most often the state regulated migration by autho
rizing already formed streams resettlement for the distribution of the labor
force. But migration, in turn, also have an impact on the development of
the state. The result was the changed structure of the national population.
The most intensive migration process was carried out in 50-ies of XX cen
tury during the development of virgin land. The result was the changed
structure of the national population. Thanks displaced developed econom
ic, especially industry, who arrived in Kazakhstan from other republics of
the USSR . On the other hand, the share of Kazakhs in the population at
the end of the 50s was less than a third, they were located mainly in rural
areas. Increasingly clear contours regained ethnically differentiated social
structure of the population of Kazakhstan.
Key words: ethno-demography, migration, politetnichnost, multina
tional state, virgin soil.
В результате получения независимости Казахстана стало воз
можным исследовать многие ранее не исследованные исторические
события и факты, в том числе и изучение изменения демографичес
кой ситуации в Казахстане во время освоения целинных и заложен
ных земель.
Как известно, более столетия Казахстан относится к регионам ак
тивного миграционного движения. Интенсификация миграционных
процессов чаще всего являлась следствием определенной государст
венной политики. Чаще всего государство регулировало миграцию
путем санкционирования уже сформировавшихся потоков, органи
зации переселений для распределения рабочей силы. Но миграция,
в свою очередь, также оказывала воздействие на развитие госуда
рства – в результате сдвигов в этнодемографическом составе насе
ления. Наиболее интенсивно миграционный процесс осуществлялся
в 50-е годы XX столетия во время освоения целинных и заложенных
земель. Результатом его стала изменившаяся национальная структура
населения.
Ключевые слова: этнодемография, миграция, политэтничность,
многонационациональное государство, целина
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Қазақстан тарихында әлі де болса толық бағасын алмаған
күрделі мәселелердің бірі – таяуда ғана 50 жылдығын атап өт
кен тың және тыңайған жерлерді игерудің қорытындылары мен
салдарлары болып табылады. Сол кезеңде тың игеру тарихы
сол заманғы идеологияға сай, асыра бағаланып, тек жағымды
жақтарынан ғана жазылғаны мәлім. ХХ ғасырдың 50-жылдары
ның басында Кеңес өкіметінің аграрлық салада жүзеге асырған
реформаларының нәтижесіз аяқталуының салдарынан жылданжылға халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету қиындай түсті
[1].
Осы орайда Елбасының тың және тыңайған жерлерді иге
рудің 50 жылдығында сөйлеген сөзінде: «Қазақстанның баға
жеткісіз жер байлығын игеру қандай да бір терең ойластырыл
маған жоспарсыз және ғылыми негіздеусіз басталды. Жан-жақ
тан келген маман – практиктер көбінесе Қазақстанның топырақ
– климаттық жағдайларына сәйкес келе бермейтін өз диқаншы
лық жүйелерін әкеліп, үйреншікті аграрлық тәсілдерді пайда
ланды» делінген [2].
Тың игеру жылының алғашқы жылдарында, яғни 1954 жыл
дың наурыз айының бірінші жартысында елімізге РКФСР, Ук
раина және тағы да басқа одақтас республикадан 14240 адам,
сонымен қатар, республиканың комсомол жолдамаларымен 900
жас ауыл еңбеккерлері келген еді. Барлығы Қазақстанға жаңа
кеңшараларға 1954 жылы 49 мың адам келсе, оның 14,5 мыңы
механизаторлар болды. Ал 1954-1956 жж. елімізге 640 мыңға
жуық адам келген болатын және де елуінші жылдары Қазақстан
халқының жалпы саны 24%-ға өссе, ал тың өлкелерінде 40-50
%-ға дейін артты. Бұл кезде орыстардың саны күрт өсті. Мәсе
лен олардың үлесі 42,6%-ға артса, ал қазақтар үлесі керісінше
57,1%-дан 30% -ға мүлдем кеміп кетті [2, 63 б.].
Қазақстанның тың жерлерінде ірі астықты кеңшарларды
ұйымдастыру қарқыны өте жоғары болды. 1958 жылы респуб
ликада кеңшарлардың саны 1953 жылмен салыстырғанда, 2,8
есе артты.
1959 жылғы Бүкілодақтық халық санағы қорытындысы
бойынша көшіп-қонушы тың игерушілердің республикадағы
еңбек жасындағылар ішіндегі үлесі 33,9% болса, тың облыста
рында тіпті 88, 9%-ға жетті. Кейінгі жылдары да тыңға келуші
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лер тиылған жоқ. 1961-1965 ж. кеңшарларға 160
мыңнан аса адам келді. Бір мезгілде жоспарлы
көші-қон да жүріп жатты [2, 64 б.].
1960 жылдың 26 желтоқсанында Н. Хрущев
Қазақстанның Көкшетау, Қостанай, Павлодар,
Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстары
нан Тың өлкесін құру туралы өкімге қол қой
ды. 1960-1963 жылдар аралығында Т. Соколов,
1963-1965 жылдар аралығында Ф. Коломиец
Тың өлкесінің І хатшысы болды. 1961 жылы
Ақмола қаласының аты Целиноград болып өз
гертілді. Бұл өлке қағаз бойынша Қазақстанға,
Алматыға қарағанымен, іс жүзінде Мәскеуге ті
келей бағынатын еді.
Тың игеру Қазақстан жерінде үлкен ауқым
да жүзеге асырылып, республика өміріне жанжақты әсерін тигізді. Елді астықпен қамтамасыз
ету тың игеру арқылы негізінен шешілгені, тың
игерудің ауылшаруашылығының басқа салала
рының және машина жасау тыңайтқыш өндіру,
күрделі құрылыс тағы басқа да халық шаруашы
лығы салаларының дамуына ықпалын тигізгенін
атап өткен жөн. Бұл тарихи шындық.
Тың игеруге келген жастарды тұрақтандыру
мақсатында 1954 ж. 17 шілдеде «Правда» газеті
нің бетінде Ақтөбе облысының Мариновск сов
хозының бір топ комсомол мүшесі қыздарының
қыз-келіншектерді тың игеруге атсалысуға ша
қырған хаты жарияланады [3].
Жалпы Қазақстанда тың және тыңайған
жерлерді игерудің нәтижелерін қазіргі заманғы
әлеуметтік-экономикалық және саяси шындық
тұрғысынан алып қарасақ, онда оның рөлі кү
мәнсіз. Тыңның арқасында Қазақстан халқының
жан басына шаққанда 2 мың кг астам астық өн
діруге қолы жетті. Ал әлемдік тәжірибеде азықтүлікке деген сұранысты қамтамасыз ету үшін 1
мың кг төңірегіндегі көрсеткіш жеткілікті. Оның
үстіне Қазақстан тек өз қажеттерін ғана өтеп
қоймай, сыртқа астық сатуға мүмкіншілік алды.
Оның бірден-бір себебі бидай егілсе, Қазақстан
ның тың жерлерінде негізінен құрамында 2022% белогы бар қатты бидай өсіріледі [3, 89 б.].
Ауылшаруашылығының дамуында КОКП
Орталық Комитетінің 1954 жылғы ақпан-наурыз
пленумы ерекше орын алды. Пленум елде астық
өндірісін одан әрі ұлғайту, тың және тыңайған
жерлерді игеру міндетін қойды [4]. Партияның
шақыруы бүкілхалықтың патриоттық қозғалыс
қа ұласты. Әсіресе комсомол жастар құп алып,
қазақ даласына Одақтың түпкір-түпкірінен тың
және тыңайған жерлерді игеруге ағылды.
Тың игеру жылдары сталиндік қоныс аудару
саясаты жалғастырылып елдегі демографиялық
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жағдайды одан әрі күрделендірді. Тың өлкесіне
кең көлемде қоныс аудару одақтың еуропалық
бөлігі үшін де, Қазақстан үшін де тиімсіз болды.
Өйткені сол кездің өзінде-ақ одақтың еуропалық
бөлігінде жылдан-жылға селолық жерлерде тұр
ғындар саны азайып, ал біздің республикамызда
керісінше өсіп отырған болатын. Осы ерекше
ліктер ескерілмей, онсыз да саны кеміп отырған
еуропалық аудандардан, негізінен Украинадан,
Ресейден, Белоруссиядан, Молдавиядан 19541962 жж. Қазақстанға 2 млн астам адам көшірі
ліп әкелініп қазақтардың үлес саны 30% дейін
төмендеді. Тек 1955-1953 жж. Салыстырғанда
қоныс аударушылар есебінен Ақмола облысын
да халық саны 96 есе, Қостанай облысында 23
есе өсті. Келгендердің арасында Украина мен
Белоруссияның еңбекпен түзеу колониялары
мен айып батальондарында жазасын өтеп жат
қандар да болды [3, 89 б.]. Өзінің қамау мерзімі
нің басым бөлігін өтегендерге тыңда жұмыс іс
теуге келісім бергені үшін кешірім жарияланды.
Сонымен тың және тыңайған жерлерді жап
пай игеру жылдарындағы өзге ұлт өкілдерінің
Қазақстанға қоныс аудару тарихы және оның
салдарының негізгі мәселелері. Қазақстанда
ғы тың игеруге байланысты 1954 жылдың 27
ақпанында Украиналық комсомолдар тобы
Қостанайға келді. Одан кейін наурыз айында
Мəскеу жəне Украинадан 4000 мыңнан астам
еріктілер келіп, 6691 адамды құрады. Олардың
93,8 % Украинадан, 3,6 % Беларуссиядан, 0,6 %
Татарстаннан, 2 % Қазақстан бойынша тың өл
кесіне көші-қон қозғалысында топтасты. Тың
игеруге келгендердің көші-қон қозғалысының
үш жылында Қостанайға тұрақтауға 150 мыңнан
аса адам РКФСР, Украина, Грузия, Беларуссия,
Армения, Литва жəне Орта Азиялық Республи
калардан келді [5].
Тың игерудің алғашқы екі жарым жылын
да Көкшетау облысына 120 мың еріктілер қо
ныстанды. Бұлардың ішінде Мəскеуден маши
на құрылыс, Украинадан металл қорытушылар,
Донбасстан шахтерлер жəне КСРО-ның басқа
да аймақтарынан келген еріктілер жəне 34 мың
комсомолдар болды. Осы аталған жылда Ақмо
ла облысына еріктілердің алғашқы эшелоны 5
наурызда Мəскеуден көшіп келсе, əр жылдарда
Мəскеуден, Ленинград, Украина, Беларуссия,
Эстония, Иванов, Горький, Урал жерлерінен 150
мың адам келді.
1959 жылғы Бүкілодақтық халық санағында
көпұлтты республикаға айналған Қазақстанда
ғы ұлттардың сандық көрсеткіші мынадай бол
ды: беларустар – 107 463, украиндар – 16 3131,
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кəрістер – 74 019, поляктар – 53 102, əзірбай
жандар – 38 562, мордвалар – 14 844, армяндар
– 9204, күрдтер – 6109, грузиндер – 3467, дағыс
тандар – 3254, қытайлар – 3158 жəне тағы бас
қа ұлт өкілдерінің көп сандық мөлшерде қазақ
жерінде болуы кеңес үкіметінің жүргізген ұлт
саясатына байланысты болды. Соның нəтиже
сінде Қазақстан халқының ұлттық құрамы айт
арлықтай өзгеріп, демографиялық ахуалы сан
дық жəне ұлттар арасындағы үлес салмағында
айырмашылықтар байқалды [6].
Соғыстан кейінгі кезеңде Батыс Қазақстан
аймағы ауыл халқының ұлттық құрамында бір
қатар өзгерістер жүрді. Бұл кезеңдегі ұлттық
құрамдағы басты өзгеріс бұл жергілікті халық
қазақтар санының қалпына келуі болды. Аймақ
бойынша 1959-1970 жылдардағы халық санақ
тары аралығында орыстардың 110 632 адамнан
130 058 адамға, белорустардың 2 831 адамнан
6 845 адамға, украиндардың 59 607 адамнан 61
277 адамға ұлғаюы тың және тыңайған жерлерді
игеру науқаны нәтижесінде туындаған көші-қон
үдерістерімен де байланысты болды. 1959 – 1989
жылдары аймақта қазақтардың үлесі 71,2 %-тен
79,7 %-ке өссе, орыстар 17,8 %-тен 10,8 %-ке, та

тарлар 1,5 %-тен 0,9 %-ке, украиндар 9,6 %-тен
4,7 %-ке, өзге ұлт өкілдері 4,2 %-тен 3,4 %-ке
түсті [7].
Тың жəне тыңайған жерлерді игеру жылда
рындағы көші-қонның əлеуметтік-экономика
лық маңызымен қатар, оның демографиялық
салдарының болғанын да атап өту қажет. Бұл
жылдардағы көші-қон республика халқының
ұлттық құрамына терең өзгеріс енгізді, басқа
ұлттардың үлес салмағын арттырды. Мəселен,
жаппай тың игерудің бірінші кезеңінде (19541955 жж.) Қазақстанға 640 мыңнан астам адам
келген, бұл тың өлкесінде өмір сүріп жатқан
барлық ауыл халқының 45,3 %-ын құрайтын еді.
1954 жылдан 1962 жылдың ортасына дейін Қа
зақстанға 119 514 отбасы жолданған. Сөйтіп, 10
жылдан аса уақыт ішінде (1953-1966 жж.) рес
публиканың ауыл халқы 2 млн адамға немесе 1,5
есеге өскен [8].
Сонымен қазіргі статистикасы бойынша тың
және тыңайған жерлерді игеру жылдарынан қал
ған еуропалықтардың Қазақстандағы үлесі келе
сідей: орыстар – 21,8%, өзбектер – 3%, украиндар
– 1,8%, ұйғырлар – 1,4%, татарлар – 1,2%, неміс
тер – 1,1%, корейлер – 0,6%, түріктер – 0,6%.
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Данная статья посвящена особенностям казахстанского опыта
в сохранении межэтнической толерантности и общественного сог
ласия, из которго видно, что глобальные проблемы современности,
стратегические программы развития можно решить только общими
коллективными усилиями и на основе консенсуса. В нашей стране,
для которой полиэтничность и поликонфессиональность являются
характерными чертами, верность идеям общественного согласия, то
лерантности, интеграции полиэтнического общества, диалога между
различными культурами и цивилизациями – это аксиома, которую не
надо доказывать.
Главной и основной задачей для Казахстана в первые годы пос
ле обретения суверенитета являлось обеспечение прав и свобод для
граждан своей страны. На сегодняшний день современный мир приз
нал и оценил «казахстанский путь развития», в котором неотъемле
мой частью является казахстанская модель межэтнической толерант
ности и общественного согласия, к которой наша республика пришла
за годы развития своей независимости.
Ключевые слова: межэтническая толерантность, общественное
согласие, Ассамблея народа Казахстана, полиэтничность, поликон
фессиональность, закон.
The article dedicated to the peculiarities of Kazakhstan’s experience in
preserving interethnic tolerance and social agreement. As this experience
shows, global problems of modernity, strategic programs of development
can be solved only by common collective efforts on the basis of consensus.
In our country, for which multi-ethnicity and poly-confessional are main
features, loyalty to the ideas of social agreement, tolerance, integration of
multi-ethnic society, dialogue between different cultures and civilizations
– a fundamental truth that does not need to prove.
The main and fundamental task for Kazakhstan in the first years after
gaining sovereignty was the development and maintenance of the rights
and freedoms of its citizens. To date the contemporary world has recog
nized and appreciated, «Kazakhstan’s way of development» in which an in
tegral part is Kazakhstan’s model of interethnic tolerance and social agree
ment, to which our republic has come over the years of the independence.
Key words: Interethnic tolerance, social agreement, Assembly of peo
ple of Kazakhstan, multi-ethnicity, poly-confessional, law.
Мақала этносаралық төзімділік және қоғамдық келісімді сақ
таудағы Қазақстандық тәжірибенің ерекшелігін көрсетуге арналған.
Тәжірибеде байқалғандай, қазіргі кезеңдегі жаһандық мәселелер,
дамудың стратегиялық бағдарламалары ұжымдық консенсус негізін
де шешуге болады. Біздің елімізде көпұлттылық пен көпконфессиал
дықтың негізгі келбеті – ол төзімділік, көпұлттылық қоғамдағы интег
рация, әртүрлі мәдени және өркениеттер арасындағы диалог мұның
барлығы қоғамдық келісімнің ең негізгі аксиомасы болып табылады.
Өз еліміздің әрбір азаматының құқы мен еркіндігімен қамтама
сыз ету және тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда еліміздің дамуы
үшін де бастапқы жылдарда Қазақстан үшін ең негізгі және басты
мәселелердің бірі осы болды. Қазіргі күнде әлем мойындай отырып,
«Қазақстанның даму жолы» әрі жоғары деңгейде баға беруде, өйт
кені тәуелсіздікке жетер жолда еліміздің ажырамас бөлігі ретінде
қазақстандық модель этносаралық төзімділік және қоғамдық өзара
келісімді арқау еткен республика болып табылады.
Түйін сөздер. этносаралық төзімділік, қоғамдық келісім, Қазақ
стан халықтар Ассамблеясы, көпэтникалық, көпконфессиалдық, заң.
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Современный мир резко обозначил проблемы контакта
между различными цивилизациями и культурами Востока и За
пада, межэтнического общения во всём мире, образования но
вых подходов к интеграции полиэтнических обществ. Всё это
напрямую связано с кризисом во всём мире, который включил в
себя финансовый, энергетический, экологический, продоволь
ственный и социальный кризисы.
Проблемы межэтнических и межрелигиозных отношений
стали актуальными во многих государствах и странах. Можно
отметить возрастание конфликтного потенциала между Евро
пейскими традициями и ценностями и культурой быстро раз
вивающихся этнических сообществ Азии и Африки. Интегри
рование национальных диаспор в общество страны пребывания
в настоящее время является одной из основных проблем. Раз
витие современного мира подошло к такой стадии, когда куль
турное многоголосие представляет собой глобальное самостоя
тельное явление. Более явным и конкретным становится то, что
невозможно унифицировать культуру, традиции, уклад жизни
и этническую картину различных регионов мира и отдельных
стран. Либо это может явить собой нарастание массового соци
ального, религиозного, культурного противостояния.
На сегодняшний день весь мир понимает, что глобальные
проблемы современности можно разрешить только общими
коллективными усилиями и на основе консенсуса.
В этой связи крайне актуальным становится казахстанский
опыт мирного сосуществования всех этносов, проживающих на
территории нашей страны. Современный мир признал и оценил
«казахстанский путь развития», в котором неотъемлемой час
тью является казахстанская модель межэтнической толерант
ности и общественного согласия. Но к такому состоянию наша
республика пришла не сразу.
Оглянувшись назад и вспомнив прошлое, мы можем уви
деть, как во времена советского периода и российской империи
угнетались многочисленные народы, нарушались права и сво
боды, были факты геноцида и этнической катастрофы. Отно
шение системы власти того времени к этническим ценностям
была подозрительной. Реальность мира и согласия между наро
дами не всегда была той действительностью, о чём говорилось
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десятилетиями. Фактами являлось то, что всё это
достигалось в основном силой и идеологией того
времени и являлось негативом в межнациональ
ных отношениях.
Поэтому национальная политика Республи
ки Казахстан была сформирована таким обра
зом, чтобы навсегда искоренить эти отголоски
прошлого, смягчить их последствия, и плано
мерно решать новые проблемы социального и
экономического характера. Особое внимание об
ращалось на организацию гражданской общнос
ти, адаптации диаспор Казахстана к политике
нового времени. Опыт показал, что решать эти
глобальные проблемы необходимо мирным путём. Политика государства основывалась на то
лерантности, искоренения насилия, традициях
демократии и гуманности.
После того, как наша страна обрела суверени
тет, возросло этническое самосознание народа.
В настоящее время, когда происходят изменения
в экономических, социальных и психологичес
ких условиях, всевозможные этносы стремятся
найти свою нишу в казахстанском социуме. Но
это стремление больше похоже на этническое
самоопределение и, в основном, далеко от ст
ремления к обретению суверенности или авто
номии. В силу этого главной и основной задачей
для Казахстана в первые годы после обретения
независимости являлось развитие и обеспечение
прав и свобод для всех граждан, независимо от
их этнической и религиозной принадлежности.
Политика независимого Казахстана выстрои
лась таким образом, чтобы удовлетворить все
потребности наших сожителей – представителей
других этносов и конфессий. Согласно основному
закону нашей страны – Конституции – Казахстан
является светским и унитарным государством,
где все религии имеют одинаковые права и зако
ны нашей страны призывают верующих всех кон
фессий к доброжелательному отношению друг к
другу. Государство не вмешивается в идеологию
и культовую практику религиозных организаций
и не предписывает им формы и направления со
циальной деятельности. Однако оно разрабаты
вает и предлагает им программу гармонизации
этноконфессиональных отношений, оставляя за
ними право принять или не принять, внести в нее
свои коррективы или предложить свой вариант.
В 1995 году по инициативе Президента ст
раны Н.А. Назарбаева на базе этнокультурных
центров страны была создана Ассамблея народа
Казахстана. Этот год стал годом основных ре
форм нашего государства [1].
1995 год ознаменовался таким важным со
бытием, как принятие на всенародном референ
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думе основного закона – новой Конституции,
благодаря которой политическая система в об
ласти межэтнических отношений обрела после
довательно демократичный характер. Основным
правилом межнационального согласия стало
равноправие всех граждан нашей страны, неза
висимо от национальности и вероисповедания
[2].
На основе основного закона Конституции
Республики Казахстан 1995 года, в которой ука
заны гарантии создания одинаковых возможнос
тей для всех граждан страны, независимо от их
социальных, религиозных, этнических принад
лежностей, была создана нормативная правовая
база регулирования сферы межэтнических от
ношений. Конституция Республики Казахстан
признаёт не правомерными все действия, кото
рые нарушают межэтническое согласие.
Данные конституционные принципы нашли
своё дальнейшее развитие в Концепции форми
рования государственной идентичности Респуб
лики Казахстан 1996 года [3], Концепции язы
ковой политики 1996 года [4], Государственной
программе по поддержке соотечественников,
проживающих за границей [5].
Закон Республики Казахстан «О языках в
Республике Казахстан» определил казахский
язык государственным языком, русский язык,
языком межнационального общения.
Укреплялась и совершенствовалась норма
тивная правовая база Ассамблеи. Данная Асса
мблея является консультативно-совещательным
органом при Президенте Республики Казахстан,
было утверждено ее Положение и созвана пер
вая сессия (Указ Президента Республики Каза
хстан от 1 марта 1995 года №2066 «Об образова
нии Ассамблеи народов Казахстана»).
Организация работы по обеспечению дея
тельности Ассамблеи была возложена на Минис
терство информации и общественного согласия,
исполнительный секретариат Ассамблеи опре
делен структурным подразделением Министерс
тва (Указ Президента Республики Казахстан от
17 апреля 1998 года №3913 «О внесении изме
нения в Указ Президента Республики Казахстан
от 1 марта 1995 года №2066 «Об образовании
Ассамблеи народов Казахстана»»). Концепция
формирования государственной идентичности
Республики Казахстан, Концепция языковой по
литики, Государственная программа поддержки
соотечественников, проживающих за границей –
это её основные этапы.
Закон Республики Казахстан «О языках в
Республике Казахстан», Государственная прог
рамма развития и функционирования языков до
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2010 года [8], Послание «Казахстанский путь2050», Концепция «Идейная консолидация об
щества как условие прогресса Казахстана»
позволили поднять толерантность на новый уро
вень, повысить запас общественной прочности.
Работа эта с 2002 года велась на основе Страте
гии Ассамблеи.
Сессии Ассамблеи проходят каждый год, на
них озвучиваются планы мероприятия по вы
полнению поручений Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева, на основании кото
рых происходит реализация положений Страте
гии Ассамблеи.
Концепция разработана в соответствии с За
коном Республики Казахстан «Об Ассамблее на
рода Казахс тана», Указом Президента Республи
ки Казахстан от 7 сентября 2011 года №149 «О
Положении об Ассамблее народа Казахстана»,
Доктриной национального единства Казахстана
[11], Посланием Президента Республики Каза
хстан народу Казахстана «Стратегия «Казахс
тан-2050»: новый политический курс состоявше
гося государства» [12], поручениями Президента
Республики Казахстан, данными на XIX сессии
Ассамблеи о доработке и принятии Стратегии
развития Ассамблеи до 2020 года с учетом под
ходов, обозначенных на XIX сессии Ассамблеи.
Правильная политика страны и толерант
ность граждан направили национальное само
сознание казахов и диаспор в правильное русло,
тем самым не позволив деструктивным силам

использовать их в негативных целях. Именно
это и обеспечило единство общества. В итоге,
в настоящее время в нашей стране, для которой
полиэтничность и поликонфессиональность яв
ляются характерными чертами, верность идеям
общественного согласия, толерантности, интег
рации полиэтнического общества, диалога меж
ду различными культурами и цивилизациями –
это аксиома, которую не надо доказывать.
Анализируя процессы, происходящие в раз
личных сферах современного казахстанского
общества, можно сделать вывод о том, что путь
к демократизации и межэтнической интеграции
имеет определённые позитивные сдвиги. Глав
ное, в чем убеждаются люди, – резких поворотов
в национальной политике не предвидится и что
республика станет полноправным членом миро
вого сообщества лишь при условии сохранения
мира, стабильности и духовной безопасности
общества.
Таким образом, обеспечение национально
го единства является важным условием созда
ния демократического, светского, правового и
социального государства. Экономический рост,
социальный прогресс и демократическое разви
тие страны возможны только при консолидации
и сохранении единства казахстанского общества.
Для решения этой задачи у Казахстана как неза
висимого, суверенного и признанного во всем ми
ре государства имеются все необходимые эконо
мические, социальные и политические ресурсы.
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В данной статье автором освещается проблема этнокультурных
процессов в РК (конец ХХ – начало ХХI века), имеющая свою модель
развития как полиэтническое государство. Этнокультурная палит
ра Казахстана, включающая 130 наций и народностей, населяющих
нашу страну, послужило созвездием в сфере урегулирования ме
жэтнических и межкультурных отношений для процветания каза
хстанского народа. Заметное влияние на процесс формирования
населения республики и его национального состава оказали такие
экономические факторы, как массовое освоение целинных и залеж
ных земель в 1950-е гг., быстрый рост промышленного строитель
ства в 1960-1970-е гг., миграционные процессы и переселенческая
политика советского государства, оказавшая серьезное влияние на
формирование национального состава населения. Казахстан испытал
все коллизии подобных превращений и несет в своем прошлом и нас
тоящем уникальный опыт совместного проживания и деятельности
разных этносов.
Ключевые слова: миграция, диаспора, колониализм, Российская
империя, депортация, переселенческая политика.
In this article, the author highlights the problem of ethno-cultural pro
cesses in the Republic of Kazakhstan (the end of XX – beginning of XXI
century) has its own model of development as a multiethnic state. Ethnocultural palette of Kazakhstan, including 130 nations and nationalities liv
ing in our country, was the constellation in the settlement of interethnic
and intercultural relations for the prosperity of the people of Kazakhstan. A
marked influence on the formation of the country’s population and its na
tional composition have economic factors such as the mass development
of virgin and fallow lands in the 1950s., The rapid growth of industrial con
struction in 1960-1970., Migration and immigration policy of the Soviet
state had a major impact on the formation of the national composition of
the population. Kazakhstan experienced all conflicts such transformations
and is in its past and present unique experience of living together and the
activities of the different ethnic groups.
Key words: Migration, diaspora, colonialism, the Russian Empire, de
portation, immigration policy.
Бұл мақалада, автор Қазақстан Республикасы көпұлтты, өзіндік
полиэтникалық даму моделі бар мемлекет ретінде (XXI ғасырдың ба
сы – XX соңындағы) этно-мәдени процестерін қарастырған. Елімізде
тұратын 130 ұлттар мен ұлыстар ерекше Қазақстанның этно-мәде
ни палитрасын құрастыра отырып, Қазақстан халқының игілігі үшін
этносаралық және мәдениетаралық қарым-қатынастың біртұтас бо
луына бағытталған. Ел халқының қалыптастыруына және оның ұлт
тық құрамына осындай 1950 жылдарындағы тыңайған жерлерді
жаппай дамыту сияқты экономикалық факторлар, 1960-1970 жылда
ғы өнеркәсіптік құрылыстың қарқынды өсуі, көші-қон және кеңестік
көші-қон саясаты сияқты факторлар негізгі Халықтың ұлттық құра
мын қалыптастыруына ықпал етті. Қазақстан көптеген қақтығыстар
мен өзгерістерді бастан кешіп, қазіргі таңда әртүрлі этникалық топ
тар арасында бірегей өмір-тіршілік тәжірибесін иелік ете отыра біре
гей тіршілік орнатуда.
Түйін сөздер: көші-қон, диаспора, Отаршылдық, Ресей импе
риясы, депортациялау, көші-қон саясаты.
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Современное полиэтническое казахстанское общество об
разовалось в результате специфических процессов этногенеза,
взаимодействия и взаимопроникновения (ассимиляции) мно
гих этнических групп и культур, занявших длительный период
развития. Этническое многообразие на территории Казахстана
произошло в результате длительной колонизации казахского
края Российской империей. Характер изменения полиэтничес
кого населения имел при этом ряд существенных особенностей.
Начало ХХ столетия характеризовалось расширением ко
лонизации Казахстана со стороны российской империи и
обострением этнического вопроса. Именно в эти годы прои
зошло формирование промышленного производства, где круп
ными отраслями производства стали горнодобывающая, зо
лотодобывающая, каменноугольная промышленности. Также
осуществлялось строительство железных дорог (Транссиби
рская магистраль, железная дорога Оренбург-Ташкент и др.),
что способствовало развитию товарооборота не только между
отдельными регионами Казахстана, но и с метрополией и дру
гими окраинами России.
По оценкам экспертов, в ходе крестьянской колонизации
в дореволюционный период в Казахстан из России, Украины,
Белоруссии прибыло 1150 тыс. человек. Помимо этого, в 18831886 гг. в Семиречье из Восточного Туркестана были переселе
ны дунгане и уйгуры (31 700 человек).
Уже в конце XIX века важным демографическим фактором
в Казахстане стало переселенческое движение. На день перепи
си 1897 года в областях края проживало 407 «неместных уро
женцев», около 70% которых были выходцами из Европейской
России и Сибири [1].
Российский колониализм в отличие от колониальной по
литики других империй имел слабо выраженное противопос
тавление между колониями и метрополиями, которые были
органически слиты в единый административно-экономический
комплекс. Этим определялись в данный период хозяйственные
и культурные связи русских и других переселенцев с казахским
населением.
Славянское население увеличивалось в результате прове
дения так называемой столыпинской реформы, и к 1914 году
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славяне (русские, белорусы) составили 26,6%
(казахи – 65,1%). Всего осело мигрантов восточ
нославянского происхождения за 46 лет (18711917 гг.) – 1,6 млн. человек, подавляющее боль
шинство из них прибыло в 1907-1916 гг. [2].
В результате жестокого подавления вос
стания 1916 года более 600 тыс. казахов эмигри
ровало за пределы Казахстана. Все это, а также
вследствие миграционной политики российс
кой империи количество казахского населения
уменьшилось.
Таким образом, в дореволюционный период
в Казахстане, вследствие колониальной, пересе
ленческой политики российской империи были
заложены основы для превращения казахского
населения в меньшинство полиэтнического об
щества на своей автохтонной территории. Этот
период можно определить как первый этап из
менения этнической структуры казахстанского
общества.
В этот период «метрополия предпринимала
меры по колонизации Казахстана: уменьшению
удельного веса и абсолютной численности каза
хского населения (в том числе русифицирован
ных украинцев, белорусов, татар и др.) Империя
систематично занимала не только территории,
но и хозяйственно-экономические ниши, управ
ленческие сферы, осуществляла военно-полити
ческий контроль». Это было прямым результа
том единой колониальной политики империи,
которая испытывала периодические сбои и под
ъемы как в демографическом воспроизводстве,
так и миграционном приросте.
Процесс усиления полиэтничности состава
населения Казахстана был интенсифицирован
в период тоталитарного советского общества.
Прежде всего, неоднозначную роль сыграла все
союзная система организованных переселений
в восточные районы бывшего СССР, земель
но-водные преобразования 1917-1928 гг., вос
становление и реконструкция промышленности,
сельского хозяйства, политика коллективизации,
депортации и т.д., которые привели к постоянно
му положительному миграционному сальдо (т.е.
количество вселившихся в Казахстан превыша
ло число выезжающих за его пределы).
Сталинская национальная политика и кома
ндно-административная система были направ
лены на разрушение этнодемографической и эт
нохозяйственной специфики Казахстана, путем
насильственной миграционной политики вели
к его постепенной автономизации. Так, в пери
од коллективизации (1928-1939 гг.) и массового
оседания, проводимых сталинским режимом ко
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мандно-административными методами без пред
варительной подготовки на местах, казахский
этнос испытал невиданную демографическую
катастрофу.
Общие демографические потери от голо
да 1932-1933 годов по республике, по данным
разных авторов, составляют от 3 до 7 млн. че
ловек [3]. Однако драматические демографи
ческие последствия казахстанской трагедии
были использованы сталинской национальной
политикой, для дальнейших многомиллионных
миграционных экспериментов. Одновременно
произошло усиление миграционных процессов
в связи с индустриализацией республики, высе
лением из европейской части СССР раскулачен
ных: на освоение земель прибыли крестьяне с
малоземельных территорий Союза.
Созданные в 30-х годах в Казахстане кон
центрационные лагеря, особенно такие круп
ные, как Карлаг и Степлаг, стали местом ссыл
ки десятков тысяч «врагов народа» и других
«вредных» элементов, многие из которых в
дальнейшем остались на постоянное местожи
тельство в Казахстане.
Этнический состав в республике, по пере
писи населения 1939 года, уже составил 40,2%
русских, 38% казахов, 10,8% украинцев, 1,7%
узбеков, 1,6% корейцев, 1,6% татар, 1,5% нем
цев, 0,6% уйгур, 0,5% белорусов и т.д. В 1939 го
ду население Павлодарской области составляло
251 257 человек, 86,5% которых были сельскими
жителями. Казахи сохранили первое место по
численности (40,3%), но общая численность сла
вяноязычного населения (русских, украинцев)
стала превышать количество коренного населе
ния (52,5%) [4].
Классовая борьба, провозглашенная в Сове
тской стране, привела к новому массовому по
полнению населения невольными колонизато
рами. Накануне Великой Отечественной войны
в Павлодарской области находилось 238 «рас
кулаченных» поселенцев (126 в сельхозартели
«Новая заря» и 112 на Майском руднике). В ап
реле 1940 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР прини
мают решение о переселении части населения в
многоземельные районы, в том числе 25 тыс. хо
зяйств в северо-восточные районы Казахстана. К
августу этого года в республику прибыло 19408
хозяйств (90007 человек) [5].
В ходе войны перманентно продолжалась
депортация многих народов на территорию Ка
захстана. Началась она в предвоенный период.
В 1936, 1940 гг. в Казахстан и Павлодарскую
область, в частности, прибывали поляки из Ук
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раины, Белоруссии; в 1937 году были переселен
цами были корейцы с Дальнего Востока, в 1938
году – иранцы из Туркмении, с Кавказа. В 1941
году происходит массовая депортация немцев из
Поволжья, с Кавказа. В 1941, 1944 гг. из Бесса
рабии и Крыма были депортированы болгары.
1943 год стал временем депортации карачаев
цев и калмыков. Депортация чеченцев, ингушей,
балкарцев, крымских татар, курдов, турок-мес
хетинцев произошла в 1944 году. В 1945 году
переселены в Казахстан немцы из прибалтийс
ких республик, Украины, Белоруссии. Наконец,
в 1949 году из Грузии были высланы греки.
Общую численность депортированных в Ка
захстан назвать сложно, она постоянно менялась
из-за огромной смертности, новых поступлений.
К началу 1953 года число всех спецпоселенцев
составило 988,3 тыс. человек, или 35,9%
В годы Великой Отечественной войны в Ка
захстан прибыли сотни тысяч эвакуированных.
К концу 1941 года их общая численность соста
вила 386 492 человека. В 1942 году в республику
из Воронежской, Сталинградской, Ростовской
областей и Северного Кавказа прибыло более
100 тыс. человек. В основном они были разме
щены в северных и северо-восточных областях
Казахстана. К концу 1942 года в Казахстане уже
насчитывалось 532,5 тыс. эвакуированных. В
целом за годы войны республика приняла около
1,5 млн. человек, эвакуированных из временно
оккупационных западных районов СССР [6].
Анализ архивных материалов позволяет прийти к следующим выводам, что после оконча
ния войны наибольший отток населения из Ка
захстана происходил на Украину, Белоруссию,
страны Балтии, которые на первом этапе войны
были полностью оккупированы и откуда, по-ви
димому, прибыла основная часть эвакуирован
ных. Значительная часть их вернулась после
войны домой, но многие нашли здесь свою вто
рую родину.
Даже из этих неполных данных, сравнивая
их с итогами переписи 1939 года, следует вывод
о том, что в годы второй мировой войны населе
ние области пополнилось за счет депортирован
ных на 34,5%. К исходу войны практически каж
дый третий человек в области был невольным и
неполноправным его жителем.
Таким образом, национальная политика то
талитарного режима сыграла огромную роль в
формировании национальной структуры насе
ления, во всех областях и регионах нашей стра
ны. Переселенческие потоки из разных районов
бывшего Союза увеличили население республи
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ки и привели к появлению группы неместного
населения.
Второй этап изменения этнической структу
ры казахстанского общества формировался в ре
зультате репрессивной политики тоталитарного
режима. Трудно и сложно протекали устройство
и жизнь переселенцев в годы войны, когда воен
ные тяготы и решения давили все население.
Тем не менее сочувствие и посильная помощь
оказывались новоприбывшим, даже вопреки
курсу властных структур. Прибывшие не были
восприняты как чужаки, а тем более как враги.
Сосланные и депортированные влились в общее
течение жизни и ее стали частью.
Здесь возникает вопрос о механизмах эт
нического самосохранения, которые в полиэт
ническом окружении делятся на внутренние и
внешние. Внутренние – это национальный ха
рактер, т.е. генетически присущие этносу каче
ства и, прежде всего, связанные с ним корпора
тивность, коммуникабельность, способность к
адаптации. Внешние – это степень позитивного
и негативного воздействия среды, в которой жи
вет диаспора. Касательно истории диаспор ряда
народов, которые возникли в Казахстане в ре
зультате их депортации, их массовое насильст
венное переселение по принципу коллективной
ответственности за национальную принадлеж
ность было делом рук сценаристов и режиссе
ров из центра. Негативное воздействие среды, в
которой они оказались в результате депортации,
было связано с установками центра, его уровень
не опустился дальше. Другими словами, судьба
репрессированных народов, высланных в Ка
захстан, в условиях колоссального прессинга
репрессивного и пропагандистского аппарата
тоталитарного режима в значительной степени
зависела от отношения к ним казахского наро
да. Депортированные народы сохранились как
этносы, заняли достойное место среди граждан
Казахстана во многом благодаря взаимопони
манию и помощи со стороны казахов. Причем в
единстве внутренних и внешних факторов этни
ческого самосохранения в данном случае важную
роль сыграл именно этот фактор, он помог сох
раниться внутреннему, дал импульс его активно
му действию. Как свидетельствуют документы,
депортированные народы прибывали в Казахстан
в стрессовом состоянии, практически без средс
тв существования на фоне оголтелой пропаганды,
беспощадно клеймившей «этих подлейших аген
тов японско-германского фашизма, гнусных вра
гов народа, ставивших себе цель свержения Со
ветской власти, закабаления казахского народа».
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Наиболее крупный миграционный приток в
республику произошел в период освоения це
линных и залежных земель, который является
третьим этапом формирования многонацио
нального казахстанского общества. Десятилетие
1951-1960 гг. составляет особую страницу в ис
тории формирования многонационального насе
ления Казахстана.
На освоение этих земель (1954-1962 гг.) при
было около 2 млн. «целинников», главным об
разом эмигрантов славянского происхождения.
Всего на первом этапе освоения целины (19541956 гг.) в Казахстан прибыло более 640 тыс. че
ловек, что составило 45,3% всего сельского на
селения, проживающего в Целинном крае. Лишь
с 1968 года начал набирать силу миграционный
отток. Имели место лишь инфильтрация мелких
групп мигрантов на так называемые «комсо
мольские стройки».
В течение следующего, тридцатилетнего пе
риода, с начала 60-х гг. до середины 80-х гг.,
этнодемографическое развитие республики ха
рактеризовалось устойчивыми темпами естест
венного прироста населения.
Самые высокие темпы роста в рассматри
ваемые в три десятка лет были у казахского наро
да. В 1970 году в сравнении с 1959 годом казахов
стало больше на 51,1%, в 1979 году в сравнении
с 1970 годом – на 24,9% и в 1989 году в сравне
нии с 1979 годом – на 23,6%. Значительно более
низкими были темпы роста численности русско
го населения. Если в 60-х годах они немногим
отличались от среднего республиканского уров
ня – русских в 1970 году в сравнении с 1959 го
дом стало больше на 39%, то в 70-х годах тем

пы роста снизились в 4,6 раза и составили лишь
8,5% за 9 лет. В 1989 году в сравнении с 1979
годом темпы роста русских сократились еще в
2,2 раза, и их стало больше за целое десятилетие
лишь на 3,9%.
Невысокими были темпы роста немецко
го населения: за 1959-1970 гг. – 30%; за 19701979 гг. – 4,9% и за 1979-1989 гг. – 6,4%. В этот
период наблюдается абсолютное сокращение
численности украинского населения. В меж
переписной период 1959-1970 гг. оно увеличи
лось на 22,6%, но зато к 1979 году в сравнении с
1970 годом украинское население сократилось
на 3,8%, а за 1979-1989 гг. – еще на 0,2%. Темпы
роста других народов оставались относительно
высокими: за период 1959-1970 гг. – 32%; за
1970-1979 гг. – 9,1% и за 1979-1989 гг. – 15%.
Отметим, что эти показатели в первую очередь
обеспечиваются высокими темпами роста чис
ленности таких народов, как узбеки, уйгуры,
турки и другие [7].
На протяжении многих десятилетий в Каза
хстане проживали представители разных этно
сов, и они выработали особый казахстанский
менталитет, его особое духовное состояние. Оно
выражается в непринятии обособленности, на
ционалистических крайностей. Казахстанцы
дорожат сложившимся сообществом культур.
Длительный опыт культурных контактов предс
тавителей различных этносов в Казахстане по
мог выработать сходные культурные ориента
ции большинства населения страны. Вместе с
тем они способствовали созданию в Казахстане
атмосферы межнациональной терпимости и
взаимоуважения.
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В данной статье рассмотрены особенности одной из направле
ний внешней политики Казахстана – культурное сотрудничество с
Организацией Объединенных Наций. Дается обзор работ, прове
денных государством в рамках системы институтов Организации
Объединенных Наций в сфере культуры. На основе официальных до
кументов сессий, конференций и выступлений политических деяте
лей дается подробный анализ участия Казахстана в международном
культурном диалоге. Казахстан сотрудничает с институтами ООН в
области глобальной и региональной безопасности, в принятии мер
для смягчения негативных экономических и гуманитарных последст
вий техногенных и экологических катастроф, в осуществлении меж
дународного сотрудничества для создания условий для устойчиво
го развития и поощрения уважения к правам человека, в решении
глобальных проблем человечества и в сфере образования, науки и
культуры. В этой работе проанализирована роль Казахстана в дея
тельности ЮНЕСКО, координирующим вопросы образования, науки
и культуры в рамках Организации Объединенных Наций и процесс
интегрирования в международное сообщество.
Ключевые слова: ООН, ЮНЕСКО, межкультурный диалог, Все
мирное наследие, сотрудничество, памятные даты.
This article describes one of the features of foreign policy of Kazakh
stan – cultural cooperation with the United Nations. Provides an overview
of the work carried out by the State within the institutions of the United
Nations in the field of culture. On the basis of official documents for the
sessions, conferences and speeches of politicians gives a detailed analysis
of Kazakhstan’s participation in international cultural dialogue. Kazakhstan
cooperates with the UN institutions in the field of global and regional se
curity, to take measures to mitigate the negative economic and humanitar
ian consequences of technological and environmental disasters, to achieve
international cooperation to create conditions for sustainable development
and the promotion of respect for human rights, in solving global problems
and in education, science and culture. In this paper we analyzed the role
of Kazakhstan in UNESCO’s activities, coordinating the issues of educa
tion, science and culture in the frames of United Nations and the process
of integration into the international community.
Key words: United Nations, UNESCO, intercultural dialogue, World
Heritage, cooperation, memorable dates.
Бұл мақалада Қазақстанның сыртқы саясатының маңызды бір
бағыты – БҰҰ-мен мәдени ынтымақтастықтың ерекшеліктері қа
растырылған. Мемлекеттің Біріккен Ұлттар Ұйымының мәдениет са
ласындағы институттары жүйесінде жүзеге асырған жұмыстарына
шолу жасалған. Сессиялар, конференциялардың ресми құжаттары
мен саяси қайраткерлердің сөйлеген сөздерінің негізінде Қазақстан
ның халықаралық мәдени диалог құру белсенділігіне толық талдау
жасалған. Қазақстан БҰҰ институттарымен жаһандық және аймақ
тық қауіпсіздік, техногендік және экологиялық апаттардың келеңсіз
экономикалық және гуманитарлық салдарын жеңілдету шараларын
жүргізу, тұрақты дамуға жағдай жасау және адам құқықтарын сый
лауға ынталандыру үшін халықаралық ынтымақтастық, адамзаттың
жаһандық мәселелерін шешу және білім беру, ғылым мен мәдениет
салаларында бірігіп жұмыс істейді. Автор Біріккен Ұлттар Ұйымы
ның аясында білім беру, ғылым мен мәдениет салаларына жауапты
ЮНЕСКО жұмыстарындағы Қазақстанның рөлін және дүниежүзілік
қауымдастықтағы ықпалдасу үдерісінің орнын зерделеген.
Түйін сөздер: БҰҰ, ЮНЕСКО, мәдениетаралық диалог, Дүниежү
зілік мұра, ынтымақтастық, еске алу күндері.
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Культурное сотрудничество Казахстана с Организацией
Объединенных Наций берет свое начало со времен вступления
нашего государства в ее ряды. Агентством, координирующим
вопросы образования, науки и культуры является ЮНЕСКО.
В условиях глобализации мирового сообщества сотрудни
чество с международной организацией такого масштаба даст
Казахстану только положительный опыт. Актуальность изу
чения такого вопроса состоит в рассмотрении необходимости
установления и укрепления межкультурного диалога между
разными нациями, сохранения культурных и природных па
мятников, а также важности сохранения культурной самоиден
тичности каждого государства. Эта проблема детально изуча
лась разными учеными, в частности политическими деятелями,
дипломатами. Среди них такие деятели, как К.К. Токаев [5],
А.Х.  Арыстанбекова [2], Е.А. Идрисов [3], Е.Х. Казыханов [4],
Б.С. Айтимова [1]. В их трудах освещены особенности многос
тороннего сотрудничества Казахстана с ООН, в том числе сот
рудничество с ЮНЕСКО.
Начиная со вступления в ЮНЕСКО 22 мая 1992 года, Каза
хстан проводит активную политику укрепления сотрудничества
с этой международной организацией и взаимодействия в ее рам
ках с другими государствами. За это время Республика Казахс
тан стала участником одиннадцати международных конвенций,
заключенных под эгидой ЮНЕСКО. Также проводятся ратифи
кационные процедуры, касающиеся Конвенции об охране не
материального культурного наследия. В декабре 2011 г. Указом
Президента РК подписаны Законы РК «О ратификации Конвен
ции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности» и «О ратификации Международной кон
венции об охране нематериального культурного наследия».
Бюро ЮНЕСКО в РК функционирует с декабря 1994 года.
В 2001 году статус Бюро был повышен путем реорганизации в
кластер-офис ЮНЕСКО для стран региона Центральной Азии:
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В декабре 2001 года
открыто Постоянное Представительство Республики Казахстан
при ЮНЕСКО. Постоянным Представителем Казахстана при
ЮНЕСКО является О.О. Сулейменов.
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Казахстан в ходе 35-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО был избран в Испол
нительный совет Организации на период 20092013 гг., а также других вспомогательных орга
нов ЮНЕСКО: Межправительственный совет
Международной программы Развития Комму
никации (IPDC), Международный координаци
онный совет программы «Человек и Биосфера»
(MAB), Комитет по международным неправи
тельственным организациям, Бюро Комитета по
Штаб-квартире ЮНЕСКО. В 2013 г. Казахстан
избран членом комитета всемирного наследия
ЮНЕСКО на 2013-2017 годы [6].
Казахстан является учредителем двух ре
гиональных учреждений ЮНЕСКО: Междуна
родного института центральноазиатских исс
ледований (г. Самарканд) и Международного
института кочевых цивилизаций (г. Улан-Батор).
Казахстанским правительством была учреждена
Национальная комиссия РК по делам ЮНЕСКО,
при содействии которой осуществляется ряд
инициатив, направленных на сохранение и по
пуляризацию в мире культурного и природного
наследия нашей страны. Главой данной комис
сии является И.Н. Тасмагамбетов.
Результатом взаимодействия Казахстана с
ЮНЕСКО в данной сфере стало включение трех
выдающихся памятников культурного и природ
ного наследия Казахстана в Список Всемирно
го наследия ЮНЕСКО: в 2003 году – «Мавзолей
Ходжи Ахмеда Яссауи», в 2004 году – «Петрог
лифы археологического ландшафта Тамгалы»,
а также Коргалжынский и Наурызумский запо
ведники в рамках номинации «Сары-Арка – сте
пи и озера Северного Казахс тана» в 2008 году.
В 2012 г. Коргальжынский и в 2013 г. Ала
кольский государственный природный заповед
ник были включены во Всемирную сеть биос
ферных резерватов ЮНЕСКО по программе
«Человек и Биосфера» [6].
В рамках сотрудничества Казахстана с
ЮНЕСКО ведется работа по подготовке казахс
танских номинаций во Всемирный регистр доку
ментального наследия ЮНЕСКО «Память мира».
К настоящему времени в данном регистре ЮНЕС
КО от Республики Казахстан содержатся рукопи
си Ходжи Ахмеда Яссауи и его учеников, архив
ные материалы о деятельности международного
антиядерного Движения «Невада – Семей», а так
же «Архивные фонды Аральского моря».
Важным направлением сотрудничества Ка
захстана с ЮНЕСКО в области культуры являет
ся реализация в стране в 2004-2011 гг. госуда
рственной программы «Культурное наследие»,
направленной на поощрение научных исследо
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ваний в области историко-культурного насле
дия Казахстана. В 2006 году в Штаб-квартире
ЮНЕСКО в г. Париже состоялась официальная
презентация данной программы. В рамках прог
раммы «Культурное наследие» проведены рес
таврационные работы на 19 памятниках истории
и культуры в 12 областях республики [1, 3].
Также в ходе реализации данной программы
проведены археологические исследования на 37
объектах – городищах, поселениях, стоянках, мо
гильниках и курганах, расположенных на терри
тории Казахстана. При раскопках в могильнике
Талды Карагандинской области был найден золо
той комплекс, представляющий собой уникаль
ный шедевр ювелирного искусства древности
– литые золотые поясные накладки сакского пе
риода, датируемые VI в. до н.э. и изготовленные в
традиционном скифо-сибирском зверином стиле.
В 2010 году силами казахстанских специалис
тов была завершена работа по реставрации Мав
золея Султана Бейбарса в г. Дамаск, Сирийская
Республика. Также к концу 2011 года в Дамаске
завершены работы по строительству историкокультурного центра и Мавзолея Аль-Фараби [6].
В целях изучения истории и этнографии Ка
захстана в 2010 году проведены 8 научно-прик
ладных исследований, среди них такие работы,
как «Казахская домбыра: история, музыкальный
строй, акустические особенности», «Музейные
источники по духовной культуре казахов ХІХ
– начало ХХ века: книжное дело, религия, обра
зование», «Паремиологический фонд казахского
народа – особая система традиционных этно
культурных категорий и понятий: пословицы,
поговорки и назидания» (этнокультурный сло
варь)» [6].
23 августа 2013 г. в г. Астане состоялся
Международный форум по случаю инаугурации
Международного десятилетия сближения куль
тур (МДСК) на 2013-2022 гг., призванный стать
отправной точкой для активизации усилий меж
дународного сообщества по развитию межкуль
турного диалога в рамках МДСК.
14-16 октября 2013 г. в г. Алматы состоялся
Международный форум по Великому Шелково
му пути (ВШП), основной целью форума стало
переосмысление общего культурного наследия
Шелкового пути и его потенциала для углуб
ления международного научно-культурного и
гуманитарного сотрудничества в рамках Меж
дународного десятилетия сближения культур
(2013-2022 гг.) [7].
Продвижение казахстанских заявок в Ка
лендарь памятных дат и событий ЮНЕСКО
также является приоритетным направлением
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взаимодействия с Организацией. Так, в данный
календарь вошли: 150-летие со дня рождения
Абая Кунанбаева, 100-летие Мухтара Ауэзо
ва, 1500-летие основания города Туркестана,
500-летие Мухаммад Хайдара Дулати, 100-летие
со дня рождения Сабита Муканова и Каныша
Сатпаева, 2000-летие города Тараза, 200-летие
Махамбета Утемисова, 100-летие Габита Мусре
пова, 100-летие со дня рождения ученого Алкея
Маргулана, 100-летие со дня рождения Абиль
хана Кастеева, 100-летние юбилеи композитора
Ахмета Жубанова и ученого Акжана Машани,
500-летний юбилей эпоса «Кыз-Жибек», 100-ле
тие со дня рождения казахстанского ученого У.
Ахмедсафина (2012 г.), 100-летие со дня рожде
ния Ш. Айманова (2014 г.) и 100-летие со дня
рождения М.  Габдулина (2015 г.).
С 2008 года по инициативе Казахстана про
водится серия Международных конференций

«Великие переселения народов (ВПН)», направ
ленная на изучение исторических причин и обс
тоятельств современного расселения народов на
планете. В 2008 году в штаб-квартире ЮНЕСКО
в г. Париже, в декабре 2011 года в стенах Колум
бийского университета в г. Нью-Йорке, США,
проведена Вторая конференция на тему «Засе
ление Америки до Колумба», третья конферен
ция «Заселение Юго-Восточной Азии и Дальнего
Востока» состоялась 5-6 декабря 2013 года в Уни
верситете Ханянг г. Сеуле, Республика Корея [6].
В заключение хочется сказать, что куль
турное сотрудничество Казахстана и ООН необ
ходимо для получения международного опыта
по сохранению культурных памятников, попу
ляризации взаимопонимания и уважения к раз
нообразию культур, к правам и равноправному
достоинству между народами посредством меж
культурного диалога.
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В статье отображается ход и значение революции, повлекшей за
собой серьезные изменения не только в Англии, ее влияние на Ев
ропу в целом. Отображен ряд вопросов, который и стал причиной
революции, схожесть и близость проблем не только в Англии, но и в
мире в изучаемый период. Затрагивается острый религиозный воп
рос о значении англиканской церкви и ее влиянии. Революция раз
делена на этапы, что позволяет подробно рассмотреть сложившуюся
ситуацию к 1640 году и последующие годы перестройки. На первом
этапе революции остро поставлен вопрос противостояния короны
и парламента, решение которого приводит к потрясшему мир итогу
казни Карла I. Второй этап революции демократический, принесший
миру ряд законопроектов, актуальных и востребованных на сегод
няшний день. Показана борьба между политическими силами Англии
ХVII века, движение индепендетов, роль джентри и виггов. Первые
документы акты о равенстве и правах народа, принятые в Англии в
целом, повлиявшие на становление демократических основ в ряде
стран Европы и мира.
Ключевые слова: англиканская церковь, индепендент, конститу
ционная монархия, революция, абсолютизм, парламент, демократия.
The ssue shows the status and importance of the English Revolution
which brought about serious changes not only in England, but also its im
pact on Europe as a whole. Displayed a series of questions, which was the
cause of the revolution, the similarity of problems not only in England, but
in the world in the study period. Affected by sharp religious question of
the significance of the Church of England and its impact. The revolution
is divided into stages, which allows to consider in detail the situation in
1640 and subsequent years of change. On the first stage of revolution the
question of opposition of crown and parliament, a decision over of that is
brought to shock by the world to the result, is sharply put – execute Carl
I. The second stage of revolution is democratic, bringing to the world the
row of bills actual and highly sought to date. A fight between political
forces of England of ХVII century, motion of independence, role of gentry
and v ggo, is shown. First documents, acts about equality and rights for
people are accepted in England on the whole influencing on becoming of
democratic bases in a number of countries of Europe and world.
Key words: England, a constitutional monarchy, revolution, absolut
ism, parliament, democracy.
Мақалада Англия ғана емес, сонымен қатар Еуропаға әсерін ти
гізіп, байыпты өзгерістерге алып келген революцияның барысы мен
маңызы қарастырылады. Революцияның себептерін анықтайтын мә
селелер, сол кезеңдегі Англияның ғана емес, барлық әлемге ұқсас
және жақын мәселелер қарастырылады. Күрделі діни мәселе, соның
ішінде ағылшын шіркеуінің маңызы және оның әсері туралы мәселе
лер де көрініс тапқан. Революция кезеңдерге бөлінген, аталмыш ке
зеңдер 1640 жылдан және кейінгі жылдарда қалыптасқан жағдайды
зерттеуге мүмкіндік береді. Революцияның бірінші кезеңінде корона
және парламенттің арасындағы қарама-қайшылықтар қарастыры
лады, соның нәтижесі әлемді дүрілдетті, ол І Карлдың қаза табуы.
Революцияның екінші кезеңі демократиялық, бірнеше бейбіт алып
келген заң жобалары қабылданды, олар қазіргі уақытқа дейін өзі
нің өзектілігін жоғалтпады. ХҮІІ ғасырдағы Англиядағы саяси күштер
арасындағы күрестер қарастырылған: индепендеттердің қозғалысы,
джентри және вигтардың рөлдері. Халықтардың теңдігі және құқы
ғы туралы алғашқы қабылданған актілер бірнеше Еуропа елдері және
әлемде демократиялық негіздерінің қалыптасуына әсерін тигізді.
Түйін сөздер: ағылшын шіркеуі, индепендент, конституциялық
монархия, революция, абсолютизм, парламент, демократия.
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Победоносная Английская революция XVII века, поло
жившая начало формированию правовой системы Великобри
тании, привела к утверждению капитализма и установлению
буржуазного строя в Англии. Будучи первой революцией ев
ропейского масштаба, она открыла эру крушения феодального
строя в Европе, положив начало смене феодальной формации
капиталистической. Именно с нее начинаются революции в Ев
ропе, определившие будущее.
В начале XVII века, развиваясь в благоприятных условиях,
Англия выглядела в некотором отношении страной гораздо бо
лее буржуазной, чем феодально-крепостнической. «Полити
ко-экономическй облик общества предреволюционной Англии
определял два хозяйственных уклада: уклад новый ‒ капиталис
тический и уклад традиционный, унаследованный ‒ феодаль
ный» [1]. Огораживания и обезземеливание успели разложить
сельскую общину и пролетаризировать значительную часть
крестьянства. Больших успехов достигла промышленность и
морская торговля. За столетие, предшествующее революции,
Англия в 14 раз увеличила добычу каменного угля и добычу
железной руды. Широкое развитие получает кораблестроение.
Главным предметом экспорта явилась уже не шерсть, а готовое
сукно.
Предметом острой критики становится система управления
страной: внесудебная юстиция, сосредоточенная в политичес
ких трибуналах, постоянные насилия над судами общего пра
ва, солдатские постои в домах частных лиц, жалкое состояние
вооружённых сил, особенно военно-морского флота, игнори
рование парламента. Глубокое недовольство существующим
порядком захватило английскую деревню, в особенности ко
пигольдеров, составлявших не менее половины крестьянства.
Произвольным увеличением земельной ренты, непомерной
величины платежами, взыскиваемыми при переходе земли по
наследству, землевладельцы либо вовсе сгоняли крестьян с
земли, либо превращали их в издольщиков, работающих на чу
жой земле за часть урожая. Заодно с копигольдерами были и
батраки ‒ наиболее приниженная и эксплуатируемая часть анг
лийского крестьянства.
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Признаки революционной ситуации обна
руживались повсюду ‒ в крестьянских выступ
лениях и рабочих «беспорядках», в открытом
сопротивлении налоговому обложению, в дея
тельности разного рода религиозных сект, нас
таивавших на разрыве с официальной церковью.
Кризисная ситуация со всей резкостью обнару
живалась и в парламенте после того, как Яков I
стал вводить новые налоги и пошлины без разре
шения парламента, который рассматривал лишь
как подсобный институт, возникший и функцио
нирующий по милости короля, обладающего аб
солютной властью божественного происхожде
ния [1, с. 32].
В 1611 г. парламент был распущен до срока,
четыре его члена посажены в тюрьму. На напо
минание о «правах парламента» король ответил,
что есть только милости, которые могут быть да
ны и могут быть отобраны. Ответ оппозиции был
однозначен: верховная власть принадлежит не
королю вне парламента, а королю в парламенте,
т.е. получившему поддержку обеих палат. Яков
I, наоборот, в соответствии со своей доктриной
абсолютной власти короля считал своим правом
обходиться в обоих случаях без совета парла
мента и, более того, подтвердил эту доктрину на
практике, не созвав после роспуска парламента
1611 г. вплоть до 1621 г. ни одного парламента.
Это была, по существу, новая для Англии фор
ма абсолютной монархии, которая имитировала
французский образец. Нарушилась былая гар
мония между короной и парламентом. А проти
воречия между буржуазией и новым дворянст
вом, с одной стороны, и феодальной монархией
‒ с другой, приняли форму конституционного
конфликта между королем и парламентом, ре
шение которого, в свою очередь, принесет миру
новый формат политического строя.
Еще одной важной предпосылкой общест
венно-политического конфликта стали религи
озные противоречия. Политика абсолютистского
правительства была направлена на укрепление
позиции англиканской церкви и практически
на принуждение общества участвовать в куль
те государственной церкви. Принудительность
религиозной политики распространилась и на
иностранцев, что влекло разрыв финансовых и
торговых отношений с Голландией, столь важ
ных для Англии той поры. Кризис отношений
абсолютистской государственности и общества
обрёл конкретный вид противостояния короны
и парламента. Противники абсолютизма выс
тупали за буржуазные преобразования, но ре
волюционный лагерь не был однородным, и в
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ходе разрастающегося политического конфлик
та определились три течения: пресвитериане,
индепенденты и левеллеры. Пресвитерианское
течение, объединявшее крупную буржуазию и
верхушку джентри, составляло правое крыло ре
волюции. Их максимальным требованием было
ограничение королевского произвола и установ
ление конституционной монархии с сильной
властью короля. Религиозно-политическая прог
рамма пресвитериан предусматривала очищение
церкви от пережитков католицизма, ее реформу
по шотландскому образцу и утверждение во гла
ве церковно-административных округов прес
витеров из наиболее состоятельных граждан.
Пресвитериане захватили и удерживали власть
в период 1640-1648 гг., который сопровождался
вначале мирным, или «конституционным», раз
витием революции, а затем переходом к граж
данской войне.
Индепенденты, политическим лидером ко
торых стал Оливер Кромвель, являлись в ос
новном представителями среднего и мелкого
дворянства, средних слоев городской буржуа
зии. Они добивались как минимум установления
ограниченной, конституционной монархии. Их
программа предусматривала также признание
и провозглашение неотъемлемых прав и сво
бод подданных, прежде всего свободы совести
для протестантов и свободы слова [2]. Инде
пенденты выдвигали идею упразднения цент
рализованной церкви и создания независимых
от административного аппарата местных рели
гиозных общин. Индепендентское течение бы
ло самым пестрым и неоднородным по составу.
Индепендентский радикальный этап революции
(1949-1660 гг.) связан с упразднением монархии
и установлением Республики (1949-1653 гг.), пе
реродившейся затем в военную диктатуру (19531659 гг.), которая привела, в свою очередь, к рес
таврации монархии.
В ходе революции из индепендентского те
чения выделились так называемые левеллеры,
которые стали пользоваться наибольшей под
держкой среди ремесленников и крестьян. В
своем манифесте «Народное соглашение» (1647
г.) левеллеры выдвинули идеи народного суве
ренитета, всеобщего равенства, требовали про
возглашения республики, установления всеоб
щего мужского избирательного права, возврата
огороженных земель в руки общин, реформы
сложной и громоздкой системы «общего права»
[1, с. 15]. Идеи левеллеров заняли важное мес
то в дальнейшей идейно-политической борьбе
с феодальным строем. Вместе с тем, выступая
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за неприкосновенность частной собственности,
левеллеры обошли основное требование крес
тьянства об упразднении копигольда и власти
лендлордов. Наиболее радикальную часть левел
леров составили диггеры, представлявшие бед
нейшее крестьянство и пролетарские элементы
города и деревни. Они выступали с требованием
уничтожения частной собственности на землю и
предметы потребления. Социально-политичес
кие взгляды диггеров являлись разновидностью
крестьянского утопического коммунизма, одна
ко их влияние на ход событий было незначитель
ным. Но через такой огромный период времени
мы сегодня можем отметить, что все детали, ка
жущиеся на тот момент не ключевыми, именно
ими и являются. Политическая картина с огром
ным количеством позиций и сторон не могла не
повлиять на итог всей революции.
Выступавший за сохранение существующих
порядков лагерь сторонников короля составляли
придворная аристократия и феодальное дворя
нство, а также обладавшая большими матери
альными богатствами и значительным влиянием
среди части населения англиканская церковь.
Силы не были равны, но уже стали явными пози
ции всех сторон. Английская революция на пер
вом этапе развивалась в виде противостояния
короля и парламента. В 1628 г. парламент при
нимает «Петицию о праве», содержащую идею
буржуазной конституционной монархии. В этом
документе были отражены главные вопросы: о
правах короля в отношении жизни и имущест
ва подданных, о неприкосновенности частной
собственности. Ссылаясь на Великую хартию
вольностей, Петиция напоминала, что ни один
английский подданный не может быть схвачен,
заключен в тюрьму, лишен земли или изгнан без
судебного приговора. В пятой статье указыва
лось, что Хартии также противоречит деятель
ность Звездной палаты и Высокой комиссии.
Далее Петиция возражала против системати
ческого постоя солдат и матросов у населения,
против введения военного положения. Отмечая
многочисленные случаи смертных приговоров,
выносимых судами вопреки обычаям страны,
Петиция отмечала, что истинные преступники
в лице высших сановников остаются безнака
занными [4]. Требования парламента привели к
его роспуску и длительному правлению Карла I
(1629-1640 гг.). Годы беспарламентского прав
ления (1629-1640 гг.) характеризовались пол
ным произволом королевской власти. Карл I для
пополнения казны единолично вводил все новые
поборы и штрафы, пресекая недовольство в ст
ISS N 1563-0269

ране с помощью чрезвычайных судов. Военные
неудачи и недостаток средств вынудили Карла I
созвать парламент. Этот парламент, работавший
с 13 апреля по 5 мая 1640 г., вошел в историю
под названием Короткого. В ряде вопросов бы
ли расхождения, в следствии чего он был рас
пущен. После роспуска строптивого парламента
положение Карла I стало еще более критичес
ким. Осознав, что без парламента не удастся раз
решить военный и политический кризис, король
в ноябре 1640 г. созвал новый парламент, ока
завшийся Долгим: он просуществовал до 1653 г.
С деятельности Долгого парламента начинается
первый этап революции ‒ конституционный. В
1641 г. были приняты акты, ограничивающие
полномочия Тайного совета в области судоп
роизводства и системы чрезвычайных трибуна
лов, прежде всего Звездной палаты и Высокой
комиссии. Серия актов, принятых летом 1641
г., провозгласила неприкосновенность имуще
ства подданных и лишала короля права произ
вольно налагать различные штрафы и налоги.
Все принятые Долгим парламентом документы
ограничивали королевскую власть и содейст
вовали утверждению конституционной монар
хии. С середины 1641 г. ввиду усиливающейся
конфронтации сил Долгий парламент берёт на
себя исполнение правительственных функций.
Парламент самовольно распоряжается казной и
военными делами. Долгий парламент объявляет
распущенной королевскую армию и создаёт пар
ламентскую. В парламентской армии выдвину
лась плеяда талантливых генералов, среди ко
торых одним из наиболее видных стал Оливер
Кромвель [3].
На первом этапе войны преимущество ока
зывается на стороне королевской армии, лучше
обученной и вооруженной. Неудачи парламе
нтской армии вынудили осуществить ее реор
ганизацию по плану, предложенному генералом
О. Кромвелем. В результате реформы была соз
дана армия, названная «новой моделью». Эти
меры привели к превращению парламентской
армии в боеспособную силу, в результате чего
в 1646 г. королевские войска потерпели пора
жение, а король бежал в Шотландию, где и был
выдан парламенту. Новое дворянство (джентри)
и буржуазия считали революцию в основном за
конченной: их главные цели были достигнуты.
Из партии индепендентов выделилась самостоя
тельная партия «уравнителей» ‒ левеллеров.
К лету 1646 г. сложились основные конс
титуционные требования левеллеров. В доку
менте, названном «Ремонстрация многих тысяч
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граждан», содержалась развёрнутая программа
демократического этапа революции. На этом
этапе революции левеллеры выступили глаша
таями республиканизма, основанного на прин
ципах народовластия, и тем самым указали путь
к углублению демократического содержания ре
волюции.
Всё отчетливее становились расхождения
между парламентом и армией. Для заседавших
в парламенте пресвитериан революция, по сути,
была завершена. Их вполне устраивала идея вер
ховенства парламента, который осуществляет
власть в стране вместе с королем, т.е. идея по
литического строя по типу конституционной
монархии. Индепенденты и особенно левеллеры
требовали более радикальных реформ.
В битве при Престоне Кромвель нанёс реши
тельное поражение шотландцам и английским
роялистам.1 декабря 1648 король был взят под
стражу. Армия снова заняла Лондон и оконча
тельно очистила Долгий парламент от пресви
терианского большинства 23 декабря 1648 г.
палата общин выпускает постановление, в ко
тором говорится, что король является главным
виновником всех несчастий страны. 4 января
палата общин принимает при закрытых дверях
постановление, передававшее ей всю полноту
власти: она становится носителем верховной
власти в Англии, постановления которой имеют
силу закона без согласия короля и палаты лор
дов. В документе говорилось о том, что общины
Англии, заседающие в парламенте, объявили,
что народ после бога является первоисточником
всякой справедливой власти, и общины Англии,
заседающие в парламенте, будучи избранными и
представляющими народ, имеют высшую власть
в этой стране. 6 января 1649 года был учрежден
Верховный суд для рассмотрения дела короля.
30 января Карл Стюарт как «изменник и тиран»
был казнён на глазах толпы, собравшейся перед
дворцом Уайтхолл. Казнь короля стала заклю
чительным, формально-юридическим заверше
нием установления в Англии республики.
19 мая 1649 Англия стала республикой, вер
ховная власть в которой принадлежала одно
палатному парламенту, в действительности же
республика 1649 оказалась индепендентской
олигархией. Исполнительную власть осуще
ствлял Государственный совет, состоявший из
«грандов» и их парламентских единомышлен
ников. Установление республики, как наиболее
демократической в существующих условиях
формы правления, стало вершиной революции.
В течение 11 лет после установления респуб
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лики власть безраздельно находилась в руках
буржуазно-двойственных группировок. «Охвос
тье» Долгого парламента, продолжая дискус
сии и оформляя парламентскими актами волю
господствующих классов, фактически передо
верило управление страной Государственному
совету и верхушке армии во главе с Кромвелем
[5]. Кромвель был главнокомандующим армии и
флота, он контролировал финансы и суд, руко
водил внешней политикой и в перерывах между
сессиями парламента издавал ордонансы, имев
шие силу закона. Идея писаной конституции бы
ла новой для Англии. Конституция от 13 декабря
1653г. устанавливала внешне республиканскую,
а по сути ‒ диктаторскую систему власти, наде
лив протектора столь широкими полномочиями,
фактически она являлась прямой подготовкой
реставрации монархии. Кромвель разогнал 1-й
(1654-55 гг.) и 2-й (1656-58 гг.) парламенты про
тектората, согласился в 1657 году с восстановле
нием палаты лордов и едва не возложил на себя
английскую корону. С этого времени начинает
ся движение вспять ‒ от республики к монар
хии. Вскоре после смерти Кромвеля его режим
потерпел крушение. Назначенный преемником
отца Ричард Кромвель не сумел удержать влас
ть, и в 1659 г. его вынудили отречься от звания,
и в Англии формально была восстановлена рес
публика. Однако, напуганные усилением де
мократического движения буржуазия и новое
дворянство стали склоняться к традиционной
монархии. Обязанная своим установлением на
родным массам, республика ничего для них
не сделала. В этом главная причина ее слабос
ти, что и предопределило ее гибель [2, с. 12]. В
1660 г. совершилась реставрация Стюартов, ко
торые согласились санкционировать основные
завоевания буржуазной революции, обеспечи
вавшие буржуазии экономическое господство.
Это повлекло за собой восстановление преж
ней избирательной системы, прежней палаты
лордов, палаты общин, а также англиканской
церкви. Парламент представляют две партии:
тори (консерваторы) и виги (либералы), возник
новение которых положило начало буржуазной
двухпартийной системе. Обе группировки были
ещё не оформлены в организационном отноше
нии, и в последующем прошли ряд партийных
размежеваний и переходов части их членов из
одной группировки в другую. Виги в 1679 доби
лись принятия Акта о лучшем обеспечении сво
боды подданных и о предупреждении заточе
ний за морями (Habeas Corpus Act), что являлось
определенным успехом оппозиции в борьбе с
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проявлениями королевского произвола. Закон
был призван ограничить возможности тайной
расправы короля со сторонниками оппозиции,
но на деле приобрел более общее значение. Он
упростил и упорядочил процедуру получения
судебного приказа о предварительной доставке
арестованного лица в суд для решения вопроса
о пребывании под стражей. Любой подданный,
задержанный за «уголовное или считаемое уго
ловным» деяние (исключая государственную из
мену и тяжкое уголовное преступление), имел
право лично или через представителей обратить
ся в суд с письменной просьбой выдать приказ
«Habeas Corpus», адресованный должностному
лицу, в ведении которого находился арестован
ный. Закон также предусматривал ответствен
ность должностных лиц, судей за неисполнение
его предписаний, заключавшаяся в наложении
на виновного высоких штрафов в пользу зак
лючённого и освобождение от должности [6].
Акт 1679 г. наряду с Великой хартией приобрел
значение одного из основных конституционных
документов Англии, содержащих ряд принципов
справедливого и демократического правосудия:
презумпции невиновности, соблюдения закон
ности при задержании, быстрого и оперативно
го суда, совершаемого с «надлежащей судебной
процедурой» и по месту совершения проступка.
В то же время можно отметить и историческую
ограниченность этого закона. В 1688 г. тори ви
ги, временно объединившись, совершили двор
цовый переворот с целью замены Якова II более
«удобным» монархом, названным впоследствии
«Славной революцией». Она, по существу, за
вершила оформление компромисса между фак
тически господствующей буржуазией и офи
циально правящей земельной аристократией,

который главным образом заключался в том, что
политическая власть в центре и на местах остава
лась в основном в руках знатных землевладель
цев в обмен на гарантии соблюдения интересов
финансовой верхушки буржуазии. Важнейшим
политическим результатом такого компромисса
стало утверждение в Англии конституционной
монархии, получившей закрепление в двух ак
тах парламента: Билле о правах 1689 г. и Акте
об устроении 1701 г. Билль о правах 1689 г. рез
ко ограничил прерогативы короны и гарантиро
вал права парламента. Он устанавливал свободу
слова и прений в парламенте, свободу выборов
в парламент, право обращения подданных с пе
тицией к королю. Срок полномочий парламента
был определен в З года, впоследствии был уве
личен до 7 лет [7]. Согласно Биллю о правах,
король продолжал участвовать в законодатель
ной деятельности, также ему предоставлялось
право абсолютного вето. Акт об устроении или
«Закон о престолонаследии», принятый в 1701
г., устанавливал порядок престолонаследия и
содержал дальнейшие уточнения компетенции
законодательной и исполнительной власти. Для
развития конституционного строя Англии важ
ное значение имели следующие положения это
го документа: установление принципа контра
сигнатуры, согласно которому акты, издаваемые
королем, были действительны только при на
личии подписи соответствующего министра;
установление принципа несменяемости судей:
отстранить их от должности можно было только
по решению парламента. Это правило провозг
лашало отделение судебной власти от исполни
тельной [8]. Таким сложным был путь Англии
через революцию к становлению нового режима
и созданию государства нового образца.
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В статье на основе анализа исследовательских работ иностран
ных авторов по польско-немецким, польско-французским и польскобританским отношениям дается характеристика и обзор внешнепо
литического положения Польши после Первой мировой войны и ее
отношения с главным соседом Германией в период становления не
зависимой Второй Речи Посполитой и до прихода к власти Гитлера.
Главное внимание обращается на первые годы независимого сущест
вования Польши и попытки построения внешнеполитической страте
гии в послевоенной Европе, а также динамику изменения польско-не
мецких отношений в разрезе европейской системы международных
отношений. Также рассматривается вопрос урегулирования после
военного положения европейских стран и дальнейшее развитие от
ношений стран-участниц войны с Германией. На основе изученных
работ были сделаны выводы по ключевым моментам польско-немец
ких отношений начиная с Локарнского соглашения и до ее частично
го урегулирования.
Ключевые слова: послевоенное урегулирование, первая мировая
война, дипломатия, переговоры, Лига Наций, Локарнское соглашение.
The article based on analysis of research of foreign authors in PolishGerman, Polish-French and Polish-British relations. Describes and review
foreign policy position of Poland after World War I and its relations with
the main neighbor Germany during the formation of an independent Sec
ond Polish Republic until the coming Hitler to power. The main attention
is drawn to the first years of independent existence of Poland and the
attempts to construct a foreign policy strategy in the post-war Europe, as
well as the dynamics of change of the Polish-German relations in the con
text of the European system of international relations. Also considered the
post-war settlement provisions of the European countries and the further
development of relations between the states-participants of war with Ger
many. Based on the study of the work, conclusions were drawn on the key
moments of the Polish-German relations since the Locarno Agreement and
to its partial adjustment.
Key words: Poland, Germany, diplomacy, negotiation, League of Na
tions, Locarno Treaties.
Мақалада шетелдік авторлар еңбектерінің талдау негізінде поляк
– неміс, поляк – француз, поляк – британ қатынастарының тарихы,
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Польшаның сыртқы саяси жағ
дайы, оның басты көршілесі Германияның , тәуелсіз Екінші Речь Пос
политаяның қалыптасу кезеңіндегі және Гитлердің билікке келуіне
дейінгі қатынастары қарастырылады. Польшаның тәуелсіз кезеңін
дегі алғашқы жылдарындағы және Еуропаның соғыстан кейінгі сырт
қы саяси стратегиясының құрылуына басты назар аударылады, соны
мен қатар халықаралық қатынастардың Еуропалық жүйесі аясындағы
поляк-неміс қатынастарының өзгеру динамикасы талданады. Соны
мен қатар Еуропа елдерінің соғыстан кейінгі жағдайының реттелуі
және Германиямен соғысқа қатысқан елдерінің қатынастарының да
муы қарастырылады. Зерттелген жұмыстардың негізінде поляк-неміс
қатыснастары Локарн келісімшарттарынан бастап оның жеке мәселе
лерінің реттелуіне дейінгі маңызды аспектілерді қамтиды.
Түйін сөздер: соғыстан кейінгі реттелу, Бірінші дүниежүзілік со
ғыс, дипломатия, келсімшарт, Ұлт Лигасы, Локарн шарты.
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Первая мировая война, потрясшая мир в начале ХХ века,
явилась одной из самых масштабных и разрушительных войн
человечества. Она изменила мировые порядки, разрушила сис
темы и уничтожила ценности, существовавшие сотни лет. Все
выше изложенное – небезызвестный факт, и редко, кто поспо
рит с тем, что, кроме жертв и разрушений, ничего более вой
на не приносит. Тем не менее Первая мировая война привнес
ла свои коррективы, которые, как мы можем наблюдать, были
необходимы человечеству. Одной из первых таких изменений
можно считать появление в Европе интеллектуальных концеп
тов, призванных обеспечить мир и стабильность [1]. Соблюде
ние миропорядка со страниц деклараций и соглашений должно
было перейти к реальным действиям. Однако существовали и
другие необходимые изменения, но были ли они продиктова
ны временем или же явились следствием чьих-то политических
интересов, судить сложно. Ясным было лишь одно – карта ми
ра снова претерпевала изменения. На этот раз «разделенным»
суждено было воссоединиться. Чехословакия, Венгрия Югос
лавия и, наконец, Польша получили независимость. Для них
начиналась новая жизнь, жизнь без разделов и зависимости.
Сто двадцать пять лет не существовавшая как единое государс
тво, Польша вновь обрела независимость и немедленно начала
строительство нового государства.
Вновь появившаяся на карте мира II Речь Посполитая, об
ладала всеми атрибутами независимого государства, наиболее
важным из которых являлась возможность самостоятельного
ведения внешней политики. ни одно систематическое исследо
вание европейских международных отношений межвоенного
периода не оставляет без внимания внешнеполитические дей
ствия центральных стран по отношению к Польше, в частнос
ти политику третьего рейха. Однако если учесть тот факт, что
с 1918 года ноября месяца Польша становилась независимым
государством, то говорить о Польше как о жертве политичес
ких игр центральных стран было бы не корректным, ведь все
последующие действия, принятые решения и сделанные ходы
были результатом работы доверенных лиц – членов избранно
го правительства II Речь Посполитой. Все принятые внешнепо
литические курсы, внутренняя политика и развитие экономики
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определялись непосредственно ими. Таким об
разом, правильней было бы сказать, что резуль
татом событий 1939 года была выбранная польс
ким правительством стратегия ведения внешней
политики.
С 11 ноября 1918 года Польша начала новую
историю как независимое государство со своими стратегическими целями и путями развития.
Сложности, с которыми столкнулась независи
мая Польша, были связаны со многими фактора
ми, главными из которых являлись длительная
раздробленность польских земель, экономичес
кая разрозненность и, конечно же, внешняя нес
табильность, связанная с недавним окончанием
войны.
Первые годы независимого существования
были направлены на реализацию программ по
построению единого государства со своими ис
торическими и культурными ценностями, с чет
ко определенными границами, мощной армией и
конкурентоспособной экономикой. Все это бы
ло возложено на правительство во главе с мар
шалом Ю. Пилсудским. Период с 1918-1925 гг.
явился периодом «разгона» для Польской рес
публики. До середины 1920-х гг. запас прочнос
ти европейского порядка, гарантировавшийся
версальскими постановлениями, позволял евро
пейской дипломатии не думать о создании но
вых принципов и схем отношений, способных
обеспечить бесконфликтное развитие [1]. Поэто
му до 1925 года особой бдительности обстанов
ка в послевоенной Европе не требовала. Однако
напряженность прошлых лет все-таки присутс
твовала. Это, прежде всего, касалось отношений
Польши с ее самым опасным соседом – Герма
нией. Власти Веймарской республики в 1920-х
годах в отношении Польши занимали в целом
враждебную позицию, считая, что сам факт су
ществования независимого польского государс
тва наносит ущерб интересам Германии. Вмес
те с тем «польский вектор» внешней политики
Германии в межвоенный период был одним из
приоритетных.
Внешнеполитическую историю Польши в
межвоенный период можно начать с конферен
ции в Локарно, которая явилась одним из важ
нейших событий международно-политической
истории межвоенной Европы. Локарнское сог
лашение носило определяющий характер для бу
дущего порядка в Европе и положения Польши
в частности [2].
В октябре 1925 г. в Локарно были парафи
рованы, а 1 декабря в Лондоне окончательно
подписаны договоры и соглашения, получившие
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общее название Локарнских. Главным из них
был Рейнский гарантийный пакт между Герма
нией, Францией, Бельгией, Великобританией и
Италией. По этому пакту Германия, Франция и
Бельгия признали неприкосновенность границ
Германии с Бельгией и Францией в том виде,
как они были установлены Версальским догово
ром, а также обязались соблюдать постановле
ния Версальского договора о демилитаризации
Рейнской зоны. Германия, Франция и Бельгия
обязались также разрешать все спорные между
ними вопросы путем арбитража или судебно
го решения. Обязанности гарантов соблюдения
пакта приняли на себя Великобритания и Италия
[2]. Одновременно с Рейнским пактом в Локар
но были подписаны двусторонние соглашения
Германии с Францией, Бельгией, Польшей и Че
хословакией об арбитраже в случае возникно
вения пограничных споров, а также двусторон
ние франко-польский и франко-чехословацкий
гарантийные договоры. Однако не увязанные
в единый комплекс с Рейнским пактом они не
были подкреплены достаточно надежными мно
госторонними международными гарантиями.
Восточноевропейские страны в случае конфлик
та с Германией могли рассчитывать только на
поддержку Франции. ни Британия, ни Италия в
этом случае не имели бы официальных основа
ний воздействовать на Берлин. Локарнские сог
лашения вступили в силу с принятием Германии
в Лигу наций 8 сентября 1926 г. [3].
Первоначально отношение Польши к Лиге
Наций была скептической. Международный ор
ган рассматривался в качестве инструмента Вер
сальского договора, который, в свою очередь,
вызвал множество национального недовольства
в Польше. Она также опасалась, что Лига может
стать инструментом международного вмеша
тельства во внутренние дела Польши, ссылаясь
на Договор о положении национальных мень
шинств, позволяющий членам Совета прово
цировать международное вмешательство, если
имеет место быть нарушение этого договора.
По словам Скржинского, Польша рассматривала
Лигу «как непривлекательную школьную учи
тельницу, призывающую к ответу». И наконец,
Лига определялась как инструмент Британской
внешней политики, которая рассматривалась по
существу как антипольская [4].
Уже в 1924 году, когда Германия фактичес
ки вошла в Лигу, Польша предприняла шаги,
чтобы обезопасить свое постоянное пребыва
ние в Лиге Советов. Отчасти это было и вопро
сом престижа, но стремление к престижу имело
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политический фундамент, так как считалось,
что Польша соседствовала с двумя мощными
державами и могла выжить, только если сама
станет таковой. Такая позиция устраивала Гене
рала де Голя в отношении внутренней полити
ки, нежели внешней по отношению к Польше.
Кроме того, было отмечено, что Германия не
может быть допущена в Совете, если Польше
было отказано в членстве в Совете по причине
ревизионистского содержания 19 статьи Пакта
и специальных прав, предоставленных в Лиге
Советов в результате Польско-Данцигской кон
венции 1920 г., Женевской конвенции 1922 г., и
Договором Меньшинств. Это было достаточно
правильно опасаться того, что Германия может
поднять ревизионистский вопрос или вмешаться
во внутренние дела Польши, ссылаясь на отве
тственность Советов по этим вопросам, поэтому
Польша желала постоянного членства для защи
ты от немецких махинаций в Женеве. Эдуард
Эррио, министр иностранных дел Франции, под
держивал членство Польши в Совете, поэтому
выступал за постоянное место Польши в Совете.
Немецкая внешнеполитическая стратегия актив
но оппозиционировала постоянному членству
Польши в Совете, то есть не желал допускать
повышения престижа Польши и уменьшения
ее международной изоляции. Излагая свои воз
ражения против Польских претензий, Германия
была осторожна, дабы ограничить свою критику
принципа увеличения числа мест в Совете. Но
ее дипломатические амбиции не оставляли сом
нения, что это было не столько дело принципа,
сколько прямая оппозиция Польской кандидату
ре [4].
Итак, сессия Лиги Нации в Женеве от 17
марта 1926 г., проведенная с бесконечной вир
туозностью. В конечном итоге ни Германия, ни
Польша не достигли желаемого, причиной этому
явилось желание Бразилии претендовать на это
место. Для решения сложившейся тупиковой си
туации была созвана специальная комиссия, по
диагностированию и поиску решения данной си
туации. В результате было рекомендовано рас
ширить список не постоянных членов совета до
9, где троим из них будет предоставляться воз
можность на переизбрание. Следуя этим реко
мендациям, было решено на сентябрьской сес
сии Лиги признать право постоянного членства
за Германией и допустить Польшу как непос
тоянного члена с правом на переизбрание. Поль
шу, впрочем, избирали всего четыре раза подряд
(в 1926, 1929, 1932, 1935 гг.). Сложившаяся кар
тина ни коем образом не устраивала ни Польшу,
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ни Германию. Однако со стороны третьих лиц, а
именно США, были сделаны определенные вы
воды, чего не помешало бы сделать Европе, ведь
это были первые сигналы грядущих изменений
в международной политике. Таким образом,
единственным союзником Польши во внешних
делах оставалась все та же Франция.
В период между 1926 и 1930 годами прои
зошли явные улучшения в польско-немецких
отношениях, в той мере, что можно было уже
говорить о нормализации. Это сближение было
ни сколько следствием Локарно, сколько следс
твием экономической потребности для нормали
зации внутренней политики обоих государств. В
Германии этот период совпал с внутренним спо
койствием и преобладанием тех политических
сил, которые были сторонниками демократичес
кой системы Веймарской Республики, которые,
между прочим, доброжелательно относились к
стабилизации отношений с Польшей.
Двадцать четвертого апреля 1926 г. Гер
мания и Советский союз подписали так назы
ваемый берлинский договор. Он стал доказа
тельством живучести политики Роппало. Был он
также свидетельством того, что Берлин не соби
рался отказываться от столь плодотворной поли
тики сближения с СССР, впрочем, Берлинский
договор стал началом нового раздела в истории
этой политики – интенсификации сотрудничест
ва красной Армии и Рейхсвера. Берлинский до
говор еще более усилил угрозу изоляции поль
ского государства на международной арене [5, с.
119]. Многие исследователи связывают именно
этот факт с решением Пилсудского взять влас
ть в свои руки. Однако самым главным остава
лась ситуация, сложившаяся внутри страны. Что
касалось внешней политики, то в этом вопросе
Пилсудский полагался на опыт Августа Зале
сского, который был назначен на место главы
МИДа. В сентябре 1926 года состоялась встре
ча Бриана и Штреземана в небольшом местеч
ке Туари. Во время этой встречи глава немецкой
дипломатии затронул вопрос о прекращении ок
купации Северного Рейна до срока, установлен
ного Версальским Договором. Польская сторо
на узнала об этих намерениях с опозданием, но
быстро начала действовать. Речь шла о том, что
бы, выразив согласие на досрочное прекращение
оккупации рейнской зоны, предъявить Германии
лишь одно условие – Берлин должен дать гаран
тии неприкосновенности границы с Польшей [5,
с. 120]. Эта тенденция получила поддержку в
дипломатических кругах. Однако предпринятые
Залеским усилия оказались безуспешными.
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В отношениях между Польшей и Германией
в 1926 – 1932 гг. особых сдвигов не произош
ло. С лета 1925 года продолжалась таможен
ная война, которую начала германская сторона.
Причиной войны стал отказ принимать польские
товары, особенно уголь. Это была своего рода
попытка сломить экономику польского госуда
рства. Эти усилия не принесли успеха, ибо за
бастовка английских горняков в 1926 году отк
рыло польскому углю более широкий доступ на
рынки Скандинавии [6].
Таким образом, от предпринятых Германией
попыток изолирования Польши от внешних свя
зей и тем самым ее ослабления пострадали оба
государства в почти равной мере. И постепенно
происходило сознание того, что Польша – это
долговременный элемент на карте Европы, а
не «сезонное государство». Но все же полного
понимания и примирения этим двум государст
вам достигнуть было не суждено, ведь оставался
один из главных камней преткновения польсконемецких отношений – Вольный город Гданьск.

Основные тенденции развития польско-немец
ких отношений с 1918 по 1933гг. колебались от
сугубой неприязни обеих сторон до терпимости
и незначительных попыток улучшения отноше
ний. Такому развитию отношений, помимо обще
известных исторических фактов, способствовали,
прежде всего, внешнеполитическая стратегия обоих государств после разрушительной Первой ми
ровой войны. Внешняя политика, требующая не
замедлительных действий со стороны участников
переговоров, не терпела каких-либо нерешитель
ных действий, в частности со стороны Польского
правительства. Внешнеполитическая стратегия –
ключевой элемент в развитии международных от
ношений. Польша показала, что даже в окружении
Великих держав можно вести политику, не отка
зываясь от собственных интересов и позиций с целью выживания. Однако время покажет, что Поль
ша была недостаточно бдительной в отношениях
с Германией, которая начиная с 1933 года начнет
воплощать в реальность план по взятию реванша,
где Польша станет первой мишенью.
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В статье проанализированы особенности процесса изучения фор
мирования Российской империи во второй половине ХХ века. Рассмот
рены и отслежены изменения историографической тенденции в опре
делении оценки характера присоединения народов Кавказа, Средней
Азии и Сибири от однотипной интерпретации «добровольного» при
соединения, существовавших прежде, к «завоеванию», «насильствен
ному завоеванию» с элементами добровольности некоторых районов
внутри одного региона. Делается акцент на негативные последствия
имперской стратегии на востоке государства, которая содержала в
себе приспособление местных порядков к российской действитель
ности, колониальный, однобокий характер развития экономики и аг
рессивную военную экспансию и ликвидацию государственных тра
диций. В статье предприняты попытки проанализировать причины и
предпосылки вхождения в состав империи, способы и основные хро
нологические этапы взаимоотношений центра и периферии, опреде
ления форм этих взаимоотношений, в результате исследования исто
рии присоединения не отдельно взятого этноса, а всестороннего учета
исторической обстановки в полиэтническом регионе.
Ключевые слова: Российская империя, завоевание, присоедине
ние, русско-азербайджанские отношения, русско-туркменские отно
шения, русско-киргизские отношения.
This article analyzes the features of the process of studying the for
mation of the Russian Empire in the second half of the XX century. The
changes of historiography tendency are considered and watched in de
termination and the estimation of character of joining of people of Cau
casus, Middle Asia and Siberia from of the same type interpretation of
the «voluntarily» joining, existing before, to the «conquest», to the «violent
conquest» with the elements of voluntarily of some districts into one re
gion. An accent is put on the negative consequences of imperial strategy
on east of the state, which contained adaptation of local orders to Russian
reality, colonial, one-sided character of economic development and ag
gressive military expansion and liquidation of state traditions. Attempts
to analyze reasons and pre-conditions of including in the complement of
empire, methods and basic chronologic stages of mutual relations of cen
ter and periphery, determination of forms of these mutual relations, are
undertaken in the article, as a result of research of history of joining of the
not separately taken ethnos, and at comprehensive account of historical
situation in a multiethnic region.
Key words: the Russian empire, conquest, joining, Russian-Azerbai
janian relations, Russian-Turkmenian relations, Russian-Kirghiz relations.
Мақалада Ресей империясының қалыптасуына арналған ХХ ғасыр
дың екінші жартысындағы зерттеу процесінің ерекшеліктеріне талдау
жасалынған.Ресей империясына Кавказ, Орта Азия және Сібір халық
тарының қосылу сипатының анықталу және бағалау барысында өзгеріс
тер байқалған, «ерікті» қосылудың орнына «жаулап алу», «күшпен жау
лап алу» деген тарихнамалық урдіс анықталған. Имперлік стратегияда,
мемлекеттің шығысында жүргізілген саясаттың жағымсыз салдарына,
нақтылап айтқанда жергілікті тәртіптің Ресей ақиқатына бейімделуіне,
колониялды, экономиканың біржақты даму құлқысына, агрессивті әске
ри экспансия және мемлекеттік дәстүрді, әдет-ғұрыпты жоюына акцент
қойылған. Мақалада империя құрамына кіру себептерін және алғы
шарттарын, пайдаланған әдістерін, орталық пен периферияның карым-
қатынасының хронологиялық кезеңдерін зерттеуіне, осы қарым-қаты
настың формасын анықтауға жеке этностың империя құрамына косылу
тарихын зерттеп қана емес, жан-жақты көп этникалық аймақтың тарихи
жағдайын есепке алу нәтижесінде зерттеу амалдары жасалынған.Т
Түйін сөздер: Ресей империясы, жаулау, қосылу, орыс-әзірбай
жан қарым-қатынасы, орыс-түркмен қарым-қатынасы, орыс-қырғыз
қарым-қатынасы.
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Историография как отрасль исторической науки исследует
эволюцию изучения истории империй, а рассматривает мето
дологические вопросы, поднятые исследователями имперских
образований. В античный период понятие империй восприни
малось как полнота власти. Возникновение централизованных
национальных государств в эпоху нового времени в сочета
нии с обострением межгосударственных отношений и необхо
димостью наращивания военного потенциала, а также начало
колониальной экспансии привели к возникновению империй:
Британской, Испанской, Португальской, Российской, Фран
цузскойи других. Вместе с этим исследователи при изучении
истории Российской империи указывают, что одним из ос
новных её признаков является многонациональный характер.
Как нам известно, некоторые империи включали в себя тер
ритории, расположенные на разных континентах (Великобри
тания, Франция, Испания), другие располагались компактно
(Россия, Австро-Венгрия). Поэтому актуальными остаются
региональные вопросы взаимоотношения центра и перифе
рии. Эти вопросы являются ключевыми, так как ход мировой
истории показал наличие разнообразных форм взаимоотноше
ния и взаимодействия. В связи с этим для нас представляет
интерес анализ процесса изучения формирования Российской
империи с середины ХХ века, периода распада мировой коло
ниальной системы.
В советской исторической науке существовала однотип
ная интерпретация исторически сложных актов присоединения
народов к Российскому государству, особенно добровольного
способа, но были попытки пересмотреть это. Так, в 1950 году
историк Н.В. Устюгов изучал правомерность характера данного
способа применительно к кочевым обществам, которые по дав
ней традиции своё присоединение к какому-либо государству
(ханству) рассматривали не как окончательное принятие под
данства, то есть на века, навсегда, а как выбор сюзерена. Выдви
нутая идея, согласно которой «добровольное» присоединение к
Русскому государству, к примеру башкирами, воспринималось
как «добровольный выбор сюзерена», или «осуществление на
добровольных условиях права «свободного вассалитета» [1, с.
5-7] получила свое развитие позднее. В частности, в работах
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Г. Кузеева отмечается, что опора на принцип
«свободного вассалитета» позволяет адекватно
трактовать «добровольный» характер присоеди
нения, к примеру Башкирии к России, объяснить
специфический статус башкирского общества в
системе социальных структур России и упорную
борьбу башкир за его сохранение. В числе при
чин восстаний башкир во второй половине XVI
– XVII вв. были разное понимание характера
присоединения («подданство» или «свободный
вассалитет») и нарушение царизмом условий
присоединения [2, с. 37].
В анализе способов и схемы присоедине
ния народов Кавказа к России историки вы
деляют несколько этапов. В современной ис
ториографии подчёркивается, что имперская
стратегия была наиболее очевидной во внут
ренней и внешней политике Петра I. Наряду
с решением так называемой балтийской проб
лемы правительство Петра I параллельно как
дипломатическими, так и другими средства
ми подготавливало почву для решения так
же и ближневосточного вопроса. В этих пла
нах особое внимание уделялось Закавказью
как плацдарму для осуществления не только
внешнеполитических, но и внешнеэкономи
ческих задач. Пётр I рассчитывал, что Турция
и Иран, ослабленные к началу XVIII веке как
в военном, так и политическом отношении, не
смогут оказать России в Закавказье серьезно
го противодействия. Однако события разви
вались по иному сценарию – стало ясно, что
Турция представляет собой серьезную полити
ческую силу. Это заставило Петра I после 1711
года переосмыслить восточную политику. В
планах Петра важное место занимали Прикас
пийский регион и Баку. Однако присоедине
ние прикаспийских провинций к России шло
при противодействии Османской империи,
которая сама имела захватнические намере
ния в этом регионе. Поэтому Пётр I торопил
с подготовкой экспедиции в Баку, а в авгус
те 1723 года после четырехдневного сопро
тивления гарнизона русские войска вошли в
город. Историки уделяют большое внимание
определению статуса азербайджанских земель
в русско-турецких переговорах 1724 года. Су
дя по договору, Османская империя признала
за Россией прикаспийские провинции Азер
байджана, а Россия уступала Османской импе
рии основную часть Закавказья, удерживая за
собой западно-каспийский морской торговый
путь [3, 4].
416

К концу XVIII века государственные грани
цы России включали в себя Предкавказье, Закав
казье, Поволжье, Сибирь. Русские переселенцы
оседали в городах, слободах, острогах, станицах.
При этом российская колонизация протекала
в условиях территориального единства метро
полии и национальных регионов. Следующим
периодом формирования Российской империи
стала вторая половина XIX в. После оконча
ния Кавказской войны русское правительство
приступило к приспособлению местных поряд
ков к условиям российской действительности,
к осуществлению своей национальной полити
ки. На смену политическому завоеванию Кавка
за, Средней Азии и Сибири пришёл новый этап
экономического завоевания колоний порефор
менной эпохи России, когда миграция русских
крестьян в эти регионы из юго-западных и цент
ральных областей России обрела небывалый
размах.
Отличительной чертой военной экспансии
вначале XIX в. являлось то, что Россия присту
пила к присоединению Закавказья уже не с Азер
байджана, как это было в XVIII в., а с Грузии.
К концу XVIII в. основной противник России
– Османская империя была уже повержена в ре
зультате двух русско-турецких войн и не могла
серьёзно помешать планам России в Закавказье.
К тому же, как известно, ещё в 1783 году Вос
точная Грузия перешла под протекторат России.
Поэтому можно было сначала укрепиться в Гру
зии, а затем, используя её территорию и помощь,
захватить и остальную часть Закавказья. В 1807
года был решен вопрос об окончательном при
соединении Грузии. Георгиевский договор с да
гестанскими владетелями в сентябре 1802 года
определил форму их службы царю. В октябре
1813 года был подписан мирный договор, по ко
торому Персия признала за Россией Дагестан,
Северный Кавказ, Азербайджан, Армению и
Грузию [5, 6, 7, 8].
В последние два десятилетия, к примеру,
азербайджанские историки делают акцент не на
имеющиеся прогрессивные последствия при
соединения Северного Азербайджана (ликви
дация раздробленности, междоусобных войн,
экономический рост, приобщение к русской
культуре), а на негативные результаты – двой
ной гнёт (царизма и местных феодалов), колони
альный, однобокий характер развития экономи
ки, переселенческую политику, искусственное
разделение страны на две части. Российская
империя характеризуется в роли агрессивного
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соседа, который в ходе событий первой трети
XIX века, в результате двух русско-иранских
войн ликвидировал азербайджанские государст
венные традиции. Договоры 1813 и 1828 годов
в азербайджанской историографии рассматри
ваются как акты, ликвидировавшие государст
венную независимость азербайджанского наро
да и расчленившие его на две части. На смену
понятий «добровольное присоединение» приш
ли определения «завоевание», «насильственное
присоединение» [9]. В результате появились
термины «Северный Азербайджан» и «Южный
Азербайджан», развитие которых пошло в раз
ных исторических направлениях. Анализируя
результаты переселенческой и колониальной
политики Российской империи, историки отме
чают значительные изменения в этнодемографи
ческом составе некоторых областей Северного
Азербайджана, результатом чего стало образо
вание указом царя николая I от 21 марта 1828 го
да первого на Южном Кавказе армянского госу
дарственного образования – Армянской области
[10, 11].
Рассматривая русско-туркменские взаимоот
ношения, исследователями выделяется Мангыш
лакский этап, охватывающий XVII – XVIII вв.,
когда туркмены Мангышлакского полуострова,
теснимые с северо-востока калмыками, а затем
и адаевскими казахами, искали покровительства
России. Следующие этапы связаны с установ
лением торговых связей, обсуждения спосо
бов покровительства России (с конца XVIII до
40-х годов XIX в.) и событиями, которые пред
шествовали присоединению Туркменистана к
России. Наиболее активные приверженцы про
русской ориентации были разочарованы безраз
личным отношением царской администрации к
их инициативам, подвергли критике политику в
отношении прикаспийских туркмен, оказались
жертвами интриг со стороны шахского Ирана и
царских властей. Они были арестованы и погиб
ли в царских тюрьмах. Других туркмен пресле
довали власти Ирана и Хивы, обвиняя их в том,
что они ищут себе нового государя, за что будут
подвергаться притеснениям и т.д. Туркменские
историки показывают, что в процессе присоеди
нения имели место и элементы добровольности,
и жестокие войны с целью завоевания, и мирные
процессы [12, с. 98-101].
Предпосылками присоединения Киргизии к
России, по мнению разных историков, являлись
как традиционные связи, так и кокандское за
воевание, жесткая политика ханов. Первые слу
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чаи обращения киргизов с просьбами о приня
тии российского подданства относятся к 1789
году и началу XIX века, когда в 1814 году де
легация киргизов Прииссыкулья посетила ре
зиденцию западносибирского генерал-губерна
тора. Такие же шаги были повторены и позже.
Во всех случаях в ходе русско-киргизских пе
реговоров идея принятия киргизами российско
го подданства была практически основной.
Однако по ряду политических причин русские
власти не могли принять по этому вопросу ра
дикального решения. В январе 1855 года, в ре
зультате трехмесячных русско-киргизских пе
реговоров о взаимных обязательствах, в Омске
киргизы принесли присягу, что киргизский на
род обещает России «вечно подданным быть».
Однако и здесь не все население северных
районов Киргизии изъявило желание добро
вольно принять подданство России. В сложных
социально-политических условиях и обостре
ния родовых междоусобиц не сложилось еди
ного мнения, что выразилось и в нерешитель
ности действий, и выжидательной позиции, и в
явном сопротивлении царским военным отря
дам. Присоединение же к России южной части
Киргизии, находившейся под господством Ко
кандского ханства, было неразрывно связано с
восстанием 1873-1876 гг. Его участники твёрдо
ориентировались на Россию, искали у неё под
держку. В конечном итоге, несмотря на кара
тельные действия царских войск, восстание
привело к падению Кокандского ханства, унич
тожению ханской власти и присоединению всей
его территории и подвластных ему районов, в
том числе Южной Киргизии к России [14, 15].
Вопрос о вхождении в состав России нынеш
ними киргизскими историками обсуждается в
следующих аспектах: было ли это необходимо
и была ли альтернатива, а также был ли это акт
добровольным? Исторические трактовки пос
тепенно смещаются от толкования факта при
соединения киргизских земель к России (как
«вхождения в состав России») к утверждениям,
что это было в основном насильственное при
соединение, по крайней мере, когда речь идет о
южных регионах страны. Ещё чуть более двад
цати лет назад в пятитомном академическом
издании истории Киргизской ССР это событие
формулировалось следующим образом: «Доб
ровольное вхождение Киргизии в состав России
явилось выражением неодолимого стремления
трудовых масс киргизского народа к установле
нию прочных дружественных связей с русским
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и другими народами России. Оно было исто
рической необходимостью на пути развития в
прошлом отсталого и бесправного киргизского
народа» [16, с. 53]. В современной литературе
этот факт трактуется как «присоединение Рос
сией Киргизии» [17, с. 287]. Причем если в отно
шении северного Кыргызстана речь еще идет о
присоединении путем договоров и соглашений,
а также прямым вооруженным подавлением, то
в отношении юга уже однозначно говорится, что
«присоединение происходило путем прямого за
воевания» и с подавлением народного движения
[17, с. 291].
Рассмотренные точки зрения и концепции
позволяют сделать краткие заключения, свя
занные с тем, что Российская империя отно
сится к смешанному и континентальному типу
империй. В ней господствовало многонацио
нальное дворянство, возглавлявшее процесс
перехода от традиционной и полицентричной
империи к централизованному и бюрократи
ческому государству, проводящему полити

ку унификации во всех сферах общественной
жизни. Анализ способов и основных хроноло
гических этапов присоединения разных наро
дов к России показывает, что не объективно
сводить этот процесс к добровольному при
соединению или исключительно с помощью
завоеваний. Для принятия решения о добро
вольном присоединении необходимы были
серьезные внешнеполитические причины или
кризисные явления во внутренней жизни того
или иного народа, достаточно высокая степень
общественно-политического и экономическо
го развития. Но даже этот акт, подготовленный
объективно создавшейся ситуацией, не всегда
означает единогласия всех социальных групп
общества. Необходимо как можно глубже по
нять способы генезиса Российской империи.
Этому способствует одновременно не замы
кание исследования анализом истории при
соединения одного отдельно взятого этноса, а
всесторонний учёт исторической обстановки в
многоэтническом регионе.
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Әрбір тарих «бүгінгі күнде» біз өзіміздің тарихи «кешегі күніміз
ді» бағалай отыра қалыптастыратын қоғам болады. Кеңестік қоғам
дық феномен КСРО-ның өмір сүруінің әртүрлі кезеңдерінде ерекше
үйлесімде басымдылық көрсеткен экономикадағы, саясат пен идеоло
гиядағы өзара тең дәстүрлердің қабаттастығымен ғана анықталып
қоймай, сондай-ақ кеңестік қоғамдық әу бастан-ақ «жалпыдан жекеге»
қағидасы бойынша жоба ретінде құрылғандығында. Жалпы идеоло
гиялық ұстанымдар әлеуметтік өмір, тұрмыс, жеке және тіпті тым же
ке (жыныстық) саланың да құраушы бөлшектерін анықтаулары тиіс
болды. Кеңестік адамның идеологиялық константаларды қабылдауда
ғы бірліктің болмауы, тоталитарлық ойға ашық немесе жасырын қарсы
болу, социализмдік қағидаларды ұстану тәрізді аталған жүйелердегі
өзара байланыстардың әмбебап тізбектерін құрды, ал олар көбінесе
кеңестік күнделікті өмірдің «тірі тінін» анықтаған. Соңғы онжылдықта
зерттеу тақырыптары күмәнсіз Екінші дүниежүзілік соғыс және одан
кейінгі кезеңдегі кеңестік қоғам жадыларын меңгеру болып табылады.
Түйін сөздер: КСРО, идеология, зерттеулер, кеңестік қоғам, фе
номен, кеңестік адам, жады, күнделікті өмір.
In every historical “today” we have a society than we form ourself
evaluating our historical “yesterday”. A phenomenon of soviet society is
determined not only by “superimposition” of different traditions in eco
nomic, policy and ideology that were becoming dominant in different pe
riods of USSR, but by a circumstance that soviet society firstly was planned
like a “project” too, i.e. it was building by the principle “from common to
private”. Common ideological principles were designed to determine the
elements of social life and even intimate sphere. An absence of unity in
soviet person perception of ideological constants, open and hidden con
frontation against totalitarian thinking like a sincere following to the so
cialist value generated unique “chains” of relationships in the systems that
determined “alive tissue” of soviet routine. The main research theme in
last ten years was researching memoirs about the Second World War and
postwar period in the soviet society.
Key words: USSR, ideology, research, soviet society, phenomenon,
soviet person, memoir, routine.
В каждое историческое «сегодня» мы имеем то общество, кото
рое сами формируем, оценивая наши историческое «вчера». Феноме
нальность советского общества определяется не только «наложением»
разнонаправленных традиций в экономике, политике и идеологии,
которые в своеобразных сочетаниях становились доминирующими в
разные периоды существования СССР, но и тем обстоятельством, что
советское общество изначально задумывалось именно как «проект», то
есть строилось по принципу «от общего к частному». Общие идеоло
гические установки призваны были определять элементы социальной
жизни, быта, личной и даже интимной сферы. Отсутствие единства в
восприятии советским человеком идеологических констант, открытое
или скрытое противостояние тоталитарному мышлению, равно как и
искреннее следование социалистическим ценностям порождали уни
кальные «цепочки» взаимосвязей в названных системах, которые во
многим и определяли, собственно, «живую ткань» советской повсед
невности. Основной исследовательской темой в последние десятиле
тие, без сомнений, является изучение памяти о Второй мировой войне
и послевоенный период в советский общество.
Ключевые слова: СССР, идеология, исследования, советского об
щество, феномен, советского человек, память, повседневный жизнь.
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Жиырма үш жыл – кеңестік қоғам феномені туралы то
лыққанды ғылыми түсінікті қалыптастыру үшін соншалықты
ауқымды уақыт емес. Кеңестік тарихтың кілттік сұрақтарын
талқылау кезіндегі қауқар әлі басылған жоқ, «беделді» тұжы
рымдардың саясаттану деңгейі әлі көтерілген жоқ, ал ең ма
ңыздысы – зерттеу мәселесін қалыптастыру үшін жалпы әдіс
намалық база әлі қалыптаспады. Себебі оң нәтижеге жетпес
бұрын тарихшы (жалпы алғанда қоғамтанушы) ғылыми жауап
берілуі тиіс барлық сұрақтарды айқын елестете білуі тиіс. Сон
дықтан да бүгінгі күні кеңестік қоғамды феномендік нысан ре
тінде зерттеу мәселесі «рекогносция», мақсаттарды айқындау
деңгейінде тұралап тұр және нәтижесінде зерттеу «секторын»
анықтауда да, бағалау критерийлерін құрастыруда да біршама
эклектикалығымен сипатталады [1].
Ұлы Отан соғысының қызған уақытында КСРО-да Н. Ти
хоновтың «Черты советского человека» [2] атты кітапшасы жа
рық көрген болатын. Онда кішігірім повестьтер түрінде кеңес
адамының, коммунистің, жалпы іс үшін бәрін және тіпті өзінің
өмірін құрбан ететін жағымды бейнесі бір уақытта сипатталып,
насихатталды. Бұл бәлкім оқырманның кеңес адамының бірша
ма «ерекшелігіне» аса назар аудартатын алғашқы басылымдар
дың бірі болса керек. Кеңестік феноменнің заты туралы қазіргі
уақыттағы пікірталастарға дәл осындай сипаттамалардың енуі
қызығушылықты тудырады, [3] алайда бағалаудың «ерекшелі
гі» түсінігі бұрынғыға қарағанда әртүрлі мәнге ие.
Н.С. Смолина «Кеңестік» концепцияның «аяғына дейін
жеткізілмегендігіне» назар аударта отырып, қазіргі әлеумет
тік философияда кеңестік шынайылықты сипаттау мен түсін
діру үшін теориялық шеңберді іздеу үдерісі жүріп жатқанды
ғын атап өтеді [4]. А. Заярнюк бір жағынан «кеңестік» дегеніміз
– «КСРО аумағындағы Кеңес Одағында өмір сүргендер» десе;
екінші жағынан – кеңес кезеңінің бөліністері туралы айтады:
«1920 жж. 1930 жылдарға қарағанда өзгеше болса, дәл солай
1950 жыл да, 1970-1980 жылдардан өзгеше болған» дейді. С.
Коткин, Д. Гофман және басқалардың еңбектеріне негізделе
отырып, автор «осы зерттеулердің контексті бойынша кеңестік
тәжірибе – репрессия мен сананы өзгерту тәжірибесі ғана емес,
сонымен қатар азаматтық, модерлік жеке субъективтілік және
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ұжымдық ұқсастық, заманауи білім, басқару тех
нологиясы мен әлеуметтік бақылау тәжірибесі»
деп есептеген [5].
Бұл ескерту кеңес феноменін зерттеу үшін
өте маңызды, себебі кеңес азаматтарында жеке
ерік пен сананың болуын мойындайды, оларды
тарихи үдерістің белсенді субъектісі қасиеттері
мен толықтырады, олардың менталдық бейнесін
қарапайым «қалақ» сипаттамаларынан алшақта
тады.
Шынымен де, посткеңестік кеңістік өмірінің
алғашқы жылдарында кеңес тарихының баға
лауларында кері бағалар басым болған. Ағым
дағы саяси атмофераның әсерінен басқа ол бұл
қысқа уақытты кезеңдегі өзіндік қалыптасудың
негізгі критерийі болып «нашар» өткен шақ
тан ұжым болып бас тарту болды. Мұндай ба
ғалаудың эмоциялық базасы ретінде оң болжам
факторы қабылданды. «Нашар», «қате» кеңес
бұрынғы өмірінен кейін «жақсы» болашақ ке
леріне деген сенім қоғамтанушы ғалымдарды да
шарпып өтті, ал ол сол ғалымдардың бағалаула
рына да әсер етпеуі мүмкін емес еді.
Орындалмаған «жарқын» болжауларға деген
реверсивті реакция ретіндегі «эйфория» ғылыми
қоғамды кеңестік тарихи шынайылыққа көбірек
көңіл бөлуге мәжбүр етті. Кей кездері қаралауға
дейін баратын кері қатынастың орнына кеңес
тік өркениеттің қайталанбастығы түсінігі келді
[6]. Кеңес өткенін зерттеуде объективті тұжы
рымдарға көшу ең алдымен кеңес тұрмысының
күнделікті өмірін сараптаумен байланысты [7].
Басқаша жағынан алғанда, ғылыми саналау мен
рефлексия кезеңі кілттік экономикалық, әлеумет
тік және философиялық аспектілерге арналған
жалпылама жұмыстарда көрініс тапты. Осыдан
кейін кеңестік реалияларды зерттеудегі «жетек
шілік» тарихи бағытпен іргелес гуманитарлық
бағыттарға көшті: философтар, әлеуметтанушы
лар, мәдениеттанушылар, антропологтар.
Сонымен қатар, кеңестік өткен өмірге де
ген объективті көзқарастың қалыптасуының
тұрақты тенденциясына қарамастан, заманауи
зерттеулер саяси сипатсыз жүрмейді. Кеңестік
шынайылықтың кері бағалауларын авторлар
Ресейде 1990-2000 жж. жүріп өткен барлық өз
герістерге сылтау ретінде қолданатын тәрізді
көрініс қалыптасады. Зерттеу көзқарасын топ
тастыру көмегімен, мысалы кеңестік тұрмыс
мәселелеріне топтастыру, «қате» («адамгерші
ліксіз», «тоталитарлық» және т.б.) кеңестік құн
дылықтар жүйесінде оң құраушы бөлшектерді
іздеудің мәнсіз екендігін дәлелдеу талпынысы
жүзеге асырылады.
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Аталған дефиницияларды кеңестік ментали
теттің бастама критерийлері ретінде пайдалана
отырып, кеңестік құрылымның сыншылары жиі
түрде кеңестік адамдарды құбыжықтық нышан
дармен сипаттайды. Осылай, мысалы М.В. Рац,
«Кеңес Одағы және кеңестік қоғам – ол не болға
ны?» атты 1999 жылдың 25 қазанында өткен пә
наралық семинарда тура былай деген: «Мен өзім
үшін КСР Одағы өмір сүруінің екінші жартыны
сан жататын мынандай формула ойлап таптым.
Ол әлеуметтік-мәдени құбыжықтарды... адам
еместерді өндіру бойынша инкубатор...» [8].
Және мұндай бағалаулар жалғыз емес. ИНИОН РАН директоры Ю.С. Пивоваров 2010 жыл
дың 2 қарашасындағы «Уақыт мәні» атты бағ
дарламада былай деген: «николай Карлович,
былай жауап беруге болады. Менің кеңестік
адамға деген қарым-қатынасым мынандай. Ол
антропологиялық апат. Ол антроптық апат. Ол
тұйық жер. Ол құбыжық» [9].
Кеңестік адамдарға адам емес өмір иелеріне
тәрізді қатынас кеңестік феноменді ғылыми тұр
ғыда зерттеуге мүлдем мүмкіндік бермейді, се
бебі ол тек ғылыми әдістеме ғана емес, сонымен
қатар кеңестік шынайлыққа деген субъектив
тік-тұлғалық қатынас ретінде көрсетілген кері
қатынас. Кеңестік мемлекетті «таза суға шыға
ратындар» азаматтар тұлғасының бөлігі бол
ған, олардың мінез-құлықтарын, іс-әрекеттерін,
өмірлік жолын таңдайты шынайылықтың бөлігі
не деген шынайы оң қатынасын тарихи феномен
ретінде қабылдамайды.
Бұл көзқарасқа қарама-қарсы көзқарас ре
тінде С.Г. Кара-Мурза барынша айқын белгілеп
кеткен ой бар [10]. Бұл жерде кейінгі КСРО ке
зеңінде адам санасында («әсіресе жұмыс жасайт
ын) міндеткерлік сезімі басты мінез-құлықтық
императив ретінде коммунистік рудимент бол
маған. Мысалы, 1960-1970 жж. барды, танымал
ақын Ю.О. Визбордың шығармашылығы толық
тай кеңестік құрылыммен толы. Оның радиоре
портаждары, өлеңдері, пьесалары, повестері мен
әңгімелері щынайы кеңес адамының, еңбек сүй
гіш романтигін, ол үшін жеке жетістік және тіпті
материалдық жиынтық өмір мақсаты болып та
былмайтын адам бейнесін суреттейді [11]. Ю.О.
Визбордың жазғандарының көбісі құжаттық си
патқа ие. Ол да былайша айтқанда «Кеңес өмірі
нің энциклопедиясы».
Кеңестік өткен өмір туралы посткеңестік по
лемиканың алуан түрлілігіне қарамастан, шы
найы ғылыми еңбек болып авторлары «кеңес
адамының» тарихи қалыптасқан бейнесінде,
факторлардың жалған құрылуында шындықты
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табуға тырысатын еңбектер саналады. Ондай
жұмыстарға сөзсіз Ш. Фитцпатриктің зерттеуле
рі жатады. Ол кеңес адамының құрылуына, 1930
ж. кезеңін сараптауға аса назар аударады. Оның
негізгі жұмыстарының бірі төтенше уақыттағы
кеңестік шынайлықты зерттеуге арналған. Кі
ріспенің өзінде автор кітаптың маңызды бөлігін
кеңестік күнделікті өмірдің басты (немесе тым
болды белгілік) атрибуттарын қарастыруға ар
найтындығын көрсетеді [12]. Автор оқырман
ды кеңестік күнделікті өмірдің мазмұны болып
«мемлекеттік барлығына әсері» табылғандығы
туралы ескерткеніне қарамастан, кітаптың маз
мұнымен танысу аздаған жетіспеушілік сезімін
тудыртады. Мысалы, алуан түрлі ресейлік ауа
райынан тек суық, жаңбыр, боран мен батпақты
сипаттауға болады. Күнделікті өмір көлемдірек
түсінікпен беріледі және зерттеу «секторын»
белгілі бір шеңбермен шектеу тек кейбір жағ
дайларда ғана ақталады.
Нәтижесінде автор зерттеу пәнін қысқарту
ды ескере отырып, тым жалпылама болып кет
кен нәтижеге келеді: «Homo sovieticus» керекті
жіптерді тартқан, әртүрлі құйтырқы істер жаса
ған, ұрандатқан және т.с.с. және т.б. Алайда ол
ең алдымен (тірі қалуға) өмір үшін күрескен»
[12]. Кеңестік адам туралы 1930 ж. мұндай тү
сінік шетелдік зерттеушіде тек мұрағатта ұзақ
уақыт жұмыс жасау нәтижесінде ғана пайда бо
латындығын елестетуге болады. Алайда, өкініш
ке орай, мұрағаттық құжаттарда күнделікті өмір
нормалары емес, одан ауытқулар сипатталады.
М.Е. Поповтың кеңестік феноменнің әлеу
меттік-мәдени және антропологиялық-әлеумет
тік генезисі мен эволюциясы мазмұны мен ме
ханизмінің философиялық сараптамасы сәттірек
әрі негіздірек болып көрінеді. Кеңестік адамның
антропологиялық мәнін ашу міндеттерін орын
дай отыра, автор кеңестік әлеуметтік-мәдени ұқ
састық қайталанбастығы (кеңестікті) қорытын
дысына келеді. Сонымен қатар ол кеңестіктің
құрылуына себептескен басты факторлардың бі
рі сыртқы агрессия мен ішкі қарама-қайшылық
тар жағдайында мемлекеттің мемлекеттік-саяси
бірлігін үнемі сақтап қалу қажеттілігі болған
дығын мойындайды. Сондықтан, идеология мен
насихаттау арқылы билік полиэтникалық жалпы
мемлекеттік консолидация түрі ретінде мемле
кеттік бірегейлікті қалыптастырған. Кеңестіктің
негізін, оның іргетасын М.Е. Попов кеңестік пат
риотизм деп біледі, ол «этникалық (моноэтника
лық), надэтникалық (полиэтникалық) этникадан
тыс (идеологиялық, кластық) әлеуметтік-мәде
ни консолидациялар диалогы» болып табылады
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деп есептеген. Бұл кеңестіктің феномен ретінде
гі ең дұрыс сипаттамаларының бірі болуы мүм
кін. Алайда дәл сол уақытта зерттеуші кеңестік
адамның сипатында басым болып кеткен диа
лектикалық шартты қарама-қайшылықтарды да
назардан тыс қалдырмайды. Бір жағынан «кеңес
адамының өзіндік санасының екі деңгейі туралы
айтуға болады: бір уақытта өзін надэтникалық
«интернационалдық» қоғам – кеңес халқының
өкілі ретінде сезіну мүмкіндігі». Екінші жағы
нан – «кеңестіктің әлеуметтік шынайылығы мен
оның ғылыми және идеологиялық тиімді етуінің
арасында марксизм-ленинизм идеологиясы тә
різді бос орын пайда болды». Нәтижесінде, «Ке
ңес адамы мәдениетінің маңызды нышандары
идеализм мен материализмнің амбивалентті құн
дылықтарымен байланысты кеңестік әлеуметтікмәдени доминанта түрінде берілген». Диссерта
ция авторы кеңестік идеологиялық «күнделікті
өмірдің» қызметтік бағыттылығын сараптауға
аса назар аударады. Кеңес адамының жағымды
бейнесі – «социализм құрушы» «жеке және жал
пы таным факторына» айналады [13]. Ол кеңес
тік қоғам алдында тұрған әлеуметтік және мә
дени міндеттерді орындау үшін міндетті шарт
болатын. Басқаша айтқанда, кеңестік идеология
кеңестік адам жетуі тиіс «мәдени шекті» көтере
тін. Ол кеңестік психолог С.Л. Рубинштейн сөзі
мен айтқанда, бейне бейнеге айналатын жағдай.
Кеңестік күнделікті өмірдің идеологиялық
іс-шаралары кеңестік адамды жайына қалдыр
мады, ерекше кеңестік дүниетанымды қалып
тастырды, үнемі өсуді талап етті, ал оны бүкілі
орындамағанымен, ол кеңестіктің «бейнесіне»
айналды. Мысалы, П. Вайль және А. Генис ол
туралы еш кекетусіз жазса [14], М.Е. Попов «оң
эмоциялық доминанта кеңестік адамның мәде
ниеттілігін қалыптастыруда басты рөл атқарған
дығын, кеңестік жалпы мәдени сәйкестіктің ір
гетастық негізіне айналғандығы» туралы жазады
[15].
Кеңестіктің маңызды сипаттамаларын анық
таудағы бағалардың алуан түрлілігі консоли
дациялық ғылыми негізделген қорытындының
қалыптасуына себептесуі тиіс. Бұл жағдайда құ
рылымдық болып сыртқы көзқарас табылады.
Лодзин университетінің профессоры Анджей де
Лазари Польшада «орыстық» пен «кеңестіктің»
теңдігі бар екендігі туралы жазады, онымен қо
са кері, тіпті ұлтшылдық контексте басымырақ
болып табылады [16]. Ол өте маңызды ескерту:
«кеңестік» – большевистік төңкерістің туынды
сы ғана емес, сонымен қатар ресей тарихына
тереңінен кеткен біршама тұрақты дәстүр. Мүм
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кін «Одақ» пен «кеңестікке» деген кері қатынас
коммунизмнің «адамды жек көру» идеологиясы
на деген реакция ғана емес, сонымен қатар Ре
сейдің мемлекет ретіндегі тарихи этникалық құ
рушы бөлігіне деген реакциядан болар? [17].
Н.Б. Лебедина кеңестік адамның менталдық
бейнесіне өз трактовкасын береді. Ол үшін ол
«құрамына саяси инфантилизм, эгалитаризм,
«жарық болашаққа» деген момын сенім, шы
найы христиандық кіретін» ғажайып ыдыс. Ол
«дала адамы мен зияткер, құрбан мен баскесер
нышандарына» ие болған. Сонымен қатар ав
тор кеңестік адамның менталдығы – тарихтағы
ең керемет жұмбақ және ол күнделікті өмір әсе
рінен құрылған» Кеңестік күнделікті өмір фак
торлары Н.Б. Лебединаның ойы бойынша мәні
– «өмірдің ерекше түрлері, тұтынудың ерекше
құрылымы, пролетарлық, сосын социалистік
мәдениеттің басымдығы, бос уақыттың саяси
лануы». Дәл осы факторлар кеңестік адамдарға
тән конформизм, антидемократизмнің дамуына
түрткі болды.
Сонымен қатар, Н.Б. Лебедина кеңестік қо
ғамның тарихи дамуының парадигма өзгерісте
ріне назар аударады, ол белгілі бір кезеңдерде
күнделікті өмірдің құрылымы мен оған деген
кеңестік адамдардың қатынасына әсер етті [18].
М.В. Воробьева көп деңгейлі кеңестік мәде
ниетте, ресми және бейресми, «жаңа» адамды
тәрбиелеудің идеологиялық міндетімен толы
және халықтың бұрынғы тұрмысқа оралуға де
ген құлшынысынан «кеңестікті» іздеуді ұсы
нады. Автор кеңестік тұрмыс пен кеңестік күн
делікті өмірдің кезектестігін атап өтеді: әрбір
тарихи кезеңде алдыңғы орынға әсер етудің бел
гілі бір факторлары шығып отырған. Сонымен
қатар, зерттеуші кеңестік тұрмыстың аскеттілік,
«мещандыққа» деген жиіркенішті, «өзі үшін»
өмір сүру тәрізді қасиеттеріне аса назар аудара
ды. «Адамның жеке тұрмысын мемлекет өмір
дің шетіне итеріп тастап отырған» – деп жазады
М.В. Воробьева. Мұндай қатынастың себебін ол
биліктің адамның өзіне деген көзқарасынан кө
реді – билік оған өзінің міндеттерін орындайт
ын құрал, қару ретінде көреді. Сонымен қатар
автордың ойынша кеңестік адамдар «идеологтар
мен мәдениет қайраткерлері ұсынғандай аскет
ті түрде өмір сүргілері келмеді. Кедейлік идеалы
үшін өзінің материалдық құндылықтарынан бас
тартқан адамдар өте аз» [19].
Аталған позиция мемлекет пен қоғамды әр
түрлі, көп жағдайда қарама-қарсы міндеттерді
орындайтын құрылымдар ретінде қоятын зерт
теушілер үшін тән. Мұндай позицияның құн
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дылығы айқын – ол «Билік – қоғам» жүйесінде
гі өзара қарым-қатынас проблемасын кеңестік
күнделікті өмір феноменін ғылыми түсіндіруге
себептесе отырып, шешеді.
Жеткілікті түрде полемиялық бола отырып,
автор тезисі осы феноменнің мәні туралы ойлау
ға мәжбүр етеді. Материалдық құндылықтардан
«өз бетімен бас тарту» кез келген адам үшін қа
лыпты жағдай емес. Алайда егер әңгіме іскерлік
мақсаты, жинақтау, маңыздырақ қоғамдық мін
деттерді шешу үшін кейбір нәрселерден бас тар
ту туралы болса, онда аскетизм мұндай жағдайда
биліктің көндіретін идеалы емес, бүкіл мемлекет
өмір сүрген нақты тарихи шарттардың нәтиже
сі болып табылады. Мысалы, дәл сол А.А. Зи
новьев 1930 ж. кеңестік ауылдары мен мәскеулік
коммуналкаларының апатты тұрмысын сипат
тай отырып, ғалым, кезеңнің замандасы ретінде
оны кеңестік адамның «қос санасымен» байла
ныстырмайды [20].
Алайда кеңестік менталитет құрылымының
сипатын Ю.В. Чернявская көрсетеді. Нәтижесін
де «момын және сызбалы» болғанымен, алайда
кеңестік сәйкестіктің жалғыз жобасы құрылды,
ол «барлық адамдардың жалпы қайғы алдын
дағы дұрыстығын дәлелдеді... әсіресе соғыс ке
зінде, себебі дәл осы кезеңде «олар» бейнесі
(«бізге» қарама-қарсы – В.С.) «жау бейнесіне»
ауысады және оның фонында топтық керістер
жойылады» [21].
Идеалды-қалыпты құрылым ретіндегі «ке
ңестік адамның» толық әлеуметтік сараптама
сын Ю. Левада және оның серіктестері берген.
Оның бейнесінің негізгі нышандары ғалымдар
дың ойы бойынша мынандай түсінік қалып
тастырады: ерекшелік туралы немесе «біздің»,
кеңестік адамның ерекшеліктері, оның басқа
халықтардан басымдығы, оның мемлекетке «жа
татындығы» (құндылық басымдығы мәнінде
– В.С), тепе-тең, антиэлитарлық тұжырымдама
лар [22]. Кеңестік адамның ерекше нышандары
на Левада-орталық әлеуметтанушылары оның
оқшаулығын, жалпылығын, тіпті қызғанышын
жатқызады [23].
Л.Д. Гудков, Ю. Левада орталығының дирек
торы, аталған зерттеуді ұсына отырып, «қара
пайым кеңестік адам» нышандарының әрбіреуі
ХХ ғасырдың 20-жылдарынан бастып институт
тық тәжірибе мен идеологиялық трансформация
тарихы» болып табылатындығын айтады. Соны
мен қатар автор осы нышандардың кейбіреулері
«орыс саяси және әлеуметтік басыбайлық дәстү
ріндегі ұзақ алғышарттық тарих мен терең тамы
ры бар» екендігіне назар аударады [22].
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«Кеңестік рух» туралы тұжырымдай отыра,
Л.А. Булавка оны «шынайы өмірден бөліп алын
ған абстракция» деп есептемейді. Оның ойынша,
«кеңестік рух» қоғамдық индивидтің тарихи ісәрекетін құрайтын потенциалы, ерекше рухани
қуат болған. Автор «кеңестік рухты» индивидқа
тән негізгі нышанның бірі ретінде «тарихи ісәрекет қажеттілігін» келтіреді, ол өз кезегінде
«идеялық анықтықты, индивидтің айналада бо
лып жатқанға деген адамгершілік жауапкершілі
гін, сондай-ақ іс-әрекет жасауға деген құлшыны
сын» көздейді [24]. Бұл ескерту бүгінде ерекше
өзекті, себебі Ресейдің әсіресе жас халқының
апатия, торығу, саясаттан оқшаулану және ісәрекет жасауға деген құлшынысының жойылуы
тәрізді уақытша басым болатын көңіл-күймен
үйлеседі.
Осындай атмосферада көптеген жылдар
бойы өмір сүру адамның қарым-қатынастарына
ерекше, «кеңестік» сипат береді. Кеңестік адам
шынайылық сезімін жоғалтады, ойлаудың қос
жүйесін пайдалануға дағдыланады (үйде және
«жиналыста»), жағдайды жақсартуда өзін адам
гершілік және құқықтық мүмкіндіктері бойын
ша өзгертуге қабілетсіз деп есептейді.
Сонымен, кеңестік «сұр» адамға «жарқын
тұлғаны» қарама-қарсы қоялық. Сондай-ақ оның

«жарқындалу» себебі айтылмайды. Тұлғалық
сипаттамалар мұндай жағдайда бағыныштық
мәнге ие, алайда оның сыртынан «жарық тасы
малдаушы» эгцентризмі байқалады. Әдетте ол
өзінің «жарқындығын» қарсылық көрсету тү
рінде көрсетеді және егер адам дарынды болса,
онда бүгінде көптеген жарқын адамдардың өз
дерінің экономикалық негізде сотталғандығын
шынайы романтика мен белгілі бір мақтаныш
пен еске алады (мысалы, танымал актер В.До
линский). Дәл қарсылық антикеңестік адамның
«танымдық белгісі» болып табылады. Алайда ол
сол уақытта әлеуметтік науқас – қоғамнан ал
шақтаудың «диагнозы» болып табылады
Осылайша, жүргізілген зерттеулердің нә
тижелері кеңестік феноменін біздің тарихы
мыздың сәйкес кезеңінің басты менталды
құраушысы ретіндегі философиялық және та
рихи-әлеуметтік саралаудағы құрылымдық ди
намикасына дәлел болады. Мәселені қанша
лықты саясиландырғанмен, 1990 ж. тән кенет,
бір мәнді және субъективті бағалаулардан бас
тартулар айқын көрінеді. Бұл оң үдеріс фактілік
(өте кең) материалды жалпылаумен ғана емес,
сонымен қатар, зерттеудің ерекшелігі мен мін
деттерін орындайтын әдіснамалық тәсілдерді
іздеумен бірге жүреді.
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Дәстүрлі қару-жарақ – ұлттық мәдениеттің ерекше феномені. Ха
лықтың дәстүрлі түсінігінде қару-жарақ тек соғыс құралы ғана емес,
қару-жарақтың барлық түрі этностың өмірі динамикасының айы
рылмас элементі, олар өздерінің түрлі тұрмыстық және әлеуметтік
функциялары арқылы этностың өмір сүру процесіне кіріккен. Қазақ
халқының қару-жарағын қазақтың дәстүрлі халықтық мәдениетінің
контексінде қарастырып, этнографиялық болмыстың басқа құрам
дас элеметтерімен генетикалық, семантикалық, құрылымдық және
функционалдық байланыстары мен қатынастардың тұтастығында қа
растыру ғана этникалық мәдениеттің маңызды бір компоненті болған
қару-жарақтың шынайы мағынасын ашады.
Қазақтың өткен тарихына, әскери өнерінің, қару-жарығының та
рихына деген қызығушылық жылдан-жылға арта туседе. Дегенмен
қазақтың дәстүрлі қару-жарағы туралы жазылған еңбектер мен ба
сылымдар жоқтың қасы.
Қазақ қару-жарағын алғаш зерттеушілердің бірі қазақтың тұң
ғыш ғалымы Ш. Уәлиханов. Оның еңбектерінде қару-жарақтардың
түрлері, жасалу технологиясы, суық және от қаруының түрлері мен
пайдалануы туралы мәселелер көтеріледі.
Түйін сөздер: дәстүрлі, қару-жарақ, семантика, дерек, тарих.
This article examines the development of traditional Kazakh weapon
ry, in particular the forms and types of weapon, and is based upon the col
lection preserved by Central State museum. The main aim of this article is
to show the symbolic, magical, ideological functions of weapon and prove
that it is very significant in society. It allows us to show that weapon is
one of the attributes of nomadic traditions and to show the social, cultural
meaning. Traditional weapon considered is to be one of the social institute
and attribute which shows functional condition of it. The first source about
weapon was published in 1969. Also the article to show the names of
weapon aims in kazakh languages, decribe their peculiarities and seman
tics. The main materials during the research of Kazakh traditional weapon
were in Almaty museums and other places.
Key words: traditional, weapon, semantic,source, history.
Это статья рассматривает развитие традиционного казахско
го вооружения и описывает частные виды, типы оружия, которые
сохраненый в колекции Центрального музея. Цель статьи показать
символическую магическую, идеологическую функции вооружения
и его роль в обществе. Традиционное казахское вооружение счита
лось одним из атрибутом кочевого народа, которое показывает со
циональное культурное значение вооружения. Кочевые народы были
создателями оригинальной военной системы, с помощью которой на
протяжении ряда веков они получали бесспорное военно-политичес
кое превосходство над своими противниками за пределами Великой
Степи. Многоаспектные проблемы военной истории кочевничества
достаточно плодотворно изучаются за пределами республики, сви
детельством чему являются многочисленные монографии, статьи, за
метки, сообщение историков, археологов, этнологов. Первые источ
ники о традиционном вооружении были опубликованы в 1969 году.
По военному делу казахов только недавно стали появляться отдель
ные труды.
Ключевые слова: традиционная, вооружение, семантика, источ
ник, история.
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Қазақтардың қару-жарақ жасауға қолданған материалдары
өздерiнiң мал шаруашылығынан алынатын өнiмдер мен Қазақ
стан территориясында өндiрiлетiн шикiзаттар және табиғи ма
териалдар: терi, сүйек, мүйiз, тарамыс, қара және түстi метал
дар, асыл тастар. Бұл материалдар физикалық қасиеттерi мен
өңделу технологиясына сәйкес қарудың түрлi функционалдық,
конструктивтiк бөлiктерi мен элементтерiн жасауға пайдала
нылды.
Қару-жарақты дайындау әдiстерiнiң негiзгi түрлерi – соғу,
құю, қалыптау әдiстерi. Дайындалған қару-жарақтың негiзгi
функциональдық бөлiктерi әртүрлi тәсiлдермен өңдеудiң бiрне
ше кезеңдерiнен өтедi. Өңделеген қарулардың ағаш, мүйiз не
месе сүйек саптары, мықты болу үшiн берiктеу әдiстерiмен
күшейтiлген. Қару-жарақты әшекейлеуде қазақ шеберлерi ал
тынмен және күмiспен қақтау, алтын жалату, алтынмен аптау,
баспалау, сiрке салу, қарала жүргiзу әдiстерiн қолданған.
Еуразия аумағын мекендеген көшпелілер негізінен қару
ланған адамдар тобы болды. Қару асынып жүру бейбіт өмір
де де дәстүрге айналды. ҮІІІ ғ. ағылшын елшісі және саяхат
шы Антонии Джеккинсонның айтуынша, көшпелілер мейлі
аңға шықсын, сауық-сайранға барсын ешқашан садақ, жебе,
қанжарсыз шықпаған. Қаруланып жүру тек заңды құқық емес,
сонымен қатар міндет болған. Кейінгі орта ғасырлардағы көш
пелілік өмір, қазақтардың әдет құқықтарына тәуелді болған.
Халық жиналысына бірде-бір қазақ қарусыз келмеген. Қару
сыз келген адамға орын берілмеген және сайлауда дауыс бе
ре алмаған. Ру-тайпалық құрылым жауынгерлік дәстүрде де өз
жалғасын тапты. Үздіксіз соғыстар, шапқыншылықтар сыртқы
жаудан қорғану – қазақтарда жауынгерлік, батырлық дәстүр
ді қалыптастырды. Хандар мен сұлтандардың өзі сыртқы саяси
мәселелерді шешкенде белгілі батырлардың әскери және саяси
қолдауына сүйенді.
Ел билеуші ханның күштілігі мен беделі оны қолдаушы ба
тырлардың тектілігі мен саны арқылы танылған. Кей уақыттар
да хан өзі жорықтардан қалып, батырларды жасақтарымен бір
ге аттандырып отырған.
Бөлім қазақтардың қару-жарақ түрлерін талдауға арналып,
Қазақстан жерiнде мекен еткен байырғы көшпелi халықтарда
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қару-жарақ түрлерi мен типтерiнiң қалыптасу
тарихына шолу және музей қорындағы қару-жа
рақ коллекциясына сипаттама жасалынады.
Көшпелi халықтардың қару-жарағы алыс қа
шықтықта, орта қашықтықта және жақын дис
танцияда қолданылатын қарулар және қорғаныс
жарағы болып бөлiнедi. Еуразия аумағында ер
те замандарды мекендеген көшпелiлердің алыс
қашықтықта айқаста қолданған басты қару түрi
– жақ болды. Белгiлi қару зерттеушi М.В. Го
релик жақтарды конструкциясына байланысты
қарапайым типi, күшейтiлген типi, күрделi типi,
құранды типi деп 4 типке бөледi [1, 190 б.].
Археологиялық деректерге сүйенсек көш
пелi садағының ең көне түрi шарты түрде
«скифтiк типтегi садақ» деп аталатын күрделi
садақ түрi болды. Жақтың ұзындығы шамамен
60-80 см, соған сәйкес оғының ұзындығы 6070 см болды. Б.з. дейiнгi III ғасырдан бастап
көшпелiлер садағының конструкциясы одан
әрi жетiлдiрiлiп, алысқа ату үшiн адырнаның
иiндерi ұзартылып, бастары мен белi атқан кез
де қозғалмас үшiн 7 сүйектермен күшейтiледi
Бұл садақ типiн ғалымдар шартты түрде «ғұн
садағы» деп атайды. Бiздiң заманымыздың I-II
мыңжылдығындағы барлық көшпелi халықтар
дың жақтарының жекелеген түрлерi осы ғұн
садағының негiзiнде дамыды. Б.з. V-VI ғасыр
ларында ғұн садағын әрi қарай жетiлдiру бары
сында пайда болған варианты «түркi садағы
ның» басты ерекшелiгi – оның иiнiң iшкi бетiне
сүйек салып, сүйектiң серпiндi күшi қолдану
ында. Бұл садақ та күрделi-құрама садақ бол
ды, ұзындығы 120 см. XIII ғасырда көшпелiлер
садағының төртiншi түрi – «монғол садағы»
қолданысқа ендi [2, 85 б.]. XV ғасырдан бастап
серпiнi күштi болу үшiн әртүрлi материалдар
дан, бес буыннан құралып жасалған жақтың
бесiншi түрi қалыптасты. Жақтың бұл үлгiсi
көшпелiлер садағының дамуының соңғы ста
диясы деуге болады.
Б.з. дейiнгi I мыңжылдықтың ортасынан б.з
V ғасырына дейiн көшпелi жауынгерлерiнiң жақ
пен жебенi бiрге салып алып жүретiн садаққабы
(горит) терiден екi қалталы қылып жасалатын
[3, 103 б.]. Түркi заманынан бастап (V-VШ ғ.ғ.)
жақ пен оқтың қаптары екi бөлек жасалды.
Байырғы көшпелiлердiң орташа дистанцияда
ұрыс жүргiзгенде қолданатын түйреу қаруының
бiрiншi түрi – найза. Түйреу қаруының екiншi
түрi сауытты әскерге қарсы қолданатын сүңгi.
Б.з. дейiнгi V-б.з V ғасырларда көшпелi халық
тарда лақтыруға арналған жеңiл түйреу қаруы –
жыда да болған. Көшпелi халықтардың жауын
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герлерi найза, сүңгiлерге түрлi әскери белгiлер,
айыру, дәреже белгiлерiн тағатын.
Сақ-сармат жауынгерлері қоян-қолтық ай
қаста суық қарудың бір түрі-ақинақ деген ұзын
дығы 50-60 см қысқаша қанжар болды. Б.з.
дейiнгi VI ғасырдан бастап Орталық Азияның
көшпелi халықтарында ұзындығы 70-90 см, екi
жүздi, түзу семсерлер қолданысқа енедi [4, 25
б.]. VI ғасырда ат үстiнде айқас жүргiзуге ың
ғайланған, кесу функциясын арттыру үшiн сабы
жүзiне қисайта орналастырылып соғылған, ке
су қаруының екiншi түрi – басы түзу, бiр жүздi
палаш қолданыла бастады. Бұл қарудың кесу
күшiн арттыру барысында VII-VIII ғасырларда
бiрте-бiрте палаштың басы қайқыланып, сабы
имек болып жасалып, кесу қаруының үшiншi
түрi – қылыш пайда болады.
Соғу қаруы көшпелi халықтарда б.з. дейiнгi
I мыңжылдықтың басынан қолданыла бастады.
Б.з. дейiнгi VII-ғасырда сақтар қолданған бұл
қарудың бiрiншi түрi – гүрзiнiң тастан жасалған
жұмыр басы йгарак обаларынан табылған. X-XII
ғасырлардағы оғыз-қыпшақ жауынгерлерiнiң
қаруы ретiнде ауызша, жазбаша ескерткiштер
де соғу қаруының екiншi түрi – бұздығандар
айтылады. Көшпелiлер соғу қаруының үшiншi
түрi – «босмойын» шоқпардың жекелеген бас
тары археологиялық мұрағаттарда VIII-X ғасыр
лардан кездесе бастайды.
Евразиялық көшпелi халықтарда қорғаныс
жарағының негiзгi түрiлерiнiң қалыптасуы да
б.з. дейiнгi I мыңжылдықтың ортасынан бастала
ды. Көшпелi сауыттарының бiрiншi түрi – төрт
бұрышты iрi металл тақталарды терiге, матаға
шегемен қатарлап бекiту арқылы жасалған бе
рен сауыт. Б.з. дейiнгi V-III ғасырларда сақтар
да қолданыста болған бiрiншi типiнде мойын
ды қорғайтын, тұтастай темiрден немесе темiр
тiлiктердi терiге бекiтiп жасаған биiк жағасы,
темiр таспаларды қайыспен терiп жасалған ұзын
жеңi, етегi болды. М.В. Горелик бұл сауыт типiн
«сақ-юэчжилiк сауыт» деп атайды. Бұл сауыт
түркi-монғол халықтарының тiлдерiнде құяқ деп
аталды. Түркi заманына жататын осындай сауыт
тақталарын В.В. Радлов Чердат өзеннiң бойынан
тапқан болатын [5, 26 б.].
Сауыттың екiншi түрi жылан қабығына не
месе құс қауырсынына ұқсас кiшкентай металл
тiлiктерiнен жасалған көбе сауыт түрi. Бұл
сауыттың екi типi бар. Бiрiншi типi – жылан
ның қабыршықтарына ұқсас кiшкентай көбе
темiрлерден жасалған сауыт, б.з. дейiнгi VI-III
ғасырларда скифтерде өте кең қолданыста бол
ды. Есiктен табылған алтын адамның киiмi..
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Көбе сауыттың екiншi типi – көбе темiрлерi
астарсыз қайыспен байланыстырылған көбе сауыт. М.В.Гореликтiң классификациясы бойын
ша бұл «ламеллярлық сауыт». Бұл сауыт түрi
б.з. дейiнгi VIII-VII ғасырларда пайда болған.
Сауыттың үшiншi түрi – дөңгелек металл шы
ғыршықтан тоқылған кiреуке сауыт. А.М.Ха
занов кiреуке сауыттың сарматтарда қолданға
нын жазады. VI-VII ғасырға жататын Солтүстiк
Қазақстанда табылған археологиялық мате
риалдарда кiреуке шығыршықтарының (диа
метрi 1,4 см) кездесуi түркiлерде де осы типтi
кiреуке сауыттың қолданыста болғанын көрсе
тедi. Жазба және археологиялық материалдар
X ғ. қырғыздарда, ХII-ғ. қыпшақтарда бадана
кiреуке болғанын куәлайды.
Б.з. дейiнгi I мыңжылдықтың ортасынан
көшпелi сақ-скиф-сармат жауынгерлерi пайда
ланған сауыттың бесiншi түрi – металдан тұтас
тай соғылып жасалған кираса сауыт. Скифтер
обаларынан кирасалардың тұтастай бөлiктерi
табылса [6, 175 б.]., өнер ескерткiштерi (I-V ғ.)
бұл сауыттың ғұн заманының аяқ кезiнде де қол
даныста болғанын көрсетедi.
Көшпелiлер қолданған сауыттың алтыншы
түрi – қаттау матадан бiрнеше қабаттап сырып
тiгiлiп, берiк болу үшiн тiгiсiнiң арасына қыл,
мақта, металл үзiктерi салынған. Бұл сауытты
X-XII ғасырларда қыпшақ жауынгерлерi қол
данды. Орта ғасырда Орта Азия мен Қазақстан
ды мекендеген халықтарда бұл сауыт түрi кең
тараған болатын.
Ертеде көшпелi жауынгерлер сауыттың сыр
тынан қайысбау, не iлгек арқылы металл тақ
таларды бiр-бiрiмен байланыстырып жасаған
қосымша жарақ түрiн киген. Бұл жарақ айна
ларының санына байланысты «шарайна» деп
аталады. Көшпелi халықтар қолданған шарай
наның екi типi бар. Бiрiншi типi төрт дөңгелек
тақталарды қайысбаумен жалғап жасалған, ша
райнаның бұл типi алғашқы рет түркi заманын
да пайда болып, X-XII ғасырларда бұл шарайна
қыпшақтарда кең қолданысты болған. Шарайна
ның екiншi типi – белдi қорғайтын үлкен төрт
төртбұрышты болат тақтадан құралған белдiк
шарайна. Бұл шарайна типi XV ғасырда кең қол
данысқа енiп, түркi халықтарында XVIII-XIX ға
сырларға дейiн жеттi.
Көшпелi халықтардың жауынгерлiк бас
киiмiнiң бiрiншi түрi – терi не киiз бас киiмге
металл тiлiктерiн бекiтiп жасаған көбе дулы
ға болды. Өнер ескерткiштерi мұндай дулыға
ны скиф, түркi жауынгерлерi кигенiн көрсетедi.
Жауынгерлiк бас киiмнiң екiншi түрi – металдан
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тұтастай соғылған дулыға. Қоладан құйылған
мұндай сақ дулығалары Қазақстанда б.з дейiнгi
VI-VII ғасырларға жататын археологиялық ма
териалдарда кездеседi. Дулығаның үшiншi түрi
– төбесi екi, төрт не одан да көп сайдан құра
лып жасалған құрама дулығалар. Бұл дулы
ғаның әр түлi типтерi көшпелi халықтарда VI
ғасырдан XIX ғасырға дейiн қолданылды. Көш
пелi жауынгерлерi әдетте қаттама сауыттармен
бiрге «қаттама дулығалар» киген. XV ғасырда
жауынгерлiк бас киiмнiң бесiншi түрi – темiр,
жез телпектер қолданысқа ендi.
Жасалған материалына қарай көшпелiлер
қалқандарын негiзгi төрт түрге бөлуге бола
ды: талдың шыбықтарынан өрiлiп, ағаш тақта
лардан құралып, терiден сомдалып және мета
ллдан соғылып жасалған қалқандар. Сақтардың
қалқандары талдың шыбықтарынан терiге өрiп
жасалды, қалқан шыбықтары геометриялық өр
нек түрiнде түрлi түске боялып әшекейленген.
XIII-XV ғасырларда талдың шыбықтарынан
жасалған қалқан көшпелi халықтарда қайтадан
қолданысқа ендi. Тал қалқанның бұл екiншi типi
дөңгелек, конус формалы болып жасалып, жiбек
жiптермен оралып әшекейленген. Көшпелiлер
қалқандарының екiншi түрi ағаш тақтайдан жа
салды. VI-X ғасырларда түркiлер тақтайлардан
дөңгелек жасалып, сыртынан терiмен қапталын
ған, металл құрсаулармен күшейтiлген қалқан
дарды пайдаланды. Ғалым М.В. Горелик өнер
ескерткiштерiнiң деректерiне сүйене отырып
XIII ғасырда монғолдарда бiрнеше қабат терiден
сомдалып жасалған қалқан түрi болғанын жаза
ды [7, 38 б.].
Жауынгер батырлардың «бес қаруын асын
ды», «бес қаруы бойында», «бес қаруын сайлан
ған» қарулануын білдіретін деген сөз тiркестерi
халқымыздың ауыз әдебиетiнде жиi қолданы
лады. Соғысқа қатысты «Ер қаруы» деген сөз
тiркесi, халықтық әскери термин ретiнде, жай
қару емес, соғыс қаруы, жауынгердiң соғыста
қолданатын жеке қаруы, яғни соғысқа қатысты
бiлдiрген. Жоғарғы дәрежелi әскери лауазым
ды белгiлейтiн жауынгерлiк қарудың негiзгi бес
түрi – ату қаруы (садақ, оқ), түйреу қаруы (найза,
сүңгi), кесу қаруы , яғни соғысқа қатысты соғу
қаруы (шоқпар, гүрзi), шабу қаруы (балта, ай
балта, шақан) кiретiнiн көрсетедi. Қазақтың «ер
қаруы – бес қару» сөздерiнiң астарлы мағына
сында, көшпелi халықтарда ертеден қалыптас
қан, жауынгерлiк қаруды классификациялаудың
өзiндiк жүйесi жатқанын байқауға болады.
Жауынгерлердiң әскери құралының екiншi
тобы қорғаныс құралдары – жарақтар. Бұл ка
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ҚР ОММ қорындағы қазақ халқының дәстүрлі қару-жарағының сипаттамасы

тегорияға адамның денесiн қарудан сақтайтын
бiрнеше заттар тобы кiредi. Бiрiншi денеге киiлiп
қорғаныс болатын заттар: 1) денеге киiлетiн жа
рақ түрi – сауыт, шарайна, жауынгерлiк белдiк;
2) басқа киiлетiн қорғаныс жарағы – жауын
герлiк бас киiмдер: дулығалар, темiр қалпақ
тар, жауынгерлiк телпектер; 3) аяқты, қолды
қорғайтын жарақтар – жеңсе, белдемше, тiзелiк,
балтырлық. Қорғаныс жарағының екiншi түрi
қолға ұстап қолданылатын жарақ – қалқан.
Сауыттардың қорғаныс қасиетiн қалыптастыру
әдiсiне қарай бес түрi бар. Олар – «көбе(лi) сауыт», «кiреуке(лi) сауыт», «берен(гiлi) сауыт»,
«қаттама сауыт», «жалаңқат сауыт»». Қор
ғаныс жарағының қолға ұстап қолданылатын
түрiнiң атауы қалқан сөзiнде жауынгердiң өзiн
қарудан қалқалап қорғанау тәсiлi көрiнiс тапты.
ҚР ОММ қорындағы қазақ жебелерiнiң
жиынтықтарын жасалған материалына сәйкес
топқа, формасына сәйкес типке, қимасына бай
ланысты үлгiге бөлiп типологиялық тұрғыдан
талдау барысында олардың 8 типi анықталған
дығы белгілі.
Музей колллекциясындағы және бейнелiк
материалдардағы қазақ қылыштары басының
қайқылығына қарай 4 типке, сабының және
балдағының формасына сәйкес бiрнеше үлгiге
бөлiнедi. Музейлiк материалдарда қазақ қы
лыштарының ұзындықтары әдетте 85-100 см
аралығында, енi 3-3,5 см болып келедi. XVIIIХIХ ғасырлардан бастап қазақтар басы түзу
леу келген, балдақсыз кесу қаруы – сапыны
қолдана бастады. Музей коллекцияларындағы
қазақ сапыларын басының қайқылығына қарай
2 типке, сабының формасына қарай екi үлгiге
бөлiнедi. Сапылардың ұзындығы 87-97 см ара
лығында.
Жақын қашықтықта түйреу арқылы қолданы
латын қарудың бiрiншi түрi – «найза». Музейлiк
қорлардағы және құлпытастарда бейнеленген
қазақтың найза жебелерi басының формасы мен
қимасына сәйкес бес типке, ұңғысының фор
масына байланысты екi үлгiге бөлiнедi. Түйреу
қаруының екiншi түрi – «сүңгi». Типологиялық
тұрғыдан жеке меншiкте, музей қорларындағы
қазақ сүңгiлерiнiң жебелерiн формасы мен қи
масына сәйкес 3 типке, ұңғысының формасына
қарай екi үлгiге бөлуге болады.
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Қазақтардың шабу қаруы үш түрге бөлiнедi.
Типологиялық анықтаушы сипат ретiнде бал
та басының жарақат салу ерекшелiгi алынды.
Жауынгерлiк балтаның бiрiншi түрi – жүзi жал
пақ, жарты ай сияқты дөңгелене келген айбалта
(секира). ҚР ОММ қорында қазақ айбалталары
ның 5 типi бар. Әр типтiң әшекейсiз, күмiс қақ
тау әдiсiмен өрнектелген үлгiсi болады. Жауын
герлiк балтаның екiншi түрi – жалманы жiңiшке
сына тәрiздi жасалған балта. Қазақтар балтаның
бiр түрiн шақан деп атайды [8, 246 б.]. Жауын
герлiк балта басының үшiншi түрi – жүзiнiң жал
пақтығы орташа, жоғары жағы тiктеу келген,
төменгi ұшы сағағына қарай айдың ұшы сияқты
дөңгеленген балта (топор). Бұл балтаның шүй
десiнiң формасына сәйкес 2 типi, ал әшекейле
нуiне әр типтiң қарай әшекейсiз және күмiс қақ
талған үлгiлерi болады.
Бес қарудың соңғы түрi – соғу қаруы. Бас
тары металдан бөлек құйылып жасалып, сапқа
орнатылатын ауыр шоқпар түрi «гүрзi» деп ата
лады. Музейлердегi қазақ гүрзiлерiн басының
формасына сәйкес 1 типке, жасалу материалына
қарай 2 топқа бөлiнедi.
Қазақ қанжарларының бiзге жеткен жеке
меншiк, музейлiк үлгiлерiн және құлпытастарда
бейнеленген үлгiлерiн салыстыра отырып, типо
логиялық тұрғыдан жүзiнiң формасына сәйкес 3
типке, сабының формасына байланысты 7 үлгiге
бөлуге болады. Қазақтар кiсе белдiкке мiндеттi
түрде ұлттық пышағын тағады. ҚР ОММ қорын
дағы қазақ пышақтарының қыны терiден тiгiлiп
жалпақ жасалған үшбұрышты, төртбұрышты
«алақанмен» бiтедi. Пышақтың сабы мүйiзден,
сүйектен, ағаштан жасалып, ұшы сәл имектеу
болады, жүзiмен қиылысқан тұсы металмен қап
талып, әшекейленедi.
ҚР ОММ қорындағы қару-жарақтар коллек
циясы қазақтың дәстүрлі мәдениетінің үлкен бір
саласы көшпелілер әскери-өнері, қарулары, жа
рақтарының түрлерін жан-жақты көрсете алатын
ауқымды коллекция және ол республикамызда
ғы музейлер арасынан саны көп, сан алуанды
ғымен дараланады. Аталмыш қордың сақталуы,
реставрациялануы мен консервациялануы, экс
позициядан көрініс табуы өз деңгейінде болуы
олардың ғылыми, біліми, музейлік құндылығын
арттыра түсетіндігі сөзсіз.
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Мақалада Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің аса құнды
қазынасы болып табылатын этнографиялық жәдігерлерінің маңыз
дылығы туралы қарастырылады. Қазақтың киіз үйі – халқымыздың
қолданбалы өнеріндегі үздік шедевр болып табылады. Зал ортасын
да алты қанатты киіз үйдің толық ішкі көрінісі мен жабдықтарынан
көрініс береді. Соның ішінде жергілікті шебер А. Мұратовтың (18891970) қолынан шыққан ағаштан жасаған бұйымдары үлкен қызығу
шылық тудырады: асадал, адалбақан, төсекағаш, кебеже табиғи бей
несімен және үйлесімді бедерімен тартады.
Сонымен қатар әлеуметтік, климаттық және этникалық тарихы
мыздың жағдайына байланысты ежелгі дәстүріміздің жалғасы ұлт
тық киімдерінен көрініс табады. Экспозицияда қысқы және күзгі ер
адамдар киімінің коллекциясы, XIX ғасырдың соңы мен XX ғасыр ба
сындағы әйел адамдардың костюмы, сондай-ақ әйелдердің күміс жә
не алтын жіптермен бай тігілген мақпал «кебісі» ұсынылған.
Түйін сөздер: коллекция, атрибуция, коммуникация, музеогра
фия, этнография, материалдық мәдениет.
This article discusses the importance of valuable treasures of ethno
graphic values of
 Aktobe region Local History Museum. Kazakh yurt is
a masterpiece of applied art of the Kazakh people. In the center of the
room it is given a detailed presentation of six cable yurt with a full interior
design and interior decoration. The wooden products made by local artist
A. Muratov (1889-1970): asadal, adalbakan, tosekagash, kebezhe attract
huge interest that allure harmonious combination of embossed patterns
and multicoloured sonority of different natural colours.
Furthermore, the ancient traditions associated the history of ethnic,
social and climatic conditions that are reflected in the national costume of
the Kazakhs. The exposition presents the autumn and winter sets of men’s
clothing, women’s costumes richly embroidered with gold and silver
threads in late XIX – early XX centuries and women’s velvet shoes “kebis.”
Key words: collection, attribution, communication, museography,
ethnography, material culture.
В данной статье рассматривается значимость ценных сокровищ
этнографических ценностей историко-краеведческого музея Актю
бинской области. Казахская юрта является шедевром прикладно
го искусства казахского народа. В центре зала дается развернутый
показ шести канатной юрты с полным интерьером и внутренним
убранством. Огромный интерес вызывают изделия из дерева, вы
полненные местным мастером А. Муратовым (1889-1970): асадал,
адалбакан, тосекагаш, кебеже, которые привлекают гармоничным
сочетанием рельефных орнаментов и цветовой звучностью разнооб
разных колоритов природных красок.
Вместе с тем древние традиции, связанные с этнической исто
рией, социальными и климатическими условиями, отражены в народ
ном костюме казахов. В экспозиции представлены осенний и зимний
комплекты мужской одежды, женские костюмы конца XIX – начала
XX вв., богато расшитые серебряными и золотыми нитями, женские
бархатные туфли “кебiс”.
Ключевые слова: коллекция, атрибуция, коммуникация, музеог
рафия, этнография, материальная культура.
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Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің этногра
фиялық экспонаттары қазақ шеберлерінің қолданбалы өнерле
рімен, зергерлік бұйымдар коллекциясымен, салт-дәстүрімен,
тұрмыстық бұйымдарымен, жалпы, этнографиясымен таныс
тырады [1, 20 б].
Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейі қоғам, қоршаған
ортаның арасында қарым-қатынасты белсенді орнату, музей за
ты арқылы музей келушілеріне үздіксіз білім беру мен музей
лік ақпаратты қабылдау, тарату, қоғамға, қоршаған ортаға енгізу
үдерісі музей коммуникациясы іске қосылған. Музей коммуни
кациясының базалық формасы түпнұсқалар, мәдениет және та
биғат мұраларына интерпретацияланған музей экспозициясы
болып табылады. Сонымен қатар музейдің баспагерлік жұмы
сы, музей қызметінің бір бағыты, яғни музей туралы жазылған
басылымдар, олар: буклеттер, жолсеріктер, анықтамалықтар,
афишалар, пресс-релиздер, каталогтар, альбомдар, музейлік
мақалалар жинағы, музейлік зерттеулер жинағы, музей жұмы
сы есептерінің жинақтарын музеография саласы зерттеп, осы
сала бойынша музейдің бірегей этнографиялық туындылары да
басылып шығуда.
Көшпелі заманның салт-дәстүрімен жалғасып келе жат
қан қолөнердің аса бай қазынасының бірі – қазақтың ұлттық
киімдері. Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейіндегі ұлт
тық киімдер коллекциясы негізінен XIX-XX ғғ. жататын Ба
тыс Қазақстан өңіріне тән 85 үлгіден тұрады. Экспозицияда
жергілікті жердің ерекшеліктеріне бейімдеп орындалған ер
адамдардың алтын, күміс жіптермен зерленген сәнді киімдері,
музейлер қорында сирек кездесетін өкшесі биік, барқыттан ті
гілген, алтынмен зерленген әйел кебісі (1-сурет) қойылған. Му
зей қорында сақталған өрнектелуі жағынан келісімді үндестік
байқалатын қызыл барқытпен тысталған, әсем зерленген биік
өкшелі қыжым кебіспен қатырма тақия (2-сурет) осы киімдер
мен жарасымды біртұтас салтанат құрайды. Ал, алтын жіппен
зерлеп кестеленген қалыңдықтарға, не ілуге, киікте берілетін
өте қымбат киім – «Қызыл тон». Ұзын жеңді, жағасыз, кең үл
гіде тігілген мұндай шапандарды біздің өңірде жоғарғы тұсын
әсем баулармен байлап иыққа іліп қана киген. Қымбат барқыт
пен тысталып, асқан шеберлік, ерекше нәзіктікпен, гүл бейнелі
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өрнекпен алтындап зерленген бұл сирек кездесе
тін дүние музейдің асыл қазынасы саналады [2,
115  б].

1-сурет – Алтын жіптермен ою салып тігілген кебіс. XIX ғ.

2-сурет – Тақия. Қыз бала киетін бас киім. XX ғ. бас кезі

Музейдің зергерлік бұйымдар коллекциясы
еліміздің ұлттық мәдениет байлығының арасын
да тарихи жағынан да, түрлерінің әрқилылығы
жағынан да айрықша орын алатын экспонаттар.
436

Биік талғамды ата-бабаларымыздың эстетика
лық сұранысына сай келген Батыс Қазақстан
ның қайталанбас ерекшеліктерімен жасалған қос
бауырлы бас жүзік, сырға, үзбелі кісе, кемер бел
беулер сияқты әшекейлер ауқымды көлемімен,
сыртын сіркелеу, алтындау, асыл тастардан көз
орнату тәсілдерімен көркемделуі ерекше салта
натты көрінеді [2, 54 б].
Өңіржиек – бір-біріне шашбау секілді етіпү
үзбелеп бекітілген, бірнеше өрнекті алқалардан
тұратын салмақты да, тұрпатты әсем бұйым.
Музей коллекциясында өңіржиектедің ерекше
көркемдік шешімімен орындалып, ақық тастар
мен безендірілген аса көлемді бірнеше түрле
рі сақталған. Солардың ішінде ГК-52 санымен
тіркелген өңіржиек ерекше көз тартады. Бұл
бұйым бір-бірімен 6 қатарлы етіп өрілген, әсем
шынжырларымен жалғастырылған 3 үзбеден тұ
рады. Ені 6,5 см, алдыңғы екі үзбе төртбұрыш
пішінінде орындалып, төменгі үзбе ұшы сүйір
лене аяқталған бесбұрыш үлгісінде жасалған.
Өңіржиектің жалпы ұзындығы – 47 см, салмағы
– 350, 85 гр, 960 сынамалы күмістен орындалған.
Музей коллекциясындағы бұл бұйым өңіржиек
тердің көнелеу түріне жатады. Кейінгі уақытта
өңіржиектердің орнына түсті әйнектер қолданыс
тапты [2, 120 б].
Білезіктер – қазақ әйелдерінің ең көп тұты
натын бұйымы. Ақтөбе жерінде қақпақты, құй
ма, қақтама, жұмыр, шұбыртпалы білезік сияқты
түрлері кеңінен тараған. Музей қорында мұндай
білезіктердің 12 түрі жинақталған.
Белдікті қазақтың ерлері мен әйелдері бірдей
тұтынған. Бұл бұйымның музей коллекциясын
да 12 данасы жинақталған. Халқымыздың ерек
ше қасиеттері батырлық пен биліктің белгісін
дей болған ер адамдардың айыл, кісе белдіктері,
әйел адамдардың кемер белдігі және өте нәзік
орындалған қыз балалардың үзбелі белбеуі сақ
талған (3-сурет).
Әсіресе, ГК-6 санды айыл белдік тұрпатты
көлемімен, ерекше көркемделімен көз тартады.
Белдік 750, 800, 950 сынымалы күмістен орна
тылған. Жалпы салмағы 1809,05 гр, ұзындығы
– 21 см, ені – 10,5 см. Бұл бұйым музей қоры
на 1952 жылы түскен. Белдік 19 металл бөлшек
терден тұрады. Жапсырмалар қошқар мүйіз пі
шінінде орындалып, беті өсімдіктер өрнегімен
әсемделген. Бүгінгі күні жапсырмалар жасыл
түсті матаға қондырылып «Дулығалы дала пер
зенттері» экспозициясына қойылды [1, 123 б.].
Зал төрінде, осы дәстүрлі қолөнердің биік
туындысы, ата-бабаларымыздың сан мыңдаған
жылдарғы төл баспанасы – алты қанатты киіз
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үй жиһаздарымен орналасқан (4-сурет). Үйдің
сүйегін жасаушы – ойылдық шебер Т.Есниязов.
Ал, киіз үйдің ішінен орын алған республика
мызға танымал атақты ағаш шебері А.Мұратов
жасаған асадал, алтыбақан, керует, кебеженің
көзтартар әсем рельефті өрнектері, бір-біріне ұқ
самайтын, қайталанбайтын безендірулері, осы
кезге дейін міні құрамай сақтаған табиғи өсімдік
бояулары тамаша гармония құрайтын бейнелеу
шеберлігімен ерекшеленеді. А.Мұратов кезінде
Алматыдағы опера және балет театры салынған
да оның көркемдік безендіру жұмыстарын жаса
ған атақты шебер [3, 44 б.].
Енді шебердің қолынан шыққан бұйымдары
на тоқталсақ. Ыдыс-аяқ сақтау үшін ағаштан жа
салған бұйым – асадал (5-сурет). Асадалдың ас
тыңғы және үстіңгі жағында төрт суырмасы, екі
ашпалы есігі бар [4, 87 б.]. Ұзындығы – 165 см,
ені – 89 см, іші екі сүреден тұрады. Асадалдың
беті сары, қызыл, жасыл түсті өсімдік тектес жә
не ерекше ою-өрнектермен әшекейленген. Оның
астыңғы жағы азық-түлік сақтайтын кебеже рө
лін атқарса, үстіңгі бөлігін ыдыс-аяқ сақтау үшін
пайдаланады екен. Асадалдың арқалығы қалың
дау тақтайдан жасалған. Ол жасалу әдісімен,
сақталуымен, өрнектелуімен өте сирек кездесе
тін музейдегі аса құнды бұйымдардың бірі.
Ал, музейдің алтын қорына айналған бұйым
дардың бірі – киіз үйге арналған дәстүрлі «сықыр
лауық есік». Ол екі ашпалы есіктен, маңдайша
дан, екі босағадан және табалдырықтан тұрады.
Сықырлауық есіктің биіктігі – 170 см, ені – 120
см, екі босағасы мен табалдырық ендері 7-8 см.
Сықырлауық есік беттеріндегі өрнектер бедер
леніп ойылған. Оймыштың әр өрнегі өте нәзік,
бір-бірімен астасып келген. Есік бөлшектерінің
ою-өрнектері негізінен өсімдік символдық және
зооморфтық мотивтердің біте қайнасып арала
суының нәтижесінде тұтас өнер туындысы болып
шығады. Сықырлауық есік бөлшектерінің бір-бі
рімен щегесіз біріктірілгендігі көшіп-қонуға лай
ықталып жасалған [2, 106  б.].
Шебер қолынан шыққан өнер туындысының
бірі – адалбақан. Ұзындығы – 230 см. Адалба
қан ағаштан жасалған, бет жағы геометриялық
өрнектермен, төртбұрышты оюлармен алмасып
отырған. Екі жақ жанына құстың басы секіл
ді көркемделіп жасалған ілгіштер орнатылған.
Адалбақан шаңырақтың адалдығын, тазалығын,
білдіретін киелі бұйымдардың бірі. Сондықтан
ол төсек ағаштың бас жағында тұрады. Адалба
қанға тек үй іші ғана киімін ілетін болған. Міне,
сондықтан «адалбақан» сөзінің өзіндік сыры мен
мәні бар деп білуіміз қажет.
ISS N 1563-0269

3-сурет – Әйел адамдар мен ерлерге арналған белдік.
XIX ғасыр

4-сурет – Қазақ халқының төл баспанасы киіз үй
жабдықтарымен

5-сурет – Асадал, ою фрагменті. XX ғ.

Музейде сырты түгелдей сүйектеліп көркем
делген 4 қол сандық бар. Сандықтың төрт жағы
түгелдей, қақпақтың төрт жиегі мен төбесі толы
ғымен сүйектелген. Әсемдік үшін сүйек әшекей
лер астына қызыл барқыт төсеп, алдыңғы бетіне
үш үлкен шаршы ойыстырылған. Жиектеріне
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қиыстырған сүйек әшекейлердің бетіне қос мүйіз,
ирек оюлары жүргізілген. Сүйек әшекейлердің
қиысу тәртібінде олардың беттеріне жүргізілген
ою-өрнектерде симметрия заңдылығы сақталған.
Сондықтан қақпағына, жанына, алдыңғы бетіне
жапырақ тәріздес сары жезден өрнектер бедер

ленген. Оюлар өзара үндестік тауып, қол сандық
қа ерекше сән беріп тұр. Сандықтың ұзындығы –
52 см, ені – 53 см болады [1, 45 б.].
Қаншалықты бай болғанымен музейдің эт
нографиялық коллекциялары әлі де жүйелі то
лықтыруды қажет етеді.
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Мaқaлa барысында Кeңecтер үкіметі күйрегеннен кeйінгі кeзeңнeн
бacтaп АҚШ тapaпынaн Opтaлық Aзия мeмлeкeттepінe бaғыттaлып
жүpгізілгeн гeocтpaтeгиялық caяcaттың нeгіздepін, шынайы және жа
риялық мүдделерін тaлдayғa apнaлaды.
Aвтop мaқaлaдa AҚШ-тың Қaзaқcтaнғa қызығyшылығының
экoнoмикaлық тұpғыдaғы мaңы
зынa нaзap ayдapып, Қaзaқcтaнның
AҚШ-пeн экoнoмикaлық бaйлaныcтapының тұйық тұcтapын тaлдayғa
тыpыcқaн.
Мaқaлaдa AҚШ-тың Peceй ықпaлын шeктeп, өзіндік cтpaтeгия
лық жocпapлapын aнықтayы кeзіндeгі тapиxи үдepіcтep тoлық
cипaттaлaды. Aвтop Клинтoн әкiмшiлiгiнiң cыpтқы caяcи cтpaтe
гияcындaғы дүниeжүзiнiң түpлi aймaқтapынa өз ықпaлын кeңeйтyгe
бaғыттaлғaн, coның нeгізіндe Opтaлық жәнe Шығыc Eypoпaдa eлeyлi
жeтicтiктepгe жeтіп үлгepгeн AҚШ caяcaты
ның гeocтpaтeгия
лық
қaдaмдapынa бapыншa eгжeй-тeгжeйлі тaлдay жacayғa тыpыcқaн.
Coнымeн қaтap, eліміздің дүниeжүзінің өзгe eлдepі ішіндe AҚШ-пeн
тиімді дe тeң дәpeжeлі кeліccөздepгe тaлпыныcы мeн қoл жeткізгeн
жeтіcтіктepі capaптaлып, қaзaқ-aмepикaн қaтынacтapы мәceлecінe дe
epeкшe дeн қoйылaды.
Сон
дай-ақ, мaқaлa бapыcындa aмepикaндық гeocтpaтeгия
ның
бұpын-coңды бoлмaғaн жaңa жaғдaйы көpceтіліп, әcіpece XX ғacыpдың
opтacынa дeйінгі Aмepикa Құpaмa Штaттapының гeocтpaтeгиялық тә
жіpибecі тaлдaнaды.
Түйін cөздep: Қaзaқcтaн, AҚШ, гeocтpaтe
гия, Кeңec Oдaғы,
Opтaлық Aзия eлдepі, Пpeзидeнт, cтpaтeгия.
The beginning of the XXI century was marked by the collapse of the
Soviet Union, in parallel to this historical event takes place, the devel
opment Geopolitacal US strategy towards the Central Asian region. The
article provides a detailed analysis of US strategic planning, to limit the
influence of Russia.
By studying the internal and foreign policy of US President Clinton,
which was aimed at strengthening US influence on the world stage, the
author tries to give an analysis of the geo-strategic US policy, which re
sulted in a short period of time ahead of the US in the development of the
countries of Central and Eastern Europe. Along with this, the author focuses
on the development of the Kazakh-American relations.
The author describes the United States’ interest in Kazakhstan, namely
the economic sphere, it is worth paying attention to the complex eco
nomic relationships of the parties between the two countries.
Key words: Kazakhstan , the USA, geostrategy, the Soviet Union, Cen
tral Asia, the President, Strategy.
Начало ХХІ века ознаменовалось распадом Советского Союза,
параллельно данному историческому событию происходит развитие
геполитической стратегии США в отношении центрально-азиатского
региона.
В статье автор описывает заинтересованность США в Казахстане,
именно в экономической сфере, стоит обратить внимание на слож
нейшие стороны экономического взаимотношения между странами.
В статье дан развернутый анализ стратегического планирования
США для ограничения влияние России.
Изучая внутреннюю и внешнюю политику президента США
Клинтона, которая была направленна на укрепление влияния США на
мировой арене, автор пытается дать анализ геостратегической поли
тике США, в результате которого за короткий промежуток времени
США обогнала в развитии страны Центральной и Восточной Европы.
Наряду с этим автор обращает особое внимание на развитие казахс
ко-американских отношений.
Ключeвыe cлoвa: Кaзaxcтaн, CШA, гeocтpaтe
гия, Coвeтcкий
Coюз, cтpaны Цeнтpaльнoй Aзии, Пpeзидeнт, cтpaтeгия.
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Кеңестер үкіметі таратылып, ТМД құрылғанына ширек ға
сырдан астам уақыт өтсе де, аталмыш уақыт ішінде Орталық
Азия аймағында ірі саяси-экономикалық өзгерістер орын алып
үлгерді. Аймақтың географиялық орналасуы мен табиғи ре
сурстарға байлығы дүниежүзіндегі қуатты, алдыңғы қатарлы
мемлекеттердің қызығушылығын туғызды. Олар осы аймақтың
бай ресурстарынан, басқа да мүмкіншіліктерінен пайда табу
жоспарларын, геостратегияларын жасап, өз мүдделерін батыл
алға жылжытты. АҚШ бұл ретте аймақтың төңірегінде орна
ласқан басқа қуатты мемлекеттерге қарағанда геостратегиялық
маңызы бар жетістіктерге жетуде. Оның осы мақсаттағы ықпа
лы 1991 жылдан бері Еуразияның түрлі аймақтарына таралды.
АҚШ-тың осындай мақсаты бағдарланған іс-әрекеттері, бұл са
ладағы ізденістері қоғамның тәжірибелік әрі теоретиялық тұр
ғыдағы қызығушылығын туғызып, әсіресе Вашингтонның Ор
талық Азиядағы саясатын егжей-тегжейлі сараптаудан өткізуді
талап етті. Бұл орайда ғылыми шешімін таппаған әрбір мәселе
келесі бір ірі мәселені күн тәртібіне шығарып, саяси ғылымдар
алдына жаңа ғылыми міндеттер қоюда [1].
АҚШ-тың Орталық Азия аймағындағы геостратегиясын
және оның негізгі әдістерін пайдаланудың көзі саяси тарих тә
жірибесінен, ежелгі замандағы және одан кейінгі даналардың
саясат пен мемлекетті басқару туралы терең ойларынан бастау
алары сөзсіз.
Бұл тұста айта кетер жәйт мынау – геосаясат ғылымы Жер
шарының географиясы түпкілікті анықталып, ойшылдардың
Жер кеңістігін пайымдау деңгейінің артқан шағында ХІХ ға
сырдың аяғында қалыптасты. Геосаясат ғылымының даму ба
ғыты да кеңістік факторымен байланысты. Соған орай, қазіргі
таңда аталмыш ғылымның пәні мен нысаны, ауқымы Жердің
шеңберінен шығып, астрофизика және т.б. нақты ғылымдармен
байланысқа түсу үстінде деген ой түйіндеуге болады. Болашақ
қа көз сала отырып, бұл ғылым тек Жердің географиясын еске
ріп қана қоймай, сондай-ақ Күннің жүйесіндегі басқа да пла
неталардың географиясын, қозғалу траекториясын, олардың
өзара бір-біріне жақындасу уақытын, олардың тартылыс күшін
және көптеген басқа да факторлардың алпауыт мемлекеттердің
геостратегиясына тигізетін ықпалын зерттеумен айналысады
деп жорамал жасай аламыз [2, 19 б.].
KazNU Bulletin. History series. №1 (76). 2015

441

АҚШ-тың Орталық Азиядағы шынайы және жариялық мүддерлері

Адамзат тарихына ортақ құндылықтардың
идологиялық деңгейге мемлекеттік мүдде бағ
дарламасы тұрғысынан көтеріле отырып бағын
ғандығы дәлел. Бұл – АҚШ геостратегиясының
әртүрлі кезеңдер мен аймақтарда, сонымен қатар
Орталық Азияда жүргізіліп келе жатқан геост
ратегиясына ортақ әдіс-тәсіл болып табылады.
Бұл ретте идеологияның жоғарыда келтірілген
мақсаттарға жетуі үшін оңтайлы жағдайларда
алдыңғы орынға шығарылып, қолайсыз жағдай
ларда кейінге қалдырылғаны айқындалады.
Тарихта болған геосаяси тәжірибелердің не
гізінде қазіргі кездегі АҚШ геостратегиясының
құрамдас бөліктері Вашингтонның геострате
гиясындағы идеологиялық, экономикалық және
саяси-әскери факторлар АҚШ-тың мемлекеттік
мүдделеріне сай қызмет жасап, белгілі бір мақ
сатқа жетудің әдіс-айласы, жолы қызметін орын
ды атқарды. Геостратегиялық қажеттілік пен
қарапайым пайдакүнемдік АҚШ-ты өзі құрыла
салысымен жариялған идеологиялық құнды
лықтарынан кейін шегінуге мәжбүр етті. Құрама
Штаттардың геостратегиясының идеологиялық
құрамдас бөлігі ішкі саясатта қоғамды жұмыл
дырушы, топтастырушы қызметін атқарып, ал
сыртқы саясатта, керісінше, стратегиялық мүд
делерді жүзеге асыруға қажеттілік басымдық
алған кезде, тиісті елдердің ішкі саясатына ара
ласып, өзіне ыңғайлы топтардың билік басына
келуіне жағдай жасады [3, 8 б.].
Америка Құрама Штаттарының ХҮІІІ-ХІХ
ғасырлар шеңберіндегі дүниежүзілік қуатты
мемлекеттермен, ұлы державалармен қақтығыс
та, басекелестікте дамығанын оның геосаяси тә
жірибесінен-ақ көруімізге болады. АҚШ-тың
көршілес мемлекеттерге қарағандағы қуатты әрі
ұлы державалар арасында географиялық жағы
нан икемді орналасуы мемлекеттің тәуелсіздігі
мен келешек даму тағдырын қамтамасыз еткен
басты факторлар болып табылады.
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Құра
ма Штаттардың қуаты дүниежүзінің түкпір-түк
піріне таралып, теңіздермен және мұхиттармен
шекаралас елдерге, теңіз-су жолдарына: бұғаз
дарға, шығанақтарға, каналдарға бақылау орна
тылды. Батыс Еуропа, Парсы шығанағы, Таяу
Шығыс және Азия – Тынық мұхит аймақтарын
дағы бірқатар мемлекеттер АҚШ-тың әскери
тұрақтарына орын берді. ХХ ғасырдың екінші
жартысынан бері Вашингтон Кеңес Одағымен
қарсыласа отырып, жоғарыда аталған аймақ
тарға орнығып алды. АҚШ-тың Батыс Еуропаға
қатысты жүргізген геостратегиясында экономи
калық, идеологиялық және әскери-саяси компо
неттер толығымен іске асырылды. Бұған Батыс
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еуропалықтардың АҚШ-пен тарихи-мәдени тұр
ғыдан ортақ тамырларының болуы және ортақ
жауларының болуы септігін тигізді. Азия-Ты
нық мұхит аймағында Америка Құрама Штат
тарының геостратегиялық ықпалы Жапония мен
Оңтүстік Кореяда толығымен іске асырылды деп
айтуға толық негіз бар [4, 5 б.].
Кеңестер Одағы күйреген соң аталған аймақ
тарда геосаяси тұрғыдан әлсіз әрі бос кеңістік
пайда болады. Бұл АҚШ-тың геостратегиялық
бағытына үлкен әсерін тигізді. 50 жылға жуық
уақыт аралығында АҚШ Еуразияғы ықпал жа
сау геостратегиясын жоғарыдағы үш аймақ – Ба
тыс Еуропа, Парсы шығанағы және Қиыр Шы
ғыстан жүргізді. ХХ ғасырдың соңына таман
Орталық Азия аймағында Ресей ықпалының
әлсіреуі АҚШ-қа үлкен геосаяси басымдықтар
дың бетін ашып бір нүктеден үш бағытты – Пар
сы шығанағы, Ресей және Қытайға ықпал етуге
аймақтың байлығы мен қазынасын пайдалануға
өте қолайлы жағдай туғызды. Осының барлығын
зерттеу Америка Құрама Штаттарының осы ай
мақта көздейтін жария және шынайы мақсатта
рын ажыратуды талап етті [5].
Жалпы Америка Құрама Штаттарының Ор
талық Азиядағы шынайы мақсаттары оның өзін
дік ішкі қауіпсіздігімен тікелей байланысты.
Мәселен, ол елдің стратегиялық басты мүдделе
рінен туындайды: жаппай жою қаруын Орталық
Азия аймағынан шығару, оның таралмауына
шек қою; экономикалық мүдделеріне қатысты
аймақтың табиғи ресурстарын игеруде АҚШтың және одақтас елдердің компанияларына жол
ашу; әскери-саяси мақсаттарға қатысты – аймақ
тың географиялық орналасуын әскери-саяси,
экономикалық салаға бейімдеу. Бұлар АҚШ-тың
Орталық Азиядағы шынайы мақсаттарының не
гізін түзеді [6, 33 б.].
Америка Құрама Штаттарының жариялық
мақсаттарының қатарына Орталық Азия айма
ғында демократиялық қоғамды орнату мәселесін
жатқызсақ болады. Бұны АҚШ басты мақсаттар
дың бірі ретінде бет алдына ұстағанымен, шын
мәнінде ол Құрама Штаттардың әскери-саяси
және экономикалық мақсат-мүдделерін ілгері
летуге септігін тигізетін геостратегиялық әдістің
бір түрі болып табылады. Бұған дәлел ретінде
Орталық Азия елдеріне және дүние жүзіндегі
басқа да мемлекеттерге қатысты екіжақты стан
дарттардың қолданылуын жатқызсақ болады.
Орталық Азия аймағы төңірегіндегі Ресей,
Иран және Қытай мемлекеттері АҚШ-ты дү
ниежүзілік және аймақтық мәселелер аясында
қарсылас ретінде қарастырады. АҚШ өз кезе
гінде бұл елдерді өзінің халықаралық саясатта
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ғы геостратегиялық мүдделеріне ниеттес деп
есептемейді. Осыған байланысты Орталық Азия
аймағының төңірегіндегі бұл елдер аймақта
АҚШ ықпалының шексіз орнауына мүдделі де
емес. Аталған мемлекеттер өздерінің қарсы әре
кеттерін іске асыру үшін Орталық Азия едеріне
ықпал жасау арқылы АҚШ ықпалын шектеуге
мүдделі [7].
Аймаққа ықпал жүргізу деңгейі бойынша Ре
сейдің мүмкіншіліктері жоғары. Оның ықпалы
өз геостратегиясындағы жоғары деңгейдегі үш
компонент – идеологиялық, экономикалық және
әскери-саяси салаларды қамтиды. Қытайдың ық
палы қазіргі таңда экономикалық басымдығын
орнықтыру шараларымен шектелуде. Иран ай
мақ елдеріне ауыз толтырып айтарлықтай ықпал
жасаудың тетіктеріне ие болған жоқ. Осыған қа
рамастан, бұл елдерде ортақ бір мүдде бар деген
шешімге келуге болады. Бұқ аймақ тұрақтылы
ғының айқын дәлелі.
Америка Құрама Штаттарының геострате
гиясына аймақ елдерінің ұстанған саясаты да
елеулі ықпал жасайды. Ал АҚШ-тың аймақта
ғы саясатына өз қатынасын барынша ашық әрі
тиісті геостратегиялық тұрақты басымдықтар
сыз білдіріп отырған мемлекетті атар болсақ, ол
– Өзбекстан.
Өзбекстанның географиялық жағынан орна
ласуы АҚШ-тың әскери-саяси ықпалының осы
аймақта сақталып қалуының басты кепілі санала
ды. Қазақстанның Түркіменстан көлік-байланыс
саласындағы мүмкіндіктерін толықтай дамытуға
әрекет жасауы классикалық геосаясат тұрғысы
нан алғанда, АҚШ-тың геостратегиялық мүдде
леріне сәйкес келмеуі де мүмкін [8].
Аймақтағы келесі мемлекеттер, яғни Қыр
ғызстан және Тәжікстан АҚШ-қа Вашингтонның
экономикалық көмегінің мөлшеріне байланысты
қолдау көрсетіп, Ресей мен Қытайдың да ықылас
тарымен санасуға да мәжбүр болып отыр.
Орталық Азия елдерінің қатысуымен құ
рылған халықаралық әскери, саяси және эко
номикалық ұйымдардың мақсат-міндеттері қа
растырылып, Ресей мен Қытайдың белсенділігі
анықталды. АҚШ-тың белсенділігі аймақтағы
елдермен екіжақты қатынастардан байқалатын
болса, Ресей мен Қытайдың белсенділігі екі жақ
ты және көп жақты қатынастардан көрініп, АҚШ
ықпалының шектен тыс таралуына шек келтіру
де [9, 12 б.].
Орталық Азия аймағы, соның ішінде Қа
зақстан үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен
өңірдегі реформаларға қолайлы жағдай туғызу
да, экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел
жаңару жолындағы АҚШ-пен арадағы ынтымақ
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тастықты дамытуға зор маңыз берілетін болуы
керек. Қазақстанның жедел экономикалық және
саяси әлеуметтік прогресі үшін АҚШ инвести
циясын тартып, оны мақсатты пайдалану тиімді
болмақ.
Орталық Азия республикаларында демок
ратияның дамуына, азаматтық қоғамның ор
нығуына ықпал етуге АҚШ-тың қазіргі таңда
анағұрлым мүдделі екендігін естен шығармау
керек. Орталық Азия республикалары Америка
ның аталмыш аймақта жекешелендіру үдерісін
жеделдетуге, нарықтық экономика құрып, дамы
туға деген ынталылығын да өз мүдделеріне сай
етіп оңтайлы пайдалану жолдарын, тәсілдерін
саралап, бұл бағытта өз стратегиялық басым
дықтарын барынша негіздей түсуге ерекше ма
ңыз беруге тиісті. Сондай-ақ Американың Жібек
жолы туралы заңынан (1999 ж.) тиісті қорытын
ды шығарып, қажетті стратегиялық іс-шаралар
кестесін анықтауы да Орталық Азия республи
каларының өмірлік маңызды мәселелерін қор
ғауға қызмет ететіні анық. Қазақстанның ШЫҚ,
ТМД, ЕурАзЭҚ-ты реформалауға ерекше мән
беруінің републикада ғана емес, тұтас Орталық
Азия аймағында ХХІ ғасырдың ағысына қарсы
тұруға, ұзақ мерзімді стратегиялық мүдделерді
қамтамасыз етуге тигізетін оң ықпалы болары
күмәнсіз. Жалпы, Орталық Азия өңірінің, дәлі
рек алғанда, өңірдегі әр республиканың қауіп
сіздігін қамтамасыз ету, іске асырылып жатқан
реформаларға қолайлы жағдай туғызу барынша
интеграциялануды талап етеді. Осы орайда біз
дің Елбасымыздың Орталық Азия елдері Одағын
құру туралы ұсынысының өңірдегі әрбір мемле
кет үшін өмірлік маңызы мол болып отыр [10].
АҚШ геостратегиясының қалыптасуы мен
дамуындағы басым бағыттар оның тиісті аймақ
тарға экономикалық, саяси, идеологиялық, әске
ри бақылау орнатып, өз мүдделерін тиімді түрде
жүзеге асыру қажеттіліктерімен айқындалады.
АҚШ-тың дүниежүзінің түрлі аймақтарына
қатысты геостратегиялық тәжірибесі оның Ор
талық Азиядағы геостратегиясына тиісті мүд
делерін іске асырудағы идеологиялық, саясиэкономикалық факторлардың басымдығымен,
тұрақтылығымен ерекшеленеді, ал бұл ерекше
ліктер осы Орталық Азия өңірінің географиялық
жағдайымен сипатталады.
Орталық Азияға АҚШ-тың жүргізіп отырған
геостратегиясына ықпал жасайтын басты фак
торларды анықтаудың үлкен ғылыми және прак
тикалық маңызы бар. Америка Құрама Штат
тарының Орталық Азиядағы геостратегиясына
ықпал жасайтын факторлар қатарында тараптар
мүдделеріндегі сәйкестік пен үйлесімділіктің әрі
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өзара тиімділіктің орын алуы барынша оң ық
палға ие. Сондай-ақ Орталық Азия аймағында
АҚШ-тың геостратегиялық басымдыққа ие бо
луға ынтасы өңірдегі және сол аймақпен шектес,
сонымен қатар басқа да мемлекеттердің өз мүд
делерін қорғауы мен жүзеге асыруы жолындағы
белсенділігін арттырады [11].
Кеңестер Одағы күйреген соң, биполярлық
тепе-теңдік жойылып, халықаралық саясат пен
экономикада Америка анық басымдыққа қол
жеткізді. Ғалымдардың бірқатары ХХІ ғасыр
дың бірінші ширегінде АҚШ-тың белсенділігі
мен басымшылдығы сақталады әрі тұрақты деп
есептеді.
Американың әкономикалық жағдайын, тех
нологиялық және ғылыми жетістіктерін пайдала
нып, әскери қолдауына сүйенуге Орталық Азия
мемлекеттері мүдделі болды. ХХ ғасырда Герма
нияның батыс аймағының, Жапонияның, Шығыс
Азия жолбарыстарының пайда болуы АҚШ-тың
геостратегиялық мүдделерін іске асырудың кезек
күттірмейтіндігінен туындады. Ал оның қарсы
лығына ұшыраған мемлекеттер соққыға алынып,
қысым көрумен болды. Американың Югосла
виедегі әскери операциялары екіншідүниежүзілік
соғыстан кейін қалыптасқан халықаралық саяси
қатынастар жүйесін шайқалтып жібергені ай
қын. Сондай-ақ аталмыш операциялар АҚШ-тың
биполярлы кезеңнен кейін өзгере бастаған әлем
дік халықаралық саяси жүйеге деген көзқарасын
білдірмейді деп те айтуға болмайды. Америка
ның ХХ ғасырдың аяғындағы және қазіргі кез
дегі халықаралық қатынастарда жасап отырған
іс-әрекеттерінен осы көзқарастың бағыт-бағдары
қандай екенін байқауға болады. Америка үшін
оларға ыңғайлы болатын халықаралық экономи
калық, саяси және идеологиялық ортаны қалып
тастыру өте маңызды. Осындай ортаны қалыптас
тыру үшін Ақ үйдегі әкімшіліктер өз саясатында
идеологиялық факторды – «адам құқығы», «на
рықтық экономика», «демократия» сияқты және
т.б. құндылықтарды алға жылжытуда. Бұл құн
дылықтардан бас тартып, Американың сыртқы
саясатының ықыластарына қайшы келген мем
лекеттер соққыға алынып, зардап шегуде. Аме
риканың халықаралық саясаттағы дәл осындай
іс-әрекеттері жаңа құбылыс емес. Бастапқыда
Ақ үй әкімшіліктерінің назары Америка құрлық
тарымен шектелді. Американың осы жерлерде
нығайып, өз үстемдігін орнатуы, – оның әлемдік
деңгейдегі үстемдікке қол жеткізуіне жол ашты.
Өз кезегінде бұл жолда жүргізіліп отырған саяси бағыттар мен бағдарлардың негізіне тарихта
өз көріністерін тапқан геостратегиялық тәжірибе
жатты [12].
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Американың Орталық Азия аймағында жүрі
зе бастаған сыртқы саясатын қарастырғанда үш
кезең нақты аңғарылады.
Бірінші кезең – 1991-1995 жылдар аралығы;
Бұл Американың қауіпсіздік мәселелерінің ше
шіліп, идеологиялық және экономикалық мүд
делерінің анықталған кезеңі болып табылады.
Аталмыш кезеңде Америка Құрама Штаттары
Орталық Азия мемлекеттерімен дипломатиялық
байланыстарды орнатып, жаңадан пайда болған
мемлекеттердің қалыптасуына ықпал ете баста
ды. Орталық Азия мемлекеттері халықарлық қа
тынастардың жүйесіне кірігіп, демократиялық
жолмен дамуды ұйғарды. Ал АҚШ жаңадан қа
лыптасқан халықаралық ортаға бейімделіп, сол
ортада өз мүдделерін белгілеп, оларды жүзеге
асыруға бет алды.
Екінші кезеңе 1996-2000 жылдар аралы
ғын жатқызамыз. Бұл кезеңде Америка Құрама
Штаттары аймақтың табиғи қорларын белсенді
игеруге кіріскен шақ. Бұл тұста батыстың кө
мегімен Орталық Азия елдері жүргізген саясиэкономикалық реформалар өз нәтижелерін бере
бастаған болатын. АҚШ капиталының аймаққа
кіруі Орталық Азия төңірегіндегі геосаяси ахуал
дың ширауы кезінде орын алды. Негізгі мәселе
Каспийдегі мұнай-газ қорларын тасымалдау
ға қажетті құбырлардың бағытын анықтаумен
байланысты болды. Қуатты елдердің аймақтағы
мүдделері мен ықпалының айқындала түсуі мен
аймақ елдірінің дербес дамуға бейімделуі осы
кезеңге сай келді.
Үшінші кезең – 2001 жылдың 11 қыркүйегі
нен басталып, қазіргі таңға дейін жалғасуда.
Аталған үш кезеңнің әрқайсысының ерекше
ліктерін анықтау, олардың өзегінде жатқан ор
тақ желіні көрсету, жалғастық жолдарын байқау,
бүгінгі күннің ең алдыңғы ғылыми мәселелері
нің қатарын толықтырып отыр.
Кеңестер үкіметі ыдыраған соң Америка Құ
рама Штаттары бірден Ресейдің ықпалын шек
теп, өзінің стратегиялық мүдделерін анықтай
бастады. Клинтон әкімшілігінің сыртқы саяси
стратегиясында дүниежүзінің әртүрлі аймақта
рына кіруге, өз ықпалын кеңейту мәселелері ба
сымдыққа ие болды. Бұл кезекте АҚШ Орталық
Азияда едәуір елеулі жетістіктерге жетті. Қазіргі
таңда Орталық Азияның бірқатар елдері Амери
каның дүниежүзілік және әртүрлі аймақтарында
ғы стратегиясы, саясаты әлемдік гегемондығын
сақтауға, нығайтуға бағытталуда. Орталық Азия
елдері аталмыш жағдайды сезіп қана қоймай, өз
мүдделерін көздей отырып, оған тиісті жағдай
жасап бағуда. Бұл өте күрделі саяси үдеріс бо
лып отыр. Оның барысы мен басты мақсаттары,
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салдары мен нәтижелері қандай болатынын әзір
ге кесіп айту қиын. Дегенмен оны білу Орталық
Азия елдері үшін өте маңызды.
Еліміздің Президенті Н.Ә. Назарбаев өзі
нің белгілі «Сындарлы 10 жыл» атты еңбегінде:
«Каспий төңірегіндегі бірнеше «күш орталық
тары» – АҚШ, Ресей, Қытай, Еуропалық Одақ,
Түркия, Иран, Парсы шығанағы елдерінің аса
маңызды өмірлік мүдделері айрықша өткір қақ
тығысқа түскен» [13], – деп айқындайды. Осын
дай тұстарға назар сала отырып, АҚШ-тың
геостратегиясындағы бірқатар мәселелерді зерт
теу қажеттелігін сезінеміз.
Дүниежүзіндегі ең қуатты мемлекет саяса
тының Қазақстанға келтіре алатын кереғар сал
дарының алдын алу және пайдалы жақтарын
нығайтуды сараптап талдау Америка Құрама

Штаттарының Орталық Азия аймағы мен көрші
лес мемелкеттердің геосаяси тәжірибесі аясында
жүргізетін саясатын зерттеуді талап етеді.
Кеңестер үкіметі ыдыраған соң, АҚШ Ор
талық Азияны игеру, онда орнығу мүміндігіне
ие бола бастады. 2001 жылдың күз айына дейін
АҚШ Орталық Азияда негізінен экономикалық
тұрғыдан белсенділік көрсетті. Аймақтың көмір
сутегі ресурстарын өндіруде америкалық ком
паниялар жетекші орындарға ие бола бастады.
Ауғанстандағы антитеррористік операциялар
дың нәтижесінде Америка Құрама Штаттары
ның әскери өкілдері жаңа тұрақ базаларын ор
натуға мүмкіндік алды. Осы аймаққа кіретін үш
ел – Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан өз
аумақтарын АҚШ пен оның одақтастарының әс
керлеріне ашық деп жариялаған болатын.
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Бұл мақалада XX ғасырдың басындағы Кеңес үкіметінің Қазақ
стандағы сауатсыздықты жою науқаны барысындағы атқарған ісшаралары туралы айтылады. Осы уақыт ішінде республиканың мә
дени-рухани келбеті түбегейлі өзгерді. Халықтың білім алу әлеуеті
нығайып, мәдени-ағарту мекемелерінің кең ауқымды желісі қа
лыптасты. Ғылым халық шаруашылығының болашағы зор саласына
айналып, кәсіби өнердің негіздері қаланды. Алайда кеңестік жүйе
нің саясаты қоғамның бүкіл рухани саласын сталиндік басшылыққа,
марксизм-ленинизмнің принциптері мен сара жолына бағындырып,
оқу орындарының, клубтардың, театрлардың, ғылыми-зерттеу инс
титуттарының мамандардың қызметі қатаң партиялық бақылауға
алынды. Жеке адамның шығармашылық еркіндігін, мәдениеттің жа
сампаздық мүмкіндігін шектеу, қуғын-сүргін шаралары елімізде аза
маттардың дүниетанымы мен өмір салтында таптық идеологияны қа
лыптастырудың басты себептері болды, Қазақстан бүкіл КСРО-дағы
сияқты әлемдік мәдени процестерден тыс қалды.
Сондай-ақ, мақалада елімізде сауатсыздықты жою науқаны ба
рысында ашылған бастауыш пен орта мектептер және ЖОО-дары
туралы, ондағы орын алған бірқатар кемшіліктер туралы айтылады.
Мақалада әртүрлі статистикалық мәліметтер келтірілген.
Түйін сөздер: сауатсыздық, кеңестік, большевик, мектеп, ЖОО,
ағартушылық, саясат, жүйе.
In this article tells about the measures of Soviet Government in order
to eradicate of illiteracy in Kazakhstan. During this time, the country’s cul
tural and historical complexion has changed dramatically. Strengthen the
educational potential of the population, have been formed a wide cultural
and educational institution systems. Science became the most promising
sector of national economy and formed the foundations of professional art.
However, the policy of the Soviet system guided all spiritual sphere of so
ciety into Stalinistic manual, into the principles of Marxism-Leninism and
took under strict control the specialists of schools, clubs, theatres, scientif
ic-research institutes. Restriction of person’s freedom of creativity, to limit
the possibility of creative culture, repression – all of these were the main
reasons of forming wrong ideology in the people’s lifestyle and outlook.
Kazakhstan stayed out from cultural processes, such as in the whole USSR.
Also in this article tells about primary and high schools, universities
which opened during eradication of illiteracy, about the deficiencies oc
curred there. In article you can meet a lot of statistical information.
Key words: illiteracy, soviet, school, the university, education, policy,
system, bolshevik.
В данной статье расказывается о мероприятиях начала 20 века,
направленных на уничтожение безграмотности, проведенных сове
тским правительством в Казахстане. В течение этого времени пол
ностью изменился культурно-духовный облик республики. В данный
период развивалось государственное образование и в огромном
количестве открывались культурно-просветительские учреждения.
Наука превратилась в сферу деятельности, которая являлась буду
щим народа, и были заложены основы профессионального искусс
тво. Но политика советского правительства подчинила марксистсколенинскому принципу всю культурную и духовную сферу, а также
учебные учреждения клубы, научные институты, театры и т.д. были
взяты под жесткий контроль партии. Казахстан отстал от мировых
культурных процесов СССР.
Ключевые слова: безграмотность, советский, большевик, ВУЗ,
политика.
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Россияны үш жүз жыл бойы билеген Патшалық режимі XX
ғасыр басында қоғамдық прогрестің бұғауына айналып, жаңа
жолға түсудің қажеттігін уағыздаған, сол үшін күрескен саяси
күштердің дүниеге келуіне түрткі болды. Осынау ағымдардың
және күштердің біреуі большевизм болатын. Большевиктер
Россияның болашағын социалистік революциямен, пролета
риат диктатурасымен анықтау керек деп білді. Өз мақсатына
жетудің, және жаңа қоғам орнатудың жолдары мен әдістері
туралы большевистік теорияда сауатсыздық мәселесіне үлкен
орын берілген. Бұл кездейсоқ емес еді. Өйткені билік үшін кү
рес бұқара халықтың көңіл-күйін, назарын өзіне аудару үшін
күрес деген сөз. Қалың көпшіліктің ойынан шыға алған саяси
күш қана шын мағынасында билікке қол соза алады. Әрине,
большевиктер партиясы Россия халқының сенім артқан жалғыз
ғана саяси ағымы болды деген тұжырымнан аулақпыз. Деген
мен, большевиктер алға тартқан бағдарламада елдегі сауатсыз
дыққа байланысты орнықты ой түйіндер мен ұсыныстар бар
еді. Енді оларға қысқаша болса да тоқтала кетейік. Себебі бүкіл
Кеңестік Россиядағы сияқты Қазақстанда да сауатсыздықпен
күрес, оның барысы мен нәтижелері большевиктік бағдарлама
шеңберінде анықталды.
Сауатсыздық, оның мәні мен қайнар көздері, хат таны
маушылықты жоюдың саяси-әлеуметтік, экономикалық, ха
лықаралық, т.б маңызы жайлы большевиктер партиясының
көрнекті қайраткерлері А.В. Лундчарский, И.К. Крупская, Пок
ровский, М.В. Фрунзе, Бубиов аз жазған жоқ. Әйткенімен, бұл
мәселеде большевиктерге ұстаз болып, үлгі көрсеткен, нақты
істің басы-қасында тұрған ірі тұлға В.И. Ленин еді.
Қазан төңкерісіне дейін жазылған еңбектерінде Россиядағы
сауатсыздықтың биік дәрежеде қалып отырғанын Ленин капи
талистік қатынастардың жеткіліксіз дамуымен, әсіресе дерев
няда сақталып, қалған феодалдық тәртіптермен тығыз байла
ныстыра түсіндірді. Әртүрлі статистикалық деректерді зерттеу
негізінде деревнядағы сауатсыздықтың өзі біркелкі еместігін,
мәселен, жер шаруашылығымен айналысатын шаруаларға қа
рағанда жер шаруашылығынан басқа кәсіпті қуған шаруалар
дың сауаттылығы жоғарырақ болатынын 1897 жылы айтса, бұл
ойын кейініректе жазылған «Россиядағы капитализмнің да
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муы» деген шығармасында және қайталады [1,
364-365б.].
Қандай ғана болмасын қоғамдық құрылысқа
таптық тұрғыдан баға беруге әзір тұратын боль
шевиктер көсемі сауатсыздықтың дем берушісі ка
питалистер мен помещиктер деп ұқты. Үстем тап,
Лениннің пайымдауынша, жұмысшылар мен ша
руаларды қараңғы, надан күйде қалдыра отырып,
өзінің тыныштығын қамтамасыз етумен қатар,
қанаудың зорлық-зомбылықтың асқынған түрін
жүргізуге мүмкіндік ала алады екен [2, 278-280 б.].
Әрине, бұл жерде Россиядағы сауатсыз
дықты үстем тап саналы түрде сақтап отырды
деген тезиске күмән келтіруге болар еді. Импе
рияның мешелдігі техникалық, технологиялық
тұрғыдан артта қалудан туындаса керек. Жаңа
техника мен технологияны ерттеген елдердегі
капиталистер мен помещиктер қол астындағы
адамдардың сауатты болғанын еріксіз қалайды.
Қанаушыларға еңбек адамының сауатты болға
ны ұнамайды деген өз қағидасына 1913 жылы
жазылған «Халық ағарту министрлігінің саяса
ты туралы мәселе жөнінде» мақаласында Ленин
нің өзі қайшы келіп жатады. Мұнда өркениетті
елдер Швецияда, Швейцарияда, Данияда, Гер
манияда, Америка Құрама Штаттарында тағы да
басқа мемлекеттерде хат танымайтындар жоққа
тән дейді [3, 125-135 б.]. Ал, бұл мемлекеттер
дегі капиталист те, помещик те Россиядағыдан
өзгеше емес еді. Яғни, мәселе капиталист пен
помещиктің бар-жоғында емес, сауатсыздық
қа, оқу-ағарту ісіне сұранымның қоғам өмірінде
орын алуында. Егер капиталистер мен помещик
тер жүрген жерде сауатсыздық жойылмайтын
болса, күні бүгінге дейін әлем халқының негізгі
дені оқи, жаза білмейтін күйде қала берер еді.
1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін Қазақ
станда жаппай сауатсыздықты жою мен халық
ағарту ісін дамыту мәдени өзгерістердің басты
бағыты болды. XX ғасырдың басында халық
ағарту ісі қоғамының қосалқы жүйесі ретінде те
рең дағдарысқа душар болды. Халықтың басым
көпшілігі оқи да, жаза да алмайты еді, миллион
даған балалар мектепке бармады, оқу орындары
мен педагогикалық кадрлардың аса тапшылы
ғы байқалды. Сондықтан большевиктер халық
ағарту саласында кешенді және батыл шара
ларға кіріскен кезде, қос мақсатқа бірдей жету
ді: біріншіден, қарапайым адамдардың ықпалы
мен сеніміне кіру; екіншіден, бұхара халықтың
санасын маркстік-лениндік идеологияны сіңіру
ді ұйғарды.
БОАК-тың 1918 жылғы 16 қазандағы «Бірің
ғай еңбек мектебі туралы» Ережесі, РКСФР Ха
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лық ағарту комиссариатының 1918 жылғы 31 қа
зандағы «Ұлттық азшылық мектептері туралы»
қаулысы, В.И. Ленин 1919 жылы 26 желтоқсан
да қол қойған «РКСФР халықтары арасындағы
сауатсыздықты жою туралы» декреті осы шара
ға мемлекеттік сипат берді. 1920 жылдан жергі
лікті халық ағарту бөлімдерінің жанынан сауат
сыздықты жою жөніндегі төтенше комиссиялар
құрыла бастады, олар хат танымайтындардың
есебін алуды ұйымдастыру, педагогика кадрла
рын даярлау, мектептер мен курстар ұйымдас
тыру, оқу құралдарын шығарумен айналысты.
1920-1921 жылдары сауатсыздықты жою бой
ынша 2412 қызыл отау жұмыс істеп, онда 72232
адам сауат ашты [4, 56 б.].
Билікке қолы жеткен большевиктер ка
питализмнен социализмге өту дәуіріндегі тү
бегейлі өзгерістерді сауаттылықтың өсуімен
тікелей байланыстырды. Алғашқа алты жыл
ішінде Халық Комиссариаты кеңесінің оқуағартуға байланысты 200-дей деректері мен
қаулысы дүниеге келді. Елді электірлендіру,
шаруалары ұжымдастыру, мемлекеттік аппа
рат жұмысын жолға қою, әйелдер мәселесін
шешу, ұлт мәселесін шешу – бәрі сауатсыз
дыққа келіп тіреледі деп есептелді. 1919 жылы
наурыз айында қабылданған коммунистер бағ
дарламасында 16 жасақа дейінгі ер және қыз
балалардың бәріне тегін, міндетті жалпы және
политехникалық оқу оқыту, оқушыларды мем
лекет есебінен тамақпен, киіммен, оқу құрал
дарымен жабдықтау, коммунизм идеяларымен
қаруланған мұғалім кадрларын даярлау, ең
бекші халықты халық ағарту ісіне белсендірек
қатыстыру, жұмысшылар мен шаруалардың
өз бетімен білім алуына және өз бетімен жеті
луіне көмек көрсетілетіні айтылды. Сауатсыз
дықты жоюға байланысты болшевиктік іс-қи
мыл жоспарында басқа да ұтымды сәттер бар
еді. Мәселен, бұл қысқа мерзімді науқан емес
тігі, ұзаққа созылатындығы, қиыншылықтарға
тап болатыны дұрыс айтылды. Алғашқыда Ор
та Азия мен Қазақстандағы, басқа да шет ай
мақтардағы мәдениет құрылысы мәселелерін
жалпы нұсқау берумен шешу мүмкін еместігі,
жергілікті ерекшеліктерге назар аудару керек
тігі сирек те болса айтылып жатты.
Большевикткер сауатсыздықты жоюды
әлемдік революция талабымен көргісі келді. Мә
селен, Ленин өзінің бір сөзіне даярлаған жос
парында мынадай жолдарды жазған екен: «Біз
социализмнің Россияда ғана емес, бүкіл дүние
жүзінде жеңуі үшін күресеміз. Бұл күресте ха
лыққа білім берудің айрықша маңызы бар».
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Ленин сауатсыздықпен күресті дүниежүзілік
маңызы бар деумен қатар бұл істің ұсақ-түйегіне
дейін араласты. Бірінші қадам ретінде сауатты
балаларды жұмылдыруды ұсынды. Оны «қара
пайым, аса қажетті іс», «әрбір сауатты адамның
бірнеше сауатсыз адамды оқыту өзімнің мінде
тім» деп қарауына жеткізер шара ретінде ұғын
дырды.
Бастапқы кезде мектептер мен сауат ашу
курстары депутаттар кеңесінің, ревкомдардың
және басқа да мемлекеттік құрылымдардың
шешімдерімен, сондай-ақ интеллингенцияның
немесе хат танымайтындардың өздерінің баста
масымен ашылып отырды. Мәселен, 1917 жылы
қарашада жұмысшы және солдат депутаттары
ның Әулиеата қалалық Кеңесі, сауат ашу мекте
бін ұйымдастыру мүмкіндігін қарағаннан кейін,
қажетті қаржы бөлуге шешім шығарды. 1918
жылдың бас кезінде осындай мектептер Верный,
Семей, Ақмола қалаларында және тиісті оқу-ма
териалдық жағдайлары мен ұстаз табу мүмкін
діктері бар елді мекендерде ашылды. 1918 жылы
жазда Жетісу облыстық Кеңестерінің револю
циялық органы – «Заря свободы» газеті Верный
мұғалімдер одағының барлық жастағы азаматтар
мен азаматшалар үшін бес мектеп және аздап қа
на хат танитын, ежелеп оқи білетіндер үшін бір
мектеп ашу жөніндегі шешімін жариялады. Қа
тынас қағазда «сабақтың жұмыстан бос уақытқа
және оқығысы келетіндердің келісіміне сай үй
лестірілетіні көрсетілді» [5, 225 б.].
Сауатсыздықты жою жұмысының мақсаты
мен міндеттерін, оның мазмұнын қалалар мен
ауылдардағы ересектер арасындағы сауатсыз
дықты жою бойынша курстар ұйымдастыру ту
ралы 1918 жылғы 26 шілдедегі Түркреспубли
касы Халық ағарту комиссариатының Ережесі
және 1919 жылғы 3 желтоқсанда қабылданған
Түркреспубликасы Кеңесі ОАК-нің ересектер
арасында міндетті оқытуды енгізу туралы Дек
реті барынша айқын белгілеп берді.
Декреттің кіріспесінде мәдениет пен ағарту
ға таптық тұрғыдан қарау тенденциясы бірден
көзге түседі. Онда капиталмен және жұмысшышаруа Кеңес өкіметінің жауларымен күресетін
табанды және саналы күрескерлерді дүниеге
әкелу үшін, бұқараны топтастыру және ұйым
дастыру үшін қажетті құрал мәдениет пен ағарту
болып табылады делінген.
Декрет 17 мен 50 жас аралығындағы ере
сектерді хат тануға үйретуді күн тәртібіне қой
ды. Ағарту комиссариаты кешкі мектептер мен
курстар жүйесін кеңейтуге, сауатсыздықты жою
ісіне барлық сауатты адамдарды тартуға міндет
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телді. Сауатсыздығын жоюға кіріскен адамдар
дың жұмыс күні 2 сағат қысқарып, айлығы сақ
талынатын болды. Бірақ декреттің асығыс әрі
мәселенің байыбына бармастан даярланғанды
ғы, асыра сілтеуге ұрындыратындығы респуб
лика басшыларын алаңдатпады. Мәселен, бұл
құжат қалалардағы 17 мен 50 жасаралығындағы
сауатсыздарды 6 ай ішінде, ауыл-селолардағы
сауатсыздарды 9 ай ішінде хат танып шығуға
міндеттеді. Міндетті оқудан бас тартқандар кә
сіпшілер одағынан шығарылып, төмен білік
тілікті талап ететін жұмысқа ауыстырылатын
болды. Ал, белгіленген мерзім ішінде сауатын
ашпағандар жұмыстан мүлде қуылады делінді.
Ал, 6 немесе 9 ай өткеннен кейін сауатсыз адам
ды жұмысқа алған мекеме я жеке тұлға револю
циялық трибуна алдында жауап беретін болып
анықталды [6, 83-84 б.].
Сонымен, кеңестер сауатсыздық мәселесін
мемлекеттік маңызы бар іс дәрежесіне көтере
отырып, оны салиқалы, жүйелі, тиімді жолмен
шешуді таңдамай, күш қолдану, мәжбүр ету тә
сіліне көшті. Ал, миллиондаған сауатсыздарды
бір жылдан аз мерзім ішінде оқу-сызуға үйрету
үшін қанша қаражат, мұғалім, оқулық, мектеп
үйі т.б. керек екендігі, олардың бар-жоғы есеп
ке алынбады. Қолы көтере алмайтын шоқпарды
беліне байлаған Кеңестер жүйесі өз қағазынан
өзі жерініп, су аяғын құрдымға айналдырып жі
берді. Тұтас бір республиканы дүрліктірген қа
те шешім үшін жауап берген ешкім табылмады.
Әміршіл-әкімшіл жүйе осылай бой көтере бер
ген еді.
Жіберілген қатені арада 9 ай өткеннен соң
Түркістан республикасының Халық Комиссарлар
кеңесі тезге салған болды. 1920 жылғы 17 қыр
күекте қабылданған «Халық арасындағы сауат
сыздықты жою туралы» декретімен ол енді 8 бен
40 жас аралығындағы сауатсыздарды жазу-сы
зуға үйренуге міндеттеді. Декреттің орындалуы
негізінен халық ағарту комиссариатына жүктел
ді. Оған халық үйлерін, шіркеулерді, діни үйлер
ді, клубтарды, жекеменшік үйлерді, фабрикалар
мен заводтарды, кеңес мекемелеріндегі лайық
ты деген бөлмелерді сауатсыздықты жою ісіне
пайдалануға құқық берілді. РКП-ның жергілікті
ұялары, коммунистер жастар одағы, кәсіпшілер
одағы, әйелдермен жұмыс істеу комиссарлары,
т.б. бұл науқанға тартылатын болды [6, 84-85 б.].
Халкомкеңес декреті Орталық Атқару Ко
митеті қабылдаған декреттен өзгешелеу болып
шықты. Біріншіден, мұнда сауатын ашушылар 8
бен 40 жас арасын қамтыды. Яғни, бір оқпен екі
қоянды құлатуға мүмкіншілік ашылды. Өйткені,
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8 бен 17 жас аралығындағылар негізінен сауатын
ашумен емес, мектепте оқумен айналысады ғой.
Бұл сауатсыздық ісіне бөлінген ақшаны үнем
деуге мүмкіндік береді. Ал, 50 жастан 40 жас
қа шегеру де осы мақсатты көздегені түсінікті.
Екіншіден, сауатын ашушылар ана тілінде, жер
гілікті тілдің бірінде немесе орыс тілінде оқуға
ықтияры бар делінген. Үшіншіден, Халкомкеңес
декретінде репрессялық шаралар қарастырыл
мады. Төртіншіден, сауатсыздықты жою мерзімі
шектелмеді. Осынысымен ол науқанды сипатқа
ие болудан қалды.
Қысқасы, алғашқыдағы асығыс әрі қоқан-ло
қы мазмұнындағы декреттің сабақтарынан дұ
рыс қорытынды шығарылды.
Осы кезеңдерде мектеп білімінің мәселелері
барлық деңгейлердегі Кеңестер съездерінде тал
қыланды.1914-1915 оқу жылында 2011 мектеп
болса, 1920-1921 оқу жылында республикадағы
мектептердің саны 2410-ға жетті. Алайда, мек
теп құрылысындағы қиындықтар жетіп артыла
тын еді. Мәселен, мектептерді ұстау жергілікті
бюджетке берілген жаңа экономикалық саясат
(ЖЭС) жағдайларында бастауыш сыныптарда
оқитын оқушылардың саны 1921-1922 оқу жы
лындағы 172 мыңнан 1922-1923 оқу жылында
114 мыңға дейін кеміді. 1924-1925 оқу жылында
мектеп жасындағы қазақ балаларының 12 %-ы
ғана бірінші сатыдағы мектеппен қамтылды [7,
280-281б].
Мектепте білім беру мәселесін жетілдіру
көпшілік мектептерде қажетті материалдық-тех
никалық базаның болмауының, сондай-ақ мұға
лім кадрларының жетіспеуінен де тежеліп отыр
ды. 20-жылдардың соңына қарай мектепте білім
беру проблемасының шешілмеуі айқын фактіге
айналды. Ол халық шаруашылығын индустрия
ландыру үрдісінен шыға алмады, сауатсыздық
ты жою туралы барлық іс-шаралар ақсап жатты.
Сауатын ашпаған жастар индустриялық еңбек
салаларына кіруге жарамсыз боды.
1930 жылы 27 тамызда республика ОАК жә
не ХКК қаулысымен жалпыға бірдей міндетті
бастауыш оқу енгізілді. Көшпелі халық тұратын
мекендерде 8 жастағы балалар үшін жалпыға
міндетті бастауыш оқу 1931 жылы көктемде бас
талды. Бастауыш мектеп курсынан өтпеген есей
ген балаларды оқыту жеделдетілген оқу түрінде:
екі жылдық және бір жылдық мектеп-курстарда
жүзеге асырылды.
30 жылдардың соңына қарай міндетті бас
тауыш оқуды жүзеге асыру іс жүзінде аяқталды.
1937 жылы балаларды бастауыш оқумен қамту
96 %-ға жетті. Ұлы Отан соғысының қарсаңын
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да республикада 7,5 мыңнан аса мектеп жұмыс
істеді. Сол мектептерде 1 млн-нан астам балалар
оқыды. Жалпыға міндетті оқуға жататын мектеп
жасындағы балалар 98,9%-ға оқумен қамтылды
[8, 99 б.].
Сонымен қатар мектептің білім беру ісінде
ірі кемшіліктер орын алды. Тоталитарлық ре
жим мектептерді тіл алғыш және идеологиялан
дырылған ұрпақ тәрбиелеудің құралына айнал
дырды. Оқулықтардың мазмұны, пионер және
комсомол ұйымдарының қызметі оқушылардың
санасы мен мінез-құлқына сталинизмді, кеңеске
жат нәрсенің бәрін жек көруді, партияның саяса
ты мен идеологиясына соқыр сеніммен берілуді
сіңіруге бағытталды. 30-жылдардағы оқу жос
парынан алашордалыұтар мен «халық жаула
рының» кітаптары алынды. 30-жылдардың бас
кезіндегі ашаршылық, қазақ ауылдарындағы
күйзеліс, интеллигенцияға қатысты қуғын-сүр
гін ұлттық мектеп үшін қасіретке айналды. Мек
теп құрылысының проблемалары мен қиындық
тары Ұлы Отан соғысы жылдарында одан сайын
шиеленісе түсті. Жоғары сыныпта оқитындар
дың бірқатары Қызыл Армия қатарына шақы
рылды немесе оқуды тастап, майданға кеткен
әкелері мен ағаларының жұмыс орындарына
тұрды.
Сауатсыздықты жою науқаны аясында мек
теп мәселесі ғана емес жоғарғы оқу орында
ры мәселесі де қаралды. 1918 жылы наурызда
Верный қаласында құрамы 22 адамнан тұратын
Жетісу ауылшаруашылық училищесі ашылды.
Осы жылдың 10 қарашасында Верный қаласын
да мұсылман мұғалімдер семинариясын ашуға
қатысты дайындықтың аяқталуы туралы хабар
лады. Училищенің құрылымын екі дайындық
және бір негізгі сынып бойынша ұйымдастыру
ұйғарылды [9, 2 б.]. 1919 және 1920 жылдарда
Орынборда, Ордада және Семейде Халық ағар
ту институттары ашылды. Кәсіби оқу орында
рының желісін кеңейту барысында жалпы білім
деңгейі төмен жергілікті жастардың ЖОО мен
техникумдарға арналған бағдарламаларды иге
руге шамалары жетпейтіндігі айқын аңғарылды.
Сондықтан студенттердің осы категориясы үшін
жұмысшы факультеттері ұйымдастырылды. Қа
зақстандағы бірінші жүмысшы факультеті 1921
жылы Орынборда ашылды.
1928 жылы 10 маусымда ХКК педагогика
лық, ауыл шаруашылық және медициналық үш
факультеті бар Қазақ мемлекеттік университе
тін ашу туралы шешім қабылданды. Универси
тет осы жылы қазанда ашылды, кейіннен Қазақ
педагогикалық институты болып қайта құрыл
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ды. Қазіргі таңда Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті болып табылады.
Көп ұзамай Алматы мал дәрігерлік, Қазақ ауыл
шаруашылығы, медицина, Орал педагогикалық
институттары ашылды. 1934 жылы 19 қаңтарда
Қазақ мемлекеттік университеті құрылды, ол қа
зіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ
ситеті.
Соғыстың қарсаңында республикада 20 жоға
ры және 118 орта арнаулы оқу орындары болды,
оларда 40 мыңнан аса студенттер оқыды. Бірақ
бұл көрсеткіш те жеткіліксіз еді. Себебі, білікті
мамандар тапшылығы барлық салаларда айқын
сезілді. Соғыс жоғары мектептің дағдылы өмірін
өзгертті. Қазақстанға Ресей және Украинаның
бірқатар ЖОО-ры эвакуацияланды. Сол себепті
еліміздің ЖОО-да жаңадан факультеттер қосы
лып, ауқымы кеңейді. Соғыстың аяқталуына қа
рай білікті мамандардың кейбір категорияларын
және бірқатар ЖОО студенттерін әскерге шақы

ру шектеліп, уақытша жабылған ЖОО-дары қал
пына келтірілді. 1945 жылы республикадағы жо
ғарғы және орта оқу орындарында 45 мың адам
оқыды.
Сонымен, Кеңес өкіметінің ширек ғасыры
ның ішінде Қазақстандағы халық ағарту саласы
ның жүйесі сапалық тұрғыдан қалыптасты. Сан
жағынан да, сондай-ақ халықты қамту жағынан
да республиканың оқу орындары революцияға
дейінгі кезеңнің көрсеткіштерінен бірнеше есе
асып түсті. Білімнің етек жаю мәселесін шешкен
большевиктер процестің мазмұндық жағын ол
қы соқтырып алды. Тәрбие мен оқу ісінде олар
партиялық-таптық принципті ең басты міндет
етіп қойды. Жалпыадамзаттық құндылықтардан
шегіну білім жүйесін зеректік пен икемділіктен
айырып, оқу орындарында әлемдік педагогика
лық ой мен практиканың жетістіктері қалыс қа
лып қойды. Халықтық педагогиканың ережелері
де ұмыт қалды.
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Бұл мақалада жеке қор құжаттарына ғылыми сипаттама беру
мәселесі және Қазақстан мұрағатында жеке қор құжаттарын жи
нақтаудың ерекшеліктері қарастырылады. Жеке тектік қорды ғылы
ми сипаттау барысында мұрағатшылар қор иесінің өмір тарихымен,
қызметімен және жеке қорындағы құжаттарымен танысу, қорды
жүйелеу сұлбасын құрастыру, жеке істерді қалыптастыру, іс ішін
дегі парақтарды жүйелеу, жеке істі сипаттау, мұқабасын толтыру,
іс парақтарын толтыру және ең соңғысы тізімдемені құрастыру жұ
мыстарын жүргізеді. Мемлекеттік мұрағаттарда тұрақты сақтауға
алынатын жеке тектік құжаттары рет-ретімен жүйеленеді. Сонымен
қатар жеке тектік құжаттармен танысу арқылы жекелеген тұлғалар
дың (ғалым, саясаткер, тарихшы, мұрағаттанушы т.б.) қоғамға тигіз
ген асерін, олардың саяси-қоғамдық оқиғаның мәнін ашуға болады.
Жеке қор құжаттарының ерекше түрлері – заманхаттар, өмірбаян,
қолжазбалар, күнделік, естелік, хаттар, шежірелер жатады. Бұл мате
риалдармен танысу арқылы қор құрушы өмір сүріп отырған кезеңнің
саяси-экономикалық, мәдениет, өнер және тұрмыстық тарихы мен
идеялық сұраныстарының іске асырылуы мен қалыптасуы туралы ба
ға жетпес құнды материалдарға қол жеткізеді.
Түйін сөздер: жеке қор, құжат, мұрағат, заманхат, естелік, хат,
тарих, қолжазба.
Matters of scientific description of personal fund of documents and fea
tures of collecting of documents of personal fund in the Kazakhstan archive
are considered in this article. During the process of describing the personal
fund scientifically, archivists fulfill the following activities: acquaintance with
the biography, occupation and documents of the owner of personal fund; sys
tematization of documents, description of private matter, filling the folder,
supplementing the documents and at last making the list. Personal documents
for permanent storage are systemized in order in state archives. Also, by get
ting acquainted with personal documents, we can get the information about
the individuals (scientist, politician, historian, archivist etc.) and their contribu
tion to society.To the list of special types of documents of personal fund we
can add autobiography, manuscript, diary, instruction, letters and genealogy.
By getting acquainted with these materials, we can receive priceless, valuable
information about politico-economical, cultural, art and life history, realization
and formation of ideological inquiries of fund creator’s lifetime.
Key words: personal fund, document, archive, instruction, letter, his
tory, manuscript.
В этой статье рассматривается вопрос о даче научной
характеристики для документов личного фонда и об особенностях сбора
документов личного фонда в Казахстанских архивах. Во время дачи
научной характеристики фондов личного происхождения архивисты
знакомятся с жизненной историей владельцев фонда, их работой и с
документами, составляют систематизирование фонда; формируют
личные дела, систематизируют внутри деловые бумаги, описывают
личные дела, заполняют обложки, деловые бумаги и в конце составляют
список. Наряду с этим с помощью ознакомления с документами
личного происхождения можно узнать о влиянии личностей (ученый,
политик, историк, архивист и т.д.) на общество и раскрыть политически
общественную важность событий. Особенные виды документов
личного фонда – это биография, рукописи, дневники, письма,
памятники и летописи. С помощью ознакомления с этими документами
составитель этого фонда приобретает неоценимо ценные материалы о
культуре, искусстве, политической, экономической и бытовой истории
того времени, к тому же об их исполнениях и формированиях.
Ключевые слова: личный фонд, документ, архив, памятка, письмо,
история, рукопись.
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Өткен өмір тарихтың қатпар қойнауына кеткенмен ол бүгін
мен, болашақпен өмір бойы сабақтасып, өркені үзілмей жалға
сып жатыр. Ғасырлар бойы тарихымыз жекелеген адамдардың
бір-біріне асыл мұра етіп жеткізумен сақталып келгені белгілі.
Сондықтан жекеленген қорлардың құрамына кіретін қолжазба
лар, жазбалар, күнделіктер, қойын дәптерлер, шежірелер және
тағыда басқаларды қор құрушының өмірі мен шығармашылық
қызметі, өмір сүрген ортасын зерттеуде бірден – дерек көзі бо
лып табылады. Бұл деректерді жете білу дегеніміз тарихтан та
ғылым алу деген сөз өткенді білу – тірліктің, заңдылықтарын
сараптауға мүмкіндік береді. Соның арқасында тарихтың тағы
лымы бүгінімізге сабақ, болашағымызға бағдар бола алады. Та
рих ғылымының өресі мен мәдениетінің қалыптасуы деректерді
толыққанды игеру арқылы айқындалады.Сондықтан да құжат
тарды жинақтап, реттеп, сақтап отырған мұрағаттардың тарихи
деректердің ұрпақтар мүддесіне қызмет етуіне қосар ұлесі зор.
Мемлекеттік мұрағаттар жалпы ұлттық деңгейде тарихи
– мәдени мұраларды жинақталуы мен сақталуына жауап бе
реді. Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты
қорларды жинақтау бейнесі жағынан көп жақты болғандық
тан мемлекеттік сақтауға тек мекемелер мен ведомствалардың
құжаттарын қабылдап қана қоймай ды, сонымен қатар жеке
адамдардыңда, яғни жеке тектік құжаттарды да жинақтаумен
айналысады. Бүгінгі таңда жеке тектік құжаттарды тұрақты
сақтауға қабылдаудың маңыздылығына ешкім күмән келтір
мейді. Дегенмен жеке тектік қор құжаттарын жинақтаудың
қиындықтары да жетқілікті. Қазіргі таңда біздің мұрағат рес
публика бойынша жеке қор құжаттары жинақталған бірден-бір
мұрағат қоймасы болып табылады [1, 71 б.].
Жеке мұрағат қорлар материалдарының мазмұндық құнды
лығы мен көп аспектілігі зерттеушілерге революцияға дейінгі
және революцияға кейінгі тарих, ғылым, экономика, мәдениет,
өнер және саяси тарихы саласындағы мәліметтерді зерттеуде
аса үлкен дерек көзі болып табылады. Бұл материалдармен та
нысу арқылы қор құрушы өмір сүріп отырған кезеңнің саясиэкономикалық, мәдениет, өнер және тұрмыстық тарихы мен
идеялық сұраныстарының іске асырылуы мен қалыптасуы ту
ралы баға жетпес құнды материалдарға қол жеткізеді.Сонымен
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қатар жеке тектік құжаттармен танысу арқылы
жекелеген тұлғалардың (ғалым, саясаткер, та
рихшы, мұрағаттанушы т.б.) қоғамға тигізген
асерін, олардың саяси-қоғамдық оқиғаның мәнін
ашуға болады.
Әлеуетті жеке тектік қор иелерімен жұмыс
жасамастан бұрын ең алдымен қор иесі туралы
мәліметтер жинақтайды. Оның өмір баянымен,
шығармашылығымен танысып, ондағы матери
алдың тарихи-ғылыми тұрғыдан қарағандағы
құндылығы, мазмұнының маңыздылығы сирек
кездесетіндігі ескеріле отырып, құжаттардың
мемлекеттік мұрағаттарға үөткізілуі жататын
дығын, қор иесі құжаттарының мұрағатта бар
немесе жоқ екендігін анықтайды. Тек осы жұ
мыстардан кейін ғана қор иесімен байланысқа
шығып, тікелей қарым-қатыныс орнатылады.
Құжаттарды мемлекеттік сақтауға өткізуі
үшін қор иесінің ауызшы немесе жазбаша ке
лісімін алады. Бұл мәселенің оң шешімін табу
қор иесіне жеке тектік қор жинақтаудың маңы
зы мен қажеттілігін таныстыру және түсіндіру
жұмыстарын жүргізудің нәтежесіне байланыс
ты болмақ. Сондықтан да бұл жұмыс мұрағат
шылардан жан-жақты білімді және тыңдай білу
, сендіре білу сынды жекелеген қабілетті талап
етеді. Таныстыру, түсіндіру жұмыстары аяқта
лып, қор иесінің келісімін алғаннан кейін негізгі
басталады [2, 77 б .].
Жеке тектік қорды ғылыми сипаттау бары
сында мұрағатшылар қор – иесінің өмір тари
хымен, қызметімен және жеке қорындағы құ
жаттарымен танысу, қорды жүйелеу сұлбасын
құрастыру, жеке істерді қалыптастыру, іс ішін
дегі парақтарды жүйелеу, жеке істі сипаттау, мұ
қабасын толтыру, іс парақтарын толтыру және
ең соңғысы тізімдемені құрастыру жұмыстарын
жүргізеді. Мемлекеттік мұрағаттарда тұрақты
сақтауға алынатын жеке тектік құжаттардың
түрлері келесідегідей ретпен жүйеленеді.
Қор иесінің қолжазбалары
Қор иесінің өмірбаяндық құжаттары
Қор иесінің хаттары
Қолтаңба қойып сыйланған сыйжазбалары
Қор иесінің жинақтаған құжаттары
Қор иесінің туралы құжаттар
Қор иесінің мүліктік – шаруашылық және
тұрмыстық сипаттағы құжаттар
Фото құжаттары
Қор иесінің отбасы мүшелеріне байланысты
құжаттар,
Бейнеқұжаттар [3, 126-127 б.].
Жеке қор құжаттарының ерекшк түрлерінің
бірі – заманхаттар. Заманхат – әдебиеттануға
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Ахмет Байтұрсынов енгізген термин. Заман
хат – термині жеке адамның тарихи оқиғалар
барысындағы қызметі сарапталынып, іс – тәжі
рибелері замандастары мен келер ұрпаққа ама
натталынытын, негізінен, өмірбаяндық оқиғалар
қамтылатын әдеби шығармалар. Заманхаттар
жалпы алғанда естеліктермен тығыз байланыс
ты. Себебі, заманхаттардың негізін естеліктер
құрайды. Сондықтан әдебиеттерде олар синоним
ретінде қолданылады. Дегенменде бұл термин
дердің өзіндік ерекшеліктері бар. Заманхаттар
тарихи оқиғалармен қатар, мәдениет тарихын
зерттеудің де тамаша дерек көздері болып та
былады .Жазушылармен режисерлердің, сурет
шілер мен әртістердің естеліктері көркемдік ба
ғыттар күресі, шығармашылықтың ауыр азабы
тарихынан көп нарсе айта алады.
Естелік-әдеби шығарма, мемуар жанрының
түрі. Естелік – өмірде шынайы болған ірі тұлғалар
мен тарихында өткен елеулі оқиғалар жайында
көзбен көріп, куәгер адамдардың сол өткенді еске
түсіріп, өз атынан баяндап беруі. Алайда естелік
те деректер тарихи еңбектегідей нақтылы берілуі
міндетті емес. Естелік автордың өз танымы тұр
ғысынан баяндалады. Автор естелікте ақиқаттан
алшақ кетпей, оны көркемдеп бейнелеп жіткізуге
құқылы. Естелік жанрлық табиғаты жағынан ме
муардың күнделік, қолжазба т.б түрлеріне жақын.
Қазақ әдебиетінде М. Әуезов, С. Сейфуллин т.б
туралы замандастарының естеліктері бар.
Күнделіктер – автордың оқиға барысын ба
қылауы мен ойларының жазбаларының түпнұс
қасы. Онда автордың көргендері мен басынан
кешіргені көрініс тапқан . Күнделікте автор өзі
нің замандастарына және куәлік еткен оқиғалар
ға ашық мінездеме берген. Күнделіктер көбінесе
жеке өмір кезеңдерін қамтиды,деректерді құрас
тырушы өзіне маңызды жәйіттерді ғана тіркейді.
Сол немесе басқа үрдістің пайда болу уақытында
хаттық деректер осы топқа жатады. XIX ғасырда
күнделік тану кең таралған. Біздің заманымызда
күнделік жанры онша танымды емес.
Күнделік – публистикалалық шығарма жазу
шының, ғалым, не саяхатшының өз көзімен кө
ріп-білген жайларын есте сақтау үшін жазатын
шығарма жанры.
Қолжазбалар – күнделікпен екеуінің ұқсас
тықтары көп,бір айырмашылығы хаттар оқиға
болып жатқан кезде жазылады. Сонымен қатар
ол адамдардың бір-бірімен қатынасу құралы бо
лып табылады, сондықтан оның қызметі кеңірек
болады. Себебі, қолжазба ауызша хабарламаның
орнын ауыстырады. Бұл деректі құрылған мақ
сатына қарай бөлуге болады:
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Нақты мәселе бойынша ойлармен алмасуна
мүмкіндік береді;
Қоғамдық мүдде және автордың көзқарасы
туралы;
Олардың авторларының биографиясын
анықтауға көмек береді;
Еске түсіру сипаттамасын алуы мүмкін;
Мұра ретінде көрінуі мүмкін.
Хаттар – жеке мұрағат қорларында көп неме
се аз мөлшерде әдетте корреспенденция ретінде
көрінеді. Көбінесе әр түрлі мекен-жайлы хаттар
дан тұрады, яғни хаттар қор құрушылар өз уақы
тында бағытталады. Бұл заттар қор құрушылар
ға бағытталған.
Қор құрушының өзінің хаттарды жинауы қор
құрушының өлімінен кейін жүзеге асатын кейін
гі жинақтау жұмысының қорытындысы болып
табылады. Қайраткерлердің шығармашылық мұ
расында хаттар маңызды орын алады. А.И. Гер
циннің 30 томдық шығармашылық жинағында
хаттар он томды (21-30 том) толықтырады. Оның
ішінде екі томды 28-29 томды көлемінің үлкен
дігіне байланысты әр-қайсысын екі кітап түрін
де шығаруға тура келді. Хаттарды жинауда жә
не сақтауда конверттерінде сақтау қажет: пошта
жерінде хаттың күні белгіленеді [4, 110-113 б.].
Өмірбаян – жеке адамның өмір жолы хро
нологиялық тәртіпте қысқаша жасалған ресми
құжат. Әдетте оқуға түсу, жаңа қызметке орна
ласу кезінде жазылады. Онда азаматтың аты-жө
ні, туған жылы, күні, айы және туған жері, ұлты,
отбасы жағдайы, білімі, бітірген оқу орындары,
қызметі мен жұмыс тәжірибесі туралы және т.б.
қосымша мәліметтер көрсетіледі.
Тәжірибеде өмірбаян үш түрлі болып жазы
лады. Бірі – адамның өз өмірі мен қызметі ту
ралы баяндауы. Бұл көбінесе қызметке орналасу
кезіндегі жеке іс қағазына қоса тігілу үшін жазы
лады. Онда адам өзінің аты-жөнін, туған күнін,
толық көрсетеді. Одан кейін жаңа жолдан нақты
деректермен санамалап жазады. Өмірбаянның
бұл түрі көбінесе ресми түрде жазылады да, кө
лемі жағынан шағын болады.
Өмірбаянның екінші түрі – мемуарлар, яғни
акын, жазушылардың, өнер, қоғам қайраткерле
рінің өз өмірін қоғам өмірімен байланыстыра
баяндауы. Мұндай өмірбаяндар көркем шығар
маға жақын, әдеби тілмен, шебер жазылғанды
ғымен оқырманды тартады және ол оқырманды
жеке адам өмірімен ғана емес, қоғам дамуымен
таныстырады. Мұндай шығармалар кай тіл
де болмасын өте көп және қара сөзбен де, өлең
сөзбен де жазылған түрі кездеседі. Мысалы, Қ.
Байсейітовтың «Құштар көңіл» (1977) Ш. Жиен
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құлованың «Өмірім менің – өнерім» (1983) кі
таптары өмірбаянның осы түріне жатады.
Өмірбаянның үшінші түрінде қоғамға белгілі
қайраткерлердің өмірі мен шығармашылық, саяси қызметтері өз тарапынан емес, басқа біреулер
тарапынан баяндалады. Мәселен, ұлы жазушы
лар мен ақындар – Абай, Ш. Уәлиханов, А.С.
Пушкин өмірлері туралы шығармалар осындай
өмірбаян түріне жатады. Мысалы, С. Мұқа
нов- «Аққан жүлдыз», М. Әуезов «Абай жолы».
Өмірбаянның мұндай түрі көркем шығарманың
әртүрлі жанрлары ыңғайында очерктен бастап
роман-эпопеяға дейін жазыла береді.
Күнделікті өмірде ең жиі қолданылатын құ
жаттың біріншісі – өмірбаян. Өмірбаян әркімнің
өз қолымен, таза, жүйелі түрде, сиямен жазыла
ды. Арнайы қағазға жазылуы да мүмкін [5].
Шежіре – тарих ғылымының халықтың
шығу тегін, таралуын баяндайтын тарма
ғы. Ру, тайпалардың тарихын ұрпақтан ұр
паққа жеткізген, қалыптасқан ресми Шежіре
барлық халықтардакездеседі. Ресей, Герма
ния, Англия, Францияжәне көптеген шығыс
елдерінде Шежіренің көп томдық жинақта
ры шыққан. Башқұрт, өзбек, түрікмен, қыр
ғыз, Сібір халықтарында Шежіре дерек көздері
ретінде молынан кездеседі. Шежірені шежі
реші қарттар ауызша таратып отырған. Сон
дықтан оны кейбір ғалымдар далалық ауызша
тарихнама (ДАТ) деп те әспеттейді. Кеңес өкі
меті заманында Қазақстанда Шежірені зерттеу,
оны тарихи дерек ретінде пайдалану идеоло
гиялық саясат әсерінен көп қолға алына қойған
жоқ. Дегенмен, Х. Арғынбаев, М. Мұқанов, В.
Востров, т.б. этнолог ғалымдар еңбектері та
рапынан ішінара көрініс тапты. Жалпы Шежі
рені жинақтаған көнекөз қариялардың көмегі
мен қазақтың ру-тайпаларының өткені туралы
біршама мәліметтер алуға болатындығы 18
ғасырда белгілі болды. 18-19 ғасырларда мұн
дай Шежірелердің біразын Н. Аристов, А. Лев
шин, В. Григорьев, Л. Мейер, П. Рычков, М.
Тевкелев, Н. Гродеков, И. Андреев, Ш. Уәли
ханов, Г.Н. Потанин, Ә. Диваев т.б. зерттеу
шілер жазып алып, ғылыми айналымға енгізді.
Алынған жинақтар Шежіре деректері орта ға
сырлардан бастау алатындығын, тіпті жекеле
ген нұсқалары Адам атадан басталатындығын
айқындады. Кейбір Шежіре нұсқалары орта
ғасырлық деректемелермен де ұштасып жат
ты. Рашид әд-Дин, Ұлықбек, Әбілғазы, Бейба
рыс, ибн Халдун, т.б. көптеген ортағасырлық
авторлардың еңбектерінде белгілі бір тұлға
лардың, ру-тайпалардың, халықтардың шығу
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тегі таратылып, бірнеше ұрпақтар алмастығы
өрбітіліп отырды [5, 227-232 б.].
Шежіренің Қазақ қоғамындағы рөлі, одан
алынатын құнды мағлұматтар тарихшы маман
дар тарапынан зерттелу үстінде. Қазақтың ше
жірелік мұрасына қатысты пайымдаулардың
түйіні мынаған саяды:
Қазақстан тарихын жазу барысында Еуразия
көшпелілері туралы, оның ішінде түркітілдес ха
лықтар жайында жазылған байырғы және орта
ғасырлық еңбектердің баршасы тілі мен діліне
қарамастан қаперде болып, ғылыми сараптан өт
кен деректер рухани айналымға түсуге тиіс.
Еңбектері шежірелік сипатта жазылған, әсі
ресе Алтын Орда ұлысынан бергі кезеңді тілге
тиек еткен төлавторлардың еңбектері Қазақстан
тарихы үшін аса құнды дерек көзі болып табы
лады.
Қазақтың фольклорлық мол мұрасындағы
(тарихи өлең-жырлар, аңыз-әңгімелер, шежі
релік баяндар, мақал-мәтелдер, т.б.) деректерді
өмір шындығымен шендестіре отырып, Қазақ
стан тарихының мазмұнын байытатын қыруар
мағлұмат сүзіп алуға болады.
Қазақ халқы балаға 7-9 жасында әкесінен
бастап ағайын-туысын, нағашы жұртын, алыс-

жақынды таныстыруға, ата тегін, руын, ел-жұр
тын білдіруге ерекше көңіл бөлінген, «Жеті ата
сын білу» заң болған. Әкесі, атасы балаға тек
жеті атасына дейінгі бабаларының атын жат
татып қана қоймай, олардың қандай адам бол
ғанын, ел-жұрты үшін жасаған ерлігі, өнегелі
істері жайында әңгіме еткен. Сол арқылы бала
ата дәстүрін жалғастырса екен деген мақсат көз
деген. «Жеті атасын білген ұл жеті жұртқа жен
айтар» деген аталы сөзді арқау етіп, баласына
ата тарихын жастайынан жаттатқан. Ел-жұрт та
рихын білу ер-азаматты ерлікке, елдікке, Отан
сүюшілікке баулитынын білген [5, 229-230 б.].
Қорыта айтқанда Республикамыздың жеке
қор құжаттары баға жетпес байлық, мемлеке
тіміздің, халқымыздың асыл қазынасы. Бүгін
де, ертең де, келер ғасырларда да толыға бере
тін, жазыла беретін тарихтың қайнар көзі. Мұ
рағат құжатынсыз тарихтың жазылуы мүмкін
емес. Мұрағат өткен замманнан бүгінге дейін
гі өмірдің қатпар-қатпар кезеңіндегі еліміздің
шаруашылығын, экономикасын, ғылымын, ты
ныс-тіршілігін кең түрде айқындайтын, тари
хи-мәдени ескерткіштерін, жеке тұлғалардың
өмірін, мәңгі жасататын ұлттың тарихи мұра
сының көзі.
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Ахметжанова А., Уразбаева А.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Қазақстан тарихы кафедрасының доценттері, т.ғ.к.

ЕРМҰХАН
БЕКМАХАНОВТЫҢ
100 ЖЫЛДЫҚ
МЕРЕЙТОЙЫ

© 2015 Al-Farabi Kazakh National University

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті әлемге
танымал жоғары оқу орны. Табыстарға толы 80-жылдық тарихы бар ҚазҰУ-да, атақты ғалым-педагогтар еңбек етті.
Соның ішінде, белгілі тарихшы Ермұхан Бекмаханов та бар.
Атақты тұлғаға арналған дәстүрлі «Өнегелі өмір» сериясында жаңа кітаптың тұсаукесер рәсімі, 100-жылдық мерейтойына және Қазақ хандығының 550-жылдығына арналған
Бекмаханов оқулары өтті. «Е. Бекмаханов. Өнегелі өмір»
атты еңбек аталған серияның, 41-басылымы болып жарық
қөрді. Жинақ бас редактор, ректор Ғ.М. Мұтановтың кіріспе
сөзімен басталады. Кітапта т.ғ.д., профессор, ҚазССР ҒА
корреспондент мүшесі Е.  Бекмахановтың өмірбаяны мен әр
жылдары атқарған кызметі, ғылыми еңбектері, естеліктер,
мақалалар, хаттар ұсынылған. Сонымен қатар, белгілі ғалым
ашқан Қазақстан тарихы кафедрасының кысқаша тарихы, кафедра меңгерушілерінің тізімі, қазіргі басшысы т.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА-ның Құрметті академигі Т.О. Омарбековтың
«Ермұхан Бекмахановтың ғылымдағы ерлігі және қатал
тағдыры» атты көлемді мақаласы, кұнды архив деректері,
ғалымның жеке басына байланысты құжаттары, оның
ішінде: анықтамалар, куәлік, мүшелік билет, қолымен жазған
өмірбаяны, ғылым докторы берілген дипломдар, ғылым
атағы бекітілген аттестаттар, репрессия жылдарына байланысты құжаттар т.б. берілген. Жинақта Е.Бекмахановтың
жетекшілігімен қорғалған кандидаттық диссертациялар,
жарық көрген еңбектерінің тізімі және де танымал ғалымдар,
ақын, педагогтардың естеліктері мен мақалалары бар. Атап
айтсақ, барша халыққа танымал С. Бейсембаев, Н. Дружинин,
Н. Бекмаханова, А. Такенов, Т.  Тұрлыгұлов, М. Қозыбаев, Қ.
Нұрпейісов, Ж. Таймағамбетов, Т. Қаратаев, Л.Ахметова және
т.б. Осы іс-шара аясында, М. Сәрсеке өзінің «Ноқталанған тарихшы» және «Необузданный историк» атты кітаптарын жария етті.
Кітаптың тұсаукесер рәсімі, жыл сайын болып отыратын,
дәстүрлі Бекмаханов окуларымен жалғасты. Конференция
ғалымның 100-жылдық мерейтойына және Қазақ хандығының
550-жылдығына арналды. Бірнеше секциялар жұмыс жасады:
Е.Б. Бекмаханов еңбектеріндегі Қазақ хандығының мәселелері,

Ахметжанова А., Уразбаева А.

Қазақтар ІІ Дүниежүзілік соғыста, «Халық тарих толқынында» бағдарламасы аясында тарих, археология және этнология саласында
ғылыми жобалардың жүзеге асуы. Әр секция
талқыланған мәселелері бойынша ұсыныстар
және қорытынды шешім шығарды.
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Жиынға Х.А. Бекмухамедова-Бекмаханова, балалары мен жақын туыстары қатысты.
Сөз алған ғалымдар Е. Бекмахановты айрықша
адам, ақылды тұлға, ғұлама ғалым деп бағалады.
Тұлғаның өмірі мен кызметі жас ұрпаққа
мақтанарлық үлгі-өнеге болып келеді.
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Археология, этнология және музеология
кафедрасының профессоры міндетін атқарушы, т.ғ.к.
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Тарих, археология және этно
логия факультетінде «Түркі жазуы және латын әліпбиі: өзекті
мәселелері» атты дөңгелек үстел болып өтті.
Дөңгелек үстелде түркі жазуы, түркі елдеріне ортақ жа
зу мен әліпби қолданудың өзекті мәселелері, сондай-ақ тарих,
археология, этнология ғылымы саласындағы кәсіптік лексика,
терминологиялар мәселелері талқыланды. Елбасы Н. Назарбаев
халыққа Жолдауында: «Дүниежүзі елдерінің 80%-ы латын қар
пін қолданады. Солтүстік, Оңтүстік Америка, Жерорта теңізі
мен Ақ теңіздің төңірегінде тұратын халықтар, Африка, Тынық
мұхиты аймағындағы мемлекеттердің барлығы латын қарпін
қолданады. Латын әліпбиі біздің жыл санауымыздан 800 жыл
бұрыннан келе жатыр, яғни үш мың жылға жуық уақыттан бері
бар», - деген болатын.
Дөңгелек үстелге А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі инс
титутының Бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдары
ның докторы, профессор – Әлімхан Жүнісбек; А. Байтұрсынов
атындағы Тіл білімі институтының Бас ғылыми қызметкері, фи
лология ғылымдарының докторы, профессор –Нұргелді Уәли;
А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының жетекші
ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы – Ға
рифолла Әнес; А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты
директорының орынбасары, филология ғылымдарының кан
дидаты, доцент – Фазылжанова Анар Мұратқызы; С. Демерел
атындағы университеттің Қазақ филологиясы кафедрасының
доценті, филология ғылымдарының докторы – Құралай Күдери
нова Қазақстанның латын әліпбиіне көшуі мәселесі төңірегінде
жүргізіп жатқан іс-шараларды сараптады және латынграфика
лы түркі жазуларының тәжірибесі бойынша ой-пікірлер айтты.
Сондай-ақ, дөңгелек үстелге қатысып отырған мамандар тарих,
этнография, археология салаласындағы терминология, кәсіптік
лексикадағы, ғылыми тілдегі орфографиялық қиындықтар ту
ралы пікірлерін ортаға салды.
Анкара. Түркия. Хажетепе университетінің профессоры, Ата
түрік ғылыми-зерттеу институты директорының орынбасары –
Мехмет Дервиш Клынчкая Түркия мемлекетінің латын әліпбиіне
өту тәжірибесі туралы баяндама жасап, түркі елдері арасындағы
ғылыми тілдің ортақтығы мәселесі туралы ой қозғады.

Картаева Т.Е.

Филология ғылымдарының кандидаты, до
цент – Аманқос Мектептегі көне түркі жазу ес
керткіштеріндегі жазу құпияларының ғылыми
айналымға енуі мәселелері туралы ой қозғады.
Сондай-ақ, дөңгелек үстелде археологиялық
ескерткіштердегі түркі жазуын оқып, ғылыми
айналымға ендіру мәселелері талқыланды. Ар
хеология, этнология және музеология кафед
расының профессоры, тарих ғылымдарының
докторы Мадияр Елеуов жетекшілік еткен ар
хеологиялық экспедиция мүшелері Шу, Талас

ISS N 1563-0269

өңірі аңғарындағы көне түркілердің Ақтөбе (Ба
ласағұн), Төрткүл, Құлан, Меркі қалаларында
жүргізген археологиялық қазба жұмыстарынан
Түргеш, Қарахан қағандығы кезінде жасалған,
түркі жазуы шекілген нумизматикалық еске
рткіштерін тауып, турколог мамандардың қа
тысуымен жазуы оқылып, ғылыми айналымға
ендірді. Кафедра археологтары тапқан жазу ма
териалы ретінде қолданылған, жылқы, түйенің
жауырын сүйегі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ та
рихы музейінің экспозициясына қойылған.
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В 2015 году увидел свет совместный труд А.Б. Калыш и
Д.Б. Касымовой «Миграции казахов: вызовы этнической репат
риации в условиях глобализации» (Алматы: Қазақ универси
теті, 2015. – 146 с.), в котором авторы поставили перед собой
задачу рассмотреть проблемы трансграничных перемещений
населения в современных условиях в свете процесса возвраще
ния этнических казахов на историческую родину.
Для своего исследования авторы избрали вопрос, акту
альность и злободневность которого с течением время лишь
возросли. Казахстанское общество с самого начала процесса
этнической репатриации разделилось на два лагеря, мнения
участников которых варьируются от самых положительных до
самых негативных оценок на возвращение оралманов в страну.
За период с 1991 г. по настоящее время в Казахстан верну
лось свыше 1 миллиона этнических казахов. Но в связи с этим
возникли самые разнообразные проблемы, связанные, в первую
очередь, с необходимостью их интеграции в местное сообще
ство. В качестве факторов, существенно осложнивших данный
процесс, можно назвать незнание письменного казахского язы
ка (для приезжих из Китая и Монголии), незнание русского язы
ка, неготовность к местным культурным реалиям, различие в
религиозных практиках и многое другое.
Авторы научной работы поставили перед собой задачу раз
работать методологию анализа процессов психологической
адаптации репатриантов к новым реалиям, выявить тенденции
их адаптации и интеграции, разработать рекомендации по оп
тимизации условий пребывания приезжих, а также изучить эво
люцию проблемы места и роли репатриации в процессах строи
тельства нашего государства.
Книга содержит три главы. Первая носит название «Каза
хстанский опыт этнической репатриации и вызовы транснаци
онализма». Здесь авторы занимаются постановкой проблемы
этнической репатриации в Казахстане. Руководство Республики
Казахстан в начале 1990-х годов искало способ «бесконфликт
ного слияния казахов из разных времен и пространств в рамках
нового государственного образования». В предоставлении права
на въезд и гражданство тогда решающую роль стал играть этни
ческий фактор. Сегодня особое значение в определении трансна

Сойкина Н.Ю.

ционального характера этнической репатриации
играет выяснение того, какой смысл вкладывают
репатрианты в понятия дома и родины, а они
представляются авторам моделированы в виде
двойной конструкции. Т.е. в них переплетаются
социальные, культурные и личностные мотива
ции в рамках политико-правовых реалий прини
мающего общества и страны исхода.
Также А.Б. Калыш и Д.Б. Касымовой расс
матриваются состояние казахской диаспоры и ее
реальный статус. Авторы подробно останавли
ваются на характеристиках понятия «диаспора»,
которое в современной этнологической науке
претерпевает определенные изменения.
Репатрианты в Казахстане могут долгое вре
мя сохранять свою прежнюю культуру. Но их об
раз жизни может в некоторой степени изменить
экономику, культуру, повседневную жизнь от
дельных регионов нашей страны.
Во второй главе – «Оралманы в социальной
и культурной полифонии современного Казах
стана» авторы изучают тенденции социокуль
турного транзита в Казахстане. По их мнению:
«Особенность современных внутриполитичес
ких процессов нашей стране состоит в том, что
они, по сути, представляют процесс нацие- и
государственного строительства, но природа
внутреннего наполнения и механизмы госуда
рственного управления процессом не получают
однозначной оценки исследователей… и под
держки групп общества».
Следующий вопрос, которым задались ав
торы – формирование новой социальной ст
руктуры общества и место в ней репатриантов.
Социальные реалии Казахстана после 1991 г.
связаны с созданием новой социальной стра
тификации сверху, с центральным ядром, приз
ванным обеспечивать социально-политическую
стабильность, поддержкой складывающегося
среднего класса, и внедрением доходности в
качестве критерия социального деления. Репат
рианты заняли в этой структуре неофициальную
нишу «маргинального слоя».
Особенно ярко такой маргинализм прояв
ляется в городе, куда оралманы стараются переб
раться, стремясь реализовать свои жизненные
планы. Однако именно город является вызовом
традиционному социуму. Авторы небезоснова
тельно утверждают, что в зависимости от мес
та расселения прибывших оралманов меняет
ся период адаптации к новым реалиям, а город
предъявляет своим жителям особые требования.
Поэтому в городской среде адаптация происхо
дит быстрее, хотя и болезненнее.
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В третьей главе под названием «Поиски фор
мулы согласования: принимающее общество и
репатрианты» А.Б. Калыш и Д.Б. Касымова очер
чивают весь широкий спектр проблем, стоящих
перед государством, обществом и репатрианта
ми, а также предлагают пути их решения.
Социальные реалии демонстрируют слож
ности в интеграции оралманов в новые условия,
которые выражаются в: региональных диспро
порциях, языковых проблемах, низкой квалифи
кации, нехватке земельного фонда. Даже между
группами репатриантов, различающимися по ст
ранам исхода, пока не наблюдается сближения,
это же характерно в их взаимодействии с мест
ным населением.
Значительное место в процессах интеграции
оралманов играет языковая культура. В Казах
стане репатрианты сталкиваются с тем, что изза незнания письменного казахского и русского
языков не могут интегрироваться во многие ст
руктуры и реализовать свой потенциал в полити
ческой, социально-экономической и культурной
сферах. Язык даже проводит разделение между
местными казахами и оралманами по социокуль
турному признаку. В целом, авторы утверждают,
что современные реалии Казахстана – это били
нгвизм (казахский и русский языки) и для успеш
ной интеграции необходимо знание их обоих.
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Значительный интерес представляет раз
дел, который авторы посвятили интерпретации
традиционализма в связи с репатриантами. За
рубежные казахи стали объектами воздействия
политики принимающих государств и их иден
тичность, этнокультурные практики подверглись
изменениям, хотя многие казахские практики
были сохранены.
По данным исследований, оралманы после
миграции в Казахстан в качестве основного на
вигатора в социально-культурном поле взаимо
действия с принимающим социумом на разных
уровнях используют жузовый/родовой индика
тор, в то время как местные казахи руководс
твуются им, главным образом, лишь в семейнобрачной стратегии.
Раздел, посвященный роли социального ка
питала в процессах интеграции репатриантов,
представляет собой постановку проблемы в пла
не применения концептов теории социального
капитала к этнической репатриации. А.Б. Калыш
и Д.Б. Касымова утверждают, что репатрианты
в качестве эффективного способа «встраивания»
в местный социум выбирают похоронно-поми
нальную обрядность. И все же у оралманов и
местных казахов существуют определенные раз
личия между взглядами на ислам.
Как же преодолеть культурные и/или циви
лизационные разломы? –задаются вопросом
авторы в конце третьей главы. Взаимодейст
вие этнических репатриантов и принимающего
сообщества происходит по двум взаимосвязан
ным этапным линиям – адаптация и интеграция.
Сегодня актуализируется потребность в налажи
вании социокультурного диалога между репат
риантами и местным обществом.
В своем труде авторы предлагают специ
альные практики, предназначенные для разра
ботки эффективной политики адаптации и интег
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рации репатриантов. Среди них: регулирование
иммиграционных потоков (с учетом социальноэкономических, климатических и экологичес
ких особенностей отдельных регионов страны);
разработка региональных программ по обеспе
чению иммигрантов жилой площадью; органи
зация совместной деятельности репатриантов с
местным населением.
Вернувшиеся на историческую родину ка
захи включились в изменяющееся социокуль
турное пространство казахстанского социума,
которому свойственны этническая и культурная
полифония. Однако с началом этого процесса
проявились довольно многочисленные пробле
мы: нечетко определен правовой статус орал
манов, существуют трудности с жильем и
трудоустройством, что в целом повышает соци
ально-конфликтный потенциал как среди них са
мих, так и в обществе в целом.
В то же время поток оралманов в Казахстан
способствует решению демографических проб
лем, пополнению трудовых ресурсов, а также
сохранению традиций и казахского языка. Как
утверждают в своей работе А.Б. Калыш и Д.Б.
Касымова: «Накопленный к настоящему опты
этнической репатриации актуализирует изуче
ние особенностей казахского феномена репат
риации, но в связи с этим расширяются и рамки
исследования… В качестве приоритетных нап
равлений оказалось выявление и описание адап
тационных моделей».
Несомненно, рецензируемая нами моногра
фия занимает особое место в исследовании миг
рационных процессов извне в Республику Ка
захстан, так как посвящена важной и не всегда
безболезненной проблеме возвращения и адап
тации казахов-репатриантов на землю обетован
ную, которую их предки покинули не по своей
воле.
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