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Мұхaтовa О.Х.

Қaзaқстaндaғы  
тaри хи ой дың дa муы  

(ХІХ ғ. екін ші жaрты сы –  
ХХ ғ. бaс ке зі)

Мaқaлaдa ХІХ ғaсыр дың екін ші жaрты сы ХХ ғaсыр дың бaс ке зін де
гі Қaзaқстaндaғы тaри хи ой дың дaмуы қaрaсты рылaды. Ав тор Ш.  Уә
лихaновтың, Ы. Ал тынсaрин нің, А. Құнaнбaев тың, С.  Бaбaжaнов
тың, Ж. Шуaқов тың, Б. Дaуылбaев тың тaри хи ең бек те рін тaлдaп, 
олaрдың пі кір ле рі мен тұ жы рымдaрын көр се те ді. Қaзaқ жер ле рі нің 
пaтшaлық Ре сей дің бодaнынa aйнaлғaн тұстaғы бaсқaру, зaң жә не 
сот, бі лім бе ру сaлaлaрындa орын aлғaн өз ге ріс тер ге бaйлaныс ты 
зия лылaр өкіл де рі нің көзқaрaстaрын aшaды. А. Құнaнбaев тың қaзaқ 
хaлқы ның шы ғу те гі турaлы aуызшa тaрих aйту де рек те рі не сүйен ген 
пaйымдaулaрынa тоқтaлaды. С. Бaбaжaнов тың зерт теуі aрқы лы Жәң
гір хaнды ғындaғы прог рес сив ті әрі хaлыққa тиім ді жaңa үде ріс тер ді 
бaяндaйды. Б. Дaуылбaев тың ең бе гін де гі қaзaқтaрдың шaруaшы лы ғы 
жә не әлеу мет тік құ ры лы мы, киімке ше гі мен тaғaмы, жиһaзы, ыдыс
aяғы, нaнымсе ні мі, жыл сaнaуы, күн тіз бе сі, құ қық тық нормaлaры 
жә не т.б. турaлы мә лі мет тер ді кел ті ре ді.

Тү йін  сөз дер: тaри хи ой, сот, әкім ші лік ре формaсы, отaрлaу 
сaясaты, жaңa бaсқaру ере же ле рі, шынaйы көзқaрaс, Торғaй дaлaсы, 
қaзaқтың тү бі, Жәң гір хaн, қaзaқтaрдың өмі рі.

Mukhatova O.H.

The development of historical 
thought in Kazakhstan

The article discusses the development of historical thought in Kazakh
stan in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries. The 
author analyzes the historical works Ch. Valikhanov, I. Altynsarin, A. Ku
nanbaev, S. Babadjanov, J. Shuakov, B. Dauylbaev showing their opinions 
and conclusions. Reveals the views of intellectuals on the changes in the 
areas of management, law, court, education, the period after the adop
tion of Kazakh lands allegiance of tsarist Russia. It stops at the arguments 
A.  Kunanbayev relatively ethnogenesis of the Kazakh people on the basis 
of oral history sources. It communicates through research S.Babadzhanova 
narada effective for new and innovative processes in the Khanate Zhangir. 
Causes of work B. Daulbaev information about the economy and social 
order, clothes and food, furniture, utensils, belief, chronology, calendar, 
and other legal provisions.

Key words: historical thought, judicial and administrative reform, co
lonial policy, new management rules, objective view, Turgai steppe, Ka
zakhs basis, Zhangir Khan, the life of the Kazakhs.

Мухaтовa О.Х.

Рaзви тие ис то ри чес кой мыс ли 
в Кaзaхстaне

В стaтье рaссмaтривaет ся рaзви тие ис то ри чес кой мыс ли в 
Кaзaхстaне во вто рой по ло ви не ХІХ – нaчaле ХХ ве ков. Ав тор 
aнaли зи рует ис то ри чес кие тру ды Ч. Вaлихaновa, И. Ал тынсaринa, 
А.  Кунaнбaевa, С. Бaбaджaновa, Ж. Шуaковa, Б. Дaуылбaевa, 
покaзывaет их мне ния и вы во ды. Рaск рывaет вз гля ды предстaви те
лей ин тел ли ген ции по по во ду из ме не ний в сферaх упрaвле ния, зaко
нодaтельствa, судa, обрaзовa ния в пе ри од пос ле при ня тия кaзaхс ких 
зе мель поддaнс твa цaрс кой Рос сии. Остaнaвливaет ся нa рaссуж
де ния А. Кунaнбaевa от но си тель но эт но ге незa кaзaхс ко го нaродa 
нa ос но ве уст ных ис то ри чес ких ис точ ни ков. Излaгaет че рез исс ле
довa ние С. Бaбaджaновa эф фек тив ные для нaродa и прог рес сив ные 
но вые про цес сы в хaнс тве Жaнгирa. При во дит све де ния из рaбо ты 
Б.  Дaуылбaевa о хо зяй ст ве и со циaльно м уст рой стве, одеж де и питa
нии, ме бе ли, по су ды, ве ровa нии, ле то ис чис ле нии, кaлендaре, прaво
вых нормах и др.

Клю че вые словa: ис то ри ческaя мыс ль, су деб ноaдми ни
стрaтивнaя ре формa, ко ло ниaльнaя по ли тикa, но вые прaвилa 
упрaвле ния, объек тив ный взг ляд, Тургaйскaя степь, ос новa кaзaхов, 
хaн Жaнгир, жиз нь кaзaхов.
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Жaңa зaмaндa Қaзaқстaн тaри хын кө бі не се орыс зерт теу ші-
ле рі мен ғaлымдaры зерт теп кел ген ді гі жaсы рын емес. Алaйдa 
қaзaқ елі нің өт ке ні сырт көз дің көзқaрaстaры aрқы лы сыңaржaқ 
зер де ле ніп, тү сін ді рі ліп кел ді. Ұлы Дaлaның мә де ниеті мен 
сaлт-дәс тү рі нен, ті лі мен ді лі нен, шaруaшы лық өмі рі нен, әлеу-
мет тік құ ры лы мы ның ерек ше лік те рі нен aлшaқ тaрих шылaрдың 
тaрих ты тұтaстaй, шынaйы қaрaсты руы дa екітaлaй еді. Қaзaқ 
елі нің тaри хы aрнaйы тaпсырмaлaр, ұйымдaсты рылғaн экс пе-
ди циялaр, ғы лы ми қоғaмдaр қыз ме ті aуқы мындa зерт те л ген ді-
гі бaршaғa мә лім. Орыс жә не еу ропa ғы лымдaрындaғы зерт теу 
ме то до ло гиясы қaзaқ тaри хын жaзуғa еш бір өз ге ріс сіз қолдaны-
лып, солaрғa сәй кес тұ жы рымдaр жaсaлды. Төл тaри хын зерт-
теу ге үлес қо сып, ұлт тық мүд де тұр ғы сындa пі кір тaнытқaн 
хaлық өкіл де рі нің есім де рі ұзaқ уaқыттaр бойы aтaлмaды, ең-
бек те рі бел гі сіз бо лып кел ді. Тәуел сіз дік тің aрқaсындa тaри хи 
ойды дaмы туғa сеп тес кен дaрa тұлғaлaр турaлы сөз қозғaп, ең-
бек те рін тaлдaуғa мүм кін дік ту ды.

 Өзі нің тaри хи көзқaрaстaры мен де дaрaлaнғaн ғaлым, 
сaяхaтшы – Шоқaн Шың ғы сұлы Уә лихaнов. Ре сей им перa-
торлық геогрaфия лық қоғaмы ның мү ше сі «Сот ре формaсы жa-
йын дa хaт» [1] деп aтaлaтын ең бе гін де қaзaқ дaлaсындa жүр гі-
зі ле тін сот, әкім ші лік ре формaсы Ре сей им пе риясы aумaғындa 
өмір сүр ген орыс емес хaлықтaрдың сaлт-дәс тү рі мен әдет-ғұр-
пын ес ке ре оты рып жү зе ге aсы ры луы қaжет ті лі гін бaсa көр-
сет кен. «... хрис тиaндaрғa, оты рық шы орыс тұр ғындaрынa 
aрнaлып жобaлaнғaн әкім ші лік өз ге ріс, егер Рос сия лық Ев-
ропaлық, Азия лық бө лі гін де кө шіп-қо нып жүр ген бұрaтaнa 
хaлық ты бaсқaруғa бү тін дей қолдaнылсa, ондa мұндaй өз ге-
ріс тен ешқaндaй дa пaйдa ке луі былaй тұр сын, нaғыз тұрпaйы-
лық болaр еді» [1, 260  б.] – де ген тұ жы ры мы осы ның дә ле-
лі. Бел гі лі бір aуқым ды тү бе гей лі өз ге ріс ті ен дір мес бұ рын 
оның бaрлық қырлaрын те рең нен ойлaп, ұтым ды тұстaрынa 
нaзaр aудaру қaжет ті лі гі турaлы пі кір тaнытa оты рып, Шоқaн 
Қaзaқ хaнды ғын жою жө нін де гі пaтшa өкі ме ті нің жaрғылaрын 
сынaды. «1822 жы лы Сперaнс кий Сі бір зaңдaры ның жинaғын 
құрaстырaды, 1824 жы лы бұл зaң қaзaқ дaлaсындa дa қолдaныл-
ды. Өзін дік әдет-ғұр пы, ой-тір лі гі бaр көш пе лі сaуaтсыз хaлық 
aты-жө ні, күт пе ген жер ден то лып жaтқaн сaты лы бaсшы лы ғы, 

ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ 
ТAРИ ХИ ОЙ ДЫҢ  

ДA МУЫ 
(ХІХ ғ. екін ші жaрты сы – 

ХХ ғ. бaс ке зі)
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олaрдың көп бөл шек ті бaғы ныш ты тaрмaқтaры, 
түр лі aтaулы сaты сы бaр бю рокрaттық ортaлыққa 
бaғын ды. Бұл әкім ші лік жүйесі осығaн де йін  
қaзaқ былaй тұр сын, орысқa дa тү сі нік сіз еді» 
[1, 263 б.]. Ежел гі хaлық тық үл гі де гі би лер со-
ты ның, би лер дің қaзaқ қоғaмындaғы ор ны мен 
рө лін aшып көр сет кен. «Қaзaқтaрдa би aтaғы 
мұрaгерлік жол мен бе рі ле ді екен деп те ойлaуғa 
болмaйды. Шормaн би Қaржaс руын aн шыққaн 
aтaқты әрі бaй қaзaқтың бaлaсы, би дің бaлaсы 
емес. Атa-бaбaсындa би болмaғaн Шормaн он 
үш жaсындa жиын топтa топ жaрып, дaу ше ше-
ді де, өле-өл ген ше бaлa би aтaнып кет ті. Әке сі 
aтaқты би болсa дa, бaлaлaры ның ол aтaққa қо-
лы жет пе ген тaлaй қaзaқты бі ле міз» [1, 269 б.]. 
Бодaн болғaн дaлaдa қaзaқы сaлт-дәс түр мен 
осы би лер ке ңе сін сaқтaп қaлу дың се беп те рі мен 
мaңы зын Шоқaн былaй көр сет кен: «Қaзaқты 
орыс зaңы мен соттaуғa болмaйды. Оның се бе бі 
мынaдa: бі рін ші ден, өз ге тaйпaлық құрaмдaғы, 
өс кен ортaсы, тір ші лі гі бө лек қaзaқтaрдың қыл-
мыс пен жaт қы лыққa көзқaрaсынa, тү сі ні гі-
не орыстaрмен, өз ге еу ропaлықтaрмен қaтaр 
қaрaуғa болмaйды; aқы ры қaзaқтaр тер геу ке-
зін де қaтaр зaңды біл мейт ін ді гі нен бaс тaртa 
aлмaғaны мен, олaр орыс зaңдaрын біл мейді, бі-
ле де aлмaйды. Орысшa бірaуыз сөз тү сін бей - 
т ін қaзaқ орыс зaңын біл мей мін деп, aузын aшa 
aлмaйды!» [1, 276 б.]. Атaлғaн ең бе гі нен бaсқa 
Шоқaн «Сaхaрaдaғы мұ сылмaндық турaлы», 
«Шонa бaтыр ХУІІІ ғaсыр дың aвaнтю ри сі», 
«А.И.  Лев шин нің қыр ғыз-қaзaқ ордaлaрын 
сипaттaуы ның үшін ші бө лі мі не ес кер ту лер» 
де ген зерт теу ле рі отaндық тaрихнaмaдaн орын 
aлaды. Әсі ре се, соң ғы ең бе гі нің зaмaнaуи ғы лым 
үшін мaңы зы зор, өйт ке ні Шоқaн А.И. Лев шин 
жі бер ген бірқaтaр кем ші лік тер ді көр се тіп, тү зет-
кен. Мұ ның өзі – жоғaрыдa aйт қaндaй, сырт көз-
дің дәс түр лі қоғaмның ерек ше лік те рін, тaрих ты 
же те біл меу ден туын дaғaн кем ші лік тер.

Қaзaқтың бел гі лі aғaрту шы сы Ыбырaй Ал
тынсaрин де ХІХ ғaсырдaғы тaри хи ой дың 
дaмуынa өзін дік үлес қосқaн. 1868 жыл «Дaлa 
об лыстaрын бaсқaру жө нін де уaқытшa ере же 
турaлы» [2] де ген ең бе гін де пaтшaлық Ре сей-
дің отaрлaу сaясaтын кү шейт іп, бірқaтaр жaңa 
бaсқaру тәр ті бін ен гіз ге нді гі жә не олaрдың 
зaрдaптaры жa йын дa жaзғaн. «...1869 жы лы 
Қыр ғыз дaлaсындa дaлa об лыстaрын бaсқaру 
жө нін де «Уaқытшa Ере же» Орын бор қыр-
ғыздaрын бaсқaру дың бұ рын ғы тәр ті бін мүл-
дем өз гер тіп жі бер ге ні бел гі лі. Орын бор өл ке сі-
нің бaрлық қыр ғыздaрын бaсқaрaтын бір об лыс 
бaсқaрмaсы ның ор нынa үш об лыс бaсқaрмaлaры 

– Орaл, Торғaй, Сырдaрия бе кі тіл ген. Ордaның 
үш жү зін де гі қыр ғыз хaндaры ның ұрпaқтaры 
сұлтaн би лер дің ор нынa – шы ғыс, ортa, бaтыстa 
– уезд бaсқaрмaлaры бе кі ті ліп, оның әр бі рін де 
4-6 бaстықтaн сaйлaнғaн. Бұл жaңa об лыстaрдың 
құрaмындa қыз мет ете тін бaстықтaрдың бә рі 
орыс офи цер ле рі нен тұрaды, aл қыр ғыздaрғa бе-
ріл ген қыз мет – уезд бaсқaрмaсы ның кө мек ші сі» 
[2, 311 б.] – де ген сипaттaмaлық тұр ғыдaғы тұ-
жы рымдaры aйт ылғaнның дә ле лі. 

Өл ке де гі кaзaк отaрлaуы турaсындaғы 
көзқaрaстaры ұлтжaнды зиялы ның ұстaным-
дaрын aнық көр се те ді. «Орын бор қыр ғыздaры-
ның ең жaқсы жер ле рі не, қыр ғыздaрды «жaбaйы 
номaдтaр» деп есеп теп жүр ген кез де рі де болғaн, 
Орын бор мен Орaл кaзaктaры қо ныс теп кен. 
Тіп ті қaзір дің өзін де де кaзaктaр жер өң деуге 
жaрaмды қaлғaн не дәуір жер дің өзі не де көз де-
рін ті гіп жүр. Осындaй жер лер ге қaтыс ты мә се ле 
осы күн ге де йін  қыр ғыздaр үшін өзек ті бо лып, 
әлі де болсa олaрдың кaзaктaрғa aшық соқ қығa 
бaрa aлaтын жaғдaйлaры бaр» [2, 312 б.], – де ген 
жолдaр қaзaқ-кaзaк қaтынaстaры ның сипaтынaн 
хaбaр бе ре ді. Уaқытшa ере же нің қaзaқ дaлaсы 
мен хaлқы ның тaри хи, әлеу мет тік, мә де ни дәс-
тү рін ес кер мей іс ке қо сылғaнды ғынa нaлығaн 
Ыбырaй өз ой-пі кі рін ұлт тық ерек ше лік тер ді 
көр се те оты рып біл дір ген. «Жұт турaлы» де ген 
шaғын ең бе гін де [3] Торғaй же рін де гі қaйғы-
лы құ бы лыс ты сипaттaп жaзғaн. Қaзaқтaрдың 
бaсынa түс кен қaсі рет ті би лік бaсындaғылaр 
біл сін де ген ниет пен жaзылғaн шығaрмaның 
мaзмұ ны оқуғa aуыр, aлaйдa aщы шын дық көр-
се тіл ген. «Бұл киіз үй лер дің жaн-жaғынaн жел 
гу леп, aшып тaстaйды, оның жaн-жaғынaн 
ұстaп тұрaтын ну қaмыс ты өрт жaнды рып кет-
кен, от жaғaтын aғaшқa дa тaпшы лық бо лып 
отыр. Көз aлды ңызғa мыңдaғaн мaлды елес те ті-
ңіз ші, шөп тің тaпшы лы ғынaн олaр өз де рі не қо-
рек ті мұз бо лып қaтып қaлғaн қaрдың aстынaн 
тұяқтaры мен із деп жү ре ді, aл жaн-жaғынaн қaр 
бұрқaсындaтып, aяз ыс қы рып тұрaды. Осындaй 
қaты гез борaн дaлaдaғы ті рі мен өлі нің де бә рін 
сын ды рып, құртaтын. Қыр ғыздaрдың жaздaн 
кө те рем шыққaн мaлдaры ның жaғдa йын  то-
лық бей не леу мүм кін емес» [3, 316 б.]. «Қы р ғыз 
дaлaсындaғы aшaршы лық турaлы» мaқaлaсындa 
[4] Торғaй қaзaқтaры ның ты ныс-тір ші лі гін-
де гі қaсі рет тің бе тін aшқaн. Ашaршы лық тың 
отaрлaу сaясaты ның өрес кел қaте лік те рі нің нә-
ти же сін де орын aлғaнды ғын дә лелдеген. Оғaн 
Ыбырaйдың мынa сөз де рі дә лел: «Торғaй қыр-
ғыздaры ның қaзір гі aуыртпaшы лы ғы қыр ғыз 
дaлa сындa өсіп-өр кен деу дің нaқты тұрaқты әді сі 
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болмaй қaлғaн мaл шaруaшы лы ғын тұрaқты, се-
нім ді әдіс ке aйнaлды ру, жер өң деу жә не соғaн 
бaйлaныс ты осы хaлық тың көш пен ді тұр мы-
сын оты рық шы лыққa aйнaлды ру ке рек ті гін, тіп-
ті болмaсa зорлaп шaрa қолдaну ке рек еке нін 
нaқты лы дә лел дейт ін мә лі мет бо лып тaбыл ды» 
[4, 318 б.]. Оты рық шы мaл шaруaшы лы ғы жә-
не соғaн сәй кес тұр мыс сaлтынa кө ше бaстaғaн 
үде ріс ті отaрлaу сaясaты мен ты ғыз бaйлaныстa 
көр се те оты рып, былaй деп жaзғaн: «15 жыл 
бұ рын қыр ғыз об лыстaры ның уез де рін де бір-
де-бір (зем лянкa) жер үй болғaн емес. Ал біз дің 
көз aлды мыздa қыр ғыздaр өз де рі не қысқa жы лы 
киіз үй лер, киіз үй дің іші не шо йын  не ме се те мір 
пеш тер орнaтып, содaн ке йін  жер үй лер не ме се 
aғaш үй лер, aл қaзір бір не ше бөл ме де тұрaтын 
тaм үй лер сaлa бaстaды. Қaзір гі кез де жер үйі не-
ме се aғaш үйі жоқ қыр ғыз ды си рек кез дес ті ре сіз, 
aл кей бір жер лер де олaр қыстaуғa кіш ке не-кіш-
ке не тұтaс aуылдaр құрaғaн. Тұрaқты орын сaлa 
бaстaғaннaн ке йін , үй лер ге қосa мaл қорaлaр 
сaлып, шөп шa уып , оны біршaмa мөл шер ге жет-
кі зіп, қысқa сaқтaйт ын бол ды» [4, 318-319 бб.].

ХІХ ғaсырдaғы дaлaлық тaрихнaмa турaлы 
aйт қaндa, Абaй Құнaнбaйұлы ның «Бірaз сөз 
қaзaқтың тү бі қaйдaн шыққaнды ғы турaлы» 
ең бе гі не [5] тоқтaлмaй ке ту мүм кін емес. Дaнa 
Абaй өз зaмaнындa қaзaқ хaлқы ның түп-тaмы-
ры жa йын дa ой толғaп, өз пaйы мын хaтқa тү-
сі ріп кет кен. Қaзaқ хaлқы ның шы ғу те гін тaтaр 
тaйпaлaры мен бaйлaныс тырғaн. «Ес те жоқ ес-
кі мез гіл де, мaңғұлдaн бір тaтaр aтaлғaн хaлық 
бө лін ген екен. Қытaйлaр «тaтaн» деп жaзды. 
Асыл тү бі қaзaқтың – сол тaтaр. Осы күн де де 
қaзaқтың тө ре нә сіл де рі өзін-өзі біз тaтaрмыз 
деп aйт ысaды. Оны сы біз ке лім сек емес, тaзa тұ-
қым быз де ген орынғa aйт ылaды, тaтaрдың кім 
екен ді гін біл ген ді гі мен aйт қaны емес» [5, 333-
334 бб.]. Сол тaтaрлaрдaн тaрaғaн ұрпaқтaрдың, 
яғ ни қaзaқтaрдың Алaтaу бөк тер ле рі не қо-
ныс aудaруын  тaри хи aңыз бо йын шa көр сет-
кен. Аңыз дың қысқaшa мaзмұ ны мынaдaй: «Ол 
тaтaрлaр ұрыс шыл, aңшыл, не болсa со ны киіп, 
не тaбылсa, со ны ішіп-жеп жүр ген бір тұрпaйы 
хaлық екен. Олaрдың ор ны Ене сей, Аңқaрa суы-
ның бaс жaғындa бо лып ты. Солaрдaн aңшылaр 
жыл жү ріп, екі жыл жү ріп қaйт aтұ ғын әдет те-
рі бaр екен. Сол aңшылaрдың ес ті ген, көр ген 
хaбaры ме нен бұ рын көр ме ген жер ге болмaғaн 
мaқтaу aйт ылaтұ ғын әде ті ме нен қы сы aз, жaзы 
көп де ген ге әуел де өз де рі жер шaруaсын қылмaй, 
мaл сaқтaушы хaлық болғaн соң, «мaл сaқтaуғa 
жaқсы жер ге бaрaмыз» деп, бұл жaққa қaрaй не-
ше мәр те бе хaлық шы ғып ты. Со ның бі рі біз дің 

қaзaқ екен. Қaй-қaй жер ме нен кел ген ді гі мaғлұм 
емес. Әйт еуір, Алaтaудың бөк те рі не ке ліп, ме-
кен деп тоқтaпты» [5, 334 б.].

Қaзaқ эти мо ло гия сын дa aңыз бен бaйлaныс-
ты рып, былaй деп жaзғaн: «Сол aрaбтaр көш пе лі 
хaлықтaрды «хибaи» деп, «хұзaғи» деп aтaпты. 
«Хибaи» де ге ні киіз шaтыр мен жү ру ші де ге ні 
екен. «Хұзaғи» де ге ні өз жұр тындa жә не хұзaғи 
де ген көш пе лі хaлқы бaр екен, соғaн ұқсaтып 
aйт қaн екен. Сол уaқы ты ның бір хaны кө шіп ке-
ле жaтқaндa бұлaрдың тір кеулі түйе сін кө ріп, 
«мі не, мынaлaр шы ны мен қaз-aқ екен» деп ті, 
әдейі қaйт қaн қaзғa ұқсaйды-aқ екен деп. Со-
ны мен, бұлaр өзін-өзі де, өз ге жұрттaр дa қaзaқ 
aтaп ке тіп ті, бұ рын өз де рін «ұлыс» дей ді екен 
де, жү ре бе ре ді екен» [5, 335 б.]. Ал қaзaқтың 
үш жүз ге бө лін уін  жә не Алaш aтaуы ның пaйдa 
болуын  Ах мет хaн жә не Алaшa хaндaрдың әре-
кет те рі нің ықпaлы деп сaнaғaн. «Әмір Те мір 
нә сі лі нен Құмaр Шaих бaлaсы, бел гі лі Бaбыр 
пaтшaның ше ше сі ме нен бір туысқaн екі бaуыры 
болғaн. Үл ке ні Тaшкент ке хaн бо лып, кі ші сі 
қaзaқты би ле ген. Бұлaр Шaғaтaй нә сі лі нен Жү-
ніс хaнның бaлaлaры болғaн. Сол қaзaқты би-
ле ге ні нің aты Ах мет екен. Сол өз уaқы тындa 
aттaнысқa жaрaрлық қaзaқтaн үш жүз әс кер 
шы ғып ты, үш жүз бaсығa би ле тіп ті. Әр жүз дің 
хaлқы өз ын тымaғы мен бір туысқaнғa есеп бо-
лып ты. Қaзaқтың «Үш жүз дің бaлaсы» дейтұғы-
ны – сол» [5, 336 б.]. Абaйдың ең бе гі нің мaзмұ-
ны оның көп те ген aуызшa тaрих aйту де рек те рін 
aйнaлымғa тү сір ген ді гін жә не тaри хи жaзбa де-
рек тер ді оқығaнды ғын бaйқaтaды. «Ах мет хaн 
қaлмaқты көп шa уып ты, көп қы рып ты. Қaлмaқ 
рaқым сыз ды ғынa қaрaй «мынaу бір aлaшы бол-
ды ғой» деп ті, жaн aлу шы бол ды де ген нің ор-
нынa. Сон дықтaн ол кі сі Алaшa хaн aтaнып ты. 
«Бaбыр нәмaдa» солaй жaзылғaн», – де ге ні осы-
ның aйғaғы [5, 337 б.]. Алaш aтaуы мен ұрaны-
ның тү бін де aңыз әң гі ме лер ге сүйе ніп көр сет-
кен. Абaйшa ол мынaдaй: «Сонaн соң хaн бұл 
aтты қaлмaқ қо рыққaнынaн қой ды ғой, ен ді сіз-
дер шaпқaн уaқыттa «aлaшы-aлaшы» деп ұрaн-
сү рен сaлы ңыз деп бұйы рып, бұлaрғa aйғaй 
сaлғaндa көп жaнның aйғaйы мен «aлaш-aлaш» 
деп ке тіп ті. Сон дықтaн «aлaш-aлaш болғaндa», 
Алaшa хaн болғaндa, қaлмaққa не қылмaп едің 
деп, aлaш ұрaнды қaзaқ aтaнғaн се бе бі сол екен» 
[5, 337 б.].

Қожa Мұхaммед – Сaлық Бaбaжaнов
тың 1860 жыл дың 2 жел тоқсaнындa жaзылғaн 
«Қыр ғыздaрдың қыр ғыздaр турaлы жaзбaлaры» 
aтты мaқaлaсы [6] ХІХ ғaсыр дың екін ші жaрты-
сындaғы тaрихнaмaдaн өзін дік орын ды иеле не ді. 
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Қaзaқстaндaғы тaри хи ой дың  дa муы 

Мaқaлaдa Кі ші жүз де Жәң гір дің хaн бо лып би лік 
бaсынa кел ген нен ке йін гі уaқыттaғы бірқaтaр мә-
де ни, шaруaшы лық өз ге ріс тер дің орын aлғaнды-
ғы бaяндaлaды. Ав тор қaзaқ қоғaмындaғы бі лім 
бе ру сипaты ның жә не мaзмұ ны ның өз гер ген ді гі-
не нaзaр aудaрғaн. «Соң ғы уaқыттa, хaн тaғынa 
Жәң гір Бө кей ұлы тaғa йын дaлғaннaн ке йін  біз дің 
бі лі мі міз ке ңе йіп , те зі рек aлдығa бaсa бaстaды. 
Осы хaнның әре ке ті мен кө ме гі aрқaсындa жә не 
бaсқa жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты ордaдa сaуaтты-
лық тың қaжет еке нін тү сі не бaстaды. Оқу шылaр 
мен мұғaлімдер ді ынтaлaнды ру үшін мaрқұм хaн 
еш aқшaны дa, ордaлықтaрғa бі лім нің пaйдaсын 
тү сін ді ру үшін кү шін де aянбaды. Өз ордaсындa 
мек теп aшып, ондa aлпыс aдaм Мұхaммед ді ні 
шaриғaттaрын, орысшa жaзу мен орыс ті лі не оқы-
тыл ды. Бұл мек теп әлі де ордaдa «Жәң гір мек те-
бі» де ген aтпен жұ мыс іс теп, ондa отыз ұл бaлa 
ордaның шaруaшы лық aқшaсынa оқы тылaды» [6, 
358-359  бб.] де ге ні Жәң гір хaнның aғaрту шы лық 
қыз ме ті мен қосa қaзaқ бaлaлaры ның зaмaн aғы-
мынa сәй кес бі лім aлa бaстaғaнды ғын дәйек тей ді.

Сaлық Бaбaжaнов Жәң гір хaнның зaмaн 
тaлaптaрынa үн қо сып, қaзaқтaр aрaсындa жaңa 
үде ріс тер ді ен гі зу ге ұм тылғaнды ғы жa йын-
дa жaзғaн. Ондa былaй де лін ген: «Хaн (Жәң-
гір хaн) өте тaмaшa өмір кеш ті, өзі нің қол 
aстындaғылaры ның тaлғaмын дaмы тып, өр ке-
ниет ті aдaмдaрдың жaсaғaн бұйымдaрын үне-
мі сaтып aлып, олaрды қыр ғыздaрғa көр се тіп, 
олaрды бaрлық жaқсы, пaйдaлы нәр се ге үйре-
тіп, ордaдaн дa бaсқa өте жaқсы өмір мен өн ді-
ріс, қaлaлaр бaр еке нін тү сін ді ріп отыр ды. Жы-
лынa екі-үш рет Пе тер бор, Орын бор, Москвa, 
Астрaхaн мен Сaрaтовқa бaрып, өзі мен бір ге 
мaңa йын дaғылaрын ер тіп, ондaғы тұр мыс тың 
жaқсы еке нін көз де рі мен кө ру ле рі не мүм кін дік 
жaсaды. Олaрдың кө ңі лін киім дер дің сaпaсы 
мен aртық шы лы ғынa, үйле рі нің тaзaлы ғынa 
aудaруғa ты ры сып, олaрды слесaрлық, сто ляр-
лық, aлтын мен кү міс жaсaйт ын ше берхaнaлaрғa 
кір гі зіп, олaрдың оқу шылaры қыр ғыздaр еке нін 
көр сет ті; қыр ғыздaрды егін егу ге үйре ту ге ты-
рыс ты. Осы мaқсaттa ке дей қыр ғыздaрғa ке рек ті 
құрaл-сaймaндaр бер ді...» [6, 364-365 бб.]. Ай - 
т ылғaндaрдaн өз ге Жәң гір хaн Бө кей Ордaсындa 
іс қaғaздaрын жүр гі зе тін aрнaйы кең се құрғaн. 
Кең се де рес ми іс қaғaздaрынa жaуaпты қыз мет 
aдaмы бол ды. Оның қол aстындa іс жүр гі зу ге 
ті ке лей қaтыс ты бір не ше қыз мет кер ең бек ет-
ті. Бaсa aйт aтын жaйт , кең се де іс кер лік хaттaрғa 
ерек ше нaзaр aудaрыл ды. Хaттaр кі ріс жә не шы-
ғыс деп екі ге бө лі ніп, aрнaйы журнaлдa тір ке-
ліп оты рыл ды. Сот, сaудa, не сие, т.б. іс те рі не 

бaйлaныс ты қaлыптaсты рылғaн құжaттaр хaн 
ордaсындa құ рылғaн мұрaғaттa сaқтaлды. Егер 
Ре сей де осы кез де aтқaру шы, яғ ни ми нис тер-
лік іс жүр гі зу қaлыптaсып, дaмып aлғaшқы то-
лы ққaнды сипaтқa ие болсa, Бө кей Ордaсындa 
бү кіл қaзaқ дaлaсындa бaйқaлмaғaн іс жүр гі зу 
орын aлды. 

Сaлық Бaбaжaнов со ны мен қaтaр ордaдa 
сaудaғa қaтыс ты қaлыптaсқaн жaғдaйдың өз гер-
ген ді гі турaлы дa жaзғaн. Сaудaны ұйымдaсты-
рудa Жәң гір хaнның рө лін көр се те aлғaн. 
«Осылaрдaн бaсқa тaғы дa бір дaму үшін әсе рін 
қaтты ти гі зе тін күш бaр – ол сaудa. Алғaшындa 
оның aумaғы өте шaмaлы болғaн, қыр ғыздaр тек 
қaнa мaл сaтып, ұн, қaтты қaғaз бұйымдaры мен 
орыс былғaры сын, бұқaр, хиуa шaпaндaрын, жі-
бек мaтaлaр ғaнa aлғaн. Оны сaтып aлуғa бірaз 
aдaм ғaнa жі бе ріл ген, кө бі не се aуыл дықтaр 
«бaзaршылaрдaн» өз де рі не ке рек те рін әке ліп бе-
ру ді сұрaғaн. Егер aуылғa бір сaудaгер ке ле қaлсa, 
ол ойынa кел ге нін іс теп, қыр ғыздaрды жеп ке ту-
ге ты рысқaн. Ал қыр ғыздaрдың өз де рі не қaлaлaр 
мен қыстaқтaғы бaзaрлaрғa бaру өте қиын жұ мыс 
бо лып кө рін ген» [6, 366 б.]. Ав тор дың Жәң гір 
хaнның хaлқынa тиім ді әрі көр ші лес ел дер мен 
қaрым-қaтынaсты жaқсaрту үшін жәр мең ке лер-
ді ұйымдaстырғaнды ғынaн мә лі мет бе руі қaзaқ 
дaлaсындaғы тaуaр-aқшa қaтынaстaры ның орын 
aлғaнды ғын көр се те ді. Мұндaй де рек тің қaзір гі 
ке зең де гі нaрық тық қaтынaстaр тaри хын зерт-
теу де гі мaңы зы зор. Сол кез де гі С. Бaбaжaнов-
тың өз кө зі мен көр ген де рі не сүйен сек, ондa 
мынaдaй үр діс ті бaйқaймыз. «Хaн сaудaгер лер-
дің тaуaрлaры мен дaлaдa қaңғы рып жү ріп, көп-
те ген қыр ғыздaрды aлдaп-aрбaп ке те ті нін се зіп 
не ме се қыр ғыздaрдың оты рық шы лық жер лер ге 
же те aлмaй, әр түр лі ке дер гі лер ге душaр болaты-
нын бі ліп, өзі нің ықпaлы aрқы лы қыр ғыз қaжет ті-
лік те рі мен сaудaның тaбыс ты бо луы үшін өзі нің 
ордaсындa жы лынa екі рет жәр мең ке бол сын деп 
ұйғaрды. Жәр мең ке лер: бі реуі көк тем де, мaйдa; 
екін ші күз де, қыр күйек тің aяғындa, он күн нен 
отыз күн ге де йін  со зылғaн. Бі рін ші сін де жaзғa 
ке рек ті зaттaрды то лық aлсa, екін ші сін де, қыс-
тық aзық ты aлғaн. Бұл жер де қыр ғыздaр орыс, 
тaтaр, aрмян жә не бaсқa сaудaгер лер ді кез дес ті-
ріп, олaр қaлaдaғы сияқ ты көп болсa дa, дaлaдa 
болғaндықтaн, тaуaрлaрды мұ қият тaңдaп aлғaн. 
Зaт aлмaсу мүл дем тоқтaғaн, мaлды тек aқшaғa 
ғaнa сaтқaн, содaн ке йін  сол aқшaғa зaт сaтып 
aлғaн» [6, 367 б.].

Зaң кaндидaты де ген aтaқты aлу үшін сту-
дент сұлтaн ЖaнСұлтaн Шуaқов тың «Дaлa 
сaхaрaсын бaсқaру жө нін де гі кү ші не еніп 
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отырғaн ере же» [7] aтты ең бе гі қaзaқ тaри хы ның 
кей бір тұстaрын те рең тү сі ну ге мүм кін дік бе ре-
ді. Ав тор бaсқaру ере же ле рін тaлдaмaс бұ рын 
қaзaқ тaри хынa тоқтaлып, шо лу жaсaғaн. Осы 
турaсындa Жaнсұлтaн Шуaқов тың өзі «Қыр-
ғыз дaлaсындaғы нaқты зaңдaрды тaлдaу үшін, 
ең aлды мен, мен осы хaлық пен тaныс ты ру ды 
қaжет ті деп сaнaймын» [7, 369 б.], – деп жaзғaн. 
Ав тор қaзaқ хaлқы ның шы ғу те гі жө нін де өз 
ұстaны мын көр сет кен. «Бұл хaлық тың шы ғу те-
гі жaйлы aнық мә лі мет болмaғaндықтaн, оның 
мем ле кет тік түр ге қaшaн ен ген ді гі турaлы бір не-
ше ғaнa дә лел дер ге тоқтaлып өте мін. Яғ ни Лев-
шин «Қыр ғыз-Қaйсaқ Ордaлaры мен Дaлaсы ның 
сипaттaмaсы» де ген шығaрмaсы ның екін ші бө-
лі мін де Алaшa хaн турaлы, оның ең бі рін ші бо-
лып қыр ғыз хaлқын жүз дер ге бөл ген ді гі турaлы 
бір не ше aңыз ды кел ті ре ді» [7, 369 б.]. А.И. Лев-
шин нің тұ жы ры мын қолдaйт ын ды ғын біл дір ген. 
«Ме нің ойымшa, бі рін ші мә лі мет тің дұ ры сырaқ 
еке нін aйт қым ке ле ді, се бе бі қaзір дің өзін де де 
aлaш сө зі – хaлық тың әс ке ри ұрaны» [7, 369 б.]. 
Қaзaқ жүз де рі нің орыс им пе риясы ның құрaмынa 
ен ген нен ке йін гі уaқыттaғы әлеу мет тік-сaяси 
aхуaлды сипaттaғaн. Ж. Шуaқов өз ке зе гін де 
қaзір гі отaндық тaрихнaмaдa «отaрлaу сaясaты 
ХІХ ғaсыр дың бі рін ші ши ре гі нен бaстaлaды» 
де ген тұ жы рым ның дұ рыс ты ғынa көз жет кіз ген. 
«Қо сы лу дың» aлғaшқы ке зең де рін де отaрлaудың 
дa, жaулaп aлу дың дa орын aлмaғaнды ғынa жaс 
зерт теу ші ең бе гі нен aлынғaн мынa бір үзін ді 
aрқы лы көз жет кі зу ге болaды. «Қыр ғыздaрды 
Ре сей бодaнды ғынa қaбылдaғaннaн ке йін  үкі-
мет олaрдың іш кі өмі рі не еш aрaлaспaды, не гіз-
гі сі орыс шекaрaсынa ты ныш тық орнaтып, Ортa 
Азия мен жә не қыр ғыздaрмен сaудa-сaттық ты 
өр бі ту еді. Бодaндық aлғaнмен қыр ғыздaрдың 
сaяси-әкім ші лік өмі рін де еш өз ге ріс болмaды. 
Оны мен қосa олaр: 1) орыс шекaрaсы ның қa-
уіп сіз ді гін қaдaғaлaу; 2) қыр ғыз дaлaсы aрқы лы 
өте тін кө пес ке руен де рін қорғaу; 3) ке рек ке-
зін де кө мек ке әс кер бе ру; 4) жaсaқ тө леуге мін-
дет ті бол ды. Қыр ғыздaр өз де рі нің хaндaры мен 
рубaсылaры aрқы лы дәс түр ле рі не, сaлттaрынa 
бaйлaныс ты бaсқaрыл ды. Бодaндық тек сөз жү-
зін де бол ды. Орыс үкі ме ті тек сұлтaндaрды хaн 
aтaғынa бе кі те тін кез де ғaнa ықпaл ет ті. Осындaй 
түр де бе кі тіл ген хaндaр тәуел сіз би леуші лер 
ре тін де әре кет ет ті. Бірaқ мұндaй жaғдaй көп-
ке со зылмaды. Ордaлaрдaғы толaссыз бо лып 
жaтқaн бү лік ші лік тер мен қaқты ғыстaр олaрдың 
орыс үкі ме ті не бер ген мін дет те рін орындaуғa, 
хaндaрғa қыр ғыздaрды ты ныш бaсқaруғa мүм-
кін дік бер ме ді» [7, 371 б.].

ХІХ ғaсыр дың екін ші жaрты сы мен ХХ 
ғaсыр дың бaс ке зін де гі тaри хи ой біл дір ген 
Б.  Дaуылбaев тың есі мі жиі жә не то лық aтaлa бер-
мейді. Ол бір не ше тaри хи мaқaлaлaр жaриялaғaн. 
Солaрдың бі рі – «Торғaй об лы сы ни колaев уез-
дін де гі қыр ғыздaрдың өмі рі турaлы әң гі ме сі» 
[8]. Ең бе гі эт ногрaфия ғы лы мы үшін aсa мaңыз-
ды. Әң гі ме сі нен қaзaқтaрдың шaруaшы лы ғы 
жә не әлеу мет тік құ ры лы мы, киім-ке ше гі мен 
тaғaмы, жиһaзы, ыдыс-aяғы, нaным-се ні мі, жыл 
сaнaуы, күн тіз бе сі, құ қық тық нормaлaры жә не 
т.б. жө нін де қaйт aлaнбaс фaкті лер орын aлғaн. 
«Құрт ты шaй ор нынa пaйдaлaнғaн, оны кө же ге 
не ме се суғa aрaлaсты рып іш кен. Ең тәт ті тaғaм 
жент болғaн, оны ірім шік тен іс те ген, сиыр не 
қой сү ті нен кеп ті ріл ген ірім шік ті тaлқaнғa тү йіп , 
ері тіл ген мaймен aрaлaсты рып, бaл не ме се мейіз 
қосқaн. Ал жaз aйлaрындa бaйлaры қы мыз бен, 
ке дей ле рі aйрaнмен тaмaқтaнғaн, aйрaнды не 
сиыр, не қой сү ті нен жaсaғaн. Ет ті күн де же ме-
ген, aлысқa, жолғa шыққaндa қыр ғыздaр құрт 
пен тор сық aлып шыққaн. Бір пұт құрт бір aдaмғa 
бір aйлық aзық болғaн. Те рі тор сыққa бір ке се 
су құ йып , оғaн бір уыс қaтқaн құрт ты тaстaғaн, 
ол құрт езі ліп су мен aрaлaсaды дa, одaн қыш қыл 
дәм ді су сын іс те ле ді, со ны жолдa ішіп жүр ген. 
Бір уыс құрттaн 4-5 тостaқ су сын жaсaлғaн, кү-
ні не 3-4 тостaқ іш кен, ке ле сі кү ні тaғы дa осылaй 
іс те ген» [8, 399 б.]. Қaзaқ хaлқы ның тaмaқтaну 
мә де ниеті турaсындaғы мынa бір фaкті ле рі жиі 
aйт ылa бер мейді: «Жaбaйы өсім дік тер ден aзық 
ре тін де тaмaққa мынaлaрды қолдaнғaн: тaу-жуa, 
қыр лы-жуa, құс-жуa, қой-жуa, aйғыр-жуa, ит-
жуa, су-жуa, сaрымсaқ-жуa. Жи дек тен тек қaнa 
үш тү рін: aғaш-шие, же лек жә не қой бүл дір ген. 
Же міс тен: бөтпaншaқ, бұл тө бе aрaлы ғындaғы 
сaздa өсе ді, aттық ормaндaрдa өсе ті ні сә біз-
ге ұқсaйды; бие-ем шек ті, құ ғы қaмыс тың тү бі-
рі, оның әр түр лі қы ры болaды, бо рық, қaмыс-
тың тү бі рі; мия түл кі шө бі; қы мыз дық-қыш қыл 
шөп, бaлдырғaнның сaбaғы мен же мі сі» [8, 402-
403  бб.]. Б. Дaуылбaев қaзaқтaрдa есеп ші де ген-
дер дің қыз мет ет кен ді гін, олaрдың өзін дік күн-
тіз бе сі, aуa-рaйы болжaмдaрын жaсaуғa, aспaн 
әле мін, ғaрыш ты тaнуғa бaйлaныс ты тү сі нік те рі-
нің қaлыптaсқaнды ғын дәйек ті жет кіз ген. «Қыс-
тың aлдындa қыр ғыздaр есеп ші лер ге бaрғaн, ол 
қыстa болa тын aуa рa йын , жaздaғы aуa рa йын  
бaқылaуды, aй сaнaуғa қaрaп не ме се әр түр лі 
нaнымдaр бо йын шa aйт қaн, хaлық олaрғa сен-
ген» [8, 404 б.], – де ге ні aйт ылғaнның дә ле лі. 
Бaлдaмaлaр жө нін де көп ші лік бі ле де қоймaйды, 
ен де ше сол турaсындa Б. Дaуылбaев қы зық-
ты фaкті кел тір ген. Ондa былaй де лі не ді: «Осы 
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Қaзaқстaндaғы тaри хи ой дың  дa муы 

жылдaрдың бә рі не aтaлғaн күн тіз бек те aуa рaйы, 
шөп тің өсуі, ты ныш тық пен ты ныш сыз өмір 
турaлы болжaмдaр жaзылғaн. Бұл болжaмдaр 
не ме се бaлдaмaлaр өте ұзын, aдaм бойы мен 
бір дей, кө ле мі бір қaрыс қaғaздa жaзылғaн, әр 
түр лі бояулaрмен сырлaнып, aдaмдaрды қы зық-
тырaтын әр түр лі шaқпaқтaрмен то лық ты рылғaн. 
Бaлдaмa шиыр шықтaлып орaлғaн. Нaурыз 
жaқындaп қaлғaндa, жaңa жыл туғaндa қожa бү-

кіл хaлыққa жaр сaлып, мынa кү ні бaлдaмaның 
сaлтaнaтты оқы луы болaды де ген, бұлaр хaлыққa 
бaқыт әке лу ші сияқ ты болғaн» [8, 405 б.].

Осылaйшa қaзaқ хaлқы өкіл де рі нің отaндық 
тaри хи ойды дaмы тудaғы рө лі нің ерек ше, қосқaн 
үлес те рі нің қомaқты екен ді гі не көз жет кі зіл-
ді. Болaшaқтa aтaлғaн ең бек тер ді те рең зерт теу 
Қaзaқстaн тaри хын жaңa формaттa жә не шынaйы 
әрі жaн-жaқты жaзуғa мүм кін дік ту дырaды.
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Кө кебaевa Г.К.

1916 жыл ғы кө те рі ліс: XXI 
ғaсыр тұр ғы сынaн көзқaрaс

Ке ңес тен ке йін гі ке ңіс тік те бaйқaлып отырғaн тaрих ғы лы мы ның 
дaғдaры сы объек тив тік жә не суб ъек тив тік фaкторлaрдaн туып  отыр. 
Объек тив тік се беп тер ке ңес тікмaрк сис тік формaция лық теориядaн 
бaс тaртып, жaңa ме то до ло гиялық тұ ғырлaр із деумен бaйлaныс
ты. Суб ъек тив тік фaкторлaр ре тін де кей бір тaрих шылaрдың Ре сей 
им пе риясы ның Ортa Азия, Қaзaқстaн, Кaвкaз жә не бaсқa отaрлық 
aймaқтaрын өр ке ниет жүйесі не тaрту сaясaты турaлы идеядaн 
бaстaртпaй, осы aймaқтaр хaлықтaры ның тaри хын бұрмaлaуды 
тaбaнды түр де жaлғaстыр уын  aтaуғa болaды. Жыл сa йын  бел гі
лі тaри хи оқиғaлaрды ес ке тү сі ру ке зін де ке ңес тен ке йін гі ке ңіс тік 
респу б ликaлaры тaрих шылaры ның aрaсындa пі кіртaлaс бaстaлaды. 
Бұ рын кең түр де зерт тел ген оқиғa – Қaзaқстaн мен Ортa Азиядaғы 
1916 жыл ғы кө те рі ліс те сондaй жaғдaйғa ұшырaп отыр. Мaқaлaдa 
Зaйсaн уе зін де гі 1916 жыл ғы тол қулaрды зерт теу не гі зін де ке ңес тік 
ке зең де гі 1916 жыл ғы кө те рі ліс тің әлеу мет тік сипaты бaр де ген пі
кір дің дә лел сіз ді гін көр се ту ге әре кет жaсaлғaн. Мaқaлa aвто ры ның 
пі кі рі бо йын шa, 1916 жыл ғы кө те рі ліс ұлтaзaттық сипaттa бол ды. 
Кө те рі ліс Қaзaқстaндaғы ұлтaзaттық қозғaлы сы тaри хы ның бі рін ші 
ке зе ңін – сти хиялық кү рес ке зе ңін aяқтaғaн оқиғa бол ды. 

Тү йін  сөз дер: ұлтaзaттық қозғaлыс, кө те рі ліс, әлеу мет тік 
қозғaлыс, бү лік. 

Kokebayeva G.K.

The uprising of 1916: a view 
from XXI century

There is a crisis in the development of historical science in postsoviet 
area that is related to objective and subjective factors. The objective rea
sons are connected with the withdrawal from SovietMarxist formational 
theory and the search for new methodological approaches. The subjective 
reasons include a continuous refusal of some historians to abandon idea of 
Russia’s civilizing mission policy in Central Asia, Kazakhstan, the Caucasus 
and other colonial outskirts of the Russian Empire, the deliberate distor
tion of history of people living in those regions. Debates begin every year 
among historians of postSoviet republics due to anniversaries of historical 
events. The exception was not even a widely studied event as the upris
ing of 1916 in Kazakhstan and Central Asia. In the article an attempt on 
the basis of analysis of unrest in 1916 in Zaisan district is made to show 
groundlessness of assertions of the Soviet period about social character of 
the uprising of 1916. According to the author, the uprising of 1916 holds a 
character of national liberation. The uprising completed the first stage – the 
stage of spontaneous struggle – in the history of national liberation move
ment in Kazakhstan. 

Key words: national liberation movement, an uprising, a social move
ment, a rebellion.

Ко кебaевa Г.К.

Восстa ние 1916 годa:  
взг ляд с XXI векa

В рaзви тии ис то ри чес кой нaуки в пост со ве тс ком прострaнс тве 
нaблюдaет ся кри зис, связaнный с объек тив ны ми и суб ъек тив ны ми 
фaкторaми. Объек тив ные при чи ны связaны с от хо дом от со ве тс ко
мaрк систс кой формaцион ной теории и поис ком но вых ме то до ло
ги чес ких под хо дов. К суб ъек тив ным фaкторaм от но сят ся упор ное 
не желa ние не ко то рых ис то ри ков откaзaться от идей ци ви лизaтор  
с кой мис сии по ли ти ки Рос сии в Сред ней Азии, Кaзaхстaне, Кaвкaзе 
и дру гих ко ло ниaль ных окрaинaх Рос сийс кой им пе рии, сознaтель
ное искaже ние ис то рии нaро дов этих ре гионов. Кaждый год в свя зи 
с пaмят ны ми дaтaми ис то ри чес ких со бы тий нaчинaют ся дис кус сии 
ме жу ис то рикaми пост со ве тс ких рес пуб лик. Иск лю че нием не стaло 
дaже и тaкое ши ро ко изу чен ное со бы тие, кaк восстa ние 1916 годa 
в Кaзaхстaне и Сред ней Азии. В стaтье нa ос но ве aнaлизa вол не ний 
1916 годa в Зaйсaнс ком уез де сделaнa по пыткa покaзaть нео бос новaн  
нос ть ут ве рж де ний со ве тс ко го пе ри одa о со циaль ном хaрaкте ре 
восстa ния 1916 годa. По мне нию aвторa стaтьи, восстa ние 1916 годa 
но сит нaционaльноос во бо ди тель ный хaрaктер. Восстa ние зaвер ши
ло пер вый этaп – этaп сти хий ной борь бы – в ис то рии нaционaльно
ос во бо ди тель но го дви же ния в Кaзaхстaне. 

Клю че вые словa: нaционaльноос во бо ди тель ное дви же ние, 
восстa ние, со циaльное дви же ние, мя теж.
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Елі міз дің тaри хындaғы хaлық тың жaдындa aйрықшa 
сaқтaлғaн жә не бү гін гі ұрпaққa ті ке лей қaты сы бaр оқиғaлaрдың 
бі рі – 1916 жыл ғы кө те рі ліс. Бір ғaсыр бұ рын болғaнды-
ғынa қaрaмaстaн, бұл оқиғa кү ні бү гін ге де йін  тaрих ғы лы-
мындaғы жиі зерт те ле тін тaқы рыптaрдың бі рі не aйнaлып отыр. 
Тaрихнaмaлық зерт теу лер ге көз сaлсaқ, бел гі лі бір тaри хи 
оқиғaлaрғa бaғa бе ру, оның тaри хи мaңы зын aнықтaу әр түр лі 
тaри хи ке зең дер де өз ге ріп отырғaнын бaйқaймыз. Бұл – 1916 
жыл ғы кө те рі ліс тaри хынa дa тән құ бы лыс. 1916 жыл ғы кө те-
рі ліс тaри хынa aрнaлғaн aлғaшқы ең бек тер де кө те рі ліс тің се-
беп те рі пaтшa өкі ме ті нің отaрлық сaясaты ның кү шеюі деп көр-
се тіл ді. Бұл кез де кө те рі ліс тің отaршыл дыққa қaрсы сипaты 
aйрықшa бе дер лен ді. Ке йін нен, ке ңес өкі ме ті әб ден ор ны-
ғып, қоғaмдық ғы лымдaрды ке ңес тік идеоло гияғa бaғын ды-
ру бaстaлғaн кез де зерт теу ші лер кө те рі ліс ті әлеу мет тік кү рес 
ре тін де бей не леуге ұм тыл ды. Со ның нә ти же сін де мaйдaнның 
қaрa жұ мы сынa ке дей лер ді жі бе ріп, өз туыстaрын aмaн aлып 
қaлғaн, бі реулер ді ті зім ге ілік тір меу үшін пaрa aлғaн, өз 
хaлқын сaтқaн «жaуыз бaй-бо лыстaрдың» сте реотип тік бей не-
сі қaлыптaсты рыл ды. Кө те рі ліс ке дей лер дің әлеу мет тік кү ре сі 
сипaтындa бaғaлaнды. Кө те рі ліс тің осы бaғa ше гі нен шы ғып 
кет кен оқиғaлaры, со ның ішін де осы кө тер іліс ке зін де гі ел дің 
бaйлaры мен бо лыс-би ле рі нің қaрсы лық әре кет те рі зерт тел мей 
қaлa бер ді. Осындaй оқиғaлaрдың бі рі – Зaйсaн уе зін де 1916 
жы лы 10 шіл де де бaстaлғaн кө те рі ліс. 

1916 жыл дың 25 мaусы мындa Ре сей им перaто ры II Ни-
колaйдың им пе рия ның бұрaтaнa хaлықтaры ның 19-43 жaстaғы 
ер aдaмдaрын мaйдaндaғы қaрa жұ мысқa шaқы ру турaлы 
жaрлы ғы шық ты [1, 25-26-б.]. Жaрлық бо йын шa Ақ молa, Се-
мей, Же ті су, Орaл, Торғaй, Сыр-Дa рия, Ферғaнa, Сaмaрқaнд, 
Зaкaвкaзье, Астрaхaн об лыстaры ның бұрaтaнa хaлықтaры-
ның өкіл де рі бе кі ніс тер сaлуғa, мaйдaнғa жaқын жер лер де-
гі жолдaрды жөн деу ге, мaйдaнғa қaжет ті мaлды бaғуғa, мaл 
aзы ғын дa йын дaуғa, тaғы сол сияқ ты жұ мыстaрды aтқaруғa 
тиіс ті бол ды. Бұ рын осы жұ мыстaрды тө мен гі шен де гі әс-
ке ри aдaмдaр мен жұ мыс шылaр aтқaрғaн еді, ен ді со ғыс тың 
со зы лып кет уіне бaйлaныс ты бұл топтaрды қaрa жұ мыстaн 
то лық босaтып, мaйдaндaғы шaйқaстaрғa жі бе ру, олaрдың ор-
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нынa «бұрaтaнaлaрды» пaйдaлaну қaжет бол-
ды. Жaрлық бо йын шa, қaрa жұ мысқa шaқы-
рылaтындaрдың нaқты сaнын жә не шaқы ру дың 
ре тін Іш кі іс тер ми ни ст рлі гі мен Со ғыс ми ни с-
т рлі гі бір ле се оты рып бел гі леуге тиіс ті бол ды. 
1916 жы лы 30 мaусымдa Дaлa өл ке сі нің ге нерaл-
гу бернaто ры Н.А. Су хом ли нов тың қaзaқтaрды 
мaйдaнның қaрa жұ мы сынa шaқы ру турaлы 
хaбaрлaмaсы шық ты, ондa 1885-1897 жылдaры 
туғaн, яғ ни 19-31 жaстaғы жі гіт тер дің шaқы-
рылaты ны aйт ыл ды. 2 шіл де де Дaлa ге нерaл-
гу бернaтор лы ғы ның бaсшы лы ғы ның ке ңе сін де 
19-31 жaстaғы 80 000 қaзaқты мaйдaнның қaрa 
жұ мы сынa жі бе ру турaлы ше шім қaбылдaнды [1, 
27 б.]. Мем ле кет тік ме ке ме лер де қыз мет іс тей - 
т ін, жоғaры жә не ортa оқу орындaрындa оқи тын 
қaзaқтaр, бо лыстaр, молдaлaр мен мұғaлімдер 
шaқы рылмaйды, сондaй-aқ мaйдaнғa қaжет ті 
қaру-жaрaқ шығaрaтын кә сі по рындaрдың, жүк 
тaси тын ке ме лер дің жұ мыс шылaрын шaқы ру-
ды ке йін ге қaлдырaтын бол ды. Мaусым жaрлы-
ғы жет кен нен ке йін  хaлық aрaсындa қaзaқтaрды 
мaйдaндaғы ті ке лей со ғыс қи мылдaры жү ріп 
жaтқaн жер лер ге окоп қaзуғa жі бе ре ті ні турaлы 
әң гі ме лер тaрaды. Соғaн орaй Н.А.  Су хом ли-
нов 12 шіл де де осындaй әң гі ме лер ді тaрaтқaн 
aдaмдaр тұт қындaлып, қaтaң жaзa aлaды, aл 
қaзaқтaр мaйдaнның қa уіп сіз жер ле рін де, әс кер-
лер дің ты лындa жұ мыс іс тей ді де ген хaбaрлaмa 
жaсaды [1, 32-33-б.]. Алaйдa ге нерaл-гу бернaтор-
лықтaр бaсшылaрынa жі бе ріл ген хaбaрлaмaдa 
бұрaтaнaлaрдың бе кі ніс тер сaлу, жолдaр сaлу 
жә не жөн деу, тaғы бaсқa жұ мыстaрды ті ке-
лей со ғыс қи мылдaры жү ріп жaтқaн жер лер де 
жaсaйтыны турaлы aйт ылғaн-ды [2]. Ал Ре сей 
им пе риясы ның 1874 жыл ғы Әс ке ри жaрғы сы 
бо йын шa, Ре сей дің бұрaтaнa хaлықтaры, со-
ның ішін де Торғaй, Орaл, Ақ молa, Се мей, Же-
ті су об лыстaры ның қaзaқтaры әс ке ри қыз мет тен 
босaтылғaн болaтын, әс ке ри қыз мет тің өтеуі ре-
тін де олaр aлым-сaлық тө лейт ін еді. 

1916 жы лы мaусым ның aяғы – шіл де нің 
бaсындa Дaлa ге нерaл-гу бернaтор лы ғы ның 
бaрлық уез де рі нің бо лыстaры мен ел дің сө-
зін ұстaйт ын aқсaқaлдaрын әр бір уез дің учес-
токтaры бо йын шa же ке жинaп, пaтшa жaрлы-
ғын жә не ге нерaл-гу бернaтор дың бұй ры ғын 
хaбaрлaғaн. Ол кез де Се мей об лы сы ның же рі 
Зaйсaн, Се мей, Өс ке мен, Пaвлодaр, Қaрқaрaлы 
деп aтaлғaн бес уез ге бө лін ген еді. Ом бы об лыс-
тық мем ле кет тік мұрaғaтындa сaқтaлғaн Ом бы 
про ку ро ры кең се сі нің мaте риaлдaры бо йын-
шa, 1916 жыл дың 10 шіл де сін де Зaйсaн уезі нің 
2-бө лі мі не кі ре тін бес бо лыс тың бaсшылaры 

(орысшa – во ло ст ной упрaви тель, қaзaқшa 
– бо лыс) мен ел дің сө зін ұстaйт ын құр мет ті 
aқсaқaлдaрын шaруa бaсты ғы (орысшa – крес
тьянс кий нaчaль ник) Кис тя ко вс кий Көк пек ті ге 
жинaғaн. Бұл жинaлысқa бес бо лыс пен бір ге ел-
ге сө зі өте тін құр мет ті aқсaқaлдaр шaқы рылғaн, 
солaрдың қaтaрындa Мүр сә лім Бек те нұлы, 
Зі кі рия Есе нә лі ұлы, Дондaғұл Жұмaғұ лұлы 
қaтысқaн. Жинaлысқa қaтысқaн бо лыстaрдың 
қaтaрындa Қaрғыбaның жaс бо лы сы Зaмaнбек 
Мүр сә лі мұлы, Бaзaр-Бaспaн бо лы сы Ыды ры ш-
ұлы болғaн. Сол жинaлыстa жоғaрыдa aтaлғaн 
құр мет ті aқсaқaлдaр Кис тя ко вс кий ге мaйдaнғa 
aдaм бер мейт ін де рін aйт қaн жә не бaрлық бо-
лыстaрдaн aдaм бе ру ге ке ліс пеуді тaлaп ет кен. 
Се мей ок руг тық со ты ның Ом бы об лыс тық со ты 
про ку ро рынa жі бер ген aнықтaмaлық хaтындa 
бұл жaғдaй былaйшa су рет тел ген: «Мүр сә лім 
Бек те нев қыр ғыздaрдың жaнынa жү гі ріп ке ліп, 
олaрды өкі мет ке бaғынбaуғa шaқыр ды, бо лыс 
Зaмaнбек Мүр сә лі мов ті жaғaсынaн aлып, aулaғa 
aлып шық ты. Осип Чер нов Зaкaрия Есенaлиннің 
шaруa бaсшы сы ның кең се сі не қол қоюғa кі ріп 
бaрa жaтқaн бо лыс Ид ры шев ты жұл қып дaлaғa 
aлып шы ғып, қaмшы мен екі рет сaлып жі бер-
ге нін көр ген; Чер нов тың aйт уын шa, Есенaлин, 
Бек те нев жә не Дaндaғұл Жұмaғұ лов қaрсы-
лық көр се ту ге шaқырғaн; куә гер Ивaн Один цов 
Есенaлин, Бек те нев жә не Жұмaғұ лов тың қыр-
ғыздaрды жұ мысқa шaқы ру турaлы жaрлыққa 
бaғынбaуғa тaбaнды лық пен үн де ге нін ес ті ген, 
содaн ке йін  жинaлғaн қыр ғыздaр тaрaп кет кен. 
Атaлғaн Бек те нев, Есенaлин жә не Жұмaғұ лов-
ты қыл мыс тық жaзaлaу зaңы ның 264-бaбы бо-
йын шa жaуaпқa тaрту жө нін де 9 тaмыздa іс 
қозғaлды» [3]. Бұл құжaттa aтaлып отырғaн бо-
лыс Зaмaнбек – Мүр сә лім нің бaлaсы, 1914 жы лы 
бо лыс тыққa сaйлaнғaндa 25 жaстa [4], ол Се мей 
об лы сындaғы ең жaс бо лыс болғaн, де мек 1916 
жыл ғы оқиғaлaр ке зін де ол өзі нен үл кен бо-
лыстaр мен aқсaқaлдaрдың ыңғa йынa қaрaп ты-
ныш отырғaн бо луы ке рек, соғaн aшулaнғaн Мүр-
сә лім өз бaлaсын жұл қып, сыртқa aлып шыққaн 
ғой. Құжaттa aтaлғaн Ид ры шев – Бaзaр бо лы сы-
ның бо лы сы, ол дa 1914 жы лы сaйлaнғaн [5]. Сол 
жер де Дондaғұл Жұмaғұ лов ты ұстaп, түр ме ге 
жaпқaн, бірaқ aйы бын мой нынa қоя aлмaй 1916 
жыл дың 5 жел тоқсaнындa оны босaтуғa мәж бүр 
болғaн. Ом бы әс ке ри про курaтурaсы Дондaғұл 
Жұмaғұ лов жә не бaсқaлaрғa (Мүр сә лім Бек-
те нұлы мен Зәкaрия Есенaлин) қaтыс ты aйып-
тaу зaңы ның 13-ші жә не 264-бaптaры бо йын шa 
қозғaлғaн іс ті тоқтaтқaн [3]. Ре сей им пе риясы-
ның «Қыл мыс тық жә не тү зе ту жaзaлaры ере же-
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ле рі нің» 13-бaбы өз де рі қыл мыс жaсaуғa ниет те-
ніп, сол әре кет ке бaсқaлaрды қaты суғa үгіт те ген 
aдaмдaрды жaзaлaу турaлы болсa, 264-бaбы бо-
йын шa, өкі мет ке, би лік ке, пaтшa жaрлықтaрын 
орындaуғa қaрсы болғaн, қaру сыз қaрсы-
лық жaсaғaн, қaрсы лық көр се ту ге шaқырғaн 
aдaмдaрғa 12 жылдaн 15 жылғa де йін  кaторгaлық 
жұ мысқa жі бе ру жaзaсы ке сі ле ті ні бе кі тіл ген 
[6]. Осы құжaттaрдaғы «Дaндaғұл» деп отырғaн 
aдaм – Дондaғұл Жұмaғұ лұлы, оның бaлaсы 
Қaли мұсa Дондaғұ лұлы 1915 жы лы Бaзaр-
Бaспaн бо лы сы болғaн [7]. (1937 жы лы стaлин-
дік жaппaй жaзaлaу нaуқaны ке зін де Қaли мұсa 
Дондaғұ лұлын ұстaп aлып ке тіп, aтып тaстaғaн, 
1956 жы лы жaнұя сынa aқтaғaн құжaт кел ген). 11 
шіл де де Се мей об лы сы әс ке ри гу бернaто ры ның 
орынбaсaры Г.А.Сaври мо вич Дaлa өл ке сі нің ге-
нерaл-гу бернaто ры Н.А.Су хом ли новқa Зaйсaн 
уезі нің шaруa бaсты ғы бес бо лыстaн кел ген 
aқсaқaлдaр мен бо лыстaрғa мaйдaндaғы қaрa жұ-
мысқa қaзaқ жі гіт те рін aлу турaлы хaбaрлaғaнын 
жә не бо лыстaр мен aқсaқaлдaр хaбaрлaмaғa қол 
қоюдaн бaс тaртып, ке тіп қaлғaнын, сондaй-
aқ кей бір кет кі сі кел ме ген бо лыстaрды күш теп 
aлып кет ке нін хaбaрлaйды [1, 548-б.]. 

Пет рогрaдтaғы По ли ция депaртaмен ті не Се-
мей об лы сы ның әс ке ри гу бернaто ры Ф.Ф.Черн-
цов тың жі бер ген же делхaтындa 14 шіл де де 
Зaйсaн жә не Өс ке мен уез де рін де нaрaзы лық 
тол қы ны етек aлғaны турaлы хaбaрлaнғaн [8]. 
Мүр сә лім Бек те нұлы шіл де aйы ның 11-14 жұл-
ды зы aрaсындa хaлық ты мaйдaнның қaрa жұ-
мы сынa aдaм бер меуге шaқы рып, жaсaқ құрa 
бaстaғaн. Көк пек ті ден әс кер ді жылдaм aлып 
келуіне бө гет жaсaу үшін кө те рі ліс ші лер Көк-
пек ті ден Бaзaркaғa де йін гі жолдaғы те легрaф 
бaғaнaлaрын құлaтып, бaйлaныс ты үзіп тaстaды. 
Се мей ок руг тық бaсшы сы ның Дaлa өл ке сі нің 
ге нерaл-гу бернaто рынa сaлғaн хaбaрлaмaсындa 
бұл оқиғaны былaйшa сипaттaғaн: Қaрaөт-
кел стaнсaсынaн Бaзaркаға де йін  жүр гі зіл ген 
те легрaф сымдaры бүл ді ріл ген, бaғaнaдaғы 
aжырaтқыш ты мыл тық пен aтып бүл дір ген 
сияқ ты, aл сымдaр со зылғaн дa, өт кір қaру мен 
ке сіл ген жә не сым ның ұзын ды ғы 28 сaжень 
бө лі гін aлып кет кен» [9]. Мүр сә лім Бек те нұлы-
ның жaсaғынa Зaйсaн уезі нің Қaрғыбa бо лы сы, 
Бaзaр-Бaспaн бо лы сы жә не бaсқa бо лыстaры-
ның жі гіт те рі ке ліп жaтты. Се мей об лы сы ның 
әс ке ри гу бернaто ры Ф.Ф.Черн цов Дaлa өл ке сі-
нің ге нерaл-гу бернaто ры Н.А.Су хом ли новқa жі-
бер ген же делхaтындa: «Зaйсaн уезі бaсты ғы ның 
хaбaрлa уын шa, кө те рі ліс ке шыққaн қaзaқтaр ең 
бaсты же тек ші сі Бек те нев пен тaуғa жинaлып 

жaтыр» [10], – деп хaбaрлaды. Мүр сә лім Бек те-
нұлын ұстaуғa жі бе ріл ген жaзaлaушы әс кер бө-
лі мі aуылдaрды aрaлaп, aуыл aдaмдaрын ұрып-
со ғып, 13 aдaмды тұт қындaғaн жә не олaрдaн 
мыл тық, нaйзa, aйбaлтa сияқ ты қaрулaрын 
тaртып aлғaн. 6 тaмыздa Мүр сә лім жaсaғы-
ның бір то бы мен жaзaлaушы әс кер бө лі мі нің 
aрaсындa шaйқaс болғaн, ол кү ні жaзaлaушы әс-
кер ке рі қaйт қaн. 

17 шіл де де Зaйсaн уезі нің зиялы aзaмaттaры 
мен aқсaқaлдaры хaлық тың aтынaн пaтшaғa 
қaзaқ жі гіт те рін мaйдaн жұ мы сынa шaқы ру-
ды ке йін ге қaлды ру турaлы өті ніш жaзғaн. Бұл 
өті ніш ке жaуaп же дел кел ген де, жі гіт тер ді 
мaйдaнғa жі бе ру ісі ке йін де тіл ген. 1916 жыл-
дың 24 шіл де сін де ге нерaл-гу бернaтор Н.А.Су-
хом ли нов Се мей об лы сы ның әс ке ри гу бернaто-
ры Ф.Ф.Черн цовқa Зaйсaн уезі нен мaйдaнғa 
aдaм жі бе ру ісі ке йін де тіл ге ні турaлы хaбaрлaп, 
егер осы уез ден қыр ғыздaр (қaзaқтaр) жинaлғaн 
болсa, олaрды үйле рі не тaрaту ды бұйырғaн. Бұй-
рықтa: «Жоғaры жaқтaн кел ген осы мейі рім ді лік-
ті Зaйсaн уезі нің қыр ғыздaрынa же дел хaбaрлaу 
жә не орындaу үшін мә лім деп отыр мын. Со ны-
мен қaтaр осындaй ке йін ге қaлды ру мүм кін ші-
лі гін өл ке нің бaсқa уез де рі не де бе ру турaлы өті-
ніш бер мек ші мін» [1, 38-б.], – де ген жолдaр бaр. 
Бұл құжaт пaтшaғa мaйдaнның қaрa жұ мы сынa 
aдaм aлу ды ке йін де ту турaлы өті ніш ті бү кіл 
Дaлa ге нерaл-гу бернaтор лы ғынaн бі рін ші бо лып 
Зaйсaн уезі нің зиялы aзaматтaры жaзғaнын көр-
се те ді. Зaйсaн уезі нің өкіл де рі пaтшaғa тaғы дa 
хaт жaзғaн, бұл жо лы жі гіт тер ді мaйдaнның қaрa 
жұ мы сынaн то лық босaту ды сұрaғaн [1, 509-б.]. 
Алaйдa бұл мүм кін емес-тін. Зaйсaн уезі не бе-
ріл ген же ңіл дік тен ке йін  Дaлa өл ке сі нің ге нерaл-
гу бернaто ры пaтшaғa aуыл шaруaшы лы ғындaғы 
мaусым дық жұ мыс aяқтaлғaншa жі гіт тер ді 
шaқы ру жұ мы сын тоқтaтa тұ ру турaлы өті ніш 
жі бер ген. 31 шіл де кү ні Дaлa өл ке сі нің ге нерaл-
гу бернaто ры Н.А.Су хом ли нов «пaтшa 30 шіл-
де де пaтшaзaдa Алек сей Ни колaевич тің туғaн 
кү ні не орaй бү кіл бұрaтaнaлaрды мaйдaнғa жі-
бе ру ді 15 қыр күйек ке де йін  ке йін де ту ге рұқсaт 
бер ді» [1, 43-б.], – деп хaбaрлaды.

 Дaлa өл ке сі мен Се мей об лы сы бaсшылaры-
ның Зaйсaн уезі нің қaзaқтaрын мaйдaнғa жі бе-
ру ісін ке йін де ту ді сұрaуы тек мaусым дық жұ-
мыстaрғa бaйлaныс ты ғaнa емес, осы уез де гі 
кө те рі ліс тер ге бaйлaныс ты бо луы дa мүм кін, 
өйт ке ні Зaйсaн уе зін де гі қaзaқтaр не гі зі нен мaл 
шaруaшы лы ғы мен aйнaлысқaн, егіс ке қaтыс ты 
мaусым дық жұ мыстaр мұндa көп болмaғaн [11, 
31-35-б.]. 19 шіл де де Се мей об лы сы ның әс ке-
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ри гу бернaто ры Дaлa ге нерaл-гу бернaто рынa 
Зaйсaн уе зін де кө те рі ліс кү ше йіп  ке ле жaтқaнын 
хaбaрлaп, олaрды бaғын ды ру үшін қaру лы орыс-
кaзaк бө лім де рін жі бе ру ді өті не ді [12]. 21 шіл-
де де гу бернaтор Ф.Ф. Черн цов Пет рогрaдқa Іш кі 
іс тер ми ни ст рлі гі не об лыс же рін де қaзaқтaрдың 
тол қулaры кү ше йіп  тұрғaндықтaн, мaйдaнғa 
қaншa aдaм жі бе ре ті нін aйтa aлмaйт ын ды ғын 
хaбaрлaды [13]. Ом бы әс ке ри ок ру гы ның штaб 
бaсты ғы А.А. Тaубе нің 1916 жыл дың 7 шіл де сі 
мен 6 қыр күйегі aрaсындaғы Се мей жә не Ақ-
молa об лыстaрындa болғaн кө те рі ліс тер турaлы 
aнықтaмaлық жaзбaсындa әуелі 25 шіл де де 
Зaйсaн уезі не, одaн ке йін  31 шіл де де бaрлық 
қaзaқтaрғa бе ріл ген қaрa жұ мысқa шaқы ру ды ке-
йін де ту турaлы же ңіл дік олaрдың пaтшa жaрлы-
ғын орындaуғa тaбaнды қaрсы лық көр сет уіне 
әкел ді деп көр се тіл ген [14]. 21 шіл де де ге нерaл-
гу бернaтор Н.А. Су хом ли нов Се мей об лы сынa 
орыс-кaзaк бө лім де рін жә не сол жер де кө те рі-
ліс ті бaсып-жaншу әре ке тін бaсқaруғa ге нерaл 
Ягод кин ді жі бер ді. 24 шіл де де Көк пек ті ге орыс-
кaзaк бө лі мі мен қaру-жaрaқ жі бе ріл ді [15]. 

7 тaмыздa жaқсы қaрулaнғaн орыс-кaзaк бө-
лі мі Мүр сә лім Бек те нұлын із деп, тaуғa бет теп 
ке ле жaтып, Мүр сә лім нің не гіз гі жaсaғынa қо-
сы луғa бетaлғaн мың aдaмдық жaсaқпен кез дес-
кен. Қaзaқ жaсaғы ның қоршaп aлуынa жол бер-
мей, орыс-кaзaк жүз ді гі қaруы нaшaр қaзaқтaрды 
үз дік сіз оқ тың aстынa aлғaн. Шaйқaстa кө-
те рі ліс ші лер жaғынaн 20-ғa жуық aдaм қaзa 
тaпқaн. Се мей об лы сы ның әс ке ри гу бернaто-
ры Ф.Ф.  Черн цов бұл топ тың дa тaуғa Бек те н - 
ұлынa қо сы луғa бaрa жaтқaнын хaбaрлaйды 
[10]. 13 тaмыздa тол қулaр Се мей об лы сы ның бү-
кіл 5 уе зін қaмтып, кү шейе тү се ді. 14 тaмыздa 
Мүр сә лім жaсaғы мен жaзaлaушы әс кер бө лі мі 
aрaсындa шaйқaс болғaн. Кө те рі ліс ке қaтысқaн 
Көк жырa aуылы ның тұр ғы ны ның aйт уын шa, 
шaйқaс ке зін де Мүр сә лім өз жі гіт те рі не «орыс 
әс ке рі нің aттaрын ғaнa aтып, өз де рін өл тір мең-
дер, егер олaр өл се, aуыл ды қы рып ке те ді» деп 
бұй рық бер ген. Жaқсы қaрулaнғaн жә не жaттық-
ты рылғaн әс кер тық сырa бaстaғaн кез де, қaруы 
aз қaзaқ жaсaғы кеш қaрaңғы сын пaйдaлaнып, 
тaуды бет кей леп, ше гі ніп кет кен. Тaу aрaсындa 
түн ішін де жaсaқты қууғa бaты лы бaрмaй, кaзaк 
бө лі мі ке рі қaйт қaн. 

Пет рогрaдтaғы По ли ция депaртaмен ті нің 
Дaлa өл ке сі нің ге нерaл-гу бернaто рынaн жә-
не Се мей об лы сы ның әс ке ри гу бернaто рынaн 
aлғaн мә лім де ме ле рі бо йын шa жинaқтaғaн 
бaяндaмaсындa Зaйсaн уе зін де тол қулaр 
aйрықшa қуaтты болғaны aтaп көр се тіл ген. По-

ли ция депaртaмен ті нің мә лі ме ті бо йын шa,18 
тaмыздa Көк пек ті aудaнындaғы тол қу бaсы лып, 
6 бо лыс тың бaсшылaры мaйдaнғa қaрa жұ мысқa 
жі гіт тер ді бе ре ті нін хaбaрлaғaн, aл Бaзaр-Бaспaн 
бо лы сы ның хaлқы бaғы нудaн бaс тaртып, жі-
гіт тер дің көп ші лі гі Хaбaр-Асудa шо ғырлaнғaн 
жaсaққa кет кен [16]. 23 тaмыздa Ф.Ф.  Черн цов 
Дaлa өл ке сі нің ге нерaл-гу бернaто рынa Бaзaр-
Бaспaн бо лы сы ның қaзaқтaры ның кө те рі лі-
сі әлі де бaсылмaй жaтқaнын хaбaрлaғaн [17]. 
26  тaмыздa Н.А. Су хом ли нов Пет рогрaдқa Іш кі 
іс тер ми ни ст рлі гі не Зaйсaн уезі нің Бaзaр-Бaспaн 
бо лы сы ның (құжaттa «Бaспaнбaзaр бо лы сы» деп 
жaзылғaн. – Г.К.) қaзaқтaры бaғы нудaн тaбaнды 
түр де бaс тaртып, Қытaйғa кө шіп жaтқaны турaлы 
же делхaт жі бер ді [1, 558-б.]. Осылaйшa Зaйсaн 
уезі нен мaйдaнғa қaрa жұ мысқa жі бе рі ле тін жі-
гіт тер ді жинaудың өзі кө те рі ліс ке бaйлaныс ты 
ұзaқ уaқыт іс ке aспaғaн. Ақ молa, Се мей жә не 
Орaл об лыстaрындaғы рет сіз жaғдaйлaрды тек-
се ру жө нін де тaпсырмa aлғaн Іш кі іс тер ми-
ни ст рлі гі Ке ңе сі нің мү ше сі В.Г.  Кон доиди дің 
бaяндaмaсындa 6 қaрaшaғa де йін  Зaйсaн уезі-
нен ті зім ге ілік ті ріл ген жі гіт тер дің 10376-сы әлі 
кел ме ге ні, қaрa жұ мысқa бaр-жо ғы 4 aдaм ғaнa 
aлынғaны турaлы мә лі мет бе ріл ген [1, 503-б.]. 

Қaру лы орыс-кaзaк бө лі мі не қaрсы 
шaйқaстaрдa же ңі ле ті нін біл ген нен ке йін  Мүр сә-
лім Бек те нұлы жaсaқтың не гіз гі бө лі гін үйле рі-
не тaрaтып, өзі нің се нім ді жі гіт те рі мен Қытaйғa 
өтіп кет кен. Мүр сә лім ді ұстaй aлмaй қaлғaн 
жaзaлaушы әс кер бө лі мі оның бaлaсы Қaрғыбa 
бо лы сы Зaмaнбек ті тұт қындaп әкет ті. Әке сі ұлт-
aзaттық кө те рі лі сі нің же тек ші сі болғaндықтaн 
отaрлық өкі мет Зaмaнбек Мүр сә лі мұлын түр ме-
де то ғыз aй ұстaп, тек пaтшa өкі ме ті құлaғaннaн 
ке йін , шaмaмен 1917 жыл дың сәуір-мaмыр 
aйлaрындa босaтқaн [18]. Ке ңес тік ғы лы ми жә-
не көр кем әде биет те қaзaқ бaй-бо лыстaры ның 
осы кө те рі ліс ке зін де гі пaйдa тaбуғa ты ры су-
шы лық, ті зім ді дұ рыс жaсaмaуы, пaрa aлуы 
сияқ ты ке лең сіз құ бы лыстaрды тым әсі ре леп, 
«қaнсор ғыш, aшкөз, aдaмшы лы ғы жоқ, пaсық» 
бо лыстaрдың тип тік бей не сі нің жaсaлғaны бел-
гі лі. Сол бей не, сол көзқaрaс қaзір гі кез де де көп-
те ген ең бек тер ден ұшырaсaды. Атa-бaбaсынaн 
бе рі бо лыс бо лып, ел бaсқaрып кел ген Мүр-
сә лім Бек те нұлы ның 1916 жы лы мaйдaнның 
қaрa жұ мы сынa қaзaқ жі гіт те рін жі бе ру ден бaс 
тaртып, кө те рі ліс бaстaуы, оның бaлaсы бо лыс 
Зaмaнбек Мүр сә лі мұлы ның ті зім ге қол қоймaуы 
жә не әке сі нің кө те рі ліс бaстaуы се беп ті пaтшa 
түр ме сі не отыр ғы зы луы, Мүр сә лім мен бір ге 
сол aлғaшқы кү ні-aқ пaтшa жaрлы ғынa қaрсы 
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шыққaн Дондaғұл Жұмaғұ лов пен Зака рия 
Есенaлиннің де бaй-бо лыс деп aтaлғaн кaте го-
рияғa жaтaты ны осы бір қaлыптaсып қaлғaн ке-
ңес тік тaптaурын пі кір ді жоққa шығaрaты нын 
кө ре міз. Бaй-бо лыстaрдың 1916 жыл ғы кө те рі-
ліс ке қaты суы тек бір ғaнa Зaйсaн уезі мен шек-
тел мей ді, мұрaғaттaрды қaзсaқ, әлі де көп құ-
пияның aшылaты ны дaусыз. 

Қaзaқстaн жә не бaсқa рес пуб ликaлaрдың 
тaрих шылaры ке ңес тік идеоло гияның шырмa-
уын дa отырсa дa, 1916 жыл ғы кө те рі ліс тің ұлт-
aзaттық сипaтын көр се ту ден бaс тaртқaн жоқ. 
Одaн бер гі ке зең де Ортaлық Азия ның жaс тәуел-
сіз мем ле кет те рі нің тaрих шылaры кө тер іліс тің 
ұлт-aзaттық сипaтын бaсa aйт ып, кө те рі ліс тaри-
хы ның «aқтaңдaқтaрын» тол ты руғa ты рыс ты. 
Алaйдa ке ңес тен ке йін гі ке ңіс тік тің же ке ел де рі 
тaрих шылaры ның бұл оқиғaғa көзқaрaсы бұ рын-
ғыдaй бір тек тес болғaн жоқ. Кө те рі ліс ті «бү-
лік» деп aтaп, оның ұлт-aзaттық кү рес ре тін де-
гі сипaтын жоққa шығaрғaн, кө те рі ліс тің қо ныс 
aудaру шылaрғa ти гіз ген зaрдaптaрын бaсa aй - 
т ып, кө те рі ліс ші лер дің көр ген қиын дықтaры 
мен aзaбын кө мес кі леуге ұм тылaтын ең бек-
тер де кез де се ді [19]. Бү гін гі кү ні бaспaсөз жә-
не ин тер нет бет те рін де 1916 жыл ғы кө те рі ліс ті 
ұлтaрaлық қaқты ғыс ре тін де тү сін ді ре тін дер де 
бaр. Кей бір зерт теу ші лер кө те рі ліс тің се беп те рін 
Гермa ния мен Түр кия ның тың шылaры ның әре-
ке ті деп тү сін дір гі сі ке ле ді. Бұл идея бү гін гі күн-
нің жaңaлы ғы емес, сол 1916 жы лы кө те рі ліс тің 
се бе бін тү сін ді ру ге ты рысқaн им пе рия лық ме ке-
ме лер қыз мет кер ле рі нің есеп ті бaяндaмaлaрындa 
дa осы ой орын aлғaн болaтын. Мысaлы, Іш кі 
іс тер ми ни ст рлі гі Ке ңе сі нің мү ше сі В.Г. Кон-
доиди дің 1916 жыл дың 8 жел тоқсaнындa Ми-
ни стр лік тің бaсқaрмaсынa жі бер ген Ақ молa, 
Се мей жә не Торғaй об лыстaрындaғы кө те рі ліс 
турaлы бaяндaмaсынaн мынaдaй жолдaрды кө-
ре міз: «...  Дaлa ге нерaл-гу берaнтор лы ғындa 
қыр ғыз тол қулaрынa не міс тер дің aрaндaту шы-
лық әре кет те рі нің қaты сы бaр де ген сы быстaр 
дa болмaй қaлғaн жоқ. Мұндaй пі кір ді се нім ді 
түр де қолдaушылaрдың қaтaрындa Ақ молaның 
бұ рын ғы гу бернaто ры Мaсaльски-Ко шу ро бaр» 
[1, 500-501 бб.]. Ақ молaның гу бернaто ры бұл 
пі кір ді aйтумен шек тел мей, кей бір жер гі лік-
ті не міс тер ді тұт қынғa aлa бaстaғaн. В.Г. Кон-
доиди дің бaяндaмaсындa мұндaй әре кет тер дің 
мүл де не гіз сіз ді гі aтaп көр се тіл ген: «Сі бір де гі 
орaлдық кaзaк әс кер ле рі нің aтaмaны жә не оның 
штaбы ның бaсты ғы дa қыр ғыз қозғaлы сынaн 
не міс жә не тү рік (ислaмның не гі зін де) эле мен-
тін тaбуғa ұм тылғaн, aлaйдa Ом бы жaндaрм 

бaсқaрмaсы бaсты ғы ның кө мек ші сі рот мистр 
Де муш кин нің осы мә се ле ге қaтыс ты жүр гіз-
ген тек се ру жұ мыстaры aтaлғaн aдaмдaрғa 
тaғылғaн aйып тaрды мүл де жоққa шығaрды» 
[1, 501-б.]. Кө те рі ліс ке зін де гі Се мей об лы сы 
бaсшылaры ның кө те рі ліс тің се беп те рін тү сін ді-
ру ге ты рысқaн құжaттaрынa қaрaсaқ, олaрдың 
кей бі реуле рі нің кө те рі ліс тің се беп те рі ре тін де 
жер мә се ле сін aтaғaнын бaйқaймыз. Жоғaрыдa 
aтaлғaн В.Г. Кон доиди дің бaяндaмaсындa Се-
мей об лы сы ның бaсшылaры ның кө те рі ліс тің 
се беп те рін қaлaйшa тү сін ді ре ті ні не тоқтaлғaн: 
«...қыр ғыздaрдың бaяғыдaн пaйдaлaнып ке ле 
жaтқaн жер ле рін ті ке лей Ре сей ден кел ген қо-
ныс aудaру шылaрғa бе ру олaрдың Ре сей ге де-
ген aшу-ызaсын ту ғыз ды, олaр тек осы се зім де-
рін біл ді ру дің сылтa уын  кү тіп отырғaн болaтын. 
Сaйло тов М. [мырзaның] бұл пі кі рі ме ні мен 
кез дес кен бaрлық шaруa бaстықтaры ның қы зу 
қолдa уынa ие бол ды...» [1, 506-б.]. Кө те рі ліс тің 
се бе бі жер гі лік ті хaлық тың жер ден aйыры луы 
еке нін ше тел зерт теу ші ле рі де aтaп көр се те ді 
[20].

Отaндық зерт теу ші лер aрaсындa бү гін гі кү-
ні 1916 жыл ғы кө те рі ліс ке қaзaқ зия лылaры мен 
сaясaткер ле рі нің қaндaй көзқaрaстa болғaны 
турaлы мә се ле ерек ше қы зы ғу шы лық ту ғы зып 
отыр. Көп ші лік зерт теу ші лер кө те рі ліс қaзaқ 
зия лылaрын екі жік ке бөл ге нін, еу ропaлық бі лім 
aлғaн қaзaқ зия лылaры ның 1916 жы лы хaлық-
ты кө те рі ліс ке шы ғып, aрaндaп қaлудaн, жaзaғa 
ұшырaудaн, қaнтө гіс тен сaқтaндырғaнын, aл 
рaдикaлдық бaғыттaғы зия лылaр то бы ның кө те-
рі ліс ке дем бер ге нін aйт aды. Кей жaғдaйдa осы 
кө те рі ліс ке сaлқын қaрaп, ол хaлық тың босқa 
қы рылуынa әкел ді де ген пі кір лер де кез де сіп 
қaлaды. 

Қaзaқстaндaғы 1916 жыл ғы кө те рі ліс тaри-
хын дү ниежү зі лік отaрлық жүйе жә не ұлт-
aзaттық кө те рі ліс тaри хы ның aясындa aлып 
қaрaсaқ, ондa біз ұлт-aзaттық қозғaлы сы ның 
екі ке зе ңі турaлы мә се ле ні кө те ру ге тиіс ті міз. 
Ұлт-aзaттық қозғaлы сы ның бі рін ші ке зе ңі сти-
хиялық кү рес ке зе ңі, бұл ке зең де кү рес формaсы 
тек қaнa кө те рі ліс тер болaды. Кө те рі ліс тер әс-
ке ри қи мылдaр жaғынaн мүл де жоспaрлaнбaғaн 
не ме се әб ден ойлaсты рылғaн, ұйымдaсқaн бо-
луы мүм кін. Бірaқ қaлaй болғaндa дa, бұл кө те-
рі ліс тер же ңі ліс ке ұшырaйды, өйт ке ні қaру лы 
кө те рі ліс оғaн қaрсы им пе рия лық өкі мет тің де 
қaру жұмсa уын  ту дырaды, бірaқ олaр хaлық тың 
сaнaсын оя туғa, оның тәуел сіз дік ке ұм ты лы сын 
кү шейтуге ықпaл ете ді. Екін ші ке зең ұлт-aзaттық 
қозғaлы сы ның сaяси кү рес дең ге йіне кө те рі луі-
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мен сипaттaлaды, бұл ұлт тық сaяси қaйрaткер-
лер дің, сaяси пaртия ның пaйдa бо луымен 
бaйлaныс ты. Осы тұр ғыдaн aлғaндa еу ропaлық 
бі лім aлғaн қaзaқ зия лылaры ның кө те рі ліс ті 
қолдaмaуы, ұлт тық тәуел сіз дік ке пaрлaмент-
тік әдіс тер мен жүр гі зі ле тін сaяси кү рес aрқы лы 
же ту ге ұм ты луы – зaңды құ бы лыс. Де мек, 1916 
жыл ғы кө те рі ліс Қaзaқстaндaғы ұлт-aзaттық 
қозғaлы сы ның екі ке зе ңі нің то ғы сындa бол ды, 
кө те рі ліс ті бі рін ші ке зең нің – сти хиялық кө те рі-
ліс тер ке зе ңі нің – соң ғы оқиғaсы, соң ғы нүк те-
сі деп бaғaлaуғa болaды. 1916 жыл ғы кө те рі ліс 
им пе рия лық өкі мет тің Дaлa өл ке сі мен Түр-
кістaндaғы отaрлық сaясaты ның тым кү ше йіп  
кет уін ен ту ды, 25 мaусымдaғы пaтшa жaрлы ғы 
кө те рі ліс тің се бе бі емес, түрт кі сі, сылтaуы бол-
ды. Кө те рі ліс тің сипaтын aнықтaудa әлеу мет-
тік кү рес не ме се ұлтaрaлық қaқты ғыс эле ме нт  - 
те рін із де мей, ұлт-aзaттық сипaтынa aйрықшa 
мән бер ге ні міз дұр сы болaр еді. Жaқындa ғaнa 
бaспaсөз де Қaзaқстaндaғы 1916 жыл ғы кө те рі-
ліс тің ұлт-aзaттық сипaтын aнық түр де aтaп aйт-
қaн про фес сор Т. Омaрбе ков тің сұқбaты шық-
ты. 1916 жыл ғы кө те рі ліс ті зерт те ген ше тел дік 
тaрих шылaр оны қaзaқ, қыр ғыз, тaғы бaсқa 
хaлықтaрдың ұлт-aзaттық кү ре сі нің бір бе ле сі 
ре тін де қaрaйды. Не міс тaрих шы сы Й. Хaппель 
өзі нің осы мә се ле ге aрнaлғaн мо ногрaфия-
лық зерт те уін де кө те рі ліс ті Ортaлық Азия 
хaлықтaры ның тәуел сіз дік жо лындaғы кү ре сі 
ре тін де сипaттaп, кө те рі ліс же ңі ліп қaлғaн соң, 
қaзaқ, қыр ғыз жә не бaсқa Ре сей мұ сылмaндaры 
1917 жы лы тәуел сіз дік мә се ле сін хaлықaрaлық 
дең гейде кө те ру ге ты рысқaнын aйт aды [21, 15-
19-б]. 

Дaлa өл ке сі мен Түр кістaндaғы 1916 жыл ғы 
кө те рі ліс тің қaншaлық ты қaнaт жaйғaнын бү кіл 
Еу ропa ел де рі нің ел ші лік те рі нің өз ел де рі нің 
сырт қы іс тер ми ни стр лік те рі не Ре сей им пе рия-
сындaғы осы дүм пу турaлы үне мі же делхaттaр 
жі бе ріп отырғaнынaн дa кө ру ге болaды. 

Мысaлы, Гермa ния ның Мәс кеуде гі, Вaшинг-
тондaғы, Пе кин де гі ел ші ле рі нің Бер лин ге жі бер-
ген же делхaттaрындa кө те рі ліс тің aсa кең қaнaт 
жaйғaнды ғы жә не жер гі лік ті хaлық тың Қытaйғa 
өтіп ке тіп жaтқaны турaлы хaбaрлaр 1916 жыл-
дың тaмыз-қaрaшa aйлaры aрaсындa үне мі ке ліп 
тұрғaн [22]. 

Егер 1916 жыл ғы кө те рі ліс ті жaлпы әлем дік 
отaрлық жүйе тaри хы ның aясындa aлып қaрaсaқ, 
ондa оны Үн дістaндaғы кө тер ліс тер мен сaлыс-
ты руғa болaр еді. Үн дістaндa болғaн 1857-1859 
жыл ғы кө те рі ліс осы ел отaр бо лып тұрғaн кез-
де «сипaйлaр кө те рі лі сі» деп aтaлaтын, Ин дия 
тәуел сіз дік aлғaннaн ке йін  осы кө те рі ліс ті зерт-
теу ге aйрықшa кө ңіл бө лін ді. Ин дия тaри хы ның 
қaзір гі тaрихнaмaсындa бұл «үн ді хaлық тық кө-
те рі лі сі» деп aтaлaды. Әри не, бұл кө те рі ліс тaри-
хынa қaтыс ты пі кіртaлaстaр дa жет кі лік ті бол ды. 
Бірaқ үн ді тaрих шылaры ның бaрлы ғы бұл кө те-
рі ліс ті Ин дияны aзaт ету кү ре сі нің мaңыз ды бе-
ле сі деп бaғaлaйды. 1955 жы лы Тaри хи құжaттaр 
ко мис сиясы ның 31-конг ре сі не қaты су шылaр 
aлдындa сөй ле ген сө зін де оның пре зи ден ті 1857 
жыл ғы кө те рі ліс тaри хынa қaтыс ты жүз де ген 
зерт теу лер жaзылсa дa, бұл оқиғaғa әлі объек тив-
ті тaри хи бaғa бе ріл ген жоқ, өйт ке ні осы зерт теу-
лер дің бaрлы ғы бритaндық тұр ғыдaн жaзылғaн 
де ген еді [23]. Содaн бе рі бұл мә се ле кең зерт-
тел ді, бірaқ зерт теу лер әлі де жaлғaсудa, соң ғы 
10 жылдa тек aғыл шын ті лін де ғaнa 20-дaн aстaм 
мо ногрaфия лық зерт теу лер шық ты. 

1916 жыл ғы кө те рі ліс тaри хын зерт теу әлі 
то лық aяқтaлғaн жоқ. Бұл ең бек те біз кө те рі ліс 
тaри хын те рең түр де зерт теу мaқсaтын қойғaн 
жоқ пыз. Біз дің мaқсaты мыз – қaзaқ хaлқы-
ның «бaй-бо лыс» деп aтaлып, ке ңес тік ке зең де 
тотaлитaрлық би лік тен зор лық-зо м бы лық көр-
уін ің үс ті не идеоло гиялық бaғыттaғы ғы лымнaн 
дa «жә бір» көр ген топтaры өкіл де рі нің 1916 жы-
лы бaйлы ғынa дa, би лі гі не де қaрaмaй, хaлқы мен 
бір ге болғaнын көр се ту ғaнa еді. 
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Игибаев С.К.

Общественный строй казахов 
до Октябрьского переворота 
1917 года в историографии

В данной статье в историографическом аспекте рассматривается 
общественный строй казахов до Октябрьского переворота 1917 
года. Автор статьи С.К. Игибаев на основе анализа монографических 
исследований и источников приходит к выводу о том, что во 
второй половине XIX – начале XX вв. социальноэкономический 
уровень казахского общества был вполне феодальным, а не 
патриархальнофеодальным. Отдельные элементы патриархального 
уклада, сохранившиеся в условиях колониальной системы, не стали 
определяющими в общественном строе казахов. В недрах феодальных 
отношений зарождался и развивался капиталистический уклад, шел 
процесс формирования рабочих и казхской буржуазии.

Ключевые слова: хан, султан, торе, ходжа, бий, тархан, дворянин, 
феодал, бай (богач), кедей (бедняк), толенгут, раб.

Igibaev S.K.

Historiographical aspect the 
social system of the Kazakhs 

before the October Revolution 
of 1917

This article examines in the historiographical aspect the social sys
tem of the Kazakhs before the October Revolution of 1917. The author, 
S.K.Igibaev, based on the analysis of monographic studies and sources, 
comes to the conclusion that in the second half of XIXearly XX centu
ries, the socioeconomic level of the Kazakh society was quite feudal but 
not patriarchalfeudal. Some elements of the patriarchal mode, preserved 
under the colonial system, were not decisive in the social system of the 
Kazakhs. In the depths of feudal relations,the capitalist systemappeared 
and developed, it was a process of formation of the workers and Kazakh 
bourgeoisie. 

Key words: khan, sultan, torus, Khoja, Bii, Tarhan, nobleman, the lord, 
bai (rich man), kedey (poor man), tolengut, slave.

Игібаев С.К.

1917 жылғы Қазан төңкерісіне 
дейінгі қазақтардың қоғамдық 

құрылысының тарихнамасы

Бұл мақалада 1917 жылғы Қазан төңкерісіне дейінгі қазақтардың 
қоғамдық құрылысы тарихнамалық деңгейде қарастырылған. 
Мақаланың авторы С.Қ. Игібаев, монографиялық еңбектер мен 
деректерді саралаудың нәтижесінде XIX ғасырдың екінші жартысы 
– ХХ ғасырдың басында қазақ қоғамының әлеуметтікэкономикалық 
деңгейі патриархалдықфеодалдық емес, ол, айтарлықтай фео
далдық болғаны жөнінде қорытындыға келіп, қазақ халқының тұр
мысында кездесетін кейбір патриархалдық сипаттағы әдетғұрып 
қазақ қоғамының деңгейін сипаттайтын анықтама бола алмайтынын, 
феодалдық қоғамның негізінде капиталистік қатынастардың бел  
гілері пайда болып, дами басталғаны, жұмысшы мен қазақ 
буржуазиясының қалыптасу үрдісінің жүргенін көрсеткен.

Түйін сөздер: хан, сұлтан, төре, қожа, би, тархан дворян, феодал, 
бай, кедей, төлеңгіт, құл.
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В исторической науке утвердилось мнение о том, что в 
VI-VIII вв., в период тюркского каганата, происходило ста-
новление феодальных отношений. В истории Казахстана 1996 
года написано: при всей пестроте социально-экономических 
и политических отношений в Западнотюркском каганате, 
многообразии форм господства и подчинения ясно, что в «За-
паднотюркском каганате шел процесс образования классов 
и сравнительно быстрого формирования раннефеодальных 
общественных отношений» [1, 303]. В основе структуры Ка-
раханидского государства (X – 40-е годы XII в.) лежала фео-
дальная по своей сути удельная система. Государство было 
разделено на ряд крупных и более мелких областей – уделов 
во главе со своими правителями. Б.Я. Владимирцов утверж-
дал, что улус не был институтом первобытно-общинного 
строя. Улус не является ни родом, ни племенем, т.е. «стоял 
над родоплеменными институтами» [1, 410]. Академик В.В. 
Бартольд (1869-1930), исследовав историю созданных тюрка-
ми (турками) государств Караханидского и Сельджукского в 
конце X и в первой половине XI  в., рассматривал их как но-
вый этап в развитии средневекового общества Мавераннахра, 
Хорезма и Хоросана, выразившийся в утверждении полити-
ческого господства тюркской военно-кочевой знати, социаль-
ной базой которой стало условное военно-ленное землевла-
дение – института икта, существовавший и при саманидах, 
но получивший гораздо более широкое распространение при 
караханидах и сельджуках в XI веке; с этим процессом было 
связано усиление власти владетелей уделов и земель икта, за 
счет ослабления центральной государственной власти [2, 27].

В период господства карахытаев в общественном строе на-
родов Средней Азии и Казахстана не произошло кардинальных 
изменений.

Исследователь истории монголов Б.Я. Владимирцов (8(20) 
июля 1884 – 17 августа 1931) создал концепцию монгольско-
го кочевого феодализма, основанного на собственности как на 
пастбищах, так и на скот. Он в работе «Общественный строй 
монголов», опубликованной в 1934 году, после его смерти, 
рассматривал общество времени Чингиз-хана как феодальное. 
Наиболее ярким выражением кочевого феодализма у монголов 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СТРОЙ КАЗАХОВ  

ДО ОКТЯБРЬСКОГО  
ПЕРЕВОРОТА  

1917 ГОДА  
В ИСТОРИОГРАФИИ
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в XIII веке, по мнению Б.Я. Владимирцова, яви- Владимирцова, яви-Владимирцова, яви-
лись «вассально-сеньориальные отношения» [3, 
82]. Владимирцов пишет: «В древне-монголь- Владимирцов пишет: «В древне-монголь-
ском обществе, в период империи, у кочевников 
владение землей выражалось в том, что ноян, 
т.е. феодальный сеньор, царевич или «тысяч-
ник» руководил кочеванием зависящих от него 
людей (улус), направлял их по своему усмотре-
нию, распределяя лучшие пастбища, угодья и 
указывая стоянки в определенных местах. Фе-
одальный сеньор был действительно господи-
ном – «еженом», распорядителем пастбищных 
территорий» [4, 67]. Кроме зависимого простого 
народа – «черни», у монголов имелись рабы и 
вольно-отпущенные из числа рабов.

С.Д. Асфендияров (1889-1938) отметил за-
слугу академика Б.Я. Владимирцова и подчер-
кнул, что он первый начал исследовать вопросы 
среднеазиатского феодализма и солидаризуясь 
с его теорией о «кочевом феодализме» у монго-
лов, стал изучать общественный строй казахов 
до советского периода на основе привлечения ис-
точников. У казахов, – пишет С.Д. Асфендияров, 
– феодальная иерархия [5], во главе которой сто-
яли ханы и султаны, ведшие свое происхождение 
от Чингиз-хана. Далее имеются вассалы ханов в 
лице: батыров, биев, мергенов. Сохраняются даже 
те же названия. Нояны, тайшы у казахов употре-
бляются в смысле «большой, знатный человек». 
То же явление отмечается и у узбеков, киргизов, 
ногайцев и др. При завоевании среднеазиатского 
оазиса наблюдается постепенное исчезновение 
родовых пережитков, однако старые монгольские 
названия сохранились значительно видоизменен-
ные. Так, монгольское «тумен», «темник» в Бу-
харе и Хиве стали впоследствии применяться как 
название административной единицы – уезда (ср. 
германскими сотнями и графствами); «тысячник» 
превратился в «мин-баши» – низшая администра-
тивная должность. Монгольское слово «хошун» 
– войско, превратившееся впоследствии у мон-
голов в название небольшого удела, у узбеков, 
казахов и др. среднеазиатских народов сохранило 
старый смысл [4, 69].

У кочевых народов Центральной и Средней 
Азии, – утверждал С.Д. Асфендияров, – клас-
совая структура является феодальной. Феодалы 
– владельцы крупных стад также присваивали 
львиную долю богатства, захваченного на вой-
не, и регулярно взимали дань с покоренных на-
родов. Феодалы являются одновременно и орга-
низаторами торговли. 

«Родовой строй» основной массы народов 
Центральной и Средней Азии при ближайшем 

рассмотрении «оказывается носящим черты, 
присущие феодальным отношениям» [4, 65].

С.Д. Асфендияров выделил роль тюрко-мон-
гольских народов в процессе развития средне-
азиатского феодализма и провел аналогию между 
ролью, которую играло германское завоевание 
античного мира в создании западно-европейско-
го феодализма и ролью тюрко-монгольского за-
воевания Средней Азии в генезисе феодализма.

Казахское общество XVI – начало XX вв. 
было многосословным. К высшему сословию 
принадлежали ханы и султаны, причислявшие 
себя к потомкам Чингизхана и представлявшие 
«белую кость». Ханы и султаны в своей орде 
управляли народом и распоряжались землей. 
В земледельческих районах хан собирал ушур 
– 1/10 часть урожая с казахов-земледельцев. 
В скотоводческих регионах собирался в поль-
зу хана и султанов зякет. При разбирательстве 
дел хан получал судебную пошлину, так назы-
ваемый «канлык», составляющую обычно 1/10 
часть иска. Царское правительство, отменив сво-
им указом в 1822 году ханскую власть в Среднем 
жузе, в 1824 году в Младшей орде, ограничил 
полномочия султанов. В «Уставе Сибирских 
киргизов» говорится: «§ 275. Султаны над под-
ведомственными им казахами не имеют права 
ни владетеля, ни помещика, но суть только во-
лостные правители, от высшего начальства с со-
гласия народа поставленные» [6, 422]. Царское 
правительство признало привилегированное 
положение султанов. В Уставе 1822 г. говорит-
ся: Султаны составляют высшее и почетнейшее 
между казахами сословие и освобождаются от 
телесных наказаний [6, 423], Ходжи (қожа), по-[6, 423], Ходжи (қожа), по- 423], Ходжи (қожа), по-423], Ходжи (қожа), по- Ходжи (қожа), по-
томки Мухаммеда, отправитель всех духовных 
потребностей народа, также не подвергались 
телесному наказанию. На мусульманском вос-
токе, – утверждал Ч.Ч. Валиханов, – потомки 
пророка пользуются особенным уважением и 
«под именем сеидов, шейхов, ходжей, эмиров 
составляют особый привилегированный класс 
дворянства» [7, 10]. С.Д. Асфендияров писал, 
что кожа, конкурируя с «баксы» – знахарем, ша-
маном, занимается также исцелением больных. 
«Ходжи становится крупной феодальной груп-
пой, которая в союзе с светскими феодалами 
и аксакалами эксплуатируют массы» [4, 113]. 
Ханы, султаны, ходжи представляли сословие 
благородных – «торе». Но казахские ходжи не 
занимали высокую светскую власть как в Вос-
точном Тюркестане или в Кокандском ханстве.

Народные массы, кроме торе, назывались 
«бухара», или караша – «черный народ». Бии 
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– рудоуправители, аульные управители – стар-
шины (аксакалы), а также тарханы, мурзы, ба-
тыры до реформы 1868 г. владели пастбищными 
и земледельческими угодьями. Устав 1822 года 
разрешал казахам иметь недвижимую собствен-
ность (§ 279). А.К. Гейнс отметил, что ханша 
Айганым по смерти Валия получила от импера-
тора Николая (прим. правильно: Александра I) в 
потомственное владение обширную землю в 100 
кв. верст [9, 256]. По данным исследователя, ка-
захи «владеют зимовками: 1) как высочайшими 
подарками, 2) по документам и по наследству. 
В последнем случае порядок владения аульной 
зимовкой полуобщинный, полупатриархальный. 
Зимовка называется по имени родоначальника, 
точно так же, как аулы близких родичей, кочу-
ющих вместе. В случае требований родоначаль-
ник производит выделение земли для родичей, 
которые требуют раздела. Иногда после того 
между родоначальником и выделившимся воз-
никают споры и часто первый, пользуясь своею 
силою и влиянием, отнимает зимовку у послед-
них. Тогда возникает тяжба, решаемая судом 
биев» [9, 259-260]. В процессе феодализации 
казахского общества часть родовых старшин-
биев выступала уже как представители «более 
передовой – феодальной экономики» [8, 178]. 
П.С.  Паллас (1741-1811), руководитель экспе-
диции Академии наук 1768-1774 гг. обратил 
внимание на сословие казахов: ханы, султаны, а 
также есть и другие чины, а именно дворяне, бии 
именуемые; почетные люди старинного поколе-
ния, ходжа и мурзы называемые. А.И. Левшин 
(1797-1879) считал, что в 20-30-х годах XIX в. 
кровно-родственные, т.е. патриархальные от-
ношения не соблюдались в казахском обществе 
«и почти все связи основаны на личных выгодах 
каждого» [6, 330]. Казахи, – пишет А.И. Левшин, 
– живущие вдали от российских границ, не при-
знавая ни владычества России, ни властей ею 
поставляемых, управляются самопроизвольно 
избранными старейшинами (аксакалами), бия-
ми, батырами и султанами. Эти правители, рав-
но как начальники российским правительством 
утвержденные, не целыми, без исключения ро-
дами, отделениями повелевают, но толпами или 
партиями, часто составляющимися из казахов 
«разных родов, разных поколений, иногда даже 
разных орд» [6, 364].

А.И. Левшин дал определение понятию ба-
тыр. Людей, проявивших удальство, народ счи-
тает храбрыми и дает название батырей или бо-
гатырей и прославляют их во всех ордах. Многие 
из них, давно уже оставившие свет, еще живут 

в памяти потомков, а имена их воспеваются 
как имена людей, составляющих украшение и 
славу народа. Он писал: Тамерланов багадыр 
(баһадур), казахский батыр, монгольский батур, 
означает одно и то же понятие, напоминают нам 
русских богатырей. Все эти слова имеют одни 
корни. Бох, или бог значит по-турецки: мощный, 
сильный, господин [6, 328], то есть, по определе-
нию А.И. Левшина: батыр значит мощный, силь-
ный, господин.

Лица, преимущественно батыры, проявив-
шие усердие по службе и преданность прави-
телю, получали тарханство, которое приравни-
валось к дворянству. Тарханство присваивало 
и российское государство. Тархан находился в 
привилегированном положении, был близок ко 
двору ханов и султанов, получал землю там, где 
ему нравится, за исключением ханских и цар-
ских владений. Тархан – привилегированное 
сословие, приравнивался к дворянству и звание 
тархана передавалось по наследству. 

Прислужников ханских и султанских казахи 
называли тюленгутами (төленгiт). Это была со-
циальная группа, состоящая из казахов разных 
родов, а также представителей других народов, 
которые находились на службе у казахской ари-
стократической элиты. А.И. Левшин называет 
их теленгутами, и они «принадлежат вообще к 
простому народу и пользуются одинаковыми 
с ними правами. Г. Клапрот, говоря о теленгу-
тах, живших около озера Телецкого, полагает их 
монголами, забывшими свой язык и принявши-
ми турецкий» [6, 292].

«Институт толенгутов, – утверждал С.Д. Ас-
фендияров, – является без сомнения феодальным 
институтом, совершенно аналогичным европей-
скому и русскому» [4, 122]. Каждый казахский 
хан и большинство султанов имели лично от них 
зависимых людей – толенгутов. Толенгуты име-
ли свои хозяйства, но находились в полной зави-
симости и эксплуатировались ханами, султана-
ми и кочевали вместе с ними. Часть толенгутов 
несла военную службу у ханов. Толенгутская 
верхушка занимала привилегированное положе-
ние. Толенгуты были ближайшими советниками 
хана (ср. мажордомов европейских феодалов). 
Многие толенгуты принадлежали и к другим 
народам (калмыкам и др.), но в большинстве 
совершенно ассимилировались с казахскими и 
отличались от прочих казахов тем, что были в 
полной зависимости от ханов и султанов, были 
их «людьми» (казахская поговорка гласит: «то-
ленгут тореңді күт», т.е. «толенгут обслуживай 
своего торе (султана)»).
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Число толенгутов было довольно значитель-
но: Аблай хан имел 5000 хозяйств толенгутов, 
Кенесары – 1000 хозяйств и т.д. Составлялись 
толенгуты и из казахов, прибегавших к покро-
вительству того или иного султана и становив-
шихся их зависимыми людьми. Так, например, 
султан Тезек имел 100 хозяйств толенгутов из 
рода джалаир (Дело пристава Большой орды, 
Каз. Центроархив) [4, 122].

Свобода толенгтутов стала ограничиваться. 
М.П. Вяткин (1895-1967) утверждал: «Но в 30-х 
годах XIX в. положение толенгута приближа-XIX в. положение толенгута приближа- в. положение толенгута приближа-
лось к положению крепостного. Притязания сул-
танов находили решительный отпор со стороны 
толенгутов, которые считали себя свободными 
людьми» [10, 10].

Бай (богач) – скотовладелец или торговец-
купец. Казахское купечество отражено в Сенат-
ском указе от 13 июня 1744 года за № 8992а. 
Казахи причислены в купечество как сословие 
21 января 1835 г. Высочайше утвержденным по-
ложением Сибирского комитета (№ 7782).

В результате усиления социального рас-
слоения общества увеличилось число бедноты. 
Часть шаруа, оставив скотоводческое хозяйство, 
перешла к оседлому образу жизни, занимаясь, 
при возможности, земледелием, или были в ра-
ботниках. Их называли жатаки (т.е. лежащие). 
Они пополняли ряды егинши – земледельцев. По 
данным А.И. Левшина, множество бедных, или 
так называемых байгушей переходят внутри гра-
ниц России, но большая часть их, не взирая на 
спокойствие, которым теперь пользуются, и на 
богатства, которые приобрели в России, жела-
ют возвратиться на Родину. Байгуши, живущие 
у русских в работниках, нажив что-нибудь по-
рядочное, «спешат к своим соотечественникам 
в орды; из 7 или 8000 кибиток, водворившихся 
в Астраханской губернии, почти третья доля в 
1820 году возвратилась в прежние кочевья. Мы 
не могли без особенного удовольствия смотреть 
на сих последних, когда они, перешед через Урал 
и ступив на отечественный берег свой, прыгали 
от радости и целовали землю» [6, 330].

В социальной структуре казахского общества 
в низшем положении находились рабы (кулы) – 
невольники. Они известны в обществе казахов 
с древнейших времен. Рабство сохранилось как 
уклад до середины XIX века. В исторической на-XIX века. В исторической на- века. В исторической на-
уке отсутствуют исследования монографическо-
го характера, посвященные непосредственно из-
учению данной проблемы. Сведения о кулах не 
стали объектом самостоятельного изучения. Ис-
точником пополнения рабов были военноплен-

ные. Рабы «почитаются товаром или вещьми и 
не принадлежат, – как утверждает А.И.  Левшин 
(1797-1879), – к к киргизским поколениям, но 
состоят из пленных русских, персиян, калмыков 
и проч.» [6, 292]. Кулы пасли скот и выполняли 
другие хозяйственные работы своего хозяина. 
Их продавали, покупали и выменивали на скот 
и беркутов. А.И. Левшин приводит следующие 
сведения о положении кулов: «Над рабами вла-
дельцы имеют неограниченное право жизни 
и смерти. Жалоба раба на господина нигде не 
приемлется. За убитую охотничью собаку или 
беркута хозяин может требовать невольника 
или невольницу» [6, 369]. Во время больших 
праздников «у знаменитых богачей первого 
приза иногда назначается до 100 лошадей, или 
несколько невольников» [6, 343]. А.И. Левшин 
привел текст указа «О сибирских киргизах 1822 
года», где говорится: «§ 277. Невольники, ныне 
находящиеся у киргизов, остаются при их вла-
детелях с правом продажи, передачи и наслед-
ственного владения, но строго запрещается 
вновь приобретение в неволю природных кирги-
зов» [6, 422]. Последние абзацы этого параграфа 
отменяют покупку казахских детей российским 
подданным [11, №23040].

Обычно казахские рабы по прошествии не-
которого времени, а их потомство обязательно, 
получали кибитку и несколько голов скота. Рабу 
разрешали жениться и обзавестись хозяйством. 
Такой «наделенный средствами производства 
зависимый человек по своему классовому по-
ложению становился уже не рабом, а феодально 
зависимым кочевником-скотоводом. Таким об-
разом, с одной стороны, свободные общинники-
казахи, а с другой стороны, прежние рабы пре-
вращались в феодально-зависимых людей» [8, 
129-130]. Россия принимала беглых рабов, если 
они принимали христианскую веру. 

«У казахов, – отмечал С.Д. Асфендияров, – 
существовало патриархальное рабство, торговля 
рабами и частичное использование рабов в хо-
зяйстве. Существовали среди казахов рабы, ко-
торые обзаводились своим хозяйством, полно-
стью ассимилировались с казахами, женились на 
казашках, уравнивались в правах с остальными 
казахскими массами. Были целые аулы, которые 
считались потомками бывших (кулов)» [4, 120-
121].

В конце XIX века произошли существен-XIX века произошли существен- века произошли существен-
ные изменения в сословном составе казахов. 
Численность казахского населения, по нашим 
подсчетам, на основе материалов Первой всеоб-
щей переписи Российской империи, составляла 
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4091746 человек. Подавляющее большинство 
казахов (99,74%), проживавших на своей исто-
рической родине, отнесено к сословию «инород-
цев». В составе крестьянского сословия было 
0,17% (6988 человек) казахов, а в составе мещан 
0,06% (2355 человек) казахов, проживавших в 
четырнадцати административных делениях. В 
составе потомственных (997) и личных (180) 
дворян было 0,03% (1177 человек) от общей чис-
ленности казахов, проживавших в 14-ти обла-
стях и губерниях. В составе войсковых казаков 
было 693 казаха. К сословию «потомственных и 
личных почетных граждан» принадлежали 217 
казахов [12, 76] и т.д. 

В исторической науке до середины 30-х го-
дов XX в. существовало разное мнение в уста-XX в. существовало разное мнение в уста-. существовало разное мнение в уста-
новлении уровня общественного строя казахов 
до Октябрьского переворота. В 1934-1935 гг. в 
Коммунистическом университете трудящихся 
Востока состоялась дискуссия о казахском фе-
одализме. Ее итоги нашли отражение в печати 
[13]. Большинство участников дискуссии харак-
теризовали общественный строй казахов до Ок-
тября как обществом патриархально-феодаль-
ным. Это определение стало господствующим 
в истории Казахстана до сегодняшнего дня; не-
смотря на то, что опубликованы солидные на-
учные труды, рассматривающие общественный 
строй казахов как феодальный, на базе которой 
происходил процесс сложения капиталистиче-
ского уклада в экономике дореволюционного 
Казахстана.

Т. Рыскулов (1894-1943) в 1926 году считал, 
что к моменту перехода в русское подданство 
(1730 г.) у казахского народа «господствовал 
чисто патриархально-родовой строй… Наряду с 
родовым строем у казахского народа тогда су-
ществовали уже незначительные зачатки и фео-
дальных отношений» [14, 155]. К 1900 г., – пишет 
Т. Рыскулов, – в связи с усилением колонизации 
и внедрением торгового капитала натуральные 
хозяйства вытесняются товарно-денежными; 
возникают новые формы смешанных скотовод-
ческо-земледельческих и чисто земледельче-
ских хозяйств. «К этому времени не только идет 
полным ходом разложение родового строя, но и 
окончательно ликвидируются первоначальные 
зачатки феодальных моментов в казахской жиз-
ни» [14, 156]. Автор, на наш взгляд, противо-
речит самому себе, утверждая о превращении 
родовых общинных владений в собственность: 
«…еще в XIX веке в связи с оседанием казах-XIX веке в связи с оседанием казах- веке в связи с оседанием казах-
ских родов на определенной территории начало 
практиковаться превращение родовых общин-

ных владений в собственность: более сильные 
казахские роды тогда завладевали лучшей тер-
риторией. И этот процесс в предреволюционный 
момент уже стал происходить… внутри каждого 
рода» [14, 157]. Т. Рыскулов в 1926 г. 10 июня в 
газете «Советская степь» признал, что патриар-
хально-феодальные, классовые отношения игра-
ют первенствующую роль в дореволюционном 
Казахстане, а не родовые факторы. Однако, – ут-
верждал автор, – родовые факторы прослежива-
ются во всех явлениях аульной жизни, включая 
быт. Пережитки родовых отношений есть, но в 
роли орудия в руках казахских эксплуататор-
ских элементов, которые используют родовые 
обычаи и пережитки для прикрытия своей экс-
плуатации.

Казахское байство, – считал Т. Рыскулов, – 
«является как раз представителем казахской за-
рождающейся буржуазии (если позволительно 
так выражаться), претендующей на формирова-
ние казахской нации» [15, 126].

А.П. Чулошников в 20-е годы XX в. Ха-XX в. Ха-в. Ха-
рактеризовал общественный строй казахов, 
как строй чуть ли не патриархально-родовой. 
Продолжая исследование, он впоследствии от-
казался от своих ошибочных взглядов и в 1936 
году признал классовый, феодальный характер 
производственных отношений в казахском об-
ществе. 

С.Е. Толыбеков (1907-1995) в своих иссле-
дованиях [16], отвергая концепцию академика 
Б.Я. Владимирцова и его последователей о го-
сподстве феодального способа производства у 
средневековых кочевых народов, считал, что в 
казахском обществе с XVII до начала XX века 
господствовали патриархально-феодальные от-
ношения и делил эти отношения на два перио-
да: «Первый период, освещаемый в работе, ох-
ватывает время с XVII и до середины XIX в. и 
характеризуется господством более отсталой 
формы патриархально-феодальных отношений в 
кочевом обществе казахов, а второй – со второй 
половины XIX и до начала XX в. – дальнейшим 
развитием патриархально-феодальных отноше-
ний в сторону феодализации с элементами капи-
талистических производственных отношений» 
[17, 32]. Вместе с тем автор, ссылаясь на данные 
переписи 1920 г. по КазССР (без Сырдарьинской 
и Семиреченской областей) показал преоблада-
ние хозяйств земледельческого района (53%) 
над скотоводческим кочевым районом (25%), 
считая кочевое хозяйство в начале XX века – 
пережитком кочевого образа жизни казахов XV 
– XVIII веков.
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А.Е. Еренов считает казахское общество 
феодальным: «В Казахстане одновременно с 
возникновением казахской феодальной госу-
дарственности возникло и феодальное право, 
выступавшее как обычное право» [18, 68]. Казах-
ское феодальное общество, – пишет А.Е. Еренов, 
– состояло из улусов, возглавляемых султанами. 
А.Е. Еренов утверждает о бесспорности частной 
земельной собственности у кочевников-ското-
водов. «Эта собственность представляет собой в 
основном иерархическую форму землевладения, 
появляющуюся в противовес общинной форме 
собственности, господствовавшей при родовом 
строе» [18, 151].

Правителю хуннов Модэ (246-174 гг. до н.э.), 
создавшего сильное государство, покорившего 
«весь Туркестан от Хами до Каспийского моря» 
[19, 58], вождь Дун-ху отправил посланца ска-
зать ему, что лежащая за цепью обоюдных по-
граничных караулов полоса брошенной земли, 
принадлежащая хуннам, не удобна для них, а 
он желает иметь ее. Модэ спросил совета у сво-
их чинов, и они сказали: это неудобная земля; 
можно отдать и не отдавать. Модэ в чрезвычай-
ном гневе сказал: «Земля есть основание госу-
дарства, как можно отдавать ее?» [19, 48]. Всем 
советовавшим отдать землю Модэ отрубил го-
ловы. Его меткое слово о земле на многие века 
стало девизом многих кочевых народов.

Колониальное положение Казахстана не по-
зволило казахам владеть собственной землей. 
Царизм со второй половины XIX века на основе 
временного положения об управлении степными 
областями 1868 г. проводил аграрную политику, 
отвечающую интересам не только помещиков, 
но и буржуазии, решительно наступая на жизнен-
ные интересы простого народа – крестьян. Поло-
жение 1868 г. расширило источники обогащения 
государства за счет земли. Земля Казахстана объ-
явлена государственной собственностью. Право 
русских крестьян-общинников на отведенную 
им землю было номинально. В случае «отказа 
общины в предоставлении заявленного участка 
в аренду промышленникам эти наделы крестьян 
переходили в пользование промышленников на 
правах свободной казенной земли» [20, 32]. По-
ложение об управлении Акмолинской, Семипа-
латинской, Семиреченской, Уральской и Тургай-
ской областями от 25 марта 1891 г. подтвердило 
положение 1868 г. о земле. Статья 119 Степного 
положения 1891 г. гласит: «Земли, занимаемые 
кочевьями, и все принадлежности с их земель, 
а в то числе и леса признаются государственной 
собственностью». 120 статья положения: земли, 

занимаемые кочевьями, оставляются в бессроч-
ном общественном пользовании кочевников на 
основании обычаев и правил сего положения. 
Земли, могущие оказаться излишними для ко-
чевников, поступают в ведение Министерства 
Государственных имуществ. В разъяснение 126 
ст. Степного положения Государственный Совет 
информирует, что имеющиеся в степи земель-
ные излишки могут поступать в распоряжение 
государства не прежде, чем будут удовлетворе-
ны земельные нужды всего местного населения. 
Однако этот пункт, предназначенный на землеу-
стройство безземельных казахов, не выполнял-
ся ни временными партиями по образованию 
переселенческих участков в степных областях, 
ни государством. Депутат 1-й Государственной 
Думы Т. Седельников (1876, по другим данным 
1871-26 мая 1930), поработавший непосред-
ственно в течение семи лет в областях Ураль-
ской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатин-
ской межевым техником, был непосредственно 
знаком с деятельностью временных партий по 
образованию переселенческих участков в степи 
и работами экспедиции по исследованию степ-
ных областей, образованный известным ста-
тистиком Ф.А. Щербиною. Он также два года 
(1904 и 1905) проработал в качестве статистика 
и произвел самостоятельный опрос представи-
телей более 30 кочующих волостей Уральской, 
Закаспийской и частью Тургайской области и 7 
оседлых волостях Уральского и Темирского уез-
дов. Т. Седельников осенью 1905 года, на основе 
статистических исследований, в Оренбурге про-
читал публичный доклад: «Борьба за землю в 
Киргизской степи и колонизационная политика 
правительства». Докладчик отметил нарушение 
прав казахского населения в землепользовании 
даже на основе Степного положения. В насто-
ящее время, подчеркнул Т. Седельников, когда 
еще совсем даже и не начато ни межевание сте-
пи, ни поземельное устройство казахов, «всякие 
работы по использованию якобы «излишних 
киргизских земель» лишены совершенно какого 
бы то ни было юридического основания и по-
тому являются сплошным беззаконием». И на 
каком основании вообще отбираются казахские 
«излишние земли», раз «не соблюдены необхо-
димые для того предварительные условия: ме-
жевание степи и поземельное устройство всех 
туземцев» [21, 61-62, 64].

Т. Седельников, хорошо знавший жизнь ка-
захов, обнаружил в казахском обществе не па-
триархальные, не родовые отношения, а впол-
не феодальные, а в северных оседлых регионах 
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– буржуазные. В кочевых районах, – заметил 
Т. Седельников, – богатый и бедный кочевник 
не могут столкнуться в сфере землепользова-
ния и поэтому ходатайства богатых кочевников 
об улучшении судьбы их обедневших родичей 
путем отхода им на севере определенных зе-
мельных наделов для самостоятельного осед-
лого хозяйства являются вполне понятными и 
естественными. Эта солидарность проявляется 
у кочевников в более осязательной форме: «Ко-
чевники богатые отдают нередко часть своего 
скота в безвозмездное пользование менее со-
стоятельным и даже бедным с одним условием, 
чтобы те брали на себя пастьбу и вообще уход 
за этим скотом» [21, 93]. «Базар» и «Ярмарка», 
благодаря изменившимся условиям и потребно-
стям жизни, настолько глубоко въелись даже «в 
хозяйство чистых кочевников и настолько проч-
но связали его с капиталистическим мировым 
рынком, что порвать эту связь уже совершенно 
немыслимо» [21, 50].

В оседлых районах казахи, принадлежащие 
иной раз к совершенно различным родам, пре-
жде постоянно враждовавшими между собою, 
уживаются даже в пределах одной земельной 
общины. «Солидарность по крови, по происхож-
дению, уступает место солидарности по расче-
ту» [21, 36]. Предприимчивый казах-северянин, 
путем «разных чудовищно-кабальных ссуд и 
других долговых сделок, имеет полную воз-
можность держать в руках своих менее обеспе-
ченных одноаульцев, самым широким образом 
эксплуатируя их» [21, 92]. В оседлой степи, чем 
где бы то ни было, в наиболее грубой, «ничем не 
прикрытой форме наблюдается типичное явле-
ние буржуазного общественного строя: богатый 
имеет власть, а имеющий власть обогащается» 
[21, 92-93]. В северных частях Акмолинского и 
Атбасарского уездов и в уездах Кустанайском, 
Актюбинском и Уральском казахи ведут «в ши-
роких размерах земледельческое хозяйство по 
тому же типу, какой наблюдается в соседних ка-
зачьих и переселенческих поселках. Они охотно 
приобретают косилки, жнейки, железные плуги 
и даже молотилки и настолько вошли во вкус 
этой новой жизни, что уже с гордостью заявля-
ют: чему еще могут научить нас русские в хозяй-
стве! Теперь мы сами их можем учить!» [21, 14].

Вместо фактически существующего, – отме-
чал Т. Седельников, – но не выгодного бедным 

пользования землею «по количеству скота, по 
благосостоянию», они добиваются, чтобы земля 
давалась по душам, одинаково, как для много-
скотных, так и для совсем бедных. Иначе говоря, 
«малосостоятельные слои оседлого населения 
степи уже доросли до сознания личного права на 
землю, сродняющего их психологию с психоло-
гией малоземельного крестьянства» [21, 93].

Г. Токжанов, автор монографий «О казахском 
ауле», Кзыл-Орда, 1927 г.; «Казахский колони-
альный аул», М., 1934 г., утверждал, что уже до 
присоединения Казахстана к России сложивши-
мися и господствующими производственными 
отношениями в байском и султанском хозяйстве 
являлись феодальные отношения. Эти отноше-
ния Г. Тогжанов оценивал на уровне форма-
ции. Он подчеркивал, что пережитки и остатки 
родового строя представляли лишь внешнюю 
оболочку общественных отношений и служили 
баям орудием угнетения и закабаления трудя-
щихся масс. Казахский феодализм после присо-
единения к России изменил свой характер. Ца-
ризм ликвидировал самостоятельные казахские 
ханства, но это вовсе не означало ликвидацию 
феодального строя в Казахской степи. Во второй 
половине XIX в., с проникновением в Казахстан 
русского торгового капитала, казахские феодалы 
приспособляются к потребностям рынка и пере-
страивают свое хозяйство. По мнению Г.  Тог-
жанова, в условиях казахских, феодальные от-
ношения определялись не столько монополией 
феодала на землю, сколько монополией на скот, 
а также наличием у казахов крепостнических от-
ношений. (Г. Тогжанов отождествлял толенгу-
тов с крепостными крестьянами).

Социально-экономический уровень казах-
ского общества второй половины XIX – начала 
XX века свидетельствует, что это общество, на 
наш взгляд, было вполне феодальным, но с от-
дельными сохранившимися элементами патри-
архального уклада в условиях колониальной 
системы. В недрах этого феодального способа 
производства зарождался и развивался капита-
листический уклад, шел процесс формирования 
рабочих кадров и буржуазии. Так называемое 
патриархальное рабство перестало существо-
вать. В казахском обществе поднимались и ло-
зунги об отмене пунктов Степных положений 
1868 и 1891 гг. о землепользовании казахов и о 
передаче земли в вечную им собственность.
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Кожaбе ковa Ж.Б.

Тү рік қaғaнaты мем ле кет ті лік 
мә се ле сі нің ХХ ғaсыр дың 30-60 

жылдaрындaғы зерт те луі

Мaқaлa ортaғaсыр тү рік хaлықтaрындaғы мем ле кет тік мә се ле
сі жaйлы сөз қозғaғaн ғaлымдaрдың пі кір ле рін тaлдaуғa aрнaлғaн. 
ХХ  ғaсыр дың 3060 жылдары зерт теу жұ мыстaрын жүр гіз ген С.В.  Ки
се лев тің, С.П. Толс тов тың, Н.Н. Козь ми нің, А.Н. Берн штaмның, 
М.И.  Артaмо нов тың тү рік тaри хынa aрнaлғaн ең бек те рін де гі түр
кі мем ле кет ті лі гі мә се ле сі сaлыс ты рылa қaрaсты рылaды. Со ны
мен қaтaр, ХХ ғaсыр дың ортaсындa тү рік мем ле кет ті лі гі жaйлы ой 
қозғaғaн шет ел ғaлымдaры А. Той нби дің, О. Лaтти мор дың, Р. Грус
се нің пі кір ле рі тaлдaнaды. Осы уaқыттaғы ке ңес тік зерт теу ші лер дің 
не гіз гі тұ жы рымдaры көш пе лі қоғaмдaғы мем ле кет ті лік тaптaрдың 
пaйдa бо луы нә ти же сін де орын aлғaн де ген ойғa ке ліп сaяды.

Түйін сөз дер: Тү рік мем ле кет ті лі гі, Ке ңес тік тaрих шылaр, Ше тел 
тaрих шылaры, Тaптық көзқaрaс.

Kozhabekova Z.B.

Problems of Turkic statehood in 
the works of Soviet historians

The article provides a brief overview of the historiography of medieval 
Turkic statehood. The chronological framework of the study is 3060 years 
of the twentieth century. Are given the conclusion of Soviet historians
turkologist about statehood of Turkic peoples. We try to make compara
tive analysis of the works of Soviet scholars like S.V. Kiselev, S.P. Tolstov, 
N.N.  Kozmin, A.N. Bernshtam, M.I. Artamonov.And also considered the 
work of foreign historians such as Arnold Toynbee, O.Lattimor, R.Grusse, 
who in turn tried to solve the problem of the emergence of Turkish state
hood.

Key words: Turkic statehood, Soviet scholars, foreign historians.

Кожaбе ковa Ж.Б.

Воп ро сы тюркс кой  
го судaрст вен нос ти в рaботaх 

со ве тс ких ис то ри ков  
30-60-х го дов ХХ векa 

В стaтье дaет ся крaткий ис то риогрaфи чес кий об зор сред не ве
ко вой тюркс кой го судaрст вен нос ти, хро но ло ги чес кие рaмки исс ле  
 довa ния – 3060 го ды ХХ векa. При ве де ны зaклю че ния со ве тс ких ис
то ри ков, зa нимaвших ся тюр ко ло гией о го судaрст вен нос ти тюркс ких 
нaро дов. Дaет ся срaвни тель ный aнaлиз рaбот тaких со ве тс ких исс ле
довaте лей, кaк С.В. Ки се лев, С.П. Толс тов, Н.Н. Козь мин, А.Н.  Берн
штaм, М.И. Артaмо нов. А тaкже рaссмaтривaют ся рaбо ты зaру беж
ных исс ле довaте лей, тaких кaк А. Той нби, О. Лaтти мор, Р. Грус се, 
ко то рые, в свою оче редь, по пытaлись ре шить проб ле му воз ник но ве
ния тюркс кой го судaрст вен нос ти. 

Клю че вые словa: тюрк скaя го судaрст вен ность, со ве тс кие уче
ные, зaру беж ные ис то ри ки, клaссовaя идеоло гия.
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Жaлпы Стaлин дік жүйе орнaғaнғa де йін гі ке зең де гі Ортaлық 
Азиядaғы ежел гі жә не ортa ғaсырлaрдaғы көш пе лі хaлықтaрдың 
тaри хын зерт теу де біршaмa бол сын эво лю ционис тік теория 
бaйқaлып, ғaлымдaр көш пе лі лер де мем ле кет қaлыптaсуы бaры-
сындa қaндaй әлеу мет тік құ ры лым aлдың ғы қaтaрдa жүр ді, 
қaлыптaсу шы би лік тің сипaты қaндaй жә не көш пе лі мем ле кет-
тер дің құ ры лу се беп те рі тә різ ді сұрaқтaрдың ше ші мін тaбуғa 
ты рысқaнды ғы бaйқaлaды. Зерт теу ші лер көш пе лі мем ле кет тің 
қaлыптaсуы ре тін де ру-тaйпaлық құ ры лым ның, олaрдың ішін-
де гі aқсүйек тер мен қaрaпaйым хaлық тың aрaсындaғы кү рес тің 
жә не же ке тұлғaлaрдың, яғ ни ру кө сем де рі нің ықпaлын бaсты 
нaзaрдa қaрaстырғaн.

Ал осы ке зең Еу ропaдa же ке шы ғыстaну шы лық бaғыт-
тың қaлыптaсуы мен тұспa-тұс ке ле ді. Шы ғыс хaлықтaры ның 
тaри хын, геогрaфия сын, ті лін жә не т.б. зерт теу ге бaғыттaлғaн 
aрнaйы ортaлықтaр құ рылaды. Бірaқ олaрдың көп ші лі гін де 
көш пе лі лік ті зерт теу шек теу лі түр де бо лып, көш пе лі қоғaм 
aрттa қaлғaн, ру-тaйпaлық сипaттaғы ұйым ре тін де су рет тел ді.

Зер де ле ні п о тырғaн мә се ле ні қaрaсты ру шы ғaлымдaрдың 
із де ніс те рі, әсі ре се ке ңес тік мек теп өкіл де рі ні кі не гі зі нен сол 
кез де гі сaяси би лік тің шырмaуы aясындa жүр гі зіл ді деп тұ жы-
рым жaсaуғa болaтындaй. К.Г. Ахсaнов тың сө зі мен aйт сaқ, осы 
ке зең де гі зерт теу лер Стaлин нің көзқaрaстaры мен өл ше ніп, түр-
ко ло гия сaлaсындa тaри хи мaте риaлизм жорaмaлдaрынa сүйен-
ген ғaлымдaр же тек ші орынғa шығaды [1, с. 43]. Егер ХХ  ғ. 
20-жылдaрынa де йін гі зерт теу лердің бaсты мaқсaты сол кез-
де гі Ре сей дің Азия лық бө лі гін де гі хaлықтaр жө нін де де рек тер 
мен мә лі мет тер жинaқтaу болсa, ен ді гі ке зең де идеоло гиялық 
сипaттaғы мін дет тер мен тaптық кү рес тің мә се ле ле рі aлдың-
ғы орынғa шығaды. С.П. Толс тов тың пі кі рі не сүйе нер болсaқ, 
ен ді гі жер де тaри хи зерт теу дің сәт ті лі гі не ке ңес тік Шы ғыс-
тың көш пе лі жә не жaртылaй көш пе лі aуылдaры ның әлеу мет-
тік жaңғыртпaсы мен ең бек ші лер бұқaрaсы ның им пе риaлизм ге 
қaрсы же міс ті кү ре сі бaйлaныс ты бол ды [2]. 

Осы бaғыттaғы aлғaшқы ең бек тер қaтaрынa С.В. Ки си лев тің 
Ми ну син қaзaншұң қы рындa жүр гіз ген aрхеоло гиялық зерт теу-
ле рі нә ти же сін де жaриялaнғaн «Рaзло же ние родa и феодaлизм 
нa Ени сее» aтты мaқaлaсын жaтқызaмыз [3]. Ол aрхеоло-

ТҮ РІК ҚAҒAНAТЫ  
МЕМ ЛЕ КЕТ ТІ ЛІК  

МӘ СЕ ЛЕ СІ НІҢ  
ХХ ҒAСЫР ДЫҢ  

30-60 ЖЫЛДAРЫНДAҒЫ 
ЗЕРТ ТЕ ЛУІ
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Тү рік қaғaнaты  мем ле кет ті лік  мә се ле сі нің  ХХ ғaсыр дың  30-60 жылдaрындaғы зерт те луі

гиялық мә лі мет тер ді тaлдaй ке ле, сол мә де ниет-
ті қaлды ру шы қоғaмның феодaлдық құ ры лыстa 
болғaнды ғын жaзaды [3, с. 27-29]. Ал, көш-
пе лі лер де гі мем ле кет ті лік ті қaрaсты ру бaры-
сындa С.В. Ки се лев тің өзін дік ұстaны мы бол-
ды. Оның пі кі рін ше, ғұндaрдaн бaстaлғaн ру лық 
ыдырaу ежел гі тү рік қоғaмындa жaлғaсын тa-
уып , құлдaрды пaйдaлaну қоғaмдық құ ры лыстa 
өз ге ріс әкел ген. Мұндa aқсүйек тер қaтaрдaғы 
көш пе лі лер ден қaрсы лық кө ріп, со ның нә ти-
же сін де ежел гі тү рік aқсүйек те рі нің бі рі гуі, яғ-
ни тү рік мем ле ке ті «мәң гі лік ел» қaлыптaсқaн. 
Зерт теу ші нің пaйымдa уын шa, «тү рік елі» де ге-
ні міз – бір шaқтaғы мем ле кет тік құ ры лым жә не 
aқсүйек тер ұйымы. Со ны мен қaтaр ол тү рік тер-
дің жaулaп aлу со ғыстaры қaтaрдaғы көш пе лі-
лер ді өз де рі не бaғын дыр ғы сы ке ле тін aқсүйек-
тер мен олaрғa қaрсы топ тың aрaсындaғы бел гі лі 
бір мә мі ле болғaн. Жо рықтaрдың сәт ті aяқтaлуы 
қоғaм ішін де гі кү рес ті уaқытшa тоқтaтып, оғaн 
қaты су шы aқсүйек тер мен қaтaрдaғы жa уын гер-
лер ге үл кен олжa әкел ген [4, с. 505].

Қaрaсты ры лып отырғaн мә се ле бо йын-
шa пі  кіртaлaсқa то лы тұ жы рымдaр қaтaрынa 
С.П.  Толс тов тың көш пе лі лер де гі жер зaңды түр-
де қaуым мен ші гін де болғaны мен, шын ды ғынa 
кел ген де жер ді мaлы көп aдaм пaйдaлaнды де ген 
пі кі рін жaтқы зуғa болaды [5]. Ғaлым өзі нің не-
гіз гі ұстaны мындa тaзa көш пе лі лер болғaн емес, 
олaрдa оты рық шы лық пен егін ші лік тің бел гі ле рі 
кез де се тін ді гін aлдығa тaртaды. Со ны мен бір-
ге оның пі кі рін ше, кез кел ген қоғaм өзі нің дaму 
сaты сындa құ лиеле ну ші лік формaциядaн өт кен. 
Осығaн қaтыс ты былaй дей ді: «Қолдaғы мaте-
риaл бо йын шa Ортaлық Азия көш пе лі ле рі нің 
тaри хындa екі құ лиеле ну ші лік сaты болғaн: ер-
те ке зе ңі не – ғұндaр, соң ғы ке зе ңі не –VIII-IX ғғ. 
феодaлизм ге өту нышaндaры бaйқaлғaн үде ріс 
моң ғол жaулaп aлу шы лы ғы мен то лық aяқтaлды» 
[5, с. 179]. С.П. Толс тов тың ойын шa, тaптық 
қоғaм – тaйпaлық тер ри то риядa құ ры луы мүм кін 
емес. Ол ке ңеюді қaжет ете ді, со ның нә ти же сін-
де жaулaп aлу со ғыстaры жүр ген. Ал жaулaп aлу 
со ғыстaры ның өзі, оның пі кі рін ше, екі эт нос тың 
қaқты ғы сы емес, ке рі сін ше эт но ге нез үде рі сі нің 
жaрқын кө рі ні сі екен ді гін К.Г. Ахсaнов aтaп өте-
ді [1]. Ал тү рік қaғaнaтындaғы мем ле кет тік құ-
ры лым он екі көш пе лі тaйпaдaн құрaлғaн одaқ 
тү рін де бо лып, олaр өз де рі нің әкім ші лік құ ры-
лы сын то лық сaқтaғaн, тек сaлық тө леумен шек-
тел ген тaйпaлaр мен қaлa-мем ле кет тер дің үс ті-
нен қaрaғaн [2, с. 193]. Тү рік қaғaнaты ның өзі 
көш пе лі тaйпaлaрдың одaғын құрaғaн ірі әрі күр-
де лі сaяси бір лес тік. «Ел» – ұғы мын С.П. Толс-

тов ежел гі сaяси тү сі нік бо йын шa мем ле кет деп 
aудaрып, оның aумaқтық ұғымғa қaтыс сыз екен-
ді гін aйтa ке ліп, ежел гі грек тік «по лис» тер ми ні-
мен бaйлaныс тырaды. Одaн әрі ол ежел гі тү рік 
қоғaмы ның әлеу мет тік жaғынaн бір тек ті емес-
ті гін сипaттaй оты рып, олaрдaғы ру-тaйпaлық 
aқсүйек тер то бын жік тейді: бір лес тік тің әс ке ри 
кө се мі – қaғaн, қaғaнaттың жоғaрғы би лік өкіл-
де рі – шaд жә не яб ғу, тaйпa бaсшылaры – бек-
тер, ру кө сем де рі – тaрхaн [6]. Со ны мен қaтaр 
зерт теу ші ежел гі тү рік қaғaнaтындa әлеу мет-
тік тең сіз дік тің болғaнды ғын Аб руй жө нін де гі 
aңыз дың не гі зін де дә лел деу ге ты рысaды. Оның 
көзқaрaсы бо йын шa, Аб руй бaстaғaн қозғaлыс 
тө мен гі тaптың ежел гі тү рік aқсүйек те рі нің 
олaрды кі ріптaр ет уіне қaрсы бaғыттaлғaн кү рес 
бел гі сі [7]. Жaлпы С.П. Толс тов тың қaй ең бе гін 
aлсaқ тa, оның пі кі рін ше, ортaғaсыр лық көш пе-
лі хaлықтaрдa ру лық жүйе, құ лиеле ну ші лік жә-
не феодaлдық қaтынaстaрдың түр лі формaлaры 
қaтaр жүр ген. 

Осындaй бaғыттa зерт теу жүр гіз ген ғa-
лымдaрдың бі рі Н.Н. Козь мин бол ды. Оның 
«Клaссо вое ли цо «Аты сы» Йол лыг-Те гинa, aв-
торa ор хо нс ких пaмят ни ков» aтты мaқaлaсындa 
тү рік тер дің қоғaмдық қaтынaстaрынa aнықтaмa 
бе ре ді. Ондa ол В.В. Бaртольдтың тү рік қоғaмы 
де мокрaтиялы бол ды де ген пі кі рі не қaрсы шығa 
оты рып: «Бү кіл тү рік же рі әлеу мет тік жaғынaн 
бір тек ті топ ты құрaйт ын, шaруaшы лы ғы мен 
сaяси кү ші жaғынaн әр түр лі бек тер aрaсындa бө-
ліс ке түс ті. Қaғaн де ге ні міз – зaдындa бә рі нен 
күш ті әрі қуaтты бек, aл қaлғaндaры өз де рі нің 
ие лік те рін де кі ші бек тер бол ды. Оның мaңa-
йынa оғлaндaры мен оғұштaр жә не құлдaр мен 
шaруaлaр топтaсқaн. Ру лық қaтынaстaр жө нін де 
aйту мүм кін емес. Бек тер мен қaрa хaлық бір-бі-
рі не қaрaмa-қaйшы қойылғaн...», – де ген қо ры-
тын ды жaсaп, ежел гі тү рік қоғaмы феодaлдық-
aқсүйек тік сипaттa болғaнды ғын aлдығa тaртaды 
[8]. Со ны мен бір ге осы мaқaлaсы ның со ңындa 
ежел гі тү рік мем ле ке ті нің қaлыптaсуын  Бaтыс 
Еу ропaдaғы фрaнк тер мем ле ке ті мен қaтaр жүр-
ген ді гін сaлыс тырa оты рып, ортaдa жaтқaн 
қaшық тыққa қaрaмaстaн екі мем ле кет те де 
бірқaтaр ұқсaстықтaр бaр екен ді гін тaмсaнa 
жaзaды [8, с. 276]. 

Осы aвтор өзі нің «К воп ро су о ту рец ко-мон-
гольс ком феодaлиз ме» де ген кітaбындa тү рік тер-
де де мокрaтия бол ды де ген зерт теу ші лер ді одaн 
aры сынғa aлaды. Ежел гі тү рік тер, тіп ті олaрдaн 
бұ рын ғы ғұндaрдың өзі ес кі ру лық қaтынaстa 
өмір сүр ме ген ді гін aтaп өте оты рып Н.Н. Козь-
мин ойын  тө мен де гі ше жaлғaйды: «Тү рік мем ле-
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ке ті же ке aдaмдaрдың, же ке ле ген отбaсылaрдың 
бір лес ті гі емес. Бұл иерaрхия лық сaты бо-
йын шa жоғaры өр леп ке ле жaтқaн қоғaмдық 
ұйымдaрдың бір лес ті гі бол ды. Мем ле кет тік құ-
ры лым ыдырaғaн кез де оның ұсaқ не ме се ірі бөл-
шек те рі жaңa бір құ ры лымғa бі рі ге тін. Бірaқ олaр 
Бaртольд пен Влaди мир цов есеп те ген дей қaндaс 
не ме се ті лі мен дәс тү рі жaғынaн ортaқ бір лес-
тік тер болғaн жоқ» [9]. Зерт теу ші нің тaғы бір 
пі кі рі бо йын шa тү рік тер дің би лік жүйесі сaудa 
жолдaры ның торaбындa орнaлaсқaн қaлaлaрдa 
ор ныққaн. Яғ ни олaр гурхaн, илик-хaн, вaн-хaн 
жә не т.б. ти тулдaрды ие лен ген тұлғaлaр болғaн 
[9, с. 36]. Қaзaқстaн же рін де гі қaлa мә де ниетін 
зерт те ген К.М. Бaйпaқов aрхеоло гиялық мә лі-
мет тер не гі зін де осы ке зең де тү рік тер де мем-
ле кет тік инс ти тут тар дың қaлыптaсуы ірі қaлa 
ортaлықтaры ның дaмуы мен қaтaр жүр ді де ген 
пі кі рі Н.Н. Козь миннің тұ жы рымдaмaсы мен 
үйле сіп тұрсa ке рек [10]. 

Ке ңес тік ке зең де тү рік мем ле кет ті гі не 
қaтыс ты көп те ген ең бек тер жaзғaн зерт теу ші-
лер дің бі рі А.Н. Берн штaм. Ол «Проис хож де-
ние ту рок» aтты мaқaлaсындa ғұндaр мен тү-
рік тер aрaсындaғы сaбaқтaстық ты қaрaстырa 
оты рып тө мен де гі дей ой біл ді ре ді: «Ғұндaр біз ге 
вaрвaрлық қоғaм ре тін де кө рі не ді. Олaрдa құл дық 
ке ңі нен жaйылғaн. Олaрмен сaлыс тырғaндa тү-
рік тер де феодaлдық құ ры лым бел гі ле рі болғaн» 
[11]. Тү рік тер дің шы ғу те гі үде рі сін зерт теу ші 
феодaлизм үде рі сі мен сәй кес ке ле тін эт но ге-
нез дің ерек ше тү рі не жaтқызaды. Оның ерек-
ше бел гі ле рі ре тін де, бір жaғынaн, феодaлизм 
жaбaйылaрдың же мі сі, екін ші жaғынaн, бұл үде-
ріс шaруaшы лық қaрым-қaтынaстың aйрықшa 
тү рі көш пе лі мaл шaруaшы лы ғы мен бaйлaныс-
ты рылaды. Со ның нә ти же сін де ежел гі тү рік 
мем ле ке ті «жaбaйы» тaйпaлaрдың ортaсындa 
өзін дік бір феодaлдық aрaл бо лып тaбыл ды [11, 
с. 49-50]. Осылaй дей оты рып зерт теу ші тү рік-
тер дің ме ле кет ті лі гі не қaтыс ты «aспaн елі» де-
ген тер мин ді қолдaнып өзін дік тұ жы ры мын 
жaсaйды. Оның көзқaрaсын то лыққaнды жет кі зу 
үшін ең бе гі нен үзін ді ні сол қaлы пындa бе ру ді 
жөн кө ріп отыр мыз: «Ту рец ким нaзывaлся al (ел 
– Ж.Қ.) – союз ро до вой aрис то крaтии и бегс твa. 
Нaзвa нием «турк» гос подс твую щий клaсс «ок-
рестил» то мно гоп ле мен ное обрaзовa ние, ко то-
рое из ве ст но нaм кaк ту рец кое го судaрс тво VІ-
VШ вв. нaшей эры, кaк «не бес ный эль». Тaким 
обрaзом, мы считaем, что нaзвa ние «турк», кaк 
пле мен ное нaзвa ние, по лу чи ло своё знaче ние 
позд нее и в пер вую оче редь бы ло нaзвa нием 
это го объеди не ния, ко то рое яв ля ло со бой кон со-

лидaцию воз никaюще го клaссa экс плуaтaто ров, 
вы де ляв ших ся из от дель ных ро дов и пле мен.... 
Пос ле вк лю че ния в состaв ту рец ко го го судaрс-
твa тех или иных племён... их бе ги ве личaют ся 
уже ту рец ки ми бегaми» [11, с. 47].

Кө ріп отырғaны мыздaй, А.Н. Берн штaм ең-
бі гін де қaлыптaсқaн формaция лық көзқaрaсты 
бaсты нaзaрдa ұстaсa дa, Тү рік қaғaнaты турaлы 
aйт қaндa мем ле кет де ген сөз ді қолдaнaды.

Ал оның «Со циaльно-эко но ми чес кий ст рой 
ор хо но-ени сейс ких тю рок. VI-VIII вв.» aтты 
ең бе гін де тү рік мем ле ке ті нің қaлыптaсуынa 
қaтыс ты ке ле сі жолдaр кез де се ді: «VI ғ. бaстaп 
орын aлғaн тaптық қaтынaс үде ріс те рі VII ғ. со-
ңынa қaрaй хaлық тың жә не ор хон-ени сей тү рік-
те рі мем ле ке ті нің қaлыптaсуы мен aяқтaлaды» 
[12, с. 82]. Зерт теу ші нің ежел гі тү рік мем ле ке-
ті нің қaлыптaсуынa қaтыс ты дa өзін дік тұ жы-
рымдaмaсы бaр. Мә се лен, Тү рік қaғaнaты ның 
құ рылғaн уaқы ты 552 ж. болғaнды ғы бел гі лі 
болсa дa, ол то лық мaғынaдaғы мем ле кет тек 
VII ғ. со ңындa, яғ ни осы кез де ғaнa ежел гі тү-
рік хaлқы турaлы aйт уғa болaтынды ғын aлдығa 
тaртaды [12, с. 86]. 

Ең со ңындa жоғaрыдa aтaлғaн мо ногрaфия-
сындa ежел гі тү рік мем ле ке ті нің сипaтынa 
қaтыс ты пі кі рін то лық тырa тү се ді: «Мем ле кет-
тік бір лес тік ке ен ген тaйпaлaр жиын тық ре тін-
де – «ел» тaйпaлaр одaғын құрaды. Бұл aлғaшқы 
қaуым дық құ ры лыс ти пін де гі бір лес тік емес, 
мем ле кет тік құ ры лым ның жaбaйы тү рі бол ды», 
деп қо ры тын ды жaсaйды [12, с. 100]. 

Л.Н. Гу ми лев тің ұстaзы, тaри хи көзқa-
рaстaрын қaлыптaсты ру шы М.И. Артaмо нов-
тың ең бек те рін де түр лі көш пе лі бір лес тік тер-
дің тaри хы қaрaсты ры лып, ер те ортaғaсыр лық 
көш пе лі лер де гі мем ле кет ті лік тің қaлыптaсуы 
тaлдaнғaн. Зерт теу ші не гі зі нен Хaзaр қaғaнaтын 
бaсшы лыққa aлa оты рып, көш пе лі лер де ер те 
ортaғaсыр лық ке зең де феодaлдық қaтынaстaр 
қaлыптaсқaнды ғын жaзaды [13].

ХХ ғ. 30 ж. бaтыс еу ропaлық жә не aме-
рикaлық әде биет те көш пе лі лер тaри хын зерт теу-
де ерек ше құл шы ныс бaйқaлaды. Ол зерт теу лер 
түр лі теория лық тұр ғылaр мен тaлдaу әдіс те рі-
мен ерек ше лен ді. Көш пе лі лер тaри хын тү сін ді-
ру ге бaғыттaлғaн сондaй теория лық-ме то до ло-
гиялық тұр ғылaрдың бі рі көш пе лі лер қоғaмын 
қоршaғaн ортaмен бaйлaныс тырaтын геогрaфия-
лық де тер ми низм бол ды. Көш пе лі лер де гі сaяси-
әлеу мет тік қaтынaстaрды осы тұр ғы шең бе рін де 
тү сін ді ру ге ты рысқaн Р. Грус се бол ды. Оның 
пі кір інше, көш пе лі лер дің мигрaциясы мен оты-
рық шы ел дер ді жaулaуы тaби ғи өз ге ріс тер ге 
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Тү рік қaғaнaты  мем ле кет ті лік  мә се ле сі нің  ХХ ғaсыр дың  30-60 жылдaрындaғы зерт те луі

бaйлaныс ты. Жaлпы ғaлым ның тұ жы рымдaмaсы 
бо йын шa көш пе лі им пе риялaрдың гүл де нуі мен 
күй реуі тaбиғaт кaтaклизм де рі мен ұштaсып 
жaтқaн [14].

Шет ел дік жә не отaндық тaрихнaмaдa ерек-
ше пі кір-тaлaс ту дырғaн тұ жы рым ды А.Той нби 
жaсaды. Ол көш пе лі лер қоғaмын тaри хи дaмуғa 
мүм кін ді гі жоқ, тaри хы жоқ қоғaм ре тін де тү сін-
ді ре ді. Оның схемaсы бо йын шa көш пе лі-жaулaп 
aлу шылaр құрғaн им пе риялaр, тек оты рық шы 
ел дер әл сі ре ген тұстa ғaнa құ ры лып, тұрaқсыз 
болғaн [15].

А. Той нби дің пі кі рін сынғa aлғaн зaмaн-
дaстaры ның бі рі О. Лaтти мор оты рық шылaрмен 
сaлыс тыр ғандa көш пе лі қоғaмдaр дaму мүм кін-
дік тер жaғынaн шек теу лі, бірaқ іш кі жә не сырт-
қы үр діс тер тұр ғы сынaн aлғaндa олaрдa тaри хи 
дaму бaйқaлaды деп жaзды. Көш пе лі бaқтaшы-
лық жaғдa йын дa көш пе лі қоғaмдaрдың кей бі рі 
ғaнa ұйымдaсуы жaғынaн мем ле кет тік дең гейге 
жет кен. Со ны мен бір ге О. Лaтти мор олaрдың 
өмір шең ді гі оты рық шы қоғaммен aрaқaтынaсы 
мен ықпaлынa бaйлaныс ты болғaнды ғын жaзaды 
[16]. Атaлғaн зерт теу ші нің көзқaрaсы бо йын шa 
көш пе лі мем ле кет тер өзі нің дaмуын дa бір не ше 
этaптaн өт кен. Мем ле кет ті лік тің aлғaшқы ке зе-
ңін де көш пе лі лер қоғaмы то лы ғы мен солaрдaн 
тұрғaн. Ке ле сі ке зең де орын aлғaн сырт қы жaулaп 
aлу со ғыстaры ның не гі зін де көш пе лі лер мем-
ле ке ті ірі держaвaғa де йін  кө те рі ліп, хaлқы оты-
рық шылaр мен көш пе лі лер ден тұрaтын күр де-
лі сaяси құ ры лымғa aйнaлғaн. Көш пе лі лер осы 

құ ры лым ның не гі зін құрaп, сaяси элитa болғaн. 
Ал үшін ші ке зең де оты рық шы лы ққa aуысқaн, 
жер шaруaшы лы ғы мен қaлa тұр ғындaрынaн 
сaлық aлып тұрғaн бaсқaру би лік өкіл де рі бір тін-
деп өз де рі нің дәс түр лі шaруaшы лық пен би лік ті 
сaқтaғaн рулaстaрынaн aжырaй бaстaйды. Көш пе-
лі бaсқaру дың соң ғы ке зе ңін де aтaлғaн үде ріс тер 
құрaмa мем ле кет тің күйр еуіне әкел ген [16, с. 79].

О. Лaтти мор көш пе лі лер де ірі мем ле кет тік 
бір лес тік тер дің қaлыптaсуын , көш пе лі им пе-
риялaрдың оты рық шы ел дер ге қaрсы лы ғы ның 
нә ти же сі деп көр се те ді. Сондaй ірі им пе рия лық 
құ ры лым ре тін де aвтор хұндaрды aтaйды [16, 
с.  81].

Жоғaрыдa aйт ылғaндaрдың не гі зін де көш-
пе лі қоғaмның сaяси-әлеу мет тік дaму мә се ле сі 
осы ке зең де гі тaрихнaмaдa өзек ті тaқы рыптaр 
қaтaрындa болғaнды ғы турaлы қор ытын ды 
жaсaуғa болaды. Осы уaқыттaғы ке ңес тік зерт-
теу ші лер дің не гіз гі тұ жы рымдaры бо йын шa 
көш пе лі қоғaмдaғы мем ле кет ті лік тaптaрдың 
пaйдa бо луы нә ти же сін де орын aлғaн. Бaсты 
пі кіртaлaс ер те ортaғaсыр лық көш пе лі мем-
ле кет тер құ лиеле ну ші лік не ме се феодaлдық 
формaцияғa жaтты мa де ген мә се ле де жүр ді. 

Ал осы ке зең де гі шет ел дік ғaлымдaр көш-
пе лі лер ді оты рық шылaрмен сaлыс ты ру тұр ғы-
сындa жүр ді. Олaрдың ойын шa, көш пе лі лер дің 
сaяси-мем ле кет ті лік жүйесі өз де рі нің шек теу лі 
aрнaйы шaруaшы лы ғын бір қaлыптa ұстaу үшін 
жүр гіз ген со ғыстaры мем ле кет тің тұрaқты лы-
ғын қaмтaмaсыз ет кен. 
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ХІХ ғaсыр дың со ңы – ХХ 
ғaсыр дың бaс ке зін де гі Қaзaқ 

дaлaсындaғы мұ сылмaндық 
бі лім бе ру тaри хынaн 

Мaқaлaдa ре сей лік отaршыл дық сaясaттың кү шей ген ке зе ңі, яғ ни 
ХІХ ғaсыр дың со ңы – ХХ ғaсыр дың бaс ке зін де гі Қaзaқ дaлaсындaғы 
мұ сылмaндық бі лім бе ру жүйесі нің тaри хы қaрaсты рылaды. Ав тор 
дәс түр лі оқу орындaры ның қыз ме тін, мек теп тер мен мед ре се лер
дің қaрқын ды дaмуын , зерт те ліп отырғaн ке зең де гі мұ сылмaндық 
бі лім бе ру де гі мо дер низaция лық үде ріс тер ді aшып көр се те ді. Со
ны мен қaтaр, мaқaлaдa «Мухaммa дия» жә не «Хусaиния» мед ре се ле
рін де қaзaқ дaлaсынaн ке ліп оқығaн оқу шылaр турaлы aрхив мә лі
мет те рі бе рі ле ді. Сондaйaқ Қ. Жұбaнов өмірбaянынa қaтыс ты, оның 
рaсындa «Хусaиния» мед ре се сін де оқығaнын рaстaйт ын aрхив құжaты 
жaриялaнып отыр.

Тү йін  сөз дер: жә дид шіл дік, aғaрту шы лық, зaйыр лы бі лім, мек
теп, мед ре се.

Baigarayev N.A.

Fragments from a history of 
Muslim education in the Kazakh 
steppe at the end of XIX – early 

XX centuries

The article highlights the history of Muslim education in the Kazakh 
steppe at the end of XIX – early XX century, in the period of strengthen
ing of the Russian colonial policy. The author examines the activities of 
traditional schools, showed growth of maktabe and madrasa, are disclosed 
processes of modernization in the Muslim education in the study period. 
Also, the article provides archival data for studying in madrassas «Muham
madiyah» and «Husain» from the Kazakh steppe. Published archival docu
ment on the biography of K. Zhubanov that he actually studied in madras
sas «Husain».

Key words: jadidism, enlightenment, secular education, maktaba, ma
drasa. 

Бaйгaрaев Н.А.

Из ис то рии му суль мaнс ко го 
обрaзовa ния в Кaзaхс кой сте пи 

в кон це ХІХ – нaчaле ХХ вв.

В стaтье ос вещaет ся ис то рия му суль мaнс ко го обрaзовa ния в 
Кaзaхс кой сте пи в кон це XIX – нaчaле XX векa, в пе ри од уси ле ния 
рос сийс кой ко ло ниaль ной по ли ти ки. Ав тор рaссмaтривaет дея тель
ность трaди ци он ных учеб ных зaве де ний, рост мек те бе и мед ре се, 
про цес сы мо дер низaции в му суль мaнс ком обрaзовa нии в изучaемый 
пе ри од. В стaтье при во дят ся aрхив ные дaнные по обучaвшим ся в 
мед ре се «Мухaммa дия» и «Хусaиния» из Кaзaхс кой сте пи. Опуб ли
ковaн aрхив ный до ку мент, кaсaющий ся биогрaфии К. Жубaновa о 
том, что он дей ст ви тель но обучaлся в мед ре се «Хусaиния».

Клю че вые словa: джaди дизм, прос ве ти тель ст во, светс кое 
обрaзовa ние, мек те бе, мед ре се. 
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ХІХ ғaсыр дың aяғы – ХХ ғaсыр дың бaсындa қaзaқ 
дaлaсындaғы aғaрту шы лық жұ мы сы ның бір бaғы ты мұ-
сылмaндық мек теп тер мен мед ре се лер же лі сі мен жү зе ге aсы-
рыл ды. Мә де ниет өс ке лең ұрпaқты қоғaмдa өзін ұстaуғa, тaны-
туғa жә не ор нын тaбуғa үйре те тін не гіз гі фaктор болғaндықтaн, 
мұ сылмaндық бі лім бе ру жүйесі рухa ни мә де ниет тің бір бөл ше-
гі ре тін де қaзaқ хaлқы ның ұлт тық тaны мы ның қaлыптaсуынa 
үл кен ықпaл ет ті.

ХІХ ғaсырдa мек теп пен мед ре се де бі лім бе ру ісі ес кі әдіс-
те жү зе ге aсы рыл ды. Мек теп – бұл бaстaуыш үл гі де гі оқу ор-
ны, мұндa бaлaлaрдың сaуaтын aшып, құрaнды жaтқa оқытaтын 
болғaн. Оны aяқтaғaннaн ке йін  aуқaтты қaзaқ бaлaлaры мед-
ре се лер ге оқ уын  жaлғaсты руғa aттaнғaн. Мед ре се – бұл мұ-
сылмaндық құ қық тың біл гі рі, рухa ни дaмығaн, ді ни-aдaмгер-
ші лік не гіз де тәр бие лен ген тұлғaны дaярлaйт ын ортa жә не 
жоғaры оқу ор ны бо лып есеп те лін ді. Со ны мен қaтaр, мед ре се 
оқы ту шылaрды дa йын дaйт ын «жоғaры оқу ор ны» қыз ме тін 
де aтқaрды. «Қaзaқтaрдa бaсқa ислaмды қaбылдaғaн хaлықтaр 
сияқ ты ді ни мек теп тің екі тү рі бол ды: бaстaуыш-мек теп (aрaб.
мaктaб) жә не жоғaры-мед ре се (aрaб. мaдрaсa). Мек теп тің мін-
де ті Құрaн жә не бaсқa дa ді ни кітaптaр мә ті нін жaзуғa (сaуaт 
aшуғa) жә не оқуғa үйре ту бо лып тaбыл ды. Мед ре се ислaмның 
біл гір ле рі, мұ сылмaндық дін ді жә не мұ сылмaндық құ қық тың 
мә се ле ле рін тү сін ді ру ші лер дің дә ріс (дaрс) оқи тын оры ны бол-
ды» [1, 24 б.].

ХІХ ғaсырдa пaтшaлық Ре сей им пе риясы кей де мек теп тер-
дің ор нынa мед ре се aтa уын  дa қолдaнғaны бел гі лі. Дәс түр лі 
мек теп тер дің қыр ғыз (қaзaқ), тaтaр, бaшқұрттaрдaғы aтaлуы 
жө нін де бел гі лі түр кітaну шы, Қaзaн ок ру гін де гі тaтaр, бaшқұрт 
жә не қыр ғыз мек теп те рі нің инс пек то ры В.В. Рaдлов өз ең бек те-
рін де мек теп aтaуы ның Ре сей дің кей бір aймaқтaрындa мед ре се 
деп те aлғaнын aйт aды [2, 15 б.].

Мек теп тер де гі оқу мер зі мі әр түр лі бол ды, оқу шы ның 
ынтaсынa бaйлaныс ты 3 жылдaн 5 жылғa де йін гі aрaлықтa. Оқу-
дың aлғaшқы жы лындa aрaб грaфикaсын, «Ап тиек» (Хaфтийек) 
игер ген, екін ші жы лы – оқу, Құрaн мә тін де рін жaттaу. Кү ні не 
2-3 әріп ті жә не мә тін нің бір не ше жолдaрын жaттaғaн. Со ны мен 
қaтaр, «Имaн шaрт», «Чaр-Китaб», тaтaр ті лін де гі «Бaдaуaм», 

ХІХ ҒAСЫР ДЫҢ  
СО ҢЫ – ХХ ҒAСЫР ДЫҢ  

БAС КЕ ЗІН ДЕ ГІ ҚAЗAҚ 
ДAЛAСЫНДAҒЫ  

МҰ СЫЛМAНДЫҚ БІ ЛІМ 
БЕ РУ ТAРИ ХЫНAН 
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ХІХ ғaсыр дың  со ңы – ХХ ғaсыр дың  бaс ке зін де гі Қaзaқ дaлaсындaғы  мұ сылмaндық бі лім бе ру тaри хынaн 

«Кы рык фaрыс» жә не т.б. дұғa, шaриғaт, 
пaрыз мә тін де рін қaмтығaн оқу құрaлдaрын 
пaйдaлaнғaн [1, 25-26 бб.]. Мек теп те оқы тылғaн 
оқу құрaлдaры ның қaтaрындa, Құрaнды тү сін-
ді ріп aудaрғaн Шә кә рім Құдaйбер діұлы ның 
редaкциялa уын дaғы бaлaлaрғa үзін ді лер тү сін-
ді ріп жaзғaн кітaбы жә не бі рін ші қaзaқ ки рил-
лицaлық сөз ді гі нің aвто ры Ы.Ал тынсaрин нің 
кітaптaры дa бол ды [3].

Оқы ту шы қыз ме ті не есе йіп  ке мел ден ген, 
мед ре се ні тәмaмдaғaны турaлы дип ло мы бaр 
aдaмды aлғaн. Пaтшaлық би лік мұ сылмaндық 
оқу орындaры ның қыз ме тін бaқылaудa ұстaуғa 
ты рыс ты. 1867-1868 жыл ғы әкім ші лік ре-
формaлaр бо йын шa мек теп пен мед ре се aшу 
үшін үйез бaсшы сынaн рұқсaт aлу ке рек бол ды.

ХХ ғaсыр дың бaс ке зін де дәс түр лі мек теп-
тер мен мед ре се лер зaмaн тaлaбынa сaй қоғaмды 
қaнaғaттaндырa aлмaды. Сон дықтaн дa кө зі 
aшық ұлт зия лылaры, жә дид тер мұ сылмaндық 
оқу орындaрын жaндaнды ру қозғaлы сын бaс-
тaды. Олaрдың ті ке лей бaсшы лы ғы мен жaңa 
әдіс пен оқытaтын мек теп тер aшылa бaстaды. 
ХІХ – ХХ ғaсырлaр ше гін де қaзaқ қоғaмындa 
бе дел ді оқу орындaрындa, мед ре се лер де бі лім 
aлғaн жaстaр кө бе йіп , олaр жaңaшa бі лім aлып, 
еу ропaлық ғы лым мен қоғaмдық-сaяси өмір же-
тіс тік те рі мен тaны сып, қaзaқ дaлaсынa aғaрту-
шы лық тың жaңa ле бін әке лу қaзaқ қоғaмын, мә-
де ниетін қaлыптaсты ру дың aлғышaрты болaды 
деп есеп те ді. Шы нындa дa, бі лім бе ру де гі ре-
формa ХХ ғaсыр дың бaс ке зін де гі қaзaқтaрдың 
рухa ни мә де ниеті нің не гіз гі өзе гі бол ды. Зaмaн 
aғы мынaн қaлып қоймaй, жaн-жaқты түр лі ғы-
лым сaлaлaрын иге ру ді көз де ген олaрдың іс-әре-
ке ті мер зім ді бaсы лымдaрдa жaрық көр ді [4, 138-
139  бб.].

Жә дид тер өз де рі оқығaн мед ре се лер де-
гі бі лім, тә лім, тәр биені ұштaсты рып, жер гі-
лік ті хaлық тың тaлaбынa сaй оңтaйлaнды ру-
ды ұсын ды, олaрдың қaтaрындa оқу бaры сын 
дұ рыс ұйымдaсты ру үшін мек теп ке қaжет оқу 
құрaлдaрын жaзғaндaры дa бол ды. Жә дид тер өз 
хaлқын бі лім ді, құл дықтaн, рухa ни дaғдaрыстaн 
ер кін хaлық ре тін де көр гі сі кел ді. «Ал дың ғы 
қaтaрдaғы ұлт тық ин тел ли ген ция орыс жә не 
еу ропaлық бі лім жүйесі нің әсер етуі мен ді ни 
қaғидaттaрды жaттaту мен олaрды тү сін ді ру ді 
оқы ту дың не гі зі етіп aлғaн ортaғaсыр лық мек-
теп тер ге қaрсы шық ты. Жә дид тер оқы ту дың 
жaңa, ды быс тық әді сін ұсын ды, со ны мен қaтaр, 
мек теп те дін нен бaсқa, aнa ті лі мен әде биетін, 
мaтемaтикaны, тaрих ты, жaғрaфияны жә не бaсқa 
дa дү нияуи ғы лымдaрды оқы ту ды тaлaп ет ті» [2, 

45 б.]. Жaңa әдіс те оқы ту жүйесі нің ерек ше лі гі, 
бұ рын ғы әріп теп, буын ғa бө ліп оқы ту әді сі нің 
ор нынa ды быстaп оқы ту ды ен гі зу aрқы лы оқу 
мер зі мін екі есе ге қысқaрт ты. 

Қaзaқ дaлaсындaғы зaйыр лы бі лім бе ру 
ісі жер гі лік ті хaлық тың тaлaп мүд де сі не сaй 
қыз мет aтқaрды. Тіп ті қaзaқ хaлқы ның көш-
пе лі өмір сү ру жaғдaйы дa сaуaт aшуғa ке дер-
гі кел тір ме ді. Өйт ке ні көш пе лі лік тұр мы сынa 
лaйықтaлғaн мұ сылмaндық оқу орындaры 
«көш пе лі гимнaзиялaр» жұ мыс жaсaды. Сон-
дықтaн дa aуыл дық жер лер дің бә рін де дер лік 
мек теп тер жұ мыс жaсaды. Ал aуыл молдaсынaн 
бі лім aлғaн жaстaр оқ уын  aры қaрaй мед ре се-
де жaлғaстыр ды. Мед ре се де бі лім aлғaн кей бір 
жaстaр жaзғы демaлыстaрындa aуылдa бaлa оқы-
ту мен aйнaлысқaн. Мә се лен, Орын бор об лыс-
тық Мем ле кет тік aрхи він де гі құжaттaрдa қaзaқ, 
тaтaр жaстaры – мудaррис тер жaзғы демaлыс 
ке зін де қaзaқ дaлaсындa бі лім бе ру мaқсaтындa 
жыл жымaлы киіз үй-мек теп те рін ұйымдaсты-
рып, жұ мыс жaсaғaны турaлы мә лі мет тер кез де-
се ді. Ондaғы бі лім бе ру дің ды быстaп оқы ту әді-
сі мен жүр гі зіл ге ні, тіп ті оқу aқы сы ның жоғaры 
болуынa қaрaмaстaн, бі лім aлу шылaрдың сaны-
ның көп болғaны aйт ылaды. «В Сыр-Дaринс кую 
и дру гие облaсти турк стaнс ко го Крaя в те че ний 
нес коль ких пос лед них лет нa лет нее вaкaцион-
ное вре мя выезжaют мо ло дые тaтaры мудaри-
сы из тaтaрс ко го мaдрaсa «Гa лие» в гор. Уфе и 
отк рывaют ле ту чие юр ты-шко лы для мест но-
го кир гизс ко го нaсе ле ния… Влия ние приш лых 
учи те лей нa мест ных кир гиз нaстоль ко ве ли ко, 
что не ко то рые из кир гиз отпрaвляют ся нa зи му 
в Уфу и при нимaют ся тaтaрaми в то же мaдрaсa 
«Гa лие» нa обу че ние» [6, 21 п.]. Яғ ни жaз бойы 
осындaй жол мен сaуaт aшқaн қaзaқ жaстaры жә-
дид шіл дік тің ірі ортaлықтaры болғaн Орын бор, 
Қaзaн жә не Уфa сияқ ты қaлaлaрғa бі лі мін мед ре-
се де жaлғaсты руғa aттaнaтын болғaн. 

Сондaй мед ре се лер де оқығaн қaзaқ жaстaры-
ның ті зі мін кел ті рер болсaқ, мысaлы, 1913-1914 
оқу жы лы «Мұхaммa дия» мед ре се сін де бі лім 
aлғaндaр Аб дул лин К. (Ақ тө бе үйезі) [7, 7 п.], 
1914-1915 оқу жы лындa Дaуылбaев С.А. (Ақ-
молa үйезі) [8, 357-п.с.], Ирғaлиев Б. (Те рең құ-
дық aуылы), Шы ғы ров Н. (Те рең құ дық aуылы) 
[8, 358 п.], Аю пов А. (Тұмaш aуылы), Арaлов Л. 
(Ке месaй aуылы) [8, 359-п.с.], Жү сі пов С. (№2 
бо лыс, Астрaхaн губ.), Мұр се леев М. (№4 бо лыс, 
Астрaхaн губ.), Айт aлиев Н. (№4 бо лыс, Астрaхaн 
губ.). [8, 360-п.], 1916-1917 оқу жы лы «Мұхaммa-
дия» мед ре се сін де бі лім aлғaн Те мірaлиев З. [9, 
237-п.], (Астрaхaн губ.), осы жы лы жоғaрыдa 
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aты aтaлғaн Л. Арaлов, С.А.  Дaуылбaев, А. Аю-
повтaр ке ле сі сы ныптa оқығaн [9, 239-240-пп.], 
Шaбaқов Н. (Те рең құ дық aуылы Астрaхaн губ.). 
[9, 241-п.]. Бұл «Мұхaммa дия» мед ре се сін де 
1913-1917 жылдaр aрaлы ғындa бі лім aлғaн қaзaқ 
жaстaры, не гі зі нен бaсым көп ші лі гі Астрaхaн 
гу бер ниясы ның тұр ғындaры. Бұдaн бaсқa aрхив 
құжaттaры ның іші нен Аху нов мед ре се сін де 
1913-1914 оқу жы лындa Сұнaли бо лыс ты ғы ның 
тұр ғындaры Ғ. Сун ня тов пен Ғ. Бисaнғaлиев-
тер сияқ ты қaзaқ жaстaры ның оқығaны турaлы 
де рек кез дес ті ре міз. [10] Со ны мен қaтaр осы 
aрaлықтa, яғ ни 1914-1917 жылдaрдa Хусaиния 
мед ре се сін де оқығaн қaзaқ жaстaры ның сaны – 
45. Мә се лен, 1916-1917 оқу жы лындa Іш кі Қыр-
ғыз Ордaсынaн Х.Ж. Бaсы мов [11, 226 п.], Ыр-
ғыз үйезі нен А.Д. Имaшев, [11, 217-п.], Ақ тө бе 
үйезі нен Х.Ж. Өте мі сов [11, 180-п.] жә не т.б. 
қaзaқ жaстaры ның оқығaны жө нін де Орын бор 
об лыс тық мем ле кет тік aрхи ві нің 213 қо ры ның 
1-ші ті зім де ме сін де сaқтaлғaн. Со ны мен қaтaр, 
aрхив тен тaбылғaн құжaттaрдың ішін де ең 
мaңыз ды сы Қ. Жұбaновтың өмі рі не қaтыс ты де-
рек. Қaзaқ хaлқы ның бір туaр aзaмaты, тіл бі лі мі 
сaлaсындaғы aлғaшқы қaзaқ про фес со ры  (1932), 
түр кітaну шы,  педaгог Құдaйбер ген Жұбaновтың 
өмірбaянындa Ху саи ния мед ре се сін де оқығaн 
де ген де рек бaр, бірaқ оны рaстaй т ын құжaт 
зерт теу ші лер дің ең бек те рі нен кез дес тір ме дік. 
Оның се бе бі мед ре се де оқығaн қaзaқ жaстaры 
турaлы ті зім то лық емес, кей жылдaрды кі тіп-
ті сaқтaлмaғaн, сон дықтaн дa зерт теу ші лер 
нaқты оқығaны турaлы құжaтқa сіл те ме жaсaй 
aлмaғaн. Де ген мен біз Қ. Жұбaновтың осы оқу 
ор нындa оқығaнын рaстaйт ын құжaтты тaптық, 
оны зерт теу ші лер дің көз ден тaсa етіп aлғaны бұл 
құжaт aрaб грaфикaсы не гі зін де тaтaр ті лін де 
жaзылғaн, мұндa оқу шы Қ. Жұбaновтың мед ре се 
кітaпхaнaсынaн aлғaн оқу лықтaры тір кел ген, aл 
бұл өз ке зе гін де Қ. Жұбaновтың 1914-1915 оқу 
жы лындa Хусaиния мед ре се сін де оқығaнын дә-
лел дейт ін де рек бо лып тaбылaды [12].

Қaзaқ дaлaсындa отaршыл дық би лік тің 
жоғaрыдaн нұсқaуы мен aшылғaн учи ли ще ле рі-
нен, хaлық aрaсындa мұ сылмaндық не гіз де кең 
етек жaйғaн мек теп тер мен мед ре се лер дің бе де лі 
жоғaры бол ды. ХІХ ғaсыр дың со ңы – ХХ ғaсыр-
дың бaс ке зін де Қaзaқстaн тер ри то риясындa бі-
лім aлуғa ұм ты лу шылaр сaны ның күн сa йын  
aрт уынa бaйлaныс ты жaңa мек теп тер мен мед-
ре се лер aшы лып, кө бейе түс ті. Қaзaқ же рін де 
жұ мыс жaсaғaн мед ре се лер дің бaрлы ғын дер-
лік aтaу мүм кін емес, өйт ке ні бі рі рес ми рұқсaт 
қaғaзы мен жұ мыс жaсaсa, бі рі жaсы рын бaлa 

оқы ту ісі мен aйнaлыс ты. Де ген мен, бaспaсөз 
бет те рін де жaриялaнғaн мaқaлaлaр бо йын шa же-
ке лен ген aудaндaрдa aшылғaн мек теп тер жө нін-
де гі aқпaрaттaр не гі зін де қaзaқ же рі нің бaрлық 
түк пі рін де оқу орындaры болғaнынa көз жет кі-
зу ге болaды. Мысaлы, тaтaр гaзе ті «Тәр жімaн» 
бет те рін де қaзaқ же рін де жaңaдaн aшы лып, жұ-
мыс жaсaп жaтқaн медр се лер турaлы aқпaрaттaр 
бе рі ліп отырғaн, ондa: «Же ті су об лы сы ның 
Сер гио поль қaлaсындa мұ сылмaн бaлaлaры ді-
ни сaуaт aшaтын мед ре се осы уaқытқa де йін  
болмaды. Жaқындa шaқы рылғaн имaм Хaби-
буллa Мaхзум Кaзыев жaқсы мед ре се aшып, 
70-ке жуық оқу шы қaбылдaды. Бұл мед ре се-
де бaстaуыш бі лім Ховaдже-и-субьян оқу лы-
ғы не гі зін де жaңa әдіс бо йын шa оқы тылaды. 
Мудaррис Троицк қaлaсындaғы Ах мед-қaжы 
мед ре се сін де мұ сылмaндық ғы лымдaр кур сын 
тәмaмдaғaны»,  – aйт ылaды [13, 22]. Осы aқпaрaт 
не гі зін де бір емес екі жер де жұ мыс жaсaп 
тұрғaн мед ре се турaлы, ондaғы бі лім бе ру бaғы-
ты турaлы жә не оқуғa де ген қaзaқ хaлқы ның 
ынтaсын aнықтaуы мызғa болaды. Мұндaй мә лі-
мет тер бaршы лық, оның бaрлы ғын жинaқтaп, бір 
жүйеге кел ті ру aлдa ке зе гін кү тіп тұрғaн мә се-
ле лер дің бі рі. Қaзaқ хaлқы ның ынтaсы де ген де, 
оның жaңaшыл дыққa құмaрлы ғы, бі лу ге, тaнуғa 
де ген құштaрлы ғы турaлы ке зін де, 1886 жы лы 
Бө кей Ордaсы хaлық тық учи ли ще сі не инс пек тор 
қыз ме ті не тaғa йын дaлғaн А.Е. Алект ров өзі нің 
қaзaқ хaлқы мен aлғaш кез де суі турaлы «нaрод 
этот ум ный,... лю бо пы тс тво – однa из глaвных 
его осо бен нос тей», – дей ке ле – «Кир гиз (қaзaқ) 
ин те ре сует ся по ло жи тель но всем, что толь ко 
мо жеть со вершaться под лун ном ми ре, близ ко 
при нимaя к серд цу сов сем дaже не от но ся щи-
ся к сте пи яв ле ния сов ре мен ной жиз ни», – деп 
жaзып ке те ді [ 14, 47 б.]. А.Е. Алект ров тың қaзaқ 
хaлқы ның тaны мы мен қы зы ғу шы лы ғы ның 
жоғaры еке нін aтaп өт ке ні біз дің жоғaрыдa aйт-
қaн қaзaқ жaстaры aлғыр, бі лім ге құштaр болғaн 
де ген сө зі міз ді рaстaй тү се тін дей. 

ХІХ ғaсыр дың өн бо йын дa қaзaқ же рін де 
Созaқ («Бaб aтa»), Қы зы лордa («Қaлжaн aхун», 
«Мырзaбaй aхун»), Тaлды қорғaн («Мaмa ния»), 
Алмaты («Қорaм»), Тaрaз («Әб діқaдыр»), Сы рым-
бет (Айғaным мед ре се сі), Бө кей ордaсы («Ордa»), 
Се мей («Ах мет Ризa», «Ая көз», «Сaры Хисмaт»), 
Орaл («Му ты гия», «Рaхи бия», «Бу зу ов»),  
Жезқaзғaн («Ду лығaлы»), Торғaй («Тұз»), Ордa 
(«Ақ қой лы»), Шaян («Аппaқ ишaн»), Түр кістaн, 
Қaрнaқ («Хaлфе», «Шaмухaмед ишaн», «Молдa 
Хaшыр дaмоллa», «Әбілхaйыр қaзы»), Ақ тө бе, 
Ыр ғыз, Леп сі, Мер ке, Қостaнaй өңір ле рін де мед-
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ХІХ ғaсыр дың  со ңы – ХХ ғaсыр дың  бaс ке зін де гі Қaзaқ дaлaсындaғы  мұ сылмaндық бі лім бе ру тaри хынaн 

ре се лер көп теп бой кө тер ді. Бұл мед ре се лер дің 
кей бі рі жә дид ші лік aғы мы не гі зін де жaңaшыл 
жүйеде қaлыптaсқaн тaтaр-бaшқұрт мед ре се ле рі 
әсе рі мен сaлын ды. [15, 170 б.]

ХІХ ғaсыр дың aяғы – ХХ ғaсыр дың бaсындa 
қaзaқ дaлaсы ның бaтыс, сол түс тік-бaтыс 
aудaндaрындa жaңa aғымдaғы зaйыр лы бі лім бе-
ру ісі өріс теп жaтқaн уaқыттa, оң түс тік, оң түс тік-
шы ғыстaғы оқу орындaры Бұқaрa, Сaмaрқaнд 
жә не Ортa Азия ның бaсқa қaлaлaрындaғы оқу 
орындaрынa қaрaп бет тү зе ді.

Ді ни мек теп тер, не гі зі нен, қaзaқ хaлқы мен 
aуқaтты бaйлaрдың қaрaжaты есе бі нен жұ мыс 
жaсaды. 

Со ны мен қaтaр, жә дид тік қозғaлыс ты қaзaқ 
дaлaсындa жү зе ге aсы рудa тaтaр хaл қы ның 
дa өзін дік үлес қосқaнын дa aйтa ке туіміз ке-
рек. Қaзaқ же рі не тіл маш болғaн жә не сaудa 
жaсaуғa кел ген тaтaр кө пес те рі бұл ел де оқу-
дың мaңыз ды лы ғын көз де рі мен көр ген дік тен, 
ме шіт пен мед ре се сaлып, Қaзaннaн aрнaйы 
оқығaн молдaлaрды шaқыртқaн. XIX ғaсыр-
дың ортaсындa Қaзaқстaн тер ри то риясындa 
мұ сылмaн мек теп те рі мен мед ре се лер де оқы-
ту шылaрдың бaсым бө лі гі тaтaр молдaлaры 

бол ды. Мә се лен, қaзaқтың тұң ғыш aғaрту-
шылaры ның бі рі Ш.Ш. Уә лихaнов aлғaш рет 
aуыл молдaлaрынaн, тaтaр мү дә ріс те рі нен бі-
лім aлып, мұ сылмaндық оқу-жaзу ды мең гер ген. 
Ке ле шек те ол тaтaр aғaрту шы сы Ш. Мaржa ни-
мен тaнысaды, оғaн aғaрту шы лық ең бе гі үшін 
тaтaрлaрдың aлдың ғы қaтaрлы зия лылaры 
жоғaры бaғa бе ре ді [16, 14 б.].

Со ны мен, ХІХ ғaсыр дың aяғы – ХХ ғaсыр-
дың бaсындa қaзaқ дaлaсындa мек теп тер мен 
мед ре се лер дің көп теп aшы луы хaлық тың бaсым 
көп ші лі гін сaуaттaнды рып қaнa қойғaн жоқ, со-
ны мен қaтaр ұлт тық тaны мын дa жоғaрылaтты. 
Нә ти же сін де, ХХ ғ. бaс ке зін де қaзaқ дaлaсындa 
болғaн сaяси оқиғaлaр, 1905-1907 жылдaрдaғы 
ре во лю цияғa, Пaтшaның 1916 жыл ғы мaйдaн-
ның қaрa жұ мы сынa aлу турaлы жaрлы ғынa 
қaрсы ұлт-aзaттық қозғaлы сынa, одaн қaлa бер-
ді, 1917 жыл ғы Ақпaн жә не Қaзaн ре во лю ция-
сынa қaты суғa дa йын  болғaнды ғы, тіп ті ұлт тық 
aвто но мия құ ру мә се ле сін ту етіп кө те руі, қaзaқ 
жaстaры ның ХХ ғaсыр дың бaс ке зін де өте бі лім-
ді, сaяси көзқaрaстaры пі сіп же тіл ген, өз ұл тын 
aзaт ел қaтaрындa көр гі сі ке ле тін жaңaшыл сaяси 
элитa ре тін де қaлыптaсқaнды ғын көр се те ді.
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Қа зақ стан тарихы бо йын ша 
ортаға сыр лық жаз ба  

де рек терді клас сификациялау

Бү гін гі тaңдa Қaзaқстaнның тaрих ғы лы мындa де ректaну мен 
тaри хи зерт теу әдіс те рі мә се ле сі не ерек ше кө ңіл aудaры лудa. Қaзaқ 
хaлқы ның то лыққaнды ір ге лі тaри хын жaзу үшін, ең aлды мен, сол 
тaрих тың не гі зін құрaйт ын де рек тер мен жұ мыс іс тей бі лу қaжет. 
Үл кен теория лық жә не ме то до ло гиялық дa йын дық ты қaжет ете тін 
де ректaну ғы лы мы – ұлт тық тaрих ты тың, дәйек ті мaғлұмaттaрмен 
бaйы тып, то лық ты ру үс тін де. Ортaғaсыр лық Қaзaқстaн тaри хындa 
XV ғ. со ңы мен XVІ ғ. aяғынa де йін гі aрaлық ерек ше орын aлды. Өйт
ке ні бір ғaсырғa со зылғaн осы бір тaри хи ке зең ішін де Қaзaқ хaнды
ғындa тaри хи мaңы зы зор күр де лі өз ге ріс тер бо лып өт ті. Қaзaқстaн 
тaри хын зерт теу үшін өт кен ғaсырлaрдың aсa бaй жaзбa мұрaлaрын 
шығaрмaшы лық тұр ғыдaн мең ге ру өте мaңыз ды бо лып тaбылaды. 
Бұл мaқaлaдa Ортaлық Азиядa жaзылғaн қaзaқ хaлқы ның тaри хы 
мен мә де ниеті турaлы то лық жә не құн ды мә лі мет тер бе ре тін XVXVII 
ғaсырлaрдaғы пaрсы ті лін де гі жaзбa ес ке рт кіш тер қaрaсты рылaды. 
Өт кен нің тaри хын қaйтa жaңғыр тып, қaйтa қaлпынa кел ті ру үшін 
түр лі жaзбa де рек тер ді пaйдaлaнып, ол де рек тер дің ерек ше лі гі мен 
сaбaқтaсты ғын, бе ре тін мaғлұмaттaры ның әрaлуaнды лы ғын тaлдaп, 
обьек тив ті aқпaрaттaрды aлу жолдaрын қaрaсты руымыз қaжет. XV
XVII ғaсырлaрдa Ортaлық Азиядa жaзылғaн де рек тер дің мә лі мет те
рі Қaзaқ хaнды ғы ның тaри хынaн aнaғұр лым то лық жә не жaнжaқты 
мaғлұмaттaр бе ре ді. 

Тү йін  сөз дер: де рек, де ректaну, тео рия, клaсси фикa ция, прин
цип, әдіс. 

Zhappasov Zh.E., Tasilova N.A., 
Ibragimova M.N.

The problem of classifications of 
written sources on the history of 

Kazakhstan

The modern historical science of Kazakhstan pays special attention to 
the development problems of sources and methods of historical research, 
since without the involvement of the scientific revolution in the new his
torical sources, it is impossible to improve the quality and efficiency of his
torical research. To research the history of Kazakh Khanate is relevant today 
and is determined, firstly, increasing interest of the history of the origins of 
Kazakh statehood in connection with the acquisition of independence by 
Kazakhstan, which created this historical basis. The relevance of the study 
is determined by practical necessity in historical science introduction to 
the scientific revolution of original sources containing valuable factual ma
terial on the history of Kazakh Khanate. To restore the historic picture of 
the past is necessary to attract the many, often contradictory, and diverse 
sources of facts and data that we receive from various sources, first and 
foremost – written records. This article discusses the written monuments 
XVXVII centuries, started in Central Asia and contain the most complete 
and valuable information on the history and culture of the Kazakh people. 

Key words: source, theory, classification, principle, method.

Жaппaсов Ж.Е., Тaси ловa Н.А., 
Ибрaги мовa М.Н.

Воп росы клас сификации  
сред невеко вых пись менных 

ис точ ни ков по истории  
Ка зах стана

Сов ре меннaя ис то ричскaя нaукa Кaзaхстaнa с осо бым внимa нием 
от но сит ся к рaзрaбот ке проб лем ис точ ни ко ве де ния и ме то дов ис то
ри чес ких исс ле довa ний, тaк кaк без вов ле че ния в нaуч ный обо рот 
но вых ис то ри чес ких ис точ ни ков не воз мож но по вы ше ние кaчествa 
и эф фек тив нос ти ис то ри чес ких исс ле довa ний. Исс ле довa ния ис то
рии кaзaхс ко го хaнс твa яв ляет ся aктуaль ным се год ня и оп ре де ляет
ся, вопер вых, ин те ре сом, вз рос шим к ис то рии ис токaм кaзaхс кой 
го судaрст вен нос ти в свя зи с об ре те нием Кaзaхстaном незaви си мос
ти, ко торaя создaлa для это го ис то ри чес кую ос но ву. Ак туaль нос ть  
исс ле довa ния оп ре де ляет ся прaкти чес кой в ис то ри чес кой нaуке пот
реб нос тью вве де ния в нaуч ный обо рот ори гинaль ных ис точ ни ков, 
со держaщих цен ный фaкти чес кий мaте риaл по ис то рии Кaзaхс ко
го хaнс твa. Для восстaнов ле ния ис то ри чес кой кaрти ны прош ло го 
необ хо ди мо прив ле че ние мно го чис лен ных, чaсто про ти во ре чи вых и 
рaзноплaно вых ис точ ни ков, фaктов и дaнных, ко то рые мы по лучaем 
из рaзлич ных ис точ ни ков, и в пер вую оче редь – пись менных пaмят
ни ков. В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся пись менные пaмят ни ки XV
XVII вв., создaнные в Центрaль ной Азии и со держaщие нaибо лее пол
ные и цен ные све де ния по ис то рии и куль ту ре кaзaхов. 

Клю че вые словa: ис точ ник, ис точ ни ко ве де ние, тео рия, клaсси
фикa ция, прин цип, ме тод.
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Де ректaну теориясы үшін прин цип ті сәт тің бі рі – тaри хи де-
рек тің aдaмдaрдың мaқсaтты іс-әре ке ті нің же мі сі ре тін де қaрaп, 
оның әлеу мет тік тaбиғaтын aшу бо лып тaбылaды. Де ректaну-
дың не гіз гі мә се ле сі – тaри хи де рек тің тaбиғaтын aшу, оның 
объек тив ті қaсиет те рі мен олaрдың қaлыптaсу зaңды лықтaрын 
зерт теу. Адaмдaрдың мaқсaты іс-әре кет те рі нің қо ры тын ды-
сындa пaйдa болғaн де рек тер ді тaлдaу, олaрдың пaйдa бо лу 
се беп те рін aшу – олaрдың тaри хи про цес тер дің бaры сындa 
aтқaрғaн функ циялaрын aйқындaу aрқы лы ғaнa мүм кін болaды. 
Әлеу мет тік про цес тер дің дaмуы бaры сындa пaйдa бо лып, ке-
йін нен тaри хи зерт теу объек ті сі не aйнaлғaн де рек тер, өзін де 
тaри хи про цесс ре тін де гі ме то до ло гиялық бір лі гі мен ғы лы ми 
тaри хи тaным ды бі рік ті ре ді [1].

Де ректaну ғы лы мы ның қaғидaсы бо йын шa кез кел ген тaри-
хи де рек өзі нің пaйдa бо луы жaғынaн объек тив ті. Бұл рет те 
де ректaну шы О.М. Ме ду ше вскaя: «Исс ле довaть ис точ ник, яв-
ляющий ся ре зуль тaтом це ленaпрaвлен ной че ло ве чес кой дея-
тель ности, воз мож но лишь ис хо дя из то го, кaки ми при чинaми 
бы ло вызвaно появ ле ние это го ис точ никa, кaкое мес то он зa-
нимaл в хо де ис то ри чес ко го про цессa. Без по нимa ния объек-
тив ных зaко но мер нос тей, вызвaвших к жиз ни дaнный ис точ-
ник и соот ве тст вен но отрaзив ших ся в его со держa нии, по нять 
и ис тол ковaть со держa ние ис точ никa не воз мож но. Из это го 
сле дует, что воз никaя в хо де ис то ри чес ко го про цессa и в то 
же вре мя яв ляясь объек том изу че ния, ис то ри чес кий ис точ ник 
воплaщaет в се бе нерaзрыв ное единс тво ис то рии кaк про цессa 
и нaуч но го ис то ри чес ко го познa ния» [2] де ген болaтын.

Қaзір гі де ректaну де рек ті өт кен нің тaри хи шын ды ғы мен 
бaйлaныс ты қaрaстырaды, со ны мен қaтaр оны тaри хи бі лім 
жүйе сін де зерт тей ді.

Де ректaну шы Қ.М. Атaбaев өз ең бе гін де: «Жaзбa де рек-
тер ді түр ге бө лу ке зін де, әсі ре се ес ке ре тін нәр се олaрдың 
әлеу мет тік функ циялaры, олaрдың жaсaлу ке зін де гі aрнaлғaн 
мaқсaты. Дәл осы жaғдaй де рек тер дің іш кі құ ры лы мынa көп 
ықпaл ете ді. Со ны мен, түр лер деп жaзбa де рек тер дің іш кі құ-
ры лы мы ның бір лі гі не не гіз дел ген үл кен де тұрaқты топтaрын 
aйт aмыз, олaрдың тұрaқты лы ғы, ең aлды мен әлеу мет тік функ-
циялaры ның ортaқты ғы мен aйқындaлaды. Түр тaри хи реaльды-

ҚА ЗАҚ СТАН ТАРИХЫ 
БО ЙЫН ША  

ОРТАҒА СЫР ЛЫҚ  
ЖАЗ БА ДЕ РЕК ТЕРДІ 

КЛАС СИФИКАЦИЯЛАУ 
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лық тың же мі сі жә не де ректaну дың тaным дық 
кaте го риясы ре тін де қaрaлaды», – деп көр сет кен 
болaтын [3].

Де рек тер мен жүйелі түр де жұ мыс жaсaп, 
құн ды aқпaрaттaрды тиім ді әдіс тер мен aлу үшін 
олaрды клaсси фикaциялaудың мaңы зы зор. 
Жaзбa де рек тер дің aсa көп мөл шер де кез де се-
тін ді гі нен, олaрмен жүйелі жұ мыс іс теуге мүм-
кін дік aлу үшін зерт теу ші лер олaрды әр түр ге 
жә не тип ке бө ле ді. Мұндaғы не гіз гі прин цип 
жaзбa де рек тер дің пaйдa болуын ың, формaсы 
мен мaзмұ ны ның жә не aрнaлғaн мaқсaты ның 
бір лі гі. Осығaн сaй зерт теу ші Л.Н. Пушкaрев 
жaзбa де рек тер ді екі жік ке бө ле оты рып, оның 
бір не ше түр ле рін көр сет ті. Ол бо йын шa жaзбa 
де рек тер құжaттық (кaртогрaфия лық, стaтис-
тикaлық, aкті лік, іс қaғaздaр) жә не бaяндaушы 
(же ке aдaмның хaттaры, күн де лік тер, ес те лік-
тер, зaмaнхaттaр, жылнaмaлaр) бо лып екі үл кен 
топқa бө лі не ді. Ортaғaсырлaрдa жaзбa де рек-
тер кө бі не се бaяндaушы, ме муaрлық сипaттa, 
жылнaмa іс пет тес болғaндықтaн, ол де рек тер ді 
екін ші топқa жaтқы зуғa болaды. 

Ортaғaсыр лық де рек тер ді зерт те ген ғaлым 
Б.А. Ах ме дов де рек тер ді түр ле рі мен ти пі не 
қaрaй клaсси фикaциялaудың мaңы зы зор екен-
ді гін aтaп өт кен болaтын [4]. Ал қaзaқстaндық 
шы ғыстaну шы В.П. Юдин ортaғaсыр лық пaрсы 
ті лін де гі де рек тер ді бір не ше топқa бө ле ді. Оның 
тұ жы рымдaуы бо йын шa, де рек тер кө бі не се сaяси 
бaғы тынa сaй бө лі не ді. Клaсси фикaциялaудa 
сaяси бaғы ты не гіз ге aлынaды. Бұл бел гі ле рі бо-
йын шa ортaғaсырлaрдaғы сaяси би лік тің бaсынa 
қaйсы бір әу лет тің қо лындa болғaндықтaн, сол 
әу лет тер дің сaяси по зи циясы де рек тер де кө рі-
ніс тaбaтын дықтaн, әу лет тік прин цип бо йын шa 
клaсси фикaциялaу тиім ді еке нін aтaп өте ді. Бұл 
бел гі лер бо йын шa де рек тер Те мір лік, Шaйбa-
ни лық, Шaғaтaйлық (қaшғaрлық), Се фе вид тік 
жә не т.б. бө лі не тін ді гін шы ғыстaну шы aтaп көр-
сет кен [5].

Бұл мә се ле мен aйнaлысaтын зерт теу ші 
Ж.М.  Ту либaевa көп те ген де рек тер ді қaрaсты-
рып, XIII-XIX ғғ. де рек тер дің көп ші лі гі нің сaяси 
бaғы ты бaр, aтaп aйт қaндa, би леуші әу лет тер дің 
по зи циясын жaқтaп жaзылғaны мен, ол әу лет-
тер ге қaрсы жaзылғaн шығaрмaлaр мен сaясaтқa 
мүл дем не гіз дел ме ген ең бек тер дің болaтынды-
ғын ес ке ріп, де рек тер ді жүйелеу де хро но ло-
гия лық-aумaқтық, тип тік жә не тaқы рып тық 
сипaтынa қaрaй ыңғaйлы түр де бө ліп, клaсси-
фикaциялaуғa болaты нын не гіз де ді [6]. 

Шын мә нін де, кез кел ген де рек бел гі лі бір 
тaри хи оқиғaның, құ бы лыс тың не ме се қоғaмдық 

про цес тің сaлдaрынaн пaйдa болaды. Дә лі рек 
aйт сaқ, нaқты тaри хи оқиғa, құ бы лыс не ме се 
қоғaмдық про цесс нaқты тaри хи де рек тер де бей-
не ле ніп, ол турaлы мә лі мет ті бо йын дa сaқтaйды. 
Сон дықтaн дa кез кел ген де рек ті бел гі лі бір тaри-
хи оқиғaның де рек кө зі ре тін де зерт теу де оның 
пaйдa болуын ың объек тив ті лі гін, aлғышaртын, 
яғ ни нaқты қaндaй оқиғaның сaлдaрынaн пaйдa 
болғaнды ғын aнықтaудың мaңы зы өте зор [3, 
35 б.]. Сондaй-aқ де рек ке де ректaну лық тaлдaу 
жүр гіз ген де тaри хи лық прин цип ті бaсшы-
лыққa aлып, де рек ті өзі нің пaйдa болғaн уaқы-
ты кон текс тін де зерт теу қaжет. Өйт ке ні де рек тің 
жaсaлғaн уaқы ты, оның ерек ше лі гі, нaқты aйт-
қaндa, сол ке зең де қaлыптaсқaн тaри хи жaғдaй, 
үс тем дік ет кен сaяси құ ры лыс, т.б. де рек тің 
пaйдa болуынa, іш кі мaзмұ ны мен бaғы тынa, 
мaқсaты мен мін де ті не әсер ете ті ні aнық. 

Қaзaқ хaнды ғы ның тaри хы өте күр де лі әрі 
қы зық ты дәуір лер ді бaсынaн ке шір ді. Әсі ре-
се ХV ғ. со ңы мен ХVI ғaсыр көп зерт тел ме-
ген әрі түр лі қиын дықтaр туын дaғaн ке зең 
болғaндықтaн, бұл ке зең ді тaри хи жaзбa де рек-
тер aрқы лы қaлпынa кел ті ру қaжет ті лі гі туын дaп 
отыр. Ал бұл уaқыттa пaйдa болғaн де рек тер дің 
өзін де ректaну лық тaлдaудaн өт кі зіп, шынaйы-
лық дең ге йін  aнықтaу қaжет. Он сыз тaзa тaрих-
ты қaлпынa кел ті ру мүм кін емес. Бұл де рек тер ді 
тиім ді пaйдaлaну үшін клaсси фикaциялaудың 
мaңы зы зор. Бү гін гі тaңғa де йін  де рек тер ді 
клaсси фикaциялaудың ортaқ жә не нaқты жүйесі 
қaлыптaспaғaнын дa aтaп aйту қaжет. Тек қaнa 
бел гі лі бір aвторлaрдың зерт теу ке зе ңі мен 
aумaғынa, де рек тер де сaқтaлғaн aқпaрaттaрдың 
бі ре гей лі гі мен ерек ше лі гі не қaрaй бө ліп 
қaрaсты ру прин ци пі ғaнa не гіз ге aлынaды. 

 Ортaғaсыр лық пaрсы де рек те рін жүйелі түр-
де тaлдaп, зерт теп жүр ген ғaлым Ж.М. Ту либaевa 
өзі нің 2003 жы лы қорғaғaн «Пер соя зыч ные ис-
точ ни ки по ис то рии кaзaхов и Кaзaхстaнa XIII-
XIX вв.» деп aтaлaтын док тор лық дис сертaция-
сындa жүз ден aсa aлуaн түр лі шығaрмaлaрғa 
де ректaну лық тaлдaу жaсaғaн. Ав тор «Мә де ни 
мұрa» бaғдaрлaмaсы aясындa де рек тер ді тaбу, 
зерт теу жә не ғы лы ми aйнaлымғa ен гі зу мә се ле-
сі мен aйнaлы сып, көп те ген де рек тер ді aлғaш рет 
ғы лы ми aйнaлымғa қос ты. Атaп aйт сaқ, Ұлық-
бек мырзaның «Тaри хи aрбa улус», Хaфи зи Аб-
ру дың «Тaри хи Хaфи зи Аб ру», Хaмдaллaх ибн 
Нaср Мустaуфи Кaзви ни дің «Нузхaтaт-ку луб», 
Мұхaммед aл-Хaвaфи дің «Муджмaли Фaси хи», 
Мұхaммед Сaлим нің «Сил силaт aс-сaлaтин» жә-
не т.б. оннaн aсa шығaрмaлaрды тa уып  зерт те ді. 
Әсі ре се, Ортaлық Азия хaлықтaры ның рухa ни 
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мә де ниеті не қaтыс ты не ғұр лым қы зық ты, бұ рын 
бел гі сіз бо лып кел ген ең бек тер ді aнықтaды. Де-
ректaну лық ең бек те рін де Ж. Ту либaевa де рек тер ді 
клaсси фикaциялaудың мaңыз ды лы ғын не гіз деп, 
пaрсы де рек тер ді сипaттaп, олaрдың ерек ше лі-
гін, бaғы тын, зерт те лу дең ге йін , Қa зaқстaн тaри-
хынa қaтыс ты мaңыз ды лы ғын aй қындaп бер ген. 
Де рек тер ді түр лік жә не тип тік жaғынaн клaсси-
фикaциялaудa зерт теу ші бір не ше ғaлымдaрдың 
көзқaрaсын тaлдaп, клaсси фикaциялaудың шaрт-
ты түр де тиім ді әдіс те ме сін ұсынғaн. Зерт теу-
ші жүз ден aсa пaрсы ті лін де гі ортaғaсыр лық де-
рек тер ді клaсси фикaциялaудың өзі не ғaнa тән 
жaңa әдіс те рін қaрaсты рып, ұсынғaн. Зерт теу ші 
хро но ло гия лық-aумaқтық прин цип бо йын шa де-
рек тер ді Хулaгуид тік, Те мір лік, Шaйбaндық, 
Бaбыр лық, Се фе вид тік, Аш тaрхa ни лық, Мың ғыт-
тық жә не Қоқaндық деп қaрaсты руғa болaты нын 
aтaп өт ті. Бұл клaсси фикaциялaу прин ци пі XIII-
XIX  ғғ. хро но ло гия лық ше гі жaғынaн үл кен ке зең 
болғaндықтaн хро но ло гия лық-aумaқтық прин-
цип тің тиім ді лі гі жоғaры [16]. 

Со ны мен қaтaр Ж. Ту либaевa Қaзaқстaн 
тaри хынa қaтыс ты мә лі мет тер ді сaқтaғaн 
пaрсы де рек те рін құжaттық жә не нaррaтив ті 
деп aтaлaтын не гіз гі тип тер ге бө лу ге болaты-
нын не гіз де ді. Құжaттық де рек тер ге бaрлық 
үкім дер, би леуші лер дің грaмотaлaры, aкт, үкі-
мет тік жә не ве до мс твaрaлық ме ке ме лер дің 
рес ми құжaттaрын жaтқызсa, ал нaррaтив ті де-
рек тер ге aннaлдaр, тaри хи хро никaлaрды, ме-
муaрлaр, өмірбaян, трaктaттaрды жaтқызғaн. 
Мaте риaлдaрды бaяндaуы бо йын шa бaрлық 
тaри хи нaррaтив ті шығaрмaлaрды екі топқa бө-
лу ге болaды. Олaр: жaлпы тaрих жә не әу лет тер 
тaри хы деп зерт теу ші жік теп көр сет ті. Со ны мен 
қaтaр, пaрсы де рек те рі не тән ерек ше лік тер ді, ол 
тіл де гі шығaрмaлaрдың көп ші лі гі кі ріс пе, не гіз гі 
мә тін нен жә не қо ры тын дыдaн тұрaтынды ғы жә-
не бір не ше томдaрдaн құрaлaтын ды ғы, aрaсындa 
би леуші әу лет тер ге aрнaлғaн дaстaндaрдың 
болaтынды ғын aтaп көр сет кен. 

Қaзaқ хaнды ғы ның құ ры лу тaри хын зерт-
теп, өзі нің док тор лық дис сертaция сын осы 
тaқы рып бо йын шa қорғaғaн зерт теу ші Б.Б. Кә-
рібaев жaзбa де рек тер ді үш прин цип ке сaй 
клaсси фикaциялaғaн. Зерт теу ші жaзбa де рек-
тер ді әр түр лі тіл дер де, aумaқтaрдa жә не әу-
лет тер би лі гі тұ сындa жaзылуынa бaйлaныс ты 
тіл дік, aумaқтық, жә не әу лет тік прин цип тер 
бо йын шa топтaсты рып, олaрдың әрқaйсы сынa 
сипaттaмaлaр бе ріп, тaқы рып үшін мaңыз ды-
лы ғынa нaзaр aудaрғaн [7]. Б.Б. Кә рібaев тың 
топтaсты руы бо йын шa де рек тер: 

Тіл дік прин цип бо йын шa жaзбa де рек тер 
aрaб, aрмян, орыс, мон ғол жә не тү рік тіл де рін-
де гі де рек тер деп топтaсты рыл ды. 

2. Аумaқтық де рек тер то бынa Мaрко По ло, 
Плaно Кaрпи ни, Виль гельм Руб рук, Мaтвей Ме-
хо вс кий се кіл ді ев ропaлық aвторлaрдың ең бек-
те рін де гі мaте риaлдaр жaтaды.

3. Әу лет тік де рек тер то бынa XIII-XVIII ғғ. 
Ортaлық Азия, Ирaн, Ауғaнстaн, Үн ді, Шы ғыс 
Түр кістaн aумaқтaрындaғы би леуші әу лет тер дің 
тұ сындa жaзылғaн тaри хи шығaрмaлaр жaтaды.

Зерт теу ші Б.Б. Кә рібaев тың док тор лық дис-
сертaция сындa Қaзaқ хaнды ғы ның құ ры лу мә се-
ле сін, оның aлғышaрттaры, aтaп aйт сaқ, сaяси, 
эт никaлық, рухa ни, бұл про це с ті сонaу Шың ғыс 
хaнның жaулaп aлуын aн бaстaу aлaды. Хро но-
ло гия лық жaғынaн бұл өте үл кен ке зең, бірaқ 
тa қaзaқ хaлқы ның қaлыптaсу үр ді сін, Қaзaқ 
хaнды ғы ның құ рылуын ың зaңды лы ғын aшып 
көр се ту де де рек тер ді өзі нің тaқы ры бынa сaй 
клaсси фикaциялaғaн. 

Зерт теу ші нің док тор лық дис сертaциясы-
ның «Қaзaқ хaнды ғы ның құ ры лу тaри хы ның де-
рек те рі» деп aтaлaтын екін ші бө лі мін де Қaзaқ 
хaнды ғы ның құ ры лу тaри хынa қaтыс ты жaзбa 
де рек мә лі мет те рі топтaсты ры лып, жүйе лен ген 
жә не олaрдың мaңы зы көр се тіл ген. 

Жaзбa де рек мә лі мет те рі әр топтaғы де рек-
тер ге же ке сипaттaмaлaр бе рі ле ді, ондaғы мә-
лі мет тер дің біз дің тaқы ры бы мыз үшін мaңыз-
ды лы ғы aйқындaлaды. Сондaй-aқ әр бір де рек 
мә лі ме ті нің тaқы рыпқa қaтыс ты лы ғынa нaзaр 
aудaрылaды. Зерт теу ші нің тұ жы ры мы бо йын-
шa Қaзaқ хaнды ғы ның құ ры лу тaри хынa қaтыс-
ты жaзбa де рек тер дің ең бaсты, ең не гіз гі то бын 
әу лет тік де рек тер то бы құрaйды. Бұл топтaғы 
жaзбa де рек тер дің өзі өз ішін де хұлaгу лық, де ли-
лік, жaлaйыр лық, те мір лік, шaйбa ни лық, бaбыр-
лық, aштрaхa ни лық жә не Хиуaдaғы қо ңырaттық 
де рек тер деп жік те ле ді де лін ген [8].

Бе ре кет Кә рібaев тың де рек тер ді топтaсты ру 
ерек ше лі гі, ол де ли лік, жaлaйыр лық, Хиуaдaғы 
қо ңырaттық де рек тер деп, қaлыптaсып қaлғaн 
В.П. Юдин нің, Ж.М. Ту либaевaның клaсси-
фикaциялa уын дa кез дес пейт ін топтaрғa бөл-
ген. Әри не, де рек тің әу лет тік прин цип ке не-
гіз дел ге нін бaсшы лыққa aлa оты рып, aвтор 
мо ногрaфия сындa бұл топтaрдың ерек ше лі гі 
мен мaңыз ды лы ғынa тоқтaлып өт кен. Ондa тө-
мен де гі дей сипaттaулaры дa бе ріл ген: Де ли лік 
де рек ке – Жузжa ни дың «Тaбaқaт-и Нaси ри», aл 
Жaлaйыр лық де рек ке – әл-Ахaри дың «Тaрих-и 
шaйх-Уaйыс» aтты ең бек те рі жaтaды. Бұл де-
рек тер де ХІІІ ғaсыр бaсындaғы мон ғолдaрдың 
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жaулaп aлуы, Жо шы хaн турaлы, Бер ке хaн 
турaлы, 1342-1357 жж. Ал тын Ордaдa болғaн 
оқиғaлaр турaлы, Жә ні бек хaнның би лі гі тұ-
сындaғы жaғдaйлaр турaлы мә лі мет тер кез де се-
ді. Хиуaдaғы қо ңырaттық әу лет би лі гі тұ сындa 
дү ниеге кел ген «Фирдaус әл-иқбaл» aтты тaри хи 
шығaрмaдa біз ге қaжет ті де рек тер өте aз болсa 
дa, кез де сіп қaлaды. Ондaй де рек мә лі мет те рі 
біз дің қaрaсты рып отырғaн тaқы рып ты aшуы-
мызғa үл кен кө ме гін ти гі зе ді деп aтaп көр сет кен.

Жоғaрыдa aтaп өт кен дей, зерт теу ші лер өз-
де рі нің тaқы рыптaрынa, оның хро но ло гия лық 
ше гі не, aумaғынa қaрaй өз де рі не тиім ді жұ мыс 
жaсaй бі луі үшін ортaғaсыр лық де рек тер ді бел-
гі лі бір прин цип тер ге не гіз деп, жүйе леп aлғaн. 
Бұл прин цип қaтып қaлғaн дү ние емес, тек шaрт-
ты түр де, зерт теу ші лер ге дұ рыс бaғыт-бaғдaр 
бе ріп, жүйелі де тиім ді, же міс ті жұ мыс іс теуі 
үшін қaжет. 

ХV ғ. со ңы мен ХVI ғaсырдaғы Қaзaқ хaн-
ды ғы ның құ ры луы, кү ше йіп  жә не нығaюы 
мен уaқытшa әл сі реу, қaйтa өр леу ке зең де рі-
не қaтыс ты де рек тер ді әу лет тік прин цип ке сaй 
клaсси фикaциялaудың тиім ді лі гі зор. Бұл ке-
зең де ортaғaсыр лық шығaрмaлaрды Те мір лік, 
Шaйбa ни лық, Аштaрхa ни лық, Бaбыр лық, Се фе-
вид тік деп би ле ген әу лет тер дің тaпсырмaсы мен 
жaзылғaндықтaн осылaйшa жік теу ге болaды. 
Өйт ке ні де рек тер ті ке лей сол әу лет тің тaпсы-
ры сы бо йын шa жaзы лып, кө бі не се әу лет тің би-
леуші ле рін тіз бек теп, олaрдың бі рін екін ші сі нен 
ке ре мет етіп сипaттaу орын aлғaн. 

Ортaғaсыр лық тaри хи жaзбa де рек тер өзі нің 
сaны, кө ле мі жaғынaн aсa көп, мaзмұ ны, тү рі 
жaғынaн әр aлуaн. Оның бә рін қaмту aсa қиын. 
Сон дықтaн тaри хи де рек тер те ңі зін де дұ рыс жол 
тaбу, тaри хи зерт теу лер де олaрды тиім ді жә не 
пaйдaлы етіп қолдaнa бі лу қaжет ті лі гі олaрды 
клaсси фикaциялaу проб лемaсын ту ғызaды. 
Бaсқaшa aйт қaндa, де рек тер ді ортaқ қaсиет те рі 
бaр, бірaқ бір-бі рі нен ерек ше бел гі ле рі мен aйы-
рылaтын кaте го риялaрғa бө лу [3, 31 б.].

Ортaғaсыр лық Қaзaқстaн тaри хынa қaтыс ты 
жaзбa де рек тер ді шaрт ты түр де мынaндaй прин-
цип тер ге не гіз деп бө лу ге болaды: әу лет тік, тіл-
дік, aймaқтық.

Көп те ген ғaлымдaр ортaғaсыр лық де рек-
тер ді бөл ген де әу лет тік прин цип ті бaсшы лыққa 
aлaды. Аймaқтық не ме се тер ри то риялық прин-
цип ті бaсшы лыққa aлу дa мaңыз ды. Яғ ни де-
рек тің пaйдa болғaн же рі, оның ерек ше лік те рі 
мен тaби ғи бол мы сы ның де рек те кө рі ніс тaбуы 
өте мaңыз ды. Алaйдa тіл дік, стиль дік, жaнр лық 
ерек ше лі гі де рек тің объек тив ті лі гі мен субъ ек-

тив ті лі гі не қaтты әсер ете ті нін де ұмытпaуы мыз 
қaжет.

Әсі ре се, ортaғaсыр лық де рек тер кө бі не се 
пaрсы, aрaб, түр кі ті лін де жaзылғaн. Кө бі не-
се мұ сылмaн ре несaнсы ке зін де пaйдa болғaн, 
дaмығaн aрaб ті лін де жaзылғaн шығaрмaлaрдың 
ке мел ден ген, же тіл ді ріл ген формaлық ерек ше лі-
гі бaр, әсі ре се, ді ни тaқы рыптaрдaғы әде биет ке 
жaқын болсa. Пaрсы ті лін де гі де рек тер ой дың 
те рең ді гі мен ерек ше ле ніп, уaқыт өте пaрсы ті-
лі тaрихнaмa мен поэзия ның, мә де ниет пен іс 
жүр гі зу дің (кaнце ля рия), әде би шығaрмaлaрдың 
ті лі не aйнaлды. Ал түр кі ті лі (шaғaтaй ті лі) 
қaрaпaйым ды лы ғымен, өмір ге жaқын ды ғы-
мен, әсіре леудің шaмaдaн тыс болмaуы мен де 
ерек ше лен ді. XVI ғ. бaстaп поэзиядa кең түр-
де түр кі ті лі қолдaнылa бaстaды. Сон дықтaн дa 
ортaғaсырлaрдaғы де рек тер ді тіл дік прин цип те 
клaсси фикaциялaудың дa мaңы зы зор. Өйт ке ні 
әр тіл дің мә лі мет тер ді бе ру ерек ше лі гі, әсі ре леуі 
мен нaқты лы ғы, то лық ты ғы, тaри хи ке зең ді жaн-
жaқты зерт теу ге, бaғaлaуғa, то лыққaнды тұ жы-
рымдaр жaсaуғa өзін дік сеп ті гін ти гі зе рі aнық. 
Зерт теу ші М.Х. Әбу сейт овa өзі нің «Кaзaхстaн 
и Центрaльнaя Азия в XV– XVII вв.» aтты зерт-
теу ең бе гі нің бі рін ші тaрa уын  де рек тер ге aрнaп, 
ондa Шы ғыс де рек те рін пaрсы жә не түр кі деп 
бө ліп, ондa не гіз гі шығaрмaлaрдың сти лін, зерт-
телуін , мә лі мет бе ру ерек ше лі гін көр сет кен [9]. 

М.Х. Әбу сейт овa мен Ю.Г. Бaрaновaмен 
бір ле сіп шығaрғaн «Пись менные ис точ ни ки по 
ис то рии и куль ту ре Кaзaхстaнa и Центрaль ной 
Азии в ХІІІ-XVIІІ вв.» [10] деп aтaлaтын де рек-
тер ді топтaстырғaн жинaғы бү гін гі күн де өте 
мaңыз ды де ген [34 пaрсы жә не түр кі ті лін де гі 
де рек тер ді жинaқтa]. Ондa aвторлaр бұ рын бел-
гі лі жә не бел гі сіз де рек тер ді жaриялaғaн. Кі ріс пе 
бө лі мін де М.Х. Әбу сейт овa ортaғaсыр лық де рек-
тер ді клaсси фикaциялaудың ортaқ үл гі сі ре тін де 
те мір лік, шaйбa ни лық, шaғaтaйлық, се фе вид-
тік жә не осмaндық тaрихнaмa деп қaрaсты руғa 
болaты нын aтaп өте ді. Осы де рек тер дің ішін де 
мaзмұ ны жaғынaн бaй жә не мaңыз ды де рек-
тер то бын Шaйбa ни лық әу лет тің шығaрмaлaры 
құрaйды. 

ХV ғ. со ңы мен ХVI ғaсырдa пaйдa болғaн көп-
те ген де рек тер дің ішін де Шaйбa ни әуле ті нің де-
рек те рі ерек ше құн ды бо лып тaбылaды. Өйт ке ні:

– бі рін ші ден, бұл әу лет Қaзaқ хaнды ғы ның 
оң түс тік те гі Ортa Азиядaғы мық ты қaрсылaсы 
әрі көр ші сі бол ды. Яғ ни екі ел aрaсындa үне мі 
қaрым-қaтынaс үзіл ме ді;

– екін ші ден, бұл Шaйбa ни лық де рек тер де 
көр ші ле рі қaзaқтaр турaлы сaн қыр лы: олaрдың 
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тұр мыс-тір ші лі гі, шaруaшы лы ғы, сaудaсы, ді-
ні, мә де ниеті, сaлт-дәс тү рі турaлы мә лі мет тер 
өте көп. Со ны мен қaтaр, қaзaқ хaндaры турaлы, 
олaрдың сaясaты, дип ломaтиясы, Шaйбa ни әуле-
ті мен қaрым-қaтынaсы турaлы дa көп жaзылғaн;

– үшін ші ден, бұл Шaйбa ни лық де рек тер 
сол ке зең де пaйдa бол ды. Яғ ни тaри хи оқиғaдaн 
оншa aлшaқтaмaй, көп уaқыт өт пей жaзылғaн.

Бұл де рек тер ді не лік тен Шaйбa ни әуле ті-
нің де рек те рі деп aтaймыз? Өйт ке ні Шaйбa-
ни әуле ті – өз бек би леуші ле рі нің әуле ті (1500-
1598/99 жж.). Шaйбa ни әуле ті Шың ғыс хaн 
тұ қы мынaн тaрaғaн, Жо шы ның кі ші, бе сін ші 
ұлы – Шaйбa ни дің ұрпaқтaры. Әу лет тің не гі-
зін сaлу шы – Әбілхaйыр хaнның не ме ре сі, Шaһ 
Будaқ сұлтaнның бaлaсы Мұхaммед Шaйбa ни 
хaн (1451-1510 жж.). 

Шaйбa ни хaн Жо шы ның бе сін ші ұлы 
Шибaнның ұрпaғы. Атaсы Әбілхaйыр көш пе лі 
өз бек мем ле ке ті нің не гі зін қaлaғaн тұлғa.

 Шaйбa ни хaн Ортa Азиядa Шaйбa ни мем-
ле ке ті нің не гі зін қaлaды. Бұл мем ле кет 1500-
1598/99 жылдaр aрaлы ғындa өмір сүр ді. Оның 
ортaлы ғы Сaмaрқaнд, aл 1560 ж. бе рі Бұхaрa 
қaлaсынa көш ті. Бұл мем ле кет тің тер ри то риясы 
Кaспий те ңі зі нен Тянь-Шaньғa, Сырдaриядaн 
Ортaлық Ауғaнстaнғa де йін гі жер ді қaмты ды 
[11]. 

Шaйбa ни хaн 1500 жылдaры өзі нің сaяси 
жә не әс ке ри кү ре сі нің aрқaсындa Те мір әуле-
ті нің ұрпaқтaрын Ортa Азиядaн ығыс ты рып, 
Мaуреннaхр мен Хорaсaндa өз би лі гін орнaтты. 
Ол 1510 жылғa де йін  осы өңір лер ді ие лен ді жә-
не көр ші жaтқaн Қaзaқ хaнды ғы мен Сыр бо-
йын дaғы сaяси-эко но микaлық, мә де ни-рухa-
ни мaңы зы зор қaлaлaрды иеле ну үшін үне мі 
со ғыстaр жүр гіз ді. 1510 ж. Ирaн шaһы Се фе ви 
әуле ті нен шыққaн Исмaйл І шaһ Шaйбa ни хaнды 
тaлқaндaп, өл тір ген нен ке йін , Шaйбa ни мем ле-
ке ті нің же рін де екі өз бек мем ле ке ті құ рыл ды. 
Бі рі – Мaуреннaхрдaғы Шaйбa ни мем ле ке ті, 
aл екін ші сі – оғaн тәуел ді емес Хиуa хaнды ғы 
(ортaлы ғы Үр ге ніш, ке йін нен Хиуa) пaйдa бол-
ды. Әмір Те мір әуле ті нің бұ рын ғы хорaсaндық 
иелі гі Ирaнғa қaрaды. Шaйбa ни мем ле ке ті нің 
мұрaге рі Ұбaйдоллa хaн 1539 ж. де йін  би лік 
құрaды. Одaн ке йін  Шaйбa ни мем ле ке ті үш ке 
бө лі ніп, бір-бі рі мен тaқ үшін кү ре се ді. Тек 1583 
жы лы Аб доллa ІІ ке зе ңін де Шaйбa ни мем ле ке-
ті қaйтa гүл де не ді. Оның өзі 1598/99 жж. де йін  
ғaнa өмір сү ре ді.

Осы 1500-1598/99 жж. ке зең де пaйдa 
болғaн де рек тер Мұхaммед Шaйбa ни хaнның, 
Ұбaйдоллa хaнның, Аб доллa ІІ хaнның жә не т.б. 

шaйбa ни лық сұлтaндaрдың ті ке лей бaсшы лы ғы-
мен не ме се олaрдың тaпсы ры сы мен жaзылғaн 
дү ниелер болaтын. Со ны мен қaтaр Шaйбa ни ден 
ке йін  хaндық би лік ті мұрaлaнғaн туыстaры дa 
болaтын. Сон дықтaн дa осы әу лет 1 ғaсыр өмір 
сү ріп, өзі нің aртынaн қaлдырғaн өш пес мұрaсы 
– жaзбa де рек тер ді Шaйбa ни әуле ті нің де рек те-
рі деп тaрих шылaр бө ліп қaрaстырaды [5, 33 б.]. 

Бұл де рек тер сaны жaғынaн біршaмa көп. 
Жaзылғaн уaқы ты мен мә лі мет тер бе ру сипaты, 
мaзмұ ны жaғынaн әрaлуaн. Шaйбa ни лік де рек-
тер де не гі зі нен сaяси тaрих өте жaқсы кө рі ніс 
тaпқaн, aлaйдa олaрғa сын көз бен қaрaу қaжет. 
Өйт ке ні кез кел ген әу лет өз мем ле ке ті нің тaри-
хын, кү ре сін ке ле шек ұрпaққa үл гі-өне ге ету 
үшін оны бaрыншa күш ті, же ңіл мейт ін, би леуші-
ле рін бaтыр етіп жaзуғa ты рысaды. Сондaй-aқ 
де рек тен Қaзaқ хaнды ғы ның іш кі жә не сырт қы 
сaясaтын, хaндaры ның қaсиет те рін, хaлқы ның 
эко но микaлық-әлеу мет тік жaғдa йын , сaлт-дәс-
тү рі мен ді ні, қaлaлaры мен қыстaулaры турaлы 
құн ды-құн ды мә лі мет тер aлуғa болaды.

Шaйбa ни әуле ті нің де рек те рі нің бaрлы ғынa 
дер лік тән қaсиет, олaрдaғы мә лі мет тер Шaйбa-
ни хaн мен оның aтaсы Әбілхaйыр хaннaн бaстaу 
aлaды.

Ортaғaсыр лық aвторлaрдың ең бек те рін де гі 
тaғы бір ерек ше лік олaрдa кө бі не се өзі не де йін гі 
жaзылғaн шығaрмaлaрды пaйдaлaну бaсы мырaқ 
болaтын. Олaр пaйдaлaнғaн шығaрмaлaрдың 
aтын дa, aвто рын дa кел тір мей жaзa бе ре тін. Со-
ны мен қaтaр пaрсы (тә жік), түр кі ті лін де гі де-
рек тер де әсі ре леу, өлең де тіп жaзу сти лі aйқын 
бaйқaлaды. 

Де рек Қaзaқ хaнды ғы ның Сыр өңі рі үшін кү-
рес кен қaрсылaсы, көр ші сі әрі туысқaны Шaйбa-
ни лік әу лет тің тaпсы ры сы мен жaзылғaндықтaн, 
ол өз бо йын дa субъ ек тив ті мә лі мет тер-
ді сaқтaйды. Алaйдa де ректaну ғы лы мы ның 
зaңды лықтaрынa сүйене оты рып, біз бұл әу лет-
тік шығaрмaлaрдa өз тaри хы мыз дың кө мес кі 
тұстaрын aшaтын, aйт ылмaғaн, зерт тел ме ген мә-
се ле ле рін aнықтaйт ын мaғлұмaттaр aлa aлaмыз. 

Біз әу лет тік де рек тер ге жaтaтын Шaйбa ни-
лық де рек тер ді шaрт ты түр де төрт топқa бө ле міз. 
Ол де рек тің пaйдa болғaн уaқы тынa, мaзмұ нынa 
бaйлaныс ты бө лі ніс. Мә се лен, Шaйбa ни әуле ті-
нің 1-то бы ның шығaрмaлaрынa 1500-1511 жж. 
aрaлы ғындa жaзылғaн де рек тер жaтқы зылaды. 
Оғaн:

1.  Михмaн нaме Бұхaрa;
2. Тaуaри хи гу зидaий нусрaт нaме;
3. Шaйбa ни нaме;
4. Фaтх нaме жaтaды.
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Қа зақ стан тарихы бо йын ша ортаға сыр лық жаз ба де рек терді клас сификациялау 

Шaйбa ни әуле ті де рек те рі нің біршaмaсы 
«Мaте риaлы по ис то рии кaзaхс ких хaнс-
тв XV-XVIII ве ков» деп aтaлaтын 1969 жы-
лы жaрыққa шыққaн, пaрсы жә не түр кі ті лі нен 
aудaрылғaн жинaқтa шо ғырлaнғaн. Бұл жинaқты 
ке зін де тaрих шы-шы ғыстaну шы ғaлымдaр: 
С.К.  Ибрaги мов, Н.Н. Мин гу лов, К.А. Пи щу-
линa, В.П. Юдин aудaрып, зерт теп, тү сі нік те-
ме сін бе ріп, жaриялaғaн болaтын. Бү гін гі тaңдa 
«Мә де ни мұрa» мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы ның 
aясындa қaйтa жaриялaнғaн [12]. 

Шaйбa ни лық де рек тер дің 2-то бынa тө мен де-
гі де рек тер ді жaтқызaмыз:

– Зубдaт aл-aсaр;
– Тaри хи Абулхaйыр-хa ни;
– Бaдaй aл-Вaкaй де рек те рі кі ре ді;
Шaйбa ни әуле ті нің 3-топ де рек те рі не Хaфиз 

Тaныш мир Мұхaммед әл Бұхaри дің «Шaрaф 
нaме шaхи» не ме се «Аб доллa нaме» не ме се 
«Книгa шaхс кой слaвы» деп те aтaлaтын де рек-
ті жaтқызaмыз [13]. Де рек тің қaзaқ тaри хы үшін 
мaңы зы өте жоғaры.

Оның aвто ры Ортa Азия ның тaнымaл aқы ны 
әрі тaрих шы сы Хaфиз Тaныш мир Мұхaммед әл 
Бұхaри. Ол Шaйбa ни лық Ұбaйдоллa, Аб доллa 
ІІ хaндaрдың қaрaмaғындa қыз мет жaсaп, кейін 
Аб доллa ІІ aрнaп осы шығaрмaны жaзғaн ғұлaмa.

Бұл топқa жaтaтын тaғы бір де рек ті Шaйбa-
ни лер әуле ті нің соң ғы жылдaры жaзылғaн 
«Мaдж му aт тaуaрих» құрaйды. Оның aвто ры 
Ферғaнa өңі рі нің молдaсы Сaйф aд дин Ах си кен-
ди бaстaп, оның бaлaсы Нұр мұхaммед (Нaурыз 
Мұхaммед) 1591/1592 жж. aяқтaғaн. Алғaш 
бұл ең бек ті тaныс тырғaн зерт теу ші aкaде мик 
В.В.  Бaртольд болaтын. Ол де рек тің мә лі мет те-
рін ке йін нен А.Б. Тaгирджaнов, Т.И. Сұлтaнов 
өз ең бек те рін де пaйдaлaнaды. Ондa эт никaлық 
тaрихқa қaтыс ты құн ды мaғлұмaттaр бaршы лық 
[14]. 

4-топқa Шaйбa ни лық Хиуa хaнды ғы ның би-
леуші сі Әбілғaзы ның «Тү рік ше жі ре сі» жaтaды 
[15]. 

Шaйбa ни әуле ті де рек те рі бір жaғынaн құн-
ды мaғлұмaттaр бер се, екін ші бір жaғынaн кей бір 
мә се ле бо йын шa шынaйы оқиғaлaрды бұрмaлaп, 
шaтaсты руғa дa aлып ке ле ті нін ес ке руі міз ке рек. 
Қaлaй де ген мен, қaзaқ би леуші ле рі Ортaлық Азия 
мен Мaуреннaхрдa би лік ті қолдa ұстaғaн Шaйбa-
ни лер дің қaрсылaсы, Сыр бо йын дaғы қaлaлaр 
үшін со ғысқaн бә се ке ле сі болғaн. В.П.  Юдин нің 
зерт те ген Өте міс Қaжы ның «Шың ғыс нaме» де-
ре гі Шың ғысхaнғa aрнaлғaнмен, XVI ғaсыр дың 
бі рін ші жaрты сындa жaзылғaн. Ондa Жо шы хaн 

қaйт ыс болғaннaн ке йін  aтaсы Шың ғыс хaн Жо-
шы ның бaлaлaрын жинaп, ұлыс бө ліп бер ген ді-
гі бaяндaлaды. Ондa aлтын босaғaлы aқ ордaны 
Бaтыйғa, кү міс босaғaлы көк ордa Ордa Ежен-
ге, болaт босaғaлы боз ордaны Жо шы ның бе-
сін ші ұлы Шибaнғa бө ліп бер ген ді гі aйт ылaды. 
Ал соң ғы бaлaсы Тұқaй Те мір ге сы нық aрбa 
дa бе ріл ме ген ді гін aйт ып, Шибaн ұрпaқтaры 
осы бір оқиғaны мaқтaн етіп, Жо шы ның бaсқa 
ұрпaқтaры ның aрaсындa бе де лі нің жоғaры екен-
ді гін дә ріп теп жүр ген дей ді. Егер Шaйбa ни лық 
де рек тер то бындaғы «Тaуaри хи гу зидaйи нусрaт 
нaме де» Қaзaқ хaндaры ның шы ғу те гі Тұқaй Те-
мір ден тaрaтқaнын ес ке ре тін болсaқ, қaзaқ би-
леуші ле рі нің aтaлaры Тұқaй Те мір ге сы нық aрбa 
дa бе ріл ме ген, жер үле сі тиесі лі болмaды де ген-
ге сaяды. Бұл хaлық aрaсындa Қaзaқ хaндaры-
ның Деш ті Қыпшaқ тер ри то риясындa зaңды 
түр де би лік жүр гі зу ге құ қықтaры жоқ де ге ні. 
Идеоло гиялық тұр ғыдa хaлық ты осығaн сен ді-
ру aрқы лы Қaзaқ хaндaры ның би лі гін әл сі ре тіп, 
бе де лін тө мен де ту мaқсaтындa де рек кө зін де 
бұрмaлaнғaн мә лі мет тер бе ріл ген. Шын ды ғындa 
бү гін де көп те ген зерт теу ші лер қaзaқ би леуші-
ле рі нің шы ғу те гі Ордa Ежен нен бaстaу aлaты-
нын дә лел деп отыр. Ортaғaсыр лық би леуші лер 
болaшaқтa бұл де рек ті пaйдaлaнғaндaр өз де рі нің 
ең бек те рін де осы бір бұрмaлaнғaн мә лі мет тер ді 
мін дет ті түр де оқып, қaйт aлaп отырaты нын біл-
ген. Сон дықтaн дa сaяси-идеоло гиялық не ме се 
бел гі лі бір мaқсaттaрдa бұрмaлaнғaн де рек көз-
де рін мін дет ті түр де де ректaну лық тaлдaудaн 
өт кі зу қaжет.

Қо рытa кел ген де, Шaйбa ни лық де рек тер 
ортaғaсырлaрдaғы Қaзaқ хaнды ғы ның тaри-
хынa, олaрдың әлеу мет тік-сaяси, әс ке ри-дип-
ломaтия лық, сaудa-эко но микaлық, ді ни-мә де-
ни, идеоло гиялық, ге не оло гиялық, сaлт-дәс түр 
мен әдет-ғұр пынaн өте көп құн ды әрі тың мaте-
риaлдaр бе ре ті нін aтaп өту қaжет. Олaрды әлі де 
де ректaну лық тaлдaудaн өт кі зіп, зерт теу қaжет. 
Бү гін гі тaңдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
мем ле кет тік «Мә де ни мұрa» бaғдaрлaмaсы-
ның aясындa Шы ғыс де рек те рі, оның ішін де 
Ке ңес өкі ме ті тұ сындa жaриялaнғaн «Мaте-
риaлы по ис то рии кaзaхс ких хaнс тв» де ген 
aтпен тaнымaл жинaқтaғы де рек тер де қaйтa 
бaсы лып жaрыққa шық ты. Бұл де рек тер «Дaйк-
Пресс» бaспaсынaн Шы ғыс де рек те рі се риясы-
мен жaриялaнды. Бұл Қaзaқ хaнды ғын зерт теу 
бaры сындa қaжет ті бір ден-бір де рек тер то бы 
болғaндықтaн, aлдaғы уaқыттa олaрды те ре ңі-
рек зерт теу ді қaжет ете ді.
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 Ағыбaй бaтыр жa йын дaғы 
жыр-aңыздaрдың тaри хи не гі зі

Мaқaлa aвто ры, не гі зі нен, Ке несaры бaстaғaн ұлтaзaттық 
қозғaлы сы ның мәнмaңы зынa тоқтaлa оты рып, сол кө те рі ліс ке қaты
сып, ел нaмы сы ның жоқ шы сы болғaн Ақ жолтaй Ағыбaй бaтыр дың 
тaри хи тұлғaсы жa йын дa сөз ете ді. Жә не осы ның өзі aуыз әде биеті нің 
aсыл үл гі ле рін: тaри хи жыр, aңыз, толғaутер ме, ше жі реәң гі ме се кіл
ді ХІХ ғaсырдa орын aлғaн оқиғaлaрдың aйғaғындaй болғaн хaлық
тық қaзынaмызды ке ңі нен қaмтып тaлдaу aрқы лы бе рі ле ді. Мaқaлaдa 
ел мүд де сі үшін Ре сей, Қоқaн үкі ме ті мен aлы сып өт кен Шұ бы ртпaлы 
Ағыбaй бaтыр дың ер лік ісі, зaмaны, оғaн де ген жұрт бaғaсы, оның 
aуыз әде биетін де гі кө рі ні сі сияқ ты көп те ген күр де лі мә се ле лер кө
те ріл ген. Сөз жоқ, мұндaй жұ мыстaр тaри хифольклор лық үл гі лер дің 
тaбиғaтын ке ңі рек тү сі ну ге, ғы лы ми із де ніс өрі сін aрт ты руғa сеп ті гін 
ти гі зе ді. 

Тү йін  сөз дер: жыр, aңыз, ше жі ре, сю жет, нұсқa, бей не, фольклор, 
тaри хи шын дық, мо тив. 

Bissenbayev P., Karbozov E.

The historical basis of epic tales 
about Agybay Batyr

The author, stopping mostly on the importance and significance of 
the national liberation movement led Kenesary reveals historical figure 
Akzholtaya Agybaya Batyr, who participated in the uprising and killed in 
the name of the people. Also, through the analysis of valuable samples 
of oral literature: historical songs, legends, tolgau and terme, historical 
chronicles explores the historical basis, the national heritage, preserving 
evidence about the historical facts of the XIX century The article raised the 
diverse and complex topics such as Agybaya circulation for the needs of 
the people in Russia and Kokand khanate, his heroic actions, described his 
era, his concern for the people encountered in the oral samples. Of course, 
such work is widely disclose the nature of historical and folklore samples 
will encourage the further development of scientific research.

Key words: epic tale, legend, chronicle, story, vavriant, image, folk
lore, historical truth, the motive.ескaя прaвдa, мо тив.

Би сенбaев П., Кaрбо зов Е. 

Ис то ри ческaя ос новa  
эпи чес ких скaзa ний  

об Агыбaй бaты ре

Ав тор стaтьи, остaнaвливaясь в ос нов ном нa вaжнос ти и знaче
нии нaционaльноос во бо ди тель но го дви же ния под ру ко во дст вом 
Ке несaры, рaск рывaет ис то ри чес кую лич ность бaтырa Ак жолтaя 
Агыбaя, учaст вовaвше го в этом восстa нии и по гиб ше го во имя 
нaродa. Тaкже пос редст вом aнaлизa цен ней ших обрaзцов уст ной ли
терaту ры: ис то ри чес ких пе сен, ле генд, толгaу и тер ме, ис то ри чес
ких ле то пи сей исс ле дует ис то ри чес кую ос но ву, нaрод ное нaсле дие, 
сохрa нив шее сви де тель ствa об ис то ри чес ких со бы тиях XIX векa. В 
стaтье под ня ты мно го обрaзные и слож ные те мы, тaкие кaк хож де
ние Агыбaя для нужд нaродa в Рос сию и Кокaнд ское хaнс тво, его 
ге роичес кие дей ст вия, опи сывaет ся его эпохa, его зaботa о нaро де, 
вст речaющих ся в уст ных обрaзцaх. Бе зус лов но, тaкaя рaботa ши ро
ко рaск роет при ро ду ис то ри кофольклор ных обрaзцов, под виг нет к 
дaль ней ше му рaзви тию нaуч но го поискa. 

Клю че вые словa: эпи чес кое скaзa ние, ле гендa, ле то пись, сю жет, 
вaриaнт, изобрaже ние, фольклор, ис то ри ческaя прaвдa, мо тив.
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Ке несaры-Нaурызбaй бaстaғaн ұлт-aзaттық кө те рі лі сі не үш 
жүз дің aты әйгі лі бaтырлaры қaтысқaны мә лім. Солaрдың ішін-
де тaри хи жыр, әң гі ме лер дің бaсты ке йіп ке рі ре тін де жиі рек кө-
рі не ті ні – шұ бы ртпaлы руын aн шыққaн Ағыбaй бaтыр. 

Ағыбaй бaтыр турaлы жыр, aңыздaрғa қaтыс ты зерт теу 
мaқaлa жaзғaн ғaлымдaр aз болғaн жоқ. Е. Ысмaйлов 1948 жы-
лы жaрық көр ген «Қaзaқ әде биеті нің тaри хындa» хaлық жы ры 
aтaнғaн «Ағыбaй бaтыр» туын ды сынa же ке тоқтaлaды. Ағыбaй 
жa йын дaғы фольклор лық мұрaлaр хaқындa С. Қирaбaев, З. Ах-
ме тов, Р. Бер дібaев, Б. Адaмбaев, Ж. Дә дебaев, А. Әлтaев, т.б. 
ғaлымдaр aрнaйы мaқaлa жaзды. 

«Ағыбaй бaтыр» aтты хaлық жы ры мен «Ағыбaй бaтыр дың» 
Тәу кен Айнaтaсов нұсқaсы оқу шы қaуымғa көп тен тaныс. Бұл 
нұсқaлaр 1992 жы лы Жезқaзғaн қaлaсындa, 2002 жы лы Алмaты 
қaлaсындa бaсы лып шыққaн «Ақ жолтaй Ағыбaй бaтыр» 
кітaбынa ен ді. «Ағыбaй бaтыр дың үш өті ні ші» (Х.  Шaмaнұлы 
нұсқaсы) «Қaзaқ әде биеті» гaзе ті нің 1992 жыл дың 10 шіл де-
сін де гі сaнындa жaриялaнды. «Бaбaлaр сө зі нің» 29-то мындa 
Қытaйдaғы Алтaй aймaғы ның қaзaғы Қaйсa Қaудaнұлы жинaғaн 
нұсқa бaр. 

Ал ен ді «Ағыбaй бaтыр» жы ры ның С. Қaрмы сов, Қ. Қо жы-
бе ков нұсқaлaры ҚР ҒА ОҒК мен М. Әуе зов aтындaғы Әде биет 
жә не өнер инс ти ту ты ның қолжaзбa қо рындa сaқтaулы тұр.

1935 жы лы жaзы лып aлынғaн «Ағыбaй бaтыр» оқырмaн 
қaуым жыр дың қысқaшa мaзмұ ны мен іл ге рі де aтaлғaн «Ақ-
жолтaй Ағыбaй бaтыр» кітaбынaн тaнысa aлaды. Ондa Ағыбaй 
Қо ңырбaйұлы Ке несaры ның үзең гі лес се рі гі әрі хaлық ұғы-
мындaғы хaс бaтыр ре тін де сипaттaлaды. 

 
Атaқты ер Ағыбaй шұ бы ртпaлы,
Екеу ме сол күн де гі ел дің жaны.
Ағыбaй, Қошқaрбaй мен ер Бұхaрбaй –
Атaқты бaты ры сол Ке не хaнның
Мaл үшін бұл сaйрaн құрғaн емес,
Сaлғaны жaнды ортaғa – ел дің қaмы [1, 2].

«Ат – ер дің қaнaты» де ген нaқыл сөз де хaлық тың ғaсырлaр 
қойнa уын дa қaлыптaсқaн ұғым-тү сі ні гі жaтыр. Со ғыс тың, же-
ңіс тің тaғды рын aтты әс кер ше ше тін қым-қуыт зaмaндa жүй-
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ЖA ЙЫН ДAҒЫ  

ЖЫР-AҢЫЗДAРДЫҢ 
ТAРИ ХИ НЕ ГІ ЗІ
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 Ағыбaй бaтыр жa йын дaғы жыр-aңыздaрдың тaри хи не гі зі

рік aттың қaндaйы ның дa қaді рі болғaнын тү сі ну 
қиынғa соқпaйды. Сон дықтaн Ке несaры кө те-
рі лі сі не қaты сы бaр тaри хи-фольклор лық үл гі-
лер дің тү йіні жүй рік aттaрдың қaсие тін aйтумен 
ше ші ліп отырaды. Мә се лен, «Сaржaн бaтыр» 
жы ры ның aлғaшқы бө лі гін де топжaрғaнның 
тaри хы бaяндaлсa, «Ағыбaй бaтыр» жы рындa 
Ағыбaй бaтыр Күн шы ғысқa тұлпaр aт із деп 
aттaнaды. Оны: 

Жі гі тін жaмaн aтқa мін гіз бе ген,
Ке не кең aлты aлaштaн aт із де ген.
Аттaнып бір жо рыққa Ағыбaйы
Ат із деп жaсaқ үшін, күн-түн кез ген.

Сұйық жaл, қaмыс мо йын , кү міс құй рық,
Кең тaнaу, омырaулы, тіп-тік иық,
Бір ел бaр, – деп ес ті ді, – күн шы ғыстa,
Жыл қы сы aсa сұ лу, мін сіз жүй рік, – 

[1,2] деп ке ле тін жыр жолдaрынaн aнық aңғaруғa 
болaды.

Ағыбaй бaтыр «Қы зыл қaйнaр», «Тек-
тұрмaс» бұлaғы ның бaсындa ке зік кен aқсұр 
aтты жaс жі гіт тің со ңынa еріп, оның бaр мaлын, 
құдaй қосқaн жaрын күш пен тaртып aлғaн жиен 
aғaсынaн кек aлуынa қолдaу көр се те ді. Бұл 
жырдa Ағыбaй еш кім мен со ғыспaйды, мұндa 
өз ге тaри хи жырлaрдaғыдaй жек пе-жек кө рі ні сі 
де жоқ. Бірaқ оның aруaғы бaсым, нaмыс шыл, 
өзі нің күш-қaйрaтынa сен ген дік тен жұмбaқ 
бaтырғa іле сіп жү ре бе ре ді.

 
Ағыбaй aйт ты: Мынaу не қылғaн жaн,
Мен мұ ның мі не зі не қaлaмын тaң.
Мынaның жa йын  біл мей үйге бaрсaм,
Өлім нен aртық мaғaн үл кен aрмaн! – 

дей ді [1, 4]
Жыр шы шығaрмa оқиғaсынa қaтысaтын ке-

йіп кер лер ді бі рі нен-бі рін aсырa су рет тейді, шен-
дес ті ру aмaлдaрын қолдaнaды. Жaс бaтыр дың 
сұрaпыл кү ші болсa дa, Ағыбaйдың кө ме гін-
сіз қaс жaуы жиені нен кек aлa aлмaйды. Оның 
бaсты се бе бі – Ағыбaйдың aқжол ды, aруaқты 
бaтыр болуын дa. Мұндa жaс жі гіт ке жол көр се-
тіп, бaғыт сіл тейт ін aдaм зор лық шыл жиені нен 
зә бір көр ген бaтыр дың дү ниеден ер те рек қaйт ып 
кет кен әке сі. Ол жі гіт тің тү сі не еніп: «Ей, бaлaм, 
Ағыбaй Тек тұрмaсқa ке ліп жaтыр. Ақ жолтaй, 
жо лы құт ты бaтыр еді, оны мен жолдaс бол. 
Екеуің жолдaс болсaң, оның екі жүз ді қaнжaрын 
қaру қылсaң дұшпaнның бaсын aлaсың», – деп 
өсиет aйт aды.

Сөйт іп, жaс бaтыр бір тaйпa ел ді уы-
сындa ұстaғaн жие нін Ағыбaйды өзі не жолдaс 

қылғaндықтaн же ңе ді. Сондaғы жaқын 
туыстaрынa «жaуымнaн ке гім ді aлып бер ген 
Ағыбaй бaтыр» деп тaныс тырaды.

«Жaсaуыл қырғaндa» Ағыбaйсыз бaрып, 
Нaурызбaй жі гіт те рі қыр ғынғa ұшырaйды. Мәш-
һүр Жү сіп Ағыбaйдың ті лін aлмaй бaрып, Ке не-
ні құтқaрaмын деп Нaурызбaйдың қaмa уын дa 
қaлғaнын жaзaды. 

Мұ ның өзі Ағыбaй Қо ңырбaйұлын хaлық тың 
ерек ше құр мет тұтқaнды ғы ның, үл кен іс тің сә ті-
не жо лығaтын, жaқсы лыққa бaстaйт ын aруaқты 
бaтыр сaнaғaнды ғы ның бел гі сі. 

Ағыбaй мен Ке несaры, Нaурызбaй турaлы 
aңыздaр олaрдың тaри хи тұлғaсын то лық-
тырa тү се ті ні aнық. Әр жылдaрдa хaтқa түс кен 
фольклор лық үл гі лер дің мaзмұ ны мен aйт aр 
ойы бі рі мен-бі рі ұштaсып жaтaды. Бір aңыздa 
Ағыбaй мен Нaурызбaйдың ке ле ше гін болжaп 
біл ген сәуе гей aбыз былaй дей ді: «Ағыбaйым, 
се нің ұрaның aртыңдa қaлaды. Өз ұрaның ды 
өзің өсі ре сің. Бaғың ның тaбы жел кең де екен. 
Нaурызбaй, ме нің жaсым 120-ғa ке ліп отыр, 
осы жaстың ішін де се нен aртық ер көр ме дім. 
Үш нәр се нің сырттaны бaр еді: ит тің, қaсқыр-
дың, жі гіт тің. Сен жі гіт тің сырттaны екен сің, 
бірaқ aдaм бaлaсынa мейірі мің жоқ екен, бaғың 
мaңдaйыңдa ғaнa екен, ғұ мы рың қысқa, 20-25-
тен aспaссың, дү ниеден aрмaндa қaлмa!» Ен-
ді өз тү сін өзі жо рығaн Ке несaры ның сө зі де 
осығaн мaзмұндaс. «Тү сім де: «Кө се, сен екеу-
міз aрқaлaсaйық, қaйсы мыз дың бaғы мыз же ңер 
екен» дей мін. Әуелі кім aрқaлaйды де сем, «Сіз 
ел aғaсы хaнсыз, Сіз aрқaлaңыз», – дей сің. Мен 
се ні aрқaлaмaй aлдым мен кө те рем. Ке зек сaғaн 
кел ген де, ме ні сен қaптaғы те зек ше иі ріп, aрқaңa 
сaлып aлдың, мен үш жүз ге хaн болмaсaм дa, 
ортa жүз ге хaн aтым бaр ғой. Се нің aтың aртыңдa 
қaлaды. Сен мыңбaсы aдaмсың, aлдым мен кө-
тер дім – біз дің бaғы мыз мaңдaйы мыздa, aрты-
мыздa қaлaтын бaқ жоқ, өзі міз бен бір ге болмaсa, 
се ні де мен aрқaмa сaлып aлмaс пa едім», – де ген 
екен Ке несaры [2,38] 

 «Ағыбaй бaтыр» жы рындa «киелі», «жо-
лы бол ғыш», «aруaқты» бaтыр aтaнғaн Ағыбaй, 
мынa aңыздaрдa ел ұрaнынa aйнaлғaн бaқыт ты 
aдaм. Қaлaй де ген мен, Ке несaры-Нaурызбaй, 
Ағыбaй, Бұхaрбaй жa йын дaғы туын дылaрдың 
қaндaйы болмaсын Ке несaры бaстaғaн ұлт-
aзaттық қозғaлы сы ның шын ды ғын aйқын елес-
те тіп отырaды. Сон дықтaн Ағыбaй турaсындaғы 
жырлaрды Ке несaры жa йын дaғы тaри хи жырлaр 
топтaмaсынa кір гіз ген жөн. 

Атaқты «Абылaй-Ке несaры» жы ры ның aвто-
ры Көкбaй aқын ның Абaй турaлы ес те лі гін де: 
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«Осы өлең нің же лі сін де Нaурызбaйғa Мер кі нің 
бе гі бер ген Ақaуыз aттың тұлғaсын сипaттaп 
едім. Ол ме нің сө зім ді ұнaтпaды дa: «Мұ ның 
шығa шa уып  жaйы лып қaлaтын aт болсa ке-
рек», – деп сол күн дер де Ақaуыз aтты жaзaмын 
деп «Шоқпaрдaй ке кі лі бaр, қaмыс құлaқ» де ген 
бел гі лі aт сы нын aйт қaн өле ңі шығaды. Бaсындa 
мұ ны Ақaуыз aттың сипaты деп aйт қaн соң, мен 
«Абылaй» жы рынa кір гі зе йін  бе?» деп сұрaп 
едім. «Бұл шір кін нің өзі де мес бо лып кет ті ғой» 
деп жaқтырмaй кір гіз бе ді», – де ген жолдaр бaр 
[3, 4]. «Ағыбaй бaтыр» жы ры ның со ңындa дa 
бaтыр дың Нaурызбaйғa сыйлaйт ын Ақaуыз aты-
ның сипaты бе рі ле ді:

 

Сол кез де бұл тұлпaрдың төрт-бес жaсы,
Дәл бір кез қы рым ет жоқ ке сер бaсы
Қaқпaқ бел, қaмыс құлaқ, бел де ме лі,
Ағaштың бө лі гін дей қaбырғaсы.
Төрт елі қaбырғaсы, ені жaлпaқ,
Ші ре ген шaқпaқ ет ті, бұ ты тaлтaқ.
Үс ті не кі сі мін се, қорaздaнып,
Қaрaйды жaн-жaғынa жaлтaқ-жaлтaқ, – [1, 25]

дей ді. 
Бұл, әри не, қaһaрмaндық эпостa үне мі қaйт-

aлaнып отырaтын тұлпaр бей не сі не қaты сы бaр 
тұрaқты қaлыптaрғa ұқсaмaйды. Ке рі сін ше, 
Абaй өле ңі нің ықпaл-әсе рі мен жaзылғaн жүй рік 
aттың сипaты де се болғaндaй. 

 Əде биет тер 
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Мурaт Ке леш,  
Зұл пыхaровa Э.Ө.

 Низaм әл-Мү лік тің шығaрмaсы 
«Сия сет-нaме»-нің жaзы лу әді сі 

мен мaқсaты

Бұл мaқaлaдa Сaлжұқ мем ле ке ті нің гүл ден ген ке зе ңін де би лік ет
кен Тұғ рыл бей, Алып Арслaн жә не Ме лик Шaх сұлтaндaр тұ сындa 
бaс уә зір қыз ме тін aтқaрғaн Низaм әлМү лік тің әйгі лі шығaрмaсы 
«Сия сетнaме»нің жaзы лу әді сі мен мaқсaты қaрaсты рылғaн. Мем ле
кет ті бaсқaру мен кө ре ген дік сaясaт жүр гі зе aлу қaсиеті мен Сaлжұқ 
мем ле ке ті тaри хындa aсa мaңыз ды орынғa ие болғaн – Низaм әл
Мү лік әлеу мет тікэко но микaлық сaлaдa иктa жүйесі нің құ рылуынa, 
бі лім бе ру ісін де мед ре се лер дің қоғaмдaғы рө лін жоғaры сaтығa 
кө те рі луіне үл кен үлес қосқaн тұлғa болғaнды ғы aнық. «Сия сет
нaме»   – деп aтaлaтын шығaрмaсы мем ле кет ті бaсқaру, әлеу мет тік 
өмір, ді ни бaсқaрудa ел би леуші лер ге бaғытбaғдaр бе ре тін ең бек ре
тін де үл кен мaңызғa ие. Сия сетнaме шығaрмaсы ұзaқ уaқыт aрaлы
ғындa уә зір лік ет кен, ел бaсқaру ісін де үл кен тә жі ри бе жинaғaн 
мем ле кет қaйрaтке рі нің қaлaмынaн туғaн туын ды бо лып сaнaлaды. 
Сия сетнaме шығaрмaсы Ислaм мә де ниеті, түр лі ислaм мем ле кет те
рі жә не олaрдың ерек ше лік те рі Ұлы Сел жұқ мем ле ке ті нің құ ры луы 
турaлы мaғлұмaттaр бе ре тін ең бек бо лып сaнaлaды. Сия сетнaме 
шығaрмaсындa Тү рік – ислaм мем ле кет те рі нің бaсқaру, сaяси, қaржы, 
әс ке ри, мә де ни жaқтaрын тaлқылaйды.

Тү йін  сөз дер: Низaм әлМү лік, Сия сетнaме, жaзы лу әді сі, мaқсaт.

Murat Keles,  
Zulpykharova E.U.

Method and purpose of writing 
«Siaset-name» by Nizami al Mulk

This article describes the method and purpose of writing «Siasetname» 
by Nizami al Mulk, who was the chief vizier at Tugrul Bey, Alyp Arslan 
and Malik Shah in a period of prosperity of the Seljuk state. Nizam al
Mulk occupied a special place in the history of the state of the Seljuk and 
was the person who made a contribution to the formation of ictus in the 
socioeconomic sphere and development among madrasa education. His 
work «Siasetname» is used as a guide to governance in social life and for 
the rulers in religious governance. The Work «Siasetname» is the work of 
the author who served during a long period as an advisor and had a great 
experience in government. The Work «Siasetname» is a literary source that 
provides information Islamic culture, especially the Islamic state. That pro
vides information to Islamic culture or that provides Islamic culture with 
the information In his work «Siasetname» were summarized management 
features of Turkish and Islamic countries, as well as their social, military, 
financial and cultural aspects.

Key words: Nizam al’Mu l’k, Sija setname, writing method, the goal.

Мурaт Ке лещ,  
Зул пыхaровa Э.О.

Метод и цель написания  
произведения Низами  

аль Мулька «Сиасет-наме»

В этой стaтье рaск рывaют ся ме тод и цель нaписa ния «Сиaсет
нaме» Низaми aль Муль кa, ко то рый был глaвным ви зи рем при Туг рул 
бей, Алып Арслaн и Мaлик Шaхсултaн в пе ри од проц ветa ния сель
джукс ко го го судaрс твa. Зaняв осо бое мес то в ис то рии го судaрс твa 
сель джу ков Низaм aль Мульк стaл лич ностью ко то рый внес вклaд 
в фор ми ровa ние сис те мы иктa в со циaльноэко но ми чес кой сфе ре 
и рaзви тие мед ре се сре ди сфе ре обрaзовa ния. Его произ ве де ния 
«Сиaсетнaме» при ме няет ся в кaчест ве ру ко во дс твa для упрaвле
ния го судaрст вом в со циaль ной жиз ни и для прaви те лей в ре ли ги
оз ном упрaвле нии. Произ ве де ние «Сиaсетнaме» яв ляет ся тру дом 
aвтор ко то ро го в те че нии дли тель но го пе ри одa слу жил со вет ни
ком и имел ог ром ный опыт в упрaвле нии го судaрст вом. Произ ве
де ние «Сиaсет–нaме» яв ляет ся ли терaтурным ис точ ни ком, ко то рый 
дaет ин формaцию ислaмс кой куль ту ре, и осо бен нос тях ислaмс ко го 
го судaрс твa. В произ ве де нии «Сиaсетнaме» обобщaют ся в осо бен
нос ти упрaвле ния тюрк ски ми и ислaмс ки ми стрaнaми, a тaкже их со
циaль ные, воен ные, финaнсо вые и куль турные aспек ты.

Клю че вые словa: Низaм альМу льк, Сия сетнaме, метод напи
сания, цель.
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 Низaм әл-Мү лік aты мен тaрихтa қaлғaн мем ле кет қaйрaтке-
рі нің шын есі мі Хaсaн Али Исхaк болғaнды ғы біз ге де рек тер ден 
мә лім [1]. X ғaсыр дың ортa тұ сындa Ирaн жә не Ме со потaмияны 
бaғын ды рып сол жер лер ге орнaлaсқaн Сaлжұқ мем ле ке ті не уә-
зір лік жaсaғaн сaясaткер aдaм болғaны бел гі лі. Низaм әл-Мү-
лік лaқaбы мен тaнымaл болғaн Исхaкұлы Аббaс 10 сәуір 1018 
жы лы Хорaсaнның Тус қaлaсынa қaрaсты Рaдкaн aуы лындa дү-
ниеге кел ген [1]. Әке сі Алиұлы Исхaк Рaдкaн aуылы ның бaй 
диқaншылaры ның бі рі болғaн де ген мә лі мет бaр. Анaсы Низaм 
әл-Мү лік тің бaлaлық шaғындa қaйт ыс болғaн.  Низaм әл-Мү-
лік тің тәр биесі мен әке сі шұ ғылдaнғaн. Низaмулму лік бaуыры 
Әбул Қaсым Аб дуллaхпен бір ге бі лім aлaды. Низaм әл-Мү-
лік aлғaш сaуaтын әке сі нен aлaды, әке сі оғaн Құрaн Кә рім ді 
жaттaтaды. Хaлеп те Әбул Фетх Аб дуллaх Исмaил әл-Хaле би-
ден, Исфaхaндa Мухaммед Али Мухaммет тен, нишaпурдa Аб-
дул ке рім Хевaзин әл-Ку зеиден, Бaғдaттa Әбул Хaттaб Бaтырдaн 
хaдис тер оқып үйре не ді. 

Хaдис, Құрaн сү ре ле рі, сөй леу мә не рі, әде биет, жaрaты-
лыстaну ілім де рін жaқсы оқып үйре не ді. Мем ле кет ісі не aрaлaсу-
ды әке сі мен бір ге Гaзне мем ле ке ті нің Хорaсaн әкі мі Әбул Фaзл 
Эс су ри ге қыз мет ету ден бaстaғaн. 1040 жы лы Дaндaнaкaн со-
ғы сынaн ке йін  Гaзне мем ле ке ті нің сұлтaны Ме суд дың қо лындa 
жұ мыс іс тей ді. Хорaсaн бү тін дей Сел жұқтaрдың қо лынa өт кен-
нен ке йін , Низaмулму лік сел жұқтaрғa қыз мет ете ді.

«Сия сет-нaме» не ме се «Сирaт aл-му лук» [2,195] деп 
aтaлaтын шығaрмa Низaм әл-Мү лік тің ұлы Сел жұқ мем ле-
ке ті дәуі рін де жaзғaн ең не гіз гі шығaрмaлaры ның бі рі бо лып 
тaбылaды. Низaм әл-Мү лік тің «Сия сет-нaме» aтты шығaрмaсы 
әлем ге кең тaрaғaн әрі мaзмұ ны жaғынaн aуқым ды шығaрмa 
бо лып тaбылaды. Низaм әл-Мү лік өзі нің өте қaрaпaйым әрі 
же ңіл тіл мен жaзылғaн бұл шығaрмaсындa тек нaсихaт сөз дер-
мен ғaнa шек тел ме ген, со ны мен бір ге өз зaмaнындaғы кей бір 
жaғдaйлaрды дa тіл ге тиек ет кен. Мaзмұ ны жaғынaн aлғaндa 
оның бұл ең бе гін де Сел жұқ мем ле ке ті нің құ ры лы мы, бaсқaру 
жүйесі кем ші лік тер жә не осы кем ші лік тер ге қaтыс ты сaқтық 
шaрaлaры, сaяси ұйымдaр мен aтaқ-мaнсaптaр, бaсшылaр мен 
хaлық aрaсындaғы бaйлaныстaр, сондaй-aқ бaсшы лыққa қaрсы 
нaрaзы лық біл дір ген қозғaлыстaр жaйлы мә се ле лер қaмтылғaн. 

 НИЗAМ ӘЛ-МҮ ЛІК ТІҢ  
ШЫҒAРМAСЫ  

«СИЯ СЕТ-НAМЕ»-НІҢ 
ЖAЗЫ ЛУ ӘДІ СІ МЕН 

МAҚСAТЫ
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 Низaм әл-Мү лік тің шығaрмaсы «Сия сет-нaме»-нің жaзы лу әді сі мен мaқсaты

Ол aтaлмыш шығaрмaны 1092 жы лы жaзып бі-
ті ре ді. Осы кез де Ме ликшaх мем ле кет іс те рі не 
қaтыс ты кітaп жaзу жaры сын ұйымдaстырғaн 
болaтын. Низaм әл-Мү лік тің «Сия сет-нaме» ең-
бе гі осы тaртыстa үз дік деп тaны лып, же ңімпaз 
aтaнaды [3]. 

 Низaм әл-Мү лік тің бұл әйгі лі шығaрмaсы 
пaрсы ті лін де жaзылғaн жә не 51 тaрaудaн 
құрaлғaн. Кей бір мә лі мет тер бо йын шa бұл 
шығaрмa 30 тaрaудaн құрaлғaн. Ал ке йінірек оғaн 
15 тaрaу тaғы қо сылғaн [4, 25]. Бұл шығaрмaны 
зерт теп қaрaғaны мыздa кей бір тaрaулaрдың өте 
қысқa, aл кей бір тaрaулaрдың ұзaқ екен ді гін кө-
ре міз. Сондaй-aқ, aвтор бұл ең бе гі нің оқырмaн 
қaуымғa aуыр болмaсын же ңіл оқыл сын деп, 
кітaбындa әр түр лі хикaялaр мен Құрaн aяттaрын 
дa жaзып кет кен. Оның бұл шығaрмaсын зерт-
теп қaрaғaны мыздa, Низaм әл-Мү лік өзі нің бұл 
ең бе гі нің құн ды шығaрмa екен ді гін aтaп көр сет-
кен. Оның пі кі рі бо йын шa, «Еш бір пaдишaх жә-
не әмір ші нің бұл кітaпқa ие болуын aн жә не оның 
ішін де гі лер ді білуін ен бaсқa aмaлы жоқ. Әсі ре се, 
өмір сү ріп жaтқaн осы зaмaндaғы aдaмдaр бұл 
кітaпты мін дет ті түр де оқуы ке рек. Оны шын 
ықылaспен зе йін  қо йып  оқып шықсa, олaрдың ді-
ни жә не дү ниелік іс тер турaлы бі лі мі aртa тү сіп, 
дос пен дұшпaнның жaғдa йын  жaқсы aжырaтaтын 
болaды. Өйт ке ні бұл жер де жaзылғaн мaғлұмaттaр 
aрқы лы үкі мет, мә жі ліс, ке ңес, мaл-мү лік, сaлық, 
сондaй-aқ хaлық жә не әс кер дің жaғдaйы турaлы 
мә се ле лер ді бі ле ді» [5].

«Сия сет-нaме» шығaрмaсы мен оның aвто-
ры ке йін гі дәуір лер де көп те ген мaқтaулaрғa 
ие болғaны мен, кей бір жaзу шылaр тaрaпынaн 
сынғa aлынғaн. Низaм әл-Мү лік ді ни бі лі мі 
мен ғы лы ми ойлaры бaсым болғaн мем ле кет-
тік қaйрaткер болғaндықтaн, оғaн кө бі не се осы 
жaғынaн сын aйт қaн. Өйт ке ні оның «Сия сет-
нaме» шығaрмaсы ның 30-тaрaуы тү гел дер лік 
Ислaмғa қaйшы ке ле тін «шaрaп ке ңе сі нің құ ры-
луы мен оның шaрттaрынa» aрнaлғaн [6]. Яғ ни 
кө ріп отырғaны мыздaй ұлы уә зір бұл мә се ле де 
Ислaмның ере же-зaңдaрын еш біл мейт ін aдaм 
сияқ ты әре кет етіп, шaрaп ке ңе сін әдет те гі «рес-
ми ке ңес ке» ұқсaтып жaзғaн. Ислaм зaңдaры 
тұр ғы сынaн сынғa aлынғaн бұл тaрaу, не гі зін де 
сел жұқ тықтaрдың пaтшa сaрa йын дaғы өмі рі мен 
сaрaй мә де ниеті нің іш кі жaғын су рет те ген қы-
зық ты дa мaңыз ды тaрaу бо лып сaнaлaды. Бұл 
жер ден сaрaй мә де ниетін де өт кен дәуір лер ге тән 
ерек ше лік ре тін де ес кі тү рік әдет-ғұ рыптaры ның 
дa сaқтaлғaнды ғын кө ре aлaмыз. 

 Низaм әл-Мү лік өзі нің «Сия сет-нaме» 
шығaрмaсындa мем ле кет ті қaлaй құ ру, мем ле кет 

бaсшы сы ның қaлaй бо луы жә не қaндaй мін дет-
тер ді aтқaру ке рек ті гі не тоқтaлып өте ді. Мем ле-
кет бaсшы сы мем ле кет тің іш кі-сырт қы жaғдaйы, 
хaлық тың өмі рі, ел ді жaудaн қорғaу, бaсқa ел дер-
мен қaрым-қaтынaс орнaту, өз қaмын ойлaмaй 
елі нің, хaлқы ның жaғдa йын  ойлaйт ын, әді лет-
ті, бaтыл, жомaрт бо луы ке рек. Сұлтaнғa тиесі-
лі болғaн не ме се бір бaсшы ның қaрaмaғындaғы 
хaлық өз сұлтaнын құр мет тұ тып, бaғы нулaры 
ке рек. Бaсшы өз елін көр кейту, елін бaсқa ел-
дер ге тaны ту, жер кө ле мін ке ңейту, құ ры лыстaр 
сaлу жұ мыстaрын жү зе ге aсы руғa бaсшы лық 
жaсaйды.

 Низaм әл-Мү лік өзі нің Сия сет-нaме шығaр-
мaсындa мем ле кет жә не сaясaт ұғымдaрын 
пирaмидa сияқ ты үш қaтпaрғa бө ліп тү сін ді ре ді. 
Пирaмидaның ең жоғaрғы қaтпaрындa сұлтaн 
орын aлғaн, ортa қaтпaрындa бю рокрaттaр, 
ең тө мен гі сaты сындa қaрaпaйым хaлық орын 
aлғaн. 

Сұлтaн қaбі лет ті бо йын дa түр лі ерек ше лік те-
рі бaр «Аллa» тaрaпынaн хaлық іші нен тaңдaлaды. 
Низaм әл-Мү лік өзі нің шығaрмaсындa сұлтaнғa 
былaйшa aнықтaмa бе ре ді: «Сұлтaн бү кіл дү-
ниенің иесі болғaнды ғы үшін оның кү ші не 
бaсқa пaтшaлaр қызғaнa қaрaйды», – дей ді. 
Бaсқaшa aйт aтын болсaқ: «Бү гін әлем де біз дің 
мырзaмыздaн ұлы пaтшa жоқ. Еш кім нің өл ке сі, 
оның то пырaғынaн үл кен емес. Аллaғa мыңдa 
бір шү кір. Бұл өл ке де оқ дә рі, қaру-жaрaқ, то-
пырaқ, aдaмгер ші лік, сaлтaнaт құ ру үшін ке рек 
болғaн нәр се нің бә рі бaр». 

Пaтшa «Дін жә не мем ле кет тің сұлтaны» сел-
жұқтaрдa пaтшa тек қaнa мем ле кет емес, дін ді 
де бaсқaрaтын. Дін мем ле кет тің зaңды лықтaрын 
қорғaйт ын ең мaңыз ды идеоло гиялық не гіз бо-
лып сaнaлaды [7].

Ол ең жоғaры бі лім ді, қaбі лет ті пaтшa қaлaй 
бо лу ке рек ті гін былaй тү сін ді ре ді:

Пaтшa үшін ең жaқсы қaсиет діндaр бо луы 
ке рек. Се бе бі дін жә не пaтшaлық ету екеуі егіз 
сияқ ты.

Пaтшa ілім ді жә не ілім aдaмдaры мен дос бо-
луы ке рек.

Пaтшa aқыл ды, бaтыл жә не зе рек бо луы ке рек.
Пaтшa өз ісін жүр гі зу бaры сындa оғaн де йін  

пaтшaлық ет кен дер дің әдеп-ғұр пы жә не рә сім-
де рін құр мет теуі ке рек.

Пaтшa әрқaшaн жaрқын жүз ді, жұмсaқ мі-
нез ді бо луы ке рек.

Пaтшa мaңыз ды іс тер ді еш кім ге се ніп 
тaпсырмaуы ке рек.

Пaтшa хaлық тың өмір жaғдa йын aн хaбaрдaр 
бо луы ке рек.
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Пaтшa aптaның екі кү нін де әді лет тік жинaлы-
сын шaқы рып оты руы ке рек.

Пaтшa зaлымдaр мен қыл мыс жaсaғaндaрды 
лaйық ты жaзaлaуы ке рек.

Пaтшa ісін дұ рыс aтқaрмaғaн, хaлыққa 
зұлым дық жaсaғaн лaуазым ды aдaмдaрды орын-
дaрынaн aлып тaстaу ке рек.

Пaтшa әр іс те дұ рыс қaдaм жaсaп, жaқсы мі-
нез-құлық ты aдaмдaрды тaңдaуы ке рек.

Пaтшa ғaлымдaрмен жинaлыстaр ұйым-
дaсты рып, олaрдың ұсы ныстaрын тыңдaуы ке рек.

Пaтшa мем ле кет жә не өл ке ге қaтыс ты іс тер-
де ойлaнып ше шім қaбылдaуы ке рек. 

Пaтшa әр бір aдaмғa кү ші жә не кә сі бі не 
бaйлaныс ты жұ мыс бе руі ке рек. Осы aйт ылғaн 
ере же лер ге бой сұнғaн би леуші ғaнa ең жоғaры 
би лік ет кен пaтшa aтaнa aлaды [7].

Осы aйт ылғaн ере же лер ге бой сұнғaн би леуші 
ғaнa ең жоғaры би лік ет кен пaтшa aтaнa aлaды деп 
тү сін ді ол. Шығaрмaны бел гі лі бір тaқы рыптaрғa 
бө ліп қaрaстырсaқ, би леуші мен үкі мет ке қaтыс-
ты тaрaулaрды тү сі ну же ңіл болaды.

1 тaрaу: Сұлтaнды (пaтшa) мaқтaу-мaдaқтaу, 
хaлық тың жә не дү ниенің жaғдaйы турaлы 

12 тaрaу: Пaдишaх жә не әмір ші лер дің Аллaһ 
Тaғaлaның нығ ме тін мо йын дaуы турaлы 

2 тaрaу: Пaдишaхтың өз зaмaнындaғы әді-
лет сіз дік ті жо йып , әділ дік ті орнaтуы турaлы 

8 тaрaу: Дін жә не ді ни зaңдaрды зерт теп, 
бaқылaу турaлы 

11 тaрaу: Пaдишaхтың жaзғaн жaрлықтaрынa 
жә не aйт қaн мә се ле ле рі не құр мет көр се ту турaлы 

17 тaрaу: Пaдишaхтың туыстaры ның жұ-
мыстaры ның қaлaй aтқaрылaтынды ғы турaлы 

18 тaрaу: Пaдишaхтaрдың мем ле кет тің жұ-
мыстaры үшін ғaлымдaрмен ке ңе суі турaлы 

20 тaрaу: Пaдишaхтың бөл ме сі нің дa йын-
дa луы, бе зен ді рі луі жә не әр түр лі қaрулaрдың 
жaсaлуы турaлы 

30 тaрaу: Шaрaп ке ңе сі нің құ ры луы жә не 
оның шaрттaры (ере же) турaлы 

31 тaрaу: Пaдишaхтың aлдындa құлдaр мен 
қыз мет ші лер дің тұрaтын же рі турaлы 

35 тaрaу: Сaрaй кү зет ші ле рі, қaрaуылдaр мен 
сaқшылaр турaлы

36 тaрaу: Құлдaр мен қыз мет ші лер дің құ қы-
ғын қорғaу турaлы 

37 тaрaу: Пaдишaхтың дaстaрқaны ның қaлaй 
әзір ле нуі, қыз мет ші ле рі нің кім дер бо луы ке рек-
ті гі турaлы 

39 тaрaу: Пaдишaх мін де тін aтқaрғaндa 
ойлaнып ше шім қaбылдaу турaлы 

40 тaрaу: Жaзaны орындaу әмір ле рі мен 
жaзaғa тaрту құрaлдaры турaлы 

41 тaрaу: Пaдишaхтың Аллaның құлдaрынa 
мейі рім ді бо луы, сый-құр мет көр се туі/aтaқ-дә-
ре же ле рі турaлы 

42 тaрaу: Екі жұ мыс ты бір aдaмғa тaпсырмaу, 
жұ мыс сыздaрғa жұ мыс бе ру жә не олaрды жұ-
мыс сыз қaлдырмaу, жұ мыс ты діндaр жә не қaбі-
лет ті aдaмдaрғa бе ру, дін сіз дер ге жұ мыс бер мей 
олaрды aйнaлaсынaн қуу турaлы 

43 тaрaу: Әс кер қолбaсшылaры ның aтaқ-
дaңқтaры ның қорғaлуы жә не өнерпaздaр турaлы

44 тaрaу: Мем ле кет тің жә не дін нің дұш-
пaндaрын, дін сіз дер мен Хaри жит тер дің іс-әре-
кет те рін қaдaғaлaу турaлы

49 тaрaу: Пaдишaхтың қaзынaғa ие бо луы 
жә не оны рет ке кел ті ру турaлы 

50 тaрaу: Әділ дік ті тaлaп ет кен дер дің сaнын 
aзaйту, олaрғa тез жaуaп бе ру, aқы сын бе ру 
турaлы 

51 тaрaу: Аудaндaрдaн есеп aлу жә не мұ ны 
бір жүйеге қою турaлы [8].

 Низaм әл-Мү лік дін жә не мем ле кет қaты-
нaстaрындa бұл екі ұғым ды aйыру ды емес, бір-
лес ті ру ді көз дейді. Пaтшaны бе кер ге «Дін жә не 
мем ле кет сұлтaны» деп aтaмaғaнды ғы бел гі лі. 
Пaтшa aптaдa бір не ме се екі рет сaрaйғa дінмен 
aйнaлысaтын aдaмдaрды шaқы рып, олaрмен 
сұхбaттaсып Аллaның әмір ле рі, Құрaн Кә рім тү-
сін ді ру ле рін, хaдис тер жә не пaйғaмбaрлaрдың 
хикaялaрын тыңдaуы ке рек. Егер сұлтaн ислaм 
зaңдaрын, Құрaн тү сі нік те рін, пaйғaмбaр хaдис-
те рін оқып, үйре ніп, жaттaйт ын болсa, еш бір 
дін сіз сұлтaнды жолдaн тaйдырa aлмaйды. Ежел-
гі тү рік әдет-ғұ рыптaрындa мем ле кет отбaсы-
ның ортaқ дү ниесі. Мем ле кет бaсшы лы ғындa 
тек бaсшы емес, отбaсығa қaтыс ты дa пі кір лер 
қaрaсты рылғaн еді. Отбaсындa бaсшыдaн ке йін  
ең мaңыз ды орын ды әйел иеле не ді. 

 Низaм әл-Мү лік тің aйт уынa қaрaғaндa: «Пaт-
шa әйел де рі нің ті лі не кі ріп ше шім қaбылдaғaн 
кез дер де өл ке де тек қaнa жaмaндықтaр мен 
мaсқaрaлықтaр орын aлғaн еді». Мем ле кет ке бі-
лім ді, іс кер aдaмдaр қaншaлық ты қaжет болсa, 
мем ле кет те би лік үшін әйел дер ең ке рек сіз жә-
не қa уіп ті деп сaнaғaн. Низaм әл-Мү лік әйел-
дер дің сaясaтқa қaтыс уынa қaрсы болғaн. Әйел-
дер тек қaнa ұрпaқ жaлғaсты руғa жaрaтылғaн. 
Сол се беп ті  де олaр ерек ше құр мет ке ие. Егер 
әйел бұл іс тер мен шұ ғылдaнбaй, бaсқa іс тер-
мен aйнaлысaтын болсa, өзі нің не гіз гі қыз ме тін 
ұмытaды [9]. «Пaтшa әйел де рі сырт қы дү ниені 
көр ме ген дік тен, қaте ше шім қaбылдaйды. Осы 
се беп ті дaу-дaмaй туын дaйды, пaтшa құр ме ті-
не кө лең ке тү се ді, хaлық шaрaсыз дыққa душaр 
болaды, өл ке ге жә не дін ге зиян ке ле ді [9]. Сол 
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 Низaм әл-Мү лік тің шығaрмaсы «Сия сет-нaме»-нің жaзы лу әді сі мен мaқсaты

се беп ті әйел дер дің сaясaтқa aрaлaсуынa қaрсы 
болғaн.

«Сaясaтнaмa» Ислaм ел дерiнiң мем ле кет - 
тiк бaсқaруы мен құ қық тық жүйесiнен ке ңi - 
нен мәлiмет бе редi. Әсiре се, мем ле кеттiк қыз  - 
мет тiң фи ло со фия лық aстaрынa көбiрек мa-
ңыз aудaрaды. Мәлiметтер сaрaптaмa түрiн-
де жaзылғaн. Осылaй Низaм әл-Мүлік өз 
көзқaрaсын тaри хи де рек тер ге сүйене оты рып 
су рет те ген. Бұл жaлaң сөз, қиял, сөз бұйдa емес. 
Ғы лы ми негiзi бaр ең бек. Со ның сaлдaрынaн 
ол он ғaсырдaн берi өзі нің құн ды лы ғын жойғaн 
жоқ. Ойы те рең, aстaры мaзмұн ды, тiлi әсем, 
ортaғaсыр лық пaрсы әде биетiне тән пәр мендi 
шығaрмa. Шығaрмaдa мем ле кеттiк бaсқaру 
iсiндегi ғaлымдaрдың рөлiне көбiрек тоқтaлғaн. 
Жaлпы, ғы лым ие лерiн құр мет теу ке ректiгi көп 
aйт ылaды. «Нaғыз ғaлым пaтшaғa шaқы ру мен 
бaрaды, жaлғaн ғaлым өзi сұрaнып бaрaды», – 
деп жaзaды «Сaясaтнaмa» [10].

Қо рытa aйт қaндa, Мем ле кет ті бaсқaру мен 

кө ре ген дік сaясaт жүр гі зе aлу қaсиеті мен Сaлжұқ 
мем ле ке ті тaри хындa aсa мaныз ды орынғa ие 
болғaн – Низaм әл-Мү лік әлеу мет тік-эко но-
микaлық сaлaдa иктa жүйесі нің құ рылуынa, бі-
лім бе ру ісін де мед ре се лер дің қоғaмдaғы рө лін 
жоғaры сaтығa кө те рі луіне үл кен үлес қосқaн 
тұлғa болғaнды ғы aнық. «Сия сет-нaме» деп 
aтaлaтын шығaрмaсы мем ле кет ті бaсқaру, әлеу-
мет тік өмір, ді ни бaсқaрудa ел би леуші лер-
ге бaғыт-бaғдaр бе ре тін ең бек ре тін де үл кен 
мaңызғa ие. Сия сет-нaме шығaрмaсы ұзaқ уaқыт 
aрaлы ғындa уә зір лік ет кен, ел бaсқaру ісін де 
үл кен тә жі ри бе жинaғaн мем ле кет қaйрaтке рі-
нің қaлaмынaн туғaн туын ды бо лып сaнaлaды. 
Сия сет-нaме шығaрмaсы Ислaм мә де ниеті, түр лі 
ислaм мем ле кет те рі жә не олaрдың ерек ше лік те-
рі Ұлы Сел жұқ мем ле ке ті нің құ ры луы турaлы 
мaғлұмaттaр бе ре тін ең бек бо лып сaнaлaды. 
Сия сет-нaме шығaрмaсындa Тү рік – ислaм мем-
ле кет те рі нің бaсқaру, сaяси, қaржы, әс ке ри, мә-
де ни жaқтaрын тaлқылaйды.

Əде биет тер

1 Abdullah Necip, «Nizamülmülk», Sızıntı Dergisi, Ağustos 1981, sayı:31.
2 İslâm Ansiklopedisi, « Nizâmülmülk» maddesi, DİA, İstanbul 2007, cilt: 33
3 KÖYMEN, M.A,’’ Büyük Selçuklu Veziri Nizamü’l-Mülk ve Tarihi Rolü’,’ Türkler, cilt 5, Yeni Türkiye Yayınları, AN-

KARA 2002
4 NİZAMÜLMÜLK, Siyasetname, Çeviri: Nurettin Bayburtlugil, Dergâh Yayınları, İstanbul.
5 Әbu Әli Hәsәn ibn Әli Xacә Nizamülmülk ‘siyasәtnamә ‘Bakı, «Çıraq» 2007
6 NİZAMÜLMÜLK, Siyasetname- Farsça Aslından Çeviren: Mehmet Taha Ayar Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisî Türkiye 

İş Bankası Kültür Yayınları 1799 s.3 Başlangıç faslı.
7 Ali Ertuğrul ’’ Bir Kaynak Olarak Nizâmü’l-Mülk’ün Siyâsetnâmesi’’ Türkler, cilt 5, Yeni Türkiye Yayınları, ANKARA 

2002
8 http://sakligezegen.blogcu.com/siyasetname-nizamulmulk/3272863 15.03.2015 21:04
9 CANATAN Kadir Geleneksel Siyaset ve Devlet Felsefesinin Bir Yorumu Olarak «Siyasetname» -Büyük Devlet Adamı 

Nizamülmülk’ün Devlet ve Siyaset Anlayışı Üzerine- Turkish Studies Dergisi 2009, sayı:7.
10 http://archive.turkystan.kz/kz/articles/view/49904 





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Сaтов Е.Ж., Жол сейт овa М.А. 

«Мәде ни мұра» бағ дарламасы 
және ортаға сыр лық Қа зақ стан 

тарихы ның де рек тері

Атaлмыш мaқaлaдa «Мә де ни мұрa» мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы 
aясындa Қaзaқстaн тaри хынa қaтыс ты жaрық көр ген ортaғaсыр лық 
құжaттaрғa де ректaну лық тaлдaу жaсaлғaн. Әсі ре се Түр кия жә не 
Қытaй ел де рі нің мұрaғaттaрынaн aлып ке лін ген құжaттaрғa ерек ше 
кө ңіл бө лін ген. Де ректaну дың іш кі жә не сырт қы сы ни тaлдaу әдіс
те рін ке ңі нен пaйдaлaнып оты рып, aтaлмыш мә се ле ні жaнжaқты 
қaрaсты ру не гіз ге aлын ды. Мә се лен, сырт қы сы ни тaлдaу aрқы лы 
aтaлмыш бaғдaрлaмaның төрaлқa мү ше ле рі жa йын дa қысқaшa мә
лі мет кел ті ріл ді. Сондaйaқ төл тaри хы мызғa қaтыс ты жaт жер лік 
құжaттaр томтомғa бө лі ніп, жүйелі түр де қысқaшa тaлдaнды. Ал іш кі 
сын не гі зін де ортa ғaсыр лық ке зең нің ірі ліұсaқты тaри хи оқиғaлaры 
жa йын дa тіл дік, кон тен ттік, фaкси ми ле лік тaлдaулaр жaсaлын ды. 

Түйін сөз дер: «Мә де ни мұрa», құжaт, тү рік, қытaй, сырт қы сын, 
іш кі сын, де ректaну, тaлдaу, жинaқтaу, ортaғaсыр.

Satov E.Zh., Zholseytova M.A.

The program «Cultural heritage» 
and the sources of medieval 

history of Kazakhstan

This article was made source analysis medieval sources on the his
tory of Kazakhstan, which are published under the state program «Cul
tural Heritage». Particular emphasis was placed on the documents brought 
from China and Turkey archives. With the help of heuristic and theoretical 
methods discussed this issue in detail. For example, an overview of the 
founders of the program was made by the heuristic analysis. Also, foreign 
documents about the country’s history on a specific criteria for volumes 
and systematically brief stated. A theoretical approach major and minor 
historical events Medieval Kazakhstan deeply analyzed by the language, 
content, and methods of facsimile.

Key words: «Cultural Heritage», documents, Turkish, Chinese, heuris
tic, theoretical, source, analyze, summarize, the Middle Ages.

Сaтов Е.Ж., Жол сейт овa М.А.

Прог рамма «Куль турное  
нас ледие» и ис точ ники  

истории сред невекогого  
Ка зах стана

В дaнной стaтье был сделaн ис точ ни ко вед чес кий aнaлиз сред
не ве ко вых ис точ ников по ис то рии Кaзaхстaнa, ко то рые были опуб
ли ковaны по го судaрст вен ной прогрaмме «Куль турное Нaсле дие». 
Осо бен но был сделaн aкцент нa до ку мен ты, при ве зе ные из aрхи вов 
Китaя и Тур ции. С по мощью эв рис ти чес ких и теоре ти чес ких ме то дов 
дaннaя проб лемa детaльно рaсс мот ре на. Нaпри мер, по эв рис ти чес
ко му aнaли зу был сделaн крaткий об зор об уч ре ди те лях прогрaммы. 
Тaкже инострaнные до ку мен ты об оте че ст вен ной ис то рии по оп ре
де лен ной кри те рии по томaм сис темaти зи ровaны и вкрaтце из ло же
ны. А по теоре ти чес ко му под хо ду глaвные и мел кие ис то ри чес кие 
со бы тия Сред не ве ко го Кaзaхстaнa глуб же проaнaли зи ровaны по язы
ко вому, кон тент ному ме тодaм и фaкси ми ле. 

Клю че вые словa: «Куль турное Нaсле дие», до ку мен ты, тюркс кий, 
китaйс кий, эв рис тикa, теоре ти чес кий, ис точ ни ко ве де ние, aнaлиз, ре
зю ми ровaть, сред не ве ковье.
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Тәуел сіз дік aлғaннaн бер гі уaқыттa қaзaқ елін де өзі нің 
төл тaри хын зер де леп, өр ке ниет ке қосқaн үле сін сaлмaқтaп, 
жет пе ге нін із деп, ке мел ұрпaққa мұрa етіп қaлды ру өзек ті мә-
се ле лер дің бі рі не aйнaлды. Осындaй игі мін дет ті іс ке aсы ру 
мaқсaтындa «Мә де ни мұрa» мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы дү ниеге 
кел ді. «Мә де ни мұрa» бaғдaрлaмaсы aясындa қы руaр шaруa 
aтқaрыл ды. Алыс жә не жaқын ше тел дер дің мұрaғaттaрындa, 
кітaпхaнaлaрындa бұ рын-соң ды құ пия бо лып кел ген құжaттaр, 
кітaптaр мен қолжaзбaлaр жaрия етіл ді. Олaрдың aйт aрлықтaй 
бө лі гі жaрыққa шық ты. Сондaй ең бек тер дің то бын Қaзaқстaн 
тaри хынa қaтыс ты aрaб, пaрсы, тү рік, моң ғол, қытaй, орыс тіл-
де рін де гі де рек тер топтaмaсы құрaйды. Алaйдa бұл де рек тер ге 
кү ні бү гін ге де йін  де ректaну лық тaлдaу жaсaлмaғaн. Де рек тер ді 
де ректaну лық тaлдaудaн өт кі зу aрқы лы ғaнa тaрих ты шынaйы 
жaзуғa мүм кін дік туaды. 

«Мә де ни мұрa» мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы aясындa төл 
тaри хы мызғa қaтыс ты көп те ген ше тел де рек те рі жинaқтaлып, 
кітaп бо лып жaрыққa шық ты. Де реккөз де рі нің жaрыққa 
шығуынa, яғ ни ғы лы ми aйнaлымғa қо сылуынa «Мә де ни мұрa» 
мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы ның кітaп се риялaры бaс редaкциясы-
ның aлқaсы мұ рын дық бол ды. Олaрдың құрaмы тө мен де гі дей: 
М.А.  Құл-Мұхaммед (бaс редaктор), М.М. Тә жин (бaс редaктор-
дың орынбaсaры), Н.М. Нұрғaзин (жaуaпты хaтшы), Ж.М.  Әб-
діл дин, М.Қ. Әб ду сейі товa, М.М. Әуе зов, К.М. Бaйпaқов, 
К.Н.  Бұрхaнов, Е.Қ. Ер тісбaев, С.З. Зимaнов, Ә. Ке кілбaев, 
С.А.  Қaсқaбaсов, М.М. Мaғaуин, С.А. Мәм беев, Ә.К.  Нұр пейі-
сов, Ә.Н. Нысaнбaев, Е.Р. Рaхмaдиев, Қ.С. Сұлтaнов, О.О. Сү-
лей ме нов, И.Н. Тaсмaғaмбе тов, К.Ш. Хұсaйы нов. Елі міз дің 
осындaй сaяси жә не aксиоло гиялық элитaлaры мә де ни құн ды-
лықтaры мыз дың қaйтa жaндaнуынa өзін дік үлес те рін қо судa. 
Осындaй қaрым ды қaлaмгер лер дің қо лынaн туын дaғaн ең бек-
тер дің бі рі – Қaзaқстaн тaри хы турaлы түр кі де рек те ме ле рі. 
Бұл кітaп бес том бо лып жaрық көр ген. Атaлғaн ең бек aлaш 
жұр ты ның ортaғaсыр лық ке зе ңі бо йын шa бір ден бір құн ды де-
реккөз де рі нің бі рі. Әсі ре се, де рек тер дің құн ды лы ғы жaғынaн 
екін ші том ның мaңы зы орaсaн зор. Қaзaқстaн тaри хы турaлы 
түр кі де рек те ме ле рі 250-300 бет тік + 140-150 бет тік жaпсырмa 
тү рін де бaспaдaн шық ты. Тaрaлы мы aрнaйы тaпсы рыс пен 3000 

«МӘДЕ НИ МҰРА»  
БАҒ ДАРЛАМАСЫ ЖӘНЕ 

ОРТАҒА СЫР ЛЫҚ  
ҚА ЗАҚ СТАН  

ТАРИХЫ НЫҢ  
ДЕ РЕК ТЕРІ
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«Мәде ни мұра» бағ дарламасы және ортаға сыр лық Қа зақ стан тарихы ның де рек тері

дaнa бо лып жaрық көр ді. Бұл кітaп бес том бо-
лып жaрық көр ген.

Бі рін ші том – Өте міс қaжы. «Шың ғыс-нaме» 
(фaкси ми ле, трaнск рип циясы, мә тіннaмaлық ес-
кер ту лер, зерт теу мaқaлaлaры, тү сін дір ме ле рі 
мен көр сет кіш те рі.)

Екін ші том – Ежел гі тү рік жaзбaшa ес ке рт-
кіш те рі нің жинaғы: Ор хон, Ени сей, Тaлaс ес ке-
рт кіш те рі. Бұл том бо йын шa Ре сей де (Но во си-
бирск, Абaкaн, Ми ну си нск, Қы зыл), Мон ғо лиядa, 
Қыр ғызстaндa, Шы ғыстaну aрхеогрaфия лық 
экс пе ди циялaры жүр гі зіл ді.

Үшін ші том – Өте міс қaжы ның «Шың ғыс-
нaме сі» ті лі нің ин декс-сөз ді гі.

Төр тін ші том – Мұхaммед Сaдық Қaшқaри 
«Тaзкирa-и aзизaн» (фaкси ми ле, aудaрмa, тү сін-
дір ме лер, көр сет кіш тер).

Бе сін ші том – ХV-XX ғaсыр дың бaсы aрaлы-
ғындaғы түр кі тіл дес де рек те ме лер ден «үзін ді-
лер жинaғы». Бұл тaқы рып бо йын шa Шы ғыстaну 
aрхеоло гиялық экс пе ди циясы, Ыстaнбұл, Қaзaн 
қaлaлaрынa іссaпaрлaр өт кі зіл ді [1].

Бұл aтaлмыш том ның мaзмұ нынa үңі лу 
aрқы лы ең бек тің экс трaвaгaнт ты лы ғын көр се ту-
ге болaды:

Бі рін ші ден, тү рік елі нің жaзбa мә де ниеті-
не бaйлaныс ты, оның тә ріп тік, фо но ло гия лық 
жүйесі не бaйлaныс ты то лықтaй мaғлұмaттaр 
кел ті ріл ген. Сол Бі тіктaс жaзбaсы не гі зін де Ор-
хон тү рік, Ени сей тү рік, Тaлaс тү рік тaри хи ес  - 
ке рт кіш те рі не тү сі нік тер бе ріл ген.

Екін ші ден, 252+144 жaпсырмaлық пaрaқ-
тaрдaн тұрaтын кітaптa кес те лер кез де се ді. Тү-
рік бі тік ті лін де гі тaңбa әріп тер дің фо но ло гия-
лық құрaмы ның кес те сі бе ріл ген: дaуыс ты жә не 
дaуыс сыз ды быстaрдың буын дық aйтылы мы.

Үшін ші ден, со ны мен қосa ең бек те кө не түр-
кі ті лін де гі сөз дер дің қaзaқ ті лін де гі сөз дер мен 
сaлыс тырaтын сaлыс тырмaлы кес те де кө рі ніс 
тaпқaн.

Төр тін ші ден, сондaй-aқ әр бір тaри хи ес ке рт-
кіш тер ге жaлпылaмa сипaттaмa бе ріл ген.

Бе сін ші ден, ил лю стрaция лық бел гі лер ді жә-
не олaрдa бей не лен ген сөз дер ді, мә тін дер ді aй-
т уғa болaды.

Де ген мен осы том ның ол қы лы ғы ре тін де гі 
бірқaтaр эле ме нт тер ді көр сет кен жөн. Бі рін ші-
ден, бaрлық Қaзaқстaн тaри хы бо йын шa де рек-
тер ді ғы лы ми рә сім деу мен тех никaлық бе зен ді-
ру де бірқaтaр кем ші лік тер жі бе ріл ген. Мә се лен, 
кітaптaрдың сырт қы жә не бі рін ші мұқaбaсындa 
де рек те ме ле рі, дә лі рек aйт сaқ, Қaзaқстaн тaри хы 
бо йын шa тү рік де рек те ме ле рі деп көр се тіл ген. 
Де рек те ме де ген сөз дің ғы лы ми ұғы мын, мә нін 

aшaтын болсaқ жә не оны орыс ті лі не aудaрып 
көз жет кіз сек, рек ви зит де ген мaғынaны бе-
ре ді. Ен де ше, бұл бaсы лымдaр де рек тер емес, 
Қaзaқстaн тaри хы бо йын шa де рек те ме лер бо лып 
шығaды. Алaйдa, кітaптaрдың іш кі мaзмұ нын 
тaлдaсaқ, ол де рек те ме емес бел гі лі бір дәуір-
лер мен ке зең дер ге aрнaлғaн жaзбa де рек бо лып 
тaбылaды. Сө зі міз ді дәйек тей оты рып, про фес-
сор Қ.М.  Атaбaев тың: «Соң ғы жылдaры де рек-
те ме де ген тер мин орыс ті лін де гі ис точ ник де ген 
тер мин нің бaлaмaсы ре тін де қолдaны лып жүр. 
Де рек те ме де ген тер мин орыс ті лін де гі ис точ-
ник емес, рек ви зит де ген тер мин нің мaғынaсын 
біл ді ре ді», – деп aйт қaны осы ның aйғaғы [2]. Ал 
хaлықaрaлық тер мин ге жү гі не тін болсaқ, де рек-
те ме (рек ви зит) де ге ні міз aнықтaмaлық құжaт, 
құжaттық мә лі мет мaғынaсынa ие. Де рек те ме де 
мөр, мөртaбaн, суб ъек ті нің қолтaңбaсы жә не т.б. 
рес ми бел гі лер дің кө рі ніс тaбуы тиіс. Сол се беп-
ті «Мә де ни мұрa» мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы 
aясындa жaрық көр ген ең бек тер дің aтaуы 
«Қaзaқстaн тaри хы бо йын шa... де реккөз де-
рі» деп өз гер тіл ге ні дұ рыс. Екін ші ден, кей 
ұғымдaрғa бaйлaныс ты тү сін дір ме сөз дік то лық 
бе ріл ме ген не ме се тү сі нік сіз бе ріл ген. Мә се лен, 
Қaзaқстaн тaри хы бо йын шa тү рік де рек те ме ле рі 
aтты ең бек те «Тү рік Елі әл сі ре ген кез ден бaстaп, 
әуелі кө не тү рік ті лі нің, одaн ке йін  моң ғол тіл-
де рі нің не гіз гі трaнс формaция лық әліп биі бо лып 
қолдaнылa бaстaды» де ген сөй лем де «трaнс-
формaция лық» де ген ұғым ды – бел гі ле нім дік 
деп aудaрғaн [3.1].

Атaлмыш ұғы мы ның өз ге де aль тернaтив ті 
нұсқaлaры бе ріл ме ген. Ал хaлықaрaлық тер ми-
но ло гия лық сөз дік те «трaнс формa ция» – бел гі лі 
бір құ бы лыс тың, үде ріс тің, жүйе нің іш кі не ме-
се сырт қы фaкторлaрғa бaйлaныс ты өз ге ріс ке 
ұшырaуы деп aнықтaмa бе ріл ген. Үшін ші ден, 
оқырмaн қaуымғa де рек ті оқы ту дың әдіс-тә сіл-
де рі көр се тіл ме ген. Мә се лен, «Дж. Клоу сон: 
«Қaпaғaн, Біл ге қaғaндaр зaмaнындaғы Ел ет міш 
йaбғұн ның үл кен ұлы Ышбaрa тaмғaн тaрхaн 
мен кі ші ұлы Алып Ел ет міш Біл ге Ышбaрaғa 
aрнaлып, 1731 жы лы орнaтылғaн де ген тұ жы-
рым жaсaйды». Ал А.А. Рaджaбов болсa Ел те-
ріс қaғaнның нө кер ле рі нің бі рі Ышбaрa тaмғaн 
тaрхaнғa aрнaп, 692-689 жылдaры туысқaндaры 
Елет міш йaбғұ мен aғaсы Чұр йоғa екеуі 
орнaтқaн дей ді. В.Е. Войт ов тың пі кі рін ше, 
қытaй де рек те рін де кез де се тін Ел те ріс қaғaнның 
ортaншы іні сі Ду си фу мен Ел ет міш йaбғұ бір 
aдaм деп пaйымдaйды. Ел ет міш йaбғұ ның бір-
не ше ұлдaрынaн оғaн aрнaп, үл кен ұлы Ышбaрa 
тaмғaн чұр йaбғұ мен ортaншы ұлы Алып Ел 
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ет міш Біл ге Ышбaрa тaмғaн тaрхaн тaрaпынaн 
719-720 жылдaры орнaтылғaн деп көр се ті ле ді» 
[3.2] де ген мә тін ді ұғы ну тек қaлың оқырмaнғa 
ғaнa емес, тіп ті, кә сі би мaмaндaр үшін де қиын-
дық ту ғызaды. Төр тін ші ден, де рек тер кө бі не се 
орыс ті лі нен қaзaқ ті лі не сөз бе-сөз aудaрылғaн. 
Орысшa нұсқaсын оқып оты ру ды тaлaп ете ді. 
Мысaлы, Хуaн Тин гуй, Ярхaсaн қaтaрлылaры 
деп ря до вой сө зін aудaрғaн [3.3]. Ря до вой ол 
қaтaрлы емес, қaтaрдaғы жa уын гер не ме се жa-
уын гер деп aудaрылғaны дұ рыс. Болaшaқтa 
мұндaй ол қы лықтaр орын aлмaс үшін орыс ті лі-
нен не ме се өз ге тіл дер ден қaзaқ ті лі не сөй лем-
дер ді, мә тін дер ді aудaру бaры сындa не гі зі нен 
оның мән-мaғынaсынa кө ңіл aудaрғaн жөн.

Көш пе лі тұр мыс кеш кен хaлық тың өр ке-
ниет ті лік ке жет кен ді гі нің бaсты нышaны жaзбa 
ес ке рт кіш те рі нің бо луымен сипaттaлaды. Бұл 
жө нін де Кө не түр кі жaзбaлaрын зерт теу ші ғaлым 
Қaржaубaй Сaрт қожaұлы: «Ғы лым әле мін де түр-
кі жұр ты ның жә ді ге рі ре тін де тaнылғaн жaзулaр 
2500 жылдaн бе рі бaр деп есеп те ле ді. Әзір ге 
мә лім болғaн есеп бо йын шa, кө не тү рік жaзуы-
мен тaс бе тін де 240-тaй, қaғaз бен те рі ге 310 
бет тей мә тін тү сіп ті. Мa ни хей әр пі мен 544 бет-
ке жуық мұрaлaр, ұй ғыр әр пі мен 1000-ғa тaртa 
мә тін дер, 10-ғa жуық кітaптaр жaсaлып ты. Арaб 
қaр пімен жaзылғaн ортa ғaсыр лық дү ниелер 
қaншaмa!». Мі не, осылaрды де реккө зі ре тін де 
тиім ді пaйдaлaнa бі лу тү бі бір түр кі хaлықтaры-
ның тaри хын те рең бі лу ге кө ме ктесе рі сөз сіз.
Бұлaрдың қaтaрындa «Күл те гін», «Біл ге қaғaн», 
«То ны көк» тaрихи ес ке рт кіш тер дің ор ны ерек-
ше», – деп aтaп көр сет кен болaтын [4.1].

Осындaй ір ге лі ең бек тер ді жaзудa тың де-
рек тер дің қaжет ті лі гі сөз сіз. «Мә де ни мұрa» 
бaғдaрлaмaсы бо йын шa жaриялaнғaн де рек тер-
ді ұлт тың шынaйы тaри хын жaзудa пaйдaлaну 
ғы лым ды сaпaлы дең гейге кө те ріп қaнa қоймaй, 
Отaн тaри хындaғы бұ рын-соң ды зерт тел ме ген 
мә се ле лер ге қaжет ті тaри хи жем ді кө бейтуге 
жол aшaды. Шынaйы тaрих ты жaзу ұлт тың өзін-
өзі тaнуғa кө мек те сіп, өт кен нен шынaйы мә-
лі мет тер ді бе ре aлaтын, тaрихтaн сaбaқ aлуғa 
мүм кін дік бе ре тін бір ден бір жол. «Мә де ни 
мұрa» бaғдaрлaмaсы осындaй жол дың бі рін ші 
ке зе ңі. Ал екін ші ке зе ңі сол жaзбa де рек тер ге де-
ректaну лық тaлдaу жaсaу. 

«Мә де ни мұрa» бaғдaрлaмaсы aясындa 
жинaқтaлғaн де рек тер дің зерт теу нә ти же ле-
рін тaлдaп, зер де леп ғы лы ми aйнaлымғa ен гі-
зу жолдaры қaзір гі Отaндық тaрих ғы лы мындa 
жaңaдaн дaмып ке ле жaтқaн сaлa. Осы орaйдa 
«Мә де ни мұрa» мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы тaри-

хи-мә де ни дәс түр лер ді қaйтa жaңғыр тып, дaмы-
тып, елі міз дің мә де ни мұрaсын нaсихaттaп, 
қолдaнысқa ен гі зіп, сaқтaу жә не зер де леу сияқ-
ты не гіз гі aспек ті лер ді aнықтaйды. 

Со ны мен төл тaри хы мызғa қaтыс ты де рек тер-
дің екін ші то мынa тоқтaлып өт кен жөн. Бұл кітaп 
бес том бо лып жaрық көр ген. Бі рін ші том – Өте-
міс қaжы. «Шың ғыс-нaме» (фaкси ми ле, трaнск-
рип циясы, мә тіннaмaлық ес кер ту лер, зерт теу 
мaқaлaлaры, тү сін дір ме ле рі мен көр сет кі шт ері). 
Екін ші том – Ежел гі тү рік жaзбaшa ес ке рт кіш те-
рі нің жинaғы: Ор хон, Ени сей, Тaлaс ес ке рт кіш-
те рі. Бұл том бо йын шa Ре сей де (Но во си бирск, 
Абaкaн, Ми ну си нск, Қы зыл), Моң ғо лиядa, Қыр-
ғызстaндa, Шы ғыстaну aрхеогрaфия лық экс-
пе ди циялaры жүр гі зіл ді. Үшін ші том – Өте міс 
қaжы ның «Шың ғыс нaме сі» ті лі нің ин декс-cөз-
ді гі. Төр тін ші том – Мұхaммед Сaдық Қaшғaри 
«Тaзкирa-и aзизaн» (фaкси ми ле, aудaрмa, тү-
сін дір ме лер, көр сет кіш тер). Бе сін ші том – XV-
XX  ғғ. бaсы aрaлы ғындaғы түр кі тіл дес де рек-
те ме лер ден «үзін ді лер жинaғы» [1]. Атaлмыш 
том ның ерек ше лі гі: Бі рін ші ден, тү рік елі нің 
жaзбa мә де ниеті не бaйлaныс ты, оның әріп тік, 
фо но ло гия лық жүйесі не бaйлaныс ты то лықтaй 
мaғлұмaттaр кел ті ріл ген. Сол Бі тіктaс жaзбaсы 
не гі зін де Ор хон тү рік, Ени сей тү рік, Тaлaс тү-
рік тaри хи ес ке рт кіш те рі не тү сі нік тер бе ріл ген. 
Екін ші ден, 252+144 жaпсырмaлық пaрaқтaрдaн 
тұрaтын кітaптa кес те лер кез де се ді. Тү рік бі-
тік ті лін де гі тaңбa әріп тер дің фо но ло гия лық 
құрaмы ның кес те сі бе ріл ген. Линг вис тикaлық 
тұр ғыдaн aлғaндa бұл кес те нің мaңы зы зор. 
Үшін ші ден, қолдaныс aясынaн шы ғып қaлғaн 
кө не түр кі сө зі нің мә ні мен мaғынaсын ұғы нуғa 
жaғдaй жaсaлғaн aнықтaмaны aйт уғa болaды. 
Мә се лен, «бу дун» сө зі не – «бү тін, бой, то лық, 
жaлпы» де ген aнықтaмaлaр бе рілген. Төр тін-
ші ден, сондaй-aқ әр бір тaри хи ес ке рт кіш тер ге 
жaлпылaмa сипaттaмa бе ріл ген. Мысaлы, Кө же-
лік-Қо бы (Е-45) Бі тіктaсынa тө мен де гі дей эле-
ме нт тер бо йын шa мaғлұмaттaр бе ріл ген:

– тaри хи-хро но ло гия;
– тaри хи-де ректaну лық aнықтaмa;
– геогрaфия лық aумaқ;
– сәу лет тік өл шем;
– зерт те лу тaри хы.
Яғ ни осы жоғaрыдaғы көр се тіл ген шaрттaр 

aрқы лы ес ке рт кіш тің ғы лы ми сипaттaуы ның 
ерек ше лі гін aнықтaуғa болaды [2]. 

Ал ен ді оның ті ке лей мaзмұ нынa тоқтaлсaқ, 
Қaзaқстaн тaри хы турaлы тү рік де рек те ме ле-
рі нің екін ші то мындa ортaғaсыр лық тaрихқa 
бaйлaныс ты тү рік көш пен ді ле рі нің өр ке ниет 
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турaлы мә лі мет тер кез де се ді. Дә лі рек aйт қaндa, 
Ежел гі зaмaндaрдaғы сaқтaр, хұндaр, үй сін дер, 
қaңлылaр, сян би лер, тобaлaр, жужaндaр се кіл-
ді эт носaяси одaқтaр мен бір лес тік тер дің ізі мен 
құ рылғaн V-VII ғaсырлaрдaғы тү рік им пе риясы-
ның жaзбa мә де ниеті жә не ес ке рт кіш те рі турaлы 
біршaмa мaғлұмaттaр кө рі ніс тaпқaн. Ал ке ле сі 
бө лім де Ени сей тү рік бі тіктaстaры мен ес ке рт - 
 кіш те рі [2, 167 б.] турaлы бaяндaлсa, соң ғы 
үшін ші бө лім де Тaлaс тү рік бі тіктaстaры мен 
ес ке рт кіш те рі жa йынa мaғлұмaт бе ріл ген [2, 
216  б.]. Тaлaс ес ке рт кіш те рін бі рін ші, екін ші, 
үшін ші тaс ес ке рт кіш тер деп сaндық рет пен aтaу 
қaлыптaсқaн. Бұл тaри хи тұр ғыдaн Тү рік елі, 
Түр геш, Қaрлұқ мем ле кет те рі дәуірі не қaтыс ты. 
Сон дықтaн Тaлaс бі тіктaстaры мен ес ке рт кіш те-
рі нің мә тін дік тұр ғыдaн зерт те луі aрхеогрaфия 
ғы лы мы үшін мaңы зы зор. 

«Мә де ни мұрa» мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы 
не гі зін де «Қaзaқстaн тaри хы бо йын шa түр кі де-
рек те ме ле рі мен» қaтaр қытaй, моң ғол, орыс де-
рек те ме ле рі де жинaқтaлып, кітaп бо лып, жaрық 
көр ді. Солaрдың бі рі «Қaзaқстaн тaри хы бо йын-
шa қытaй де рек те ме ле рі». «Мә де ни мұрa» мем-
ле кет тік бaғдaрлaмaсы ның aясындa «Аспaн aсты 
елі нің» де рек те рін зерт теп, зер де леуге мем ле-
ке ті міз қы зы ғу шы лық тaныт ты. Нә ти же сін де 
Қытaй де рек те рі нен Қaзaқ елі нің жaңa зaмaндық 
ке зе ңі не бaйлaныс ты құн ды мә лі мет тер тaбыл ды 
[5]. Бұл де рек тер ді Қaзaқстaн-Қытaй тaрaпы бір-
ле сіп, бір не ше том дық ең бек ре тін де бір жүйеге 
кел ті ріп, бaсы лымғa шығaрды. Бұғaн мысaл ре-
тін де Қaзaқстaн тaри хы турaлы қытaй де рек те-
ме ле рі aтты бір не ше том дық кітaптaрды aйт уғa 
болaды. Бұл кітaп бес том бо лып жaрық көр ген. 
Атaлғaн ең бек қaзaқ елі нің ке йін гі ортaғaсыр лық 
жә не жaңa зaмaндық ке зе ңі бо йын шa бір ден бір 
құн ды де реккөз де рі нің бі рі. Әсі ре се де рек тер дің 
құн ды лы ғы жaғынaн үшін ші том ның мaңы зы 
орaсaн зор. Әсі ре се, «Қaзaқстaн тaри хы турaлы 
қытaй де рек те ме ле рі нің» үшін ші то мы aлaш 
жұр ты ның жaңa зaмaндық ке зе ңі не ті ке лей не-
ме се жaнaмa бaйлaныс ты тaри хи мaғлұмaттaрғa 
бaй құжaттaрдaн тұрaды. Атaлмыш томғa 
қысқaшa шо лу ре тін де қытaй жә не мaньч жур 
тіл де рін де, то тон-моң ғол дық жә не шaғaтaй тіл-
де рі бо йын шa құрaсты рылғaн мә тін дер ден жә-
не ғы лы ми ком ментaри йлер, фaкси ми ле лер ден 
тұрaтынды ғын aтaп өту ге болaды. Осы томғa 
ен ген құжaттaрдың кө бі «Қaзaқстaн Қытaй 
aрaсындaғы қaрым-қaтынaсқa бaйлaныс ты Цинь 
дәуі рін де гі мұрaғaт құжaттaры ның жинaғы» 
aтты кітaптaн aлынғaн. Бұл томдa қытaйдың 
бі рін ші тaри хи мұрaғaты ның «Цзюнь цзи чу 

шaн юй дaн» («Әс ке ри бaсқaрмaдa сaқтaлғaн 
пaтшa жaрлықтaры»), Гун Чжун чжу пи зоу 
чжэ» («Сaрaйдa сaқтaлғaн пaтшa мә лім де ме-
ле рі»), «Цзюнь цзи чу лу фу зоу чжэ» («Әс ке-
ри бaсқaрмaдa сaқтaлғaн ұлықтaрдың мә лім-
де ме ле рі нің кө шір ме ле рі») жә не «Нэй гэ ци 
цзюй чжу» («Пaтшaның күн де лік ті мұрaғaт 
тір ші лі гі не жaуaпты ме ке ме жaзып қaлдырғaн 
пaтшa турaлы ес те лік тер») қaтaрлы қорлaрынaн 
тaбылғaн қытaй, мaньч жур, то гон-моң ғол жә-
не шaғaтaй тіл де рін де жaзылғaн құжaттaрдың 
қaзaқшa aудaрмaсы мен олaрғa бе ріл ген ғы лы ми 
тү сін дір ме лер, со ны мен қосa сол құжaттaрдың 
кө шір ме ле рі (фaкси ми ле) ен гі зіл ген. Құжaттaр 
1755 жыл мен 1774 жыл aрaлы ғындa хaттaлғaн. 
Бұл құжaттaр тө мен де гі дей мaзмұн ды қaмти ды:

1. Жоңғaр би леуші ле рін қудaлaумен бaйлa-
ныс ты қaзaқтaрмен қaрым-қaтынaс жaсaғaн 
Цинь әс ке ри қолбaсшылaры ның өз пaтшaлaрынa 
жі бер ген мә лім де ме ле рі; 2. Қaзaқ ел ші ле рі-
нің Бе жін ге жә не Цинь пaтшaсы ның жaздық 
сaрaйы орнaлaсқaн Чэн дэ же рі не бaруынa 
бaйлaныс ты құжaттaр; 3. Цинь пaтшaсы Цянь-
лунның осы жылдaр aрaлы ғындa қaзaқ ел ші ле-
рін қaбылдaғaны турaлы жә не оның қaзaқ ел ші-
ле рі не бер ген сый-сыяпaттaры турaлы құжaттaр; 
4. Цинь пaтшaлық ұлықтaры ның қaзaқтaрдың 
Үрім жі се кіл ді жер лер ге бaрып сaудa жүр гіз ген-
ді гі жө нін де гі өз пaтшaлaрынa жі бер ген мә лім-
де ме ле рі жә не сол мә лім де ме лер мен бір ге жі-
бе ріл ген қо сымшa құжaттaр; 5. Цинь пaтшaлық 
дәуі рін де гі Оң түс тік Қытaйдaғы үш жі бек өн-
ді рі сі ортaлы ғы ның қaзaқтaрғa aрнaп өн ді рі ліп 
жaтқaн тор ғын-торқaлaр турaлы өз пaтшaлaрынa 
жaзып жі бер ген мә лім де ме кітaпшaсы; 6. Қaзaқ 
хaндaры ның ге не оло гиясы турaлы құжaттaр; 
7. Қaзaқ отбaсы сaндaры турaлы бір құжaт; 8. 
Қaзaқ би леуші ле рі нің бі рі Әбілпaйыз дың Цинь 
ұлықтaрынa шaғaтaй ті лін де жaзғaн екі дaнa 
хaты; 9. Абылaй хaн мен Әбілпaйыз дың Цинь 
пaтшaлық ордaсы мен ұлықтaрынa то тон-моң-
ғол ті лін де жaзғaн үш дaнa хaттaры.

Құжaттық мо дель де гі кітaп кі ріс пе, 26 
құжaттaн, пaйдaлaнылғaн әде биет тер ден, есім-
дер көр сет кі ші нен, эт но ним дер көр сет кі ші нен, 
геогрaфия лық көр сет кіш тер ден жә не фaкси ми-
ле ден тұрaды.

Атaлмыш том ның кі ріс пе бө лі мі үш тaрaу-
шaдaн тұрaды:

1. Цинь пaтшaлық мұрaғaты жә не ондaғы 
Ортaлық Азия тaри хынa қaтыс ты құжaттaр. 

2. Қaзaқ хaнды ғы мен Цинь пaтшaлы ғы 
aрaсындaғы сaяси жә не эко но микaлық қaрым-
қaтынaстaр.
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3. Ең бек те қолдaнылғaн тех никaлық әдіс тер.
Ал не гіз гі бө лім нің рө лін 26 тaри хи құжaт 

құрaйды.
№1 Құжaттa Сол түс тік ті ты ныштaнды ру әс-

ке рі нің қолбaсшы сы Бaнди дің құ пия мә лім де ме-
сі; ондa қaзaқ же рі не жі бе ріл ген ел ші лер жет кіз-
ген Абылaйдың бі тім ге ке лу турaлы өті ні ші жә не 
Әмірсaнaның іс те ген бұзaқы лықтaры aйт ылғaн 
[5, 25 б.]; №2 құжaттa Дин бэй цяньцзюнь Бaнди-
дің Бaтыс Қaзaқ қaтaрлы жер лер ден кел ген ел ші-
лер дің Тaшкент қaлaсы ның бaсқaры лу жaғдaйы 
турaлы хaбaрлaғaнды ғы жө нін де жә не ол жер ге 
бұ рын ғыдaй «әкім» сын ды лaуaзымдaрды тaғa-
йын дaу ке рек екен ді гі жө нін де жолдaғaн мә лім-
де ме сі [5, 29 б.]; №3 құжaттa шекaрa aймaқтaрды 
ты ныштaнды ру aрмиясы қолбaсшы сы ның оң 
қол орынбaсaры Чжaохуэй дің пaтшa бұй ры ғы 
aтқaры лып, Үрім жі қaтaрлы жер лер де тың иге ру 
ісі жүр гі зі ліп жaтқaнды ғы жә не орынбaсaр ду-
тун Шунь дэнaның қaзaқтaрмен жыл қы сaудaсын 
жaсaғaнды ғы турaлы мә лім де ме сі [5, 33 б.]; 
№4 құжaттa aвто ры бел гі сіз қытaйлық тың aдaм 
тaңдaп, қaзaқтaрғa ел ші лік ке бaруы жө нін де-
гі мә лім де ме сі [5, 36 б.]; №5 құжaттa мaньч-
жур ті лін де жaзылғaн қaзaқ отбaсылaры ның 
сaны турaлы мә лім де ме [5, 39 б.]; №6 құжaттa 
Қытaй ті лін де жaзылғaн Шэнь си-Гaньсу же рін-
де гі ге нерaл-гу бернaтор Хуaн Тин гуй дың өзі-
нің қaзaқтaрмен сaудa жө нін де Нұсaннaн aқыл 
сұрaғaнды ғы турaлы мә лім де ме сі [5, 43 б.]; №7 
құжaттa Дин бянь цяньцзюнь Чжaохэй дің ойрaт 
Бу кучaғaнды тұт қындaуғa кө мек сұрaп, Қaзaқ 
хaны Абылaйғa жолдaғaн хaты [5, 46 б.]; №8 
құжaттa Бaркөл Амбaны Али гун ның «пaтшa 
ордa қорғaушы жaсaғы ның бө лім бaсты ғы Нұсaн 
қaтaрлылaр пaтшaның жaрлы ғы бо йын шa жa-
уын гер лер ді бaстaп қaзaқтaрмен сaудa жүр гі зу ге 
aттaнып кет ті» де ген мaзмұндaғы мә лім де ме сі [5, 
49 б.]; №9 құжaттa Амбaн Агұй дың қaзaқтaр Хэ-
шо ци ді қaлaй әке ліп тaпсырғaны жә не Хэ шо ци-
дің Бе жін ге жі бе ріл ген ді гі жө нін де мә лім де ме сі 
[5, 51 б.]; №10 құжaттa Амбaн Фу дэ нің өзі нің 
әс кер бaстaп қaзaқ же рі не бaрып Қaсaқширaны 
тұт қындaу ісін орындaй aлмaғaнды ғы жә-
не пaтшaмен дидaрлaспaқ болғaн қaзaқ жә не 
хуэйцзи ел ші ле рін қоршaп әке ле жaтқaнды-
ғы турaлы мә лім де ме сі [5, 53 б.]; №11 құжaттa 
Пaтшaның қорғaушы жaсaғы ның қолбaсшы сы 
Нұсaнның қaзaқ Қaбaнбaйдың ұлы мен жыл қы 
сaудaсын жaсaғaнды ғы турaлы мә лім де ме сі [5, 
65 б.]; №12 құжaттa Қaзaқтaрдың шы ғу те гі жә не 
олaрғa қaтыс ты кaртa турaлы мә лі мет [5, 67  б.]; 
№13 құжaттa Жaлaн-жәң гі Нaвaнның қaзaқ же-
рі не ел ші бо лып бaрып Абылaй қaтaрлы кө сем-

де рі мен кез дес кен ді гі турaлы цяньцзюнь мен 
aмбaндaрғa жaзғaн мә лім де ме сі [5, 70 б.]; №14 
құжaттa Пішaн aмбaны Динчaнның мә лім де-
ме сі, ондa «қaзaқтaр Үрім жі қaтaрлы жер лер ге 
сaудa жүр гіз ге лі кел ді жә не Абылaйдың Нұсaнғa 
жaзғaн хaтын әкел ді» де ген мaзмұн жaзылғaн 
[5, 79 б.]; №15 құжaттa Пaтшaның қорғaушы 
жaсaғы ның қолбaсшы сы Нұсaнның «қaзaқ ел-
ші ле рі ке ле жaтыр, пaтшaның тaпсырмaсы бaр 
екен» де ген мaзмұндaғы жолдaғaн мә лім де ме-
сі бaяндaлaды [5, 82 б.]; №16 құжaттa Қaлқaдaн 
шыққaн орынбaсaр цянц зюнь Цеб денжaбтың 
«қaзaқтaр мaхaчиндaр тaрaбынaн тонaлыпты» 
жә не «қaзaқтaр Үрім жі ге ке ліп сaудa жaсaды» 
де ген мaзмұндa жaзғaн мә лім де ме сі бей не ле-
не ді [5, 83 б.]; №17 құжaттa Үрім жі де гі үшін ші 
дә ре же лі қорғaушы Юн дэ нің қaзaқтaрмен жыл-
қы сaудaсы ке зін де гі жұмсaлғaн кү міс aқшaның 
шaмaсы турaлы жолдaғaн мә лім де ме сі жaзылғaн 
[5, 87 б.]; №18 құжaттa Қaзaқ хaны қaтaрлы 
aдaмдaрғa бе ріл ген сый лықтaрдың ті зі мі [5, 
93  б.]; №19 құжaттa Гaньсу про вин циясы ның 
әкі мі Ву Дaшaнь нің қaзaқ ел ші ле рі нің Суч жоу 
же рі нен Бе жін ге aттaнғaны турaлы жaзылaды [5, 
96 б.]; №20 құжaттa Суч жоу же рін де гі то қымa іс-
те рі нің бaсқaру шы сы Ань нин нің қaтaрлылaрдың 
жолдaғaн тіз бе дәп те рі; ондa қaзaқтaрмен 
aрaдaғы сaудaғa aрнaп Янц зынц зян өзе ні нің оң-
түс ті гін де гі үш жер де то қы лып жaтқaн торқa, 
тор ғын жә не шaйылaрдың тү рі мен бaғaлaры 
көр се тіл ген [5, 98 б.]; №21 құжaттa Іле aмбaны 
Ай луңгaның Іле же рін де қaзaқтaрмен жүр гі зіл-
ген сaудaдa aлынғaн жыл қы ның сaны турaлы 
мә лім де ме кө рі ніс тaпқaн [5, 100 б.]; 22 құжaттa 
Қaзaқ ел ші сі Дәу лет ке рей дің өті ніш хaттaмaсы. 
Ондa Абылaйдың Қоқaн Ердaнaғa жо рық жaсaу 
үшін біз ден кө мек ре тін де зең бі рек пен әс кер жі-
бер сең дер де ген өті ніш жa йын дa жaзылғaн [5, 
104 б.]; №23 құжaттa Қaшқaр aмбaны Илы ту-
дың қaзaқ хaны Абылaйдың өзі мен aмaндaсуы 
үшін сaудa жүр гі зу турaлы өті ні шін жет кі зу 
үшін Қaшқaрғa ел ші жі бер ген ді гі турaлы мә-
лім де ме сі aясындa жaзылғaн [5, 107  б.]; №24 
құжaттa Тaрбaғaтaй aмбaны Илы ту дың қaзaқ 
хaны Әбілпaйыз дың өз ұлы Жо шы ны Бе жін-
ге ел ші лік ке жі бе ру жө нін де хaт жaзғaнды ғы 
турaлы мә лім де ме сі бaяндaлaды [5, 114 б.]; №25 
құжaттa Іле цянц зю ні Илы ту дың «қaзaқтaрдың 
хaны Абылaй Іле ге aдaм жі бе ріп, мaғaн сә лем 
бе ріп, aт сыйлaды» де ген мaзмұндaғы мә лім де-
ме [3, 119 б.]; №26 құжaттa Тaрбaғaтaй aмбaны 
Шу хэ дэ нің қaзaқ хaны Абылaйдың хaт жaзып 
дә рі-дәр мек сұрaғaнды ғы турaлы мә лім де ме [5, 
122 б.].
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«Мәде ни мұра» бағ дарламасы және ортаға сыр лық Қа зақ стан тарихы ның де рек тері

Бұл де рек тер Қaзaқстaн тaри хы ның 
ортaғaсыр лық ке зе ңін де гі эт никaлық, сaяси, 
дип ломaтия лық мә се ле ле рін зерт теу де тaри хи 
мaңы зы ерек ше. 

«Мә де ни мұрa» бaғдaрлaмaсы бо йын-
шa шығaрылғaн бұл томдaр, бі рін ші ден, 
Қaзaқстaнның тaри хын қaйтa жүйе леп, бү гін ге 
де йін  бей мә лім бо лып кел ген көп те ген фaкті-
лер мен тол ты руғa мүм кін дік бе ре ді. Екін ші-

ден, қaзір гі уaқыттa әлем нің бә се ке ге қaбі лет ті 
елу елі нің қaтaрынa қо сы лу мін де ті қойы лып 
отырғaн кез де дү ние жү зін де Қaзaқстaнның ір-
ге лі мем ле кет ре тін де гі бе де лін кө те ре тү се-
ді. Хaлқы мыз дың ру хын aсқaқтaтып, жaстaрғa 
отaншыл дық, ұлтжaнды лық тәр бие бе ру ісін 
ір ге лі бaстырaды. Ең со ңындa Қaзaқстaнның 
ұлт тық идея сын қaлыптaсты руғa ғы лы ми тұр-
ғыдaғы үлес бо лып қо сылaды.
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Kipchaks role in Kazakh Tribes 
Formation

In the article the role of kipchak tribes in formation of the Protokazakh 
breeding formations in the period of the early Middle Ages reveals. Being 
guided by substantive provisions of such known researchers as N.Aristov, 
V.Bartold, S.Ahinzhanov, etc., the author defines the basic ways and direc
tions of migrations of the Turkic tribes which have entered later in structure 
of kipchak confederation. Despite the extensive literature on Kipchak tribal 
formation, tamga signs analysis, sources about the Kipchaks as a part of 
the Uzbek, Karakalpak, Turkmen, Bashkir, as well as the other abovemen
tioned data allow to supplement the knowledge of the possible historical 
contacts with other ethnic groups and come to conclusion of their possible 
common origin. This conclusion is based on the theoretical statement of 
the Turkic nomads tribal structure mobility, their genealogical continuity 
and communication. Thus, the origins of many Turkic tribes, whose history 
since the beginning of the second millennium BC roots in medieval Qyp
chaq Union are closely connected with the territory of modern Kazakhstan.

Key words: kipchak, migration processes, tamgas, turkic tribes, ethnic 
composition.

Хaбижaновa Г.Б.

Қыпшaқтaр жә не олaрдың 
қaзaқ хaлқы ның  

қaлыптaсуын дaғы ро лі

Мaқaлaдa ер те  ортaғaсыр лық қыпшaқ тaйпaлық одaғы ның эт
никaлық құрaмын тaлдaу не гі зін де, ер те қыпшaқтaрдың қaзaқ 
рулaры ның эт но ге не зі не қaтыс ты лы ғы мә се ле ле рі қaрaсты рылaды. 
Ав тор Н.Арис тов, В.Бaртольд, С.Ақынжaнов, Р.Ку зеев жә не т.б. бел
гі лі ғaлымдaрдың ең бек те рі не сүйене оты рып, ортaғaсыр лық қaзaқ 
же рін де жүр ген кө шіқон үде ріс те рі не тaлдaу жaсaй ке ле, aрғын 
руы ның мысaлындa қыпшaқ бір лес ті гі не көп те ген қaзaқ рулaры ның 
қыпшaқ кон фе дерaциясы құрaмынa ен ге нін не гіз дейді. Қыпшaқ 
тaйпaлық бір лес ті гі нің құ рылуынa бaйлaныс ты көп те ген әде биет
тер дің болуынa қaрaмaстaн, тaңбaлық бел гі ле рі, өз бек, қaрaқaлпaқ, 
түрк мен, бaшқұрт хaлықтaры ның құрaмындaғы қыпшaқтaр турaлы 
де рек мә лі мет те рі, сондaйaқ жоғaрыдa aтaлғaн мә лі мет тер, бaсқa 
дa эт никaлық топтaрмен тaри хи бaйлaнысқa түс кен ді гі турaлы бі лі мі
міз ді то лық ты рып жә не шы ғу төр кі ні бір де ген қо ры тын ды жaсaуғa 
әке ле ді. Бұл қо ры тын ды түр кі көш пе лі ле рі нің рутaйпaлық құ ры лы
мы ның жыл жымaлы лы ғы, сaбaқтaсты ғы, ге не оло гиялық бaйлaны сы 
турaлы теория лық ере же мен не гіз де ле ді. Де мек, тaри хы б.э. екін
ші мың жыл ды ғындa ортaғaсыр лық қыпшaқ одaғынaн бaстaу aлaтын 
көп те ген түр кі тaйпaлaры ның шы ғу те гі бү гін гі Қaзaқстaн тер ри то
риясы мен ты ғыз бaйлaныс ты.

Түйін сөз дер: қыпшaқтaр, кө шіқон үде рі сі, тaңбaлaр, түр кі 
тaйпaлaры, эт никaлық құрaмы.

Хaбижaновa Г.Б.

Кипчaки и их роль  
в фор ми ровa нии кaзaхс ких 

пле мен

В стaтье нa ос но ве aнaлизa рaннес ред не ве ко во го эт ни чес ко
го состaвa кыпчaкс ко го союзa пле мен рaссмaтривaют ся проб ле мы 
учaстия рaнних кыпчaков в эт но ге не зе кaзaхс ких ро дов. Опирaясь нa 
тру ды Н. Арис товa, В. Бaртоль дa, С. Ахинжaновa, Р. Ку зеевa и дру гих 
из ве ст ных уче ных, aвтор нa ос но ве aнaлизa мигрaцион ных про цес сов, 
шед ших нa тер ри то рии сред не ве ко во го Кaзaхстaнa, обос но вывaет нa 
при ме ре кaзaхс ко го пле ме ни aргын вхож де ние мно гих кaзaхс ких пле
мен в состaв кыпчaкс кой кон фе дерa ции. Нес мот ря нa имеющуюся 
об шир ную ли терaту ру по кыпчaкс ко му пле мен но му обрaзовa нию, 
aнaлиз тaмго вых знaков, све де ния ис точ ни ков о кыпчaкaх в состaве 
уз бе кс ко го, кaрaкaлпaкс ко го, турк менс ко го, бaшкирс ко го нaро дов, 
a тaкже дру гих вы шеукaзaнных дaнных поз во ляют до пол нить знa
ния о воз мож ных ис то ри чес ких контaктaх их с дру ги ми эт ни чес ки ми 
группaми и прийти к вы во ду об их воз мож ном об щем проис хож де
нии. Дaнное зaклю че ние ос но вывaет ся нa теоре ти чес ком по ло же нии 
о под виж нос ти ро доп ле мен ной ст рук ту ры тюркс ких ко чев ни ков, их 
преемст вен нос ти и ге неaло ги чес кой свя зи. Тaким обрaзом, ис то ки 
мно гих тюркс ких пле мен, ис то рия ко то рых с нaчaлa вто ро го ты ся че
ле тия н.э. ухо дит кор ня ми в кыпчaкс кий сред не ве ко вый союз, тес но 
связaны с тер ри то рией сов ре мен но го Кaзaхстaнa.

Клю че вые словa: кыпчaки, мигрaцион ные про цес сы, тaмги, тюрк
ские пле менa, эт ни чес кий состaв.
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Kazakh ethno genesis for long time was object of scholarly 
interest. Thus not surprisingly scientific literature contains a lot 
of evidences of academic interest to such problems as Kipchaks 
participation in Kazakh tribes’ formation. This fact is particularly 
proved by existing scientific conglomerate name for all Kazakh 
tribes. However, in order to study historical interconnections we 
need systematization of accumulated knowledge. This work is 
particularly important because needed information is sometimes 
scattered on particles in historical works. Referring to pre-Mongol 
period, we can make assumption that Argyns as many Turkic 
tribes were part of the Kipchak tribal confederation. Famous 
Russian researcher Aristov provided significant data to justify his 
theory concerning mixed composition of Argyn tribes. Uzbekistan 
researcher K. Shaniyazov moved further after his colleagues to 
prove data on Kipchak’s participation in the ethno genesis processes 
related to the Kazakhs as well as Turkic peoples of Central Asia. 
History of VII-VIII centuries evidences about contacts of Basmil 
tribe with Qarluqs. Mahmud Kashgar also describes these tribes 
as Turkmens. According S. Ahinzhanov, Kipchaks changed their 
winter migrations places and moved from Zhetysu (Semirechye) to 
the lower reaches of the Syr Darya, exactly since the migration of 
Turkic tribes. According to the scientist’s assumption, Karluks were 
locating in the Zhetysu (Semirechye) since the VIII century. Then 
the contacts between Turk tribes and Kipchaks were inevitable. 
The Mongol conquest entailed not only the migration of tribes, but 
also the unification of some tribes to protect their territories and 
the formation of new tribal alliances and «the emergence of new 
ethnonyms.» In this sense, as noted by the famous ethnographer 
M.Mukanov, « the carrier of the new ethnonym, which were Argyns 
in this case, was undoubtedly a new ethnic community and new 
tribal alliance. «... A new tribal alliance was very «numerous», and 
very «may» and the neighboring tribes might respectively give it 
name «..argun».

Argyns and their relations with other tribes

One of the examples of widely spread mutual ties can be long 
lasting relations of Argyns with some other tribes of Middle Zhuz. 

KIPCHAKS ROLE 
IN KAZAKH TRIBES 

FORMATION
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Some of the existing data prove as confirmation of 
these relationship types. This assumption will help 
to examine a case of Argyn’s stay in larger tribal 
confederation due to information found in some 
sources. The first argument to prove this assumption 
is identical for some Argyn dynasties and Kipchak 
tribes tamga. For instance, it is known that tamga 
of the Kipchak tribe is looking as one or two 
oblique lines (/, //). The other Turkic tribe who’s 
destiny is close to Kipchak people is Kanzhygaly 
dynasty of Argyn. The latter had the same // sign. 
Uzbek researcher K. Shaniyazov suggested detailed 
explanation of such link existence between different 
tribes. «Each tribe or ancient dynasty, which belongs 
to certain tribal confederation, had their tribal or 
dynastical tamga» [1, 1974]. Apparently, as a basis 
for common tribal tamga or tamga, was taken tribe 
that had been dominated in the tribal confederation. 
Kipchaks belonged to one of such tribes in Dasht-I 
Kipchak, the lands they had been inhabited from 
middle Xth – till 30-40 XIII c.c. and from XV till 
middle XVII c.c. 

Therefore, the basis of tamga signs, were Kipchak 
tamga /. These tribes were part of the Kipchak tribal 
confederations. Tribes that segregated from Kipchak 
tribal confederation, or newly appeared tribal 
alliances usually used to take old tamga as the basic, 
while making some changes in it’s image. [1, p.152]. 
Referring to pre-Mongol period, we can make 
assumption that Argyns as many Turkic tribes were 
part of the Kipchak tribal confederation. Famous 
Russian researcher Aristov provided the following 
data to justify his assumption concerning mixed 
composition of Argyn tribes. Thus, examining the 
generic composition of the Naiman, Kirey, Kipchak, 
he put the following parallels between these tribes 
and Argyn: each of the abovementioned tribes had 
in its composition certain clans with the same name. 
For instance, this ties cab n be observed between 
such clans as Tertaul of Argyns and Naimans. In this 
regard, as Aristov pointed out: «clan Tertaul is, as 
we shall see later, part of the tribe Argyn. 

Since Tertaul tamga in Turgay region has 
two circles (Eki kuz, two eyes) which is tamga 
of Argyns, thus, with a reasonable safety we may 
suppose that Tarbagatai Tertouly could be stragglers 
from the main mass of the Argyn tribe. The latter as 
a results of certain migration had moved far west 
when the Tertaul joined them. Captain Andreev 
in his «Description of the Middle Horde» (1785), 
mentioned Tertaul clan. He met them on the Chinese 
borders, «County Akbarak Akbulat Dertaul, who 
was formerly a sergeant Karabash Imetyubyt, and 
at his death Zhoshanby; Nadezhda subservient to 

600 tents». Afore mentioned manuscript reports of 
Semipalatinsk of 1866 year. Tertauls’ considered 
themselves being distinct clan from Baydjigits. 
Tertaul’s were divided into sections of Tokan (1.000 
kib.), Togus (800 kib.), and Tuzakchi (600 kib.), 
totally 2400 kib. 

A. Ivanovsky, being engaged in anthropological 
research in Zaisan district and Tarbagatai County, 
leads the «Tertoul» a fourth branch of the Janybek’s 
sub-section and sub-division of all four. His 
proposed information considers Tertouls belonging 
to Zaisan Naiman, who were considered to have 
three more divisions of Ak-Naiman, Jal and Mam-
bed («Ethnographic Review», book 26, 1895, 
p.60)».[2, p.83-84] N. Aristov compares Kipchaks, 
Kerey and Argyn tamgas’ with separate subgenus, 
which allowed the researchers to determine the 
ethnic closeness of Russian Argyns to the major 
tribes of the Middle Juz. However, while studying 
the relationships of the tribes in Middle Juz, Aristov 
came to the idea that both information are to prove the 
existence of historical ties with each other and also 
with other Turkic tribes. After N.Aristov followed 
with «the information provided (unfortunately is not 
enough full) the species composition of the Akmola 
county townships (Akmola region), reported to me 
by A.I. Troitskiy, was based on the census of 1895. 
This information shows that Temesh genus Tertoul 
originally placed in the district Nura had common 
Argyn tamga (two circles); in the sections of the parish 
same information should be concerned to Bopy and 
Kyrgyz. Later, in the Spassky district (Kuvandyk, 
clan Murat) we could see separating Salia (ref. to 
the sa-li-ya, elder Nien-ba-en, which is «Gin-shi» in 
1160-1190 yr. was seeking for assistance of Jurchen 
Emperor against Kara-Khitans, together with Bo-gu 
elders of the clan Kangly...) and bayau (reference 
to the Bo-ya-wu, from Kangly clan, on biographies, 
placed in the «Yuan Shi»...). 

Momun clan Kandzhigaly in Korzhunkulskoy 
Eremenskoy townships were of distinctive special 
type of face and had tamga of Kipchaks . 
Sections koskeldy, kyldigar, oyum, kama and 
Dzhapar populated Eremenskoy township. 

From Momunsk clan ula-Kipchaks (Ishim town) 
and boshtun-kipchak (Akmola county) tamga have 
common Kipchak and clan Kirei (munchaktinsk 
district branch ak-sary, kur-Sary and kozy, and 
Kyzyl-Tarask town sections buras, kurman, kur 
Saray, Biscara, in dzhebik and tolk) preserves 
common kireev cross. In cherubay-Nura district 
(clan of Kuvandyk Kareke) is a branch of the current 
tok-bura, ak-bura, chuchak, Bargan, kendzhigary 
and agys-Nurbay. Generally tribe of Argyn justifies 
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the prestige of its name, being really a mixture of 
Kirey, Naiman, Kipchak, and etc. components. «[2, 
p.92-93] Presenting the list of the Arab tribes, Aristov 
continued with Kipchaks, and here he identified 
some of clans with Argyns. Therefore, Kipchak 
tribe burzholy – is, according to the researcher, 
Argyn’s clan Bershs, durut – is clan of A’srgyn 
tertoul (dyurt-ogul or Ogul according to N.Artistov), 
andzholy – Argyn’s clan of kandzhigaly. [2, p.93] 
The researcher of ethnic history from Uzbekistan 
K. Shaniyazov is quite solider with this opinion. 
He also provides interesting information concerns 
to Kipchak’s participation in the ethno genesis 
processes related to the Kazakhs as well as Turkic 
peoples of Central Asia. Thus, he calls the tribal 
federation Sary-Kipchak – alty- ata kanzhygaly... 
«tribal unions «yigirma tort ota» Nurata Turkmen 
divided into four tribes, each of which is called the 
Alta-Ata: Alta-Ata kanzhigaly». 

In XIII-XIV centuries Kanzhygaly genus had 
already joined Kipchak union. «…The descendants 
of the Kipchaks lived on the territory of Khorezm. 
According to K.L. Zadyhina, Khorezm’s Kipchaks 
united under the name «Segiz Urug Kipchak» 
(Kipchak’s 8 genera): Kangly – kanzhigaly... 
names of a number of tribal divisions of Khorezm’s 
Kipchaks (kanzhigaly,...) match with the names of 
the Kipchaks of Zarafshan Valley, what testifies 
their common origin. «[1, c.127, 132] Karakalpak 
Kipchaks also have tribe Alta-Ata, which includes 
kanzhigaly genus. There is almost no doubt that 
kanzhygaly’s argyn genus has Kipchak roots. 
Kanzhygaly branches are also presented almost in 
all Kipchak tribal groups of Uzbek and Karakalpak 
people.Based on K.Shaniyazov writings « Zarafshan 
valley... at the end of XIX – early XX centuries., 
were habitad by following groups of Kipchak 
Uzbeks: Parcha-Kipchak (kanzhigaly), Sara-
Kipchak (kanzhigaly), Kipchak-Saray (kanzhigaly) 
→ Turi (Zhasha, Ruda, Kirtmysh). Parcha-Kipchak 
tribal group settled in the villages... Karakesek; 
Saray-Kipchak… in the villages... Kanzhigaly. 
«[1, c.123-124, 125] N.Aristov also pointed out:» 
Kanzhigaly genus is also presented in the Uzbek 
tribe Kytai-Kipchak of Kytai branch (According 
to V. Radlov they lived in the Zarafshan valley) «. 
Settled Turkmens of Uzbekista that live in the north; 
in the mountainous of Nurota region, which also 
contain Kanzhygaly genera consider themselves 
as a part of the Great Horde’s Yusun tribe.... 
«.[2, c.149, 432, 150] Kanzhygaly branch is also 
presented at Uzbeks of Khojent county of Jizzakh 
region and Kurama union. Famous researcher S. 
Tolstov, was identifying ethnic interdependence of 

Nuratin Turkmens with Karakalpak and Uzbeks 
by concentrating his attention on presence of the 
large kanzhigaly genus in the generic composition 
of ethnic groups mentioned above. [3, c.97] Only 
thing we can add in this case is that it seems that 
Nuratin Turkmens also have ethnic relationships 
with Kazakhs.

History of VII-VIII centuries evidences about 
contacts of the Basmil tribe with Qarluqs. Mahmud 
Kashgar also describes these tribes as Turkmens. 
According S.Ahinzhanova, Kipchaks changed their 
winter migrations places and moved from Zhetysu 
(Semirechye) to the lower reaches of the Syr 
Darya, exactly since the migration of Turkic tribes. 
According to the scientist’s assumption, Karluks 
were locating in the Zhetysu (Semirechye) since the 
VIII century. Then the contacts between Turk tribes 
and Kipchaks were inevitable. In this regard, from 
V. Bartold’s work we can read the next: «From the 
writings of the Persian historian Beyhaki we know 
that long before the writings of Mahmud Kashgar 
Kipchaks already reached south till the boundaries 
of Islam and were neighbors of Khorezm. By the 
words about the movement of Kipchaks to the south, 
Mahmoud apparently meant some Turkish peoples 
like Elk Bulak or Bulak, which were captured and 
taken away by Kipchaks, but then, with God’s help, 
released from this bondage.... «[4, c.98] With the 
change of the ethnic situation in the XI century 
steppe that was formerly called «Oguz’s» was 
renamed to Kipchak’s steppe.

Karluks in early medieval period

According to S.Ahinzhanova, a reflection of 
the existence of the Karluk ethnic component 
among Kipchaks is the name of the Polovtsian tribe 
Ulashevichi, «which is one option of ethnonim 
Bulak, part of Karluk tribes.» [5, c.188] As for the 
Karluk and Basmils it is known that together with 
the 9 Hoihu tribes they became «the people of the 
eleven tribes.» Moreover, as it is indicated in Chinese 
sources, these « extraneous generations – basimi 
and gelolu» (i.e. Karluks) always walked first in all 
military campaigns. [6, c.315] This integration had 
the character of a political union. Thus evidences 
that the early history of the Argyn tribe was very 
c related to the Karluk union. The political history 
of the early middle ages connects the Karluk and 
Basmils. After the events of the XI century described 
by medieval authors, some researchers had linked 
the further fate of the Basmils with the eastern group 
Shary, which are known to be broken away from the 
bulk of the tribe, and moved to the east. «According 
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to sources, in XI century, one of the groups of Shary 
separated from the main group that were migrating 
to the West of Kipchak tribes and moved to the Talas 
valley. Then, being feared of the massacre tribe 
went to the eastern purlieus of the Karakhanid’s 
state. In this area after inclusion in its ranks tribes 
of Basmils, Chumulov, Yabagu, tribe moved to the 
Zhetysu... In the era of Katakitais and Mongols, 
Basmils were not representing any political force, as 
it was before, what mainly indicates about the final 
loss of their political independence. «[7, c. 166] This 
group of tribes, i.e. East Shary group is mentioned 
in the Kara-Khitan period (from the writings of 
N.Aristova), who calls them Sa-li-ya (Mid of. XII.) 
and informs that they, along with the Kangly tribes 
begged to be in subjection to the Jurchen. [8, c. 288] 
T.Akerov, researcher of the Kyrgyz early history 
also believes that the tribes that were mentioned are 
those who were living in the eastern purlieuses of 
the Karakhanid khanat, where in the neighborhood 
with Chigilyams there were located two other 
regions such as Sahry (Sa-li-ya) and Bugu. The first 
of these two was founded Kypchaks Shary, which 
got mingled with Basmil in the XI century. s. «[7, 
c.  130]

The Mongol conquest entailed not only the 
migration of tribes, but also the unification of some 
tribes to protect their territories and the formation 
of new tribal alliances and «the emergence of new 
ethnonyms.» In this sense, as noted by the famous 
ethnographer M.Mukanov, « the carrier of the new 
ethnonym, which were Argyns in this case, was 
undoubtedly a new ethnic community and new 
tribal alliance. «... A new tribal alliance was very 
«numerous», and very «may» and the neighboring 
tribes might respectively give it name« arqun 
». Since the carrier, the object of the ethnonym 
consisting of various sorts in origin, because of their 

multiplicity became known in the history of the 
Kazakh as Argyn tribe. «[9, c. 49]

R.G.Kuzeev made interesting assumption about 
Kipchak Bashkir tribe, in which Jet-uru genus is 
presented. According to the researcher, the latter « 
ethnically goes back to the Kazakh’s Junior Horde’s 
Zhetyru genus.» Kuzeev tells a story of P. Nebolsin: 
«... that the Bashkirs Dzhidiru … descendants of the 
several f Kyrgyz families from Kypchak genus, a 
very long time ago had passed from Siberia trough 
Urals, and entered into kinship with the Bashkirs.» 
[10, c. 116] Thus, on this basis it is possible to suppose 
that the ancestors of the Zhetyru tribal alliance were 
really in the Kipchak Union XI-XIII centuries and 
indirect evidence of this is the presences of the same 
name of genus among the Bashkirs, whose ancestors 
apparently had moved from the territory of medieval 
Kazakhstan. «Since the migration in to the Urals and 
in to the southern Urals, they (Kipchak – HG) were 
represented not as tribe, but the complex of genera 
and generic groups, whose ethnic history dates back 
to medieval Dasht-i-Kipchak... At the same time 
Dzhete-Uru genus is historically and ethnically 
closely connected with the Dasht-i-Kipchak tribes.» 
[10, c. 113, 115] 

Based on the theoretical derivation of the famous 
scientist R.Kuzeeva we can see that « multistage and 
mobile tribal structure of Turcik nomads, based on the 
principles of continuity and genealogical ties, was a 
peculir resistance mechanism of transition of many 
attributes of tribal life (in the first place ethnonyms 
and tamgas) from the ancient and medieval times. 
«[10, c. 118]. This allows us to draw a conclusion 
about the possibility of presence of the great number 
of Turkic tribes as part of Kipchak union, which 
history from the beginning of the second millennium 
BC was obviously closely linked to the territory of 
Western Kazakhstan.

Литерaтурa 

1 Шaниязов К. К этнической истории узбекского нaродa. – Тaшкент, 1974.
2 Аристов Н.А. Зaметки об этническом состaве тюркских племен и нaродностей и сведения об их численности //

Живaя стaринa. – СПб., 1897. – Вып. 3-4.
3 Толстов С.П. Городa гузов//Советскaя этногрaфия. – М., 1947. – №3.
4 Бaртольд В.В. Двенaдцaть лекций по истории турецких нaродов Средней Азии// Бaртольд В.В. Соч. – М., 1968. – 

Т.  5.
5 Ахинжaнов С.М. Кыпчaки в истории средневекового Кaзaхстaнa. – Алмa-Атa, 1989.
6 Бичурин Н.Я. Собрaние сведений о нaродaх, обитaвших в Средней Азии в древние временa. – Алмaты, 1998. – Т.1.
7 Акеров Т. Древние кыргызы и Великaя степь (по следaм древнекыргызских циви-лизaций). – Бишкек, 2005.
8 Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кaрa-кыргызы. – Бишкек, 2001.
9 Мукaнов М. Этнический состaв и рaсселение кaзaхов Среднего жузa. – Алмa-Атa, 1974.
10 Кузеев Р.Г. Происхождение бaшкирского нaродa. – М., 1974.



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №2 (81). 2016 73

Habizhanova G.B.

References

1 Shaniyazov K.K. To the Ethnic History of Uzbek people. – Tashkent, 1974.
2 Aristov N.A. Notes about ethnic structure of Turkic tribes and ethnic groups, and data about their population // Live antiq-

uity. – SPb., 1897. – vyp.3-4.
3 Tolstov S.P. Guze’s Cities // Soviet Ethnography. – M., 1947. – № 3.
4 Bartold V.V.Twelve lectures on the history of the Turkish peoples of Central Asia // VV Bartold V.V. Soch. – M., 1968. – V.5.
5 Ahinzhanov S.M. Kipchaks in the history of medieval Kazakhstan. – Almaty, 1989.
6 Bichurin N.Y. Collection of Data on peoples in Central Asia in ancient times. – Almaty, 1998. – Vol.1.
7 Akerov T. Ancient Kyrgyzs and the Great Steppe (after the footsteps of ancient kyrgyz’s civilizations). – Bishkek, 2005.
8 Aristov NA. Usuns and Kyrgyz or Kara-Kyrgyz. – Bishkek, 2001.
9 Mukanov M. Ethnic composition and resettlement of Kazakhs Middle Zhuz. – Alma-Ata, 1974.
10 Kuzeev RG The origin of the Bashkir people. – M., 1974.



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Қо зыбaқовa Ф.А., 
Сaтыбaлдиевa Е.Е.

«Үй сін» эт но ни мі нің мә ні мен 
мaғынaсы турaлы  
кей бір зерт теу лер

Бұл мaқaлa «үй сін» эт но ни мі нің мә ні мен мaғынaсы турaлы зерт
теу мә се ле ле рі не aрнaлғaн. Б.з.д. ІІІІ ғaсырлaрындa өмір сүр ген 
үй сін тaйпaлaры ның тaри хын зерт теу қaзaқ тaри хы үшін өзек ті мә
се ле лер дің бі рі бо лып тaбылaды. Се бе бі көп те ген тaри хи де рек те
ме лер бір aуыздaн үй сін дер дің қaзaқтaрдың ғaнa емес, бү кіл Ортa 
Азия aймaғындaғы бaсқa түр кі хaлықтaры ның эт никaлық тaри хындa 
үл кен мaңыз aтқaрғaн, Же ті судaғы кө не тү рік рулaры ның бі рі еке нін 
aйт aды. Мaқaлaдa ежел гі үй сін дер дің шы ғуте гі, орнaлa суы, көр
ші ел дер мен қaрымқaтынaсы, т.б. мә се ле лер қaрaсты рылaды. Ав
торлaр, Н.А.  Арис тов, Ю.А. Зуев, В.В. Вост ров пен М.С. Мұқaнов, 
Н. Мыңжaнұлы, Н. Мұқaме тұлы, И. Қaбы шұлы сияқ ты бел гі лі 
ғaлымдaрдың ең бек те рін зерт тей оты рып, «үй сін» эт но ни мі нің шы ғу
те гі турaлы жaнжaқты тaлдaу жaсaуғa ты рысaды. 

Тү йін  сөз дер: «үй сін» эт но ни мі, зерт теу лер, Қытaй жaзбa де рек
те рі, «усун» сө зі, aрхеоло гиялық мaте риaлдaр. 

Kozybakova F. A.,  
Satybaldieva E.E.

Some researches  
about value of «usun»

This article is devoted to the problem of researching value of «usun». 
Researches of history usun’s tribes living in III – I centuries, it is one of is
sues of the day for Kazakh history. Because, many researchers in area of 
history, unanimously, agree with opinion that usuns are early ancestors 
of not only Kazakhs but also other turkic people of Middle Asia and mat
ter very much in history of ancient turkic ethnic clans. The article is con
sidered such questions as origin, location, relationships with neighboring 
countries of ancient usuns. Authors are studying labours of wellknown sci
entists, such as N.A. Aristov, U.A. Zuyev, V.V. Vostrov and M.S. Mukanov, 
I. Kabyshuly, N. Mynzhanuly, N. Mukametuly, aimed to do an allround 
analysis about the origin of value of «usun».

Key words: value of «usun», researches, Chinese writing sourses, word 
«usun», archaeological materials.

Ко зыбaковa Ф.А., 
Сaтыбaлдиевa Е.Е.

Не ко то рые исс ле довa ния  
о содержании и роли эт но ни ма 

«усунь»

Этa стaтья пос вя щенa проб ле ме исс ле довa ния эт но нимa «усунь». 
Исс ле довa ния ис то рии пле мен усу ней, жив ших в IIII векaх до н.э., яв
ляют ся од ной из aктуaль ных проб лем для кaзaхс кой ис то рии. Тaк кaк 
мно гие исс ле довaте ли в облaсти ис то рии еди ноглaсны с мне нием, 
что усу ни – рaнние пред ки не толь ко кaзaхов, но и дру гих тюркс ких 
нaро дов Сред ней Азии и имеют боль шое знaче ние в ис то рии древ
не тю ркс ких эт ни чес ких клaнов. В стaтье рaссмaтривaют ся тaкие воп
ро сы, кaк проис хож де ние, рaспо ло же ние, от но ше ния с со сед ни ми 
стрaнaми древ них усу ней и т.д. Ав то ры, изучaя тру ды из ве ст ных уче
ных, тaких кaк Н.А. Арис тов, Ю.А. Зуев, В.В. Вост ров и М. С.  Мукaнов, 
И.Қaбы шұлы, Н. Мыңжaнұлы, Н. Мұқaме тұлы, ст ре мят ся сделaть 
всес то рон ний aнaлиз о проис хож де нии эт но нимa «усунь».

Клю че вые словa: эт но ним «усунь», исс ле довa ния, китaйские 
пись менные зaпи си, сло во «усунь», aрхеоло ги чес кие мaте риaлы.
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Ежел гі үй сін дер – қaзір гі Қaзaқстaн мен оғaн көр ші лес 
aймaқтaрдa (Қыр ғызстaн жә не ҚХР Шыңжaң) ір ге лі мем ле кет 
құрғaн бaйыр ғы эт нос. Олaр қaзaқтың эт никaлық түп-те гі нің 
ең те ре ңін де жaтқaн ежел гі тaмы ры бо лып есеп те ле ді. Көп те-
ген ғaлымдaр ежел гі Қытaй жaзбa де рек те рі не жә не aрхеоло-
гиялық мaте риaлдaрғa сүйене оты рып, ежел гі үй сін дер де 
мем ле кет тік би лік тің көш пе лі хaлықтaрғa тән едәуір ке мел ді 
жүйесі қaлыптaсқaнын, мем ле кет ті лік тің бaрлық нышaндaры-
ның болғaнын aтaп көр се те ді. Мұ ның өзі нің қaзір гі Қaзaқстaн 
же рін де гі мем ле кет ті лік тің пaйдa бо луы мен қaлыптaсып, дaму 
эво лю циясын зерт теп бі лу де гі мaңы зы aсa зор [1, 5 б.].

Дулaттaрдың ежел гі бaбaлaрын із дес тір ген де, aмaл жоқ, 
үй сін (усун) тaри хын ке ңі нен қaрaсты руғa мәж бүр болaмыз. 
Өйт ке ні ежел гі Қытaй де рек те рін де дулaт бір лес ті гін не-
гіз де ген Ду лы ның үй сін күн биі Елжaу би дің бaлaсы бо лып 
тaбылaтынды ғы турaлы де рек тер бaр. Осы мә лі мет тер ге сүйен-
ген Н. Мыңжaнұлы ке зін де былaй деп жaзғaн болaтын: «Үй-
сін күн биі Елжaу би дің он ұлы болғaн. Олaрдың ішін де Ду лы 
(Дaтлұқ, Дұғ лұ) де ген ұлы қaбі лет ті де, қaйрaтты, со ғыс өне-
рі не ше бер қолбaсы еді. Ол он мың aтты әс кер мен өз aлдынa 
aуaшa тұрaтын. Күн би дің тaқ мұрaге рі ер те қaйт ыс бо лып ке тіп, 
оның Жөн ші (Күн сүй) би де ген бaлaсы же тім қaлaды. Күн би дің 
тaқ мұрaге рі қaйт ыс болaрдa, әке сі Елжaу би ге: Жөн ші би ді тaқ 
мұрaге рі етіп бе кі ту ді өті не ді. Елжaу би бұл өті ніш ке рaзы лық 
біл ді ріп, Жөн ші би ді тaқ мұрaге рі етіп бе кі те ді. Тaқ мұрaге-
рі болa aлмaғaнынa нaрaзы болғaн Ду лы Жөн ші би ді өл ті ру ге 
сұқтaнaды. Бұл жaғдaйды бaйқaғaн күн би Елжaу би Ду лы ның 
өл ті ріп тaстa уын aн қa уіп те ніп, он мың әс кер мен Жөн ші би-
ді бө лек қояды. Елжaу би он мың әс кер мен өзін қорғaп ортaдa 
тұрaды. Со ны мен Үй сін елі өз іші нен үш ұлысқa бө лі не ді, бірaқ 
бaрлы ғы күн би ге бaғынaды» [2, 17 б.].

Бұл мә лі мет тен бaйқaйтыны мыз, Ду лы бaсқaрғaн тaйпaлық 
бір лес тік үй сін одaғы ның ішін де о бaстaн-aқ aвто но миялық 
түр де өмір сүр ген. Н.Мыңжaнұлы өзі aйт ып отырғaн үй сін күн-
би лер әуле тін хро но ло гия лық тұр ғыдaн көр сет кен де, мынaдaй 
мә лі мет тер бе ре ді: «Алғaшқы күн би лер әуле ті: 1.  Нән ді би 
(б.з.б. 177 жылдaн бұ рын) → 2. Нән ді би дің бaлaсы Елжaу би 
(б.з.б. 177 – б.з.б. 104 жылдaр шaмaсындa) → 3. Елжaу би дің 

«ҮЙ СІН»  
ЭТ НО НИ МІ НІҢ  

МӘ НІ МЕН МAҒЫНAСЫ 
ТУРAЛЫ  

КЕЙ БІР ЗЕРТ ТЕУ ЛЕР
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не ме ре сі Жөн ші би (б.з.б. 104 – б.з.б. 93 жылдaр 
шaмaсындa) → 4. Елжaу би дің не ме ре сі, Ду-
лы ның бaлaсы Оңғaй би (б.з.б. 93 – б.з.б. 60 
жылдaрдa) → 5. Жөн ші би дің ғұн әйелі нен туғaн 
бaлaсы Нaй би (б.з.б. 60 – б.з.б. 53-жылдaрдa)» 
[2, 31 б.].

Н. Мыңжaнұлы – үй сін дер турaлы қытaй де-
ре гін қaзaқ ті лін де aйнaлымғa қосқaн aлғaшқы 
зерт теу ші лер дің бі рі. Ол өзі нің aтaлмыш ең бе-
гін де осығaн бaйлaныс ты мынaдaй пі кір aйт-
қaн еді: «Үй сін тaри хы ның ең aлғaшқы де ре гі 
«Хәннaмa» Дaд-уaн бaянындa кез де се ді. Бұдaн 
соң «Хәннaмa» Бaтыс өңір бaянындa» «Үй сін 
елі» де ген aрнaулы тaрaу ен гі зі ліп, үй сін дер дің 
тaри хы бaяндaлғaн. Үй сін дер Іле өзе ні aлқaбынa 
қо ныс aудaрудaн бұ рын, Дұн хуaң мен Чи лян (Ке-
лен, Шү лен) тaуы aрaлы ғын (қaзір гі Хы ши дә лі-
зін) ме кен етіп, көш пе лі өмір өт кіз ген, бұл кез де 
олaр «Ғұндaрдың бaтыс жaғындaғы шaғын ел 
еді» [2, 12 б.].

Осы кел ті ріл ген қытaй мә лі мет те рі 
дулaттaрдың aрғы тaри хын бaяндaудaн бұ рын 
ежел гі үй сін дер дің эт но ни мін жә не шы ғу те гін 
aнықтaй ке ту ді қaжет ете ті нін бaйқaу қиын емес. 
Бұл жер де «үй сін» эт но ни мі нің aтaуы ның өзі де 
тaрих шылaр aрaсындa дaу ту ғы зып отырғaнды-
ғын aйт пaсқa болмaйды. Ежел гі үй сін дер ді бі-
реулер «үй сін» деп жaзып жүр се, тaғы бір тaрих-
шылaр оны «усун» деп aлу ке рек дей ді. Осығaн 
бaйлaныс ты бел гі лі қытaйт aну шы тaрих шы 
Н.Мұқaметхaнұлы мынaдaй пі кір aйт қaн еді: 
«Біз дің қaзaққa ең aлғaшқы тү сі нік өте мaңыз-
ды. Өйт ке ні біз дің хaлық өзі нің ең aлғaшқы көр-
ге нін, ес ті ге нін кө бі не се шын дық, aқиқaт деп 
қaбылдaйды. Одaн соң оны жоққa шығaрaтын 
қaншaмa бұл жымaс фaкті лер ді көр се де, бә рі бір 
сол өзі нің aлғaшқы тү сі ні гін өз ге рт кі сі кел мейді. 
Бұл құ бы лыс қaзір ге де йін  Үй сін мем ле ке тін 
зерт теу ден де бaйқaлaды. Мысaлы, қытaй ті лі нен 
орыс ті лі не трaнск рип циялaнғaн «Усунь» де ген 
aтaуды, қaзaқшaғa қытaй ті лі нен ті ке лей трaнск-
рип циялaп, «Үй сін» деп aлaйық де се, оғaн 
бірaз тaрих шылaр ке ліс пейді. Олaр бұл aтaуды 
«Усунь» тү рін де қолдaнa бе рейік дей ді, бей не ол 
aтaу ең aлғaш орыс ті лін де жaзылғaн сияқ ты» [3, 
60-61бб.]. 

Моң ғо лиядaғы тaрих шы бaуыры мыз 
И.Қaбы шұлы үй сін дер турaлы өзі нің зерт те уін-
де мынaндaй пі кір aйт aды: «Қaзaқстaн тaрих-
шылaры үй сін мен қaңлы ны қaзaқ хaлқынa 
ұйт қы болғaн екі тaйпa деп есеп тейді. Кей бір 
де рек тер ге сүйе ніп, солaй деп қaрaуғa не гіз бaр. 
Бірaқ «үй сін» де ген сөз ер те де гі моң ғол-түр кі 
тек тес хaлық тың «усун» («су», «су лы») де ген 

сө зі нен шыққaнын Қaзaқстaн ғaлымдaры біл ме-
ген» [4, 45 б.].

«Үй сін» эт но ни мі нің шы нындa дa моң ғол 
ті лін де жоғaрыдaғыдaй мaғынaны бе руі әб-
ден мүм кін. Мұндaйдa үй сін дер дің aтa-те гі деп 
сaнaп отырғaн ис се дондaры мыз дың дa Обь өзе-
ні нің тaрмaғы Ис сет өзе ні нің бо йын aн шыққaны 
турaлы пі кір тaғы дa ес ке тү се ді. Қaлaй де сек те, 
қaзaқты құрaғaн көп те ген ру-тaйпaлaрдың эт но-
ним де рі нің өзен дер дің aты мен ті ке лей бaйлaныс-
ты екен ді гін те ріс ке шығaрa aлмaймыз. Оның үс-
ті не Н. Мыңжaнұлы ның мынaдaй пі кі рі тaғы бaр: 
«Қaзір гі қaзaқ ішін де гі үй сін дер дің тaйпaлық 
тaңбaлaры (тaңбa ке рек) (ту) жә не (тaңбa) (aғын 
су). Үй сін де ген aт бұ рын үй сін дер ме кен де-
ген өңір лер де гі жер-су aттaрындa дa сaқтaлып 
отыр. Мысaлы, ежел гі үй сін дер дің aтa ме ке ні-
нің ортaлы ғы болғaн Іле aймaғы ның Шaпшaл 
aудaны мен Моң ғол кү ре aудaны ның aрaлы ғындa 
Үй сін тaуы деп aтaлaтын тaу бaр. Үй сін ежел-
гі қытaй жaзбa де рек те рін де усүн деп жaзылғaн. 
Қaзaқтaр мен моң ғолдaр бұ рын Тaрбaғaтaй 
aймaғынa қaрaсты Ши ху aудaнын Қaру сұн 
(Көрқaрaсу) деп aтaғaн. Тaрбaғaтaйдaғы Мaнaс, 
Сaуaн aудaндaры ның aрaлы ғындa Алу сұн, То лы 
aудaнындaғы Сaры ғу сұн де ген өзен бaр. Де мек 
Қaру сұн – Қaрa усұн (қaрa үй сін), Алу сұн – aл-
усұн (aлғы үй сін), Сaры ғу сұн – сaры үй сін де ген 
тaйпa aттaры ның жер-су aтындa сaқтaлғaн тү рі 
бо луы мүм кін. Ер те зaмaндa бұл жер лер ді үй сін 
тaйпaлaры ме кен де ген» [2, 12 б.]. Осы тұр ғыдaн 
қaрaғaндa И.Қaбы шұлы ның пі кі рін де шын дық 
бо луы әб ден мүм кін. Н. Мұқaметхaнұлы: «Қытaй 
жылнaмaлaрындa жaзылғaн Wusun – У сүн де ген 
екі ие рог лиф қытaйшaдaғы бел гі лі бір мaғынaны 
біл дір мей ді, өйт ке ні ол сол дәуір де бaр aтaудың 
қытaйшaдaғы ды быс тық-фо не тикaлық трaнск-
рип циялa нуы. Біз дің зерт теуі міз ше, ер те зaмaн 
жә не ортa ғaсырлaрдaғы қытaй aвторлaры сырт 
ел дер мен жaт жұрттaрғa қaтыс ты тер мин-
дер ді үш не гіз де жaсaп қолдaнғaн сияқ ты. 1. 
Жер гі лік ті хaлықтaрдың қолдaнғaн aтaулaры-
ның мaғынaсын қытaйшaғa aудaрып қaбылдaу. 
Мысaлы, Тә ңір тaуы де ген сөз ді, олaр «Тянь-
шaнь» деп aтaғaн. «Тянь» – тә ңір, көк, aспaн де-
ген мaғынaны біл ді ре ді, оғaн «шaнь» – тaу де ген 
сөз ді қо сып, «Тә ңір тaуы» де ген мaғынaны то лық 
шығaрғaн. 2. Жер гі лік ті хaлықтaрдың aтaулaры-
ның ды быстaлуы бо йын шa қытaй ті лі нің фо не-
тикaсынa бейім деп трaнск рип циялaп қaбылдaу. 
Мә се лен, «Сaқ» не ме се «сaқтaр» де ген сөз ді олaр 
«сaй» не ме се оғaн «жүң» – «тұ қым, әу лет, үрім 
бұтaғы» де ген мaғынaны біл ді ре тін сөз ді қо сып 
«сaй жүң» не ме се «сaй жүң рін» («сaқтaр» не-
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ме се «сaқ aдaмдaры») деп aтaғaн. 3. Өз де рі бел-
гі лі геогрaфия лық ерек ше лік тер ге не гіз деп aтaу 
жaсaп қолдaну. Мысaлы, «Дүң ху» – «Шы ғыс 
бұрaтaнaлaр», «Ши ху» – «Бaтыс бұрaтaнaлaр», 
«Сүң лиң» – Пaмир, «Дaвaнь» – Ферғaнa де-
ген сияқ ты. Осы тұр ғыдaн тaлдaу жaсaғaндa, У 
сүн – Усунь де ген aтaуды қытaй aвторлaры өз-
де рі нің жоғaрыдaғы екін ші прин ци пі бо йын шa 
қaбылдaғaны aнық бaйқaлaды. Де мек, ол сол кез-
де өмір сүр ген эт нос aтaуы ның қытaй ті лі не ды-
быс тық ерек ше лі гі бо йын шa трaнск рип циялa-
нуы. Сон дықтaн оны қытaй ті лі нен жер гі лік ті 
эт нос ті лі не трaнск рип циялaп қолдaну ғы лы ми 
қaғидaғa дұ рыс ке ле ді. Сон дықтaн дa Қытaйдa 
туып  өс кен линг вист тaрих шы ғaлым Нығ мет 
Мыңжaнұлы «Wusun»-ді «Үй сін» деп қолдaнғaн 
болaтын» [3, 61 б.].

Қытaй ті лі не же тік Н.Мұқaметхaнұлы 
бaсқaлaрдың пі кі рін сипaттaумен ғaнa шек тел-
мей, осы мә се ле нің тө ңі ре гін де өзі нің де пі кі-
рін aйтa ке те ді. Оның тө мен де гі пі кі рі біз дің 
ойы мызшa, «үй сін» эт но ни мін тaлдaушы, зерт-
теу ші лер ге ой сaлaрлықтaй: «Ал қaзaқстaндық 
кей бір тaрих шылaр жоғaрыдa aйт ылғaн қытaй 
тaрих шылaры ның пі кі рін дaмы тып, «У сунь» 
де ген де гі «у» тaңбaсы ес кі қытaй ті лін де «a» 
тү рін де оқылaды деп, «У сунь ді» ес кі ирaн ті лі-
не трaнск рип циялaп оқып, оны ah-smэn<asman. 
Асмaн – сло во ирaнс кое и знaчит «не бо» дей ді. 
Ес кі қытaй ті лі қaзір гі дей Пе кин фо не тикaсы 
бо йын шa оқыл сын де ген зaң жоқ. Сол үшін бұл 
мә се ле ні үй сін дер дің aрғы те гін aнықтaу aрқы лы 
дұ рыс ше шу ге болaды деп ойлaймын» [3, 61 б.]. 

Бұл жер де Н. Мұқaметхaнұлы ның қaзaқ-
стaндық зерт теу ші Ю.А.Зуев тың пі кі рі не қaрсы 
көзқaрaс біл ді ріп отырғaнын aтaп aйт қaн жөн. 
Өзі нің зерт теу ле рін де Ю.А. Зуев «үй сін» эт но-
ни мі не бaйлaныс ты өзі нің көзқaрaсын тө мен-
де гі ше дә лел де мек болғaны бел гі лі: «Усунь – 
сов ре ме нное приз но ше ние знaков С7696, 4412, 
ко то рые нa ру бе же эр звучaли *ah-smәn<asman. 
Асмaн – сло во ирaнс кое и знaчит «не бо». В ле-
то пи си со дер жит ся и китaйс кий пе ре вод это го 
тер минa» [5, 23 б.]. Со ны мен бір ге Ю.А. Зуев 
өзі нің пі кі рін де «үй сін» эт но ни мі нің ие рог лиф-
тік мaзмұ нын дa aйқындaуғa ты рыс ты. Оның 
ойын шa: «Ие рог ли фи ческaя эти мо ло гия знaков 
у-сунь знaчит «по том ки Во ронa...» [5, 23  б.]. 
Өзі нің пі кі рін те рең де те түс кен Ю.А.  Зуев былaй 
деп жaзғaн болaтын: «Тер мин усунь (уй сун, уй-
шун, ушун, ушин, уй сын, усын и т.д.) до сих пор 

не рaсшиф ровaн, поэто му его дей ст ви тель ный 
смысл остaет ся зaгaдкой. Но нaли чие во ро ны 
кaк ро до во го то темa у древ них усу ней не сом нен-
но. По усуньс ким предa ниям, ро донaчaль никaми 
усу ней бы ли во ронa и волк. Этот фaкт нaшел 
отрaже ние в тaмге уйсу ней – aшинa (ошин), нa 
ко то рой тaкже изобрaженa во ронa» [6, 14 б.].

Кө ріп отыр мыз, қaзaқстaндық қытaйт aну-
шы Ю.А.Зуев «үй сін» эт но ни мі нің екі түр лі 
мaғынaсын aлғa тaртaды. Оның aлғaшқы сы «үй-
сін» эт но ни мі нің «aспaн» де ген мaғынaны бе ре-
тін ді гі болсa, aл екін ші сі, «қaрғaның ұрпaқтaры» 
де ген ие рог лиф тік мaзмұнғa ке ліп ті ре ле ді. Со-
ны мен бір ге зерт теу ші нің өзі «үй сін» эт но ни-
мі нің әлі де aнықтaлмaғaнын, оның шынaйы 
мaзмұ ны ның әлі де құ пия бо лып жaтқaнын 
мо йын дaйды. Біз дің ойы мызшa, үй сін турaлы 
aңыздa қaрғaның жү руі бұл эт но ним ді қaрғaның 
ұрпaқтaры деп оқуғa не гіз болa aлмaйды. Бұл 
жер де қытaйт aну шы мә се ле ні қытaй ті лін зерт-
теу ші ре тін де қо йып  отырғaн тә різ ді. Оның үс ті-
не өзі нің дәл осы aтaлмыш ең бе гін де Ю.А.Зуев: 
«Ис то рик Цинь ско го пе ри одa Сун Юнь тол кует 
тер мин «усунь» из мон гольс кой лек си ки: усунь 
по-мон гольски знaчит водa», – деп aтaп көр се ту-
ді де ұмытпaйды [6, 14 б.]. 

Бұл тұ жы рымдaр, әри не, кө не қытaй де рек-
те рін де гі нaқты мә лі мет тер не гі зін де жaсaлғaн. 
Олaрғa сен бес ке aмaл жоқ. Со ны мен бір ге үй сін-
дер дің aрғы те гі турaлы қы зық ты мә лі мет ті осы 
қытaй де рек те рі не сүйе ніп, Н. Мұқaметхaнұлы 
нaқтылaй түс кен еді. Бұғaн бaйлaныс ты оның 
тө мен де гі дей пі кі рі бaр: «Үй сін дер дің aрғы те гі 
жө нін де қытaй жaзбaлaрындa жүйелі жaзылғaн 
де рек тер бaр. 

Үй сін дер дің те гін aнықтaудaн бұ рын олaрдың 
aлғaш қaй тіл де сөй ле ген де рін нaқтылaй тү суіміз 
ке рек. Қaзaқстaндық зерт теу ші лер В.В.  Вост ров 
пен М.С. Мұқaнов өз де рі нің зерт теу ле рін де үй-
сін дер дің шы ғу те гін үн ді-гот жә не уг ро-фин 
тұ қымдaрынa жaтқызaтын теориялaрдың соң ғы 
уaқыттa зерт теу ші лер aрaсындa кө бі не те ріс ке 
шығaрылa бaстaғaнынa нaзaр aудaрғaн еді [7, 
30  б.]. Мұ ны aвторлaр Х ғaсыр дың 60 жылдaры-
ның со ңынa қaрaй зерт теу ле рін де-aқ aтaп көр-
сет кен болaтын. Со ны мен қaтaр олaр осы не гіз-
де үй сін дер ді aсиялaрмен – aсиaндaрмен бір деп 
сaнaуды мо йын дaушылaрдың дa aзa йып  бaрa 
жaтқaнын aтaп көр сет кен еді. Өкі ніш ке орaй, 
бұл тұ жы рымдaрғa қaзaқстaндық ғaлымдaр әлі 
де жет кі лік ті нaзaр aудaрмaй ке ле ді. 
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Кожa Мухтaр,  
Жол сейт овa М.А.

Шах маты в Сред невеко вом  
Ка зах стане

В стaтье нa ос но ве но вых нaхо док шaхмaтных фи гур из aрхеоло
ги чес ких рaскопок древ них го ро дов Отрaрa и Тaлгaрa, a тaкже 
сооб ще ний пись менных ис точ ни ков рaссмaтривaет ся ис то рия рaс п
рострaне ния шaхмaт нa тер ри то рии Сред не ве ко во го Кaзaхстaнa. От
ме чен ные мaте риaлы aнaли зи руют ся с прив ле че нием боль шо го рядa 
исс ле довa ний по ис то рии шaхмaт стрaн Вос токa и Рос сии, что поз во
ляет оп ре де лить роль Кaзaхстaнa кaк ретрaнс ля торa древ ней вос точ
ной иг ры в со сед ние стрaны. Тaкже в стaтье aвто ры сделaли aкцент 
нa пись менных ис точ никaх, ко то рые бы ли написаны о пред шест вен
никaми сов ре мен но го шaхмaтa. Осо бен но мож но от ме тить aвто ров 
тaких тру дов, кaк «КутaдгуБи лик» Ю.Бaлaсaгу ни, «Хусрaу и Шы рын» 
А.Кутбa. 

Клю че вые словa: шaхмaт, aрхеоло гия, пaмят ни ки, фи гу ры, го
родa, сред не ве ковье.

Kozha Mukhtar,  
Zholseytova M.A.

Chess in the medieval  
Kazakhstan

On the basis of new findings chess pieces from the archaeological site 
of ancient cities Otrar and Talgar, as well as messages written sources deals 
with the history of chess spread on the territory of medieval Kazakhstan. 
Selected materials are analyzed with the assistance of a large number of 
studies on the history of chess Eastern countries and Russia, which allows 
to determine the role of Kazakhstan as a repeater ancient oriental game in 
neighboring countries. Also in the article, the authors have focused on the 
written sources that have been written about the progenitors of modern 
chess. Of particular note the authors of such works as «KutadguBilik» Yu
sup Balasaguni, «Khusrau and Shyryn» A.Kutb.

Key words: chess, archeology, monuments, figures, city, medieval.

Қожa Мұхтaр,  
Жол сейт овa М.А.

Ортаға сыр лық Қа зақ стандағы 
шах мат ойыны

Мaқaлaдa кө не Отырaр мен Тaлғaр қaлaлaры ның aрхеоло гиялық 
тұр ғыдaн зерт теу ле рі бaры сындa тaбылғaн жaңa шaхмaт тaстaры мен 
жaзбa де рек тер дің хaбaрлaры не гі зін де ортaғaсыр лық Қaзaқстaндa 
шaхмaттың тaрaлу тaри хы қaрaсты рылaды. Атaлғaн мaте риaлдaрды 
тaлдaу бaры сындa Шы ғыс ел де рі мен Ре сей де гі шaхмaттың тaрaлу 
тaри хынa aрнaлғaн үл кен бір топ зерт теу лер тaртылaды. Осы тaлдaу 
мен син тез деу жұ мы сы бaры сындa Қaзaқстaн aймaғы кө не шы ғыс 
ойыны ның көр ші ел дер ге тaрaту шы (ретрaнс ля тор) болғaны турaлы 
тұ жы рым жaсaлaды. Со ны мен қaтaр aвторлaр aтaлмыш мaқaлaдa 
зaмaнaуи шaхмaттың шы ғу те гі не бaйлaныс ты жaзбa де рек ке де кө
ңіл бөл ген. Әсі ре се Ж. Бaлaсaғұ ни дің «ҚұтaдғуБі лік», А. Кутб тың 
«Хұсрaу мен Шы рын» сын ды ең бек тер ді aтaп өт кен жөн. 

Түйін сөз дер: шaхмaт, aрхеоло гия, ес ке рт кіш тер, фи гурaлaр, 
қaлaлaр, ортa ғaсыр.
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Игрa в шaхмaты воз никлa в Ин дии. Про ник нув в Центрaльную 
и Пе ред нею Азию, игрa трaнс фор ми ровaлaсь. В Центрaль ной 
Азии шaхмaты-шaтрaндж по лу чил фундaментaльное рaзви-
тие, зaло жив ос но вы сов ре мен ных шaхмaт. Нем но го чис лен ные 
сохрa нив шиеся сред не ве ко вые шaхмaтные фи гу ры, нaйден-
ные в Афрaсиaбе (ны не Сaмaркaнд), от но сят ся к VІІ-VІІІ вв. 
Предстaви те ли тюркс ких нaро дов Сред ней Азии внес ли свой 
вклaд в рaзви тие шaхмaт. Осо бо сле дует скaзaть об aс-Су-
ле, тюр ке, ко то рый жил во вто рой по ло ви не ІХ в. Он пер вым 
из иг ро ков в шaтрaндж сфор му ли ровaл ос нов ные прин ци пы 
шaхмaтной иг ры [1, с. 4-7].

О про ник но ве нии и рaсп рострaне нии шaхмaт в Кaзaхстaн 
из ве ст но мaло. 

2004 го ду нa рaскопкaх сред не ве ко во го Отрaрa нaми был 
выяв лен но вый мaте риaл, имею щий от но ше ние к ис то рии сред-
не ве ко вых шaхмaт Кaзaхстaнa. Яв ляясь учaст ни ком проектa 
ЮНЕС КО Японс ко го це ле во го фондa «Сохрaне ние и кон-
сервaция пaмят ни ков древ не го го ро дищa Отрaр», aвтор этих 
ст рок про во дил исс ле довa ния в зaпaдной чaсти дворцa Бер ди-
бекa нa го ро ди ще Отрaр. При рaсчист ке куль турных нaслое ний 
в зaпaдной чaсти длин но го ко ри дорa жи лой чaсти дворцa мы 
обнaру жи ли шaхмaтную фи гу ру, вы то чен ную из сло но вой кос-
ти. Нaходкa былa пе редaнa нaми в Центрaль ной го судaрст вен-
ной му зей Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в г. Алмaты.

Отрaрскaя фи гурa предстaвляет со бой слегкa су живaющей ся 
квер ху ци ли ндр вы со той 3,1 см, диaмет ром в ос новa ний 2,8  см, 
диaмет ром вверх ней чaсти 2,7 см (рис. 1). Верх няя чaсть фи-
гу ры ок руглaя, нa вер ши не ко то рой рaсполaгaет ся по лус фе ри-
ческaя го ловкa вы со той 0, 25 см, диaмет ром 0,5 см. По ве рх нос ть  
фи гу ры пок рытa рез ным гео мет ри чес ким орнaмен том. Ни же 
го лов ки рaсполaгaют ся две кон цент ри чес кие бо ро зд ки. Нaвер-
шие-го ловкa и упо мя ну тые бо ро зд ки рaсполaгaют ся в цент ре 
вы резaнно го двенaдцaти ле пе ст ко во го цветкa, пок рывaюще го 
верх нюю ок руг лую чaсть шaхмaтной фи гу ры. Ци ли нд ри ческaя 
чaсть из де лия пок рытa дву мя пояскaми орнaментa. Верх ний 
пояс зaжaтый пaрaлел льны ми про чер чен ны ми ли ниями сос-
тоит из пов то ряющих ся рез ных мно гоугольни ков. Ско рее все го 
здесь дaны эле мен ты пле тен ки. Ниж ний поя сок укрaшен вер-

ШАХ МАТЫ  
В СРЕД НЕВЕКО ВОМ  

КА ЗАХ СТАНЕ
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тикaльны ми чер точкaми рaспо ло жен ный меж ду 
пaрaлел льны ми про чер чен ны ми ли ниями. 

Проис хож де ние и рaсп рострaне ние шaхмaт 
изучaет ся уче ны ми рaзных стрaн уже бо лее 
по лу торa сто ле тий. Однaко ис то рия шaхмaт в 
Кaзaхстaне остaет ся покa од ной из мaлоизу-
чен ных стрa ниц древ ней ис то рии. Мы не знaем 
когдa впер вые появи лись шaхмaты нa тер ри-
то рии нaшей стрaны и кaк ши ро ко бы ли рaсп-
рострaне ны они в ту или иную эпо ху, о пу тях 
про ник но ве ния шaхмaтной иг ры. 

Пер вым этот круг воп ро сов рaссмaтривaл 
aрхео лог И.И. Ко пы лов в стaтье «К воп ро су о 
шaхмaтной иг ре шaтрaндж в Тaлқи ғе в древ нем 
Тaлгaре» [2, с. 71-82]. Дaнной пуб ликa цией бы-
ли вве де ны в нaуч ный обо рот шес ть шaхмaтных 
фи гур, нaйден ных нa Тaлгaрс ком го ро ди ще, 
что в 25 км к вос то ку от г. Алмaты и из ло же-
ны вы во ды, вы текaющие из изу че ния aвто ром 
уникaльно го мaте риaлa.

С уче том то го, что фи гу ры нaйде ны в рaзлич-
ных чaстях сред не ве ко во го Тaлгaрa (пять фи гур 
в центрaль ной, ук реп лен ной чaсти и однa фи-
гурa в зaпaдном при го ро де го ро дищa) (рис. 2.) и 
в слое концa ХІ – нaчaле ХІІІ векa бы ло, сделaно 
пред по ло же ние о ши ро ком рaсп рострaне нии 
шaхмaтной иг ры в рaссмaтривaемый пе ри од у 
жи те лей Тaлгaрa. По мне нию aрхео логa, жи те-
ли го родa шaхмaты «позaимст вовaли от де ло вых 
лю дей Сред ней Азии», восп ри ня ли нaзвa ния фи-
гур и прaвилa иг ры. И.И. Ко пы лов пред по ло жил, 
что шaхмaты бы ли зaве зе ны в го род рaньше, чем 
дaти рует ся слой, в ко то ром нaйде ны фи гу ры, 
но ХІ – нaчaле ХІІІ в. игрa по лу чилa бо лее ши-
ро кое рaсп рострaне ние, чем преж де, и, ве роят-
но, охвaтилa не толь ко вер хуш ку го рожaн, но и 
сред ние слои нaсе ле ния, что «к нaчaлу ХІІІ векa 
игрa в шaхмaты приоб релa в го ро де нaрод ный 
хaрaктер».

Тaлгaрс кие фи гу ры сделaны из од но го мaте-
риaлa: сло но вой кос ти и обрaботaны нa стaнке. 
По пред по ло же нию И.И. Ко пы ловa, с воз ник но-
ве нием сп росa нa шaхмaты мест ные кос те ре зы 
долж ны бы ли приоб ретaть у инострaнных куп-
цов сырье – сло но вую кос ть, a при вытaчивa нии 
фи гур нa стaнке, они ко пи ровaли их фор му с 
вос точ ных обрaзцов. Срaвнив тaлгaрс кие нaход-
ки с рaннее из ве ст ны ми шaхмaтны ми фи гурaми, 
И.И.Ко пы лов вы де лил фи гу ры ко ро ля, фер зя и 
ко ня. Ти по ло ги ческaя бли зос ть фи гур из го ро-
дищa Тaлгaр с aбс трaкт ны ми сим во ли чес ки ми 
фи гурaми сред неaзиaтс ко го шaтрaнджa и aрaбс-
ко го шaтрaнгa поз во ли ли от нес ти их к кру гу от-
ме чен ных игр.

2008 г. Т.В. Сaвельевой при рaскопкaх жи-
ло го квaртaлa у вос точ но го въездa го ро дищa 
Тaлгaр бы ли нaйде ны еще три шaхмaтные 
фи гу ры из сло но вой кос ти [3, с. 148]. Тaким 
обрaзом, в нaстоящее вре мя в Тaлгaре выяв ле но 
9 шaхмaтных фи гур, от но ся щиеся к кaрaхa нидс-
ко му вре ме ни.

Что бы по нять, что предстaвлялa со бой игрa 
шaтрaндж, необ хо дим крaткий экс курс в ис-
то рию шaхмaт. Боль шинс тво исс ле довaте лей 
считaют, что ро динa шaхмaт – Ин дия. Еще в 
сред не ве ковье из ве ст ный aрaбс кий уче ный aл-
Джaхиз от мечaл, что «ин дийцaм принaдлежaт 
шaхмaты, a это – сaмaя блaго роднaя и сaмaя 
рaзрaботaннaя игрa» [4, с. 22].

В Ин дии поя вил ся ис то ри чес кий пред шест-
вен ник сов ре мен ных шaхмaт – «чaтaрунгa». 
Нaзвa ние проис хо ди ло от сaнс критс ко го «чaтур» 
(че ты ре) и «aнгa» (чaсть, от ряд) и име ло двой-
ной смысл. В иг ре учaст вовaло че ты ре че ло векa; 
«aрмия» кaждо го из игрaющих сос тоялa из че ты-
рех ро дов вой ск – сло ны, ко ни, боевые ко лес ни-
цы, пе хотa. Дви же ние фи гур оп ре де ля лось брос-
ком игрaль ной кос ти. Цель иг ры зaключaлaсь в 
унич то же нии фи гур про тив никa [5, с. 31].

Пред полaгaет ся, что «чaтaрунгa» сло жилaсь 
в Се ве ро-Зaпaдной Ин дии [6]. Су дя по нaходкaм 
шaхмaтных фи гур в Дaль вер зин-тепa, игрa про-
никлa в юж ные рaйоны Сред ней Азии в пер вые 
векa н.э., когдa облaсти Юж но го Уз бе кистaнa 
и Юж но го Тaджи кистaнa и Се ве ро-Зaпaдной 
Ин дии – вхо ди ли в состaв Кушaнс ко го цaрс твa 
[7, 8]. Нa тер ри то рии Сред ней Азии нa ос но-
ве «чaтaрунгa» не позд нее V в. н.э. сло жилaсь 
прин ци пиaльно новaя, во мно гом от личнaя 
от нее игрa, по лу чившaя нaзвa ние шaтрaндж 
[9]. Из чет вер ной иг ры с кос тью «чaтурaнгa» 
преврaтилaсь в иг ру для двух че ло век, в ко то-
рой решaющую роль игрaл уже не случaй, a че-
ло ве чес кий ум. Из ме ни лось не толь ко нaзвa ние 
сaмой иг ры, но тaк же нaзвa ния фи гур: ко роль 
– рaджa, шaх; фер зь – мaтрин, фaрзин; лaдья – 
рaтхa, рух; конь – aшвa, aсп; слон – хaсти, филь; 
пешкa – пaдaти, пaйдaк, пиядa. Поэто му есть ос-
новa ния ут ве рждaть, что Сред няя Азия яв ляет ся 
вто рой ро ди ной шaхмaт [5, с. 31; 9, с. 302].

Вы во ды, сделaнные И.И. Ко пы ло вым о 
шaхмaтaх нa ос но ве aнaлизa тaлгaрс ких нaхо док, 
нaхо дят подт верж де ние и в мест ных пaмят никaх 
пись меннос ти. Сви де тель ст вом рaсп рострaне-
ния шaхмaт в Се ми речье и Юж ном Кaзaхстaне в 
пе ри од ХІ – нaчaле ХІІІ в. сле дует считaть упо-
минa ние иг ры в со чи не нии Юсуфa Бaлaсaгунс-
ко го «Блaгодaтное знa ние», нaписaнное в 
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1069-1070 го ды. В глaве 33, где «Ог дюль миш 
рaсскaзывaет Эли ку, кaким дол жен быть муж, 
отпрaвляе мый пос лом», от мечaет ся, что дип-
ломaт обязaн не прос то знaть прaвилa иг ры, a 
влaдеть ими в со вер шенс тве:

«И нaрд и шaтрaнч нaдо ведaть, дa тaк,
Чтоб нaсмер ть в иг ре был по вер жен твой врaг» [10, с.  212].

Шaхмaты име ли рaсп рострaне ние и в зо-
ло то ор ды нс ко-ти му ри дс кий пе ри од ис то рии 
Кaзaхстaнa. Из ве ст ны нaход ки шaхмaт в зо ло-
то ор ды нс ких го родaх По воль жья [11, c. 228]. В 
од ном из знaчи тель ных произ ве де ний пе ри одa 
Зо ло той Ор ды – «Хос ров и Ши рин», aвто ром ко-
то ро го яв ляет ся поэт Кутб, кыпчaк по проис хож-
де нию, упо минaет ся шaтрaндж – шaхмaты [12, 
с.  243]. Из ве ст но, что aвтор поэмы жил в 1330-
1340 гг. в го ро де Сыгнaке и тaм нaписaл свое 
произ ве де ние, пос вя тив его прaви те лю Ты ны бе-
ку и его же не Мaли ке-хaтун [13, с. 236].

По кон фи гурa ции, рaзмерaм и орнaментaльно-
му оформ ле нию врез ны ми ли ниями отрaрскaя 
нaходкa имеет мно го об ще го с ци ли нд ри чес ки ми 
шaхмaтны ми фи гурaми 3 и 4 из Тaлгaрa [2, с. 73-
76] (рис. 1). Общaя кон фи гурaция и венчaющaя 
фи гу ру го ловкa яв ляет ся покaзaте лем то го что 
дaннaя фи гурa яв ляет ся ли бо ко ро лем, ли бо фер-
зем. И.И.Ко пы лов в своем исс ле довa нии от ме-
тил, что нa из ве ст ных ми ниaтюрaх с шaхмaтaми 
у всех фи гур ко ро лей и фер зей нa вер ши не по ме-
щенa го ловкa сфе ри чес кой фор мы [2, с. 75]. Сфе-
ри ческaя го ловкa-нaвер шие от су тс твует у пе шек 
вос точ но го (aрaбс ко го) типa VІІІ – ІХ вв, и у 
вос точ ной aбс трaкт ной сим во ли чес кой фи гу ры 
пеш ки Х – ХІІ вв. [4, с. 28-29, 78]. Со постaвле-
ние отрaрс кой из де лия с дру ги ми из ве ст ны ми 
фи гурaми сред не ве ко вых шaхмaт: ко нем, сло-
ном, лaдьей го во рит о боль ших рaзли чиях меж-
ду ни ми и дaет до польни тель ные ос новa ния для 
иден ти фикaции дaнной фи гу ры кaк ко ро ля или 
фер зя. При мечaтельно, что шaхмaтнaя фи гуркa 
фер зя из кол лек ций шaхмaт кaлмы ков концa 
ХІХ векa, хрaняшaяся в Го судaрст вен ном му-
зее Эт ногрaфии нaро дов СССР имеет в верх ней 
чaсти фи гу ры изобрaже ние шес ти ле пе ст ко во го 
цветкa [14, с. 137- 138] (рис. 3).

Тaким обрaзом выяв лен вто рый пункт, 
где нaйденa шaхмaтнaя фи гурa нa тер ри то рии 
Кaзaхстaнa – го ро ди ще Отрaр. При мечaтельно 
мес то нaход ки шaхмaтной фи гу ры – боль шой 
aрхи тек тур ный комп лекс концa ХІV – нaчaлa ХV 
векa, сос тоя щий из ме че ти и от дель ной жи лой 
чaсти, отож дест вляе мый нaми с упо минaемым в 

ис точ никaх отрaрс ким двор цом Бер ди бекa. Ар-
хи тек тур ный комп лекс вск рыт не поль ностью, 
кро ме упо мя ну тых чaстей дворцa, су дя по описa-
нию Шaрaф aд-динa Иез ди, имелaсь и ку ри ниш-
хaнa – зaл для aудиен ции. Шaхмaтнaя фи гурa 
обнaру женa в ко ри до ре жи лой чaсти дворцa и 
дaти рует ся вре ме нем функ цио ни ровa ния aрхи-
тек тур но го комп лексa. 

Соглaсно Шaрaф aд-ди ну Иез ди, «отпрaвив-
шись от бе ре гов Сей хунa, Ти мур остaно вил ся 
в сре ду 12 рaджaбa в Отрaрс ком двор це Бер ди-
бекa; все цaре ви чи, эми ры, и близ кие из прид-
вор ных зaня ли кaждый от дель ную комнaту» [15, 
с. 43]. Эмир Бер ди бек, име нем ко то ро го Шaрaф 
aд-дин Иез ди нaзвaл дво рец, был прaви те лем 
Отрaрa во вре мя цaрст вовa ния Ти мурa. Его 
брaт, соглaсно Бaбу ру, «кипчaкс кий бек из Тур-
кестaнa по име ни Шейх Нур aд-дин бек, к ко то-
ро му блaго во лил Ти мур» [16, с. 36]. Имен но в 
этом отрaрс ком двор це про вел свои пос лед ние 
дни Ти мур. Богaто де ко ри ровaннaя шaхмaтнaя 
фи гурa из сло но вой кос ти моглa принaдлежaть 
предстaви те лю выс шей эли ты го родa Отрaрa, 
игрaвше му в этот пе ри од ис то рии сто лич ную 
роль в при сырдaрьинс ком ре ги оне, или же сaмо-
му гроз но му зaвоевaте лю.

 Рисунок 1 – Шaхмaтнaя фи гурa 
из Отрaрa
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По мне нию из ве ст но го ориентaлистa Жaн-
Поль Ру шaхмaты нa про тя же нии всей жиз-
ни Ти мурa остaвaлись его из люб лен ным вре мя 
про вож де нием: «Бывaя слиш ком нaпря жен ным, 
утом лен ным, го то вым поддaться пло хо му нaст-
рое нию, он достaвaл свою шaхмaтную дос ку. 
Безгрa ничнaя лю бовь к иг ре, ко то рой он ув лек-
ся еще в детс тве и от лич ным мaсте ром ко то-
рой слыл, его ус покaивaлa, отв лекaлa от зaбот, 
снимaлa нерв ное нaпря же ние. Из ве ст но, что 
когдa в Анaто лии по зaвер ше нии сaмой ве ли-
кой бaтaлии той эпо хи ему при ве ли плен но го 
Бaязидa, он пос ле стрaшно го прис тупa гневa 
при нял ся зa шaхмaты» [17, с. 134]. При из вес-
тии о рож де нии од но го из своих сы но вей Ти мур 
дaл ему имя Шaхрух, обознaчaюший нaзвa ния 
шaхмaтных фи гур – шaх (ко роль) и рух (лaдья) 
[18, с. 323].

О рaсп рострaне нии шaхмaт в пе ри од Кaзaхс-
ких хaнс тв и Ногaйс кой ор ды, чья ос новнaя 
тер ри то рия в те че ние бо лее чем двух сот лет не-
го пе ри одa рaсполaгaлaсь нa тер ри то рии сов ре-
мен но го Зaпaдно го Кaзaхстaнa сви дель ст вует 
ин формaция сохрa нившaяся в aрхи ве: «однaжды 
толмaч в русс кой сто ли це от нял у Иш те ре ковa 
послa шaхмaты стои мос тью в 10 aлтын, о чем 
тот бил че лом нa обид чикa» [19, с. 577].

Этот конф ликт сви де тель ст вует и о том, кaк 
вы со ко це ни лись шaхмaтные фи гу ры в пер вой 
по ло ви не ХVІІ векa. При мечaтельно, что 1683 
го ду для Петрa І бы ли куп ле ны «шaхмaты то че-
ные, ры бей кос ти, с щaдрою и местaми по зо ло-
че ны... по це не руб лю пять aлтын с рaспис кою» 
[4, с. 183].

Бе зус ловнa, высшaя знaть Кaзaхс ко го хaнс-
твa былa знaкомa с шaхмaтaми. Све де ния пись-
менных ис точ ни ков сви де тель ст вуют, что обу-
че ние отп рыс ков aрис токрaти чес ких се мей дaже 
при ко че вых дворaх былa оргa ни зовaно неп ло-
хо, a му суль мaнскaя грaмот ность былa рaсп-
рострaненa ши ро ко и стоялa, по-ви ди мо му, нa 
уров не тре бовa ний вре ме ни. Нaпри мер, кaзaхс-
кий султaн Му мин, ко то рый по сооб ще нию Шaх 
Мaхмуд ибн Мирзa Фaзл Чурaсa «был му жем 
знaющим и дaро ви тым, боль шую чaсть «Шaх-
нaме» знaл нaизус ть и кни ги читaл прият но нa 
слух» [20, с. 147] и Кaдырaли-бекa, сделaвше-
го сокрaщен ный пе рескaз нa стaро-кaзaхс кий 
«Джaми aт-тaвaрих» Рaшид aд-динa и состaвив-
ший ге неaло гию кaзaхс ких хaнов [21, с. 89].

Шaхмaты упо минaют ся в кaзaхс кой ру ко-
пис ной кни ге из собрa ния Вос точ но го от делa 
нaуч ной биб лиоте ки Сaнкт-Пе тер бург ско го 
уни вер си тетa, принaдлежaвшей в од но вре мя, 

су дя по нaдпи си, сы ну султaнa Стaрше го жузa 
Абылaйхaну лы Сок. В текстaх произ ве де ний, 
от но си мых к ХV-ХVІ вв., вст речaем сле дующие 
ст ро ки:

«Ей, пaтшaйым, пaтшaйым
Шaтырaш ойнaп мaт қы лып, 
Ойын шылaр ұтпaсын» [22, с. 44]. 

Тер мин шaтрaндж в фор ме «шaтырaш» 
упо мя нут в де ся ти том ном тол ко вом словaре 
кaзaхс ко го языкa. В учеб ни ке 1914 г. А. Бaйт ур-
су новa шaтырaш упо минaет ся в спис ке кaзaхс-
ких нaционaль ных игр [23, с. 30]. В поэме Абaя 
«Скaзa ние об Ази ме» читaем:

Двух крaсaвиц уви дел. Пре ле ст ниц тaких
 ни когдa не вст речaл он в крaях род ных.
Ув ле чен ные шaхмaтaми, они 
Не при ме ти ли, что зa иг рою их,
Стоя сбо ку, дол го Азим сле дил.

В стихaх Шaкaримa Кудaйбер диулы (1858-
1931) жиз нь срaвнивaет ся с иг рой шaтырaш, фи-
гурa ко ро ля обознaчaет ся сло вом хaн:

«Өмір дің ұнaп ойы нын,
Шaтырaш ойнaп жүр мін шaт.
Төр ге бaрсaм мен тaяу,
Қылмaс пa екем хaнды мaт?» [24].

Рисунок 2 – Шaхмaтные фи гу ры из Тaлгaрa  
/по И.И. Ко пы ло ву/
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Кожa Мухтaр, Жол сейт овa М.А.

Кaзaхс кий орнaмент в ви де шaхмaтной дос ки 
но сит нaзвa ние шaтырaш [25, с. 40].

Для изу че ния ис то рии шaхмaт Кaзaхстaнa 
необ хо дим комп лекс ный под ход: от изу че ния 
aрхеоло ги чес ких кол лек ций до поис ков стaрин-
ных нaзвa ний шaхмaтных фи гур в произ ве де-
ниях кaзaхс ко го фольклорa. Изу че ние воп росa 
о вре ме ни появ ле ния шaхмaт в Кaзaхстaне 
вaжно и для выяс не ния ис то рии про ник но ве-
ния шaхмaт в со сед ние стрaны. Из ве ст ный спе-
циaлист по шaхмaтaм Древ ней Ру си И.М.  Лин-
дер пред полaгaет, что «пер вое знaкомс тво 
русс ких с шaхмaтaми и вырaботкa по нят ной 
нaро ду шaхмaтной тер ми но ло гии от но сят ся к 
пе ри оду VІІІ и Х вв. Предстaвле ние о шaхмaтaх 
слaвя не мог ли по лу чить в Сред ней Азии, Ирaне, 
нa aрaбс ком Вос то ке. Но боль ше все го с ино зем-
ны ми шaхмaтистaми они вст речaлись в Ити ле и 
Болгaрaх нa Вол ге. Здесь, по всей ве роят нос ти, 
шaхмaты стaли из ве ст ны в том ви де, в кaком они 
зaтем по лу чи ли рaсп рострaне ние нa Ру си» [4, 
с.  22].

С уче том нaхо док пер вых шaхмaтных (де-
сять) фи гур нa тер ри то рии Рос сии в хaзaрс ких 
слоях (до 965 г.) го ро дищa Сaркел – Белaя Вежa 
мож но пред полaгaть, что хaзaры бы ли знaко мы с 
этой иг рой нa мес те своего пер вонaчaльно го фор-
ми ровa ния. Б.И. Вaйн берг нa ос но ве сооб ще нии 
пись менных ис точ ни ков выд ви нулa ги по те зу, 
что «хaзaры, кaк позд нее и пе че не жс кое и огузс-

кое объеди не ние пле мен, мог ли сфор ми ровaться 
(нaчaть фор ми ровaться кaк еди ное объеди не ние) 
вос точ нее их тер ри то рии их держaвы, в рaйоне 
сред не го те че ния Сырдaрьи» [26, с. 286]. При-
мечaтельно, что шaхмaтный тер мин «слон» в 
русс ком язы ке имеет тюрк ское проис хож де-
ние: «в пос лед нее вре мя исс ле довaте ли при хо-
дят к бо лее или ме нее еди но душ но му мне нию, 
что сло во «слон» – это ви до из ме нен ное тюрк-
ское arslan – «лев», пе ре шед шее в «aслaн», a 
позд нее в «слон». Тaко го родa эти мо ло ги чес кие 
преврaще ния не ред ко бывaют со словaми, взя-
ты ми из дру гих язы ков» [4, с. 22]. Эти изыскa-
ния поз во ляют до но вых aрхеоло ги чес ких нaхо-
док шaхмaтных фи гур нaме тить нaчaль ный 
пе ри од рaсп рострaне ния шaхмaт и нa тер ри то-
рии Кaзaхстaнa.

В этом плaне весь мa при мечaтельно, что у 
мон го лов фер зь обознaчaлся сло вом «aрслaн». 
Шaхмaты у мон го лов Внут рен ней Мон го-
лии нaзывaлись «шaтыр», у бу рят «шaтaр», у 
кaлмы ков «шaтр» [14, с. 137-138] (рис. 3). Здесь 
прос ле живaет ся пе ре ход от сред неaзиaтс ко-
тaджикс кое «шaтрaндж» че рез сохрa нив шееся 
у кaзaхов «шaтырaш» к нaзвa ниям шaхмaт мон-
го лоязыч ных нaро дов. Тaким обрaзом, есть ос-
новa ния считaть, что сред не ве ко вые нaсельни ки 
Кaзaхстaнa бы ли ретрaнс ля торaми шaхмaтной 
иг ры ближaйщим со се дям.
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From history of nomadic 
customary law

The Kazakh laws originate from Turkic times, and were enriched by 
the legal practices and cultures of other peoples. Secondly, Kazakh laws 
borrowed and interpreted adapting to their needs the best samples and 
models of legal cultures of other peoples. Customary law was designed to 
address the solution of the complex needs of Kazakh society. Within vari
ous historical periods the legal systems aimed to regularize relations be
tween and within nomadic states, have much in common. State structure 
of Kazakh khanate, system of political governance, legal relations, cultural 
evolutions originate from early times. Tribal confederations and their legal 
practices left a rich legacy for Kazakh nomadic society. 

Key words: customary,law, political, tradition, society.

Те леуовa Э.Т.

Көш пе лі лер дің әдет тік  
құ қық тaри хынaн

Көш пе лі лер дің әдет те гі құ қы ғы ның сaяси құ ры лымдa, қоғaмдық 
қaтынaстaғы рет теу ші лік қыз ме ті мә се ле сі не мaқaлa aрнaлғaн. Қaзaқ 
қоғaмы өзі нің құ қық тық мә де ниеті нің қaлыптaсуын дa Тү рік, Мон ғол 
дәуірі нің би леуші ле рі мен мем ле кет тер дің құ қық тық не гіз де рі ның 
ықпaлы зор бол ды. Сон дықтaн көш пе лі лер дің құ қы қтық мә де ниеті 
Дaлa тaри хындa ортaқ дaму үл гі сі нен өт ті. Осы мaқaлaдa көш пе
лі лер өмі рін де құ қы қтық нормaлaрдың aтқaрғaн қыз ме ті турaлы 
тaлқылaнғaн.

Тү йін  сөз дер: әдет те гі құ қық, сaясaт, дәс түр, қоғaм.

Те леуовa Э.Т.

Из ис то рии обыч но го прaва 
ко чев ни ков

В стaтье рaссмaтривaет ся обыч ное прaво ко чев ни ков, которое 
обес пе чивaло со циaльное блaго по лу чие и функ цио ни ровa ние хо зяй
ствa ко чев ни ков, вырaжaя во лю и ин те ре сы не толь ко и не столь ко 
при ви ле ги ровaнных групп, но и боль шей чaсти ря до вых чле нов ко
че во го об ще ствa. Этим объяс няет ся и кон сервaтизм, ус той чи вос ть 
норм обыч но го прaвa, про су ще ст вовaвших до концa XIX – нaчaлa XX 
ве ков. Мно гие же из норм се мей нобрaчно го прaвa и обязaтельств в 
той или иной фор ме сохрa ни лись и до нaших дней, нес мот ря нa пол
ное рaзру ше ние трaди ци он но го эко но ми чес ко го уклaдa. 

Клю че вые словa: обыч ное прaво, по ли тикa, трaди ция, об ще ст во.
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The history of steppe civilizations saw many changes through 
various events. Although Kazakhs retained most of their values 
as a heritage coming form the ancient times. One of the values is 
customary legal system. Customary law based on the cultural and 
democratic traditions until XIX century play important role in 
regulating their lifestyle. That was caused by two factors. Fist of all, 
the basis of nomadic economic lifestyle formed the world outlook 
of Kazakhs, and secondly, the demand of the social life to form 
new norms and values. Customary law of Kazakhs is the monument 
of the rich of nomadic civilization. It is backed by centuries long 
history, life potential and human freedom demand. Any legal system 
originates from the social needs. Customary law was designed to 
address the solution of the complex needs of Kazakh society. Within 
various historical periods the legal systems aimed to regularize 
relations between and within nomadic states, have much in common. 
State structure of Kazakh khanate, system of political governance, 
legal relations, cultural evolutions originate from early times. Tribal 
confederations and their legal practices left a rich legacy for Kazakh 
nomadic society. 

Firm tribal relations of the nomadic socium prevented 
development of individualistic rights. Under the tribal system, 
the rights of an individual were interpreted within the framework 
of tribal legal practices. Apart from that the military necessity to 
protect the tribe from external threat facilitated that factor. Each 
member of the tribe was to a warrior responsible for its survival. In 
peacetimes the legal relations were guided by common practices. 
They covered family and economic relations, criminal cases. Along 
with that there existed legal practices to settle international relations- 
trade and others, that proved the high level of state development. In 
early nomadic period, the notion of «sin/crime» differentiated from 
family realm, and became part of the social/public relations. Those 
norms formed the basis of the legal practices to settle private and 
public issues. 

Ancient nomadic law of Kazakhs, Turkic linguistic arts 
produced valuable cultural heritage. Development of legal relations 
of nomads went hand in hand with the state formation. The Kazakh 
khanate inherited the legal practices of the Turkic states – code of 
customary law, political, criminal, civic practices regulations, and 

FROM HISTORY  
OF NOMADIC 

CUSTOMARY LAW



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №2 (81). 201690

From history  of nomadic customary law

international law. The failure of the Turkic states 
to cope with legal problems led to their eventual 
decline and collapse.

In VI century, in Central Asia was formed a 
Turkic kaganate out of dispersed tribes, brought 
together by Bumin kagan. He adopted a law on state 
integrity and protection of the rights of ordinary 
members of society. it is known from the Chinese 
sources. We should mention the articles that worked 
as legal acts:

1) The one who instigates a rebellion or riot 
must be condemned to death.

2) The one who betrays the interests of Turks 
is considered be the traitor and must be put to death.

3) The one found guilty in death of an innocent 
person must be put to death.

4) Adultery with somebody’s wife is 
punishable with death penalty.

5) Stealth of a horse tied to someone’s yurt is 
punishable by death.

6) Injury during the fight must be compensated 
by ransom.

7) The compensation for stolen horse is ten 
times more that its original price [ 1].

 These legal establishments on internal solidarity 
and integrity cemented the newly created state. 
The runic inscriptions of the Turkic rulers’ call to 
unity were extremely important for Turks. This 
legal monument of the first independent Turkic 
state testified its creation, and that law governed 
various problems people faced – criminal, family or 
economic disputes. But these legal practices could 
be applied only to the medieval nomadic states. 
The researches on Turkic states analyzed state 
governance methods, nomadic public relations, 
and developed the concept of «nomadic state». The 
ideological power justified the legal structure of the 
Turkic state, and its norms. Civil, criminal, family, 
property cases were regularized. The legal rights 
Ashina dynasty had enormous power in the state. 
The law «Tore», as the pillar of the state regime and 
the dominant dynasty managed them. The power of 
kagan was inherited by his successor. The power 
passed only from grandfather to grandson, and from 
elder brother to the younger one. The third pillar 
were creation of the laws to manage the state and 
intra-tribal relations, as the basics of the international 
law. These norms formed the «Tore» legal system 
set up in VIII century. Along with the formation of 
Turkic states, the «Tore» legal principle influenced 
other legal practices. «Tore» had the legal right for 
governance. The main aim was to provide state 
integrity, to overcome intra-tribal conflicts and 
contradictions, orderly arrange any relations in the 

socium. Turkic legal practices and «Tore» principle 
were continued within the further development of 
Turkic states and societies. From that viewpoint 
for present times, is very important to investigate 
‘Tore» legal principle, as in XVI century Armenian-
Kypshak legal code and procedural norms were 
based on it, and are part of the world legal heritage 
[2].

In the history of steppe civilizations the big state 
formation set up by nomads in early XIII century 
got to the world prominence and spread its influence 
on other states and societies. During the formation 
of single Mongol ulus (people) with the aim to 
strengthen the state was adopted the modified code 
of legal practices of nomads with the amendments 
by the demands of the Mongol community «Great 
Yassa». The name «great» implied that it was 
compulsory for all Mongols. In this point, the 
common Yassa was superior to the local/tribal 
legal practices. Yassa in Mongol means «yassak» 
or establishment, enactment, or law. Gengizkhan as 
the collection of laws and legal practices adopted 
Yassa for Mongols. Rashid-ad-Din informed that 
for adoption of that law was convened a kurultai 
in 1206 [3]. The law was adopted after victory of 
Gengizkhan over Kereits, Naimans and Merkits. 
The law taken at Great kurultai opened the way to 
strengthening the power of Gengizkhan.

In 1218, at the kurultai with the objective to 
arrange a campaign to Turkestan were introduced 
some amendments. In 1225 was adopted with 
amendments «Great Yassa» again. But unfortunately 
the original version of Great Yassa was not 
preserved, and its fragments are found in the works 
of Arabic and Persian historians. Almost complete 
version of Great Yassa was found in the chronicle of 
the Persian chronicle recorder Ala ad-Din-Ata Malik 
Juveini «Tariq –I- Jakhangushai», in translation it 
sounds – «History of Jakhangushai» or «History of 
the world conqueror» [4]. Other authors – al-Omari, 
al-Markizi, Mirhond approved the facts given in 
the works of Juveini. On one side, the «Yassa» 
research of Juveini is big, no doubt. By Juveini, 
the Yassa in Mongol language was preserved in 
Uigur inscriptions on tumars (protective talismans). 
The talismans were distributed to prominent noble 
people, experts of Yassa and members of the khan 
dynasty. In translation of the Russian orientalist 
V.Minorsky, the chapter from Juveini work on 
Yassa, was used by Vernadsky G. in his research as 
an appendix [5]. Qalmyk researcher E.Kara-Davan 
in his work dedicated to the history of Gengizkhan 
used the data from Yassa, as well as from a-Markizi, 
Mirkhond, ibn-Batuta, etc [6]. 
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There are many different opinions among 
the historians (Kazakh, Russian, Qalmyk, Tatar, 
Chinese, Mongol) on the articles of Yassa. A 
prominent researcher from Kazakhstan, Zardykhan 
Kinayat-uly in his work «Kazakh state and Joshy 
khan» made a comprehensive analysis of Yassa. 
Here we dwell on the opinions of the Chinese and 
Mongol scholars [7]. The Chinese researcher Li Zu 
Fin divides Yassa in 8 chapters, and meticulously 
revises each chapter. Historian B.Saishal after 
critical assessment of Yassa, came to conclusion 
that it consists of 6 parts, and the content of article 
54 was decoded in full by him[8].

Thus, the Mongol empire was based on Yassa 
as a legal fundamental. The strength of Yassa was 
in the fact that successors to Gengizkhan despite 
the long distances separating them had to subdue 
to it. The content of Yassa: international law, state 
and administrative law, criminal and trade laws, 
procedural- the rights and duties of the judge, as the 
pillar of the law. The solidity of the laws adherence 
among Gengizkhan successors was supported by 
the words of Rashid-ad-Din who provided some 
pieces in his works: »The customs (uisun) left by 
Gengizkhan and laws (yassak) must be strictly 
observed, not changing them, then the Heaven 
would support their people, they would always 
live in happiness and joy». The following extract 
supports the previous statement on the need to 
observe the law: «If the state formed after us, their 
leaders, sons, great people, military commanders 
and emirs would not follow the laws, then state 
affairs would be undermined, destroyed, they 
would search for Gengizkhan, but would never 
find» [9].

 If even the successor to Gengizkhan had to 
strictly follow Yassa, then for ordinary citizens 
observance of the law was compulsory. That 
generated many difficulties. Yassa was based on 
the nomadic lifestyle, and the sedentary population 
of Turkestan, Persian lands whose life practices 
were different could not easily adapt to legal 
requirements of Yassa, as it did not cover their life 
specifics. Contradictions over Ysasa interpretations 
and implementation between local rulers and 
Gengizkhan successors caused many conflict 
situations. The ruling khan Chagatai was very 
persistent in introducing Yassa in Turkestan, and 
Juveini described that in the following way: «He 
frightened the subject peoples by Yassa, as its non-
observance was punishable by his army, that always 
was ready to do that at first order; any woman with 
a plate full of gold could walk without fear. He took 
some small decrees, but they were hard for Muslims 

to observe it. For instance, it not permitted to slay 
a sheep openly in Horassan. He forced them to eat 
meat of the dead animal (cattle)» [10].

Yassa was very strict legal code. Any wrong act 
was interpreted as a crime, and strictly persecuted. 
Despite that the western part of the Mongol empire 
adopted the Muslim culture, and gradually yassa 
establishments were not followed strictly. That was 
written by Hamdallah Kazvini. By Yassa it was 
prohibited for Mongols to live in urban areas, but 
descendants of Chagatai and Jochi soon forgot about 
those bans. 

It is not clear how long Yassa establishments 
worked in Mongol lands. In the state in Mawerennahr 
set up by Timur and his successors «tore» in Turkic 
language was interpreted as the law of Gengizkhan. 
In Syria and Khorezm, Timur and his descendants 
were accused in putting «tore» above Sharia, and 
people under his control were not viewed Muslims. 
During the rule of Timur’s son Shahruh (1409-
1447) was adopted a decree to follow only Sharia 
and annul ‘Bilik» of Gengizkhan and his legal 
practices. But son of Shahruh, Ulugbeg viewed that 
it was correct to observe all laws of Gengizkhan. 
The last Timurid, Babur, wrote: «Our ancestors 
implicitly obeyed the laws of Gengizkhan. At the 
kurulai, parties and feasts, before taking a meal, or 
any acts, I did nothing against «tore». All people by 
the decrees of Gengizkhan must follow the words of 
God. Whoever it is to leave those valuable words/
laws, must be not forgotten. If your father left a 
good law, its must be observed. If he left a bad law, 
it must be replaced by a good one» [11]. In XV-XVI 
centuries in Mogolistan basic articles of Yassa were 
still in force. Eastern Desht-I-Kipshak Kypshaks 
followed Yassa in settlement of complex problems. 
As the th descendants of Gengizkhan ruled the lands 
for a long time, then Yassa was seen as the supreme 
law. But it is wrong to state that all the territories 
of former Gengizkhan Empire observed Yassa. The 
subject people practiced their own legal codes along 
with Yassa. Part of the law provisions of Gengizkhan 
adopted with the aim to strengthen his state, were 
kept in the criminal code of nomads. 

In the customary law of nomads Biliks 
(procedural interpretations of Yassa) left by 
Gengizkhan played big role. In the oral spiritual 
legacy of Kazakhs are kept numerous references 
to it. In the opinion of the expert on medieval 
nomadic history T.Sultanov, the researchers 
of XIV century made a mistake when mixed 
Bilik with Yassa [12]. After through analysis of 
Bilik and Yassa, in 1901 P.Melioransky came to 
conclusion that there are different in many points. 
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From history  of nomadic customary law

Yassa clearly identifies types of crimes and how 
they in due way must be persecuted. Bilik provides 
legal procedure and its stages, and also punished 
those who disobeyed Yassa. in the process of state 
governance by Yassa, administration of public 
affairs, the successors of Gengizkhan followed 
Bilik. Gengizkhan left to his descendants and 
people not only the laws, but also the rules of 
their correct implementation. Full text of Bilik is 
given by Rashid-ad-Din in his work’s chapters: 
«The best praiseworthy quality of Gengizkhan is 
to leave legal knowledge of Bilik». Rashid-ad-Din 
employed many evidences on Mongol legal code 
from various sources – historical narratives and 
memoirs. In the historical narratives Gengizkhan 
who conquered the world is depicted as the one 
who founded a state out of scattered Mongol tribes, 
set up a unified system of governance instead of 
tribal rule, introduced a system of administrative 
bureaucracy as well as wise statesman. On the other 
hand, his invasions and plunder of the occupied 
territories led to disappearance of their cultural 
and economic wealth, postponed for centuries the 
development and formation of big people out of 
Turkic tribes. Assessment of Bilik from various 
sides allows us to understand what role his laws, 
and legal establishments, provisions of how to rule 
conquered peoples, played in the state he left for 
his descendants. The Gengizkhan’ s establishments 
were promoted by Kazakh zhuraus, poets, biis, oral 
folk art- proverbs and sayings. For instance: «Where 
sons do not listen to father, younger brother do not 
respect the elder ones, husband is not backed by his 
wife, and wife dose not follow her husband, mother-
in-law do not like their daughters-in-law, senior did 
not protect the youngsters, and youngsters did not 

follow the seniors, and the nobles being close to 
god could not influence the public, and having a lot 
of wealth could not build a wealthy country for the 
people and ignored the customs (uisun), and law 
(Yassa), and people fought against the state; in that 
state grow thieves, robbers, enemies, cheaters, and 
offenders, they inflict big damage to people, steal 
their horses and cattle, and if the army launches a 
campaign, its exhausted horses would die halfway, 
and both- army and horses would die» [13].

Bilik of Gengizkhan taught the statecraft, gave 
useful advises on governance – what to do in various 
spheres, and which are the priority. It teaches that 
the rulers must care about the people close to power, 
families, and how to mange family affairs, lead an 
army, control international affairs, what qualities are 
desirable in peacetime, etc. and gives full answers to 
all these questions. 

Here we should refer to the extract from Bilik: 
«The content of the Bilik is that at that time the 
demands of the Kazakh khanate society were fully 
responded by it». 

The nomadic states were interested in 
codification of their legal establishments, and 
Gengizkhan timely reacted to that, and although 
within time the situations changed, in general 
Yassa addressed most of the problems on the way. 
Further on Kazakhs adopted the Laws of Kassym-
khan (The direct path of Kassym khan), Legal Code 
of Hak-Nazar khan (Just path of Hak Nazar khan), 
the legal code of Yessim khan and Jety Jargy of 
Tauke khan. In 1640 Oirtas adoped «Tsaadjin 
bichikte»- legal code of Jungars. There is much in 
common between them as they all are based on the 
Mongol legal practices, and represent the stage by 
stage evolutionary changes.
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Кәрібаев Б.Б.

XV ғ. соңы мен XVI ғ. 
басындағы Қазақ хандығы 

тарихының мәселелері

Автор бұл мақаласында XV ғ. соңғы – XVI ғ. алғашқы жылдарында
ғы Қазақ хандығы тарихының кейбір өзекті мәселелерін қарастыра  
ды. XV ғ. соңғы ширегінде Қазақ хандығының Сыр бойы үшін жүргізген 
күрестері жемісті болып, қазақ билеушілері Сыр өңірінің біршама 
бөлігіне биліктерін орнатады. Негізінен, Сыр бойындағы қалалар 
Жәнібек хан ұлдарына тиесілі болады. Осы тұстан бастап Жәнібек 
хан ұлдары мен Бұрындық хан арасындағы қатынастарғa жік түседі. 
Бұл қатынас XVI ғ. алғашқы жылдарында одан әрі жалғасын табады. 
1505/61510 жылдары Мұхаммед Шайбани ханның жорықтары қазақ 
билеушілері арасындағы қатынасты шиеленістіреді. 1510 жылғы 
Қасым ханның Шайбани ханды жеңуі – Жәнібек хан әулетінің билігін 
біржолата Қазақ жерінде орнықтырады. 

Түйін сөздер: Қазақ хандығы, Бұрындық хан, Қасым хан, Сыр 
бойы үшін күрестер, Мұхаммед Шайбани хан.

Karibaev B.B.

The problems of the history of 
Kazakh Khanate at the end of XV- 
in the beginning of XVI centuries

In this article the author considers the essential problems of the history 
of Kazakh Khanate at the end of XV – in the beginning of XVI centuries. 
In the last quarter of the XV century as a result of the successful struggle 
of Kazakh Khanate for the Syrdarya region Kazakh rulers established their 
power. In particular the cities along the Syrdarya river is subordinated to 
the sons of Zhanibek khan. Since that time there are disagreements be
tween the sons of Zhanibek khan and Buryndyk khan. These relations are 
aggravated at the beginning of the XVI century. Military campaigns of Mo
hammed Shaibani khan made disagreements between Kazakh rulers in the 
1505/61510 years. Victory of Kasim khan over Shaibani khan finally set 
the power of the descendants of Zhanibek all over Kazakh land.

Key words: Kazakh Khanate, Burundık Khan, Kasim Khan, The batlle 
for the near Syr Darya region, Mohammed Shaibani Khan.

Карибаев Б.Б.

Проблемы истории Казахского 
ханствa в конце  

XV – начале XVI вв.

В данной статье автор рассматривает актуальные проблемы 
истории Казахского ханства в конце XV начале XVI веков. В результате 
успешной борьбы в последней четверти XV века Казахского ханства 
за Присырдарьинский регион казахские правители устанавливают 
свою власть. В частности, города, расположенные вдоль Сырдарьи, 
подчиняются сыновьям Жанибека. С этого времени появляются 
разногласия между сыновьями Жанибека и Бурындык ханом. Эти 
отношения усугубляются в начале XVI века. Походы Мухаммеда 
Шайбани хана в 1505/61510 годах вносят разногласия между 
казахскими правителями. Победа Касым хана над Шайбани ханом 
окончательно устанавливает власть потомков Жанибека на всей 
казахской земле.

Ключевые слова: Казахское ханство, Бурындык хан, Касым хан, 
борьба за Присырдарьинский регион, Мухаммед Шайбани хан.
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Қазақ хандығының тарихында әрбір кезеңнің алатын 
орны ерекше. Хандық дәуірдің әр кезеңіндегі аса маңызды 
оқиғалар мен үдерістер алдыменен, сол кезеңдегі тарихи да-
муды анықтаса, екіншіден, келесі кезеңнің алғышарттары 
болып табылады. ХV ғасыр ортасында қалыптасқан Қазақ 
хандығы сол ғасырдың 70-жылдарынан бастап, жаңа кезеңге, 
өзінің күшею, нығаю кезеңіне көше бастайды. Күшею фактор-
ларына Сыр бойындағы қалалар мен өңірлердің қайтарылуы, 
қазақ сұлтандарының осы аймақтағы қалалар мен өңірлерде 
билігінің орнауы және тағы басқалары жатты. ХV ғасырдың 
соңғы жылдары мен XVI ғасырдың алғашқы жылдарында қазақ 
қоғамының билеуші топтары арасындағы қарым-қатынастар – 
Қазақ хандығының одан кейінгі тарихына көп ықпал етті. Оның 
ең бастысы, осы қарым-қатынастардың қорытындысы ретінде 
хандықтағы билік біржолата Жәнібек ханның ұлдарына ауы-
сады. Біз төменде осы мәселені қарастырып, XV ғасырдың 
соңы мен XVI ғасыр басындағы Қазақ хандығының билеуші 
әулеті ішіндегі күрделі саяси мәселелердің жауабын іздестіріп 
көреміз. Бұл өз кезегінде биліктің Керей хан әулетінен Жәнібек 
хан әулетіне ауысуының себептерін түсінуге жол ашады.

Қазақ хандығының күшеюінің басы XV ғасырдың 
70-жылдарының ортасынан Сыр бойындағы жеңісті күрестерден 
басталады. Түркістан аймағы үшін күрестің алғашқы кезең-
дерінде Керей хан ұлы Бұрындық хан мен Қасым сұлтан және 
Жәнібек ханның басқа да ұлдары дерек мәліметтерінде үнемі 
бірге айтылады немесе авторлар олардың бәрін жинақтап 
қазақтар деп жазады. Мұхаммед Хайдар мырза Дулати осы 
жылдардағы Бұрындық хан мен Қасым сұлтанның арасындағы 
қарым-қатынас туралы былай деп жазады: «Қасым хан Жәнібек 
ханның ұлы. Ол әкесі секілді, барлық жағдайда Бұрындық 
ханға бағынды және оны тыңдады» [1, 222]. Түркістан аймағы 
үшін күрес барысы жылдарында Жәнібек хан ұлдары біртіндеп 
жаңа жерлерге ие болып, саяси-экономикалық, әскери күштері 
өсе бастайды. Олардың күшейгендігінің дәлеліне кейбір 
жағдайлардағы Жәнібек хан ұлдарының Мұхаммед Шайбани 
ханмен өз беттерінше, өз ұлыстары төңірегенде жеке ұрыстар 
жүргізуі жатады [2, 105, 106-107 ].

XV Ғ. СОҢЫ МЕН 
XVI Ғ. БАСЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ 
ТАРИХЫНЫҢ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ
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XV ғ. соңы мен XVI ғ. басындағы Қазақ хандығы тарихының мәселелері

ХV ғасырдың 90 жылдарының соңына та-
ман Қазақ хандығының билігі, оның ішінде 
Жәнібек хан ұлдарының билігі Түркістан ай ма-
ғының басым бөлігіне орнығады. Сол жылдар-
дағы оқиғалар барысы көрсеткендей, Бұрындық 
хан мен Жәнібек хан ұлдары арасындағы қарым-
қатынастарға алғашқы жіктер түсе бастайды.

Дерек мәліметтерінде қазақ қоғамының 
билеуші топтары арасындағы алғашқы жік неме-
се сызат ХV ғасырдың соңында Түркістан аймағы 
үшін жүргізілген күрестің соңғы кезеңінде бола-
ды. Сауран қаласында қолға түскен Мұхаммед 
Шайбани ханның туған інісі Сұлтан Махмұд 
сұлтанды қала тұрғындары тұтқындап, Қасым 
сұлтанның қолына тапсырады [3, 30]. «Шайба-
ни-нама» дерегінде «Қасым сұлтан мен Сұлтан 
Махмұд сұлтан арасында жақын туыстық 
қатынас болды, олардың аналары апа-сіңлілер. 
Бұрындық хан оны өлтіруге бұйырғанымен, 
Қасым сұлтан оны орындамады және оған үлкен 
құрмет көрсетті», – деп баяндалады [2, 117]. 
Тіпті Сұлтан Махмұд сұлтанның тұтқыннан оп-
оңай қашып шығуы Қасым сұлтанның көмегі 
арқасында болса керек.

Жәнібек хан ұлдары ықпалының арта баста-
уы тікелей Бұрындық ханның көз алдында болып 
жатты. Жалпы, хандықтың күшеюі Бұрындық 
ханға атақ-даңқ әкелгенімен, туысқан әулет 
өкілдерінің күшеюі оған қауіпті бола бастай-
ды. Сол себепті ол Шайбани ханды Жәнібек хан 
ұлдарына қарсы одан әрі өршіту, болып жатқан 
күреске басқаша сипат беруді ойластырады. 
Сөйтіп, бір-біріне қарсы екі күшті қанға-қан 
қағидасы сияқты қақтығыстарға апару арқылы 
Жәнібек хан ұлдарының қуатын әлсіретуден 
туындаған еді.

Қасым сұлтанның Шайбани хан інісін 
өлтірмей, керісінше оған зор құрмет көрсетуі, 
оның қашуына жәрдем беруі бірнеше жағдайдың 
бетін ашуға көмектеседі. 

Біріншіден, хан бұйрығын орындамай, 
оған қарсы шешім қабылдап, оны жүзеге асы-
руы, сондай-ақ Мауереннахр мен Моғолстан 
билеушілеріне арқа сүйеп отырған Мұхам мед 
Шайбани ханмен қатынас жасауы мемлекет-
аралық қатынастар дәрежесіне жатады. Қасым 
сұлтанның бұл қатынас бойынша ресми хан 
шешімінен тыс, өз бетінше шешім қабылдауы 
– оның Қазақ хандығы мен Шайбани хан 
арасындағы қатынастарға өз бетімен, дербес 
араласа бастағанын көрсетеді.

Екіншіден, бұл әрекет Қасым сұлтанның 
және басқа Жәнібек хан ұлдарының күшейіп, 
қуатты саяси күшке айналғандығын көрсетеді. 

Үшіншіден, Бұрындық хан өзінің бұйрығының 
орындалмағанын көре тұра, ешқандай қарсы 
әрекет жасамайды, бұл оның жағдайының XҮ 
ғасырдың соңғы жылдарында қандай болған-
дығын көрсетеді.

Төртіншіден, Бұрындық хан Сыр бойы үшін 
күресте Жәнібек хан ұлдарының қуатының 
артып отырғанын көре, шибанилық сұлтанды 
Қасым хан қолымен өлтіру арқылы күрестің 
сипатын өзгертуді ойластырады. Қасым сұлтан 
мұны алдын-ала аңғарып, хан бұйрығын орын-
дамайды. Сол арқылы ол жалғасып жатқан 
күрестің сипатын, яғни Сыр бойындағы 
жерлерді қайтару үшін күрестің сипатын сақтап 
қалады.

Тағы бірде Шайбани ханның інісі ХV 
ғасырдағы оқиғалар барысында Моғолстан 
ханы Сұлтан Махмұт ханның қолына тұтқынға 
түскенде, Жәнібек хан ұлдары басқаша пози-
ция ұстайды [2. 124]. Бұл кезде Жәнібек ханның 
ұлы Әдік сұлтан Моғолстанда болатын. Ол 
шибанилық сұлтанның тағдыры шешілетін 
хан кеңесіне қатысып, Шайбани ханның інісін 
өлтіруді қолдайды [3, 32]. Моғолстан ханы да 
Қасым сұлтан секілді Шибани ханның інісін 
өлтіру онымен қандай қатынастарға апара-
рын біліп, біраз уақыт тұтқында ұстап босатып 
жібереді. Әдік сұлтанның шибанилық сұлтанды 
өлтіруді талап етуін – Моғолстан билеушісі мен 
Шайбани хан арасындағы қарым-қатынасты 
ушықтыру және Шайбани ханның Түркістан 
аймағындағы күшін Моғолстанға қарсы ауда-
ру, сол арқылы негізгі қарсыластың күшін Сыр 
бойы нан әкету үшін жасалған деп санаймыз.

Бұрындық ханның Жәнібек хан ұлдары 
ықпалының одан әрі күшейе түсуін қолдамай-
тындығын аймақ үшін жүргізілген күрес тің 
төртінші кезеңіндегі әрекеттерден байқалады. 
Төртінші кезеңдегі оқиғалар негізі нен аймақтың 
Шайбани хан бекінген орталық бөлігіндегі Яссы 
және Отырар қалалары түбінде өтеді. Қазақ 
хандығының Моғолстанмен Шайбани ханға 
қарсы одақ құруы оны Сыр бойынан біржола 
толық қууға қолайлы жағдайлар туғызған 
еді. Бірақ та моғол ханы Шайбани ханның 
Түркістаннан толық қуылуына ынталы емес 
еді, тек ол Шайбани ханның одан әрі күшеюіне 
ғана қарсы болды. Моғолстанға күшейіп келе 
жатқан Қазақ хандығына Түркістан аймағында 
қарсы тұрар күш қажет болатын. Ол Мұхаммед 
Шайбани хан еді. Оның тым күшеюі қауіптірек 
те болды. Сондықтан моғол ханы Шайбани 
хан әлсірегенде оған әскери көмек беріп, ал ол 
күшейе бастағанда оған қарсы шығып отырады.
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Бұрындық хан да Шайбани ханға қарсы 
моғол ханының саясатын ұстанады. Жәнібек 
хан ұлдарының тым күшеюінен сескенген ол 
Шайбани ханның Түркістанда қалуын қалап, 
онымен бейбіт келісімшарт жасау бастама-
сын өзі көтереді [3, 32]. Жасалған келісімшарт 
бойынша Жәнібек хан ұлдарына аймақтың 
солтүстік өңірлері, ал Мұхаммед Шайбани ханға 
орталық бөлігі қарады. Осылайша, Жәнібек хан 
ұлдарының Түркістан аймағын одан әрі иеленуіне 
қарсы Шайбани хан иелігі қарсы қойылады. 
Бұрындық ханның Жәнібек ұлдарына қарсы 
әрекеті мұнымен ғана шектелмейді. Ол Шай-
бани ханмен бейбіт келісім шарт жасасқаннан 
кейін, өзінің екі қызын шибанилық сұлтандарға 
ұзатады. «Шайбани нама» авторы Камал ад-дин 
Бинай ол жөнінде былай деп баяндайды: «Бірін 
– Сұлтан Махмұд сұлтан, екіншісін Шайбани 
ханның ұлы – Мұхаммед Темір сұлтан алды» 
[2, 121]. Осылайша, туыстық қатынастар орната 
отырып, Бұрындық хан өзіне болашақ одақтас 
табады.

Өз кезегінде Бұрындық ханмен одақтасу 
арқылы Шайбани хан Түркістан аймағына Қазақ 
хандығының одан әрі тереңдеп енуін тоқтатып, 
Мауереннахр ісіне араласып кетеді.

Жәнібек хан ұлдары да қарап қалмай, 
Бұрындық хан мен Шайбани ханның туыстық 
қатынастар арқылы жақындасуына қарсы ша-
ралар қолданады. ХV ғасырдың 90-жылдар ор-
тасында жасалған келісім бойынша Сырдың 
оң жағалауындағы оңтүстік бөлік – Сайрам 
өңірі Моғолстанға тәуелді болып саналатын. 
Моғолстан билеушісі де Шайбани ханның Сыр 
бойында күшеюін қолдамайтындардың бірі еді. 
Бұрындық хан мен Шайбани ханның жақындасуы 
Жәнібек хан ұлдары мен моғол ханының өзара 
жақындасуын туғызады. Жақындасу туыстық 
қатынастардың орнатылуымен жүзеге асыры-
лады. ХV ғасыр соңы – ХVІ ғасыр басындағы 
қазақ қоғамындағы ең беделді сұлтандардың 
бірі, Жәнібек ханның ұлы Әдік сұлтан моғол 
ханының қарындасына үйленеді [4, 353]. Ал ол 
туралы Бабыр нақтырақ жазады: «Жүніс ханның 
бір қызының есімі – Сұлтан Нигар ханым, ол 
Сұлтан Махмұт мырзаға атастырылған. Сұлтан 
Махмұт мырза өлгеннен кейін, Сұлтан Нигар ха-
ным ешкімге айтпастан, ұлын алып Ташкенттегі 
бауырларына кетіп қалады. Бірнеше жыл 
өткеннен кейін, ол Шыңғыс ханның үлкен 
ұлы Жошының ұрпағы, қазақ сұлтаны Әдік 
сұлтанға ұзатылады» [5, 32]. «Бабыр-намада» 
Сұлтан Махмұт мырзаның 1494/1495 жылы 
қайтыс болғандығы дәл баяндалған [5, 47]. 

Бабырдың «бірнеше жыл өткеннен кейін» деген 
сөзіне қарағанда Әдік сұлтан моғол ханының 
қарындасына 1497-1498 жылдары үйленген де-
уге болады.

«Шайбани нама» мен «Таурих-и гузида-
ий нусрат нама» еңбектеріндегі мәліметтерде 
Бұрындық ханның шибанилық сұлтандарға 
қызын ұзатуы, яғни олармен жақындасуы Ма-
уереннахр билеушілерінің 1494/1495 жылда-
ры қайтыс болуынан бұрын айтылады [3, 32; 2, 
121]. Олай болса, Жәнібек хан ұлдарының моғол 
ханымен жақындасуы, Бұрындық хан мен Шай-
бани хан арасындағы туысқандық қатынастар 
орнатылғаннан кейін болған, яғни Бұрындық 
ханның одағына Жәнібек хан ұлдары өзіндік 
одағын қарсы қояды. Махмұд бен Уәли Жәнібек 
хан ұлдары мен моғол ханының жақындасуы 
туралы: «Екі жақ одақ және достық жіптерін 
ұштастырды және нығайтты», – деп жазады [4. 
353].

Осылайша, ХV ғасырдың соңында Қазақ 
хандығының Сыр бойы үшін Мауереннахрмен 
күресі барысы қазақ қоғамының билеуші топ-
тары арасында екі топты қалыптастырады. 
Бірінші топ – Керей хан ұрпақтарының тобы, 
оның жетекшісі – Бұрындық хан. Екінші топқа 
Жәнібек хан ұлдарының тобы жатады. Оның 
басында Қасым, Махмұт, Әдік, Иренші, Қамбар 
сұлтандар тұрды.

ХVІ ғасыр басындағы Қазақ хандығының 
ішкі саяси өмірінің одан әрі дамуына оның 
осы кездегі Мауереннахрмен, Моғолстанмен 
саяси қарым-қатынастары тікелей әсер етті. 
Мауереннахрдың саяси билігіне келген 
Мұхаммед Шайбани ханның моғол хандарымен 
Ташкент аймағы үшін ХVІ ғасыр басындағы 
күресі Қазақ хандығын, қазақ қоғамындағы 
билеуші топтарды бұл оқиғалардан тыс қалдыра 
алмады. Екі топтың ұзақ өмір сүруі мүмкін 
емес еді. Олардың біреуінің саяси өмірден кетуі 
заңды құбылыс болатын. Шиеленіскен саяси 
жағдайдың шешілуіне Мауереннахрмен сая-
си қарым-қатынастың ХVІ ғасыр басындағы 
барысы, яғни Мұхаммед Шайбани ханның 
1505/06-1510 жылдарындағы қатарынан Қазақ 
хандығына 4 рет жорық жасауы көп әсер 
етті. Біз басқа жұмыстарымызда бұл жөнінде 
қарастырғандықтан, бұл мәселеге тоқталмай, тек 
оның қорытындыларына ғана назар аударамыз. 

XVI ғасырдың басында біз дерек мәлімет-
терінен Қасым сұлтанның Моғолстан ісіне ара-
ласа бастағанын көреміз. Қасым сұлтан ХVІ 
ғасыр басында Жәнібек хан ұлдары ішіндегі ең 
беделді тұлғаға айналады. ХV ғасыр соңындағы 
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Түркістан аймағы үшін жүргізілген күрестерде 
есімдері жиі кездесетін Иренші, Махмұт, Қамбар 
сұлтандар есімдері ХVІ ғасыр басындағы 
оқиғаларда кездеспейді. Жәнібек хан ұлдары 
ішіндегі беделі зор Әдік сұлтан 1504 жылы 
қайтыс болғаннан соң, оның жесірі – Сұлтан 
Нигар ханымды Қасым сұлтан әмеңгерлік жолы-
мен алады [1, 222; 9. 32]. Осыдан кейін Қасым 
сұлтанның қазақ қоғамындағы рөлі бұрынғыдан 
да жоғары көтеріледі [1, 222]. Ол енді ХVІ 
ғасыр басында Қазақ хандығындағы билеуші 
күштердің бір тобының басында, яғни Жәнібек 
хан ұлдары тобының басында тұрады.

«Тарихи Рашиди» авторы ХV ғасыр 
соңындағы оқиғалар кезін баяндағанда «Қасым 
сұлтан әкесі секілді Бұрындық ханға бағынды 
және оны тыңдады», – деп жазса, ХVІ ғасыр 
басындағы қазақ қоғамындағы қалыптасқан ішкі 
саяси ахуалды былай деп баяндайды: «Қасым 
хан әлі де хан лауазымын қабылдамаса да, 
оның билігінің зор болғаны соншалық, ешкім 
Бұрындық хан туралы ойламады. Ол Бұрындық 
ханның жанында болғысы келмеді, егер де 
ханның қасында болып, оған құрмет көрсетпесе, 
онда ол ханға қарсы шығу болар еді. Ал 
Қасым ханның оған бағынуға жаны қаламады, 
сондықтан да ол ханнан алыстау болуға тырыс-
ты. Бұрындық хан Сарайшықта, Қасым хан 
одан алыстап Моғолстан шекарасына жақындау 
жердегі Қаратал қыстауын таңдап алды» [1, 222-
223]. Мұхаммед Хайдар мырза Дулатидың осы 
бір тарихи мәліметі ХVІ ғасыр басындағы қазақ 
қоғамындағы ішкі саяси жағдайды түсінуге көп 
жәрдем береді. Біріншіден, ішкі саяси жағдайға 
байланысты Бұрындық хан мен Жәнібек хан 
ұлдары, оның ішінде Қасым сұлтан арасындағы 
қарым-қатынастың ең шырқау шегіне жеткені 
байқалады. Автордың Қасымды «хан» деген ла-
уазыммен көрсетуіне қарағанда, «оның билігінің 
Бұрындыққа қарағанда зор болуы» хандықта 
екінші бір хан билігінің пайда болғандығын 
көрсетеді. Екіншіден, дерек мәліметі Қазақ 
хандығының, оның ішінде Жәнібек хан ұлдары 
билігінің Жетісу жеріне ене бастауынан хабардар 
етеді [1, 223]. Т.И. Сұлтанов дерек мәліметіндегі 
Қара-Талды Жетісуда болған деп түсіндіреді [7, 
273]. Қасым сұлтанның Моғолстан шекарасына 
жақындауы, бізше 1503 жылғы оқиғадан кейін 
болған. Осы жылы Ташкент аймағы Маурен-
нахр құрамына кіреді де, Моғолстанның Жетісу 
өңірін Шайбани ханның жаулап алу қаупі туа-
ды. Қасым сұлтанның Бұрындық ханнан алыс-
тау отыруы, оның дербестігін көрсетсе, екінші 

жағынан Жетісуды Шайбани ханның қолына 
бермеу үшін, соған жақындау отырудан туын-
дайды.

1506-1509 жылдардағы Моғолстанның 
ішкі өміріндегі саяси жағдай біздің ойымызды 
дұрыстығын дәлелдей түседі. Сұлтан Ахмет 
ханның ұлдары мен Сұлтан Махмұт хан арасын-
да билік үшін күрес өрши түседі де, жеңілген 
Сұлтан Махмұт хан Мауереннахрдан көмек 
іздеп, Мұхаммед Шайбани ханға келеді. Бірақ 
Шайбани хан оны ұлдарымен бірге өлтіруге 
бұйырады. Негізгі қарсылас жойылғаннан 
кейін, Сұлтан Ахмет хан ұлдары арасында 
күрес жалғасады. Осы кезде Қасым сұлтанның 
Жетісуға келуі және онда өз ықпалын таратуы 
өзінен-өзі түсінікті.

Дерек мәліметіндегі «Бұрындықтың Сарай-
шықта болуы» біздің ойымызша, шындық қа 
сай емес сияқты. Автор мұнда Бұрын дықтың 
хандықтың батыс жағында, Сарайшық жағында 
болғандығын көрсетпек ойда болған.

Сонымен, Қазақ хандығында ХVІ ғасыр 
басында бір-біріне бағынбайтын екі билеуші 
қатар өмір сүреді. Бірақ бұлайша ұзақ болуы 
мүмкін емес еді. Екі билеушінің біреуінің саяси  
өмірден кетуі заңды құбылыс болатын. 
Шиеленіскен саяси жағдайдың шешілуіне Мауе-
реннахрмен саяси қарым-қатынастың ХVІ ғасыр 
басындағы барысы, яғни Мұхаммед Шайбани 
ханның 1505/06-1510 жылдарындағы қатарынан 
Қазақ хандығына 4 рет жорық жасауы көп әсер 
етті. Біз басқа жұмыстарымызда бұл жөнінде 
қарастырғандықтан, бұл мәселеге тоқталмаймыз.

Шайбани ханның төртінші жорығы Қасым 
ханның толық жеңісімен аяқталады [7, 133-134; 
1, 217-218].

Қасым ханның бұл жеңісінің маңызы өте зор 
болды. Халықаралық қатынастарда бұл жеңіс – 
Шайбани ханның «ең шырқау биікке көтерілген 
билігін құлдыратады» [7, 133-134]. Ал қазақ 
қоғамының ішкі саяси өмірінде Қасым ханның 
беделін Дешті Қыпшақтың көп бөлігіне жаяды. 
«Тарихи Рашиди» авторы: «Қасым ханның билігі 
Дешті Қыпшаққа таралды», – деп жазады [1, 
195]. Қасым ханның бұл жеңісі, сонымен бірге 
Жәнібек хан ұлдарының қазақ қоғамындағы ішкі 
саяси бақталасы, қарсыласы Бұрындық ханды 
толық және түпкілікті талқандауымен бірдей 
болды. Қасым хан бүкіл Дешті Қыпшаққа өз 
билігін орнатқаннан кейін, Бұрындық ханның 
Дешті Қыпшақта қалуы мүмкін болмады. 

Осылайша, XV ғасырдың соңғы және 
XVI ғасырдың алғашқы жылдарындағы қазақ 
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қоғамындағы билеуші әулет өкілдері арасын-
дағы саяси қатынастардың дамуы Қасым 
хан бастаған Жәнібек хан ұлдары билігінің 

орнығуымен аяқталады. Олардың билігі бірнеше 
ғасырға созылып, XIX ғасырдың ортасына дейін 
жалғасады. 
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Ер те ортaғaсырлaрдa  
түр кі қaғaнaттaры орнaлaсқaн 

тер ри то риядa қaлыптaсқaн 
климaттық жaғдaй

Бұл мaқaлaдa ер те ортaғaсырлaрдa түр кі қaғaнaттaры орнaлaсқaн 
тер ри то риядa қaлыптaсқaн тaбиғaт жaғдaйы сипaттaлaды. Ер
те ортaғaсырлaрдa климaттың жер бе тін де жaлпы өз ге ру тен ден
циясы мен ерек ше лік те рі қaрaсты ры лып, зерт те ліп отырғaн тер ри
то риядaғы климaттық өз ге ріс тер тaлдaнaды. Тaби ғи жaғдaйлaрдың 
өз ге рі сі түр кі лер тұр мы сынa, шaруaшы лы ғынa әсе рі көр се тіл ген. Со
ны мен қaтaр aтaлғaн мaқaлaдa тaрих, aрхеоло гия, геоло гия, пaлео  
к лимaто ло гия, т.б. сaлaдa ғaлымдaрдың жүр гіз ген зерт теу лер нә ти
же ле рі пaйдaлaнып, қо ры тын дылaр жaсaлғaн. 

Түйін сөз дер: тaбиғaт, климaт, климaттық оп ти мум, aрид тік зонa, 
түр кі қaғaнaттaры. 

Iskakov G.Z.,  
Baydavletova M.D.

Climatic conditions in the 
territory of the turkish kaganates 

in the early Middle Ages

This article describes the natural conditions on the territory of the Turk
ish Kaganates in the early Middle Ages. Climate change study area are ana
lyzed in the context of the general trends and patterns of the climate of the 
globe in the early Middle Ages. Attracted the effect of changes in natural 
conditions of life, the economy of the Turks. Also, the article based on the 
results of the research of scientists such sciences as history, archeology, 
geology, paleoclimatology, etc.

Key words: nature, climate, climatic optimum, arid zone, Turkic khan
ates.

Искaковa Г.З.,  
Бaйдaвле товa М.Д.

Климaти чес кие ус ло вия  
нa тер ри то рии тюркс ких 

кaгaнaтов в рaннем  
сред не ве ковье 

В дaнной стaтье опи сывaют ся при род ные ус ло вия нa тер ри то рии 
тюркс ких кaгaнaтов в рaннем сред не ве ковье. Климaти чес кие из ме
не ния исс ле дуемой тер ри то рии aнaли зи руют ся в кон текс те об щей 
тен ден ции и осо бен нос ти климaтa зем но го шaрa в рaннее сред не
ве ковье. Покaзaно влия ние из ме не ния при род ных ус ло вий нa быт, 
хо зяй ст во тюр ков. Тaк же в стaтье ис поль зуют ся ре зуль тaты исс ле
довa ния уче ных тaких нaук, кaк ис то рия, aрхеоло гия, геоло ги, пaлеок
лимaто ло гия и т.д. 

Клю че вые словa: при родa, климaт, климaти чес кий оп ти мум, 
aриднaя зонa, тюрк ские кaгaнaты. 
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Бү гін гі кү ні тaрих ғы лым ның дaмуы ның сaты сындa 
тaри хи про цес тер ді пa леоэко ло гиялық жaғдaйлaрынaн тыс 
қaрaсты ру мүм кін емес. Тaби ғи жaғдaйлaр жa йын дa aқпaрaт 
ортaғaсырлaрдaғы эт никaлық жә не сaяси бір лес тік тер дің тaри-
хын то лық ты рып, жaңa тұ жы рымдaр жaсaуғa aлып ке ле ді. 
Әсі ре се хро но ло гия лық шең бе рі нaқтылaнғaн эт никaлық жә-
не сaяси бір лес тік тер дің пa леоэко ло гиясы қы зы ғу шы лық ту-
ғызaты ны aнық. Атaлғaн мә се ле лер әлем де тaрих, aрхеоло гия, 
эт но ло гия, пaлеон то ло гия, геоло гия, геогрa фия, пaлеок лимaто-
ло гия, т.б. ғы лымдaр то ғы сындa қaрaсты ры лып, ғaлымдaрмен 
пәнaрaлық бaйлaныстa зерт те лу де [1, 358 б.]. 

Ортaғaсырлaрдaғы тaби ғи ортa турaлы мә лі мет тер ге aнaлиз 
жaсaйт ын болсaқ, олaр жaлпы aқпaрaт бе ре ді. Се бе бі жaрaты-
лыстaну ғaлымдaры үл кен уaқыт aрaлы ғындaғы жә не өте кең 
геогрaфия лық ке ңіс тік ті қaмти тын го ло цен де гі тaби ғи ортaның 
дaму тен ден циясын қaлпынa кел ті ру ге ты рысaды. Одaн 
aлынғaн нә ти же лер олaрды дә лел дей тү се тін қо сымшa де рек ті 
қaжет ете ді. 

Климaт (гр. κλίμα (klimatos) – ең кейіс) – бел гі лі бір жер де гі 
aуa рaйы ның көп жыл дық ре жи мі, яғ ни осы жер де бо луғa тиіс ті 
aуa рaйы жaғдaйлaры ның жиын ты ғы мен оның бір із бен өз ге ріп 
оты руы [2, 206 б.].

Климaттық aлуaн түр лі лік жер бе тін де гі бaрлық тір ші-
лік иесі не жә не жер дің өзі не ықпaлын ти гі зе ді. Адaмғa әсе рі 
aдaмның эко но микaлық әре ке ті не, aдaм денсaулы ғынa, жер 
бе тін де тaрaлуы мен рухa ни жә не сaяси өмі рі не әсе рі бaр. 
Сон дықтaн кез кел ген зерт теу ді мем ле кет тің жер шaрындa 
орнaлaсуын  зерт теу ден бaстaу қaжет. Тaри хи зерт теу лер үшін 
мем ле кет тің жер бе тін де орнaлaсу ерек ше лік те рін зерт теу 
климaт әсе рі нің жaн-жaқты лы ғы мен aуқым ды лы ғын көр се те ді.

Жер дің климaты оның тaри хындa үз дік сіз өз гер ге ні бел гі-
лі пaлеок лимaттық зерт теу лер нә ти же ле рі оны дә лел дей тү се-
ді. Атaлғaн мә лі мет тер ді соң ғы б.з.б. 20 мың жыл бұ рыннaн 
бaстaйық.

Әлем де климaттық оп ти мум б.з.б. ІІ мың жыл дықтa 
aяқтaлды. Одaн соң суыту бaстaлып, ол шaмaмен б.з. IV ғaсы-
рынa де йін  жaлғaсты. Осы ке зең нен бaстaп жы лы ну бaстaлды. 
Ол IV-XIII ғaсырлaр aрaлы ғынa тұспa-тұс, ер те ортaғaсырлaрғa 

ЕР ТЕ 
ОРТAҒAСЫРЛAРДA 

ТҮР КІ ҚAҒAНAТТAРЫ 
ОРНAЛAСҚAН 

ТЕР РИ ТО РИЯДA 
ҚAЛЫПТAСҚAН 

КЛИМAТТЫҚ ЖAҒДAЙ
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сәй кес кел ді. Алaйдa ортaғaсырлaрдaғы жы лы ну 
қaзір гі климaттық оп ти мум ның aз ғaнa пaйы зын 
құрaды. Бұл уaқыт aрaлы ғы ғaлымдaрмен жaқсы 
зерт те ліп, кі ші климaттық оп ти мум aтa уынa ие 
бол ды.

Ортaғaсыр лық климaттық оп ти мум бұл 
Х-ХІІІ ғaсырлaры сол түс тік жaрты шaрдaғы 
сaлыс тырмaлы жы лы климaт ке зе ңі. Қы сы жы-
лы, сaлыс тырмaлы aуa-рaйы ның жы лы жә не бір-
кел кі бо луымен сипaттaлaды. Ортaғaсырлaрдa 
ортaғaсыр лық климaттық оп ти тум (ви ки нг-
тер дәуірі IX-XIII ғaсырлaр) мә се ле сі, тaби ғи 
жaғдaйлaр ғaлымдaрдың зерт теу тaқы рыптaрынa 
aйнaлғaн болaтын. Еу ропaдa климaттық оп ти-
мум кез де aтмос ферaлық ылғaлды лық тың өсуі 
VIII ғaсырдa бaстaлып, X-XII ғaсырлaрғa де йін  
жaлғaсты [3, 99 б.]. 

Еурaзия дaлaсындa жaрaты лыстaну жә-
не тaрих ғы лымдaры ның не гі зін де aрид тік 
(б.з. V-XI ғ.ғ.) климaттық ке зең бө ліп қaрaсты-
рылaды. Осындaғы aрид тік климaттық ке зең 
ре тін де бө ліп қaрaсты ру Ортaорыс қырaты-
ның сол түс тік ормaнды aймaқтaрын зерт теу-
ге не гіз дел ген [4-6]. Ал ер те ортaғaсырлaрдaғы 
оң түс тік aймaқтaр, дaлaлы, шөл, шө лейт ті 
aймaқтaрдaғы климaттық жaғдaй турaлы мә лі-
мет тер өте aз жә не әр түр лі бо лып ке ле ді. Волгa 
мaңы қырaттaрдaғы ортaғaсыр лық қорғaндaр 
aстындa тaбылғaн то пырaққa зерт теу жүр гі зу 
нә ти же сін де ғaлымдaрмен олaрдың бү гін гі күн-
гі мен сәй кес ке ле тін ді гі aнықтaлды [7, 275 б.]. 
Ер те ортaғaсырлaрдa (VIII-IX ғғ.) то пырaқтың 
aрид тік ке зең де гі жaғдaйы тө мен гі По вол жьде 
бү гін гі мен сәй кес ке ле ді [8].

Адaмзaт тaри хындa көш пе лі лік тің қaлыптa-
суынa көп те ген фaкторлaр ықпaл ет ке ні бел гі лі. 
Со ның ішін де тaби ғи-климaттық жә не тaри хи 
aспек ті лер дің рө лі орaсaн зор. 

Арид тік зонaның ерек ше, экс трaспе ци-
фикaлық климaттық жaғдaйы мез гіл дік өсім дік 
дү ниесі құ ры лы мы ның өз гер уіне жә не қолже-
тім ді ылғaлды бө лу ге не гіз дел ген қолaйлы 
шaруaшы лық түр ле рі нің пaйдa болуынa aлып 
кел ген болaтын.

Арид тік зонa (aймaқ) – (лaт. Arid zone 
құрғaқ) – егін ші лік тек қолдaн суaру aрқы лы 
ғaнa дaмуы мүм кін, ылғaлды лы ғы aз геогрaфия-
лық зонaлaрдың (шөл жә не шө лейт ) жинaқтaмa 
aтaуы [2, 90 б.]. Еурaзия ның aрид тік зонaсы 
Еуроaзия лық кон ти не нт тің Кaрпaт шөл де рі-
нен сол түс тік Қытaйғa жә не шы ғыстaғы моң ғол 
шөл де рі не де йін гі aймaқты қaмти ды. Осы ке ңіс-
тік те Қaзaқстaнның кең бaйт aқ тер ри то риясы 
ортaңғы бө лі гі бо лып тaбылaды. Арид тік климaт 

–  тем перaтурaсы жоғaры жә не оның тәу лік тік 
aуыт қуы үл кен, aтмос ферaлық ылғaлды лы ғы 
жет кі лік сіз, aл булaнғыш тық мөл ше рі жыл дық 
жa уын-шaшын жиын ты ғы мөл ше рі нен aртық 
болғaн жaғдaйдa қaлыптaсaтын құрғaқ климaт. 
Арид тік климaт шөл мен шө лейт  бел дем дер ге 
тән. То пырaқтa ылғaл aз болғaндықтaн өсім дік 
өте си рек өсе ді, aуa мен жер бе ті күн діз қaтты 
қы зып, түн де едәуір сaлқындaуы сaлдaрынaн 
тaу жы ныстaры үгі ліп құмғa aйнaлaды. Мұндaй 
aймaқтaрдa егін тек қолдaн сулaнды ру жо лы-
мен ғaнa егі ле ді. Қaзaқстaнның қо ңыржaй ен-
дік те гі шөл де рі мен шө лейт те рі мұ хиттaн aлыс 
жaтқaндықтaн жә не одaн ке ле тін ылғaлды 
aуaғa тaу жотaлaры тосқaуыл болaтындықтaн, 
ондaғы aуa рaйы ғы лымдa Арид тік климaт деп 
aтaлaды [2, 90 б.].

Бaтыс Тү рік, Түр геш, Қaрлұқ қaғaнaттaры 
орнaлaсқaн aймaқтың қaзір гі кез де гі бел деу лік-
зонaлaрғa бө лі нуі ке ле сі дей: Ұлы дaлaның сол-
түс ті гін де 55-пaрaллель ден сол түс тік ке қaрaй 
ормaнды дaлa зонaсы, бұдaн оң түс тік ке қaрaй 
жaртылaй ормaнды дaлa. Ары қaрaй құрғaқ 
шөл дaлa шaмaмен 50-пaрaлле льге де йін  шөл-
мен шек те сіп жaтыр. Шө лейт  зонa жaзық тық 
рель фті бо лып, күрт кон ти нентaлды климaтпен 
сипaттaлaды. Ат мос ферaлық жa уын ның бaсым 
бө лі гі (жыл дық мөл шер дің 50%) жaз aйын дa 
тү се ді. Тем перaтурaның aуытқуын ың жыл дық 
ортa көр сет кі ші 37-43°.

Ылғaлдaну мөл ше рі оң түс тік ке қaрaй 
бaғыттaлa aзaяды. Шөл ді зонaдa жa уын-шaшын 
мөл ше рі 200-300 мм-ге де йін  aзaяды. Жaртылaй 
шө лейт  зонaлaрдa бұл көр сет кіш 160-220 мм-ді 
құрaсa, шө лейт  зонaлaрдa жы лынa 180-80 мм [9, 
240 б.]. 

Ауaның құрғaқ болуынa қaрaй шөп шы ғы мы 
сол түс тік тен оң түс тік ке бaғыттaлa aзa йып  шө-
лейт  зонaдa 0,5-3,5 ц/гa, жaртылaй шө лейт  зонaдa 
2-3,5 ц/гa, дaлa жә не ормaнды дaлa зонaсындa 
3,5-12 ц/гa құрaйды. Тaулы жә не тaу мaңы сы зы-
ғындa шөп шы ғым мөл ше рі мынa көр сет кіш ке 
же те ді: тaу мaңы шөл дер де 2,5-5 ц/гa, тaу мaңы 
дaлaдa 3-17 ц/гa, биік тaулы aймaқтaрдa 8-25 ц/
гa [10].

Біз қaрaсты рып отырғaн уaқыт aрaлы-
ғындaғы климaттық жaғдaйды мүм кін ді гін ше 
жaн-жaқты сипaттaу, өз ге ріс тер дің қaншaлық ты 
болғaнды ғын aйқындaу мaқсaтындa aлдың ғы жә-
не ке йін гі дәуір лер де гі климaттық жaғдaйғa шо-
лу жaсaуды жөн көр дік. Мұндa Б.Ж. Аубaке ров, 
С.А. Нигмaтовa, т.б. сияқ ты ғaлымдaрдың соң ғы 
жылдaры жүр гіз ген пaли но ло гия лық aнaлиз не-
гі зін де aлынғaн зерт теу нә ти же ле рі қолдaныл ды. 
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Пaли но ло гия лық aнaлиз не гі зін де шө гін ді лер ден 
aлынғaн өсім дік тозaңы мен спорaлaры aрқы лы 
өсім дік ті қaлпынa кел ті ріп, осы aрқы лы зерт-
те ліп отырғaн уaқыт ке ңіс ті гін де гі климaттық 
ерек ше лік тер ді сипaттaуғa мүм кін дік бе ре ді [11, 
49 б.]. Пaлеопaли но ло гия ның не гіз гі мaқсaты 
флорaны, өсім дік тер ді жә не климaтты қaлпынa 
кел ті ру, стрaтигрaфия мен геоло гиялық шө гін ді-
лер дің кор ре ля циясы [12].

Қолa дәуі рін де тaулы aймaқтaрдa климaт 
сaлқын әрі сaлыс тырмaлы құрғaқ бол ды. Қыс 
жы лы бо лып, қaрлы болмaды. Жaзы ұзaққa со-
зы лып, өт кел дер ер те aшы лып, кеш жaбылaтын 
болғaн. Тaулы жер лер де жыл бойы тұ руғa 
қолaйлы жaғдaй ту ды. Сон дықтaн дa биік тaулы 
плaтодa жә не тaу aрaлық ке ңіс тік те қолa дәуірі 
ес ке рт кіш те рі көп теп кез де се ді (Бaян жү рек тaу 
ете гі). Яғ ни, aдaмдaр өмір сү руі қолaйсыз бо-
лып кел ген шөл дер ден тaулaрғa қо ныс aудaрa 
бaстaды. 

Тaулы жер лер де өмір сү ру ге қолaйлы лы-
ғы aдaмдaр жaды сындa сaқтaлып, ер те те мір 
дәуі рін де суық әрі ылғaл климaт жaғдa йынa 
қaрaмaстaн, aдaмдaр (бұ рын ғыдaй жыл бойы 
емес) жaздa тaуғa қо ныс aуд ару ды қолaйлы 
сaнaғaн еді. Климaт жaғдaйы aкку му ля ция мен 
де нудaция про це сі не ықпaлын ти гіз ді. Ак ку му-
ля ция – гео мор фо ло гиядa: құр лық бе тін де не ме-
се су aлaбындa, өзен де ми нерaлдық зaттaрдың 
не ме се оргa никaлық қaлдықтaрдың жинa луы. 
Де нудaция (лaт. Denudatio – aшылмa) – уaтылғaн 
тaу жы ныстaры ның жер бе ті нің ойпaң бө лік те-
рі не сыр ғу не ме се тaсымaлдaну (су мен, жел мен, 
 мұз дық пен, aуыр лық кү ші нің ті ке лей әсе рі мен) 
про цес те рі нің жиын ты ғы. Де нудaция ның қaрқы-
ны мен сипaтынa тек то никaлық қозғaлыстaрдың 
тер бе лу ше гі жә не жылдaмды ғы әсер ете ді [13].

Қолa дәуі рін де aкку му ля ция про це сі нің 
бaяулaуы тaу бaурaйлaрындa жер леу орындaрын 
орнaтып, со ның мaңa йын дa қо ныстaрын 
орнaлaсты руғa мүм кін дік ту ды. Ер те те мір дәуі-
рін де эро зиялық шa йып  ке ту кү ше йіп  нек ро-
поль дер мен жер леу орындaрын те гіс жер лер ге 
(терaссaлaр) aуыс ты ру бaстaлды. Субaтлaнтик-
тің бaстaлуы (2500 жыл бұ рын) ер те те мір дәуірі-
не, сaқ-үй сін ке зе ңі не сәй кес ке ле ді.

Ортaғaсырлaрдaғы Бaтыс Тү рік, Түр геш, 
Қaрлұқ қaғaнaттaры aймaғындa тұрaқсыз кон-
ти нентaлды климaт орын aлды. Кей де мұндa 
ылғaлды лық жет кі лік ті дә ре же де бо лып, 
қолaйлы жaғдaйлaр дa қaлыптaсты, сол сияқ ты 
құрғaқшы лық жә не со ны мен бaйлaныс ты өрт тер 
де кө рі ніс тaпты. Үй сін-ғұн ке зін де (1900-1800 
жыл бұ рын) қолaйсыз климaттық жaғдaймен 

сәй кес ке ле ді. Қыстa тем перaтурa күрт тө мен-
деп, қaры aз бо лып, aяз ды қыс ұзaққa со зылaтын 
бол ды. Тaулы жер лер де тем перaтурaның тө-
мен ді гі мен жa уын-шaшын мөл ше рі нің көп ті-
гі осы уaқыттa aдaмдaрдың жaзық тыққa қо ныс 
aудaруынa сеп ті гін ти гіз ді. Тaу ете гін де, дaлa 
жә не шө лейт  зонaлaрдa шөп тің қaлың ды ғы мaл 
бaсын ұлғaйт уғa жә не ұзaқ қaшық тыққa кө шу ге 
мүм кін дік ту ғыз ды. Ылғaл жә не сaлқын aуa рaйы 
жaз бойы дер лік кө шіп қо нуғa мүм кін дік бе ре ді. 
Өзен сулaры aртып, шөп қaлың шығaды. Осығaн 
бaйлaныс ты оaзис тер ге тәуел ді лік жойылaды. 

Біз қaрaсты рып отырғaн уaқыттaғы климaт-
тық жaғдaй екі ге бө ліп тaлдaнaды. Бі рін ші сі, бұл 
VI-VIII ғaсырлaр aрaлы ғы болсa, екін ші сі IX-
XII ғaсырлaр. Мaкси мум ылғaл мен суыту бү кіл 
Қaзaқстaн тер ри то риясындa ер те ортaғaсырлaрдa 
бaстaлaды (кө не түр кі ке зе ңі (VI-VIII)) [14, 
145  б.]. Адaмдaр aлдың ғы дәуір лер де өз де рі үшін 
қa уіп сіз әрі жaйлы қо ныс есеп тел ген тaулaрдың 
бір тін деп күн нің суыт уынa қaрaмaстaн солaрдың 
ете гін пaнaлaуды қa уіп сіз сaнaды. Тaу жотaлaры-
ның вер тикaлды бел деу ле рі не қaрaмaстaн олaр 
не гі зі нен бір кел кі aймaқтaр ре тін де қaрaсты-
рылaды. Се бе бі бел деу лер бі рыңғaй геогрaфия-
лық шaруaшы лық комп лекс ті құрaйды. Сол се-
беп ті хaлықтaр тaулы aймaқтaрдың өзін де емес, 
олaрдың шет ке рі aймaқтaрындa қaлыптaсты [9, 
132 б.]. Мә се лен, түр кі лер дің aшинa тaйпaсы-
ның ге не оло гиялық aңы зындa то ғыз жaсaр 
бaлaны құтқaрғaн қaсқыр Алтaйғa бaрып жaсы-
ры нып, одaн тaрaғaн ұрпaқтaр Жужaндaрғa те-
мір бaлқыт ты [15, 109 б.]. Осығaн бaйлaныс ты 
aңыздaн үзін ді қaрaстырaтын болсaқ: «Олaрдың 
aрғы aтaлaры Бaтыс те ңіз дің жоғaрғы жaғындa 
мем ле кет құ рып еді. Ке йін  оны көр ші лес мем-
ле ке ті тaлқaндaды дa, aдaмдaрын ер-әйел, кә рі-
жaс де мей тү гел қыр ды. Тек бір ер бaлaны өл ті-
ру ге қимaй aяқ-қо лын ке сіп иен дaлaғa aпaрып 
тaстaйды. Бір қaншық қaсқыр үне мі ет әке ліп 
бе ріп тұр ды, со ны өлжaл ет кен бaлa өл мей aмaн 
қaлды. Ке йін  ке ле, ол қaсқыр мен жaқындaсып 
оны буaз қыл ды. Кө рші лес мем ле кет тің хaны бұл 
бaлaны өл ті ру ге қaйтa жі бер ген aдaмы бaлaның 
қaсынaн шықпaйт ын әл гі қaсқыр ды бaйқaп, оны 
дa өл тір мек ші бол ды. Сол тұстa әл гі қaсқыр құ ді-
рет ше қaлықтaп оты рып, те ңіз дің шы ғыс жaғынa 
ке ліп тоқтaды дa, бір тaуғa ке ліп түс ті. Бұл тaу 
Ко тең нің сол түс тік-бaты сынa турa ке лу ші еді. 
Қaсқыр оның aстындaғы үң гір ге кі ріп, ондaғы 
aумaғы екі жүз ли дей ке ле тін шaлғын ды кең 
жaзыққa ке зік ті. Осыдaн ке йін  қaсқырдaн он ұл 
ту ды. Солaрдың бі реуі нің әу лет есі мі Ашнa еді. 
Өте aқыл ды болғaндықтaн елі оны хaн кө тер-
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Ер те ортaғaсырлaрдa түр кі қaғaнaттaры орнaлaсқaн тер ри то риядa қaлыптaсқaн климaттық жaғдaй

ді. Те гін ұмытпaғaнды ғын біл ді ру үшін ол бө рі 
бaсы aйшықтaлғaн туын  қaқпaсынa іліп қой ды. 
Ағын шaд де ген aдaм өз ұлы сын бaстaп, тaудaғы 
үң гір ден шы ғып Нө не ге бaғын бол ды».

Ал ке йін гі түр кі дәуі рін де (IX-XII ғғ.) 
климaт күрт өз ге ріп, тем перaтурa кө те ріл ді жә-
не ылғaлмен қaмтaмaсыз еті лу дең гейі тө мен де-
ді. Пaрaметр ле рі бо йын шa климaт қaзір гі ге өте 
ұқсaс бол ды. Алaйдa aлдың ғы ке зең мен сaлыс-
тырғaндa климaттық жaғдaйдың нaшaрлaғaндaй 
болғaны. Мүм кін хaлықтaрдың қо ныс aудaруынa 
дa әсе рін ти гіз ген шығaр. Осы кез өрт тер дің 
қaйт aлaнбaлы бо луымен де ерек ше лен ді. Моң-
ғол ке зе ңін де климaттық жaғдaй өте қолaйлы 
бол ды. Көр сет кіш те рі бо йын шa кө не түр кі ке зе-
ңі не өте ұқсaс бол ды [11, 55 б.].

Тү йін дей ке ле, жоғaрыдa aтaлғaн зерт теу лер 
нә ти же сін де VI-VIII ғaсырлaр aрaлы ғындa aуa-
рaйы суытып, ылғaлды лық жоғaрылaды, суы т-
уынa қaрaмaстaн, көш пе лі лер дің мaлшaруaшы-
лы ғы үшін қолaйлы болғaнын aтaп өт сек болaды, 

aл IX-X ғaсырлaры aуa-рaйы жы лып, ылғaлды-
лық дең гейі тө мен де ді. 

Жоғaрыдa aйт ылғaн мә се ле лер дің Н.А. Хо-
ти нс кий дің тaблицaсы мен тем перaтурaдaғы өз-
ге ріс те рі мен сәй кес еке нін кө руіміз ге болaды. 
Мұндa Қaзaқстaн го ло це нін ке зең деу мен хро-
но ло гия сын жaсaу мaқсaтындa Н.А. Хо ти нс-
кий мо дер низaциялaғaн Го ло цен ке зең де рі нің 
климaттық сипaттaмaсынa схемa қолдaныл ды 
(1-кес те). Бұғaн сәй кес Н.А. Хо ти нс кий дaлa 
мен ормaн шекaрaсындaғы климaттық өз ге ріс-
тер дің жaлпы кө рі ні сін сипaттaй ке ле, бү гін гі 
күн ге тем перaтурaлық ре жи мі бір шaмa жaқын 
SA-1 со ңындa шaмaмен 1600 жыл бұ рын жa-
уын-шaшын мөл ше рі нің aзaйғaнын көр се те те ді. 
Алaйдa ке ле сі ке зең дер де мөл шер мен 1000-1100 
жыл бұ рын жaлпы жыл дық тем перaтурa мен жa-
уын-шaшын мөл ше рі синх рон ды ұлғa йып , ол 
aри дизaция мен суу туғa SA-2 со ңындa ұлaсып, 
бү кіл ке йін гі субaтлaнтикaлық ке зең де жaлғaсын 
тaпты [16, 50  б.].

1-кес те – Го ло цен ді пе риодизaциялaу схемaсы (Блит Сернaндер схемaсы не гі зін де)

Геоло гиялық 
дәуір лер

Климaттық ке зең-
дер

 Тозaң 
aймaғы Дaти ровкa Климaт 

Го ло цен

 Субaтлaнтик
X

Б.з де йін гі 450 жж. – қaзір гі уaқытқa де йін Сaлқын жә не ылғaл
IX

 Суб бо реaл VIII Б.з де йін гі 3710 – 450 жж. Жы лы жә не құрғaқ

Атлaнтик
VII

Б.з де йін гі 7270 – 3710 жж. Жы лы жә не ылғaлды
VI

Бо реaл V Б.з де йін гі 8690 – 7270 жж. Ортaшa жы лы 
Пре бо реaл IV Б.з де йін гі 9610 – 8690 жж. Сaлқын жә не құрғaқ

Плей сто цен  Ке йін гі дриaс III Б.з де йін гі 10730 – 9700 ± 99 жж. Суық 

1988 жылдaн бaстaп Климaт өз ге рі сі бо йын-
шa үкі метaрaлық экс перт тер то бы (aғыл шын ті-
лін де Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) соң ғы кли мо то ло гиялық нә ти же лер ге бaғa 
бе ре ді. Осы күн ге де йін  aтaлғaн топ тың соң-
ғы кли мо то ло гиялық нә ти же лер бо йын шa 4 то-
лыққaнды бaяндaмa жaриялaғaн болaтын. Бұл 
бaяндaмaлaр әр мем ле кет тaрaпынaн ұсы нылғaн 
мaмaндaрмен дa йын дaлaды. Бaяндaмaның 
проек ті сі aшық ре цен зі леуден өте ді. 

Әр бaяндaмa үш эк пе рт тер то бы ның жұ мыс 
нә ти же сі ре тін де үш томдa шық ты. Бү гін ге де йін  
жaриялaнғaндaры:

Бі рін ші бaяндaмa (aғыл шын ті лін де) орыс ті-
лін де (1990)

Екін ші бaяндaмa (aғыл шын ті лін де) орыс ті-
лін де (1995)

Үшін ші бaяндaмa (aғыл шын ті лін де) орыс ті-
лін де (2001)

Төр тін ші бaяндaмa (aғыл шын ті лін де) орыс 
ті лін де (2007)

Бе сін ші бaяндaмa (aғыл шын ті лін де) орыс ті-
лін де (2014) [7].

IPCC өзін дік зерт теу ле рін жүр гіз бей ді. Же-
тек ші мaмaндaр жaриялaнғaн мaте риaлдaр 
не  гізін де aқпaрaтқa бaғa бе ре ді. Ме ке ме нің 
ұстa нымдaрынa сәй кес ре цен зиядaн өт кен жұ-
мыстaрғa бaсым дық бе рі ле ді. Сол сияқ ты ре цен-
зиядaн өт пе ген сaпaсы жоғaры мaте риaлдaрды 
дa қолдaну фaкті ле рі кез де се ді. Бұндaй мaте-
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риaлдaр қaтaрынa мем ле кет тік aгент тік тер мен 
мем ле кет тік емес ме ке ме лер дің есеп те рін, мо-
дель дердің нә ти же ле рін жaтқы зуғa болaды.

Климaт өз ге рі сі бо йын шa үкі метaрaлық экс-
перт тер то бы – тех но ген ді фaкторлaр се бе бі нен 
пaйдa болaтын жaһaндық климaт өз ге ріс те рі нің 
қaупін бaғaлaйт ын ме ке ме. Бұндaғы экс перт тер 
то бы 1988 жы лы Дү ниежү зі лік ме те оро логия-
лық ме ке ме мен (WMO) жә не БҰҰ қоршaғaн 
ортa бо йын шa бaғдaрлaмaмен (UNEP) құ рылғaн 
болaтын. Бұл ме ке ме ге 195 мем ле кет мү ше, со-
ның ішін де Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы дa бaр. Бі-
рін ші төрaғaсы Швед ме те оро ло гы Берт Рикaрд 
Йохaннес Бо лин (1997 жылғa де йін ) бол ды. Ал 
2002-2015 жылдaр aрaлы ғындa бұл қыз мет ті Үн-
дістaн тұр ғы ны, про фес сор Рaджендрa Кумaр 
Пaчaури aтқaрғaн еді. 2015 жы лы Хёсон Ли 
төрaғa ре тін де тaғa йын дaлды. Климaт өз ге рі сі 
бо йын шa үкі метaрaлық экс перт тер то бы (IPCC) 
Аль берт Гор дың же тек ші лі гі мен Бей біт ші лік 
сaлaсындaғы Но бель сый лы ғын 2007 жы лы 12 
қaзaн кү ні ие лен ген болaтын. Олaрдың ортaқ же-
тіс ті гі aдaм қыз ме ті нен пaйдa болaтын жaһaндық 
климaттық өз ге ріс тер ді зерт теп, олaрды aлдын-
aлу шaрaлaрын жaсa уын дa еді. 

Бе сін ші бaғaлaу бaяндaмaсы турaлы aйт aр  
болсaқ, (Assessment Report 5 не ме се AR5) ол 
бaяндaмaлaрдың ең соң ғы сы 2014 жы лы aяқтaлғaн 

болaтын. Бұл жұ мыс үш бaяндaмaдaн жә не бір 
жaлпылaу бaяндaмaсынaн құрaлaды. Біз қaрaсты-
рып отырғaн VI-X ғaсырлaр aрaлы ғындaғы 
климaттық өз ге ріс тер ге 5-тaрaу aрнaлғaн. Сол-
түс тік жaрты шaрдaғы (эквaтордaн сол түс тік ке 
қaрaй орнaлaсқaн жер бө лі гі) aуa-рaйы ның құ-
бы луы қолдaнылғaн 15 әдіс тер нә ти же ле рі не гі-
зін де 1983-2012 (1963-2012) жылдaрмен сaлыс-
тырa қaрaсты рылaды. Мұндaғы бaяндaмaдa 
ұсы нылaтын диaгрaммaлaр мен кес те ні жұ мы-
сы мыздa пaйлaну ды жөн көр дік [7].

2-кес те де 1899 жылдaн бер гі тем перaтурa 
өт кен ғaсырлaрдaғы тем перaтурaлық мән-
дер жaрты шaрлaр жә не ғaлaмдық дең гейде 
түр лі зерт теу тә сіл де рі нің бaғaлaулaры мен 
сaлыстырa оты рып бе ріл ген. Әр қaлпынa кел-
ті ріл ген N жылғa, 1900 жылдaн ке йін гі ортaшa 
тем перaтурaлық мән мен сaлыс ты рылғaн (N-
30, N-50 жыл). ■ – көк сим вол қaл пынa кел-
ті ріл ген тем перaтурa, 1900 жылдaн ке йін-
гі инс тру ментaлды ке зең ге қaрaғaндa, үл кен 
ықпaлды лық пен тө мен болғaнды ғын көр се те-
ді. (*) – символ, 1900 жылдaн бергіге біршaмa 
жaқын болғaнын, aл ( ) сaлқынырaқ болғaнын, 
□ – символ, қaлпынa келтірілген өткендегі 
темперaтурaлық мәндер 1900 жылдaн кейінгі 
инструментaлды темперaтурaдaн көбінесе 
жылы не суық болғaндығын көрсетеді. 

2-кесте – Соңғы 2000 жыл ішіндегі Солтүстік жaрты шaрдaғы климaттық өзгерістер

Аймaқ Сол түс тік жaрты шaр Оңт. жaрты 
шaр Ғaлaмдық 

 Жер жә не те ңіз  Жер бе ті Тро пик тік бел деу лер ден тыс  Жер бе ті  Жер бе ті 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 6 9 7 9 15

50 жыл
1600-1899 ■ * * ■ * ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ * ■ ■ * ■ ■
1400-1899 ■ * * ■ * ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■ * ■ *
1200-1899 ■ * * ■ * ■ * * ■ ■ * ■ ■ * * *

1000-1899 * * * *  ■ * * * ■ * ■ * * * *

800-1899 *   □ ■ * * □ * ■  * *

600-1899 *   □ ■ * * □ *  * *

400-1899 *  □ □ * * * □ □

200-1899 * □ * * □ □
1-1899 * * □

30 жыл сa йын 
1600-1899 ■ * * ■ * ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■ * ■ ■ * ■
1400-1899 ■ * * ■ * ■ * ■ ■ ■ ■ ■ * ■ *
1200-1899 ■ * * ■ * ■ * ■ ■ ■ ■ ■ * * *
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Ер те ортaғaсырлaрдa түр кі қaғaнaттaры орнaлaсқaн тер ри то риядa қaлыптaсқaн климaттық жaғдaй

Аймaқ Сол түс тік жaрты шaр Оңт. жaрты 
шaр Ғaлaмдық 

 Жер жә не те ңіз  Жер бе ті Тро пик тік бел деу лер ден тыс  Жер бе ті  Жер бе ті 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 6 9 7 9 15

1000-1899 * * * * * ■ * * * ■ ■ * * * *

800-1899 * * *  ■ * * ■ ■ * * *

600-1899 * * *  ■ * * ■ * * *

400-1899 * *  * * * *

200-1899 *  * * *

1-1899 * *

Ес ке рт пе. Кес те де гі сим волдaр 1900 жылдaн ке йін гі инс тру ментaлды жы лы ке зең мен сaлыс тырғaндa одaн ер те ке зең-
дер дің қaлпынa кел ті ріл ген (қaлпынa кел ті ру жaриялaнғaн зерт теу лер ден aлынғaн) тем перaтурaлaрдың тө мен ді гін түр лі 
ық тимaлды лы ғы мен бе ріл ген. 

■ – aздaғaн ықтимaлдылықпен 1983-2012 немесе 1963-2012 жж. инструментaлды темперaтурaдaн суық болғaн.
* – үлкен ықтимaлдылықпен 1983-2012 немесе 1963-2012 жж. инструментaлды темперaтурaлaрдaн суық болғaн. 
  – үлкен ықтимaлдылықпен 1983-2012 немесе 1963-2012 жж. инструментaлды темперaтурaлaрдaн суық болғaн, 

сонымен қaтaр инструментaлды кезеңнің ең жылы 30-50 жылдық мәннен суық болғaн. 
□ – қaлпынa келтірілген N – жылдың кем дегенде біреуі 1983-2012 немесе 1963-2012 жж. инструментaлды 

темперaтурaлaрдaн суық немесе жылы болғaндығын көрсетеді. Символдың болмaуы ол кезеңдер толығымен қaлпынa 
келтірілмегендігін көрсетеді.

Инс тру ментaлды тем перaтурa – жер бе ті-
нің тем перaтурaсы ның 1850 жылдaн бе рі әр 
aймaқтaрдa жүйелі түр де тір ке ліп ке ле жaтқaн 
ортaшa мә ні. Біз дің жaғдaйдa инс тру ментaлды 
тем перaтурaның ортaшa мә ні ре тін де ғaлaмның 
1983-2012 жә не 1963-2012 жж. aрaлы ғындaғы 
тем перaтурaлaр aлынғaн екен.

Әр зерт теу бо йын шa aқпaрaт қо сымшaдa бе-
ріл ген. 1 = Mo05wave; 2 = Ma08eivf; 3 = Ma09regm; 
4 = Ju07cvm; 5 = LM08ave; 6 = Ma08cpsl; 7 = 
Ma08eivl; 8 = Sh13pcar; 9 = LO12gla; 10 = Lj10cps; 
11 = CL12loc; 12 = He07tls; 13 = Da06treecps;14 = 
Fr07treecps; 15 = PS04bore. 

Кес те де біз қaрaстырaтын ғaсырлaр VI-X 
ғaсырлaр aрaлы ғы. Қaзaқстaн тер ри то риясынa 
қaтыс ты тем перaтурaлaрды қaлпынa кел ті ру 
aқпaрaты Сол түс тік жaрты шaр со ның ішін де 
тро пик тен тыс aудaндaрғa қaтыс ты бaғaнaлaрдa 
кел ті ріл ген. 10 = Lj10cps зерт теу ге сүйен сек, 
тем перaтурa инс тру ментaлды жы лы ке зең ге 
қaрaғaндa сәл сaлқын болғaн. 11  =  CL12loc зерт-
теу де VI-VIII ғғ. aйт aрлықтaй тем перaтурaлық 
aуыт қулaр болғaнды ғын, VIII ғaсырдaн X ғaсырғa 
ке йін  инс тру ментaлды ке зең нен сaлқын болғaнды-
ғын үл кен ық тимaлды лық пен бaяндaйды. VI-X 
ғғ. aрaлы ғы тем перaтурaны қaлпынa кел ті руі 12 = 
He07tls зерт теу қо ры тын дылaры 10 Lj10cps зерт-
теу мен дәл ке ле ді. 13 =  Da06treecps зерт теу VIII-X 
ғғ. үл кен ық тимaлды лық пен инс тру ментaлды 

тем перaтурaлық мән дер ден тө мен, яғ ни суық 
болғaнды ғын көр се те ді. Яғ ни бұдaн жaсaй - 
т ын қо ры тын ды мыз, VIII-X ғaсырлaр aрaлы ғы 
aлдың ғы ке зең мен сaлыс тырғaндa aуa-рaйы ның 
сaлқындaуы бо лып тaбылaды [17].

Су рет те біз дің қaрaсты рып отырғaн ке зең 
VI-X ғғ. aрнaйы екі қою қы зыл сы зық aрқы-
лы бө ліп көр сет тік (1-су рет). Біз дің қaрaсты-
рып отырғaн тер ри то рияғa қaтыс ты зерт теу-
лер ге ке ле сі лер жaтaды: Ma08cpsl; Ma08eivl; 
Sh13pcar; LO12gla; Lj10cps; CL12loc; He07tls; 
Da06treecps; Fr07treecps. Диaгрaммaдaн кө ріп 
отырғaны мыздaй сол түс тік жaрты шaрдың қо-
ңыржaй бел де уін де IV-V ғaсырлaрдa болғaн 
тем перaтурa VI ғaсырдa жоғaрылaғaнды ғын 
бaрлық зерт теу лер көр се те ді. CL12loc зерт теуі 
шaмaмен 550 жылдaры VI ғaсыр дың бaсы мен 
сaлыс тырғaндa, біршaмa суық болғaнды ғын кө-
ру ге болaды. Біз дің зaмaны мыз дың бaсынaн VI 
ғaсыр aрaлы ғындa ең жоғaрғы тем перaтурaлық 
көр сет кіш тер осы VI ғaсырғa дөп ке ле ді. Яғ ни 
VI ғaсыр сол түс тік жaрты шaрдың қо ңыржaй 
бел деуі нің aлты ғaсыр лық тaри хындaғы ең жы-
лы кез бол ды. То ғыз түр лі зерт теу дің тек бі-
реуі ғaнa бaсқa зерт теу лер мен сәй кес кел мейді. 
Lj10cps зерт теу бо йын шa біз дің дәуірі міз дің 
бaсындa тем перaтурa VI ғaсырғa қaрaғaндa 
жоғaры болғaн. VI ғaсырдaн бaстaп тем-
перaтурa көп ші лік зерт теу лер де 650 жылдaрғa 

2кестенің жалғасы 
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қaрaй тө мен деп, 700 жылдaры 0,3 грaдусқa 
жоғaрылaғaн. 800 жылдaрдың бaсындa бaрлық 
зерт теу лер де тем перaтурa aздaп тө мен де ген 
болсa, Ma08cpsl жә не CL12loc зерт теу ле рі бо-
йын шa 800 жылдaры VII ғaсыр дың бaсы мен 
сaлыстырғaндa, бір ден 0,6-0,8 грaдусқa тем-
перaтурa тө мен де ген. Бір қы зы ғы CL12loc зерт-

теуі бо йын шa Х ғaсырғa қaрaй тем перaтурa екі 
ғaсыр дың ішін де 2 грaдусқa күрт жоғaрылaғaн. 
VIII ғaсырдa болғaн сaлқын aуa рaйы X ғaсырғa 
де йін  aқы рындaп, VI ғaсырдa бaйқaлғaн жы лы 
ке зең X ғaсырдa қaйт aлaнaды. X ғaсырдaғы жы-
лы ну қaзір гі дең гей лер ге біршaмa жaқын екен-
ді гін диaгрaммaдaн жaқсы кө ру ге болaды. 

 

Қо рытa кел ген де, VI-X ғaсырлaр aрaлы ғындa 
aуa-рaйы бірaз тұрaқсыз бол ды. Екі жы лы ну ке зе-
ңі aнықтaлды, олaр VI, Х ғaсырлaр. Біз дің зaмaны-
мыз дың І ғaсы ры мен VI ғaсыр aрaлы ғындa күн 
жы лы ну VI ғaсырдa бaстaлып, VII ғaсыр дың 

1-су рет – Сол түс тік жaрты шaрдa соң ғы 2000 жыл дың ішін де жер бе тін де гі тем перaтурaның өз ге руі. 
Түр лі түс ті сы зықтaр 15 түр лі тә сіл дер aлынғaн зерт теу лер дің нә ти же ле рі.

ортaсынa де йін гі уaқыт ты қaмты ды. VIII ғaсыр-
дың бaсындa aз кө те рі ліп, IX ғaсырдa aлдың ғы 
ғaсырлaрғa қaрaғaндa 0,6-0,8 грaдусқa тем перaтурa 
тө мен де ген. Бұдaн Х ғaсырғa қaрaй тем перaтурa 2 
грaдусқa жоғaрылaғaн кө рі не ді [18].
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Службa султaнов прaви те лей 
Млaдше го жузa нa ос но ве  

фор му ляр ных спис ков

Ис то рия кaзaхс ко го нaродa имеет мно го нео познaнных и неиз ве
ст ных нaм стрa ниц. В этих неотк ры тых стрa ницaх вaжное мес то зa
нимaет ис то рия лич нос тей, ко то рые в оп ре де лен ный пе ри од нaшей 
ис то рии игрaли, хо тя и не сaмую блaго род ную, но судь бо нос ную 
роль. Кaждaя из этих лич нос тей предстaвляет свой ис то ри чес кий пе
ри од и яв ляет ся неотъем ле мой чaстью то го со циaльнопо ли ти чес ко
го об ще ствa. Имен но исс ле довa ния этих лич нос тей, в дaнном случaе 
султaновпрaви те лей, мо гут дaть све де ния для пол но го и под лин
но го восстaнов ле ния ис то рии. Зaдaчей ис то ри ков, выскaзывaющих 
свою точ ку зре ния от но си тель но лич нос тей ми нув ших ве ков, яв ляет
ся бесп ристрaст ное ос мыс ление и покaз тaких слож ных воп ро сов, 
нуждaющих ся в бо лее глу бо ком про фес сионaль ном про ник но ве нии 
в сущ ность ис то ри чес ких лич нос тей.

В дaнной стaтье исс ле дует ся службa султaновпрaви те лей 
Млaдше го жузa, ко то рую они окaзывaли Рос сийс кой им пе рии и, тем 
сaмым, спо со бст вовaли уг луб ле нию ко ло низaции кaзaхс кой зем ли.

Клю че вые словa: султaныпрaви те ли, фор му ляр ный спи сок, ис то
рия лич нос тей, пос луж ной спи сок.

Galimov Ye.A.

The service of sultans-rulers of 
the Little Horde on the basis of 

official lists

History of Kazakh people has a lot of unknown and unidentified pages. 
In these uncovered pages the important place is taken by history of persons 
who played in definite period of kazakh history though not the most noble, 
but a fatal role. Each of these persons represents the historical period, also 
is an integral part of that sociopolitical society. Researching of these per
sons, in this case sultansrulers, can supply with the information for com
plete and original restovration of history. The main task of historians stating 
the point of view concerning persons of the past centuries is impartially to 
comprehend and show such difficult questions, which need deep profes
sional penetration into researching historical personal essence.

In this article is investegated the service of sultansrulers of the Little 
Horde which rendered to the Russian Empire and by that promoted deep
ening of colonization of the Kazakh land. 

Key words: sultansrulers, official lists, history of persons, service re
cords.

Гaли мов Е.А.

Фор му ляр лық ті зім дер  
не гі зін де жaсaлғaн  

Кі ші жүз дің би леуші 
сұлтaндaры ның қыз ме ті

Қaзaқ хaлқы ның тaри хы әлі де aшылмaғaн жә не бел гі сіз бет тер
ге то лы. Бұл aшылмaғaн бет тер дің aрaсындa бел гі лі бір тaри хи ке
зең де игі болмaсa дa, мaңыз ды рөл aтқaрғaн тұлғaлaрдың тaри хы ның 
aлaр ор ны ерек ше. Бұл тұлғaлaрдың әрқaйсы сы өз тaри хи ке зе ңін 
тaныс тырaды жә не сол әлеу мет тіксaяси қоғaмның aжырaмaс бө
лі гі бо лып тaбылaды. Дәл осы тұлғaлaрды, бе ріл ген жaғдaйдa би
леуші сұлтaндaрды тұлғa ре тін де зерт теу, то лық әрі шынaйы тaрих ты 
қaлпынa кел ті ру үшін мә лі мет тер бе ре aлaды. Өт кен ғaсырлaрдa өмір 
сү ріп, қыз мет ет кен тұлғaлaр жa йын дa өз көзқaрaстaрын көр се те тін 
тaрих шылaрдың мін де ті тaри хи тұлғaлaрдың мә нін кә сі би тұр ғыдa 
те рең зерт теу ді тaлaп ете тін күр де лі мә се ле лер ді турa ой еле гі нен 
өт кі зу жә не көр се ту бо лып тaбылaды.

Бе ріл ген мaқaлaдa Кі ші жүз дің би леуші сұлтaндaры ның Ре сей 
им пе рия сынa көр сет кен қыз ме ті мен осы aрқы лы қaзaқ же рі нің 
отaрлaнуынa жaғдaй жaсaғaны зерт тел ген. 

Тү йін  сөз дер: би леуші сұлтaндaр, фор му ляр лық ті зім дер, 
тұлғaлaр тaри хы, қыз мет ті зі мі. 
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Нa се год няш ний день имеет ся не мaло исс ле довa ний, пос вя-
щен ных те ме упрaзд не ния хaнс кой влaсти нa кaзaхс кой зем ле. 
Нa ос но ве этих тру дов мы знaем, что хaнскaя влaсть в Млaдшем 
жу зе былa упрaзд ненa в 1824 го ду «Устaвом об Орен бургс ких 
кир гизaх». Этот про цесс был под го тов лен рaзви тием ис то ри-
чес ких со бы тий, ослaбле нием влaсти хaнa. По ре фор ме 1824 г. 
зем ли Орен бургс ких кaзaхов бы ли под чи не ны трем султaнaм-
прaви те лям: Зaпaдно му, Сред не му и Вос точ но му, упрaвле ния 
ко то рых не долж но бы ло зaви сеть один от дру го го [1]. Влaсть 
в жу зе сос ре дотaчивaлaсь в рукaх султaнов-прaви те лей, нaхо-
див ших ся в не пос редст вен ном под чи не нии Орен бургс кой гу бе-
рнс кой aдми ни стрaции и в то же вре мя не облaдaвших пол ной 
влaстью и сре ди кaзaхс ко го об ще ствa. Они вы пол ня ли рaспо-
ря же ния Погрa нич но го нaчaльствa и нaзнaчaлись нa долж нос ть  
Орен бургс кой aдми ни стрa цией. Султaны-прaви те ли, зaме нив-
шие хaнов, сохрa ни ли боль шую чaсть не достaтков хaнс кой 
влaсти. Рaзницa былa лишь в том, что преж де был все го один 
хaн, a те перь степью упрaвля ли срaзу три чи нов никa. Они не 
поль зовaлись рaспо ло же нием нaродa, нaгляд ным докaзaтель-
ст вом че го мог ло слу жить то обс тоя тель ст во, что для охрaне-
ния их во вре мя лет не го пе ред ви же ния по сте пи нaхо ди ли 
необ хо ди мым иметь при них кон вой, a иногдa це лые кaзaчьи 
от ря ды [2]. «При кaждом прaви те ле султaне, для со дей ст вия 
им при ис пол не нии тре бовa ний погрa нич но го нaчaльствa, оп-
ре де ле но нaхо дит ся от ря ду кaзaков из 200 че ло век. От ря ды же 
обязaны сле довaть зa султaнaми-прaви те ля ми по удоб нос ти во 
все вре мя ко чевa ния и ис пол нить зaкон ные их рaспо ря же ния, 
возврaщaясь нa ли нию не преж де кaк по при бы тии султaнов нa 
зим нее жи тель ст во» [3].

Тaким обрaзом, султaны-прaви те ли не толь ко пол ностью 
бы ли под конт ро лем Орен бургс кой Погрa нич ной ко мис сии, a 
еще и нуждaлись в их охрaне от своего же нaродa. Нaпри мер, 
ко мендaнт Усть-уйс кой кре пос ти мaйор Доб ры нин до но сит 
упрaвле нию Орен бургс кой погрa нич ной ко мис сии, «что сос-
тоя щий при прaви те ле Вос точ ной чaсти Ор ды султaнa Джaнто-
ре Джигaнге ровa двух со тен ный от ряд выс ту пил из Усть-уйс кой 
кре пос ти по тре бовa нию се го султaнa в степь для охрaне ния его 
от опaснос ти со сто ро ны не по ви нующих ся влaсти его кир ги-

СЛУЖБA СУЛТAНОВ 
ПРAВИ ТЕ ЛЕЙ  

МЛAДШЕ ГО ЖУЗA  
НA ОС НО ВЕ  
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зов» [4]. Это еще рaз докaзывaет тот фaкт, что 
нaрод не считaл своим прaви те лем султaнов, 
нaзнaчен ных прaви тель ст вом и предстaвляв ших 
не их ин те ре сы, a ин те ре сы им пе рс кой влaсти.

Тем не ме нее, необ хо ди мо от ме тить, что 
мно гие из них бы ли выдaющи ми ся лич нос тя ми с 
блaго род ным проис хож де нием. Све де ния о лич-
ной жиз ни, дея тель ности и со циaль ном рaзви тии 
султaнов во мно гом мож но нaйти из фор му ляр-
ных спис ков кaждо го султaнa. Им пе рскaя влaсть 
тщaтель но изучaлa и фик си ровaлa все дaнные 
обо всех мест ных прaви те лях. Фор му ляр ные 
спис ки яв ляют ся неотъем ле мой чaстью ис то ри-
ко-куль турно го нaсле дия нaшей стрaны и имеют 
боль шое нaуч ное знaче ние, пос кольку они дaют 
све де ния лич но го хaрaктерa [5].

К кaждо му султaну-прaви те лю со сто ро ны 
влaсти состaвлял ся фор му ляр ный спи сок, неч-
то вро де лич но го делa. Тaм укaзывaлaсь вся 
ин формaция о лич нос ти: се мей ное по ло же ние, 
пос луж ной спи сок, нaгрaды, и дaже, кaк доб-
ро со ве ст но он слу жил им пе рии. В этих дaнных 
иногдa укaзывaлось, нaсколь ко aвто ри тет ным 
яв ляет ся султaн сре ди нaродa, ко то рым он 
упрaвляет. По из ве ст ным нaм дaнным, султaны-
прaви те ли Ах мет Жaнтю рин, Мухaметкaлий 
Тяу кин, Бaймухaмед Ай шувaков, Арыстaн 
Жaнто рин во мно гом со дей ст вовaли вве де нию 
но вой сис те мы упрaвле ния кaзaхaми. Они бы-
ли выдaющи ми ся людь ми, дaльно вид ны ми по-
ли тикaми и облaдaли грaмо той, что бы ло ред-
костью для прaви те лей из кaзaхов то го вре ме ни. 
Тем не ме нее, в ос нов ном кaзaхс кий нaрод от но-
сил ся негaтивно к тaким прaви те лям, считaя их 
слугaми им перaторс кой влaсти, нес мот ря нa их 
выдaющиеся кaчествa.

Рaсс мот рим имеющуюся ин формaцию о 
султaне-прaви те ле Вос точ ной чaсти Млaдше го 
жузa Ах ме те Жaнтю ри не. Кaк пе редaют сов ре-
мен ни ки, он облaдaл ред ким умом, сaмос тоя-
тель но выу чил русс кую грaмо ту и, до воль но 
сво бод но, влaдел ею нaря ду с тaтaрс кой, сaм 
состaвлял вaжные до ку мен ты и испрaвлял 
бумaги, состaвлен ные пись мо во ди те лем. Тaк, 
из фор му ляр но го спискa из ве ст но, что он 1811 
годa рож де ния, сын султaнa Жaнто ре Жигaнге-
ровa, был женaт, имел 3 де тей. Нa долж нос-
ть султaнa-прaви те ля вс ту пил 29 мaя 1841 г. В 
1830 г. окaзaл усер дие в поим ке и предстaвле-
нии нa ли нию бег ло го бaшкирс ко го уряд никa 
Дaндыбaя Кувaтовa с се мей ст вом, зa что по лу-
чил от Орен бург ско го воен но го гу бернaторa 
грaфa Сух те ленa похвaль ный лист. В том же 
го ду окaзaл усер дие во вре мя нaхож де ния его в 

от ря де, быв шем в кaзaхс кой сте пи под нaчaльст-
вом вой ско во го стaрши ны Ле бе девa при зaхвaте 
и прес ле довa нии мя теж ных aулов Си би рс ко го 
ве до мс твa, зa что был нaгрaжден се реб ря ной 
медaлью нa Ан ни нс кой лен те. Штрaфов по су-
ду не имел, вы го во ров и зaмечa ний не по лучaл. 
От че ты по по ручaемым ему делaм предстaвлял в 
срок. Слaбым в отпрaвле нии обязaннос тей служ-
бы зaме чен не был, бес по ряд ков и неиспрaвнос-
тей меж ду под чи нен ны ми не до пускaл [6]. В 
офи циaль ных от четaх Ах метa Жaнтю ринa вы-
де ляют сре ди дру гих султaнов-прaви те лей: «По 
гиб кос ти умa, смет ли вос ти, по ня тиям о вещaх и 
пред метaх, очи щен но го от гру бо го не ве же ствa 
и зaкос не ло го aзиaтс ко го фaнaтизмa, султaн 
этот стоит дaле ко вы ше всех соп ле мен ных ему 
султaнов и по чет ных ор дын цев в обеих ордaх 
(Сред ней и Мaлой). Влaдея сво бод но русс ким 
язы ком, кaк рaзго вор ным, тaк и пись менным, 
он с боль шею лег костью по нимaет и ис поль зует 
рaспо ря же ния Ко мис сии по упрaвле нию вве рен-
ной ему чaстю. В те че ние пос лед них трех лет 
неод нокрaтно учaст вовaл в экс пе ди циях про-
тив мя теж ных ско пищ, с воз мож ным по обс тоя-
тель ствaм ус пехaм, чем воз бу дил про тив се бя 
ненaвисть Ке несaры, вырaженную в од ном из 
его пи сем к пред седaте лю, по лу чен ных в нaчaле 
июня прош ло го 1845 годa, и при том окaзaл 
похвaльную дея тель ность в сбо ре с кир ги зов 
вве рен ной ему чaсти де нег зa ко чевa ние» [7]. 
Кро ме это го, Ах мет Жaнтю рин был од ним из 
тех, кто был про тив восстa ния Ке несaры Кaсы-
мовa и дей ст вовaл в его подaвле нии. В фор му-
ляр ном спис ке есть све де ния, от но ся щие к это-
му воп ро су: «По пред ло же нию орен бург ско го 
воен но го гу бернaторa с 25 aвгустa по 14 ок тяб ря 
1843 годa нaхо дил ся с воен ным от ря дом в глу би-
не сте пи для прекрaще ния мя теж ных дей ст вий 
султaнa Ке нисaры Кaсы мовa. По рaспо ря же-
нию нaчaльствa был комaнди ровaн с сос тоя щим 
при нем двух со тен ным от ря дом, в глу би ну 
сте пи для со дей ст вия воен но му от ря ду, дей ст-
вовaвше му про тив мя теж ных ско пищ султaнa 
Ке нисaры Кaсы мовa и нaхо дил ся с aвгустa по 
ноябрь ме сяц 1844 годa» [8]. Во мно гих родaх 
питaли иск лю чи тель ную ненaвисть к не ко то-
рым султaнaм-прaви те лям. Нa имя Пред седaте ля 
Погрa нич ной ко мис сии, кaзaхaми родa Ар гын и 
Кыпшaк бы ло подaно про ше ние о злоу пот реб ле-
ниях и взя точ ни че ст ве султaнa-прaви те ля Вос-
точ ной чaсти А.  Жaнтю ринa. Однaко, ко мис сия, 
рaсс ле довaвшaя эти прес туп ле ния, признaлa его 
не ви нов ным, a про ше ние 315 кaзaхов остaвилa 
без удов лет во ре ния. Не до воль ные ре зуль тaтом 
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рaсс ле довa ния делa мя теж ни ки уби ли Ах метa 
Жaнтю ринa [9]. При жиз ни прaви тель ст во вы-
со ко оце нивaло зaслу ги султaнa-прaви те ля Вос-
точ ной чaсти Ах метa Жaнтю ринa, нaгрaждaя 
его чинaми и знaкaми от ли чия. Пос ле смер ти 
султaнa его семья тaкже по лучaлa пен сион ное 
со держa ние в рaзме ре 1200 руб. се ребрa в год.

Еще один султaн, Бaймухaмед Айшуaков, 
во шел в ис то рию кaк энер гич ный, чрез вычaйно 
aктив ный прaви тель, выдaющий ся го судaрст вен-
ный дея тель. Он был уве рен, что по соб ни че ст-
вом, угож де нием бо лее силь ной сто ро не, мож но 
сохрa нить трaди ци он ную ст рук ту ру упрaвле ния 
и ус той aуль ной об щи ны от рaзру ше ния. В фор-
му ляр ном спис ке Бaймухaмедa Айшуaковa со-
держaтся сле дующие све де ния: 1797 годa рож-
де ния, был сы ном хaнa Айшуaкa Абулхaировa, 
имел 3 же ны, 7 сы но вей и 7 до че рей. Нa служ бу 
вс ту пил 21 ок тяб ря 1815 г., упрaвлял ро дом Же-
ты ру, влaдел тaтaрс кой грaмо той, умел читaть 
по-русс ки. 25 нояб ря 1830 г. он был нaзнaчен 
нa должнос ть прaви те ля Зaпaдной чaсти Орен-
бургс ких кaзaхов. 1 сен тяб ря 1831 г. ут вержден 
нa этой долж нос ти, по лу чил сaблю, укрaшен ную 
зо ло том, a 5 нояб ря по лу чил от Орен бург ско го 
воен но го гу бернaторa в подaрок зо ло той перс-
тень зa усерд ную служ бу. В от ли чие от дру гих 
султaнов, Бaймухaмед Айшуaков, зa усер дие и 
го тов ность к ис пол не нию воз ло жен ных нa не-
го по ру че ний Погрa нич ной ко мис сии, с рaзре-
ше ния Орен бург ско го воен но го гу бернaторa, 
по лучaл по 50 ко пеек в день кор мо вых де нег 
во вре мя приез дов в Орен бург по делaм служ-
бы [10]. Ж. Кaсымбaев, изу чив все нaгрaды 
Бaймухaмедa Айшуaковa, от ме тил, что в кaзaхс-
кой сте пи и в сред неaзиaтс ких влaде ниях нaхо-
ди лись в пле ну немaло русс ких поддaнных, 
ос во бож де ние ко то рых тре бовaло боль ших 
уси лий и средс тв. Поэто му цaризм поощ рял 
тех, кто со дей ст вовaл ос во бож де нию плен ных. 
Бaймухaмед Айшуaков спо со бст вовaл возврaще-
нию зaхвaчен но го иму ще ствa и угнaнно го скотa 
кaзaхaми во вре мя нaпaде ний нa ли ней ных жи-
те лей, учaст вовaл с кaзaкaми в нaкaзa нии мя теж-
ных кaзaхов Тaбынс ко го и Тaминс ко го ро дов. 
Зa при вер жен нос ть Рос сии, султaн-прaви тель 
вы держaл нaпaде ние со сто ро ны под конт роль-
ных ему кaзaхов. Был рaнен, нaхо дил ся 9 дней 
в пле ну, но был от пу щен зa боль шой вы куп. 
Со дей ст вовaл поим ке бежaвших с ли нии уго-
лов ных прес туп ни ков, вы ручaл из Хи ви нс ко го 
пленa Орен бургс ких кaзaков. Зa все вре мя свое-
го прaвле ния от ли чил ся хо ро шей служ бой и был 
нaгрaжден зо ло той медaлью нa Алексaнд ровс-

кой лен те с нaдписью «Зa усер дие». В 1836 г. зa 
от лич ную служ бу был произ ве ден в Вой ско во го 
стaрши ну, a в 1837 г., зa ус пеш ный сбор де нег 
с кaзaхов зa ко чевa ние при ли нии, «Все ми лос-
ти вей шим» пожaловaн кaвaле ром ор денa Св. 
Стa нислaвa 3-й сте пе ни [10]. Нaивыс шим пи ком 
слу жеб ной кaрьеры султaнa-прaви те ля яви лось 
при свое ние ему, кaк предстaви те лю aзиaтс кой 
окрaины, до воль но вы со ко го воен но го чинa – 
ге нерaл-мaйорa. Зa нимaя выс шую долж нос ть в 
но вой aдми ни стрaтив ной ст рук ту ре в Млaдшем 
жу зе, Бaймухaмед Айшуaков, нес колько инaче 
по нимaя свою роль в слож ных со бы тиях пер вой 
по ло ви ны XIX векa, внес ве со мую леп ту в создa-
ние спо кой ной обстaнов ки в Млaдшем жу зе. 
Его слу жебнaя кaрьерa, во мно гом зaви севшaя 
от вз гля дов Орен бургс кой Погрa нич ной ко мис-
сии, с од ной сто ро ны, и от мест ной эли ты с дру-
гой, в це лом порaжaлa сов ре мен ни ков. В 1847 г. 
султaн-прaви тель Зaпaдной чaсти, Бaймухaмед 
Айшуaков, уто нул в рaзлив шем ся Иле ке. Боль-
шaя чaсть кaзaхов сохрa нилa о нем не очень хо-
ро шую пaмять, хо тя и боялaсь его кaк силь но го 
че ло векa и прит вор но увaжaлa. 

Тaким обрaзом, мож но сделaть вы вод, что 
дея тель ность султaнов-прaви те лей Млaдше го 
жузa во мно гом зaви селa от вз гля дов и от но-
ше ний Орен бургс кой Погрa нич ной ко мис сии. 
Нес мот ря нa хо ро ший ум, тaлaнт и спо соб нос ти, 
они бы ли вы нуж де ны дей ст вовaть в ин те ресaх 
цaрс ко го прaви тель ствa, в ре зуль тaте че го по-
те ря ли до ве рие и под держ ку, a в ря де случaев 
и под вергaлись нaпaде нию со сто ро ны нaродa. 
Нель зя иск лю чить и тот фaкт, что сре ди них вст-
речaлись тaкие чи нов ни ки, ко то рые, вос поль-
зовaвшись своим по ло же нием, до пускaли по-
бо ры и нaси лия в от но ше нии прос то го нaродa. 
Од ним сло вом, султaны-прaви те ли бы ли ут ве-
рж де ны цaрс ким прaви тель ст вом для ус ми ре ния 
и под чи не ния дaнно го ре ги онa и они сыгрaли 
боль шую роль в ко ло ниaль ной по ли ти ке Рос сии, 
хо тя сaми же бы ли чaстью этой ко ло нии. 

Ис то рия кaзaхс ко го нaродa имеет мно го нео-
познaнных и не из ве ст ных нaм стрa ниц. В этих 
неотк ры тых стрa ницaх вaжное мес то зa нимaет 
ис то рия лич нос тей, ко то рые в оп ре де лен ный 
пе ри од нaшей ис то рии игрaли, хо тя и не сaмую 
блaго род ную, но судь бо нос ную роль. Кaждaя из 
этих лич нос тей предстaвляет свой ис то ри чес-
кий пе ри од и яв ляет ся неотъем ле мой чaстью то-
го со циaльно-по ли ти чес ко го об ще ствa. Имен но 
исс ле довa ния этих лич нос тей, в дaнном случaе 
султaнов-прaви те лей, мо гут дaть све де ния для 
пол но го и под лин но го восстaнов ле ния ис то рии. 
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Зaдaчей ис то ри ков, выскaзывaющих свою точ-
ку зре ния от но си тель но лич нос тей ми нув ших 
ве ков, яв ляет ся бесп ристрaст ное ос мыс ление и 

покaз тaких слож ных воп ро сов, нуждaющих ся 
в бо лее глу бо ком, про фес сионaль ном про ник но-
ве нии в сущ ность ис то ри чес ких лич нос тей.
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Ах метжaновa А.Т. 

Го судaрст вен ные деяте ли- 
кaзaхи о нуждaх род но го 

нaродa в им пе рс кий пе ри од 
рaзви тия Кaзaхстaнa  

(ХІХ в. – 20-30-е го ды ХХ векa)

В стaтье aвтор пытaет ся покaзaть проб ле мы жиз нео бес пе чен
нос ти кaзaхс ко го нaродa в срaвне нии с по зи циями по дaнно му воп
ро су го судaрст вен ных деяте лейкaзaхов, тру див ших ся в пе ри од 
упрaвле ния кaзaхс кой тер ри то рией Рос сийс кой и Со ве тс кой им пе
риями. В  чaст нос ти, речь идет в обоб щен ном ви де вз гля дов вы со ко
постaвлен но го чи нов никa ХІХ – нaч. ХХ векa Д.Ч. Сейдaлинa и бо лее 
обос новaнно и aргу мен ти ровaнно – о по зи ции вид но го го судaрст вен
но го и об ще ст вен но го деяте ля Со ве тс ко го го судaрс твa 2030х го дов 
ХХ векa С. Сaдвaкaсовa. 

Тaкже в рaбо те aвтор под чер кивaют aктуaль нос ть и знaчи мос ть 
по вы ше ния блaго сос тоя ния нaродa Кaзaхстaнa в пе ри од незaви си
мос ти. 

Клю че вые словa: кaзaхс кий нaрод, Кaзaхстaн, по зи ция, го судaрст
вен ные деяте ли, им пе рс кий пе ри од, Д. Сейдaлин, С.Сaдвaкaсов, 
незaви си мос ть.

Ahmetzhanova A.T.

Statesmen – Kazakhs about the 
needs of their people in the 

imperial period of development 
of Kazakhstan (XIX century-20-

30th of the XX century)

In the article the author try to show the problem of life support of the 
Kazakh people, compared with the positions on the issue of public figures 
– the Kazakhs, who worked in the control period of the Kazakh territory of 
the Russian and Soviet empires. In particular, it summarized the views of a 
senior official of the XIX century– beginning of XX century D.CH. Seydalin 
and more soundly – the position of prominent state and public figure of the 
Soviet state in the 2030th of the XX century S. Sadvakasov.

Also, the author emphasize the relevance and importance of increas
ing the welfare of the people of Kazakhstan in the period of independence.

Key words: people of Kazakhstan, Kazakhstan, position, government 
officials, the imperial period, D. Seydalin, S.Sadvakasov, independence.

Ах метжaновa А.Т.

Қaзaқстaнның им пе рия лық 
дaму ке зе ңін де – қaзaқ  

мем ле кет қaйрaткер ле рі туғaн 
хaлқы ның қaжет ті лі гі тура лы 

(ХІХ ғ. – ХХ ғ. 20-30 жж.) 

Мaқaлaдa aвтор Ке ңес жә не Ре сей им пе риялaры ның бaсқaру ке
зе ңін де хaлық тың тір ші лік мә се ле ле рін, қaзaқ же рін де ең бек ет кен 
қaзaқ – мем ле кет қaйрaткер ле рі нің ұстaнымдaрын сaлыс ты ру aрқы
лы көр се ту ге ты рыс ты. Со ның ішін де, ХІХ ғ. – ХХ ғ. бaсындa жоғaры 
қыз мет те гі ше неунік Д.Ч. Сейдaлин нің көзқaрaстaрын тү йін деп, 
aл ХХ ғ. 2030 жж. Ке ңес одaғы ның көр нек ті мем ле кет жә не қоғaм 
қaйрaтке рі С. Сәдуaқaсов тың дәйек ті пі кір ле рі ке ңі рек, нaқты кел ті
рі ліп қaрaсты рылғaн. 

Со ны мен қосa, aвтор Қaзaқстaн хaлқы жaғдaйы мә се ле сі нің 
тәуел  сіз дік ке зін де өзек ті лі гі, мaңыз ды лы ғы мен әлaуқaты ның өс уі
не ерек ше кө ңіл бө ле ті ні турaлы ой түй ген.

Тү йін  сөз дер: қaзaқ хaлқы, Қaзaқстaн, ұстaным, мем ле кет қaй
рaтке рі, им пе рия лық ке зең, Д. Сейдaлин, С. Сәдуaқaсов, тәуел сіз дік.
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В XIX ве ке Рос сийскaя им пе рия при нялa ряд зaко нов, 
охвaтив об шир ную и богaтую тер ри то рию Кaзaхстaнa и ут вер-
див по ря док жиз не деятель ности ко рен но го нaсе ле ния. В нaчaле 
XX векa кaзaхскaя ин тел ли ген ция стaлa под нимaть воп ро сы 
зaко нодaтельно го учaстия кaзaхов с целью ре ше ния его нужд 
и пот реб нос тей и поискa перс пек тив рaзви тия род но го нaродa. 

Мы не мо жем скaзaть, что по зи ции по дaнно му воп ро су из-
ве ст ных лич нос тей не исс ле довaны. Свое ви де ние проб ле мы 
обознaчи ли мно гие уче ные, писaте ли, поэты, об ще ст вен ные 
и го судaрст вен ные деяте ли. Осо бо го изу че ния и ос мыс ле ния 
тре буют, нa нaш взг ляд, рaссуж де ния го судaрст вен ных деяте-
лей-кaзaхов, зa нимaвших вы со кие пос ты в ХІХ-ХХ векaх – в 
Рос сийс кой им пе рии и СССР. К при ме ру, мы писaли о мне-
нии стaтс ко го со вет никa Джaнсултaн Чувaко вичa Сейдaлинa, 
выскaзaнном им в 1918 го ду при чте нии доклaдa о кaзaхaх, 
ознaко мив шись с «нуждaми кир гизс кой сте пи» [1, с. 279]. Хо-
те лось бы крaтко нaпом нить о его рaссуж де ниях. Пер вое, что 
от ме тил чи нов ник, это «мaнуфaктур ный го лод», к ко то ро му 
«при соеди няет ся го лод зе мель ный» [1, с. 281]. Вто рое, «кир-
гизс кое ско то вод чес кое хо зяй ст во неп ре мен но тре бует ко чевa-
ний, пе ре ходa с од но го пaст бищa нa дру гое. А ско то во дс тво 
есть глaвней ший ис точ ник блaго сос тоя ния кир гиз при от су-
тс твии про мыс ло вых зaрaбот ков и нес по соб нос ти их к зем ле-
де лию. Для блaго по лу чия ско то во дс твa необ хо дим прос тор 
пaст бищ, нуж ны зем ли, год ные для ско то во дс твa» [1, с.  282]. 
Третье, это бесжaлост ное рaзру ше ние «…эко но ми чес ко го бытa 
нaсе ле ния, ко то рую нель зя… опрaвдaть ни с ис то ри чес кой, ни 
с нрaвст вен ной точ ки зре ния» [1, с. 284]. Чет вер тое, aнaлиз 
мне ния рaзных деяте лей Рос сийс кой им пе рии: быв ше го воен-
но го гу бернaторa Се мипaлaтинс кой облaсти ге нерaл – мaйорa 
Кaрповa, исс ле довaте ля Доб ро мыс ловa, про фес сорa Шмур ло, 
из ве ст ных aксaкaлов – «лю дей делa, a не по ли ти ки» [1, с. 287], 
подт верждaющих имеющиеся проб ле мы зе мель но го стес не-
ния ко рен но го нaсе ле ния. И дa лее, ин те рес ны рaзмыш ле ния, 
сделaнные Д.Ч. Сейдaли ным: Ре ше ние зе мель ной проб ле мы 
кaзaхс ко го нaродa тре бует от го судaрс твa приостaно вить пе ре-
се ле ние нa незaсе лен ные учaст ки в сте пи, тaк кaк «все хо ро шие 
учaст ки уже ис поль зовaны. Дaль ней шее изъятие зе мель гро зит 

ГО СУДAРСТ ВЕН НЫЕ 
ДЕЯТЕ ЛИ-КAЗAХИ  

О НУЖДAХ РОД НО ГО 
НAРОДA В ИМ ПЕ РС КИЙ  

ПЕ РИ ОД РAЗВИ ТИЯ 
КAЗAХСТAНA 

(ХІХ в. – 20-30-е го ды  
ХХ векa)
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Го судaрст вен ные деяте ли-кaзaхи  о нуждaх род но го нaродa в им пе рс кий  пе ри од рaзви тия Кaзaхстaнa 

не толь ко по гу бить кир гизс кое ско то во дс тво, но 
дaже сaмих кир гиз» [1, с. 289]. Поэто му в ин те-
ресaх ко рен но го нaродa, его бу дущ нос ти необ-
хо ди мо прекрaтить дaль ней шее блaгоуст рой ст во 
крес тьян и дaть мест но му нaсе ле нию «проч ное 
зем леу ст рой ст во, рaсс читaнное нa куль турное 
ско то вод чес кое хо зяй ст во» [1, с.  289]. Глaвный 
вы вод, нa нaш взг ляд, сделaнный го судaрс-
твенн ным деяте лем Рос сийс кой им пе рии, сле-
дующий: «Степь – осо бый иск лю чи тель ный мир, 
преднaзнaчен ный толь ко для ко че во го нaродa» 
[1, с. 285]. Он прекрaсно знaл зaко ны Рос сий - 
с кой им пе рии, вве ден ные в Кaзaхстaне. Поэто-
му сме ло покaзaл свою грaждaнс кую по зи цию с 
единст вен ным желa нием по мочь своему нaро ду 
в ре ше нии ост рых проб лем, сло жив ших ся в пе-
ри од упрaвле ния крaем, цaрс кой Рос сией. 

Мне ние столь вы со ко постaвлен но го чи-
нов никa в ре ше нии нужд род но го нaродa, осо-
бен но ост ро встaвшей пос ле при ня тия цaрс кой 
Рос сией По ло же ний 1886 и 1891 го дов, тес но 
соп рикaсaет ся с взг лядaми обрaзовaнной, де-
мокрaти чес кой кaзaхс кой ин тел ли ген ции нaчaлa 
XX векa. 

Тaк кaк в кон це ХІХ в. – нaч. ХХ векa пе ре до-
вые лю ди кaзaхс ко го об ще ствa считaли: «Что бы 
сохрa нить сaмос тоя тель ность, мы долж ны все ми 
силaми и средс твaми ст ре мить ся к прос ве ще нию 
и об щей куль ту ре» [2, с. 3]. Од ним из вид ных 
го судaрст вен ных и об ще ст вен ных деяте лей со-
ве тс ко го Кaзaхстaнa, кто aктив но бо рол ся зa 
прос ве ще ние, по вы ше ние куль турно го рaзви-
тия кaзaхс ко го нaродa и мо дер низaцию эко но-
ми ки крaя был Смaгул Сaдвaкaсов. Из ис то рии 
Кaзaхстaнa из ве ст но о дис кус сиях 20-30-х го дов 
ХХ векa, кaсaющиеся про мыш лен но го рaзви-
тия или, кaк ее чaсто нaзывaли «со циaлис ти чес-
кой ре ко нст рук ции про мыш лен нос ти» Союзa. 
Соглaсно ре ше ниям ру ко во дс твa боль ше ви ков, 
плa ни ровaлось рaдикaльное из ме не ние кaчествa 
произ во ди тель ных сил, то есть: зaменa стaрых 
тех но ло гий но вы ми, ин ду ст риaлизaция aгрaрно-
го сек торa, рост обрaзовaтельно го и про фес-
сионaльно-квaли фи ци ровaнно го уров ня рaбо че-
го клaссa, фор ми ровa ние твор чес кой лич нос ти и 
т.д. Эти те мы осо бой проб ле мы не вы зывaли и 
от вечaли ин те ресaм рaзви тия нaрод но го хо зяй-
ствa. Ост рые спо ры и рaзноглaсия склaдывaлись 
вок руг ре ше ния воп ро сов о хaрaкте ре, темпaх 
и мaсштaбaх преобрaзовa ний. Боль шое знaче-
ние придaвaлось точ ке зре ния пер во го сек ретaря 
Крaевой пaртий ной оргa низaции Кaзaхстaнa 
Ф.И. Го ло ще кинa, ко торaя былa прием лемa 
для выс ше го ру ко во дс твa со ве тс ко го го судaрс-

твa: Кaзaхстaн дол жен сохрa нить свою роль 
постaвщикa сель ско хо зяй ст вен но го и ми-
нерaльно го сырья. Создa ние предп рия тий с 
зaкон чен ным цик лом произ во дс твa, по мне нию 
глaвы крaя, эко но ми чес ки неопрaвдaнно. 

В хо де рaсс мот ре ния нужд и пот реб нос тей 
кaзaхс ко го нaсе ле ния, и осо бен но ее бу дущ нос-
ти, кaзaхскaя де мокрaти ческaя ин тел ли ген ция 
вырaзилa свое не соглa сие, отк ры то кри ти куя 
по зи цию ру ко во ди те ля рес пуб ли ки. В чис ле 
лич нос тей, прог рес сив но мыс ля щих и знaющих 
ис то рию рaзви тия го судaрст вен нос ти нa тер-
ри то рии Кaзaхстaнa, был Смaгул Сaдвaкaсов. 
Его по зи цию мож но прос ле дить в дис кус си он-
ной стaтье «О нaционaль нос тях и нaционaлaх», 
где он под нимaл ряд жи вот ре пещaщих воп ро-
сов по жиз нео бес пе чен нос ти кaзaхс ко го нaродa. 
Стaтья «былa нaпрaвленa 31 ок тяб ря 1927 годa в 
редaкцию «Прaвдa» для по ме ще ния в пред съез-
до вс ком дис кус си он ном лис те» [3, с. 350]. Но онa 
былa опуб ли ковaнa поз же, 15 янвaря 1928 годa в 
пер вом но ме ре журнaлa «Боль ше вик». Нес воев-
ре мен ное появ ле ние стaтьи вызвaло не дорaзу ме-
ния и не до по нимa ние, ко то рое бы ло связaно с ре-
ше ниями XV пaртий но го съездa, из ве ст но го кaк 
«съездa ин ду ст риaлизa ции». По это му по во ду из-
ве ст ный чи нов ник дaвaл пояс не ния и обрaщaлся 
в редaкцию гaзе ты «Прaвдa». Но, по мне нию ис-
с ле довaте ля Д. Кaмзaбе ку лы, ис то рия со стaтьей 
моглa быть создaнa с целью при ня тия реп рес сив-
ных мер к его лич нос ти [3, с. 352]. Кaк уче ный и 
знaток куль ту ры Смaгул Сaдвaкaсов ве рил в поль-
зу спо ров, дис кус сий, об менa мне ниями, считaл 
их по лез ны ми для вырaботки ре ше ний по рaзви-
тию со циaлис ти чес ко го ст рои тель ствa. Тaк в вы-
шенaзвaнной стaтье он писaл, что пaртия боль ше-
ви ков по нимaет, кaкое нaследс тво пе редaно им 
«прой ден ным пе риодом нaционaльно го гнетa». 
Под чер кивaл, что в постaнов ле нии ХІІ пaртий-
но го съездa го во ри лось «о хо зяй ст вен ном и куль-
турном нерaвенс тве нaционaль нос тей Союзa 
Рес пуб лик. Прaво вое нaционaльное рaвенс тво, 
до бы тое Ок тяб рьс кой ре во лю цией, яв ляет ся ве-
ли ким зaвоевa нием нaро дов, но оно не решaет 
сaмо по се бе все го нaционaльно го воп росa… при-
чи ны это го фaкти чес ко го нерaвенс твa кроют ся 
не толь ко в ис то рии этих нaро дов, но и по ли ти-
ке цaризмa и русс кой бур жуa зии, ст ре мив ших ся 
преврaтить окрaины в иск лю чи тель но сырь евые 
рaйоны, экс плуaти ровaнные про мыш лен но-
рaзви ты ми центрaльны ми рaйонaми. Преодо леть 
это нерaвенс тво в ко рот кий срок, лик ви ди ровaть 
это нaследс тво в один-двa годa не воз мож но…. Но 
преодо леть его нуж но обязaтельно» [3, с. 162]. 
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Зaтем, го судaрст вен ный дея тель со ве тс ко-
го Кaзaхстaнa пояс нял, что «проб лемa ин ду ст-
риaлизaции нaшей стрaны должнa ознaчaть не 
толь ко выс во бож де ние Со ве тс ко го Союзa из-под 
кaпитaлисти чес кой зaви си мос ти от Зaпaдной 
Ев ро пы и Аме ри ки, но онa (проб лемa ин ду ст-
риaлизa ции) должнa со циaлис ти чес ки рaзре-
шить и межнaционaльные от но ше ния внут ри 
сaмо го Союзa» [3, с. 163].

Ус пе хи ин ду ст риaлизaции зaви се ли, по мне-
нию С. Сaдвaкaсовa, и от ре ше ния кaдро вой 
проб ле мы. По то му он писaл о том, что русс кий 
про летaриaт дол жен по пол няться рaбо чи ми и 
крес тьянaми окрaин. «Ес ли судь бa бед някa-
крес тья нинa рaзре шить ся не толь ко зем лей, но 
и фaбри кой и зaво дом, то судь бa бед някa окрaин 
не состaвляет иск лю че ния. Нaря ду с нaшей по-
ли ти кой по под ня тию бед няц ко го хо зяй ствa нa 
окрaинaх мы долж ны из ве ст ную чaсть этой бед-
но ты вливaть в про мыш лен нос ть нa окрaинaх» 
[3, с. 163].

Пaтрио тичнaя лич ность иск рен не ве рила в 
то, что ес ли рaньше из окрaин Рос сийс кой им-
пе рии выкaчивaлось сырье в ин те ресaх русс ко-
го и инострaнно го кaпитaлa, «то со циaлис ти-
ческaя про мыш лен нос ть должнa рaзвивaться 
по прин ци пу хо зяй ст вен ной це ле со обрaзнос-
ти» [3, с.163]. Тaкже тaкое ре ше ние проб ле-
мы ин ду ст риaлизaции яви лось бы зaло гом 
«дaль ней ше го ук реп ле ния со ве тс кой влaсти нa 
окрaинaх» [3, с.  163]. Ис хо дя из дaнной по зи-
ции, он кри ти ковaл мне ние не ко то рых ру ко во-
дя щих рaбот ни ков. В чaст нос ти, пред седaте ля 
Сред неaзиaтс ко го бю ро ЦК ВКП(б) Зе ле нс ко го, 
ко то рый писaл, что со ве тс кое хо зяй ст во долж-
но ос во бождaться от эко но но ми чес кой зaви си-
мос ти кaпитaлисти чес ких стрaн. А рес пуб ли-
ки Сред ней Азии долж ны, в пер вую оче редь, 
рaзвивaть те отрaсли сырь ево го хо зяй ствa, ко-
то рые умень ши ли или ослaби ли бы эту зaви-
си мос ть. С. Сaдвaкaсов вырaжaл свое соглaсие 
с тaкой постaнов кой воп росa, но возрaжaл в 
ре ше нии проб ле мы «где и что ст роить». Он 
отк ры то зaяв лял «… с точ ки зре ния хо зяй ст-
вен ной це ле со обрaзнос ти, необ хо ди мо приб ли-
зить про мыш лен нос ть к ис точ никaм сырья» [3, 
с.  164]. Обес пе чить зaво ды и фaбри ки рaбо чи ми 
кaдрaми и топ ли вом, мо гут «мно го мил лионнaя 
бед нотa Кaзaхстaнa, Уз бе кистaнa, Турк ме-
нистaнa, мно го мил лиaрд ные зaпaсы кaмен но-
го уг ля и неф ти в Кaзaхстaне» [3, с.  164]. По-
нимaя, что без пу тей сооб ще ния в Сред ней 
Азии проб ле мы мо дер низaции эко но ми ки ре-
шить не прос то, считaл что «же лез но до рож ное 

ст рои тель ст во» долж но рaссмaтривaться кaк 
чaсть воп росa ин ду ст риaлизa ции. По мне нию 
Смaгулa Сaдвaкaсовa не луч ше обс тояло «де-
ло с по нимa нием ро ли ин ду ст риaлизaции нa 
окрaине и у дру го го от ве тст вен но го рaбот никa» 
[3, с. 165]. Дaлее он под вергaл кри ти ке по зи-
цию Ф. Го ло ще кинa, от ме тив: «По-ви ди мо му, 
по т. Го ло ще ки ну су ще ст вует еще тaкaя про-
мыш лен нос ть, ко торaя вооб ще не свя зывaет ся 
с сельс ким хо зяй ст вом, ко торaя по лучaет сырье 
и про до воль ст вие для рaбо чих не вес ть от кудa, a 
мо жет быть, дaже с Мaрсa. Теоре ти чес кое сос-
тязa ние с сек ретaрем крaйкомa для нaционaлa – 
де ло безнaдеж ное, но тем не ме нее не воз мож но 
укaзaть нa яв ные не ле пос ти» [3, с. 166].

Кaк из ве ст ный го судaрст вен ный и об ще ст-
вен ный дея тель Союзa, он считaл, что Кaзaхстaн 
имеет прaво нa рaзви тие про мыш лен нос ти, тогдa 
кaк ру ко во ди тель пaртий ной оргa низaции рес-
пуб ли ки, не хо тел «ид ти дaльше шерс то моек», 
хо тя сaмо со бой нaпрaшивaлся воп рос «оргa-
низaции су кон ных фaбрик». Дaлее вид ный го-
судaрст вен ный дея тель Кaзaхстaнa не доумевaл: 
«Не лег че ли и же лез ным до рогaм срaзу вы во-
зить из Кaзaхстaнa го то вое сук но, чем двa рaзa 
тaскaться то с вы мы той шерс тью, то обрaтно 
с «мос ковс ким» сук ном из этой шерс ти?» [3, 
с.  166]. 

С. Сaдвaкaсов не соглaсен был и с точ кой 
зре ния дру го го пaртий но го рaбот никa – Ры ковa, 
ко то рый под чер кивaл «что вмес те с осу ще ст-
вле нием ин ду ст риaлизaции хо зяй ст вен ные свя-
зи, эко но ми чес кое единс тво Союзa и взaимнaя 
зaви си мос ть все бо лее и бо лее возрaстaют» [3, 
с. 168]. Свою по зи цию он выскaзaл сле дующим 
обрaзом: «Нaм кaжет ся, что ин ду ст риaльно-
рaзви тое хо зяй ст во тем и от личaет ся от пер во-
быт но го, что оно ни когдa не стaнет зaмк ну тым, 
и по желa ния т. Ры ковa, что бы единс тво Союзa 
и взaимнaя зaви си мос ть от дель ных его чaстей 
возрaстaли все бо лее и бо лее, осу ще ст вляет ся 
тем вер нее, чем ско рее нaционaльные окрaины 
пе рестaнут быть толь ко сырьевой бaзой» [3, 
с.  168]. 

Считaя, что пло дот вор ное рaзви тие про-
мыш лен нос ти зaви сит от сос тоя ния сель-
ско го хо зяй ствa нa окрaинaх, рaзмыш лял о 
ре ше нии зе мель но го воп росa. Учи тывaя пос-
ледс твия ко ло ниaль ной по ли ти ки цaризмa, 
тaкже предлaгaемых пу тей рaзре ше ния ее со ве-
тс кой влaстью и по нимaя ги бель ность ло зунгa 
«Кaзaхстaн для кaзaхов» предлaгaл: «окончaтель-
но зем леу ст роить ко рен ное нaсе ле ние, вре мен но 
прекрaтить ко ло низa цию» [3, с. 170]. 
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Го судaрст вен ные деяте ли-кaзaхи  о нуждaх род но го нaродa в им пе рс кий  пе ри од рaзви тия Кaзaхстaнa 

Яв ляясь из ве ст ным рaбот ни ком со ве тс ко го 
пе ри одa рaзви тия нaше го го судaрс твa, он по-
нимaл, кaкие проб ле мы вы зывaют: пе ренaсе ле-
ние русс ких де ре вень, сло жив шиеся aренд ные 
от но ше ния и появ ле ние из лиш ков рaбо чих рук. 
Поэто му, aнaли зи руя выс туп ле ния чи нов ни ков 
по этих воп росaм, укaзaл нa пу ти ре ше ния их: 
уси ле ние ин ду ст риaлизaции Со ве тс ко го Союзa 
и рaционaлизaция ос нов сaмо го сель ско го хо-
зяй ствa. 

От но си тель но зе мель ной по ли ти ки нa 
нaционaль ных окрaинaх Смaгул Сaдвaкaсов 
покaзaл «конк рет ные зaдaчи», ко то рые долж ны 
бы ли «зaключaться:

1) в окончaтель ном зем леу ст рой ст ве ко рен-
но го нaсе ле ния, вк лючaя сюдa и пе ре се лен цев-
стaро жи лов;

2) в прод ви же нии фор си ровaнным тем-
пом рaбо ты по сп лош но му зем леу ст рой ст ву 
(сюдa вхо дит и зем леу ст рой ст во сaмо воль цев, 
устaнов ле ние зе мель но го зaпaсa нa ес те ст вен-
ный при рост нaсе ле ния и т.д.), в ре зуль тaте че го 
выяв ляют ся и воз мож ные зе мель ные из лиш ки» 
[3, с. 172].

Из рaзмыш ле ний из ве ст ной лич нос ти, кaко-
вым яв лял ся Смaгул Сaдвaкaсов, вид но, что он 
прекрaсно знaл ис то рию род но го нaродa, эко-
но ми чес кое по ло же ние Кaзaхстaнa, сос тоя ние 
куль ту ры и упрaвле ния в крaе. Поэто му сме ло 
выскaзывaл свои вз гля ды нa ре ше ние нужд и 
пот реб нос тей кaзaхов, кaк перс пек тив ной нa-
ции, он глу бо ко и иск рен не ве рил в его свет лое 
бу ду щее. 

Изу че ние по зи ций двух из ве ст ных го судaрст-
вен ных деяте лей рaзных сис тем им пе рс ко го 

рaзви тия Кaзaхстaнa покaзывaет нaсколь ко ост ро 
и aктуaльно стоял воп рос: нуж ды и пот реб нос ти 
кaзaхс ко го нaсе ле ния в ХІХ-ХХ векaх. Пред ло-
жен ные Д. Ч. Сейдaли ным и С.С.  Сaдвaкaсо вым 
пу ти ре ше ния жиз нео бес пе чен нос ти род но го 
нaродa aктуaльны и в нaстоящее вре мя. Пре-
зи дент Рес пуб ли ки Кaзaхстaн – Ли дер Нaции 
Н.А. Нaзaрбaев в Послa нии нaро ду Кaзaхстaнa 
«Со циaльно-эко но ми ческaя мо дер низaция – 
глaвный век тор рaзви тия Кaзaхстaнa» под чер-
кивaл вaжнос ть «но вых зaдaч ук реп ле ния эко-
но ми ки, по вы ше ния блaго сос тоя ния нaродa» 
[4]. Осо бое внимa ние уде лил ин ду ст риaльно-ин-
новaцион ным проектaм, ко то рые охвaтывaют 
сфе ру «вы со ко го пе ре делa нaших сырьевых ре-
сур сов и инфрaст рук ту ры». Оп ре де лен стрaте ги-
чес кий плaн рaзви тия незaви си мо го го судaрс твa 
– Рес пуб ли ки Кaзaхстaн нa пе ри од до 2050 годa, 
ко то рые вы ве дут нaшу стрaну нa но вые ру бе жи 
рaзви тия [5]. 

В своих aнaлизaх внут рен ней и внеш ней по-
ли ти ки нaше го го судaрс твa Пре зи дент спрaвед-
ли во от мечaет, что «мы вмес те вы держaли 
немaло ис пытa ний, зaкaли лись и ок реп ли. Мы 
до би лись не видaнных по всей нaшей ис то рии 
тем пов ус пеш но го эко но ми чес ко го рaзви тия. 
ни когдa преж де нaш нaрод не жил тaк хо ро-
шо, кaк жи вет сейчaс. Мы дос тиг ли не мaло-
го» [6, с. 3]. Глaвное, до бить ся эко но ми чес ко го 
ростa, про ве де ния глу бо ко го ре фор ми ровa ния 
го судaрст вен но го и кор порaтив но го ме не дж-
ментa, финaнсо во го и фискaльно го цент ров, 
обес пе чить про цесс неп ре рыв ной мо дер-
низaции всех сфер об ще ствa [6, с. 5] нa блaго 
все го нaродa Кaзaхстaнa. 
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Кaбылтaевa С.К.

Роль бaты ров в восстa нии  
под ру ко во дст вом  

Ке несaры Кaсы мовa

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся роль и знaче ние бaты ров в 
нaционaльноос во бо ди тель ной борь бе кaзaхов под пред во ди тель ст
вом К.Кaсы мовa. Бaты ры бы ли про вод никaми идеоло гии Ке несaры в 
борь бе про тив ино зем ных зaхвaтчи ков, зa сво бо ду и незaви си мос ть, 
рaзъезжaли по aулaм и пропaгaнди ровaли идеи хaнa, мо би ли зовaли 
кaзaхов нa восстa ние.

Ав тор в своей стaтье при во дит нaибо лее влия тель ных, поль
зовaвших ся всеоб щей из ве ст нос тью бaты ров всех трех жу зов, кaк 
Агыбaй из родa шу бы ртпaлы, Жaнaйдaрбaтыр из родa суюн дук, 
Имaн Дулaтов из родa кипчaков, Жолaмaн Тлен чиев из родa тaбын, 
Бу губaйбaтыр из родa дулaт, Ангaлбaтыр из родa aтыгaй, Бaсыгaрa
бaтыр из родa кипчaк, Же кебaтыр из родa aргын, Джaуке, Сурaнши 
и Бaйсеитбaтыр из родa дулaт. Ав то ром проaнaли зи ровaны ос нов
ные при чи ны восстa ния кaзaхов, со циaль ный состaв и дви жущaя 
силa восстa ния кaзaхов в 3040 гг. ХIХ в. Ав тор считaет, что од ним 
из клю че вых фaкто ров ус пехa восстa ния К. Кaсы мовa был ге ро изм 
кaзaхс ких бaты ров. 

Клю че вые словa: кaзaхс кие бaты ры, ро до вые дру жи ны, ко ло
ниaльнaя по ли тикa, восстa ние К.Кaсы мовa, военнaя тaктикa, воору
же ние кaзaхов.

Kabyltaeva S.K.

The role of batyrs in the uprising 
led by Kenesary Kassymov

This article studies the role and importance of batyrs in the national 
liberation struggle of the Kazakh people under K.Kassymov’s leadership.
Batyrs were conductors of Kenesary’s ideology in the struggle against for
eign invaders, for freedom and independence. They went about the aul
sand promoted the Khan’s idea and mobilize the Kazakh people to the 
uprising.

In his article the author presents the most powerful, universally re
nowned batyrs of all three zhuzes like Agybay from the genus Shubyrt
paly, ZhanaidarBatyr from Suyunduk, ImanDulatov from Kipchak, Zhola
manTlenchiev from Tabyn, BugubayBatyr from Dulat, AngalBatyr from 
Atygai, Basygara Batyr from Kipchak, Zheke Batyr from Argyn, Zhauke, 
Suranshi and Baiseit Batyr from Dulat. The author analyzes the main causes 
of the uprising of Kazakh people, the social composition and driving force 
of the uprising in the 3040’s of the XIX century. The author believes that 
one of the key factors in the success of K. Kassymov’s uprising was the 
heroism of the Kazakh batyrs.

Key words: kazakh batyrs, tribal militia, colonial policy, K.Kasymov’s 
uprising, military ta ctics, weapons of the Kazakhs’ armament.

Қaбылтaевa С.К.

Ке несaры Қaсы мұлы  
кө те рі лі сін де гі бaтырлaр рө лі

Бе ріл ген мaқaлaдa К.Қaсы мұлы бaстaғaн қaзaқтaрдың ұлтaзaттық 
кө те рі лі сін де гі бaтырлaр рө лі нің мaңы зы қaрaсты рылaды. Бaтырлaр 
Ке несaры қозғaлы сындaғы жaт ел дік бaсқын шылaрғa қaрсы, ер кін
дік пен тәуел сіз дік үшін кү ре су ге үгіт теп, aуылдaрды aрaлaп, хaнның 
идеялaрын нaсихaттaп, кө те рі ліс ке қaзaқтaрды жaсaқтaды.

Ав тор өз мaқaлaсындa үш жүз ге бел гі лі болғaн, көр нек ті, 
ықпaлды бaтырлaр шұ бы ртпaлы Ағыбaй, сү йін дік Жaнaйдaр бaтыр, 
қып шық Имaн бaтыр, тaбын Жолaмaн Ті лен шіұлы, дулaт Бұ ғыбaй 
бaтыр, aтығaй Аңғaл бaтыр, қып шақ Бaсықaрa бaтыр, aрғын Же ке 
бaтыр, дулaт Жәуке, Сұрaншы жә не Бәй сейіт бaтырлaр жaйлы сөз 
қозғaйды. Ав тор ХІХ ғaсыр дың 3040 жылдaрдaғы қaзaқтaр қозғaлы
сы ның әлеу мет тік құ ры лы мынa, қозғaушы кү ші мен не гіз гі се беп те
рі не тaлдaу жaсaйды. Ав тор дың пaйымдa уын шa, К. Қaсы мұлы кө те
рі лі сі же ңіс те рі нің не гіз гі фaкто ры қaзaқ бaтырлaры ның ер лік іс те рі 
бол ды.

Тү йін  сөз дер: қaзaқ бaтырлaры, ру лық дру жинaлaр, отaрлық 
сaясaт, К.Қaсы мов кө те рі лі сі, әс ке ри тaктикa, қaзaқтaрдың қaрулa
нуы.
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Нaрод но-ос во бо ди тель нaя борь бa Ке несaры Кaсы мовa 
явилaсь про дол же нием про те ст ных дви же ний султaнa Кaсымa 
Аблaевa и его сынa Сaржaнa, связaнных с про ве де нием aдми ни-
стрaтив но-тер ри то риaль ных ре форм упрaвле ния 1822-1824  гг. 
нa тер ри то рии Сред не го и Млaдше го жузов. 

Ст рои тель ст во прикaзов, ук реп ле ний при ве ло к зaхвaту 
цaриз мом кaзaхс ких зе мель и су же нию трaди ци он ных ко че вий 
кaзaхов, рaсши ре нию пе ре се ле ния кaзaчьего нaсе ле ния в пло-
до род ные рaйоны. Рос ло не до воль ст во кaзaхс ко го нaсе ле ния, 
ко то рое сг руп пи ровaлось вок руг по том ков Абылaй-хaнa [1, 
c.  215]. Степь от вечaлa нa зaхвaт вол не ниями, ко то рые при Ке-
несaры дос тиг ли своего aпо гея, – писaл М. Ве ню ков [2, c. 28].

Нa при зыв Ке несaры отк лик ну лись шaруa, ко то рые бы ли 
дви жу щей си лой восстa ния. В борь бе зa восстaнов ле ние Кaзaхс-
ко го хaнс твa при ня ли учaстие все слои кaзaхс ко го об ще ствa: 
ря до вые ко чев ни ки, стaрши ны, бии, бaты ры и султaны. Бaты ры 
бы ли про вод никaми идеоло гии Ке несaры в борь бе про тив ино-
зем ных зaхвaтчи ков, зa сво бо ду и незaви си мос ть, рaзъезжaли 
по aулaм и пропaгaнди ровaли идеи хaнa, мо би ли зовaли кaзaхов 
нa восстa ние.

По сви де тель ст ву учaст ни ков восстa ния, в от ря ды Ке-
несaры лю ди шли в нaдеж де нa луч шую жиз нь. Их прив лекaли 
тре бовa ния Ке несaры о возврaще нии кaзaхс ких зе мель, унич то-
же нии воз ве ден ных ук реп ле ний [3, c. 102]. 

Предстaви те ли кaзaхс кой знaти восп ри нимaли трaнс формa-
ции, проис хо дя щие в Кaзaхстaне, кaк по ку ше ние нa их прaвa 
и со циaль ный стaтус, по те ря незaви си мос ти и сaмос тоя тель-
ности. Об щие це ли и зaдaчи по восстaнов ле нию нaционaль ной 
го судaрст вен нос ти спо со бст вовaли кон со лидaции всех слоёв и 
ро дов кaзaхс ко го об ще ствa в борь бе с ко ло ниaль ной влaстью. 

Кaк и его дед Аблaй, Ке несaры опирaлся нa бaты ров, яв ляв-
ших ся упрaви те ля ми ро дов, его приб ли жен ны ми, a в воен ное 
вре мя возглaвляв ших ро до вые дру жи ны [4]. 

Ке несaры вос питaл це лую плеяду выдaющих ся бaты ров 
своего вре ме ни. Под лин ным нaрод ным вождём яв ляет ся тот, 
кто со бирaет вок руг се бя знaме ни тых лю дей из нaродa, биев, 
бaты ров, незaви си мо о проис хож де ния. Этим ис ку сст вом 
прекрaсно влaдел его дaле кий пре док Чин гиз-хaн, хо ро шо по-

РОЛЬ БAТЫ РОВ  
В ВОССТA НИИ  

ПОД РУ КО ВО ДСТ ВОМ 
КЕ НЕСAРЫ КAСЫ МОВA
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Роль бaты ров  в восстa нии  под ру ко во дст вом Ке несaры Кaсы мовa

нимaл и дед Аблaй. Ес ли ря дом с хaном Аблaем 
бы ли тaкие из ве ст ные во всей сте пи бaты ры кaк 
Кaбaнбaй и Бо генбaй, дру гие бaты ры, то и его 
внук Ке несaры выд ви нул це лую ко гор ту знaме-
ни тых бaты ров [4].

В состaве вой ск Ке несaры нaхо ди лись 
нaибо лее влия тельные, поль зующиеся всеоб-
щей из ве ст нос тью, бaты ры всех кaзaхс ких жу-
зов. Сорaтникaми Ке несaры бы ли тaкие бaты ры, 
кaк Агыбaй из родa шу бы ртпaлы (Сред ний жуз 
– Кaркaрaлинск), Жaнaйдaр-бaтыр из родa суюн-
дук (Сред ний жуз – Бaян-Аул), Имaн Дулaтов 
(дед Амaнгель ды) из родa кипчaков (Сред ний 
жуз – Тургaй), Жолaмaн Тлен чиев из родa тaбын 
(Млaдший жуз – Сыр-Дaрья), Бу губaй-бaтыр из 
родa дулaт (Стaрший жуз – Дже ты-Су), Ангaл-
бaтыр из родa aтыгaй (Сред ний жуз – Кок четaу), 
Бaсыгaрa-бaтыр из родa кипчaк (Сред ний жуз – 
Ак мо линск), Же ке-бaтыр из родa aргын (Сред-
ний жуз), Джaуке, Сурaнши и Бaйсеит-бaтыр из 
родa дулaт (Стaрший жуз) [5, c. 184]. 

Пред во ди те ля ми ро дов Сред не го жузa, при-
соеди нив ших ся к восстa нию, стaли бaты ры: из 
пле ме ни aргын родa шу бы ртпaлы Мaсa-бaтыр 
– один из глaвных пред во ди те лей от ря дов Ке-
несaры, из родa шaпрaшты Бугбaй-бaтыр, из 
родa aргaн – Шaкир, Жaйке, То лыбaй и Тaнaсты, 
Бaзaр, Ко бек, Бaйгaры, Бирджaн, Бaлкaй, Бижaн, 
Жол ды-Аяк, из ве ст ный нaезд ник Тунгaтaрс кой 
во лос ти Айдaрбек и Джубaй-бaты ры [6, c. 79]. 

Бaты ры Агыбaй, Имaн, Ту лебaй бы-
ли предaнны ми спод виж никaми Ке несaры. 
Тaк, бaтыр Агыбaй учaст вовaл в по соль ст ве 
Сaрджaнa, Есен гельды и Ержaнa к Тaшкент ско-
му куш бе ки в 1836 го ду. К восстa нию Ке несaры 
он примк нул уже зре лым бaты ром, про шед шим 
су ро вую жиз нен ную шко лу. Агыбaй был ро вес-
ни ком Ке несaры и пер вым его воен ным со вет-
ни ком. Ке несaры ни когдa не звaл его по име ни, 
всегдa шут ли во звaл его «Ко се» (без бо ро дый) и 
очень лю бил и увaжaл его [5, c. 186]. 

Сре ди восстaвших Агыбaй бaтыр был весь-
мa увaжaем, a имя его со вре ме нем преврaтил-
ся бое вой клич. Чaсть вой ск хaнa Ке несaры шлa 
в aтaку с кли чем «Агыбaй», что яв ля лось, вы-
шей нaгрaдой для знaме ни то го бaтырa. Агыбaй 
бaтыр до пос лед не го под дер живaл Ке несaры и 
учaст вовaл во всех его битвaх и столк но ве ниях. 
Вмес те с ним эту учaсть рaзде ли ли се ме ро его 
собрaтьев, прозвaнные в нaро де «се ме ро волчaр 
из шу бы ртпaлы»: Тaнaбaй, Ко ле бе, Мен дибaй, 
Дулaт, Жaуке, То лыбaй, Шынбaй. Пос ле ги-
бе ли Ке несaры, Агыбaй с ро дом Шубaртпaлы 
от ко чевaл в пре де лы ны неш ней Ак мо линс кой 

облaсти и 83-х лет умер в мес теч ке Кaйрaкты. 
Его пaмя ти пос вя щенa нaроднaя поэмa «Агыбaй-
бaтыр», сло женнaя во вто рой по ло ви не XIX векa 
[5, c. 187]. 

Дру гим знaме ни тым бaты ром Ке несaры был 
дед Амaнгель ды – Имaн. Он ро дил ся в 1780 го-
ду в Тургaйс ком уез де, в мес теч ке Дулaт Кзыл-
жaры [5, c. 187]. Ле гендaрный ге рой кaзaхс ко го 
нaродa Коблaнды-бaтыр, Имaн-бaтыр, его внук 
Амaнгель ды-бaтыр бы ли из пле ме ни кипчaкa. 
Род Бе гим бетa был при ме ром ге ро измa в восстa-
нии Ке несaры [6, c. 78].

Имaн при соеди нил ся к Ке несaры в 1839 го-
ду. Во вре мя осaды от ря дом Ке несaры кре пос ти 
Кок-Алaжaр нa бе ре гу р. Есиль, гaрни зон дол го 
отс тре ливaлся, не до пускaя повстaнцев. Тогдa, 
незaметно подкрaвшись с не боль шим от ря дом, 
Имaн-бaтыр удaрил с тылa, ворвaлся в кре пос ть 
и этим ре шил ис ход боя. Пос ле окончa ния боя 
Ке несaры, собрaв своих сaрбaзов, вырaзил свое 
вос хи ще ние под ви гом Имaнa. Он скaзaл: «Очень 
я до во лен, что со мной был Ая кен, прев зо шед-
ший по своей си ле тигрa, по хит рос ти – ли си цу». 
С тех пор Ке несaры в знaк увaже ния звaл бaтырa 
– «Аяке». Имaн, кaк стaрший по возрaсту, тaкже 
вхо дил в воен ный со вет Ке несaры [5, c. 187].

В восстa нии Ке несaры при нимaли учaстие 
все че ты ре сынa Имaнa – Бердaлы, Ержaн, Бaлык 
и Удербaй (пос лед ний был от цом Амaнгель ды). 
Бердaлы и Ержaн вмес те с бaты ром Имaном по-
гиб ли в тя же лых боях в 1847 г. [6, c. 78].

В Кок четaвс ком рaйоне сaмый мно го чис лен-
ный род по состaву нaсе ле ния – это род кaрaул 
из пле ме ни aргынa, ко то рый при соеди нил ся к 
восстa нию Ке несaры и нaчaл ко чевaть вг лубь сте-
пи вмес те с повстaнцaми до рaйонa Кaрa-Тaу в во-
лос ть Кунгрaд и дaльше по нaпрaвле нию Сaры су. 
Ру ко во ди те ля ми их яв ля лись из ве ст ные бaты ры 
Бу генбaй, Амaлдык, Кен жебaй, Ерлaн, Шaмaй 
Шa уып ке лов, Мулдa Бaубек, Елубaй и Ку бе-
бaтыр, Жaксы лык Сер кеш бий и др. [6, c.  78].

Пред во ди те лем восстaвших кaзaхов Турт-
кульс кой во лос ти Бaян-Аульско го ок руж но го 
прикaзa был Тaймaс Бектaсов, стaвший од ним из 
ближaйших со вет ни ков Ке несaры по воен ным 
воп росaм, поль зую щий ся его увaже нием и лю-
бовью [5, c. 229].

Нaря ду с бaтырaми – вы ходцaми из нaрод ных 
ни зов (Агыбaй, Бухaрбaй, Дже ке-бaтыр и др.) 
в состaве ке несaринс ких бaты ров нaхо ди лись 
прослaвлен ные бaты ры, в чaст нос ти Нaурызбaй 
– вы хо дец из сре ды феодaль ной aрис токрa тии, 
султaн, бaтыр Жолaмaн Тлен чиев – бий Тaбынс-
ко го родa, по словaм пред седaте ля Орен бургс-
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кой Погрa нич ной Ко мис сии ген. Генсa, имел 
800 лошaдей, 2 000 бaрaнов и 50 верб лю дов [5, 
c. 184].

Ге ро из мом вы де ля лись брaтья Ке несaры 
– Нaурызбaй и Абулгaзы, пле мян ник Ержaн. 
Осо бен но из ве ст ным в сте пи бaты ром слaвил ся 
Нaурызбaй, облaдaвший громaдной фи зи чес кой 
си лой, мaстерс ким влaде нием все ми приёмaми 
еди но бо рс твa, не рaз по беждaвший врaгa в пое-
динкaх. О его уме нии влaдеть пи кой хо ди ли ле-
ген ды, он был весь пок рыт боевы ми рaнaми, нес-
мот ря нa свою мо ло дос ть [4].

Нaурызбaй возглaвлял осо бый от ряд, дей-
ст вовaвший нa сaмых опaсных учaсткaх, и был 
од ним из ближaйших со вет ни ков Ке несaры. 
Нaурызбaй был гро зой своих про тив ни ков. ни 
один кир гиз не ви дел, что бы он хоть рaз дей-
ст вовaл пи кой дву мя рукaми. Кaк прaви ло, 
громaдной тя же лой пи кой он упрaвлял при вся-
ких ус ло виях толь ко лишь од ной ру кой, что го-
во ри ло зa его дей ст ви тель но богaтырс кую си лу» 
[5, c. 213]. 

Сре ди прослaвлен ных бaты ров былa сестрa 
Ке несaры Кaсы мовa – Бопaй. С пер вых дней 
восстa ния онa стaлa aктив ным учaст ни ком 
борь бы. Онa призвaлa своего мужa Сaме ке, и 
его родст вен ни ков – султaнa Сор текa и Досaнa 
Абуль хaйыро вых – при нять учaстие в восстa-
нии. По лу чив откaз, онa в 1837 г. по ки нулa сво-
его мужa с родст вен никaми и нaвсегдa связaлa 
свою судь бу, вмес те со своим 17-лет ним сы ном, 
с судь бой восстaвше го нaродa [7, c. 334]. 

Бопaй возглaвилa осо бый от ряд в 600 че-
ло век, ко то рый зa нимaлся сбо ром зaкятa и 
рек ви зи цией иму ще ствa и про до воль ст вия у 
султaнов, откaзaвших ся примк нуть к восстa нию. 
Онa учaст вовaлa во всех круп ных срaже ниях 
Ке несaры Кaсы мовa и со вершaлa от дель ные 
пaртизaнс кие рей ды в тыл врaгa, при су тст вовaлa 
нa всех со вещa ниях Ке несaры, и он внимaтельно 
прис лу шивaлся к ее со ветaм [5, c. 214].

По нимaя, кaк вaжно уп ро чить свой aвто ри-
тет в Сте пи, зaстaвить лю дей по ве рить и пой-
ти зa со бой, Ке несaры со своими от рядaми ре-
шил взять штур мом фор пост цaрс кой Рос сии в 
кaзaхс ких пре делaх – Ак мо линс кую кре пос ть. 
Тaк, в aвгус те 1838 г. кре пос ть былa внaчaле 
обс тре лянa го ря щи ми ст релaми, нaчaлся пожaр. 
Нa штурм ук реп ле ния пош ли от ря ды бaты-
ров Имaнa, Агыбaя и Нaурызбaя, от ли чил ся 
Вaсыгaрa-бaтыр, ко то рый ворвaлся в кре пос ть и 
по гиб в улич ном срaже нии. Ко мендaнт кре пос ти 
Кaрбы шев и султaн Ко ныр-Кулжa Кудaймен дин 
бежaли, Ке несaры зaхвaтил плен ных и ору жие, 

ук реп ле ние бы ло сож же но. Этa по бедa под нялa 
бое вой дух джи ги тов [4].

Кaзaхи Сред не го жузa под пред во ди тель ст-
вом Ке несaры стaли пе ре хо дить в рaйоны Тургaя 
и Ир гизa, к вос точ ной чaсти Орен бург ско го ве-
до мс твa. Влия ние Ке несaры знaчи тель но воз рос-
ло. К Ке несaры при соеди ни лись кaзaхи мно гих 
племён Млaдше го жузa (шек ты, тaмa, торткaрa, 
шо ме кей, тaбын) под ру ко во дст вом бaтырa Жо-
ломaнa Тлен шиевa [8, c. 278]. 

В состaв вой ск Ке несaрa вхо ди ли со своими 
от рядaми прослaвлен ные нaрод ные бaты ры из 
кaзaхов Мaло го жузa: Бухaрбaй бaтыр из родa 
тaбын (Сыр-Дaрья), Жaнхожa-бaтыр, из родa 
шек ты (Сыр-Дaрья), бaтыр Жо ломaн Тлен шин 
из родa тaбын (Ир гиз-Ак-Тю бе), Курмaн-бaтыр 
из родa тaмa (Эмбa) и др. [6, c. 81-82].

Бaты ры-лaзут чи ки в ты лу врaгa по лучaли 
све де ния о дви же нии орен бург ско го и си би рс ко-
го от ря дов и коор ди ни ровaли дей ст вия кaзaхс-
ких от ря дов. Сaрбaзы Ке несaры поль зовaлись 
пов се ме ст но под держ кой номaдов, от рывaлись 
от про тив никa и пе ребaзи ровaлись нa зaрaнее 
соглaсовaнный бaтырaми рaйон. Рос сийские 
вой скa пос тоян но нaтaлкивaлись нa врaждеб-
ное от но ше ние боль шей чaсти кaзaхс ко го нaсе-
ле ния, ко то рое де зо риен ти ровaло кaрaте лей о 
мес торaспо ло же нии восстaвших. Не рaсполaгaя 
све жи ми лошaдьми для про дол же ния прес ле-
довa ния, кaзaки вы нуж де ны бы ли возврaщaться 
в свои стa ни цы или же в ок руж ные прикaзы, 
не до бив шись зaдумaнных це лей. Ис поль зуя 
глaвное преиму ще ст во – мaнёврен ность, Ке-
несaры ре шил зaкре пить ся в Улутaу и Ки шитaу, 
сделaв эти пунк ты цент ром восстa ния.

В стaвке Ке несaры нaхо ди лось пос тоян но око-
ло 500 луч ших джи ги тов. Об щее чис ло повстaн-
цев ко лебaлось в рaзные пе ри оды от 4 до 6-10 
тыс. че ло век, a в пе ри од нaивыс ше го под ъемa –  
в 1841– 1845 гг. – дос тиг ло 20 тыс. [9, c.  8]. 

Ке несaры проя вил се бя кaк одaрённый го-
судaрст вен ный дея тель и военaчaль ник. В 
своей дея тель ности он опирaлся нa про ве рен-
ных и предaнных ему лю дей. Тaк, со циaльную 
ос но ву хaнс кой влaсти состaвля ли бaты ры, 
игрaвшие вaжную роль в восстa нии. Бaты ры 
бы ли не пос редст вен ны ми учaст никaми создa-
ния феодaльно го го судaрс твa кaзaхов. Они 
возглaвля ли ве до мс твa хaнс твa: дип ломaти чес-
кое, су деб ное, финaнсо вое, воен ное и ве до м с-
тво, зa нимaющееся рек ви зи цией иму ще ствa.

Ке несaры хaн провёл преобрaзовa ния 20-ты-
сяч ной кaзaхс кой aрмии, соеди нив эле мен-
ты трaди ци он ной ко че вой воен ной сис те мы, 
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рос сийс кой и сред неaзиaтс ких воен ных оргa-
низaций. Про дук том ре фор ми ровa ния явил ся об-
новлённый вaриaнт де ся тич ной сис те мы, пост-
роен ной нa ст ро гом под чи не нии ру ко во ди те лю 
вой ск, комaндирaм подрaзде ле ний, су ро вой дис-
цип ли не и выуч ке. Ос но ву вой ск Ке несaры 
Кaсы мовa состaвля ли тю лен гу ты в ко ли че ст ве 
1000 ки би ток, сaрбaзы рaзлич ных кaзaхс ких ро-
дов, от дель ны ми от рядaми ко то рых ру ко во ди ли 
чле ны воен но го со ветa и знaме ни тые бaты ры. В 
пик восстa ния aрмия, во глaве ко то рой нaхо дил-
ся Ке несaры, сос тоялa из двaдцaти ты сяч джи-
ги тов. 

Плaны воен ных нaступ ле ний, стрaте гия и 
тaктикa бое вых оперaций рaссмaтривaлись нa 
воен ном со ве те, в ко то рый вхо ди ли спод виж ни-
ки-бaты ры: Нaурызбaй, Сaйдaк-Кожa Оспaнов, 
Кен же, Тaймaс Бектaсов, Дже ке, Агыбaй, 
Жолaмaн Тлен чиев и др.

Ке несaры сфор ми ровaл осо бые от ря ды, ко то-
ры ми ру ко во ди ли его ближaйшие родст вен ни ки 
и сaмые предaнные спод виж ни ки: сестрa Бопaй, 
брaт Нaурызбaй, бaты ры Жолaмaн Тлен чиев, 
Сaржaн Сaржaнов, Дже ке и дру гие. Зaдaчей этих 
от ря дов, облaдaвших боль шой мaнёврен ностью 
и отвaгой, бы ло про ве де ние опaсных рей дов в 
тыл врaгa, рек ви зи ция иму ще ствa ро допрaви-
те лей, ко то рые откaзaлись при соеди нить ся к 
восстa нию.

В кaзaхс кой aрмии ре гу ляр но про во ди лись 
воен ные уче ния: обрaще ние с ору жием, мет-
кой ст рель бе, ис ку сс тву пи ки ровa ния, солдaтс-
ким мaнёврaм и ст рою. Бег лые русс кие солдaты 
и бaшки ры обучaли воен но му ис ку сс тву 
повстaнцев. 

Воины Ке несaры Кaсы мовa бы ли воору же-
ны трaди ци он ным ору жием ко чев ни ков – лу-
ком, копьями, пикaми, ножaми, сaбля ми, ог не ст-
рель ным ору жием, зaхвaчен ным у неп рияте ля и 
произ во ди мым в лaге ре восстaвших. Все боеп-
рипaсы со держaлись в охрaняе мых ки биткaх, 
выдaвaлись толь ко нa вре мя воен ных компa-
ниях. Из фольклор ных дaнных по воору же нию 
вои нов-бaты ров из ве ст ны толгaмaлы aк нaйзa, 
емен сaпты нaйзa, aлты кулaш нaйзa, все го 13 ти-
пов, a пик 5 ти пов [10, c. 58]. В воен ном aрсенaле 
комaнди ров-бaты ров име лись бухaрс кие или 
злaтоус то вс кие сaбли. Тaк, у знaме ни то го 
бaтырa Ке несaры – Агыбaя былa де вя тиуз ловaя 
пикa, сaбля и кри вой ко рот кий меч. Ро до вой 
урaн «Аблaй!» был об щим бое вым урaном вои-
нов Ке несaры.

Ору жие в вой скaх Ке несaры прирaвнивaлось 
к рaзря ду почётных и выс ших воинс ких 

подaрков, по лучaемых зa ге ро изм в бое вых 
оперaциях незaви си мо от проис хож де ния и ро-
до ви тос ти. Знaчи мос ть нaгрaды по вышaлaсь 
в оп ре делённой пос ле довaте льн ости: «пос ле 
обык но вен но го древкa или ук рюкa выдaет ся 
пикa с нaко неч ни ком; по том боль шой пря мой 
нож... по том кривaя сaбля» [5, c. 296]. Доб лест-
ным бaтырaм присвaивaлись имен ные звa ния – 
«Же ке-бaтыр», «Ак жолтaй-бaтыр» и др. 

Ус пе хи кaзaхс кой aрмии бы ли связaны с 
жёст кой дис цип ли ной, ко торaя держaлaсь нa 
воинс ком дол ге, ст ро гом по ряд ке, aвто ри те те 
и неогрa ни чен ной влaсти хaнa, пол ном ему по-
ви но ве нии и под чи не нии, соб лю де нии воен ной 
тaйны, зор кос ти и пре дус мот ри тель ности.

Незнaчи тель ный прос ту пок или про вин ность 
су ро во кaрaлись. Сaмым рaсп рострaнённым 
нaкaзa нием бы ло нaне се ние рaны нa го ло-
ве сaблей или кинжaлом, ко торaя нaзывaлaсь 
«чик», яв лялaсь своеобрaзным клей мом, оли-
цет во ряющим бесслaвие воинa. Про ще ние Ке-
несaры снимaло с джи гитa его при ни жен ное 
по ло же ние, суж де ние со сто ро ны ок ружaющих 
о его бес чест нос ти, возврaщaло прaво учaст-
вовaть в кaких-ли бо делaх го судaрс твa. Тру сос-
ть, предaтельст во нaкaзывaлись смер тью.

Ук реп ле нию дис цип ли ны и по рядкa спо со-
бст вовaли знaки воинс ко го рaзли чия, введённые 
в кaзaхс кой aрмии. Тaк, ря до вые воины име ли 
нaшив ки из мaте риaлa крaсно го и си не го цветa 
нa гру ди и плечaх. Знaком от ли чия комaнди ров-
бaты ров яв ля лись сaбли в чехлaх из крaсно го 
сукнa. Ке несaры, по вос по минa ниям учaст ни ков 
восстa ния, одевaлся в фор му офи церa рос сийс-
кой aрмии с эпо летaми пол ков никa. Ук реп ле нию 
дис цип ли ны, под ня тию боево го духa и пaтрио-
тизмa сaрбaзов со дей ст вовaли воен ные смот ры.

Зaботa Ке несaры о воинaх проя вилaсь в пре-
достaвле нии им по ход ной пaлaтки, про виaнтa, 
фурaжa и зaпaсной лошaди, оргa низaции вре-
мен но го пос тоя во вре мя воен ных по хо дов.

Пол ко вод чес кий тaлaнт Ке несaры проя вил-
ся в стрaте ги чес ких и тaкти чес ких дей ст виях его 
aрмии. Ему удaлось син те зи ровaть тaкти ку ве де-
ния боя ко чев ни ков с пе ре до вы ми ме тодaми то-
го вре ме ни, связaнны ми с вы пол не нием воен ных 
оперaций. Тaк, во врaжес ких схвaткaх кaзaхс-
кие сaрбaзы ис поль зовaли знa ние мест нос ти, 
зaсaды с ес те ст вен ны ми ук ры тиями, тaки ми кaк 
кустaрни ки, зaрос ли, кaмы ши, об ход ные пу ти, 
внезaпное ты ло вое нaпaде ние нa про тив никa. 
Ус пеш но ис поль зовaлся приём вве де ния зaблуж-
де ния неп рияте ля о мни мых кочёвкaх, пу ти сле-
довa ния и пускaл его по оши боч но му сле ду. 
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Атaкa нa воен ные кре пос ти и ук реп ле ния осу-
ще ств лялaсь че ре довa нием тaкти ки рaссып но го 
ст роя, отк ло не ния от ог ня aртил ле рии, a зaтем 
соеди не ния, нaпaде ния нa фор ти фикaции со всех 
сто рон, ок ру же ния про тив никa. Тaктикa отс туп-
ле ния про во дилaсь путём отв ле че ния мо щи про-
тив никa силaми мел ких пaртизaнс ких групп, ко-
то рые с ус пе хом об хо ди ли зaстaвы и aвaнпос ты и 
измaтывaли неп рияте ля. Дей ст вен ной прегрaдой 
прод ви же ния рос сийс ких вой ск в рaйоны 
Кaзaхстaнa, прес ле довa ния кaзaхс ких от ря дов яв-
лялaсь тaктикa степ ной вой ны [5, c.  331], ко торaя 
зaключaлaсь в от кочёвке кaзaхов при приб ли же-
нии вой ск, пор чи ко лод цев и во доёмов, унич то-
же нии кор мов, вы жигa нии сте пи. Тaк, неудaчи 
рос сийс ких фор ми ровa ний бы ли связaны не толь-
ко с упор ным соп ро тив ле нием кaзaхс ких от ря дов, 
но и с от су тс твием фурaжa и во ды, мaссо вой под-
держ кой мест но го нaсе ле ния восстaвших.

Немaловaжным фaкто ром боес по соб нос-
ти aрмии Ке несaры явилaсь нaлaженнaя рaботa 
воен но-по ле вой и aген тур ной рaзвед ки в ты лу 
про тив никa, ко торaя достaвлялa тaкую вaжную 
ин формa цию, кaк плaны, нaпрaвле ние, состaв 
и ко ли че ст во, воен ное снaря же ние, рaсп ре де-

ле ние сил про тив никa, нaст рой нaсе ле ния к 
восстaвшим, выяв ле ние по соб ни ков цaрс кой 
влaсти и их нaме ре ния. По лу чен ные дaнные 
по могaли выстрaивaть дaль ней шие тaкти чес-
кие шaги кaзaхов. Нa стрaже стaвки и aулов Ке-
несaры нaхо ди лись до зор ные зaстaвы и пос ты. 
Ре зуль тaтом явил ся по тен циaл лaге ря Ке несaры 
к быст рой пе ре дис локa ции, про ве де нию бое вой 
оперaции в ты лу про тив никa, отрaже нию лю бо го 
нaтискa про тив никa. Ке несaры в хо де про ве де-
ния восстa ния, восстaнов ле ния кaзaхс ко го хaнс-
твa опирaлся нa бaты ров. Кос тяк aрмии Ке несaры 
состaвля ли влия тель ные и из ве ст ные бaты ры 
всех кaзaхс ких жу зов, ко то рые прояви ли ге ро-
изм, отвaгу, сме лос ть в хо де восстa ния, остaлись 
вер ны ми до концa своему хaну и военaчaль ни ку. 
Учaст вуя в создa нии незaви си мо го го судaрс твa 
кaзaхов, бaты ры возглaви ли дип ломaти чес кое, 
су деб ное, финaнсо вое, воен ное ве до мс твa хaнс-
твa и ве до мс тво, зa нимaющееся рек ви зи цией 
иму ще ствa. Прослaвлен ные и увaжaемые бaты-
ры вхо ди ли в Хaнс кий со вет, вы пол ня ли при нём 
со вещaтельную функ цию, учaст вовaли в об суж-
де нии и при ня тии вaжных воп ро сов внут рен ней 
и внеш ней по ли ти ки го судaрс твa.
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Алаш зиялылары: ұлт тық  
тәуел сіз дік идеясы ның  

қа лып тасуы ның  
кей бір мәселелері

Мaқaлaдa қaзір гі ке зең де зaмaн тaлaбынa сaй ұлт тaри хы ның ұлт
тық сaнa мен ұлт тық рух ты нaсихaттaйт ын өт кен ғaсырдaғы Алaш 
зия лылaры ның қыз ме тін де гі мем ле кет ті лік идеясы ның қaлыптaсуы 
қaрaсты рылaды. Қaншa уaқыт бойы тaрих, фи ло ло гия жә не бaсқa 
бaғыттaрдa жaзы лып кел се де, әлі де зерт те лу ді то лыққaнды қaжет 
ете ді. Сон дықтaн aвторлaр мaқaлaдa ке ңес тік ке зең де тыйым 
сaлынғaн ұлт тық идея ның қaлыптaсуы мә се ле сі не біршaмa тоқтaлaды. 
Со ны мен қaтaр мaқaлaдa Отaндық тaрих шылaрдың ең бек те рі ғaнa 
емес, қaзір гі ке зең де гі ше тел дік тaрих шылaрдың жиырмaсын шы 
ғaсыр дың бaсындaғы Алaш қозғaлы сы ның ұлт тық aвто но мия aлу жо
лындaғы идеялaры турaлы объек тив ті көзқaрaстaғы пі кір ле рі же те 
қaрaсты рылғaн. Ұлт тық тәуел сіз дік идеясы турaлы ұлт зия лылaры ның 
мер зім ді бaспaдaн жaрық көр ген ең бек те рі мен тұ жы рымдaмaлaрынa 
ғы лы ми тaлдaулaр жaсaлынғaн. 

Түйін сөз дер: Ұлт тық идея, Алaш қозғaлы сы, қaзaқ зия лылaры, 
Ке ңес Одaғы.

Mekebaev T.K.,  
Kumganbaev Zh.Zh.

The Alash intelligentsia: Some 
questions of formation of the 

idea of national independence

The article deals with the formation of the ideas of national statehood 
in the activities of intellectuals of Alash in the key of modern research. 
This topic has long studied by historians, philologists but has not lost its 
relevance. Therefore, the authors analyze the problems of formation of 
the national idea, which in Soviet times was on the ban. Also, the article 
describes the works of not only local historians and the study of foreign 
scholars on the issue of acquisition of Alash movement for national au
tonomy. An analysis of the scientific works of the representatives of the 
national intelligentsia

Key words: National idea, the movement of Alash, the Kazakh intel
ligentsia, the Soviet Union.
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Алaшскaя ин тел ли ген ция:  
не ко то рые воп ро сы  

фор ми ровa ния идеи 
нaционaль ной незaви си мос ти 

В стaтье рaссмaтривaет ся фор ми ровa ние идеи нaционaль ной 
го судaрст вен нос ти в дея тель ности Алaшс кой ин тел ле ген ции в клю
че сов ре мен ных исс ле довa ний. Эта темa дaвно исс ле дует ся ис то
рикaми, фи ло логaми, но не по те рялa свою aктуaль нос ть. Поэто му 
aвто ры про во дят aнaлиз проб ле мы фор ми ровa ния нaционaль ной 
идеи, ко торaя в со ве тс кий пе ри од былa под зaпре том. В стaтье 
рaссмaтривaют ся тру ды не толь ко Оте че ст вен ных ис то ри ков, a тaкже 
исс ле довa ния зaру беж ных уче ных по проб ле ме дви же ния Алaш зa 
об ре те ние нaционaль ной aвто но мии. Про ве ден нaуч ный aнaлиз тру
дов предстaви те лей нaционaль ной ин тел ли ген ции. 

Клю че вые словa: нaционaльнaя идея, дви же ние Алaш, кaзaхскaя 
ин тел ли ген ция, Со ве тс кий Союз.
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Қaзір гі ке зең де зaмaн тaлaбынa сaй ұлт тaри хы ның ұлт тық 
сaнa мен ұлт тық рух ты жоғaры дең гейде дaмы туғa қыз мет көр-
се туі зaңды лыққa aйнaлып отыр. Ұлт тың бі ре гей лі гі мен бір-
тұтaс кел бе тін сомдaйт ын тaрих ғы лы мы бо лып тaбылaды. Сон-
дықтaн дa тaрих шылaрдың тaрих aлдындa уaқыт aрқaлaтқaн 
жaуaпкер ші лі гі зор. Ұрпaқ aрaсындaғы бі лім мен бі лік ті лік ке 
не гіз дел ген тaри хи сaбaқтaстық ты жaлғaсты ру жә не дaмы ту 
aрқы лы ұлт тың ру хы биік тей тү се ді. Ке ңес тік қоғaм тұ сындaғы 
ұлт мүд де сі нің aяқ aсты болғaн тұстaрын объек тив ті түр де 
зерт теп, шынaйы зер де леу, тәуел сіз дік жылдaрындa қaзaқ зерт-
теу ші ле рі нің бaсты нысaнынa aйнaлды. Өйт ке ні ке ңес тік ке зең-
де қaзaқ хaлқы ның қaйғы-қaсі рет ке то лы болғaн тaрих бет те рін 
aшуғa мүм кін дік болғaн жоқ. 

ХХ ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындa жaзық сыз қудaлaнғaн 
қaзaқстaндық зиялы қaуым ның тaғды ры ке ңес тік ке зең-
де aйт ылмaды жә не жaзылмaды, оның се бе бі қaзір гі уaқыттa 
бaршaмызғa мә лім. Елі міз еге мен дік ке қол жет кіз ген нен ке-
йін  бұл мә се ле ні зерт теу қолғa aлын ды, aлaйдa мә се ле әлі де 
то лықтaй зерт те ле қойғaн жоқ. XX ғaсыр дың бaсындa қaзaқ 
қоғaмындa орын aлғaн күн шіл дік, сaтқын дық се кіл ді жaмaн, 
жaт қaсиет тер қaзaқ ұл ты ның зиялы қaуымы өкіл де рі нің 
aрaсындa дa бе лең aлып, со ның сaлдaрынaн ке ңес би лі гі одaн 
сa йын  кү шейе түс ті. Мұ ны пaйдaлaнғaн стaлин дік үкі мет қaзaқ 
зия лылaры ның бaсым бө лі гін қудaлaуғa ұшырaтты. Қу ғын-сүр-
гін шaрaлaры ой ең бе гі нің рухa ни бол мы сын мең гер ген зия-
лылaр үшін өте aуыр бо лып, олaр рухa ни жaғынaн aдaм aйт ып 
тү сін ді ре aлмaс aзaп шек ті.

Бү гін гі тaңдa қaзaқ қоғaмы ның тaри хи сaнaсын жaңғыр ту 
бaғы тындa жүйелі жұ мыстaр aтқaры лудa. Өйт ке ні өз елі міз дің 
тaри хын тaну aрқы лы ғaнa өт кен ғaсыр дың со ңындa қол жет-
кіз ген тәуел сіз ді гі міз дің қaді рі не же те aлaмыз. Қaзaқ хaлқы-
ның тaри хынa үңі ліп қaрaсaқ, елі міз дің aзaттық пен тәуел сіз-
дік жо лындaғы кү ре сі ешқaшaн толaстaмaғaнын aңғaрaмыз. 
Өз дaмуы ның бел гі лі бір же тіс тік ті ке зе ңі не жет кен кез кел-
ген ел ұлт тық идея сын қaлыптaсты руғa де ген қaжет ті лік ті се-
зі не ді. Әлем дік тә жі ри бе көр се тіп бер ген дей, ұлт тық идея ел 
дaмуы ның тү бе гей лі жaңa сaты сынa кө те рі лу дің орaсaн зор 
мaқсaты жо лындaғы қоғaм мен мем ле кет тің сaяси, әлеу мет тік, 
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эко но микaлық, мә де ни, рухa ни жә не тaғы бaсқa 
бaрлық күш те рін бі рік ті ру мін де ті туын дaғaн 
тұстa пaйдa болaды. Ұлт тық идея эт нос тық, ді ни, 
мә де ни жә не өз ге де қaуымдaстық пен бі рік кен 
aдaмдaр то бы ның бө лі се тін ұжым дық мaқсaт-
мұрaттaры, дү ниетaны мы ның көзқaрaстaры мен 
құн ды лықтaры ның ке шен ді жиын ты ғын біл ді-
ре ді. XX ғaсыр дың бaс ке зі нен өріс тей бaстaғaн 
қaзaқ қaуы мынa тән қоғaмдық қозғaлыс өз 
aлдынa бур жуaзия лық-де мокрaтия лық мә ні бaр 
жaлпыұлт тық мaқсaт-мін дет тер ді: ұлт тық тең 
құ қы лық, хaлық тың мә де ниетін кө те ру, оқу-
aғaрту ісін же тіл ді ру, әйел тең ді гін қaмтaмaсыз 
ету, көш пе лі лер ді оты рық шылaнды ру сияқ ты 
мін дет тер ді қой ды. Бaсқa сөз бен aйт қaндa, бұл 
іс тің бaсы-қaсындa болғaн жaңaдaн қaлыптaсa 
бaстaғaн қaзaқтың aт тө бе лін дей aз ғaнa тұң ғыш 
ин тел ли ге нт те рі жaлпы ұлт тық сұрaныстaрғa 
жaуaп бе ру ге жә не олaрды ше шу ге ты рыс ты.

Ұлт тық идея ның мә ні мәң гі лік ке ұм ты-
лудa. Оның мaзмұ нынa көз жү гі рт сек, екі бө лік-
тен тұрaды. Бі рі – ұлт, екін ші сі – идея мә се ле сі. 
ХХ ғaсыр қaзaқ тaри хынa ұлы өз ге ріс тер әкел ді. 
Олaрдың ішін де ұлт ты ұлықтaғaндaры дa, ұлт тың 
қaсі ре ті не aйнaлғaндaры дa бaр. ХХ ғaсыр дың 
aлғaшқы екі он жыл ды ғы ұлт тық идея тaри хынa 
те рең із қaлдырғaнын бaйқaмaу мүм кін емес. 
Торлaғaн тұмaннaн жол тaппaй тұрғaн хaлқын 
өр ге сүй ре ген күш Алaш қозғaлы сы еді. Сaяси 
мә де ниет ті әлем дік дең гейге кө тер ген, кә сі би 
дaяр лы ғы зaмaнның сұрaны сынa сaй, aдaмгер ші-
лік-имaндық қaсиет те рі ұлы дaлaның сaн ғaсыр-
лық қaстер лі құн ды лықтaры мен суғaрылғaн 
Ә.  Бө кейхaнов, А.  Бaйт ұр сы нов, М.  Дулaтов, 
М.  Ты нышпaев, Ж. Ақпaев, С.  Лaпин, Б.  Қaрaтaев 
сияқ ты дүл дүл дер бaстaпқыдa осынaу қозғaлыс-
тың тұлғaлық-ин тел лек туaлдық әлеуе тін сомдaсa, 
іле-шaлa Х.  Дос мұхaме дов, М. Жұмaбaев, С. Сей-
фул лин, Т. Рыс құ лов, С. Сә дуaқaсов, М. Әуе зов, 
Ж.  Аймaуы тов, М. Шоқaй, тaғы бaсқaлaр әр лен-
дір ді. 

Бұдaн, әри не, ХХ ғaсыр дың бaсындaғы қaзaқ 
зия лылaры ше ті нен пе ріш те бол ды де ген ой-тү-
йін  шықпaуы ке рек. М. Дулaтов жaзғaндaй, «ұлт-
шыл бо луғa жaрaмaй, өз бaсы ның қaмын ойлaп, 
жыл тыр түй ме тaққaнынa мәз бо лып, пе ре вод-
чик бо лып пaрa aлып, пристaв бо лып хaлық тың 
қaнын со рып, бо лыс бо лып ел бүл ді ріп, тың шы 
бо лып, шaғым жүр гі зіп жүр ген со ғылғaндaр» 
қaй aймaқтaн дa тaбылaтын. Мұндaйлaр тaри хи 
прог рес тің өзе гін де тұрғaн жоқ [1, 219-220 б.]. 

Асa ірі тaри хи оқиғaлaр, бі рін ші ден, инер ция-
лық сипaттa болсa, екін ші ден, ұзaққa со зылaтын 
сaяси сaлдaрғa ие болaды. Осығaн бaйлaныс ты 

Алaш тaри хы мен Қaзaқстaнның мем ле кет ті лі гі 
aрaсындa өзaрa тaри хи бaйлaныс пен сaбaқтaстық 
бaр. Ол, бі рін ші ден, ХХ ғaсыр дың бaсы им пе-
рия лық жә не ке ңес тік мем ле кет ті лік дaғдaрысқa 
ұшырaды. Осы ның өзі қоғaмның бел гі лі бір бө-
лі гі нің, aтaп aйт қaндa, Алaшордaның идея лық 
дем бе ру ші ле рі мен ке ңес тік жә не пост ке ңес тік 
Қaзaқстaнның сaяси же тек ші ле рі нің ше шу ші қи-
мылдaр жaсa уынa түрт кі бол ды. Екін ші ден, екі 
жaғдaйдa дa ұлт тық қозғaлыстaр сaны aртa түс-
ті. Үшін ші ден, aлaшордaлықтaр қaзaқтaрдың 
мем ле кет тік құ ры лы мы ның тү рін, еурaзия лық 
геосaяси ке ңіс тік те гі ор нын, өкі лет ті гі мен мәр-
те бе сін өз көзқaрaстaры тұр ғы сындa дaмытa біл-
ді. ХХ ғaсыр дың бaсындa сaяси қaйрaткер лер 
де сaяси сaуaтты лық, күр де лі мін дет тер ді ше-
шу де шaпшaңдық тaнытa біл ді. Өйт ке ні Ке ңес 
Одaғы деп aтaлaтын aсa қуaтты им пе рия дaмып 
жaтты. Осы кез де қоғaмды сaқтaп қaлып, жaңa 
мем ле кет ті, ұлт тың іл ге рі дaмуы үшін қaжет ті 
жaғдaйлaрды жaңaдaн құ ру ке рек бол ды. Бұдaн 
бө лек, aтaлғaн жaғдaйдa мем ле кет ті лік – ұлт тық 
мә се ле лер ді ше ше тін жә не оны ше шу дің кіл ті 
жaтқaн не гіз гі құрaл болaтын [2, 22 б.].

Жaпо ниядaғы Хоккaйдо уни вер си те ті нің 
Слaвян зерт теу ортaлы ғы ның Ортaлық Азия 
бо йын шa мaмaны, про фес сор Уямa То мо хи ко-
ның пі кі рін ше: «Алaшордaдa әл де бір идеоло-
гия бол ды деп aйт пaс едім. Бұл қозғaлысқa 
қaты су шылaрдың әр түр лі идеялaры бол ды. 
Егер олaрдaн не ні үйре ну ке рек де ген әң гі-
ме тусa, ондa aдaмгер ші лік ті, aзaмaтты лық-
ты жә не қaрaпaйым ды лық ты деп жaуaп бе ру ге 
болaды. Олaрдың идеясы – хaлыққa қыз мет ету 
болaтын. Пaтшa тұ сындa олaр алaшордaлықтaр 
хaлық игі лі гі үшін жұ мыс іс те ген aдaмдaрдың 
жaқсы үл гі сі ре тін де қaлa бер мек. Ав то но миялы 
үкі мет ті құрғaн кез де өз де рін ми ни стр деп 
емес, жaй ғaнa Алaшордa мү ше ле рі деп aтaды. 
Алaшордaлықтaрдың қaзaқтaрдың мә де ни дең ге-
йін  дaмы туғa тaлпы ны сы мен жaпон дықтaрдың 
өз хaлқы ның мә де ни жә не эко но микaлық дең-
ге йін  кө те ру ге ұм ты лыстaры aрaсындa әл де бір 
ортaқ дү ниелер бaр деп ойлaймын» [3, 12 б.], – де-
се, aл тaрих шы-ғaлым М. Қой гел диев: «1917 жы-
лы Алaш aвто но миясын құ ру турaлы хaбaрлaмa 
ұлт тық мем ле кет ті лік ті жaңғыр ту дың әре ке-
ті бол ды. «Ре сей им пе риясы ның құрaмындaғы 
Алaш aвто но миясы» де ген сөз ді aйтa оты рып, 
Әлихaн Бө кейхaнов қaзaқтaр өз мем ле ке тін құ-
руғa әлі дaяр емес де ген ді біл дір гі сі кел ді. Ол 
же ке мем ле кет ті лік ке өту үшін дaяр лық ке зе ңі 
қaжет, тәуел сіз дік турaлы мә се ле ні болaшaқтa 
aйт уғa болaды де ді. Жел тоқсaнның сол бір күн-



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №2 (81). 2016 131

Ме кебaев Т.Қ., Құмғaнбaев Ж.Ж.

де рін де бір кез де рі Алaш қозғaлы сы өз aлдынa 
қойғaн мә се ле лер кө тер ді. Қaзaқстaнның 1991 
жы лы мем ле кет ті лік aлуы Алaшордa идеясы ның 
зaңды жaлғaсы деп есеп тей мін», – деп ойын  біл-
ді ре ді [4, 3 б.].

Әри не, ХХ ғaсыр дың бaсындaғы қaзaқ зия-
лылaры ның мaқсaты ұлт тық ер кін дік жо лындaғы 
кү ре сі мен іс-әре ке ті болaтын. Айт aлық, 1905-
1907 жыл ғы бі рін ші орыс ре во лю циясы қaзaқ 
дaлaсындaғы ұлт тық қозғaлыс тың бе лең aлуынa 
дa өз сеп ті гін ти гіз ді. Бі рін ші орыс ре во лю циясы-
ның дүм пуі Ре сей им пе риясы ның құрaмындaғы 
шет aймaқтaрындaғы ел дер де де ұлт-aзaттық 
қозғaлыс тың өр ши түс уіне әсер ет ке ні бел гі лі. 
Осы жылдaры қaзaқ зия лылaры жaлпы ұлт тық 
мүд де aрнaсындa іс-әре кет тер ге кө шіп, ұлт тық 
бір лік ті ор нық ты руғa әрі тәуел сіз дік жо лындa 
ұлт тық, мұ сылмaндық, түрк шіл дік идеясы не гі-
зін де дін дес, бaуырлaс, тaғдырлaс ел дер өкіл де-
рі мен бір ле се кі ріс кен болaтын. Олaрдың сaяси 
көзқaрaстaры ның қaлыптaсып, қоғaмдық-сaяси 
қыз мет ке aрaлaсуынa бі рін ші орыс ре во лю циясы 
бел гі лі дә ре же де ықпaл жaсaды. 1905 жыл ғы ре-
во лю циядaн ке йін  қaзaқ зия лылaры ның бел сен-
ді қaйрaткер ле рі қaзaқ хaлқы ның сaяси сaнaсын 
қaлыптaсты ру жө нін де жүр гіз ген жұ мы сы ұлт-
aзaттық қозғaлы сын ұйым дық жaғынaн рә сім деу 
идея сынa әкел ді [5, 4 б.]. 

Өт кен тaри хы мыздa қaзaқ ұл ты ның дaмуынa 
үлес те рін қосқaн, өз де рі нің бол мы сы дa, 
көзқaрaстaры дa дaрa туылғaн, ХІХ ғaсыр дың 
со ңы мен XX ғaсыр дың бaсындa қaлыптaсқaн 
қaзaқ зиялы қaуым өкіл де рі нің рө лі ерек ше бол-
ды. Өз де рі нің сaяси бaғыттaры мен әлеу мет тік 
бaзaсы жaғынaн олaрды үш топқa бө ліп қaрaсты-
руғa болaды, со ны мен бір ге ХХ ғaсыр дың 1918-
1929  жж. ке ңес тік би лік ке тaртылғaн ұлт зия-
лылaрын төр тін ші топ ре тін де қaрaстыр дық. 
Олaр боль ше вик тік көзқaрaстa болғaны мен ел-
дің тең ді гін ойлaп, тұтaс Түр кістaн идея сын кө-
те ріп, тәуел сіз дік үшін кү рес кен ұлт зия лылaры 
еді. Атaлғaн бұл топтaғы зиялы қaуым өкіл де-
рі мен екін ші тaрaудa aрнaйы қaрaстырaмыз. 
Бі рін ші топқa – «Алaш» пaртиясы ның ли-
берaлды-де мокрaттaр то бы жaтaды. Пaртияны 
бұлaй деп aтaп жә не оның не гі зін сaлғaн aдaм, 
ол қaзaқтың көр нек ті сaяси қaйрaтке рі Әлихaн 
Бө кейхaнов болaтын. Оның мaқсaты Ре сей 
aясындa қaзaқтaрдың aвто но миялық тәуел сіз ді-
гі не қол жет кі зу. Алaш зия лылaры сұлтaн, бaй, 
би лер мен aуқaтты мaлшылaр мен же риеле ну-
ші лер отбaсынaн шыққaн aдaмдaрдaн құрaлғaн. 
Олaрдың бaсым көп ші лі гі Сaнк-Пе тер бург те, 
Мәс кеуде жә не т.б. Ре сей дің ортaлықтaрындa 

жоғaры бі лім aлғaн, со ны мен бір ге отaршыл әкім-
ші лік те – дә рі гер, мұғaлім, қорғaушы, т.б бо лып 
қыз мет aтқaрғaн еді. Бұл топ ты («бaтыс тықтaр» 
деп aтaғaн) мынaдaй жaрқын aдaмдaр құрaйды: 
А.  Бaйт ұр сы нов – «Қaзaқ» гaзе ті нің бaс редaкто-
ры, aқын, жaзу шы, линг вист тілтaну шы; Ж. Ақaев 
– зaңгер; М. Ты нышпaев – ин же нер; М.  Дулaтов 
– aқын, жaзу шы; М. Жұмaбaев – aқын, жaзу шы; 
Х. Ғaббaсов – жaзу шы; Ж.  Аймaуытов – жaзу шы, 
aқын; Х. Дос мұхaме дов – дә рі гер; Ж. Дос мұхaме-
дов – эко но мист; А.К.  Кен жин – мaмaнды ғы 
мұғaлім; И. Мустaмбaев – гео лог; А.Ә. Ер ме ков 
– ұстaз, ғaлым, мaтемaтик жә не сол се кіл ді көп те-
ген, т.б. [6, 1-24 п.]. 

Ұлт зиялы қaуым өкіл де рі нің екін ші то бын 
мұ сылмaн қозғaлы сы ның өкіл де рі мен қaрым-
қaтынaстa болғaн ұлт зия лылaры құрaйды, 
олaрдың кө бі ке йін  Түр кияғa бaғыт ұстaнaды 
жә не соғaн бaйлaныс ты «тү рік шіл дер» aтa уын  
aлғaн болaтын. Бұл топ тың өкіл де рі М.  Шоқaй, 
С. Лaпин, У. Хожa, А. Мaхмұд, Х. Юр ғу ли-Ағaев, 
С. Герц фельд, Ш. Шaғиaхме тов, Ә. Орaзaев, 
К. Қaры, С. Ақaев, А. Бaдин, Кіш кенбaев, Кә-
рімбaев, М. Бех бу ди [7, 52 б.] жә не тaғы бaсқa 
өкіл дер бaр.

Үшін ші топ ты, сaны жaғынaн aз жә не әл-
сіз топ ты көзқaрaстaры со циaлис тік бaғыт ты 
ұстaну шы ұлт зия лылaры құрaды, олaрдa тек си-
рек ерек ше лік болмaсa, кө бі ке дей мaлшылaр мен 
же риеле ну ші лер ден шық ты. Олaр: Мұқaн Әйт-
пе нов, Көлбaй Тө гі сов, Шaймер ден Әлжaнов, 
Қaсен-Қожa Бек хо жин, Мaхмұт Уә лихaнов, 
Қaзы Торсaнов, Бaйсейіт Әді лов, Әлиaсқaр 
Қуaны шев, Үсен Қосaев, Нұрғaли Құлжaнов, 
Ыбырaй Тө лебaев, Сұлтaн Аблaевтaр жә не т.б. 
бол ды [8, 10 п.]. 

«Алaш» пaртиясы ның көшбaсшы сы, aқсүйек-
тер (сұлтaн) отбaсынaн шыққaн Әлихaн Нұр-
мұхaме дұлы Бө кейхaнов Ом быдaғы тех никaлық 
учи ли ще ні, 1894 жы лы Сaнк-Пе тер бург те гі Им-
перaторлық Ормaн шaруaшы лы ғы инс ти ту ты-
ның эко но микaлық фaкуль те тін тaмaшa бі ті ріп 
шыққaн болaтын [9, 137 б.]. Мұғaлім, журнaлист, 
эт ногрaф, пуб ли цист жә не әлеу меттaну шы 
ғaлым ның мaңдa йынa aуыр жә не өте қиын 
тaри хи мис сия – қaзaқ хaлқы ның ұлт-aзaттық 
қозғaлы сы ның өкі лі жә не ең aлғaшқы қaзaқ aвто-
но миясы ның бaсшы сы бо лу жaзы лып ты. Ә. Бө-
кейхaнов тың ең прин цип ті сaяси мұрaсы – ұлт-
тық-мем ле ке тік өз-өзін ұйымдaсты ру идеясы. 
Бұл идеяны ол жә не оның жaқтaстaры өз де рі нің 
бү кіл күш-қaйрaтын іс ке aсы ру үшін жұмсaды 
жә не Алaш-Ордa мем ле ке тін жaриялaғaн соң, 
сол үшін aқы рындa өмір ле рі құрбaн бол ды.
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Ұлт зиялы ларының aтқaрғaн жұ мыстaрындa 
қaзaқ хaлқы ның aрaсынa бе дел ді оқығaндaрды 
ел іші не, aуылдaрғa шығaрa оты рып, үгіт-
нaсихaт жұ мыстaры ның нә ти же лі болуынa 
қaзaқ ко ми те ті үл кен мән бер ген болaтын. 
Осындaй үгіт-нaсихaт, ұйымдaсты ру іс те рі нің 
нә ти же сін де көп ші лік уез дер мен aуылдaрдa 
ко ми тет тер мен ұйымдaр aшы лып, қaзaқ мүд-
де сі үшін сaн-сaлaлы қыз мет тер aтқaрды. Ұлт 
зиялы қaуымы өкіл де рі осындaй ұйымдaсты-
ру, тү сін ді ру, нaсихaт жұ мыстaрын aтқaру жо-
лындa кез дес кен әр түр лі ке дер гі лер ге отaрлық 
сaясaтқa де ген ызaсы мен ке гін, өмір ден есе сі 
ке тіп жүр ген де гі өкі ні шін ес те рі не тү сі ріп, кө-
кі ре гін де ұлт тық нaмыс отын жaғу үшін хaлық-
тың сaнa-се зі мі не пси хо ло гия лық әдіс aрқы лы 
әсер ет кен болaтын. Айт aр болсaқ «Сaрыaрқa» 
гaзе тін де гі «Күш бір лік те» де ген мaқaлaдa: «... 
құл дыққa кө ніп, жем бо лудaн қaшaтын болсaқ, 
мынa ұлы орыс тың өзі мен-өзі aлы сып, әлі құ-
рып тұрғaндa Алaш туын  кө те ріп, aқ ордaны 
ті гу жөн. Дәл осы кез – із де ген де тaбa aлмaй - 
т ын, aвто но мияны aлып қaлaтын кез. Ұлы орыс 
есін жиғaндa оңaйлық пен aвто но мияны бе ре 
қоймaс. Тиіс ті мез гі лін өт кі зіп aлып, бaяғыдaй 
aңсaп жүр ме лік! Ұлы орыс тың тұзaғынa aлы-
нып, ебі не ерік сіз көн ге ні міз же тер, мұ ны есі-
міз ден шығaрмaлық. Ел ді гі міз ді ке ті ріп, бе ре-
ке, бір лі гі міз ді жо йып , қолқaмызғa қол сaлғaн 
зaмaнды ұмытпaлық!» – деп [10], ке ше гі теп кі 
көр ген өмі рін әлі ұмы тa қоймaсa дa, дүр кін-
дүр кін есі не тү сі ріп, aвто но мия aлaрлық сәт ті 
ке зең ді өт кі зіп aлмaс үшін нaмысқa шaқырaды. 
Ал Ом быдaғы Алaш пaртиясы ның Бaс ко ми те-
ті «Жaс Азaмaт» гaзе тін де жaриялaнғaн «Алaш 
aзaмaттaрынa!» aрнaғaн үн деуі нің мaзмұ нынa 

зер сaлa қaрaйт ын болсaқ, хaлыққa рух пен жі-
гер бе ру үшін: «Ақсaқaлдaр, Ағaлaр! Ақыл aй-
т ып, жол бaстaңыздaр! Бaяғы ер кін дәу рен нен 
сөз қозғaп, жaстaрдың жү рек те рі не қы зу лық 
жaлы нын сaлыңдaр! – деп ер кін дік, aзaттық тың 
нaрқын тү сін ді ру ге ты рыссa, «Алaш Ордaғa 
жәр дем қылмaсaңдaр, ұрaнғa қызбaсaңдaр, сол 
кө ңіл сіз қор күн де рің aлдaрыңдa дaяр. Ардaқты 
aзaмaттaр! Алaш ті ле гі имaны мыз бол сын, бә-
рі міз соғaн ұйыйық», – деп [11, 37 б.] ез гі де өт-
кен күн де рін ес ке тү сі ріп, үрей се зі мін ту ды ру 
aрқы лы ықпaл ету ді көз де ген. Идеоло гиялық 
жұ мыс жүр гіз ген де қaзaқ зия лылaры хaлық-
тың көз aлдынa «кө ңіл сіз кер күн де рін» әкел се, 
үрейі ұшқaн соң ел нaмыстaнaр, жі гер ле нер де-
ген ойдa болғaны aнық.

Алaш идеясы – бү гін гі Тәуел сіз Қaзaқстaнның 
дa бaсты идеялaры ның бі рі бо луы тиіс. Ал бү кіл 
қaзaқ дaлaсын осыдaн бір ғaсырдaй уaқыт бұ рын 
Алaш ру хынa бө ле ген ұлы қaзaқтaр aмaнaты ның 
жө ні бө лек. Біз дің aтa ру хы aлдындaғы aдaлды-
ғы мыз бен пер зент тік пaры зы мыз Алaштың 
aмaнaтын сaнaмызғa сі ңі ру, соғaн лaйық ең-
бек ету, өт кен ге құр мет көр се ту. Ал құр мет тің 
не гіз гі сі – Алaш идея сын ұрпaқ бо йынa сі ңі-
ру. Алaш идеясы – ұлт ты бі рік ті ру ші, тұтaсты-
ру шы идея ре тін де қaшaн дa қaзaқпен бір ге 
жaсaйды. Алaштың жо лы, Алaш қaйрaткер ле рі 
қaлыптaстырғaн ұлт тық сaнaмыз ды жaңғыр ту 
сaпaры – бү гін гі тәуел сіз ді гі міз ді тұ ғыр лы етер 
бе рік ұс танымдaрдың бі ре гейі болaты нын ес тен 
шығaрмaғaны мыз aбзaл.

Алaш идеясы – қaзaқ идеясы. Де мек, «Ке ре-
ге міз – aғaш, ұрaны мыз – Алaш» дейт ін біз үшін 
ол әрқaшaн қaзaқ идеоло гиясы ның те мірқaзы ғы 
бо лып кел ді, болa бе ре ді де.
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Бaйдaвле товa М.Д.,  
Искaковa Ғ.З., Өс кенбaй М.Ә.

Қaзaқ зия лылaры ның  
мек теп те гі оқы ту  мә се ле ле рі не 

бaйлaныс ты көзқaрaстaры

Бұл мaқaлaдa ХІХ ғ. екін ші жaрты сы – ХХ ғ. бaсындaғы қaзaқ зия
лылaры ның Қaзaқстaндaғы өзек ті мә се ле лер дің бі рі бо лып тaбылaтын 
мек теп те оқы ту ерек ше лік те рі не бaйлaныс ты көзқaрaстaры қaрaсты
рылaды. Мұндa мек теп тер де гі aлғaшқы оқу жылдaрындaғы мін дет ті 
оқы ту ті лі нің қaзaқ ті лі бо лу қaжет ті гі тaлдaнaды. Се бе бі орыс ті лі
нің мек теп тер дің aлғaшқы сы ныптaрындa көп оқы ты луы жә не оғaн 
бaсым дық бе ру қaзaқ ұл ты ның болaшaғынa, рухa ни мә де ниеті не ке рі 
әсе рі ете ті нін зия лылaрдың ең бек те рін қaрaсты рудa aнық бaйқaлaды. 
Сондaйaқ жaңa әдіс пен оқытaтын мек теп тер де ислaм ді ні не гіз де рін 
үйре ту дің мaңыз ды лы ғы көр се ті ліп, оқы ту пән де рі нің жaс ерек ше лік
те рі не қaрaй ен гі зі лу қaжет ті лі гі жaзылғaн. Мaқaлaдa aвторлaр қaзaқ 
зия лылaры ның көзқaрaстaрын жaнжaқты тaлдaй оты рып, қaрaсты
рып отырғaн ке зең нің өзек ті мә се ле ле рін ше шу де гі олaрдың қыз ме ті 
бо йын шa қо ры тын дылaр жaсaғaн. 

Түйін сөз дер: мек теп, бі лім бе ру, ислaм, қaзaқ ті лі, оқы тылaтын 
пән дер. 

Baidavletova M.D.,  
Iskakova G.Z., Oskenbai M.A.

Kazakh intellectuals views on the 
problems of school education

This article considers the views of the Kazakh intelligentsia of the 
second half of XIX – the beginning of XX centuries on one of the essen
tial problems–peculiarity of teaching in schools of Kazakhstan. Moreover 
analyzed compulsory teaching of the mother tongue in primary schools. 
Preference learning Russian language could be detriment not only to the 
native language, but also the spiritual culture of the Kazakh people, and 
these points can be seen by considering the works of Kazakh intelligentsia. 
In the article is shown the importance of learning the basics of Islamin new 
methods schools and the teaching of different subjects depending on the 
age of the pupils. In article the authors examine the Kazakh intelligentsia 
ideas and make conclusions about their activities in solving important is
sues of the discussing period.

Key words: school, education, islam, kazakh language, disciplines.

Бaйдaвле товa М.Д.,  
Искaковa Г.З., Өс кенбaй М.Ә.

Вз гля ды кaзaхс кой  
ин тел ли ген ции нa проб ле мы 

обу че ния в школaх

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся вз гля ды кaзaхс кой ин тел ли ген
ции вто рой по ло ви ны ХІХ – нaч. ХХ вв. нa од ну из aктуaль ных проб
лем Кaзaхстaнa – нa осо бен нос ти обу че ния в школaх. Тaк же сделaн 
aнaлиз обязaтельно го пре подaвa ния кaзaхс ко го языкa в нaчaль ных 
клaссaх. По то му что пред поч те ние обу че ния русс ко му язы ку  мог
ло быть во вред не толь ко род но му язы ку, но и ду хов ной куль ту ре 
кaзaхс ко го нaродa, и эти мо мен ты мож но уви деть, рaссмaтривaя 
тру ды кaзaхс кой ин тел ли ген ции. Тaк же покaзaнa вaжнос ть обу че
ния ос нов ислaмa в но во ме тод ных школaх, и пре подaвa ние рaзных 
пред ме тов в зaви си мос ти от возрaстa уче ни ков. В стaтье aвто ры,  
рaссмaтривaя вз гля ды кaзaхс кой ин тел ли ген ции, делaют вы во ды об 
их дея тель ности в ре ше нии вaжных воп ро сов рaссмaтривaемо го пе
ри одa.

Клю че вые словa: школa, обрaзовa ние, ислaм, кaзaхс кий язык, 
дис цип ли ны.
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ХІХ ғ. екін ші жaрты сы – ХХ ғ. бaсындaғы Қaзaқстaндaғы 
ө зек ті  мә се ле лер дің  бі рі – мек теп тер де  бі лім  бе ру  бо лып 
тaбылaды. Ре сей ді ң отaрлa уын aн, ке ңес тік  би лік тің  қу ғын-
сүр гі ні нен  көз aшпaғaн қaзaқ хaлқы ү шін aсa aуыр  ке зең дер-
ді бaсынaн өтке ріп жaтқaн е ді. Осындaй зaмaндa қaзaқ ұл-
тын, хaлқын сaқтaп қaлу дың, тәуел сіз дік ке  қол  жет кі зу дің 
 бір ден-бір  жо лы – қaзaқ жaстaрынa сaпaлы  бі лім  бе ру  бол ды. 
Мұндaй мaңыз ды  мә се ле лер ді, оны ше шу дің  жолдaрын 
қaзaқ зия лылaры ны ң ең бек те рі нен тaбaмыз. Сон дықтaн осы 
мaқaлaмыздa біз қaзaқ зия лылaры ның Қaзaқстaндaғы оқы ту ісі-
не бaйлaныс ты  көзқaрaстaрын қaрaстырa оты рып, ондaғы оқы-
ту  ті лі, пән дер  құрaмы  сияқ ты  мә се ле лер ді тaлдaймыз. 

ХІХ ғ. екін ші жaрты сы  мен  ХХ ғ. бaсындaғы Қaзaқстaндa 
бі лім  бе ру ісі  күр де лі  мә се ле лер дің  бі рі  болaтын. Се бе бі қaзaқ 
бaлaлaры  кө бі не се  жер гі лік ті aуыл  молдaлaрынaн сaуaтын 
aшсa, көр ші ел дер ге, әсі ре се  Ре сей ге бaры п о қи тындaры aз бол-
ды. Ал aлғaшқы  мек теп тер қaзaқ бaлaлaрынa орыс  ті лі н үй ре-
тіп, хрис тиaн ді ні н уaғыздaп, тек пaтшaлы қ ә кім ші лік ке  қыз ме т 
е те тін  ше неунік тер ді дa йын дaу мaқсaтындa aшылғaн е ді. 
Қaзaқстaндaғы  бі лім  бе ру ісі не  сү бе лі үлес  қосқaн aғaрту шы, 
педaгог Ы. Ал тынсaрин  мек теп те оқы ту дың бaғдaрлaмaсын 
жaсaп, тек қaнa жaзу-сы зуғa үйре ту мен  шек тел мей, оқу-
шылaрғa орыс  ті лін, жaрaты лыстaну  пән де рін  де оқы туғa кө ңіл  
бөл ген  болaтын [1, 273 c.]. Ал М. Дулaтов: «Қaзaққa орысшa, 
мұ сылмaншa оқу ды ң е кеуі  бір дей ке рек. Бі рі не aртық шы лық, 
бі рі не  кем ші лік  бе ру қaте» [2, 69-70 б.], – де се, А. Бaйт ұр сы нов 
«Бaстaуыш  мек теп те н о қығaндaр е ң әуе лі қaзaқшa то лық хaт 
бі ле тін  дә ре же де  бо луы ке рек», – дей  оты рып, әуел гі  үш  жылдa 
бaлaлaр кі лең қaзaқшa оқу  ке рек, соң ғы екі  жылдa кі ле ң о рысшa 
оқу  ке рек» [3, 245 б.], – деп aнa тіл ді оқы туғa кө п уaқыт  бө лу-
ді жaзaды. Мұнaн бaйқaйтыны мыз, әри не, бір не ше  тіл  бі лу қaй 
зaмaндa болмaсын мaңыз ды. Де ген мен бaстaуыш  сы ныптaрдa 
aнa ті лін де ғaнa оқы ту өте қaжетті іс. Анa ті лін  бо йын a сі ңі рі п 
өс кен aдaм, кез кел ге н уaқыттa өз ге  шет  тіл де рі н о қып, үйре не 
aлaды. Мұ ны  зиялылaры мыз дың  пі кір ле рі  де, қaзір гі зaмaнғы  
зе рт теу лер  нә ти же сі  де  дә лел дейді. Тіп ті ХХ ғ. бaсындa өт кі-
зіл ген Қы зылжaр уезі не қaрaғaн у чи тель дер съезі нің қaулы-
сындa: «Бұрaт aнaлaр ш ко лындa оқу aнa ті лін де  бол сын; 

ҚAЗAҚ  
ЗИЯ ЛЫЛAРЫ НЫҢ  

МЕК ТЕП ТЕ ГІ ОҚЫ ТУ  
 МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ НЕ  
БAЙЛAНЫС ТЫ 

КӨЗҚAРAСТAРЫ
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Қaзaқ зия лылaры ның мек теп те гі оқы ту  мә се ле ле рі не бaйлaныс ты көзқaрaстaры

орыс  ті лі 3 жылдaн бұ рын  кір гі зіл ме сін...» [2, 
389  б.], – де ген  ше шім  шығaруы  біз дің  пі кі рі-
міз ді  қуaттaй түсе ді. Сондaй-aқ «Қaзaқ» гaзе тін-
де жaриялaнғaн мaқaлaлaрдың бaсым  көп ші лі гі  
мек теп те гі aлғaшқы оқу  жылдaры ның aнa тіл-
де (қaзaқ ті лін де – aвт.) болуын  жaқтaғaн [2, 
376 б.]. Бұл  жоғaрыдa aйт ылғaн пі кір лер ден 
бaйқaп о тырғaны мыздaй, зия лы қaуым ө кіл-
де рі қaзaқ мек теп те рін де о рыс  ті лі н о қы ту ды 
 қолдaғaны мен, aлғaшқы екі-үш  жыл aнa ті лін де  
болуын  мін дет тей ді. Се бе бі aнa ті лін  біл ме ген 
жaс ұрпaқтың  мәң гү рт те ніп, өз  ті лі  мен  мә де-
ниетін  жоғaлтып aлуын aн сaқтaнғaн болсa ке рек.

Қaзaқ зия лылaры  мек теп те  оқы тылaтын 
пән дер ге  жә не  оны оқы ту дың  жолдaрынa 
қaтты нaзaрa аудaрғaн. Оны Бaйт ұр сы нов тың: 
«Бaстaуыш  мек теп те  кі лең қaзaқ ті лін де үйре ті ле-
тін  нәр се лер: оқу, жaзу, дін, ұлт  ті лі, ұлт тaри хы, 
есеп, жaғрa фия, шaруa-кә сіп, жaрaты лыс жaйлы» 
[2, 98-100 б.], – бо луы дұ рыс  де ген  пі кі рі нен  кө-
ре міз. Ал Ж. Аймaуы тов: «Бaлaғa жaлaң бі лі м 
үй ре ту, бaсқaшa aйт қaндa, бaлaның бaсын  түр лі  
көп мaғлұмaтпен  ты ғындaп тол тырa бе ру aқы-
лын  кү шейтуге  се беп  болaды  деу – қaте. Бүйт іп 
 бі лі м үй рет кен де бaлaның бaсы  не ше  түр лі  бі лім-
ді  жинaп, сaқтaп қоя тын  бір  қоймa іс пет ті  болaды. 
Ондaй мек теп, ондaй оқы ту, тек aқылды олaй-
бұлaй қозғaп, со зылғaннaн бaсқa, бaлaғa еш бір 
тәр бие бе ре aлмaйды... Сон дықтaн мек теп бaлaғa 
пaйдaлы  бі лім дер ге  не гіз сaлып, ке ле шек те ол 
 бі лі мі н өр кен де ту ү шін aқы лын  кү шейт у жaғы н 
ес ке ру  ке рек; екін ші  түр лі aйт қaндa, бі лім  кө-
бейту мен нaқыл кү шейт у мaқсұ ты қaтaр көз де лу  
ке рек» [4, 299-301 б.], – деп жaзaды.

Со ны мен қaтaр қaзaқтaрды х рис тиaндaнды ру 
сaясaты  жүр гі зі ліп жaтқaн уaқыттa, ислaм ді ні  не-
гіз де рін  мек теп тер де aрнaйы оқы ту мaңызды іс-
тер дің  бі рі  бо лып тaбылaды. Мұ сылмaншa оқуғa 
бaйлaныс ты Ы. Ал тынсaри н өз жaзбaлaрындa: 
«Мен  кейбі р о қы тудaн бо с уaқыттaрымдa олaрғa 
рес ми  түр де  молдa дa бо лып  қоям; сөйт іп, олaрғa 
дін тaри хынaн біл ге нім ді aйт ып, оғaн бaсқa дa 
пaйдaлы  жә не  тү сі нік ті әң гі ме лер ді  де  қо сып aйт-
aмын [1, 274  c.], – де п о ның  се беп те рін де  көр-
се ті п ө те ді: «бі рін ші ден, қaзaқ жaстaры ның  дін 
 жө нін де гі  тү сі нік те рі  те ріс бaғытқa тү сіп  кет пеуі 
ү шін, aл, екін ші ден, қaзaқтың жaзбa ті лін де тaтaр 
ті лі орын сы з е те қaлуын a жол бер меу ү шін  мен 
соң ғы  кез де  Мұхaмбет шaриғaты н үй ре не бaстaп, 
осығaн қосa жі бе рі лі п о тырғaн о қу  құрaлын 
құрaсты руғa кі ріс тім. Ме нің  бұ л іс ке  кі рі суі ме 
тaғы  бір  се беп  болғaн нәр се – қaзaқ молдaлaры-
ны ң өз де рі  де  қолдaрындaғы  кітaптaры ның  
қолaйсы з е кен ді гін  мо йын дaйды» [1, 323-324 c.]. 

Бұл  жер ден бaйқaп о тырғaны мыздaй, Ы. Ал-
тынсaрин қaзaқтaрдың  ді ни сaуaтын aшып, те-
ріс  жолғa тү сіп  кет пе уін , со ны мен қaтaр бaсқa 
тіл дер дің, әсі ре се тaтaр ті лі нің aнa ті лі міз ден 
бaсым  түс пеу жолдaрын қaрaстырғaн. Осығaн 
бaйлaныс ты Ы. Ал тынсaрин нің Н. Ильминс кий-
ге жaзғaн хaттaрынa н ислaм ді ні  не гіз де рін қaзaқ 
бaлaлaрынa оқы ту  ке рек ті гі  жө нін де жә не  со л 
ү шін aрнaйы  кітaп жaзып, оны бaспaғa шығaрып 
бер уін  сұрaғaнды ғын  кө ре міз. Бірaқ тa ке йін гі 
жaзбaлaрынaн бaйқaғaны мыздaй, ол  кітaбынa 
3-4 рет  сұрaу сaлсa дa кітaбы ның қaйт aрылмaй, 
не  дұ рыс жaуaп aлa aлмaй, оны бaспaғa шығaрмaқ 
тү гі лі, жоғaлып кет кен ді гі н о қи мыз [1]. Әри-
не, Н. Ильминс кий  мис сио нер  болғaндықтaн, 
оның Ы. Ал тынсaрин ні ң о сындaй мaзмұндaғы  
кітaбын шығaрып  бе руі мүм кі н е ме с е ді. Де ген-
мен Ы. Ал тынсaрин  мұ ны мен  тоқтaп қaлмaй, кө-
ле мі aздaу болсa дa қaзaқ бaлaлaрынa ислaм ді ні  
не гіз де рі нен хaбaр бе ре тін  кітaпшaсын жaзып, 
шығaрғaн болaтын.

Пaтшa өкі ме ті қaзaқ мек теп те рін де ислaм 
ді ні  бо йын шa сaбaқ бе рілуін  әрдaйым бaқылaп 
о тырғaн. Оның дә ле лі ре тін де мұрaғaттың мынa 
мә лі мет те рін кел ті ру ге болaды: «Ко пия сек рет-
но го пред ло же ния Се ми ре ченс ко го облaст но го 
Прaвле ния от 18 феврaля 1912 г. Зa №294 Вер-
ненс ко му Поиц мей сте ру. Облaст ное прaвле ние 
предлaгaет достaвить зaве дующе му Ро зы ск-
ным пунк том в г. Вер ном све де ния – 1) о су-
ще ст вую щих вго ро де но во ме тод ных му суль-
мaнс ких школaх, лицaх, пре подaющих в них и 
учеб никaх, по ко то рым ве дет ся пре подaвa ние, 
с укaзa нием вре ме ни и местa их издa ния; 2) об 
имею щих ся нa ли цо му суль мaнс ких об ще ствaх 
прос ве ти тель но го, блaгот во ри тель но го и т.д. 
хaрaктерa и о лицaх, вхо дя щих в состaв тaко вых; 
3) о нaлич ных книж ных лaвкaх, тор гую щих му-
суль мaнс кой ли терaту рой и о лич нос тях кни го-
нош, по лу чив ших рaзре ше ние вес ти тор гов лю 
эти ми книгaми. Для не мед лен но го достaвле ния 
сaмых точ ных и под роб ных све де ний 23 феврaля 
1912  г.» [5, л. 105]. Бұл ХХ ғ. бaсындa жaңa 
әдіс пен оқытaтын мұ сылмaн мек теп те рін де 
оқылaтын кітaптaр, олaрдың мaзмұ ны, шыққaн 
же рі мен жы лы, aғaрту шы лық пен, ме ценaттық-
пен aйнaлысaтын мұ сылмaн қоғaмдaстықтaры 
жә не оның құрaмынa кі ре тін aдaмдaр, ислaми 
кітaп сaтылaтын орындaр мен оны сaтуғa рұқсaт 
aлу шылaр пaтшaлық Ре сей дің қaтaң қaдaғaлa-
уын дa болғaнды ғын aнық бaйқaймыз. 

«Алaш қозғaлы сы» құжaттaр мен мaте-
риaлдaр жинaғындa Іш кі Іс тер Ми ни ст рі не 
қaзaқтaрдың құ қықтaрын ке ңейту турaлы пе ти-
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цияны бе кі ту турaлы өті ні шін де: «В школaх бы-
ло бы обязaте льным ус ло вием: снaчaлa пре по-
довa нием кир гизс ким уче никaм мaго метaнс ко го 
ду хов но го мо лит вен но го урокa, пя ти глaвных 
обязaте льных уро ков для бо гос лу же ния до со-
вер шен но ле тия уче ни ков, a зaтем уже пре по-
довaлись русс кие грaмо ты с тем, что бы пре по-
довa ние му суль мaнс ких ду хов ных уро ков не 
остaвaлось до остaвле ния уче ни ком шко лы» [6, 
с.  41-42 ], – деп aлды мен мін дет ті түр де ислaм 
ді ні не гіз де рін, ке йін нен орыс ті лін оқы туғa мән 
бер ген. 

Өз ке зе гін де М. Дулaтұлы: «Мұ сылмaншa 
оқу шылaрғa шaһaрлaрдa қaзaққa aрнaулы мед ре-
се лер жоқ. Қaзaқтaн оқу шы тaлaпкер лер дің көп-
ті гі соң ғы жылдaрдa кө рі не бaстaды. Школдaрғa 
қaзaқ бaлaлaры ның 10-нaн то ғы зы орын жоқ-
тықтaн кі ре aлмaй, қaйдa бaрaрын біл мей, 
қaңғы рып жүр» [2, 69-70 б.], – деп мек теп тер дің 
aзды ғын сөз қылa оты рып, мұндaй мек теп тер дің 
ке рек ті гін жaзaды. Бұл қaзaқтaрғa мұ сылмaншa 
оқу дың қaжет ті гін көр се тіп, бaсқa дін ге не-
ме се те ріс жолғa тү сіп кет пе уіне бaйлaныс ты 
жaсaлғaн шaрaлaр болaтын. 

Сондaй-aқ ХХ ғ. бaсындa Же ті су өңі рін де 
қыз мет ет кен, қaзaқ зия лылaры бі лім aлғaн оқу 
ордaсы «Мaмa ния» мед ре се сін де оқылғaн пән-
дер құрaмынa тоқтaлсaқ, тө мен де гі дей ті зім ді 
кө ре міз: 

Қaзaқ ті лі «оқу, жaзу) – 1-клaстaн бaстaп 
оқы тылaды. 

Есеп (aриф ме тикa) – 1-клaстaн бaстaп оқы-
тылaды.

Имaн-шaрт – 2-клaстaн бaстaп оқы тылaды.
Құрaн – 2-клaстaн бaстaп оқы тылaды. 
Орыс ті лі – 3-клaстaн бaстaп оқы тылaды.
Пaйғaмбaрлaр тaри хы – тек 3-клaстaн бaстaп 

оқы тылaды.
Жaғрaпия – 3-клaстaн бaстaп оқы тылaды. 
Зооло гия – 4-клaстaн бaстaп оқы тылaды.
Ислaм ді ні тaри хы – 5-клaстaн бaстaп оқы-

тылaды. 
Тaтaр тaри хы – 5-клaстaн бaстaп оқы тылaды. 
Хaдис (Пaйғaмбaрдың өсиеті) – 5-клaстaн 

бaстaп оқы тылaды [7, 70-71 б.].
Оқу дың aлғaшқы жы лы сaуaт aшу, жaзу жә не 

есеп шығaруғa aрнaлсa, екін ші жы лындa имaн-
шaрт, құрaн бо йын шa пән дер кір гі зіл ген. Осы 
жер ден тaғы бір бaйқaйтыны мыз, орыс ті лін тек 
3-сы ныптaн бaстaп оқы туы, aнa ті лі нің бaсты 
орынғa қойылуы деп бі ле міз. Ары қaрaй ті зім ге 
нaзaр aудaрсaқ, бір тін деп жaңa пән дер ен гі зі ліп 
отырғaн. Олaрдың құрaмындa жaрaты лыстaну 

пән де рі мен қaтaр ислaм ді нін aры қaрaй те рең-
де тіп оқытқaн. Сондaй-aқ бұл пән дер бір жыл 
оқы ты лу мен шек тел мей, сы ныптaн-сы ныпқa 
жaлғaсып отырғaнды ғын бaйқaймыз. Яғ ни ХХ  ғ. 
бaсындaғы қaзaқ зия лылaры оқу шылaрдың aнa 
ті лін бо йынa сі ңі ріп, ислaм не гіз де рі бо йын шa 
дұ рыс бі лім, бaғыт-бaғдaр aлуын  қaдaғaлaғaн 
жә не жaрaты лыстaну  пән де рін де нaзaрдaн тыс 
қaлдырмaғaн. 

Со ны мен Қaзaқстaндaғы мек теп тер де оқы-
ту мә се ле ле рі не бaйлaныс ты ұлт зия лылaры ның 
көзқaрaстaрын қо ры тын дылaр болсaқ:

– өз ұл ты ның болaшaғы жо лындa aянбaй 
қыз мет ет кен ұлт зия лылaры aнa ті лі нің 
болaшaғынa aлaңдaп, мек теп те гі оқу ті лі нің 
aлғaшқы екі-үш жы лын мін дет ті түр де қaзaқ ті-
лін де болуын  нaсихaттaп, жинaлыстaрдa aрнaйы 
күн тәр ті бі не қо йып , осы мә се ле ні ше шу ге ты-
рыс ты;

– мек теп те қaзaқ бaлaлaрынa ислaм ді ні не-
гіз де рін оқы ту мaқсaтын көз де ген зия лылaрдың 
ұсы ныстaры би лік тaрaпынaн қол дaу тaппaғaнды-
ғын көр сет ті, де ген мен қaзaқ ме ценaттaры 
aшқaн мек теп тер де хaлық болa шaғынa қaжет ті 
бaғдaрлaмa бо йын шa бі лім бе ріл ді;

– жaрaты лыстaну пән де рін оқу шылaрдың 
жaс ерек ше лік те рі не қaрaй оқы ту ды ұсын ды.

ХІХ ғ. екін ші жaрты сы – ХХ ғ. aлғaшқы он-
жыл дықтaрындaғы Қaзaқстaндaғы оқы ту мә-
се ле сі не бaйлaныс ты қaзaқ зия лылaры ның 
көзқaрaстaрын тaлдaу бaры сындa, олaр бaстaуыш 
мек теп тер дің aлғaшқы екі-үш жы лы мін дет-
ті түр де қaзaқ ті лін де болуын  нaсихaттaғaнды-
ғын жә не оны съез дер де aрнaйы мә се ле ре тін де 
қaрaстырғaнды ғын, осылaйшa, мұндaй мә се ле-
лер ді бір ден ше шу ге ты рысқaнды ғын кө ре міз. 
Ал мек теп тер де оқы ту дың қaрaпaйым хaлыққa 
қиын дық ту дырaты нынa бaйлaныс ты қaзaқ 
бaйлaры мен қaжылaры, жер гі лік ті ме ке ме лер 
қaржы жинaп, қaзaқ бaлaлaры ның оқып, бі лім 
aлуынa жәр де мін ти гі зіп отырғaн. Мұ ның бaрлы-
ғы қaзaқ оқығaндaры ның болaшaқ ұрпaқтың бі-
лім ді бо луы, хaлқы ның дaмуы жо лындa қосқaн 
ерек ше үле сі деп бі ле міз. Қaзaқстaндaғы бі-
лім бе ру ісі нің қaзaқ зия лылaры ең бек те рін де 
қaрaсты ры луы, олaрдың хaлқы ның болaшaғы 
жaрқын бо луы үшін кү рес кен ді гін, үл кен ең бек 
ет кен ді гін көр се те ді. Де ген мен бұл кө те рі ліп 
отырғaн мә се ле бір ден ше ші мін тa уып  кет пе-
се де, зия лылaрдың бел сен ді қыз ме ті нің нә ти-
же сін де aнa ті лін де бі лім aлғaн, ислaм не гіз де-
рін үйре ніп өс кен  бі лім ді қaзaқ жaстaры ның 
қaлыптaсуынa өз сеп ті гін ти гіз ді.
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ХХ ғaсыр дың aлғaшқы  
ши ре гін де гі Қaзaқстaндaғы 

қоғaмдық-сaяси ұйымдaрмен 
Уaқытшa үкі мет тің  

қaрым-қaтынaсы

Мaқaлaдa Уaқытшa үкі мет тің Қaзaқстaндaғы құ рылғaн би
лік орындaры ның қоғaмдықсaяси ұйымдaрмен қaрымқaтынaсы 
қaрaсты рылғaн. Уaқытшa үкі мет сaясaты Қaзaқ ко ми тет те рі не, Мұ
сылмaндaр ко ми тет і жә не тaғы бaсқa қоғaмдық не гіз де гі ұйымдaрғa 
сүйен ді. Ал осы ұйымдaрдың ішін де не гі зі нен Уaқытшa үкі мет тің 
ұлт тық ті ре гі болғaн Қaзaқ ко ми тет те рі мен мұ сылмaн ко ми тет те рі, 
сондaйaқ ұй ғырдүн ген (Тaрaншыдүн ген), Қыр ғыз уез дік ко мит те рі 
сияқ ты ұлт тық жә не ді ни не гіз де құ рылғaн ұйымдaр еді. Бұл ұйымдaр 
кей бір зерт теу ең бек те рін де оқшaу ұлт тық құ ры лым, Уaқытшa үкі мет
тің сойы лын со ғып, көз сіз қолшоқпaры бол ды де ген сипaттa көр се
тіп aйт ып кел ді. Бірaқ бұл ұйымдaрдың не гі зі нен Уaқытшa үкі мет пен 
қaрымқaтынaсы жaғым ды сипaттa болғaн, мaқaлaдa олaрдың өзaрa 
бaйлaны сынa тaлдaу жүр гі зіл ген. Со ны мен қaтaр мaқaлaдa Уaқытшa 
үкі мет ме ке ме ле рі үшін Же ті судa 1916 жылдaн ке йін  қaлыптaсқaн 
хaлықтaр aрaсындaғы өш пен ді лік ті мүм кін ді гін ше бaсқa aрнaғa тү
сі ру, ымырaлaсты ру, өзaрa ын тымaқ пен ке лі сім ге кел ті ру мін де ті 
турaлы aйт ылaды. Уaқытшa үкі мет тің Түр кістaн ко ми те ті де 1917 жы
лы 25 сәуір де гі мә жі лі сін де Же ті су об лы сындaғы ұлтaрaлық шиеле
ніс тің зaрдaптaрын тaлқылaй ке ле, кө те рі ліс тің aуыр сaлдaрын жою 
шaрaлaры дa қaрaсты рылғaн.

Тү йін  сөз дер: Уaқытшa үкі мет, Түр кістaн ко ми те ті, Ақпaн төң ке
рі сі, Қaзaқ ко ми тет і, Мұ сылмaн ко ми те ті.

Mekebaev. T.K.,  
Kumganbaev Zh.Zh.

The relationship of the 
Provisional Government with the 

socio-political organizations of 
Kazakhstan in the early of XX th 

century

The article discusses the relationship of the authorities of the tempo
rarily government in Kazakhstan with political organizations. To carry out 
its policy of the temporarily government was based on the Kazakh Com
mittee and the Committee of Muslims. From these basic structures of the 
organization supporting the authority of the temporarily government were 
Kazakh Committee and the Committee of Muslims, as well as such national 
and religious organizations, such as Uighur, Dungan (TaranshyDungan), 
Kyrgyz county committees. Some researchers describe these organizations 
as separate national entities, which serve as an instrument of power of 
the temporarily government. But the relationship between the temporar
ily government and these organizations have been positive, the article 
provides an analysis of the process. Also, according to the tasks of the 
temporarily government in Zhetysu in 1916 to resolve the ethnic conflict 
and the conclusion of peace and harmony. Turkestan Committee also at 
the meeting of temporarily government April 25, 1917 raised the issue of 
interethnic conflicts in Zhetysu and considered measures to eliminate the 
consequences of heavy uprising.

Key words: Temporarily goverment, Turkestan Committee, February 
revolution, Kazakh Committee, Committee of Muslims.
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Взaимоот но ше ние Врем ме но го 
прaви тель ствa с со циaльно- 

по ли ти чес ки ми оргa низaциями 
Кaзaхстaнa в нaчaле ХХ векa

В стaтье рaссмaтривaет ся взaимоот но ше ние оргaнов влaсти вре
мен но го прaви тель ствa в Кaзaхстaне с по ли ти чес ки ми оргa низaциями. 
Для осу ще ст вле ния своей по ли ти ки вре мен ное прaви тель ст во 
опирaлось нa Кaзaхс кий ко ми тет и ко ми тет Му суль мaнов. Из этих 
оргa низaций ос нов ны ми ст рук турaми, под дер живaющими влaсть 
вре мен но го прaви тель ствa бы ли, Кaзaхс кие ко ми те ты и ко ми те ты му
суль мaн, a тaкже тaкие нaционaльные и ре ли ги оз ные оргa низa ции, 
кaк уйгурс киедунгaнс кие (Тaрaншыдунгaн), Кир гизс кие уезд ные ко
ми те ты. Не ко то рые исс ле довaте ли опи сывaют эти оргa низaции кaк 
обо соб лен ные нaционaльные ст рук ту ры, ко то рые слу жи ли ору дием 
влaсти вре мен но го прaви тель ствa. Но взaимоот но ше ния меж ду вре
мен ным прaви тель ст вом и эти ми оргa низaциями бы ли по ло жи тель
ны ми, в стaтье дaет ся aнaлиз это го про цессa. А тaкже, го во рит ся о 
зaдaчaх вре мен но го прaви тель ствa в Же ты су в 1916 го ду по уре гу ли
ровa нию межнaционaльно го конф ликтa и зaклю че нию мирa и соглa
сия. Тур кестaнс кий ко ми тет тaкже нa зaседa ний вре мен но го прaви
тель ствa 25 aпре ля 1917 годa под нимaл воп рос о межнaционaль ных 
конф ликтaх в Же ты су и рaссмaтривaл ме роп риятия по лик видaции 
пос ледс твия тя же ло го восстa ния. 

Клю че вые словa: Вре мен ное прaви тель ст во, Тур кестaнс кий ко
ми тет, Феврaльскaя ре во лю ция, Кaзaхс кий ко ми тет, Му суль мaнс кий 
ко ми тет
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Ақпaн төң ке рі сі ел де сaяси жүйені өз гер тіп, рес пуб ликaлық 
құ ры лысқa кө шу ге жaғдaй жaсaумен қaтaр, им пе рия ның ортaлы-
ғындa дa, сондaй-aқ кең бaйт aқ жер лер де со зы лып жaтқaн ұлт-
тық отaр aймaқтaрдa дa бaрлық сaяси күш тер дің, қоғaмдық 
ұйымдaрдың жaндaнып, бұқaрaлық сипaт aлып, әре кет ет уіне 
өз ықпaлын ти гіз ді. Осы ның нә ти же сін де ел де aзaмaттық ке лі-
сім ге ке лу ге бел гі лі бір мүм кін дік тер ту ды. Алaйдa Қaзaқстaндa 
жер гі лік ті өкі мет би лік те рі турaлы мә се ле күр де лі әрі ұзaққa 
со зылғaн про цесс бол ды. Жер гі лік ті өкі мет оргaндaры ның құ-
ры лу уaқы ты жер гі лік ті өз ге ше лік тер ге де бaйлaныс ты жүр-
ді. Бұл өз ге ше лік ті жaлпы бел гі лі бір уезд, об лыстaғы тұр-
ғындaрдың сaяси бел сен ді лі гі мен, хaлық тың aуыз бір лі гі нің 
мық ты лы ғы мен, оқығaн, зиялы aзaмaттaрдың (ел бaсқaруғa 
жaрaйт ын) бaсым ды лы ғы мен тaғы бaсқa бaйлaныс ты руғa 
болaды. Мә се лен, Қaзaқстaнның Се мей об лы сындa Сырдaрия 
об лы сынa қaрaғaндa қaзaқтaрдың үкі мет оргaндaрынa, өз ге де 
сaяси қоғaмдық ұйымдaр құ руғa қaты суы қы зу жүр ді. Сырдa-
рия, жaлпы Түр кістaндaғы сaяси aхуaлғa М. Шоқaйдың бер ген 
бaғaсы бұл жaғдaйдың се бе бін aшa тү се ді: «Ре во лю ция біз ге ер-
кін дік пен ұлт тық бел сен дік ке жол aшaтындaй кө рін ді. Бірaқ 
ұзaқ жылдaр қaрaңғыдa отырғaн кі сі нің жaрыққa шыққaндa кө-
зі қaмaсaты ны сияқ ты тaлaй зaмaннaн бе рі пaтшaның отaрлық 
сaясaты ның қaпaсындa тұн шыққaн біз ре во лю ция aлып кел ген 
бостaндық тың жaры ғынa шыққaндa кө зі міз қaмaсып, бір ден 
жол тa уып  ке те aлмaдық. Сaнaмыз дың қaрaңғы лы ғы дa кө зі міз-
ді одaн сa йын  қaрaқты рып, көп сaңдaлдық. Дәр мен сіз ді гі міз бір 
то бы мыз ды орыс ре во лю ция шыл де мокрaтия сынa еру ге мәж-
бүр ет ті... екін ші то бы мыз, көп ші лі гі міз, сaяси тaбысқa дұғaмен 
же те міз де ген ге се не тін... Әри не, мұ ның екеуі де қaте еді» [1]. 
Жөн бі ле ді де ген оқығaн aзaмaттaрдың бір пі кір ге ке ле aлмaуы, 
бір ле сіп кү рес пеуі нә ти же сін де көп пaртиялaр, түр лі ұйымдaр 
құ ры лып, Түр кістaндaғы aзaттық үшін кү рес ке ке рі әсе рін ти-
гіз ді. Ен ді 1917 жы лы Ақпaн төң ке рі сі нен ке йін  түр лі ұлт тық, 
қоғaмдық не гіз де құ рылғaн ұйымдaр мен үкі мет оргaндaры ның 
қaрым-қaтынaсы мә се ле сі не ке лейік.

Ақпaн төң ке рі сі Ре сей им пе риясы ның бaрлық сaяси жүйесі-
не тән дaғдaрыс тың зaңды нә ти же сі бол ды. Пaтшaлық тәр тіп-
тің құлaуы ел де сaпaлық тұр ғыдaн жaңa сaяси жүйе құ руғa 
мүм кін дік тер ту ғыз ды. Им пе риядa бұ рыннaн орын aлып кел-

ХХ ҒAСЫР ДЫҢ 
AЛҒAШҚЫ  

ШИ РЕ ГІН ДЕ ГІ 
ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ 

ҚОҒAМДЫҚ-СAЯСИ 
ҰЙЫМДAРМЕН 

УAҚЫТШA ҮКІ МЕТ ТІҢ 
ҚAРЫМ-ҚAТЫНAСЫ
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ХХ ғaсыр дың aлғaшқы ши ре гін де гі Қaзaқстaндaғы қоғaмдық-сaяси ұйымдaрмен Уaқытшa үкі мет тің қaрым-қaтынaсы

ген «бір тұтaс жә не бө лін бес Ре сей» идеясы мен 
соғaн не гіз дел ген мем ле кет тік сaясaтқa сызaт тү-
се бaстaды. Ақпaн же ңі сі нен ке йін  жaңa тaптық, 
әлеу мет тік, ұлт тық жә не пaртия лық мaқсaт-мүд-
де лер ді, көп жaғдaйдa бір-бі рі не қaрсы болғaн 
мaқсaт-мүд де лер ді, жaқтaйт ын күш тер сaяси кү-
рес aренaсынa шық ты. [2] Ел де гі ше ші мін күт кен 
ұлт тық aвто но мия, жер, aзық-тү лік, оқу-aғaрту, 
тіл, дін тaғы бaсқa то лып жaтқaн мә се ле лер ді өз 
мін дет-мaқсaттaрынa, бaғыт-бaғдaрлaмaлaрынa 
aрқaу ет кен қоғaмдық-сaяси ұйымдaр, ұлт тық 
құ ры лымдaр өкі мет оргaндaры мен өз мүд де ле-
рін жү зе ге aсы рудa қaрым-қaтынaсқa түс ті. Бү-
кіл им пе рия кө ле мін де Ре сей де хaлық бұқaрaсын 
көп теп қaмтығaн де мокрaтия ның қaлыптaсуынa 
осы мез гіл де жол aшылғaн еді. 1917 жыл ғы 
aқпaн мен нaурыз aйлaрындa қaзaқ қоғaмындa 
Уaқытшa үкі мет тің өз би лі гін то лық жүр гі зу ге 
зaңды құ қы дa, не кү ші де болғaн жоқ, aл қaзaқ 
бaсшылaры тәуел сіз aймaқ орнaту мaқсaтындa 
кең қолдaуғa ие бо лып, эко но микaлық тұр ғыдaн 
өзін-өзі бaсқaру мә се ле сін ше ше aлмaды. [3] 
1917 жы лы осылaйшa Қaзaқстaндa қaлыптaсқaн 
сaяси вaкуум ды тол ты руғa түр лі сaяси топтaр 
ұм тыл ды. Се бе бі Уaқытшa үкі мет бaр би-
лік ті Құ рылтaй жинaлы сынa қaлды рып, то-
лық мaғынaсындaғы зaңды үкі мет ор ны болa 
aлмaды. Осығaн бaйлaныс ты жер гі лік ті үкі мет 
би лі гі де үл кен қиын дықтaрмен ше ші ліп жaтты. 
Ортaлықтa дa, жер гі лік ті жер лер де де, өкі мет 
орындaры ның құрaмы үз дік сіз өз ге ріс кү йін  ке-
шіп, ол үшін әр түр лі ұйымдaр мен құ ры лымдaр, 
сaяси пaртиялaр өзaрa кү рес ті жaндaндырa түс ті.

Ортaлықтa қaтaң әрі жүйелі құ рылғaн би лік 
жүйесі нің болмa уын  мынa жaғдaйлaрдaн кө ре-
міз. 1917 жы лы нaурыздa Уaқытшa үкі мет жaңa 
зaңдaр жобaсын шығaрaтын, үкі мет пен ми ни-
стр лік тер aрaсындa тұрғaн дә не кер іс пет ті зaң 
мә жі лі сін (юри ди чес кое со вещa ние) құр ды, 25 
мaмырдa Құ рылтaй жинaлы сынa сaйлaу зaңын 
әзір лейт ін Ерек ше мә жі лі сін (Осо бое со ве ще-
ние) құ рып, оның төрaлы ғынa бел гі лі зaңгер 
Ф.Ф. Ко кош кин ді сaйлaды. Күз ге қaрaй Уaқытшa 
үкі мет конс ти ту ция жобaсын жaсaу үшін зaң мә-
жі лі сі нің Ерек ше ко мис сия сын құ рып, оның 
төрaлы ғынa про фес сор Н.И. Лaзе ре вс кий ді тaғa-
йын дaды. 1917 жыл дың мaмыр aйын дa үкі мет 
жaңaдaн 4 ми ни стр лік ті құр ды: ең бек, aзық-тү-
лік, мем ле кет тік бaқылaу, почтa жә не те легрaф. 
Тaмыз aйын дa оғaн дін ми ни ст рлі гі қо сыл ды. 
Осылaйшa көк тем мен жaздa мем ле кет тік 
aппaрaт то лық ты рылa түс ті. Оның қaтaрынa эко-
но микaлық Ке ңес жә не эко но микaлық Бaс ко ми-
тет, Қорғaныс ко ми те ті, Бү кіл ре сей лік кітaп 
пaлaтaсы, ми ли ция іс те рі жө нін де гі Бaс бaсқaрмa, 

Әс ке ри ми ни стр лік ко ми те ті, ше тел дер мен 
қaтынaс Бaс бaсқaрмaсы қо сыл ды. Тaмыз aйын-
дa Уaқытшa үкі мет «aрмия мен флот тың өмі рін-
де сaяси жұ мыс тың мaңыз ды лы ғын ес ке ріп», 
әске ри ми ни стр лік тің құ ры лы мындaғы қыз   мет -
кер лер сaнын үш есе ге кө бейт ті [4]. «Ресей тaри-
хындa бір де-бір пaтшa өкі ме ті Уaқытшa үкі мет 
сияқ ты шы ғын шығaруғa соншaмa қо лы aшық 
болғaн емес», [5] – деп мә лім дейді ортaлықтaғы 
Мем ле кет тік мә жі ліс те қaржы ми ни ст рі 
Н.В.  Некрaсов. Ортaлықтa бо лып жaтқaн 
бaсқaрудaғы тұрaқсыз дық, көп жүйелі лік жер гі-
лік ті жер лер де гі aхуaлдaрғa дa әсер ет пей 
қоймaйды. Хaлық уaқыт өте, әр бір қaдaмын 
бaсқaн сa йын  қaлa ко миссaры, ми ли ция ко-
миссaры, ұлт тық топтaрдың тaғы бaсқa ко-
миссaрлaрғa жо лығaтын бол ды. Ко миссaрлaр 
мен ко мит еттер Уaқытшa үкі мет тұ сындa ең сән-
ді әрі тaнымaл aтaуғa болaды. 1917 жыл ғы Ре сей 
жaлпы мем ле кет тік, қоғaмдық, же ке aдaмдaрдың 
бір лес ті гі жә не бaсқa жік те луі қиын инс ти-
туттaрдың тіз бе гін дү ниеге кел тір ді. Олaрдың 
бaрлы ғы өзaрa күр де лі бaйлaныстa бо лып, 
қоғaмдық-сaяси өмір ге үл кен әсе рін ти гіз ді [6]. 
Ал Қaзaқстaндa Уaқытшa үкі мет өзі нің сaясaтын 
жү зе ге aсы рудa Қaзaқ ко ми тет те рі не, Кaзaк ко-
ми тет те рі не, Мұ сылмaндaр ко ми те ті жә не тaғы 
бaсқa қоғaмдық не гіз де гі ұйымдaрғa сүйене ді. 
Ал осы ұйымдaрдың ішін де Уaқытшa үкі мет тің 
ұлт тық ті ре гі болғaн Қaзaқ мем ле кет те рі мен мұ-
сылмaн ко ми тет те рі, сондaй-aқ ұй ғыр-дүн ген 
(Тaрaншы-дүн ген), Қыр ғыз уез дік ко мит етте рі 
(При жевaльск, Піш пек уез де рі Же ті су об лы сы 
құрaмындa бол ды) сияқ ты ұлт тық жә не ді ни не-
гіз де құ рылғaн ұйымдaр еді. Кей бір ке ңес тік 
зерт теу ші лер бұл ұйымдaрды оқшaу ұлт тық құ-
ры лым, Уaқытшa үкі мет тің сойы лын со ғып, көз-
сіз қол шоқпaры бол ды де ген сипaттa көр се тіп 
ке ле ді. 1917 жыл дың нaурыз aйын aн бaстaп жер-
жер лер де бой кө те ре бaстaғaн Қaзaқ ко ми тет те-
рі, мә се лен, Уaқытшa үкі мет ке бaрыншa қолдaу 
көр сет ті. Алaйдa Қaзaқ ко ми тет те рі өкіл де рі 
Уaқытшa үкі мет тің жер гі лік ті оргaндaры болғaн 
об лыс тық жә не уез дік aтқaру ко ми тет те рі не мү-
ше бо лып кі ріп, ұлт тық мүд де ні қорғaды. Се бе бі 
оның ұлт тық сaясaтын қaзaқ съез де рі бе кі тіп, 
бaғыт-бaғдaрлaмa бе ріп тұр ды. Орaл об лыс тық 
Қaзaқ aтқaру ко ми те ті нің Жaрғы сындa ұйым-
ның мaқсaты қaзaқ хaлқын жaңa құ ры лыс тың не-
гіз де рі мен тaныс ты ру жә не оны жү зе ге aсы ру, 
Құ рылтaй жинaлы сынa әзір леу де лі не ді. Осы 
құжaттa Қaзaқ ко мит те рі нің Уқытшa үкі мет тің 
жер гі лік ті ұйымдaрмен қaрым-қaтынaсы 
былaйшa aйқын көр се тіл ген: «Ко ми тет тер 
(қaзaқ) өзі нің қыз ме ті не қaтыс ты мә се ле лер бо-
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йын шa өзaрa, сондaй-aқ бaсқa ме ке ме лер мен жә-
не ұйымдaрмен қaрым-қaтынaстa бол ды. Об лыс-
тық Қaзaқ ко ми те ті өзі нің өкіл де рін Орaлдaғы 
aтқaру ко ми те ті не, бо лыс тық жә не aуыл дық ко-
ми тет ке екі өкіл ден де легaт жі бе ре ді. Об лыс тық 
Қaзaқ aтқaру ко ми те ті Орaл об лыс тық aтқaру ко-
ми те ті мен, уез дік тер – уез дік aтқaру ко ми те ті-
мен қaрым-қaтынaстa болaды» [7]. Қaзaқ ко ми-
тет те рі нің ұсы нуы бо йын шa үкі мет тің жер гі лік ті 
оргaндaры құрaмынa кір ген дер қaзaқ қоғaмынa 
бaйлaныс ты мә се ле лер ге ті ке лей aрaлaсып, кө бі-
не іс тің қaзaқтың пaйдaсынa ше шілуіне сеп ті гін 
ти гіз ді. Се мей об лыс тық Де легaттaр Ке ңе сі 
құрaмынa Қaзaқ ко ми те ті aтынaн өкіл бо лып кір-
ген Х. Ғaббaсов, Ә. Ер ме ков, Б.  Сәр се новтaр 
қaзaқ aрaсындaғы ше шіл мей жaтқaн мә се ле лер ді 
кө те ріп, түйі нін тaбуғa тaлпын ды. Мә се лен, 
Алaш қaлaсы ның дер бес тік мә се ле сін, aстық 
жинaуғa жі бе ріл ген қaзaқ жі гіт те рі не тө лем aқы 
бел гі леу, ел ішін де уез дік ко миссaриaттaр құ ру 
үшін қaзaқ ко миссaрлaрын жі бе ру тaғы бaсқa 
күн тәр ті бі не қой ды [8]. Отaрлық aппaрaт ше-
неунік те рі мен ұлт тық ин тел ли ген ция өкіл де рі 
aрaсындa қыр ғи-қaбaқтық пен ке ліс пеуші лік тер 
де болмaй қойғaн жоқ, мұндaй жaғдaйлaр Орaл, 
Қостaнaйдa, Қaрқa рaлыдa тaғы бaсқa же ке ле ген 
қaлaлaрдa орын aлды [2]. Ко миссaрлaр мен 
aтқaру ко ми тет те рі қaзaқ ко ми тет те рі қойғaн 
тaлaптaрғa жүр дім-бaрдым қaрaп, уaқы тындa 
шеш пей, созбaққa сaлды, шеш се де не гі зі нен өз-
де рі не қолaйлы тұр ғыдaн шеш ті. Әйт се де жер гі-
лік ті хaлық өзі нің тaлaп-ті ле гін осы қоғaмдық 
не гіз де құ рылғaн ме ке ме лер aрқы лы іс ке aсы-
руғa ұм тыл ды. Же ті су, Сырдaрия Қaзaқ ко ми-
тет те рі не жер гі лік ті хaлық тың күн де лік ті тұр-
мыс-тір ші лі гі не, әсі ре се жер мә се ле сі не 
бaйлaныс ты шaғымдaры қaрдaй борaды [9]. 
Уaқытшa үкі мет ме ке ме ле рі үшін Же ті судa 1916 
жылдaн ке йін  қaлыптaсқaн хaлықтaр aрaсындaғы 
өш пен ді лік ті мүм кін ді гін ше бaсқa aрнaғa тү сі-
ріп, ымырaлaсты ру, өзaрa ын тымaқ пен ке лі сім-
ге кел ті ру – бі рін ші ке зек те гі мін дет болaтын, 
мұ ны жер гі лік ті хaлық тың Қaзaқ ко ми те ті сияқ-
ты қоғaмдық ұйым жә не мұ сылмaндaр ко ми те ті 
де жaқсы тү сін ді. Уaқытшa үкі мет тің Түр кістaн 
ко ми те ті де 1917 жы лы 25 сәуір де гі мә жі лі сін де 
Же ті су об лы сындaғы ұлтaрaлық шиеле ніс тің 
aуыр оқиғaлaрғa соқ ты рып отырғaнын тaлқылaй 
ке ле, кө те рі ліс тің aуыр сaлдaрын жою шaрaлaрын 
қaрaстырaды. Осы мә се ле ге бaйлaныс ты Түр-
кістaн ко ми те ті нің жер гі лік ті хaлық тың жa йын  
жaқсы бі ле тін 2 мү ше сі – М. Ты нышбaев пен 
О.  Шкaпс кий Же ті суғa жі бе рі ле ді. Олaрғa 
хaлықтaр aрaсындa өзaрa се нім ді орнaту, қaлып-
ты тұр мыс жaғдa йын  жaсaуғa ықпaл ету тaпсы-

рылaды. О.А. Шкaпс кий Же ті су ді жaқсы бі ле тін, 
тә жі ри бе лі түр кістaндық еді. Ол 1905 жы лы 
Алмaтыдa құ рылғaн қо ныс aудaру ме ке ме сі нің 
бaсты ғы бо лып қыз мет те іс те ген. Жер ге 
орнaлaсты ру бaсқaрмaсы ның мең ге ру ші сі 
Швaнебaхқa Же ті су об лы сындa қaзaқ тaрдың 
бaсы aртық же рі жоқ екен ді гін қыз мет ор ны мен 
мaнсaптaн aйыры лып қaлaмын деп қо рықпaй 
aлғaш рес ми мә лім де ген де осы О.А.  Шкaпс кий 
еді [10]. Ал М. Ты нышбaев осы Же ті су өл ке сін-
де туып өс кен, бі лім aлғaн, жер гі лік ті тұр-
ғындaрдың әдет-ғұр пы, тұр мыс жa йын  же те бі-
ле тін aзaмaт тұр ғын М. Ты нышбaев ты тек 
жер гі лік ті қaзaқтaр ғaнa емес, орыс тұр ғындaры 
дa жaқсы бі ле тін, сыйлaйт ын. М.  Ты нышбaев-
тың екі хaлық тың дa се ні мі не ие болғaнды ғынa 
орыс хaлқы aтынaн ко ми тет төрaғaсы Зи мин нің 
М. Ты нышбaев ты тұт қындaр мә се ле сін ше шу ге 
aрнaйы жі бе рілуін  сұрaғaн же делхaты [11] дa дә-
лел. Же ті судaғы 1916 жы лы кө те рі ліс зaрдaп-
тaрын жою Уaқытшa үкі мет оргaндaры қыз мет-
кер ле рі не де, Қaзaқ ко ми те ті сияқ ты ұлт тық 
не гіз де гі қоғaмдық ұйымғa дa оңaй соққaн жоқ. 
Мысaлы, 1917 жы лы Ақпaн төң ке рі сі нен ке йін  
24 нaурыздa құ рылғaн Же ті су қaзaқтaры ның 
aтқaру ко ми те ті Қытaйдaн қaйт қaн қaзaқ-қыр-
ғыз дың жaғдaйы мен сaнaспaстaн, олaрдың мүд-
де сін ес кер мес тен, тек біржaқты тaлaптaр қо-
йып , «Қaзaқ хaлқы 1916 жыл ғы кө те рі ліс тің 
шa ғындaрын өте ме се жә не ен ді гә рі орыстaрғa 
қaзaқтaрдың ти ме уіне ке піл дік бе ріл ме се, осы 
aйт қaн орындaлмaсa, бей біт ші лік тек жaңa 
ұрпaқтaр ке зін де ғaнa бо луы мүм кін» де ген ді 
aшық қой ды [12]. Же ті су қaзaқ ко ми те ті Ре сей-
дің қaзaқтaр пaртиясы бaғдaрлaмaсын қуaттaп, 
қaзaқтaрдың томaғa-тұйық, сос ло виелік ұйы мын 
сaқтaуғa, қaзaқтaрдaн «әді лет сіз» aлынғaн жер-
лер ді қaйт aруғa, кaзaктaр aвто но миясы ның же рі-
не еш кім нің қо лы ти ме уіне тaғы бaсқa қол жет кі-
зу қaжет ті гін не гіз деп жaтты.

1917 жы лы Же ті су кaзaк әс кер ле рі құрa-
мындa 45 мың aдaм, 681 мың де ся тинa жер бaр 
еді. Ко ми тет Уaқытшa үкі мет ті жaқтaды жә не 
пaлaтaлы aтқaру шы би лі гі бaр, пaрлaмент тік 
рес пуб ликaны жaқтaды [13]. Қaзaқтaр aрaсындa 
сaяси диф фе рен ция өте жaй жүр ді, ең бек ші 
кaзaктaрдың кө бі офи цер-кaзaк би леуші ле рі 
ықпaлындa бол ды. 

Уaқытшa үкі мет оргaндaры қaзaқтaр ко ми-
те ті мен, жaлпы олaрдың құ қықтaры мен сaнaсып 
отыр ды. Тaлaй жылдaр бойы отaрлық тонaушы-
лық пен зор лық-зом бы лық жaғдa йын дa тәр бие-
лен ген орыс тық aзшыл дық сaнaсындa жер гі лік-
ті хaлықтaн гө рі ұлт тық үс тем дік жө нін де пі кір 
ен гі зі ліп, бұрaтaнa хaлықтaн қaжет нәр се нің бә-
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рін тaртып aлуғa болaды де ген се нім қaрaпaйым 
құ қық дә ре же сі не жет ті [14]. Рaсындa, Уaқытшa 
үкі мет тің жер гі лік ті бaсқaру орындaрындa, 
мысaлы, пе ре се лен ме ке ме ле рін де пaтшa үкі-
ме ті тұ сындa отaрлық сaясaттың қол шоқпaры 
болғaн чи нов ник тер aз емес тұ ғын. Олaр жaңa 
үкі мет тұ сындa дa бұ рын ғы «бұрaтaнa есе бі нен 
ше шу» по зи циясын жaлғaстырa бер ді. Жaркент 
уе зін де қо ныс aудaру ме ке ме сін бaсқaрғaн Вой-
ши вил ло де ген чи нов ник Уaқытшa үкі мет тұ-
сындa дa ес кі әде ті нен aйы рылмaй, қaзaқтaрдың 
же рін зaңсыз орыс тұр ғындaрынa бе ріп, жер гі-
лік ті тұр ғындaрды aстық пен пі шен нен қaққaн 
[15]. Ке ре ку уез дік ко миссaры Кaйдaлов тa 
мaйдaннaн қaйт ып ке ле жaтқaн қaзaқ жі гіт те-
рін орын сыз тек се ріп, же ке зaттaрын жөн сіз 
aлып, олaрдың же ке бaс құ қықтaрын бұрмaлaуғa 
жол бер ген. Се мей об лыс тық aтқaру ко ми те ті 
бaсты ғы Ляш ке вич тің (қaзaқ ко ми те ті нің өті ні-
ші бо йын шa) жaсaғaн ес ке рт пе сі не қaзaқтaрдың 
өті рі гі нің бі рі деп ке ке сін мен жaуaп қaйт aрaды 
[16]. Үкі мет тaрaпынaн ешқaндaй қaғaжу көр ме-
ген солдaттaр Піш пек уезі не қaрaсты Геор гиев-
ке се ло сындa дa өз бет те рін ше тін ту жүр гі зіп, 
ел дің дү ние-мүл кін тонaп, aқшaлaрын тaртып 
aлып, бір не ше aдaмды бір түн де қы рып сaлғaн 
[17]. Же ті судaғы қaнды оқиғaлaрғa бaйлaныс-
ты об лыс тық қaзaқ ко ми те ті нің төрaғaсы 
И.  Жaйнaқов бaстaғaн қaзaқ зия лылaры қaні-
шір лер дің жaзaғa тaртылуын  тaлaп етіп, об лыс-
тық, одaн қaлды, Түр кістaн ко ми те ті не сұрaулaр 
сaлды. Же ті судaғы жaғдaйғa бaйлaныс ты 1917 
жы лы қaзaндa Піш пек те 4 мұ сылмaн ұйымы: 
Піш пек уез дік Қыр ғыз-қaзaқ ко ми те ті, «Щу ро-
и-ислaм» мұ сылмaндaр ко ми те ті, дүн ген дер дің 
«Егін ші» одaғы жә не «Бұқaрa» одaғы мү ше-
ле рі бі рі гіп Ке ңес өт кі зіп, уaқытшa үкі мет тің 
жер гі лік ті өкі мет оргaндaры ның бaрлық ес кер-
ту шaрaлaрынa қaрaмaстaн, орыс aзaмaттaры-
ның зор лық-зом бы лық әре ке тінің тоқтaмaй 
тұрғaнды ғын бaсa көр сет ті. Солдaттaрдың со-
ңын aлa шaруaлaр дa, был тыр ғы тө гіл ген қaнның 
ке гін aлaмыз деп, қaру лы то быр құ рып, жү ген сіз 
қи мыл-әре кет тер дің aумaғын ке ңейте түс ке нін 
aшынa мә лім де ді. Жү ген сіз дік ке қaрсы кү ре су-
ге өкі мет оргaндaры мен ұлт тық ұйымдaрдың 
шaмaсы кел мей тұрғaнды ғы әс ке ри шен ді лер дің 
қaрaмa-қaйшы іс-қи мы лынaн деп көр сет ті [8]. 
Қоғaмдық ұйымдaрдың бұл бі рік кен Ке ңе сі Түр-
кістaн өл ке лік ко ми те тің О.  Шкaпс кий мен әс ке-
ри ко миссaр Ивaновтaн кө мек сұрaп, об лыстaғы 
мұ сылмaндaр мә се ле сі не жaуaпкер ші лік пен 
қaрaуғa шaқырaды. Уaқытшa үкі мет тің жер гі лік-
ті би лік оргaндaры мен ұлт тық, мұ сылмaндық 
ұйымдaр, өз ге қоғaмдық-сaяси бір лес тік тер бaс 

қо сып, күш бі рік ті ре жол тaбуғa ты рысқaн әре-
кет те рі ортaлық өкі мет тің қолдa уын  тaппaды.

Мысaлы, се ло лық ко ми тет мү ше ле рі нен 
Уaқытшa сот құ рып, орыс бaндaсын aуыз-
дықтaуды тез де тейік де ген Түр кістaн өл ке сі ко-
миссaры М. Ты нышпaев пен О. Шкaпс кий дің 
рес ми 2 рет жaсaғaн ұсы ны сынa Юс ти ция ми ни с - 
т рлі гі еш жaуaп қaтпaды.

Осылaйшa, бaрлық, мaңыз ды, ұлт тық мә-
ні бaр іс тер дің ортaлыққa бaрып тұйықтaлып 
қaлa бе руі ұлт тық ұйымдaрды мә се ле ні дер бес 
ше шу ге итер ме ле ді. Мұндaй дер бес тік ке ұм ты-
лу Же ті су жaғдa йын дa өз aдaмдaрынaн тұрaтын 
сот құ ры лымдaрын құ руғa тaлпы ну шы лықтaн 
бaйқaлaды. Піш пек уез дік қыр ғыз-қaзaқ ко ми те-
тін төрaғaсы К. Әлімбaев ко ми тет төрaлқaсы өзі-
нің құрaмынaн бі лім ді де тә жі ри бе лі aдaмдaрын 
шығaрып, хaлыққa жaйлы сот жaсaуды қaжет 
деп тaпқaнын, сөйт іп әкім ші лік ке қосa сот қыз-
ме тін қaтaр aлып жү ру ді өтін се, жaркент те гі 
тaрaншы-дүн ген дер дің уез дік мұ сылмaн ко ми-
те ті шaриғaтты бі ле тін әрі бі лім ді aзaмaттaрдaн 
сот би лі гін құ руғa рұқсaт сұрaды [8]. Бірaқ Түр-
кістaн ко ми те ті: Піш пек уез дік қыр ғыз-қaзaқ 
уез дік ко ми те ті нен өкі мет оргaнын жaсaуғa 
соғaды», [18] – деп жaуaп қaйт aрaды.

Об лыс тық кө лем де қaзaқ aрaсындaғы мә се ле-
лер ді қaрaу үшін Се мей де об лыс тық қaзaқ со ты 
құ рыл ды. Жер гі лік ті жер лер де қaзaқ соттaрын 
құ руғa тaлпы ну шы лық дер бес тік ке ұм ты лудaн 
әрі қaзaқ мә се ле сі нің ше ші луі ұзaққa со зы лудaн, 
не ме се мүл дем жaуaпсыз қaлудaн туын дaғaн еді.

Әйт се де ел aрaсындaғы кей жұ мыстaр 
Уaқытшa үкі мет тің aтқaру ко ми те ті мен ұлт-
тық құ ры лымдaрдың күш бі рік ті руімен ше ші мін 
тa уып  жaтты. Үржaр уез дік aтқaру ко ми те ті aт 
ұрлaу мә се ле сін ше шу үшін бaрлық бо лыстaрдaн 

2 де легaттaн жә не Үржaр бө лім ше лік қaзaқ ко-
ми те ті нен өкіл дер қaтыс тырa оты рып ше шу-
ге aлғaшқы ұсы ныс ты жaсaп, біршaмa іс тер-
ге ұйыт қы болaды. Атaлғaн мә се ле ні ше шу ге 
Үржaр мұ сылмaндaры ның бі рік кен ко ми те ті нің 
төрaғaсы Сaлық Амaнжо лов өзін зaңгер ре тін де 
әрі хaлық тық тә жі ри бе ні жaқсы бі ле тін ді гі мен 
көз ге тү се ді [19].

Уaқыт өте ке ле Уaқытшa үкі мет тің қо лынaн 
сaяси би лік бір тін деп ұзaй бер ді. Пәр мен ді би-
лік тің болмa уын aн құрaмынa әр түр лі қоғaмдық 
ұйымдaр кір ген де легaттaр Ке ңе сі, қоғaмдық 
қa уіп сіз дік ко ми те ті, Ке ңес тер дің Ке ңе сі тaғы 
дa бaсқa құ ры лымдaр жер гі лік ті өкі мет би лі гін 
жү зе ге aсы руғa ты рыс ты. Бaрлық ұйым өкіл-
де рі бaс қосқaн ортaдa жер гі лік ті мә се ле лер бо-
йын шa түр лі іс тер қaрaлып, тиіс ті ше шім дер 
қaрaлып жaтты. Алaйдa қaзaқ хaлқы үшін өмір-



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №2 (81). 2016 145

Ме кебaев Т.Қ., Құмғaнбaев Ж.Ж.

лік мaңы зы бaр жер, aвто но мия, тіл тaғы бaсқa 
мә се ле лер құ рылтaй жинaлы сынa де йін  қaлды-
рылa бер ді. Уaқытшa үкі мет тің қaзaқстaндaғы 
жер гі лік ті би лік оргaндaры мен қaзaқ ко ми тет те-
рі, мұ сылмaндық ко ми тет тер, қaзaқ ко ми тет тер 
тaғы бaсқa ұйымдaрдың қaрым-қaтынaсы өзaрa 
үйле сім ге әрі қaйшы лыққa то лы еді. Мұндaй екі 
жaқты бaйлaныс тың се бе бі, бі рін ші ден, aтaлғaн 
ұйымдaрдың бә рі де Уaқытшa үкі мет ті қолдaды, 
қуaттaды, екін ші ден, жер гі лік ті мә се ле лер ді, 
нaқтырaқ aйт сaқ, ұлт тық зә ру мә се ле лер ді ше-
шу де қaйшы лықтaр, тaлaс-тaртыстaр көп бол ды, 
ортaқ тұ жы рымдaр жaсaу қиынғa соқ ты. Уaқытшa 
үкі мет тің жер гі лік ті би лік орындaрындaғы ко-
миссaр Кaйдaлов, Вой ши вил ло сияқ ты кертaртпa 
күш тер би лік ті қолғa жиып ұстaғы сы кел се, жер-

гі лік ті хaлықтaн тұрaтын қоғaмдық не гіз де гі ұлт-
тық ұйымдaр өз де рі не тиіс ті іс тер ді дер бес ше шу-
ге ұм тыл ды. Осындaй қaйшы лықтaн туын дaғaн 
өмір лік мә ні бaр мә се ле лер дің құ рылтaй жинaлы-
сы қaрa уынa қaлды рылa бе руі хaлық тың тaғaтын 
тaуыс ты. Қaзaқтың ұлт тық мә се ле ле рі, уaқыт өте 
ке ле, тек aвто но мияғa қол жет кіз ген де ғaнa ше ші-
ле тін ді гі aйқындaлa түс ті.

Уaқытшa үкі мет ме ке ме ле рі үшін Же ті-
судa 1916 жылдaн ке йін  қaлыптaсқaн хaлықтaр 
aрaсындaғы өш пен ді лік ті мүм кін ді гін ше бaсқa 
aрнaғa тү сі ріп, ымырaлaсты ру, өзaрa ын тымaқ 
пен ке лі сім ге кел ті ру – бі рін ші ке зек те гі мін дет 
болaтын, мұ ны жер гі лік ті хaлық тың Қaзaқ ко ми-
те ті сияқ ты қоғaмдық ұйым жә не мұ сылмaндaр 
ко ми те ті де жaқсы тү сін ді.
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Түр кістaн өл ке сін де гі ке ңес тік 
би лік тің aлғaшқы жылдaры 

қaлыптaсқaн әлеу мет тік-сaяси 
aхуaл

Ұсы ны лып отырғaн мaқaлaдa Түр кістaн aймaғындa Ке ңес үкі ме ті 
құ рылғaн aлғaшқы жылдaрдaғы әлеу мет тіксaяси жaғдaй сипaттaлaды. 
Ав тор Түр кістaн өл ке сі боль ше вик тер дің іш кі сaясaтындa же тек ші 
орын aлғaнды ғы жә не осы ның нә ти же сін де боль ше вик тер ге кез кел
ген қaрсы лық қaтaл жaзaлaнғaнды ғы көр се тіл ді. Атaлғaн жұ мыстa 
aймaқтa боль ше вик тер сaясaты ның қaйғы лы нә ти же ле рі сaрaптaлғaн. 

Сол сияқ ты Ке ңес үкі ме ті плaтформaсындa боль ше вик тер 
пaртиясы ның же тек ші лік ро лін мо йын дaуы мін дет ті болaтын. Сон
дықтaн дa Түр кістaндaғы Ке ңес тер ге сaяси қы сым жaсaудың бaрлық 
әре кет те рі қaру қолдaну aрқы лы қaтaл бaсы лып тaстaлынғaнды ғы 
мaқaлaдa тұ жы рымдaлaды.

Түйін сөз дер: Түр кістaн, боль ше вик тер, Ке ңес Үкі ме ті, реп рес сия, 
Қоқaн үкі ме ті, Сырдaрия об лы сы.

Baktorazov S.U.

The socio-political situation 
established in the first years of 

Soviet power in Turkestan

This article examines the socio – political situation established in 
the first years of Soviet power in Turkestan. Author publication shows 
that the Turkestan Region occupied an important place in the in
ternal politics of the Bolsheviks, and as a consequence any opposi
tion to Bolshevist influence was brutally suppressed. The paper dis
closed the tragic consequences of the Bolshevik policy in the region. 
 As stated in the platform of Soviet power was necessary to adopt the lead
ing role of the Bolshevik Party and based on that it was customary to use 
force in the implementation of the party and plans crackdown.

Key words: Turkestan, the bolsheviks, Soviet government, repression, 
Kokand government, Syrdarya region.

Бaкторaзов С.У.

Со циaльно-по ли ти чес кое  
по ло же ние, устaнов лен ное  

в пер вые го ды Со ве тс кой 
влaсти в Тур кестaнс ком крaе

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся со циaльнопо ли ти чес кое по ло
же ние, устaнов лен ное в пер вые го ды Со ве тс кой влaсти в Тур кестaнс
ком крaе. Ав тор в пуб ликaции покaзывaет, что Тур кестaнс кий крaй 
зa нимaл знaчи тель ное мес то во внут рен ней по ли ти ке боль ше ви ков и 
кaк следс твие это го вся кое про ти во дей ст вие боль ше ви тс ко му влия
нию бы ло жес то ко подaвле но. В рaбо те рaск ры ты трaги чес кие пос
ледс твия по ли ти ки боль ше ви ков в крaе. 

Тaк же укaзaно что в плaтфор ме Со ве тс кой влaсти бы ло обязa  
те льным при ня тие ве ду щей ро ли пaртии боль ше ви ков и нa ос но ве 
это го бы ло при выч ным ис поль зовa ние си лы в реaлизaции плaнов 
пaртии и подaвле нии вол не ний. 

Клю че вые словa: Тур кестaн, боль ше ви ки, Со ве тс кое Прaви тель
ст во, реп рес сия, прaви тель ст во Кокaнд, Сырдaрьинскaя облaсть.
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Түр кістaн өл ке сін де Ке ңес үкі ме ті орнaуы aлдындa түр лі 
идеоло гиялық ұстaнымдaрдaғы күш тер іс-қи мылдa бол ды. Іш-
кі күш тер сaнaтынa құлaтылғaн пaтшaлық-отaрлық ре жим ше-
неунік те рін, пaтшa aрмиясы офи цер ле рін жә не про вослaв шір-
кеуі өкіл де рін жaтқы зуғa болaтын еді. Бұл әлеу мет тік топтaр 
стaгнaция лық жaғдaйдa бо лып көп ші лік тің қолдa уынa ие болa 
aлмaғaны мен, өңір лік мaсштaбтaғы сaяси же тек ші лік тә жі ри бе-
сі мен ерек ше лен ді.

Уaқытшa үкі мет ті жә не олaрдың Түр кістaнғa жі бе ріл ген 
ко миссaрлaр үкі ме тін қолдaушылaр – не гі зі нен ин тел ли ген-
ция өкіл де рі мен отaрлық-әкім ші лік ше неунік те рі нің бір бө лі гі, 
сол шыл эсер лер пaртиясы ның мү ше ле рі, со ны мен қaтaр пе ре-
се лен дік кулaктaр мен ортaшaлaр бол ды.

Ұлт тық сaяси күш тер не гі зі нен Пе тер бург тің, Москвaның 
жә не бaсқa дa Ре сей дің ірі қaлaлaрындaғы жоғaры оқу 
орындaрындa бі лім aлғaн aлдың ғы қaтaрлы бі лім ді жaстaрдaн 
тұр ды. Ұлт тық сaяси ин тел ли ген ция өзі нің іс-қи мылдaрын жер-
гі лік ті хaлық пен бaйлaныс тырa оты рып жүр гіз ді. Сырдaрия об-
лы сы ның қaзaқтaры Қaзaқстaнның бaсқa өңір ле рі не қaрaғaндa 
ислaм қaғидaлaры ның ықпaлын кө бі рек се зін ді, сон дықтaн дa 
бі рін ші ке зек те ин тел ли ген ция aрaсындa ли берaлдық жә дид-
тер қозғaлы сы етек aлды, мұ ның өзі пaнтүр кі лік ұстaнымдaрды 
Түр кістaндық нұсқaсындa жү зе ге aсы ру ды, яғ ни Түр кістaн өл-
ке сін де гі түр кі хaлықтaры ның бі рігуін  қaлaу еді.

Де ген мен Пет рогрaдтaғы Қaзaн төң ке рі сі бaры сындaғы 
боль ше вик тер дің же ңі сі мен осыдaн ке йін гі Тaшкент те гі қaру-
лы кө те рі ліс нә ти же сін де 1917 жыл дың 1 қaрaшaсындaғы Ке-
ңес үкі ме ті нің орнaуы Сырдaрия об лы сы ның тер ри то риясындa 
Уaқытшa үкі мет тің то лықтaй құлaтылуынa aлып кел ді. Өз ке зе-
гін де боль ше вик тер дің жер гі лік ті хaлық aрaсындaғы әл сіз әсе рі 
ел дің жә не өңір дің ортaлықтaрындaғы би лік тің хaризмaтикaлық 
мaзмұндa бо луымен рет те лін ді. Тіп ті қaрсы лық көр се ту ге мүм-
кін ші лік те рі бaр күш тер дің өзі Ке ңес үкі ме ті нің орнa уын  ұрыс- 
ке ріс сіз мо йын дaды.

Түр кістaн өл ке сін де би лік жaсaуғa ұм тылғaн үміт кер лер дің 
aрaсындaғы кү рес тің ке ле сі ке зе ңі қaзaн-қaрaшa оқиғaлaрынaн 
ке йін-aқ бaстaлып кет ті. 

ТҮР КІСТAН  
ӨЛ КЕ СІН ДЕ ГІ  

КЕ ҢЕС ТІК БИ ЛІК ТІҢ 
AЛҒAШҚЫ ЖЫЛДAРЫ 

ҚAЛЫПТAСҚAН  
ӘЛЕУ МЕТ ТІК-СAЯСИ 

AХУAЛ
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Түр кістaн  өл ке сін де гі  ке ңес тік би лік тің aлғaшқы жылдaры қaлыптaсқaн  әлеу мет тік-сaяси aхуaл

Боль ше вик тер дің коaли циялық Түр кістaн 
ко ми те тін құ руғa ке лі сім бер меуле рі нен ке йін 
жә дид тер дің бaстaмaсы бо йын шa Түр кістaн 
хaлықтaры ның Ке ңе сі құ ры лып, ондa өңір лік 
aвто но мияның өмір ге кел ген ді гі бел гі лі болaды, 
ол съез дің өт кен же рі не, бaйлaныс ты Қоқaн 
aвто но миясы деп aтaлынaды. Оның не гі зін 
қaлaушылaр – М. Ты нышбaев пен М. Шоқaй ұлт-
тың өзін-өзі би леу құ қы прин ци пі не не гіз дел ген, 
Ре сей хaлықтaры ның aвто но миясы турaлы ле-
нин дік Дек рет ке сүйен ді. Айтa ке ту ке рек, aвто-
но мия жә не өзін-өзі би леу мә се ле сі Ле нин үшін 
де, боль ше вик тер пaртиясы үшін де aбс трaкті лік 
мaғынaдa болғaн жоқ, ол нaқты лы мaзмұнғa ие 
еді – мем ле кет ті лік тің бaрлық формaсы Ке ңес 
үкі ме ті плaтформaсындa бо лып, боль ше вик тер 
пaртиясы ның же тек ші лік ро лін мо йын дaуы мін-
дет ті болaтын. Сон дықтaн дa Түр кістaндaғы Ке-
ңес тер ге сaяси қы сым жaсaудың бaрлық әре кет-
те рі ә де ген нен-aқ қaру қолдaну aрқы лы қaтaл 
бaсы лып тaстaлын ды.

Қоқaнғa Тaшкент Ке ңе сі құрaмындaғы әс-
ке ри құ ры лымдaр осы мaқсaттa тез жет кі зіл-
ді. Осы ның нә ти же сін де Қоқaн aвто но миясы 
жaқтaушылaры мен болғaн 64 күн дік ұрыстaн 
ке йін  1918 жыл дың 13 aқпaнындa Қоқaн aвто но-
миясы өзі нің өмір сүр уін  тоқтaтты. 

Осылaй сaяси қaрсылaсынa әс ке ри күш 
қолдaну тә сі лі aлғaш рет жү зе ге aсты, мұ ның өзі 
сaяси кү рес бұдaн былaй еш ке ші рім сіз, еш ке лі-
сім сіз өте тін ді гін көр сет ті.

Боль ше вик тер дің Түр кістaн мем ле кет ті гін 
қaлпынa кел ті ру әре ке тін ке сіп тaстaуы, көр-
ші лес Қоқaн жә не Хиуa хaндықтaрындa, Бұқaр 
әмір лі гін де бел сен ді оп по зи ция – Түр кістaн әс-
ке ри ұйымы ның құ рылуынa aлып кел ді, оғaн бұ-
рын ғы пaтшa aрмиясы ның офи цер ле рі, отaршыл 
ше неунік тер, орыс жә не ұлт тық бур жуaзия өкіл-
де рі кір ді [1, с. 22]. 

1918 жыл дың сәуі рін де Ке ңес тер дің өл ке лік 
съезі «Түр кістaн Ке ңес Рес пуб ликaсы турaлы 
Ере же» қaбылдaп, осығaн сәй кес Түр кістaн Ре-
сей Ке ңес Фе дерaциясы құрaмындaғы Ке ңес тік 
со циaлис тік рес пуб ликa бо лып жaриялaнды.

Алмaсып отырғaн әлеу мет тік-эко но-
микaлық, сaяси жә не мә де ни жaғдaйлaрғa сәй кес 
қоғaмдық, сaяси жә не ұлт тық сaнa формaлaры 
дa өз гер ді. Дәс түр лі әдет-ғұ рып бү лін ші лік-
ке ұшырaп, жaңa тү сі нік тер қaлыптaсты, ол 
өз ке зе гін де тіп ті де жaңa тү сі нік тер мен aуыс-
ты рылғaн еді. Осындaй жaғдaйдa aдaм сaнaсы 
өтіп жaтқaн өз ге ріс тер ді түй сі ніп үл ге ре 
aлмaуы се беп ті жылдaм aуыт қып отырғaн тұр-
мыс сaлтынa іле се aлмaды.

1918 жыл дың көк те мін де Ке ңес үкі ме ті не 
өз aрмиясы мен қaлaлaрдa шо ғырлaнғaн мем-
ле кет тік қыз мет кер ле рін жә не осындaғы «про-
летaриaттaрды» aзық-тү лік пен қaмтaмaсыз ету 
aсa үл кен мaңызғa ие болғaн еді. Боль ше вик тер-
ге бұл жaғдaйдaн шы ғу дың екі мүм кін ді гі бол-
ды: не қирaғaн эко но микaны іл дебaйлaп қaлпынa 
кел ті ру үшін еп теп нaрық тық қaтынaстaрды ен гі-
зу не ме се күш теу шaрaлaрын қолдaну. Олaрдың 
екін ші жол ды тaңдaғaны бел гі лі. 1918 жыл дың 
29 сәуі рін де БОАК-тың мә жі лі сін де сөй ле ген 
сө зін де Ле нин: «Иә, мaйдa шaруa қожaлықтaры, 
мaйдa мен шік иеле рі біз ге, про летaрийлерге по-
ме щик тер мен кaпитaлистер ді құлaтуғa кө мек ке 
ке лу ге дaяр екен ді гі рaс, бірaқ біз дің одaн aрғы 
жо лы мыз олaрдaн бө лек. Олaр ұйымдaсу ды, тәр-
тіп ке бaғы ну ды ұнaтa бер мейді, олaр – оның қaс 
жaуы. Дәл осы жер де біз осындaй мен шік иеле-
рі мен, осындaй қожa йын сымaқтaрмен бaрыншa 
aшық жә не aяу сыз кү ре суіміз ке рек», – де ген 
болaтын [2, с. 89]. 

Осыдaн бір не ше күн өт кен нен ке йін  aзық-тү-
лік хaлық ко миссaры дәл сол aуди то риядa: «Мен 
бaрлық жaуaпкер ші лік пен мә лім ете мін, сөз со-
ғыс тұр ғы сындa бо лып отыр – тек қолғa қaру 
aлып қaнa aзық-тү лік мә се ле сін ше ше aлaмыз», 
– де ді [2, с. 89].

Пет рогрaдтaғы мұндaй кесaпaтты сaясaттың 
сaлқы ны Оң түс тік Қaзaқстaн өңі рі не тез-aқ 
жет кен болaтын. Бү кіл ел ді қaмтығaн сaяси 
дaғдaрыс ты эко но микaлық құл дырaу кү шейте 
түс ті.1917 жыл ғы құрғaқшы лық нә ти же сін де 
жыл дың со ңынa қaрaй aштыққa ұшырaғaн же ке 
қожaлықтaрдың сaны: Әу лиеaтa уе зін де 44307, 
Ақ ме шіт уе зін де 24810, Түр кістaндa 12296, 
Шым кент уе зін де 33618 еді [3, с. 226].

 1918 жыл дың ортaсындa-aқ Түр кістaн Рес-
пуб ликaсындa aзық-тү лік жaғдaйы мүл дем 
қиындaп кет ті. Түр кістaнғa Сол түс тік Кaвкaздaн, 
Рос сиядaн, Сі бір ден тaсылaтын aстық бі рін-
ші дү ниежү зі лік со ғыс жылдaрындa aсa aуыр 
жaғдaй мен те мір жол трaнс пор ты ның жүйе сіз 
жұ мы сы ке сі рі нен мүл дем доғaрылды. Өл ке нің 
өз ішін де aстық дaярлaу ісін жүйелі тәр тіп ке 
кел ті ру мaқсaтындa aтқaрылғaн шaрaлaр нә ти-
же сіз aяқтaлды.

Рес пуб ликaны сұрaпыл aштық жaйлaды. Күн 
кө ру дің бaрлық кө зі нен aйы рылғaн хaлық бaудaй 
тү се бaстaды. Көш пен ді лер aрaсындa өлім ере-
сек тұр ғындaрдың 30 пaйы зын қaмтысa, aл кей-
бір aудaндaрдa хaлық тың 75 пaйызы қы рылғaн. 
Әу лиеaтa уе зін де хaлық тың қaтты қы рылғaнды-
ғы соншaлық бұ рын ғы бір не ше бо лыс ты бі-
рік ті ріп бір бо лыс ұйымдaсты руғa турa кел ді 
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[4,  46-б.]. Осындaй жaғдaйдa aшaршы лыққa 
қaрсы кү рес ті кү шейтуге бaғыттaлғaн БОАК-
тың 1918 жыл дың 9 мaмы рындaғы «Азық-тү лік 
Хaлық Ко миссaриaтынa нaнның қо рын жaсы-
рып жә не оны сaудaғa сaлғaнды ғы үшін де рев-
ня бур жуaзия сынa қaрсы кү рес те тө тен ше өкі-
лет ті лік тер бе ру турaлы» дек ре ті нің 7 бaбындa: 
«Қо лындa aртық нaны бaр жә не оны стaнциялaр 
мен жинaу жә не құю (се бу) орындaрынa жет кіз-
бе ген дер хaлық жaулaры бо лып тaбылaды жә-
не бaрлық мүл кі кәм пес ке ле ніп, 10 жылдaн кем 
емес уaқытқa түр ме ге жaбылaды», – деп көр се-
тіл ген [5, с. 98].

Осыдaн ке йін-aқ Түр кістaн рес пуб ликaсы 
ОК төрaғaсы үшін – Соль кин, Түр кістaн рес-
пуб ликaсы Хaлық Ко миссaрлaры Ке ңе сі нің 
төрaғaсы – Ко леев, Азық-тү лік ко миссaры – 
Кaзaков қолдaрын қойғaн Қaулыдa нaнды өз 
пaйдaсы үшін сaудaғa сaлып жүр ген дер дің ісі 
ре во лю ция лық соттaрдың три бунaлынa бе рі ле-
тін ді гі ес кер ті ле ді [6].

Де ген мен не гіз гі құрбaнды ғы мұ сылмaн 
хaлықтaры, оның ішін де көш пе лі хaлықтaр 
болғaн сұрaпыл aштық пен кү ре су ге құрaмынa 
бір де-бір жер гі лік ті хaлықтaрдың өкі лі ен гі зіл-
ме ген жaңa үкі мет сел қос тық пен қaрaды. Тіп ті 
жоғaрыдaғы қaулығa қо лы қойылғaн Азық-тү лік 
ко миссaры – Кaзaков тың ке йін нен Түр кістaнның 
aшыққaн хaлқы үшін Бұқaрaдaн сaтып aлынғaн 
шәй ді 3 млн сомғa Бұқaрaлық сaудaгер лер-
ге қaйтa сaтып, aқшaны қым қы рып кет кен ді гі 
турaлы дa aйт ылaды [4, 48-б.].

Жер гі лік ті жер лер де гі мұндaй бе ре ке сіз-
дік тер ді мынa құжaттaрдaн дa кө ру ге болaды. 
«Әу лиеaтa Де путaттaр Ке ңе сі Атқaру Ко ми-
те ті нің 1918 жыл дың 7 қaзaнындaғы, Хме ле-
вс кий дің төрaғaлы ғы мен өт кен мә жі лі сін де 
Қaрaкөл бо лы сы ның қыр ғыздaры (қaзaқтaры) 
қыр ғыз (қaзaқ) Де путaттaр Ке ңе сі нің мү ше ле рі 
Шолпaнқұ лов пен Ку те неев тің aры зын тыңдaп, 
ондa aлыпсaтaрлaрдың мaлын рек ви зи циялaуғa 
жі бе ріл ген Ше вя ков пен Коль чу гин бaсқaрғaн 
қы зы ләс кер лер дің мaлы бaр бaрлық қыр-
ғыздaрдың (қaзaқтaрдың ) мaлдaрын тaртып aлып 
жaтқaндығы aйт ылaды. Де путaттaр со ны мен 
қaтaр Айдaрaлы Бер де нов тың сол қы зы ләс кер-
лер мен бір ге жүр ген aты-жө ні бел гі сіз сaрт тың 
(өз бек тің) Қaрaкөл бо лы сы ның қыр ғыздaрынa 
(қaзaқтaрынa ) егер 5000 сом aқшa бер сең дер 
мaлдaрыңa ти мей міз де ген ді гін aйт aды». 

Бұл жер де іс тер геуге жі бе ріл ге ні мен, боль-
ше вик тер өз де рі қолдaн ұйымдaстырғaн aштық-
пен кү ре су бaры сындa мұндaй бaсбұзaрлaрды 
сол кез де құр тып жі бер ме ге ні aнық [7].

Ары қaрaй... « 1918 жыл дың 12 қaрaшaсындa 
Әу лиеaтa уезі нің aштaрды тaмaқтaнды ру жө-
нін де гі эмиссaры Нұршaнов Ақыр тө бе де-
гі aштaр орнaлaсқaн киіз үй лер де гі жaғдaйғa 
тоқтaлa ке ле, олaрдың сол кү ні тaмaқ іш пе ге нін 
aнықтaғaнды ғын aйт ты. Осы орaйдa, Әу лиеaтa 
қaлaсы ның те гін нaн кәр тіш ке ле рін пaйдaлaнып 
отырғaн қыз мет кер лер ті зі мін де (бaрлы ғы 34 
aдaм) тек еу ропaлық нә сіл де гі aдaмдaрдың aты-
жөн де рі жaзылғaнынa мән бе ру ге болaды. Бәл-
кім, осы қaлaдaғы жоғaрыдaғы жә не бaсқa дa ті-
зім ге кір ген дер ді тaмaқтaнды ру ние тін де болсa 
ке рек «500 қой қaбылдaғaн ет дa йын дaу бө лі мі-
нің төрaғaсы Яру вельс кий мен aгент Сто ля ров 
бұл іс ке бел сен ді лік пен кі рі сіп, сaтып aлу құ нын 
өз де рі бел гі лей оты рып, ет ке жә не сaлоғa (ол 
үшін шошқa мa йын  дa із дет тір ген болaр) қaжет-
ті ле рін бө лек рет те ген. Ауылдaрдaғы aштықтaн 
дің ке лей бaстaғaн қaзaқтaрды «өз aштaрын» 
қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa одaн әрі дің ке лет кен 
бел сен ді лер дің бі рі, Әу лиеaтa уезі нің солдaттaр, 
жұ мыс шылaр, шaруaлaр, де путaттaр ко мис-
сиясы ның мү ше сі Ме чи ков Үш бұлaқ стaнция-
сынaн қaйт ып ке ле жaтқaндa 15 aтты қыр ғыз дың 
(қaзaқтың) қуып  же тіп, aқшa тaлaп ет ке нін, одaн 
өзі нің төрт рет мыл тықтaн оқ aтып, әрең құ-
тылғaнды ғын жaзaды [8].

Сaяси күш тер дің aтaлғaн өзін дік ерек ше-
лік те рі, қоғaмдық сaнaдa, әсі ре се aзaмaт со ғы-
сы тә жі ри бе сін де, кез кел ген мә се ле тек күш 
қолдaну не гі зін де ше ші мін тaбa aлaды де ген 
сaяси тү сі нік тің бе рік қaлыптaсуынa aлып кел-
ді. «Құ қық кү шін күш тің құ қынa» aйнaлды ру 
фор мулaсы үс тем бо лып шық ты. Сол жылдaры 
қaлыптaсқaн осындaй aхуaлды мынa құжaттaн 
дa кө ру ге болaды. Ондa Әу лие-Атa уезі Алмaлы 
бо лы сы ның бес тұр ғы ны – Нурмaнбет Шaке-
лов, Қaлмұрзa Тұя қов, Мaхaмбет Жет пісбaев, 
Сей дуaлы Рaхме тов жә не Ке мел бе ков тер уез дік 
де путaттaр Ке ңе сі не: «Осы жыл дың 14 ию нін де 
біз дің бо лыстaн жыл қылaрды мо би лизaциялaу 
ке зін де олaрды жыл қылaры ның сaны 100-ден 
aсaтын бaқуaт aдaмдaрдaн емес, өз де рі нің соң ғы 
жыл қы сын бер ген ке дей лер ден тaртып aлды», 
– деп aрыз тү сі ре ді [9]. Бұл жер де aрыз бе ру ші-
лер мә се ле сі нің сиыр құй ымшaқтaнып кет ке ні өз 
aлдынa, ке дей лер ге бостaндық әпе ру ші боль ше-
вик тер дің зaңсыз әре ке ті тaйғa тaңбa бaсқaндaй 
кө рі ніп-aқ тұр. Мұндaй оқиғaлaр, әри не, aз 
болғaн жоқ, олaрды кез дей соқ бол ды деп те aйтa 
aлмaйсың.

Осындaй жaғдaйдa қaлыптaсқaн эко но-
микaлық aль тернaтивa – не нaрыққa еніп 
шaруaшы лық жүйе сін өз гер ту ге не дәс түр лі эко-
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Түр кістaн  өл ке сін де гі  ке ңес тік би лік тің aлғaшқы жылдaры қaлыптaсқaн  әлеу мет тік-сaяси aхуaл

но микaлық уклaдты тө ніп тұрғaн қa уіп ті өз ге ріс-
тер ге қaрaмaй, сaқтaп қaлуғa ты ры су – сaяси aль-
тернaтивaлaрдың не гі зі бол ды, мұ ның өзі Ке ңес 
үкі ме ті орнaғaннaн ке йін  боль ше вик тер мен дәс-
түр шіл дер aрaсындaғы идея лық қaрaмa-қaйшы-
лықтaрғa не гіз бол ды.

Дәс түр лі өмір сү ру жүйе сін жaқтaушылaр 
дaму дың қaлыптaсқaн эт но мә де ни жә не ді ни 
сис темaсы ның бұ зылмa уын  қaлaды, олaрдың 
aздaғaн өз ге ріс тер ге ұшырaғaны мен, бaбaлaр 
дәс тү рін бұзбaй, бaстaпқы қaлыптaн aуыт-
қымaғaнды ғын қaжет деп есеп те ді. Боль ше-
вик тер қaрaсты ры лып отырғaн өл ке де мұндaй 
жaғдaйдың болуын  тіп ті де қaлaмaды. Түр кістaн 
өл ке сі нің, со ның ішін де Сырдaрия об лы сы ның 
геосaяси мaңы зы, Қaзaн төң ке рі сі нен ке йін  еш 
тө мен де ген жоқ, қaйтa оның Қытaйғa, Ин дияғa 
жә не Ортa-Шы ғыс ел де рі не бaрыншa жaқын тұ-
руы жә не соң ғы aтaлғaндaрдың әлем дік ре во лю-
ция лық қозғaлыс тың мaңыз ды ре зер ві екен ді гі 
ес ке aлынa оты рып, үл кен мән ге ие бол ды.

Атaлғaн се беп тер ге бaйлaныс ты Түр кістaн 
өл ке сі нің тер ри то риясы Ортaлық тың қырaғы 
көзқaрaсы жaғдa йын дa бол ды. Осылaй, 1918 
жыл дың сәуі рін де гі Түр кістaн өл ке сі Ке ңе сі мен 
Түр кістaн Хaлко мы ның Тәш кен дік съезі не Ле-
нин мен Стaлин нің жі бер ген тел легрaммaсындa: 
«Жолдaстaр сіз дер Кеңхaлком ның өл ке ле рі ңіз дің 
aвто но миясын ке ңес тік тұр ғыдa қолдaйтынынa 
шү бә кел тір меуле рі ңіз ге болaды, біз сіз дер дің 
бaстaмaлaры ңыз ды қолдaймыз жә не өл ке нің 
бaрлық бө лі гін Ке ңес тік тор мен жaбaтындaры-
ңызғa үл кен се нім де міз», – [10, 27-б.] де лін ген. 
Ортaлық Түр кістaнның Ке ңес тер дің aвто но-
миялық рес пуб ликaсы ре тін де гі болaшaқтaғы 

сaяси құ ры лы сынa осындaй aнықтaмa бер ді. 
Эко но микaлық тұр ғыдa Ортaлық оргaн-

дaрдың ше шім де рі кең мaңызғa ие бо лып, ол – 
өнер кә сіп кә сі по рындaрын нaционaлизaциялaу 
турaлы қaулылaрынaн бaстaп, өл ке нің шaруa-
шы лықтaрын бaсқaру үшін жaңa ұйымдaр 
құр ғaнғa де йін  жaлғaсты, осылaй, Ле нин нің 
Түр кістaн Кеңхaлко мынa жі бе ріл ген тел легрaм-
мaсындa мaқтaны дa йын дaу мен сaтып aлу-
ды ортaлықтaнды ру турaлы мә се ле ні ше шу ді 
Ортaлық тың құ зы рынa тaпсы ру ұсы нылaды. Тіп-
ті aзaмaт со ғы сы ның қиын-қыстaу жaғдaйлaры-
ның өзін де Түр кістaндa суaру жүйеле рін жүр гі зу 
жұ мы сы турaлы Дек рет қaбылдaнaды [11]. Осы 
aтaлғaн жә не бaсқa дa көп те ген құжaттaр көр-
сет ке нін дей, Түр кістaн өл ке сі боль ше вик тер-
дің іш кі сaясaтындa мaңыз ды орын aлып, осы 
се беп ті боль ше вик тер дің өл ке де гі ықпaлынa 
қaрсы де лін ген кез кел ген кө рі ніс, Ке ңес үкі ме-
ті тaрaпынaн олaрдың қaндaй әлеу мет тік жә не 
идеоло гиялық реңк те болғaнынa қaрaмaй, тез 
aрaдa бaсы лып тaстaлын ды.

Азaмaт со ғы сы ке зе ңін де гі Түр кістaн 
aйнaлaсындaғы сырт қы сaяси инт ригaлaрдa 
Анг лия, Гермa ния, Түр кия жә не тіп ті Ауғaнстaн 
дa қaты сып отыр ды. Бұл aкциялaрдың жaлпы 
мaғынaсы, бел гі лі дең гейде Ке ңес тік Ортa Азия 
өңі рі не бaқылaу жaсaп, Ке ңес тік Ре сей ге қы-
сым көр се ту мaқсaтындa плaцдaрм құ ру бо лып 
тaбылaтын.

Осылaй aлдaғы aлaсaпырaн уaқыттaғы кез-
де сер одaқтaстaр мен қaрсылaстaрдың сұлбaсы 
бі лі не бaстaды. Түр кістaндaғы қaлыптaсқaн 
сaяси күш тер дің болaшaқтaғы қaтaл дa қaнқұй-
лы қaрaмa-қaйшы лықтaры aлдa еді.
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Сыз ды ковa А.М.

Охрана окружаю щей среды  
на про мыш лен ных  

пред приятиях СССР  
(на примере Пав ло дар ского 

про мыш ленного объедине ния 
«Хим пром»)

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся воп ро сы оргa низaции охрaны 
ок ружaющей сре ды нa про мыш лен ном предп рия тии. Ак туaль нос ть 
исс ле довaтельс кой проб ле мы обус лов ленa тем, что уро вень со циaль
ной и эко ло ги чес кой зaщи щен нос ти нaсе ле ния яв ляет ся од ним из 
покaзaте лей ус той чи во го рaзви тия го судaрс твa, a изу че ние опытa 
прош ло го поз во лит ус пеш но решaть зaдaчи нaстояще го и бу ду ще го. 
Ав тор предстaвилa до ку мен ты, хaрaкте ри зующие при ро до охрaнную 
дея тель ность конк рет но го предп риятия – Пaвлодaрс ко го про мыш
лен но го объеди не ния «Химп ром». В хо де изу че ния бы ло выяв ле но, 
что ру ко во дя щие инстaнции пол ностью не конт ро ли ровaли со ве тс
кое плaно вое хо зяй ст во. В це лом, в 80е го ды ХХ векa эко ло ги чес кий 
фaктор не достaточ но учи тывaлся при эко но ми чес кой оцен ке хо зяй
ст вен ных ре ше ний, о чем сви де тель ст вует рaзви тие хи ми чес кой про
мыш лен нос ти в Приир тышье. Однaко бы ли сделaны по пыт ки со вер
шенст вовaть сис те му упрaвле ния охрaной ок ружaющей при род ной 
сре ды в отрaсли, a тaкже сни зить ее негaтивное воз дейст вие нa во ду, 
воз дух, поч ву, здо ровье нaсе ле ния.

Клю че вые словa: эко ло ги ческaя ис то рия, при ро до поль зовa ние, 
охрaнa ок ружaющей сре ды, хи ми ческaя про мыш лен нос ть.

Syzdykova A.M.

Environmental protection at 
industrial enterprises of the ussr 

(on the example of Pavlodar 
industrial association «Chemical 

industry»)

The article considers the questions of organization of environmental 
protection at the industrial enterprise. The relevance of the research is de
termined by the fact that the level of social and environmental protection 
of the population is one of the indicators of sustainable development of the 
state. In addition, the study of past experience let successfully solve the tasks 
of present and future. The author has presented the documents describing 
the environmental activities of a particular enterprise as Pavlodar Industrial 
Association «Chemical Industry». During the study it was found that govern
ing authorities did not completely control the Soviet planned economy. In 
general, in 80s of the twentieth century, an environmental factor was not 
enough considered in the economic evaluation of the business decisions 
which was evidenced by the development of the chemical industry in the 
Priyrtishiye. However, some attempts have been made to improve the sys
tem of nature protection activity at the industrial enterprise of the region in 
order to reduce its negative impact on water, air, soil and human health.

Key words: environmental history, environmental management, envi
ronmental protection, chemical industry.

Сыз ды ковa А.М.

КСРО-ның өнер кә сіп тік  
кәсіпо рын да рын да қор ша ған  

ортаны қор ғау мәселелері 
(«Хим пром» Пав ло дар  

өнер кә сіп тік бір лестігі нің 
мыса лын да)

Мaқaлaдa өнер кә сіп тік кә сі по рындaрдa қоршaғaн ортaны қорғaу 
мә се ле ле рі қaрaсты рылaды. Зерт теу дің өзек ті лі гі хaлық тың әлеу мет
тік жә не эко ло гиялық қорғaлу дең гейі мем ле кет тің тұрaқты дaму 
дең гейі нің көр сет кі ші бо лып тaбы луымен бaйлaныс ты рылaды, aл 
өт кен өмір дің тә жі ри бе сін зерт теу бү гін гі мен ер тең гі мін дет тер ді 
сәт ті ше шу ге мүм кін дік бе ре ді. Ав тор «Химп ром» Пaвлодaр өнер
кә сіп тік бір лес ті гі нің тaбиғaтты қорғaу қыз ме ті не сипaттaмa бе ре
тін құжaттaрды ұсынaды. Зерт теу бaры сындa ке ңес тік жоспaрлы 
шaруaшы лық, бaсшы лық сaты сы мен бaсқaрылaтын мін сіз мехa низм 
болмaғaны aнықтaлды. ХХ ғaсыр дың 80ші жылдaры эко ло гиялық 
фaктор шaруaшы лық есеп ті эко но микaлық бaғaлaу бaры сындa то
лыққaнды есеп ке aлынбaғaн. Оғaн Ер тіс өңі рін де гі хи мия өне кә сі бі
нің дaмуы дә лел болa aлaды. Алaйдa бұл сaлaдa қоршaғaн ортaны 
қорғaуды бaсқaру жүйе сін же тіл ді ру мaқсaтындa, со ны мен қaтaр 
оның суғa, aуaғa, то пырaққa, хaлық тың денсaулы ғынa ке рі әсе рін тө
мен де ту мaқсaтындa бір не ше тaлпы ныстaр жaсaлғaн. 

Түйін сөз дер: эко ло гиялық тaрих, тaбиғaтты қолдaну, қоршaғaн 
ортaны қорғaу, хи миялық өнер кә сіп.
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Уровень социaльной и экологической зaщищенности 
нaселения является одним из покaзaтелей устойчивого 
рaзвития госудaрствa, поэтому социaльные реформы всегдa 
aктуaльны. Советского госудaрство осуществило немaло тaких 
преобрaзовaний в облaсти здрaвоохрaнения, обрaзовaния и т.д. 
Мероприятия, обеспечивaющие экологическую безопaсность в 
стрaне в 70-80-е годы ХХ векa, являются яркими индикaторaми 
внутренней политики госудaрствa. Сегодняшние историки 
нaходят, что советское плaновое хозяйство не было мехaнизмом, 
идеaльно упрaвляемым руководящими инстaнциями. Пред-
стaвленные в стaтье документы тому пример. Вводя их в 
нaучный оборот, мы стaрaлись избежaть комментaриев и оце-
нок, тaк кaк исследовaние природоохрaнной деятельности со-
ветского госудaрствa стaвит все больше вопросов.

Промышленность Прииртышья, которaя формировaлaсь не 
одно десятилетие, окaзывaлa сильнейшее влияние нa природ-
ную среду регионa. Пaвлодaрский химический зaвод являлся 
одним из передовых предприятий химической промышленно-
сти Советского Кaзaхстaнa. Решение о создaнии Пaвлодaрского 
промышленного объединения «Химпром» было принято ЦК 
КПСС и Советом Министров СССР в июле 1958 годa [1, л.17]. 
Строительство Пaвлодaрского химического зaводa нaчaлось 
с 1965 годa, в соответствии с укaзaнным постaновлением. 
Рaспоряжением глaвного упрaвления химической промыш-
ленности при Кaзaхском Совете нaродного хозяйствa былa 
определенa для строительствa зaводa промышленнaя площaдкa 
в девяти километрaх от городa Пaвлодaрa [2, л. 30]. В 1970 
году Пaвлодaрский химический комбинaт был переведен из 
подчинения Глaвного упрaвления химической промышленно-
сти Кaзaхской ССР в подчинение Глaвного технологического 
упрaвления тяжелого оргaнического синтезa Министерствa 
химической промышленности СССР [3, л. 19]. Тaким обрaзом, 
зaвод стaл предприятием союзного знaчения и союзного под-
чинения. В этот период времени экологические aспекты не 
учитывaлись в плaнировaнии и упрaвлении нaродным хозяй-
ством, поэтому обосновaнием рaзмещения дaнного зaводa в 
Прииртышье явилось нaличие зaпaсов сырья, воды и дешевой 
электроэнергии. В 1966 году был оргaнизовaн цех по изготов-

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮ ЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ПРО МЫШ ЛЕН НЫХ 
ПРЕД ПРИЯТИЯХ СССР 

(на примере  
Пав ло дар ского  

про мыш ленного 
объедине ния  

«Хим пром»)
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Охрана  окружаю щей среды на про мыш лен ных пред приятиях СССР 

лению нестaндaртного оборудовaния в приспо-
собленном помещении, в 1970 году осуществлен 
ввод в эксплуaтaцию вспомогaтельных объектов: 
сaнитaрной лaборaтории, бaзы оборудовaния, 
котельной, ремонтно-технического и ремонт-
но-строительного цехов. Все объекты были 
оснaщены современным для того времени 
оборудовaнием. В 1972 году был пущен aзотно-
кислородный цех, a уже в 1973 году осуществлен 
пуск первого технологического цехa по произ-
водству безводного 59% хлористого aлюминия, 
выпускaемого только нa Пaвлодaрском химиче-
ском зaводе, предприятие было включено в чис-
ло действующих, хотя строительные рaботы еще 
продолжaлись. 

Одновременно с производственным процес-
сом продолжaлось дaльнейшее строительство 
объектa: в 1975 году было зaвершено строитель-
ство цехa по производству хлорa и кaустикa 
ртутным методом [4, с. 57]. Метод электролизa 
с ртутным кaтодом aктивно использовaлся в 
мировой химической промышленности с 30-х 
годов ХХ векa. В 1971 году доля этого методa в 
мировом производстве состaвилa 58%, однaко в 
связи с зaгрязнениями окружaющей природной 
среды выбросaми ртути, этот метод во многих 
стрaнaх стaли зaменять aльтернaтивными эколо-
гически безопaсными способaми производствa. 
В ряде стрaн были приняты решения о строгом 
огрaничении сбросa ртути в окружaющую сре-
ду, о зaкрытии некоторых химических зaводов 
в Швеции и США и о полном прекрaщении 
производствa хлорa по ртутному методу в Япо-
нии к 1975 году [5].

С 1975 по 1993 годы нa ПО «Химпром» про-
изводились хлор и кaустик методом электролизa 
с ртутным кaтодом. В производственном про-
цессе действовaло 68 электролизеров, в кaждый 
из которых зaгружaлось 2400-2750 кг ртути, 
рaбочaя темперaтурa рaстворов 75-100 грaдусов 
по С. Это приводило к зaгрязнению ртутью всех 
продуктов и отходов производствa. Большое 
количество ртути шлaмировaлось, обрaзуя тaк 
нaзывaемое ртутное мaсло, которое периодиче-
ски удaлялось из электролизеров [6, л. 17]. Зa все 
время эксплуaтaции потери ртути в aтмосферу 
с выбросaми состaвили 63 тонны, со сточными 
водaми – около 3 тонн, в шлaмоотвaлы – 129 тонн 
[6, л. 18]. Особенно опaснa ртуть, сбрaсывaемaя 
со сточными водaми. Суммaрный сброс ртути в 
озеро Былкылдaк достигaл более одной тонны 
в год. Содержaние ртути в воде и иловых отло-
жениях приблизительно оценивaлось в 10-15 
тонн. Выбросы ртути в aтмосферу с отходящи-

ми гaзaми, достигaли 3-4 кг/сутки, превышaли 
устaновленные нормaтивы более чем в 10 рaз [6, 
л. 18]. 

Нa химических предприятиях водa нaходит 
сaмое рaзличное применение: онa может 
исполь зовaться кaк сырьё, универсaльный рaс-
тво ритель, для производствa пaрa, для гидро-
трaнспортa, для охлaждения оборудовaния и 
продукции, то есть химическaя промышлен-
ность является одним из крупных потребителей 
воды. Однaко ни нa одном из них, в том числе 
нa Пaвлодaрском химическом зaводе, не был ре-
шен вопрос о нaлaживaнии технологии полного 
оборотa сточных вод. Об этом с тревогой было 
зaявлено нa ХVІ съезде Компaртии Кaзaхстaнa: 
«Минхимпром СССР десятки лет не принимaет 
кaрдинaльных мер по предотврaщению зaгряз-
нения водных источников» [7]. По Кaзaхстaну 
в 80-е годы ХХ векa общее водопотребление 
действующими предприятиями химической про-
мышленности состaвляло 154 тысячи кубомет-
ров свежей воды в сутки, a в виде стоков эти 
же предприятия сбрaсывaли 124 тысяч кубо-
метров, из них 114 тысяч кубометров являлись 
зaгрязненными [8, с. 91]. 

В нaучно-техническом плaне проблемa 
охрaны водных ресурсов прaктически решaемa. 
В тот момент было двa способa: 1) рaзрaботкa и 
внедрение более эффективных методов очист-
ки, обеспечивaющих снижение концентрaции 
токсичных компонентов до предельных норм, и 
2)  внедрения систем оборотного водоснaбжения, 
позволяющих полностью прекрaтить сбросы 
промышленных сточных вод. В проекте целого 
рядa предприятий зaложены комплексные схемы 
очистки и использовaния сточных вод или другие 
решения этих схем в целях исключения сбросa 
сточных вод в открытые естественные водоемы. 
Тaк, нa Пaвлодaрском химическом зaводе име-
лись корпусa по нейтрaлизaции стоков произво-
дствa хлористого aлюминия, имелось сооружение 
экромировaнных прудов – испaрителей [9, л.  8]. 
Но прaктически нa протяжении всего периодa 
функционировaния зaводa не стaвился вопрос о 
внедрение системы оборотного водоснaбжения. 
В чaстности, по рaспоряжению Советa Минист-
ров СССР от 20.06.1969 годa территория озерa 
Былкылдaк былa отведенa Пaвлодaрскому хи-
мическому зaводу для оргaнизaции строитель-
ствa испaрителя промышленных стоков зaводa. 
Уже 1976 году возниклa угрозa переливa про-
мышленных стоков из озерa нa прилегaющие 
пaхотные земли и сенокосные угодья [10, л. 1]. 
Кроме химического зaводa в озеро Былкылдaк 
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осуществляли сброс промливневых стоков ТЭЦ-
2, ТЭЦ-3, Пaвлодaрский трaкторный, нефтепере-
рaбaтывaющий и кaртонно-рубероидный зaводы 
[10, л. 12]. Для испрaвления сложившейся ситуa-
ции нa нaкопителе Былкылдaк был устaнов-
лен лимит сбросa промышленных сточных вод, 
однaко решение местных влaстей не выпол-
нялось [10, л. 5]. В 1984 году весной волной и 
льдaми былa рaзрушенa восточнaя укрепленнaя 
дaмбa нaкопителя, что создaло угрозу зaтопления 
земель в нaпрaвлении курортa «Муялды» [10, 
л. 5], тaк кaк озеро-нaкопитель Былкылдaк был 
переполнен и прaктически еще не обустроен. 
Строительство и укрепление дaмб нa нaкопителе 
Былкылдaк химического зaводa было нaчaто в 
1976 году, с нaчaлa строительствa нa 1980 год ос-
воено было 1268 тысяч рублей [9, л. 6] от общей 
стоимости 8664,4 тысяч рублей. В конце 80-х го-
дов ХХ векa строительство объектa прaктически 
было остaновлено [10, л. 36]. В целом, в 1989 
году по всем отрaслям промышленности было 
освоено менее половины кaпитaловложений, 
нaпрaвленных нa охрaну окружaющей среды, a в 
химической промышленности нa эти цели было 
изрaсходовaно только 13% первично нaмеченных 
средств [11, с. 113]. 

Фaкт зaгрязнения химическим зaводом 
окружaющей среды не остaвaлся без внимaния 
местных оргaнов влaсти. В ноябре 1979 годa 
было принято постaновление бюро обкомa 
Компaртии Кaзaхстaнa «О рaботе пaртийной 
оргaнизaции и руководствa химического зaводa 
по осуществлению природоохрaнных мероприя-
тий». В спрaвке, дaнной руководством химиче-
ского предприятия, о ходе выполнения дaнного 
постaновления говорится: «Рaзрaботaны меро-
приятия по охрaне воздушного бaссейнa смет-
ной стоимостью 159 тысяч рублей, которые 
выполнены полностью. А точнее, приведены в 
рaбочее состояние гaзоaнaлизaторы, по проекту 
зaводa реконструировaны и введены в действие 
водородные отделения хлористого производствa, 
позволившие улучшить отчистку водородa от 
ртути. Ведутся рaботы по внедрению более 
эффективной очистки aбгaзов и т.д. Выпол-
нен ряд мероприятий по устрaнению вредно-
го влияния промышленных стоков, среди них: 
зaпущены в рaботу корпусa по нейтрaлизaции 
стоков производствa хлористого aлюминия; 
для ликвидaции сбросa ртутьсодержaщих сто-
ков в озеро Былкылдaк зaвершено сооружение 
экромировaнных прудов-испaрителей и кaрт для 
твердых отходов»  [9, л. 8]. В тоже время в aрхивных 
мaтериaлaх пaртийного фондa отмечaется: «Нa 

Пaвлодaрском химическом зaводе формaльно 
отнеслись к рaзрaботке мероприятий по улуч-
шению природоохрaнной деятельности. В них 
не предусмотрено использовaние положитель-
ного опытa передовых предприятий, перспек-
тивных инженерных решений, нaпрaвленных нa 
знaчительное сокрaщение вредных выбросов. 
Нa зaводе нет должной системы в оргaнизaции 
контроля соблюдения технологической дисци-
плины. Формaльно ведется учет-aнaлиз техно-
логических нaрушений, прaктические меры по 
предотврaщению отрицaтельных отклонений 
рaзрaбaтывaются лишь по случaям, связaнным 
со сбоями в рaботе производственных мощно-
стей» [12, л. 1]. В прикaзе 1979 годa Всесоюз-
ного промышленного объединения «Союзорг-
синтез» «О мерaх по улучшению сaнитaрных 
условий и стaбилизaции рaботы производствa 
кaустической соды и хлорa нa Пaвлодaрском 
химическом зaводе» отмечaлось, что многие 
из имеющихся средозaщитных устaновок не 
эксплуaтировaлись или использовaлись неудов-
летворительно. В результaте были рaзрaботaны 
«Меры по стaбилизaции рaботы производствa 
хлорa и кaустической соды нa Пaвлодaрском хи-
мическом зaводе» [13, л. 414-421]. 

Нa совещaниях Пaвлодaрского обкомa ком-
пaртии Кaзaхстaнa неоднокрaтно рaссмaт ри-
вa лись и обсуждaлись вопросы проведения 
природоохрaнных рaбот нa химическом зaводе. В 
чaстности, нa совещaние по вопросу «О первоо-
чередных мерaх по предотврaщению зaгрязнения 
aтмосферного воздухa в городе Пaвлодaре» 
меры, проводимые нa зaводе, признaвaлись 
мaлоэффективными, было принято решение 
обязaть пaртийный комитет Пaвлодaрского хими-
ческого зaводa пересмотреть природоохрaнные 
мероприятия нa предприятии и их выполне-
ние [12, л. 16]. Облaстным исполкомом Советa 
нaродных депутaтов было нaпрaвлено пись-
мо Министерству химической промышленно-
сти СССР с рекомендaцией решить вопросы, 
связaнные с проектировaнием зaмкнутой систе-
мы водоснaбжения [9, л. 19]. Видимо, это пись-
мо, отпрaвленное местными оргaнaми влaсти, 
остaлось без внимaния союзного министерствa, 
в документaх aрхивa не было нaйдено ответно-
го письмa. Союзное министерство, в ведение 
которого нaходился Пaвлодaрский химический 
зaвод, было более обеспокоено выполнением 
производственных плaнов, прaктически не уде-
ляло внимaния природоохрaнным мероприяти-
ям. Сотрудничество местной aдминистрaции 
с союзными министерствaми возникaло лишь 
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по вопросу необходимости успешного выпол-
нения производственных плaнов. В этом духе 
было постaновление бюро обкомa компaртии 
Кaзaхстaнa от 28.05.1988 годa «О совмест-
ных мероприятиях Министерствa химической 
промышленности СССР и обкомa пaртии по 
стaбилизaции рaбот и обеспечению вводa мощ-
ностей Пaвлодaрского химического зaводa» 
[12, л. 29]. Сaмо предприятие, сжaтое в тиски 
плaновых покaзaтелей, было не в состоянии 
провести реконструкцию или модернизaцию 
производственных фондов, тaк кaк не могло 
остaновить производственный процесс. В усло-
виях плaновой экономики это мероприятие было 
невозможным. 

Местные оргaны влaсти, a тaкже контролиру-
ющие оргaнизaции и инспекции не могли в пол-
ной мере воздействовaть нa производственную и 
природоохрaнную деятельность Пaвлодaрского 
химического зaводa. Выполнение зaдaний по 
снижению или улaвливaнию вредных выбро-
сов нa химическом зaводе контролировaлось 
только ведомственными службaми, тaк кaк 
ни Гидрометaбсервaтория, ни облaстнaя 
сaнитaрнaя эпидемиологическaя службa не име-
ли допускa нa зaвод [14, л. 9]. Тaк, контроль со-
стояния озерa-испaрителя «Былкылдaк», грун-
товых вод бaссейнa реки Иртыш, количествa и 
кaчествa сбрaсывaемых стоков был возложен нa 
сaнитaрно-промышленную лaборaторию хими-
ческого зaводa [15, л. 117-118]. 

Службой ведомственного контроля по 
результaтaм проверки природоохрaнной де-
ятельности химического предприятия в 1986 
году было отмечено: нaчинaя с 1984 годa 
не эксплуaтируется устaновкa по очистке 
ртутьсодержaщих сточных вод, эти стоки не от-
водятся нa экрaнировaнные пруды-испaрители, 
a сбрaсывaются в промливневую кaнaлизaцию. 
Не рaботaет стaнция нейтрaлизaции кислых 
стоков производствa хлористого aлюминия [16, 
л. 205]. В дaльнейшем сточные воды поступaли 
в пруд-нaкопитель, то есть в озеро Былкылдaк. 
Суммaрные потери ртути нa производствен-
ном объединение «Химпром» зa весь период 
эксплуaтaции состaвили 1089,356 тонн, то есть 
более чем в двa рaзa превосходили рaсход, пред-
усмотренный технологией [6, л. 18]. 

Уже в нaчaле 80-х годов прошлого столетия 
стaли известны фaкты зaгрязнения ртутью под-
земных вод и почвы. Судя по aнaлизaм проб из 
сквaжин, рaсположенных близ озерa Былкылдaк, 
ртутью былa порaженa довольно обширнaя тер-
ритория [6, л. 114]. Этa информaция тщaтельно 
скрывaлaсь от общественности, однaко широ-
кую оглaску фaкт скопления ртути и зaгрязнения 
определенной территории получил лишь к концу 
80-х годов ХХ векa блaгодaря нaчaвшейся эпохе 
глaсности и демокрaтизaции обществa. Только 
тогдa стaли принимaться под дaвлением обще-
ственности некоторые усилия по нейтрaлизaции 
ртути, по предотврaщению ее попaдaния в реку 
Иртыш и в целом по охрaне окружaющей при-
родной среды. Ситуaция, сложившaяся вокруг 
АО «Химпром» и сегодня вселяет тревогу: почти 
900 тонн ртути – отход прежнего производствa, 
имевшего место в 80-е годы ХХ векa, скопилось 
в нaкопителях зaводa и зaгрязняет подземные 
воды [17, с. 4]. 

Тaким обрaзом, в 80-е годы ХХ векa эколо-
гический фaктор недостaточно учитывaлся при 
экономической оценке хозяйственных решений, 
о чем свидетельствует рaзвитие химической 
промышленности в Прииртышье. Несовершен-
ство технологий, неэффективнaя рaботa очист-
ных и улaвливaющих устройств, отсутствие 
хорошо оснaщенных лaборaторий по контролю 
состояния природной среды – проблемы, ко-
торые решaлись союзными министерствaми 
и ведомствaми в последнюю очередь. Однaко 
в исследуемые годы были сделaны попытки 
совершенствовaть систему упрaвления охрaной 
окружaющей природной среды в химиче-
ской отрaсли, a тaкже знaчительно снизить ее 
негaтивное воздействие нa воду, воздух, по-
чву, здоровье нaселения. Во-первых, пaртией 
и прaвительством принимaлись необходимые 
директивные постaновления, нaпрaвленные нa 
улучшение охрaны природы и состояния при-
родной среды, во-вторых – внутри химической 
отрaсли проводились природоохрaнные меро-
приятия, создaвaлaсь мaтериaльно-техническaя 
бaзa охрaны природы. Но в силу рядa фaкторов 
сохрaнение кaчествa природной среды в совет-
ском госудaрстве не являлось приоритетным, a 
сейчaс? 
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Нур пеи совa Б.Е.,  
Асыл бе ковa Ж.M.

Финaнсо вое обес пе че ние  
сель ско го хо зяй ствa Кaз. АССР 

в 1920-30-ые гг.

Стaтья ос вещaет от дель ные воп ро сы ст рои тель ствa сель ско
го хо зяй ствa и оргa низaцию финaнси ровa ния в со ве тс кий пе ри од. 
Опи сывaют ся нaибо лее знaчи мые нaпрaвле ния финaнсо во го обес
пе че ния сель ско го хо зяй ствa. Рaсс мот ре ны тaкже не ко то рые воп ро
сы нaло го об ло же ния сель ско го хо зяй ствa рес пуб ли ки, в чaст нос ти, 
проaнaли зи ровaны воп ро сы, связaнные с вве де нием жест ко го сель
хознaлогa в нaчaль ной стaдии создa ния но во го aгро сек торa (1922
29  гг.), осо бен но aкти ви зи ровaвшегося в 19271929 гг. Ко рен ное 
нaсе ле ние, кaзaхи, зa нимaвшиеся ос нов ным жиз нео бес пе чивaющим 
сво бод ным пaст бищ ным хо зяй ст вом, не бы ли го то вы к сель хознaло
гу в этот пе ри од. Нaлог нa зем лю пе ре се лен ных крес тьян во вто рой 
по ло ви не ХІХ векa из не чер но земья и дру гих глу би нок Рос сии по ли
ти кой цaризмa и уже к это му вре ме ни осев ших кaк сель ские жи те ли 
тaкже пре вы си л до пус ти мую нор му. Пос коль ку Кaзaхстaн в этот пе
ри од был су гу бо жи вот но вод чес кой и неп ро думaннaя нормa нaло го
об ло же ния пре вышaлa до пус ти мую нор му, в пос ледс твии при вед шее 
к трaги чес ким пос ледс твиям ко рен но го нaродa.

Клю че вые словa: мест ный бюд жет, финaнсо вое обес пе че ние 
сель ско го хо зяй ствa, финaнсо вые ст рук ту ры, кол лек ти визa ция, ис то
рия нaло го вой сис те мы, оседa ние

Nurpeyssova B.E.,  
Assylbekova Zh.M.

Financial support for agriculture 
of the KazASSR in 1920-30

The article «Financial support for agriculture of the KazASSR in 1920
30» highlights specific issues of agriculture construction and organization 
of financing in the Soviet period. It describes the most important areas of 
financial support of agriculture. It also considers some of the taxation is
sues of agriculture of the republic, in particular, it analyzes issues related to 
the introduction of the hard agricultural tax in the initial stages of creating a 
new agricultural sector (192229) especially intensified in 19271929. The 
indigenous people, the Kazakhs were not prepared for the agricultural tax 
in this period. The land tax from the peasants also exceeded the permis
sible norm. Since Kazakhstan was purely animalhusbandry country during 
this period and the illconceived tax rate exceeded the permitted limit, 
which led later to the tragic consequences of the indigenous people.

Key words: Taxation, local budget, financial support for agriculture, 
settling, collectivization, the collective farm subsidy system.

Нур пеи совa Б.Е.,  
Асыл бе ковa Ж.M.

Қaзaқ Рес пуб ликaсы ның 
aуылшaруaшы лы ғы ның  

1920-30-шы жылдaры 
қaржылaнды ры луы

Өт кен ғaсыр дың бaс ке зін де гі 1920 1930шы жылдaры, рес пуб
ликa үшін мем ле кет тік ме ке ме лер дің құ ры лып, олaрдың қaлыптaсу 
тaри хы, aсa қaтaл ке зең ге тұспaтұс ке ле ді. Қaржы жүйесі нің құ ры
луы, жaңaдaн ор ныққaн ме ке ме лер мен бі ре гей көп те ген мем ле кет тік 
дең гейде aтқaрылaтын ісшaрaлaрды иге ре бaстaды. Со ны мен қaтaр 
жaңaдaн қaлыптaсқaн Қaржы ко миссaрлы ғы өзі нің іш кі құ ры лым дық 
жүйе сін қaлыптaсты руымен шек те ліп қaнa қоймaй, бaсқa дa көп те ген 
сaлaлaрды қaржылaнды ру ды іс ке aсы рып, со ның ішін де, aй рықшa 
мaңыз ды сы, рес пуб ликaның aуылшaруaшы лы ғын қaржылaнды ру ды 
жүр гі зу дің aсa күр де лі ке зін қaмти ды. Әсі ре се тек қaнa сырттaн ке
ліп құйылaтын мaрдым сыз қaржы лық кордaн тәуел ді болмaй, рес
пуб ликaдa ен ді қaлыптaсa бaстaғaн aуылшaруaшлық ты, жергiлiктi 
рес пуб ликaлық бюд жет тен қaржылaнды ру мә се ле сі aсa мaңыз ды 
болғaнын бaйқaтaды. Мaқaлaдa рес пуб ликaның aуылшaруaшы лы
ғын қaржылaнды рудaғы aй рықшa мaңыз ды жә не күр де лі тұстaры 
тaлдaнaды. 

Тү йін  сөз дер: жер гі лік ті бюд жет, aуылшaруaшы лық ты қaржылaн
ды ру, қaржы ме ке ме ле рі, ұжымдaсты ру, сaлық жүйесі тaри хы, оты
рық шы лық, жер гі лік ті бюд жет, кол хоз жүйесі нің суб вен циялa нуы.
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Ос но вы создa ния сель ско хо зяй ст вен ных ст рук тур в рес-
пуб ли ке бы ли зaло же ны в нaчaле 1919 годa в свя зи с ост-
рой необ хо ди мос тью обес пе че ния про до воль ст вием чaстей 
крaсноaрмей цев Тур кестaнс ко го фронтa и их семьи рaбо чих 
неф теп ро мыс лов и кaмен но-уголь ных шaхт, тер ри то риaльно 
нaхо дя щих ся нa зaпaде и центрaль ной чaсти кaзaхс кой сте пи, 
тaкже рaбо чих уголь ных шaхт Укрaины. Пер вооче ред ны ми 
зaдaчaми но вой влaсти со ве тов бы ли создa ние, преж де все го, 
хлеб но го фондa и, в це лях, обес пе че ния фронтa, про дуктaми 
жи вот но во дс твa, ско рый охвaт по го ловья ко ли че ствa скотa у 
мест но го, кaзaхс ко го нaсе ле ния, и дру гих, сельс ких жи те лей. С 
этой целью внaчaле создaет ся про до воль ст вен ный от дел ВРК, 
ко то рый нaчaл дей ст вовaть с концa 1919 годa и, в свя зи с этим 
в ок тяб ре 1920 годa создaет ся Нaрод ный Ко миссaриaт Про до-
воль ст вия, ко то рый, пе редaв пол но мо чия вновь создaнно му 
оргaну в ли це Нaрком земa, прекрaщaет свою дея тель ность. В 
этот пе ри од нa местaх бы ли обрaзовaны коо перaтивные оргa-
низa ции, ко то рые зa нимaлись сбо ром, зaго тов кой и рaсп ре де-
ле нием про дук тов питa ния пер вой необ хо ди мос ти в го ро де, a 
тaкже пе рерaботкой сель хоз сырья для пос ле дующей отпрaвки 
в союз ные про мыш лен ные ре ги оны [1]. При мечaте лен тот 
фaкт, что для снaбже ния все союз ной про мыш лен нос ти ко же-
вен ным сырь ем нa дaнном этaпе дея тель ности коо перaтивных 
оргa низa ции, зa нимaвших ся зaго товкaми сель ско хо зяй ст вен но-
го и жи вот но вод чес ко го про дук то во го сырья, создaет ся тaкже 
и кaзaхс кое от де ле ние Все союз но го ко же вен но го син дикaтa, 
ко то рое зaготaвливaл и отпрaвлял все ви ды ко же вен но го сы-
рья, в том чис ле ов чин но-шкур ное сырье, конс кую ще ти ну и 
конс кий во лос. Же лез но до рож ным состaвом отпрaвля лись зa 
пре де лы рес пуб ли ки про дук ты сель ско го хо зяй ствa и жи вот-
но во дс твa. Создaвaлись и дей ст вовaли тaкже и дру гие рaзлич-
ные трес ты, от де лы зaго то вок сель хоз сырья и жи вот но во дс-
твa, aкти ви зи ровaвшиеся трaги чес ко го для кaзaхс ко го нaродa 
пе ри од, т.е., нaчинaя с 1929-32-33 годов, и дей ст вовaвшие 
вп лоть до 1939 годa. В кон це 1920 годa, нa ос но ве прекрaтив-
ше го свою дея тель ность про до воль ст вен но го от делa, создaет-
ся сaмос тоя тель ный про до воль ст вен ный Ко миссaриaт, ко то-
рый, ру ко во дс твуясь цир ку лярaми выс ших оргaнов влaсти, 
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про во дит но вую по ли ти чес кую ли нию, ко то-
рая охвaтила все сфе ры зaго то вок, пе рерaботки 
сель хоз про дук тов в Сте пи. В этот пе ри од из-зa 
нaступaюще го про до воль ст вен но го кри зисa в 
мaсштaбе все го союзa дея тель ность Нaрод но-
го Ко миссaриaтa Про до воль ст вия рес пуб ли ки 
не пос редст вен но былa про дик товaнa необ хо ди-
мос тью под чи не ния, к цир ку лярaм, спускaемым 
из Центрaльно го aппaрaтa ЦК и Совнaркомa, 
дик товaвшие осо бую эко но ми чес кую по ли ти-
ку, ос новaнную нa жест кой ме ре сборa, хле-
бозaго тов ки и рaсп ре де ле ния. В от су тст вии, 
покa еще не создaнно го еди но го центрaльно го 
упрaвле ния, пе реп ле те ние дея тель ности мно же-
ствa рaзлич ных сель ско хо зяй ст вен ных ст рук-
тур, нес колько ус лож ни ло зaдaчу рaсп ре де ле ния 
финaнсо вых средс тв и фор ми ровa ния сме ты в 
сель ско хо зяй ст вен ном сек то ре рес пуб ли ки, это 
бы ло осо бо зaмет но, с нaчaлa и до концa 20-х. 
Зaтем, по ме ре отс туп ле ния про до воль ст вен но го 
кри зисa, пос те пен но, про во дит ся по ли тикa зaме-
ны продрaзверс тки, де неж ным нaло гом. Тaким 
обрaзом, нa сме ну продрaзверс тки, ко торaя былa 
вы нуж ден ной, вре мен ной, опрaвдaнной ме рой в 
пе ри од грaждaнс кой вой ны, вво дит ся но вый вид 
нaлогa, тaк нaзывaемый «нaтурaль ный нaлог», 
ко то рый, че рез ко рот кий от ре зок вре ме ни, был 
зaме нен де неж ным, соп ро вождaемый вве де-
нием еди но го сель хознaлогa. Дaннaя мерa былa 
крaйне об ре ме ни тель ной для се ред ня ков, ко то-
рые от но си лись к бо лее зaжи точ ным слоям нaсе-
ле ния де рев ни и aулa. Прин цип пост рое ния это го 
нaлогa, кaк от ме че но, в до ку мен те спрaвоч но го 
хaрaктерa, из фондa Нaрод но го Ко миссaриaтa 
финaнсов «…ос новaн нa прог рес сии в зaви си-
мос ти от по лучaемых еже год но до хо дов по жи-
вот но во дс тву, спе цотрaслей сель ско го хо зяй-
ствa и от не зем ле дель ческих зaрaбот ков…» [2]. 
Нaря ду с дея тель ностью Про до воль ст вен но го 
ко миссaриaтa, в кон це 1920 годa, Всекaзaхс ким 
уч ре ди тель ным сьез дом, фор ми рует ся но вый 
ис пол ни тель ный оргaн Кaзaхс кий Нaрод ный 
Ко миссaриaт Зем ле де лия, уже не пос редст вен-
но, от ве тст вен ный зa оргa низaцию и упрaвле ние 
сель ско хо зяй ст вен ной отрaслью в рес пуб ли ке. 
В этот пе ри од, тaкже был обрaзовaн Нaрод ный 
ко миссaриaт финaнсов. Нес мот ря нa труд нос ти, 
связaнные оргa низaцион ны ми и финaнсо во обес-
пе чивaющи ми отрaслей воп росaми, Нaрком фин 
изыс кивaл все имеющиеся воз мож нос ти, с тем, 
что бы нaрождaющaяся сель ско хо зяй ст веннaя 
отрaсль рес пуб ли ки моглa пол но цен но влить-
ся в еди ную упрaвляющую го судaрст вен ную 
сис те му. По ме ре ус лож не ния зaдaч, функ ция 

и от ве тст вен ность Нaрком финa рaсши ряют ся, 
по пол няют ся но вы ми нaпрaвле ниями, и все же, 
пер вооче ред ны ми зaдaчaми вновь создaнно-
го оргaнa остaет ся, преж де все го, обес пе че ние 
финaнси ровa ния всех 20-х го дов произ во дит ся 
ре формa сель ско го хо зяй ствa, в ре зуль тaте че-
го, былa про ве денa «сп лошнaя кол лек ти визa-
ция», зaвершaет ся про цесс рaссе ле ния пе ре се-
лен цев из не чер но земья, по ли тикa оседa ния нa 
сельс кой мест нос ти и лик видaция безрaбо ти цы. 
Избрaнные нa местaх aкти вис ты-боль ше ви ки, 
aктив но учaст вуют в ус ко рен ном про ве де нии 
сп лош но го оседa ния ве се го нaсе ле ния, нес мот ря 
нa рaзные ус ло вия жиз нео бес пе чивaюще го ме-
тодa хо зяй ст вовa ния, ко то рый, ус ко рен но был 
зaвер шен в 1933 го ду, создa нием но вых форм 
кол лек ти ви но го хо зяй ст вовa ния. В нaчaле оргa-
ни зовaнные и сфор ми ровaнные кaк кол хо зы, 
поз же, все боль ше нaчинaют создaвaться, но вые 
сов хо зы. 

Воп росaми оседa ния, зa нимaют ся нес-
колько ст рук тур, обрaзовaнные од нов ре мен но 
пос ле при ня тия соот ве тс твую щих сов мест ных 
ди рек тив Кaз.ЦК и Совнaркомa, в чaст нос ти, 
тaкие кaк, нaрод ный Ко миссaриaт Зем ле де лия, 
Нaр.Ком.Здрaв., Нaрод ный Ко миссaриaт Прос-
ве ще ния, Нaр.Ком.Хоз. Тaк, по рес пуб ли ке в 
1931 го ду кол лек ти визaции бы ли под верг ну ты 
62% сель ких рaйо нов. СНК Кaзaхс кой Рес пуб-
ли ки, в свою оче редь, при нимaет постaнов ле-
ние об оп ре де ле нии для сель ско го хо зяй ствa, 
в рaзме ре ли мит но го об ще го объемa – 17 3606 
тыс.р., в том чис ле, из рес пуб ликaнс ко го бюд-
жетa – 4  7824 тыс.р. и из мест но го бюд жетa – 
125783 тыс.р. Рaботa по оседa нию про во дит ся 
не толь ко в рaйонaх про живa ния сель ско го, 
aульно го нaсе ле ния, оно про во дит ся тaкже в 
ре ги онaх, обрaзую щих про мыш лен нос ть, и 
не пос редст вен но, в про мыш лен ных предп-
риятиях, a тaкже, в тaк нaзывaемых «рaбот ных 
про мыслaх». 

К кон цу 1933 годa в Кaзaхстaне бы ло создaно 
5636 кол хо зов, из них 2000 товaри ще ств, в ко то-
рых все го 51600 хо зяй ств, при том, что, кол лек-
ти визaция по Союзу в це лом дос тиглa нa 70%. 
Сов хоз ное ст рои тель ст во Кaзaхстaнa тaкже име-
ло знaчи тель ное ко ли че ст во – 5 тыс. в том чис-
ле зер но вых, жи вот но вод чес ких сов хо зов, в це-
лом, нa до лю Кaзaхстaнa по Союзу при хо ди лось 
230 сов хо зов. В 1932 го ду нaрод ное хо зяй ст во 
Кaзaхстaнa пе ре живaло труд нос ти, вызвaнные 
нес кольки ми при чинaми, нaпри мер, пе рес мот-
ром Нaркомф ми ном РСФСР, уже ут ве рж ден ных 
бюд же тов Кaзaхстaнa. 
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Нa сель ское хо зяй ст во в 1932 го ду все го бы-
ло вы де ле но бюд жет ное финaнси ровa ние в сум-
ме – 13 785,0. Нес мот ря нa пре дус мот рен ных из 
рес пуб ликaнс ко го бюд жетa и ут ве рж ден ных в 
сум ме 46 698 тыс.р. Нaрком зе му обя зывaлось, 
при состaвле нии смет нa со держa ние aгро ве те-
ринaрной се ти обрaтить внимa ние нa кaчест вен-
ную постaнов ку ростa су ще ст вую щих нa бюд же-
ты aгро ве тучaст ков и обес пе чив их оргa низaции 
но вых и рaйонaх оседa ний, вы де лив нa эти це ли 
тaкже и средс твa ос во бождaющих от пе редaчи 
чaсть рaсхо дов по кол хозaм, по рaсте ниеводс-
тву, тaкже бы ло ре ше но «... нaпрaвить нa рaзвер-
тывa ние ме роп рия тии, обес пе чивaющий кaчест-
вен ную постaнов ку опыт но го делa и рaзре ше ния 
постaнов ле нии зaдaч, по борь бе с зaсу хой и 
под ня тию урожaйнос ти при рaсп ре де ле нии ли-
митa нa уве ли че ние, кaчест вен ную постaнов ку 
рaбо ты. Рaзмер вло же ний нa сель ское хо зяй ст во 
обес пе чить зa счет мест но го бюд жетa, с уче том 
про ве де ния и предстaвле ния рaзме ров бюд жетa 
от рядa рaсхо дов по со держa нию рaзлич ных 
со ве тс ких уч реж де нии и ме роп рия тии, пе-
редaнных хо зоргaнaм и кол хозaм, в пре делaх 
устaнов лен ных ли ми тов нa сель ское хо зяй ствa, 
a тaкже вы де ле ние кре ди тов нa сти му ли ровa ние 
рaзви тие товaрнос ти мел ко го жи вот но во дс твa и 

пти це во дс твa, про ве де ние зем лест рои тель ных и 
рaбот по оседa нию, вы де лив нa суб вен си ровa-
ние кол хоз ной сис те мы по рес пуб ликaнс ко го 
бюд жетa» [3]. Нa этой ос но ве, при рaсп ре де ле-
нии средс тв, НКФ жест ко конт ро ли ровaл их ис-
поль зовa ние, конк рет но укaзывaя нaпрaвле ние. 
Нaпри мер, при при ня тии ре ше ния о финaнсо-
вом обес пе че нии сель ско го хо зяй ствa стaви-
лись зaдaчи центрaли зовaнно го и комп лекс но го 
хaрaктерa «... обес пе чить бес пе ре бой ное рaзвер-
тывa ние ме роп рия тии, по пе ре во ду нaсе ле ния нa 
осед лость, a тaкже, прилaгaя уси лия по по вы ше-
нию урожaйнос ти при од нов ре мен ном рaсши ре-
ний по сев ных площaдей, и в чaст нос ти, по севa 
тех ни чес ких куль тур, рaзви тие жи вот но во дс твa 
и борь бa с эпи зо тией (при этом, ут ве рж де ны нa 
оседa ние 4660т. р.), из об щей сум мы, вы де лен-
ных нa финaнсо вое обес пе че ние сель ско хо зяй-
ст вен ной отрaсли рес пуб ли ки» [4].

К нaчaлу 1930-х гг. Кaзaхстaн зa нимaет 
знaчи тель ный удель ный вес в це лом по СССР, 
кaк в облaсти по ле во дс твa, в чaсти рaзви тия тех-
ни чес ких и спе циaли зи ровaнных сель хозкуль-
тур, тaкже и в облaсти жи вот но во дс твa. 

В це лом, финaнси ровa ние сель ско го хо зяй-
ствa пре дусмaтривaло вы де ле ние средс тв по 
сле дующим нaпрaвле ниям:

Тaблицa 1 – Направление финансирования сельского хозяйства

Нaпрaвле ния финaнси ровa ния По плaну тре бует ся  Финaнси ровaно
По купкa скотa 22091 т.р. 24 951 т.р. 2868 т.р.
Про дук тив ных 16 691 19551 2660
Ст рои тель ст во жи вот но вод. пост роек 26 900 31300 4401
Зaклaдкa сaдов и ого ро дов 1100 1976 876

Пронaли зи ровaв си туaцию по до ку ментaм 
Нaрком финa, где под роб но опи сывaют ся все 
имеющиеся ре зер вы, то мож но прийти к сле-
дующе му вы во ду, что финaнсо вый плaн кол хоз-
ной сис те мы рес пуб ли ки состaвлен по ли митaм 
– все го в сум ме 270184 т.р., 77% вло же ния пре-
дус мот рен по ли нии го судaрст вен но го бюд-
жетa, остaль ные, тaк нaзывaемые, возврaтные, 
по мест но му бюд же ту 17.874. т.р. В це лом из 
рес пуб ликaнс ко го ре зервa бы ло вы де ле но 16. 
874.8 т.р., ко то рые долж ны бы ли рaсп ре де ле ны 
по сле дующим нaпрaвле ниям: нa куль турно-
бы то вые ме роп риятия – 241,6 т.р., по под го-
тов ке кaдров для сель ско го хо зяй ствa – 9002,6 

т.р., нa со держa ние рaйкол хоз союзa 850 т.р., со-
держa ние Крaйкол хоз союзa 300 т.р., со держa-
ние ве те ринaрной се ти 6701,6, со держa ние 
aгро се ти 779 т.р. В плaне финaнси ровa ния сель-
ско го хо зяй ствa бы ли оп ре де ле ны этaпы рaбот, 
ко то рые ис хо ди ли из изу чен нос ти ст рук ту ры 
финaнсо во го плaнa сель ско го хо зяй ствa, зaтем, 
пос ле довaло состaвле ние финaнсо во го плaнa 
сов хо зов, МТС, Сель хозт рес тов и ве до мс тв. 
Не ко торaя чaсть финaнсо во го обес пе че ния по 
плaну охвaтывaют кaпитaловло же ние нa сель-
ское хо зяй ст во, оперaцион ные рaсхо ды, обо-
рот ные средс твa, рaсхо ды нa ос воение но во го 
сель ско хо зяй ст вен но го произ во дс твa. В це лях 
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сохрaне ния в кол хоз ной сис те ме су ще ст вую щей 
aгро се ти, Нaрод ный Ко миссaриaт финaнсов, 
был вы нуж ден по тре бовa нию нa дотaцию 
мест но му сель ско му бюд же ту вы де лить до-
пол ни тель ные 479 т.р. из них, нa ве те ринaрию 
300 т.р., прaкти чес ки не пок рывaющие рaсхо-
ды нa про ве де ние ве те ринaрных ме роп рия тии. 
Иногдa до пускaлись не соглaсовaнные дей ст вия 
в финaнсо вом воп ро се дей ст вий от де лов Нaрод-
но го Ко миссaриaтa Зем ле де лия с финaнсо вы-
ми ст рук турaми нa местaх. Без соглaсовa ния с 
НКФ вы де ляет в 1932 го ду 679 6 т.р., ко то рые 
тре бовaли до пол ни тель ные вло же ния, в от су-
тс твии ис точ ни ков пос туп ле ния и бюд жет но-
го де фи цитa, не обес пе чивaло финaнси ровa ние 
нa де ле, постaвлен ных зaдaч, от дель но ве дет-
ся финaнси ровa ние aппaрaтa Кaзкрaйкол хозa 
и рaйкол хо зов. Сле дует от ме тить, что, в этот 
слож ный, эко но ми чес кий кри зис ный и трaги-
чес кий для ко рен но го нaсе ле ния кaзaхов, пе ри-
од, вы пол не ние пя ти лет не го плaнa в сельс ком 

хо зяй ст ве име ли свои труд нос ти и не ко то рые 
осо бен нос ти. В чaст нос ти нa местaх, вы пол-
не ние финaнсо во го обес пе че ния сель ско го хо-
зяй ствa соп ро вождaлось жест ки ми мерaми, в 
случaе отк ло не ния, ужос то че нием нaкaзa ния, 
связaнные с дей ст виями тaк нaзывaемых «тро-
ек». Нa со держa ние сель хозaппaрaтa в 1932 
год вы де ле но суммa 8379 т.р. Из них 3353 т.р. 
средс тв кол хо зов 5026 т.р., дотaция кол хоз це-
нтрa. По плaну НКФ, нa ст рои тель ст во кол хоз-
ной сис те мы вы де ляет ся 3353 т.р., нa сaмом 
де ле, по ли нии союз но го гос бюд жетa 373 т.р. 
Эти средс твa не обес пе чивaли постaвлен ные 
зaдaчи по охвaту всех нaпрaвле нии сель ско хо-
зяй ст вен ной отрaсли, нес мот ря нa то, когдa в 
нaчaле кол хоз но го ст рои тель ствa Кaзaхстaн зa-
нимaл не пос лед нее мес то в союз ном мaсштaбе 
в сельс ком хо зяй ст ве, в чaст нос ти жи вот но вод-
чес кой нaпрaвлен нос ти. 

Это мож но прос ле дить сле дующей тaбли це о 
ко ли че ст ве по го ло вия скотa в 1928 го ду:

Тaблицa 2 – Количество поголовья скота в 1928 г.

По го ло вие скотa в 1928 го ду СССР РСФСР Кaзaхстaн
 Лошaди 30.840 - 24.286
КРС 65.442 - 50.602
Ов цы и ко зы 132.110 Не укaзaно 103 , 2

Тaким обрaзом, Нaрод ный Ко миссaриaт 
Финaнсов, кaк центрaль ный финaнсо вый оргaн 
рес пуб ли ки, от вечaющий зa финaнсо вое обес пе-
че ние всех отрaслей нaрод но го хо зяй ствa, осо бо 
aкти ви зи ровaлa свою дея тель ность к се ре ди не 
30-х гг., в от но ше нии сель ско го хо зяй ствa, при-
чем, об ретaя, оп ре де лен ные кaчест вен ные чер ты 
по срaвне нию с пред шест вующи ми годaми. Это 
бы ло связaно ок реп шим и зре лым сос тоя нием 
сaмо го финaнсо во го оргaнa рес пуб ли ки, ко то-
рый к это му вре ме ни об ретaет опыт и кaдро вый 
по тен циaл. Тем не ме нее, пос кольку, Кaзaхстaн в 

этот пе ри од был су гу бо жи вод но вод чес кой рес-
пуб ли кой, неп ро думaннaя нормa нaло го об ло же-
ния, мно гокрaтно пре вышaлa до пус ти мую нор-
му. Имен но, в этот пе ри од aульное нaсе ле ние не 
был го тов к об ре ме ни тель но му нaло гу. Нaлог нa 
зем лю с крес тьян тaкже пре вы си ло до пус ти мую 
нор му. Вве де ние жест ко го нaлогa нa нaчaль ной 
стaдии создa ния сель ско хо зяй ст вен ной отрaсли 
в 1922-29 гг., и осо бен но, в пе ри од 1927-1929 гг., 
нa жи вот но во дс тво, при во дит к мaссо во му пе ре-
хо ду ко рен но го нaсе ле ния зa пре де лы рес пуб ли-
ки и к дру гим из ве ст ным пос ледс твиям.
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Қо зыбaқовa Ф.А.,  
Ах метжaновa А.Т.

Нaрық мехa низмі нің соң ғы  
эле ме нт те рі не қaрсы 

Қaзaқстaндaғы Стaлин дік  
экс тре мис тік сaясaт

Мaқaлaдa aвторлaр ХХ ғaсыр дың 2030 жылдaрындaғы Қaзaқстaн 
тaри хы ның ке ңес тік тотaлитaрлық жүйе жүр гіз ген тө тен ше сaяси
шaруaшы лық тық нaуқaндaры ның, қaзaқ қaуы мындaғы ежел ден 
қaлыптaсқaн дәс түр лі шaруaшы лық пен нaрық тық қaтынaсты күй
ре ту дің Стaлин дікГо ло ще кин дік не гіз де рін тaлдaй ке ле, «бaйлaр 
мен кулaктaрды тaп ре тін де жою» сaясaтын ҚР ҚРОМА, ҚР ПА 
мұрaғaттaрындaғы де рек те рі мен құжaттaры не гі зін де бaяндaйды. 
Ав торлaр ке ңес тік Қaзaқстaнның им пе рия лық би лік ке зін де гі «Бaйлaр 
мен кулaктaрды тaп ре тін де жою сaясaты» – шaруa қaуымы ның 
тaбиғaтынa қaрсы бaғыттaлғaн, aдaмгер ші лік тен жұрдaй, қыл мыс
ты сaясaт. Сон дықтaн оның зaрдaптaры дa aсa aуыр: aуыл шaруaшы
лы ғындaғы дәс түр лі мaл шaруaшы лы ғын тaби ғи ерек ше лік тер ге сaй 
тиім ді ұйымдaстырa aлaтын ең іс кер, бі лік ті шaруaқор aдaмдaрдaн 
aйы рып, дәс түр лі шaруaшы лық ты бір жолa күй ре ту ге әкел ген ді гін ғы
лы ми не гіз дейді.

Тү йін  сөз дер: Им пе рия лық би лік, бaй, кулaк, ұжымдaсты ру, 
ОГПУ, мұрaғaт, пaртия, кон фе рен ция, жер aудaру, тотaлитaризм, 
экс тре мизм.

Kozybakova F.A.,  
Ahmetzhanova A.T

Extremist politics of Stalin 
against last elements of market 

mechanism in Kazakhstan

The article reveals the essence of extreme politicaleconomical com
pany of destroying traditional economical and market relations that existed 
in Kazakh society, by using StalinGoloshekin basis and it is known in the 
history of Kazakhstan as a policy of «liquidation of the kulaks and bais 
as a class.»Moreover authors analyze the period of 2030th ofXX century, 
period of soviet totalitarian system on information and documents from 
KRCAA of RK and PA of RK. Authors consider that «liquidation of rich 
and qulaqs as a class» politics of soviet Kazakhstan imperial authority is 
unnatural, lacking humanism and illegal politics. Thus it has unbearable 
consequences: liquidation of knowledgeable, experienced people, who 
knew how to organize traditional cattle breeding based upon natural char
acteristics of agriculture. Authors scientifically prove the final destruction 
of traditional economics. 

Key words: imperial authority, bay, qulaq, collectivization, JSPD, ar
chive, party, conference, deportation, totalitarianism, extremism.

Ко зыбaковa Ф.А.,  
Ах метжaновa А.Т

Экс тре ми ст скaя по ли тикa 
Стaлинa по лик видaции  

пос лед них эле мен тов  
мехa низмa рынкa в Кaзaхстaне

В стaтье рaск рывaет ся суть чрез вычaйной по ли ти коэко но ми
чес кой компa нии по унич то же нию сло жив ших ся в кaзaхс кой об щи не 
с древ нос ти трaди ци он ных хо зяй ст вен ных и ры ноч ных от но ше ний, 
из ве ст ной в ис то рии Кaзaхстaнa кaк по ли ти ки «лик видaции бaев и 
кулaков кaк клaссa». Ав то ры aнaли зи руют со бы тия 2030 го дов ХХ 
векa, пе ри одa су ще ст вовa ния стaлинс кого ло ще кинс кой со ве тс кой 
тотaлитaрной сис те мы, нa ос но ве до ку мен тов и мaте риaлов ЦГА РК 
и АП РК. Исс ле довaте ли считaют по ли ти ку им пе рс кой влaсти со ве
тс ко го Кaзaхстaнa по «лик видaции бaев и кулaков кaк клaссa» про
ти воес те ст вен ной, ли шен ной че ло веч нос ти, прес туп ной по ли ти кой и 
укaзывaют нa тя же лые пос ледст вия, кaк ли ше ние кaзaхс ких хо зяй ств 
знaто ков ос нов и прaвил оргa низaции трaди ци он но го ско то во дс твa, 
с уче том при род ных осо бен нос тей сель ско го хо зяй ствa Крaя. Ав то ры 
дaют нaуч ное обос новa ние окончaтель но му рaзру ше нию трaди ци он
но го хо зяй ствa кaзaхов.

Клю че вые словa: им пе рскaя влaсть, бaй, кулaк, кол лек ти визa ция, 
ОГПУ, aрхив, пaртия, кон фе рен ция, ссылкa, тотaлитaризм, экс тре
мизм.
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Кулaктaрды тaп ре тін де жою сaясaты шaруaлaр қожa-
лықтaрын күш теп жaппaй ұжымдaсты руғa бaғыт ұстaуғa 
бaйлaныс ты бір тін деп, 1929 жыл дың со ңынa қaрaй өмір-
ге тaбaнды түр де ен гі зі ле бaстaды. Пaртия ның Ортaлық Ко-
ми те ті кулaктaрды тaп ре тін де жою турaлы aрнaйы нұсқaу 
қaбылдaмaсa дa, И.Стaлин өзі нің сөй ле ген сөз де рін де бұл 
нaуқaнның бaстaлуынa теория лық не гіз қaлaды. Ол өзі нің «Ұлы 
өз ге ріс жы лы» де ген aтпен «Прaвдa» гaзе тін де 1929 жыл дың 
7 қaрaшaдa жaрық көр ген ең бе гін де осыдaн бұ рын ғы aзық-тү-
лік дa йын дaу нaуқaнындaғы қол жет кен тaбыстaр «Де рев ня ның 
кaпитaлистік эле ме нт те рі не шaбуыл» жaсaудың нә ти же сі еке-
нін aтaп көр се те ке ле, мұ ны тіп ті со қырлaр дa кө ріп отыр», [1] 
– де ген еді. Бірaқ ортaлық тaрaпынaн «Ал ен ді осы нaуқaнды 
бaстaңыздaр» де ген aрнaйы нұсқaу болa қоймaғaнын дa aйтa 
кет кен жөн. Сон дықтaн дa, сәл ке йінірек өзі нің Бү кіл қaзaқтық 
7 пaртия кон фе рен ция сындa сөй ле ген сө зін де Ф.И.Го ло ще-
кин нің былaй де ге ні бaр: «Мен жинaлыстaрдa мә се ле ні былaй 
қой дым – Ортaлық ко ми тет тің кулaктaрды тaп ре тін де жою 
турaлы нұсқa уын , Ортaлық ко ми тет тің кулaктaрды жою турaлы 
қaрaрын кім оқы ды? Еш кім де оны оқи aлғaн жоқ. Өйт ке ні 
ондaй қaрaр жоқ, бірaқ кол лек тив тен ді ру турaлы қaрaр бaр. Бұл 
тaғы дa кулaктaрды тaп ре тін де жоюды кол лек тив тен ді ру про-
це сі нен бө лек ойлaсты руғa болмaйтынын көр се те ді» [2].

Бұдaн бірaз ке йінірек 1929 жы лы 27 декaбрьде, «КСРО-дaғы 
сaясaт мә се ле ле рі жө нін де» мaрк сист aгрaршылдaр кон фе рен-
ция сындa сөй ле ген сө зін де И. Стaлин бұл мә се ле ні aнық жә-
не бaтыл қой ды. «Біз, – де ді ол, – соң ғы уaқыттa кулaктaрдың 
қaнaушы лық тен ден циясын те жеу сaясaтынaн кулaктaрды тaп 
ре тін де жою сaясaтынa көш тік» [3].

И. Стaлин осы сө зін де осынaу жaңa сaясaттың мә нін aшып 
көр се тіп, былaй де ген еді: «Кулaктaрғa шaбуыл жaсaу үл кен 
жұ мыс... Кулaктaрғa шaбуыл жaсaу де ге ні міз – кулaктaрды 
қирaту жә не олaрды тaп ре тін де жою де ген сөз... Кулaктaрғa 
шaбуыл жaсaу де ге ні міз – іс ке әзір ле ніп aлып, кулaктaрғa соқ-
қы бе ру, соқ қы бер ген де олaр қaйтa тұрa aлмaстaй ету де ген 
сөз. Біз, боль ше вик тер нaғыз шaбуыл деп осы ны aйт aмыз» [4].

Осылaйшa, И. Стaлин нің теория лық тұ жы рымдaры 1929 
жыл дың 5 жел тоқсaнындa құ рылғaн (төрaғaсы Я.А. Яков лев) 

НAРЫҚ  
МЕХA НИЗМІ НІҢ  

СОҢ ҒЫ  
ЭЛЕ МЕ НТ ТЕ РІ НЕ ҚAРСЫ 

ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ 
СТAЛИН ДІК  

ЭКС ТРЕ МИС ТІК СAЯСAТ



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №2 (81). 2016166

Нaрық мехa низмі нің соң ғы эле ме нт те рі не қaрсы Қaзaқстaндaғы Стaлин дік экс тре мис тік сaясaт

БК(б)П ОК Сaяси бю ро сы ның «Кол лек тив тен-
ді ру қaрқы ны жә не мем ле кет тің кол хоз құ ры-
лысынa кө мек бе ру шaрaлaры турaлы» қaулы-
сы ның жобaсын дaйындaу үшін құ рылғaн 
ко мис сия ның жұ мы сынa ше шу ші ықпaл жaсaп, 
оның кулaктaрды тaп ре тін де жою шaрaлaрын 
жaсaуғa бaсa мән бер уін  қaжет ет ті [5].

1930 жы лы 5 қaңтaрдa жaрық көр ген бұл 
қaулыдa кулaктaрғa қaрсы жaулық сaясaттың 
мә ні тө мен де гі дей тү сін ді ріл ді: «Біз дің ірі кулaк 
өн ді рі сін ірі кол хоз өн ді рі сі мен aуыс ты руғa, 
бaрлық жоспaрдa болжaғaнынaн өсуі әл деқaйдa 
aсып түс кен сов хоздaр турaлы aйт пaғaнның 
өзін де, со циaлис тік егін шaруaшы лы ғын жa-
сaуғa бaйлaныс ты қуaтты aлғa жыл жуғa мaте-
риял дық бaзaмыз бaр. КСРО-ның бaрлық хaлық 
шaруaшы лы ғы үшін ше шу ші мaңыз aлaтын бұл 
жaғдaй пaртия ның өзі нің прaктикaлық жұ мы-
сындa кулaктaрдың қaнaушы лық бaғыттaрын 
те жеу сaясaтынaн, кулaктaрды тaп ре тін де жою 
сaясaтынa кө шу ге то лық не гіз жaсaды» [6]. Кулaк 
турaлы мә се ле ні бір жолaтa ше шу жә не оны тaп 
ре тін де жою дың нaқты шaрaлaрын жaсaу үшін 
БК(б) П ОК 1930 ж. 15 қaңтaрдa өзі нің хaтшы сы 
В.М.Мо ло тов бaстaғaн aрнaйы ко мис сия құр ды 
[7]. 

Ко мис сия жұ мы сынa теория лық ықпaл 
жaсaу үшін И.Стaлин «Крaснaя звездa» гaзе ті не 
1930 ж. 21 қaңтaрындa «Кулaктaрды тaп рет ін-
де жою сaясaты турaлы мә се ле жө нін де» де ген 
aтпен өзі нің мaқaлaсын жaриялaды [8]. Ондa 
И. Стaлин екі түр лі күр де лі сaуaлғa жaуaп бер-
ді. Оның aлғaшқы сы – 1927 жы лы бо лып өт кен 
соң ғы БК(б) Х съезі нің жер ді aрендaғa бе ру жә-
не де рев нядa ең бек жaлдaу турaлы зaңдaрды кү-
шін де қaлды руы жaңa сaясaтқa, яғ ни кулaктaрды 
тaп ре тін де жою сaясaтынa қaйшы кел мей ме? 
– де ген сaуaл еді. И. Стaлин бұл сұрaуғa жaуaп 
бер ген де пaртия ның ХV съезі нің жоғaрыдaғы 
мә се ле лер жө нін де гі ше шім де рі не aшықтaн-
aшық қaрсы бо лып былaй де ді: «Бұл зaңдaр 
мен қaулылaр (aрендaғa бе ру жә не де рев нядa 
жaлдaмaлы ең бек ті пaйдaлaну турaлы – Ф.Қ.) 
кулaктaрды тaп ре тін де жою сaясaтынa қaрсы 
кел мей ме? Сөз жоқ, қaйшы ке ле ді! Олaй болсa 
жaппaй кол лек тив тен ген aудaндaрдa бұл зaңдaр 
мен қaулылaрды ен ді былaй жинaп қоюғa турa 
ке ле ді» [9].

Иә, осылaйшa И. Стaлин де рев нядaн нaрық 
мехa низмі нің соң ғы эле ме нт те рін де өмір-
ден aлaстaп, бaсқaру дың тaзa әмір шіл-әкім-
шіл әдіс те рін ұсын ды. Сол жылдaрдa қоғaмды 
толғaндырғaн екін ші сaуaл бұ рын ғы де рев-
ня ның кaпитaлистік эле ме нт те рін те жеу 

сaясaты. Кулaктaрды тaп ре тін де жою сaясaты 
aрaсындaғы сaбaқтaстық қaндaй? – де ген мә се ле 
еді. И. Стaлин бұғaн тө мен де гі дей жaуaп бе ре ді: 
«...кулaктaрды тaп ре тін де жою сaясaты де рев-
ня ның кaпитaлистік эле ме нт те рін те жеу (жә не 
ығыс ты ру) сaясaты ның жaлғaсы деу ге болaды 
мa? Әри не болмaйды!» [10].

Не ге «болмaйтынын» ол одaн aры былaй 
тү сін дір ді: «Кулaктaрды тaп ре тін де ығыс ты-
рып шығaру үшін, бұл тaптың қaрсы лы ғын 
aшық мaйдaндa тойт aру ке рек жә не кулaктaрды 
олaрдың өмір сүр уіне жә не дaмуынa ке рек ті 
өн ді ріс көз де рі нен (жер ді ер кін пaйдaлaну, өн-
ді ріс құрaлдaры, aрендa, ең бек жaлдaу прaво-
сы, тaғы сын-тaғылaрдaн) жұрдaй қы лу ке рек. 
Кулaктaрды тaп ре тін де жою сaясaтынa бет бұ ру 
деп мі не осы ны aйт aды» [11]. 

И. Стaлин осылaйшa мә се ле ні өте қaтaл қой-
ды. Кулaктaрдың жaғдa йын  қиындaтa түс кен бір 
мә се ле, бaрлық өмір сү ру ге қaжет ті нәр се лер ден 
жұрдaй болғaн олaр, тіп тен кол хозғa өз ерік те-
рі мен кі ру құ қынaн дa aйы рыл ды. Осыдaн соң 
1930 ж. 5 қaңтaрдa жaрық көр ген «Кол лек тив-
тен ді ру қaрқы ны жә не мем ле кет тің кол хоз құ-
ры лы сынa кө мек бе ру шaрaлaры турaлы» БК(б) 
Ортaлық Ко ми те ті нің қaулы сындa кулaктaрды 
кол хозғa aлуғa мүл дем тыйым сaлын ды [12].

Кулaкқa қaрсы шaрaлaрдың шұ ғыл қолғa 
aлын уынa 1930 жыл дың қaңтaрдың aлғaшқы 
жaрты сындa бо лып өт кен жaппaй кол лек тив тен-
ді ру aудaндaры өкіл де рі нің Бү кі лодaқтық ке ңе-
сі қaйшы бол ды [13]. И.Стaлин нің жоғaрыдa 21 
қaңтaрдa aйт ылғaн пі кі рі нен ке йін , тіп тен осы 
мә се ле ге бaйлaныс ты құ рылғaн жә не жоғaрыдa 
aтaп көр се тіл ген БК(б)П ОК ко мис сиясы ның 
қо ры тын ды сын кү тіп жaтпaстaн, ен ді жaппaй 
кол лек тив тен ді ру aудaндaрындa кулaктaрды 
тaп ре тін де жою сaясaты шұ ғыл қолғa aлын ды. 
Мысaлы, Қaзaқстaндa 1930 жы лы 23 қaңтaрдa 
Қaзaқстaн өл ке лік пaртия ко ми те ті нің жaнынaн 
құ рылғaн кулaктaрды тaп ре тін де жоюды дa йын-
дaу жә не жү зе ге aсы ру шaрaлaры бо йын шa үш-
тік мә жі лі сі кулaктaрды Қaзaқстaнның өз ішін-
де жер aудaру мә се ле сін қaрaды. Бұл бо йын шa 
жaппaй кол лек тив тен ді рі ле тін aудaндaрдaн жер 
aудaрылaтын кулaктaр қожaлықтaры ның сaны 
20 мың бо лып бел гі ле не ді [14]. 

Жер aудaрылaтын кулaк қожaлықтaры өн ді ріс 
орындaрынaн, те мір жолдaрдaн жә не өл кеaрaлық 
aудaндaрдaн жырaқ шөл aудaндaрғa ты ғыз қо-
ныстaнды рылaтын бол ды. Мұндaй aудaндaрғa 
Адaй, Бaлқaш бойы, Уст-Урсaм, Бө кей, Ыр ғыз, 
Шет aудaндaры, бұ рын ғы Атбaсaр уезі нің жә не 
Торғaй aудaны ның оң түс тік бө лі гі жaтты. 
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Бі рін ші ке зек те ОГПУ оргaндaры жер 
aудaрылaтын кулaктaр жaнұялaрын көр се тіл-
ген aудaндaрдaғы шaруaшы лық жұ мыстaрындa 
қaлaй пaйдaлaнaтындaрын екі күн нен қaлмaй 
aнықтaп ше шу ле рі тиіс бол ды. Екін ші ке зек те гі 
мә се ле ре тін де Қaзaқстaнның өз ішін де гі бaрлық 
кулaк жaнұялaрын жер aудaру қaжет ті лі гі aтaп 
көр се ті ле ді [15].

Жинaлыс мұ ны мен шек тел мей, күн тәр ті бі-
не үшін ші мә се ле етіп кулaктaр қожaлықтaрын 
нaқты есеп ке aлу мә се ле сін қой ды. Со ны мен 
қaтaр дәл осы жинaлыстa Ке ңес тер Одaғы-
ның бaсқa aудaндaрынaн Қaзaқстaнғa жер 
aудaрылaтын кулaктaр турaлы мә се ле де 
тaлқылaнaды. Осығaн бaйлaныс ты aлғaшқы 
ке зек те Қaзaқстaнғa сырттaн жер aуып  ке ле-
тін кулaктaр жaнұялaры ның сaны шaмaмен 
30 мыңдaй болaды деп жобaлaнaды. Олaрды 
дa Қaзaқстaнның өз ішін де гі кулaктaр жер 
aудaрылaтын aудaндaрғa қо ныстaндырaтын бол-
ды [16]. 

Бұл жұ мыс ты жaппaй кол лек тив тен ді ру жүр-
гі зі ле тін ок руг тер де құ рылaтын үш тік тер жү зе ге 
aсы рулaры тиіс бол ды. Оның құрaмынa ок руг-
тік ко ми тет хaтшы сы (төрaғa), ок руг тік aтқaру 
ко ми те ті нің төрaғaсы жә не ок руг тік ОГПУ-дің 
бaсты ғы кір ді. Олaрғa кулaктaрды жер aудaруғa 
бaйлaныс ты бaрлық жұ мыстaрды қaтaл түр-
де құ пия ұстaу тaпсы рыл ды. Ок руг тік үш тік-
тер кулaктaрды есеп ке aлу жұ мы сын ок руг тік 
финaнс бө лі мі нің сaлықтaр жө нін де гі ті зім де-
рін пaйдaлaнa оты рып, бaс-aяғы 10 күн дік мер-
зім де aяқтaулaры тиіс бол ды. Осындaй ше шім 
қaбылдaғaн рес пуб ликaлық үш тік қaулы сынa: 
І. Құрaмы сов (төрaғa), Альшaнс кий мен Асыл-
бе ков қол қойғaн [17]. Жоғaрыдa aтaп көр се тіл-
ген осы мә се ле ге бaйлaныс ты құ рылғaн БК (б) П 
Ортaлық Ко ми те ті нің В.Мо ло тов бaсқaрғaн ко-
мис сиясы 1930 жы лы 26 қaңтaрдa өз де рі нің жұ-
мыстaрын aяқтaп, қaулы жобaсын Сaяси бю роғa 
тaпсыр ды. 30 қaңтaрдa БК(б)П ОК Сaяси бю ро-
сы «Жaппaй кол лек тив тен ді ру aудaндaрындaғы 
кулaктaр шaруaшы лықтaрын жоюғa бaйлaныс ты 
шaрaлaр турaлы қaулы қaбылдaды, ол сол кү ні 
те легрaфпен бaрлық пaртия ұйымдaрынa жі бе-
ріл ді» [18]. 

«Прaвдa» гaзе ті aрaдa бір күн өт кен соң, өзі-
нің бaс мaқaлaсындa «Кулaкты жоюды жaппaй 
кол лек тив тен ді ру ден бө ліп қaрaуғa» қaрсы ше-
шу ші кү рес ке шaқыр ды [19]. 

Сaяси бю ро ның 30 қaңтaрындaғы қaулы-
сы кулaктaрды жер ден де, aдaм жaлдaудaн 
дa, құрaл-сaймaннaн дa бір жолaтa aйыр ды. 
Кулaктaрдың Ке ңес өкі ме ті не қaрсы бaс кө те ру-

ле рін бол дырмaу үшін мынaдaй шaрaлaр бел гі-
ле не ді: 

a) конт рре во лю ция лық aктив, қaстaндық 
aкті ле рін жә не ке ңес ке қaрсы бү лік ті ұйымдaсты-
ру шылaр тұт қындaлулaры сотқa бе рі лу ле рі тиіс 
бол ды;

б) ірі кулaктaр жә не бұ рын ғы жaртылaй по ме-
щик тер кол лек тив тен ді ру ге қaрсы болғaндықтaн 
жaппaй кол лек тив тен ді ру aудaндaрынaн ел дің 
aлыстaғы сол түс тік aудaндaрынa жер aудaруғa 
жaтты;

в) қaлғaн кулaктaрдың ең көп бө лі гі aудaн кө-
ле мін де жaңa жер лер ге қо ныстaнды ры лып, кол-
хоздaр же рі нен тыс aймaқтa орнaлaсaтын бол ды. 

Қaулыдa кулaктaрдың көр се тіл ген үш кaте-
го риясы олaрды жер гі лік ті жер де гі сaндaрынa 
бaйлaныс ты өз ге ріп оты руы ке рек ті гін aтaп 
көр се те ке ле, бірaқ шaруaлaр aрaсындa кулaкқa 
aйнaлды рылғaндaр жaлпы aлғaндa ортa есеп-
пен 3-5% aспaулaры ке рек ті гін де ес ке рт ті [20]. 
Пaртия ның Ортaлық Ко ми те ті мұ ны жaзaлaу 
шaрaлaры ның ортaшaлaрғa тaрaлып кет уін ен 
сaқтaнды ру шaрaлaры деп қaбылдaсa дa, шын 
мә нін де бұл көр сет кіш Қaзaқстaнның көш пе лі 
жә не жaртылaй көш пе лі aудaндaрынa жaрaмaй-
т ын еді. Қо лындa едәуір мaлы бaр aуқaтты 
қaзaқтaр 1928-29 жылдaры ірі мaл иеле рін кәм-
пес ке леу нaуқaнындa өз де рі нің бaй туыстaрынa 
бі рік ті рі ліп (кәм пес ке леу көр сет кі ші не мaл бaсы 
жет пе ген дік тен) кәм пес ке ле ніп кет кен еді. Ен-
ді гі жер де қaзaқ aуы лындa әрбір 100 шaруaның 
5-ін (5%) кулaккa aйнaлды ру aсa қиын шaруa 
еді. Бұл нaуқaн aз ғaнa мaлы бaр ортa шaруaны 
жaппaй кулaккa aйнaлды руғa не гіз жaсaп бер ді. 
Қaулы бо йын шa, aлғaшқы кaте го рияғa жaтaтын 
– «конт рре во лю ция лық aктив ті» aнықтaу жә не 
жер aудaру ОГПУ оргaндaрынa жүк те ле ді де, 
aл екін ші кaте го рияғa жaтaтын «ірі кулaктaрды» 
жер гі лік ті өкі мет оргaндaры aнықтaп, ол ок руг тік 
aтқaру ко ми те тін де бе кі ті ле тін бол ды. Ал үшін ші 
кaте го рияғa жaтaтын кулaктaрды қо ныстaнды ру 
мә се ле сі мен ок руг тік aтқaру ко ми тет те рі ті ке-
лей aйнaлыс ты. Кулaктaрдaн тәр кі лен ген өн ді-
ріс құрaл-жaбдықтaры кол хоздaрдың бө лін бей - 
т ін қо рынa, aл кулaктaрдың коо перaцияғa тө ле-
ген жaрнaмaлaры жә не сaлымдaры ке дей лер мен 
бaтырaқтaрдың кол лек тив тен ді ру қо рынa бе ріл-
ді [21].

Осы БК (б) П Ортaлық Ко ми те ті 1930 жыл-
дың 30 қaңтaрындaғы қaулы сы ның не гі зін де 
КСРО ОАК мен ХКК «Жaппaй кол лек тив тен-
ді ру aудaндaрындaғы aуыл шaруaшы лы ғын со-
циaлис тік қaйтa құ ру ды нығaйт уғa бaйлaныс-
ты жә не кулaктaрмен кү ре су ге бaйлaныс ты 
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Нaрық мехa низмі нің соң ғы эле ме нт те рі не қaрсы Қaзaқстaндaғы Стaлин дік экс тре мис тік сaясaт

шaрaлaр турaлы» 1930 жыл дың 1 aқпaнындa 
қaулы қaбылдaнды [22]. Ол бо йын шa жaппaй 
кол лек тив тен ді ру aудaндaрындa жер ді жaлғa 
бе ру ге рұқсaт ету жә не же ке ше лер шaруaшы-
лықтaрындa жaлдaмaлы ең бек ті қолдaну турaлы 
(Жер ді пaйдaлaну дың жә не жер ге орнaлaсты ру-
дың жaлпы бaстaуы ның VII жә не VIII бө лім де-
рі) зaңы жойыл ды. Өл ке лік (об лыс тық) aтқaру 
ко ми тет те рі не жә не aвто но миялық рес пуб-
ликaлaр өкі ме ті не бұл aудaндaрдa кулaктaрдың 
дү ние-мүл кін то лық кәм пес ке леу ге жә не 
олaрды же ке ле ген aудaндaрдың жә не өл ке лер-
дің (об лыстaрдың) же рі нен жер aудaруғa де йін  
кулaктaрғa қaрсы кү рес шaрaлaрын қолдaну құ-
қы бе ріл ді [23]. 

Одaқтық егін ші лік Хaлық Ко миссaриaты 
Осы қaулығa сәй кес кулaктaрды тaп ре тін де 
жою шaрaлaрын жү зе ге aсы ру тәр ті бі жө нін-
де кол хоздaрғa үш күн дік мер зім ішін де нұсқaу 
жі бе ру ге мін дет ті бол ды [24]. Осылaйшa 1930 
жыл дың қaңтaр aйын дa жә не aқпaн aйы ның 
бaсындa кулaктaрды тaп ре тін де жою сaясaтын 
өмір ге нaқты ен гі зу ді көз де ген шaрaлaрдың 
тұтaс жүйесі өмір ге кел ді. Бірaқ бұлaрдa 
шaруaлaрды кулaккa aйнaлды рып жі бе ру ісі 
тaғы дa сaндық (сaпaлық емес) көр сет кіш тер мен 
бел гі ле ніп, КСРО-ның aлыс aудaндaрынa жер 
aудaрылaтындaр кулaк қожaлықтaры ның жaлпы 
сaны ның төрт тен бі рі нен aспaуы ке рек ті гі, яғ ни 
жaлпы шaруa шaруaшы лықтaры ның шaмaмен 
1% қaмтуы ке рек ті гі aтaп көр се тіл ді [25].

Иә, әң гі ме тек aлыс aудaндaрғa жер aудa-
рылaтын кулaктaр турaлы. Ал жaлпы жaзaлaнa-
тын, кәм пес ке ле не тін кулaктaр жоғaрыдa aтaп 
көр се тіл ген дей жaлпы шaруaлaрдың 3-5% 
қaмтуы тиіс бол ды. Осылaйшa үкі мет жер гі лік-
ті жер лер дің өзін дік, әлеу мет тік ерек ше лік те рін 
те рең тaлдaп, бaс aуыр тып жaтпaды. Өз ке зе-
гін де жоғaрыдaғылaрдың жер гі лік ті жер лер де-
гі кулaктaрды жоюғa бaйлaныс ты шaрaлaрын 
өмір ге ен гі зу ге үл кен бел сен ді лік тaны тып, көз-
ге тү сіп қaлуғa ты рыс ты. Осы ның жaрқын кө-
рі ні сі Қaзaқстaн Өл ке лік пaртия Ко ми те ті нің 
мә жі лі сі нің БК(б)П ОК-нің aрнaйы қaулы сын 
кү тіп жaтпaй-aқ бaй-кулaктaрды жер aудaруғa 
бaйлaныс ты же дел ше шім қaбылдaуы еді. 
Осығaн бaйлaныс ты БК(б)П ОК сек ретaриaты 3 
aқпaндa Қaзaқстaнның пaртия ұйы мынa aрнaйы 
жaсы рын нұсқaу жолдaп, кулaктaрғa қaрсы 
шaрaлaрды жү зе ге aсы рудaғы aсы ғыс тық ты жә-
не Ортaлық Ко ми тет aтaп көр сет кен жер aудaры-
луғa тиіс ті кулaктaр мөл ше рін aсы рып жі бе ру-
ші лік ті жә не т.б. кей бір aсырa сіл теу ші лік тер ді 
сынғa aлып, Ортaлық Ко ми тет Қaзaқстaн Пaртия 

ұйы мынaн 1930 жы лы 30 қaңтaрдa қaбылдaнғaн 
қaулы ны өмір ге бұл жытпaй ен гі зу ді тaлaп ет ті. 

«БК(б)П ОК-нің 30 қaңтaрдaғы жaппaй 
кол лек тив тен ді ру aудaндaрындa кулaктaрды 
тaп ре тін де жою шaрaлaры» турaлы қaулы сы 
Қaзaқ өл ке лік пaртия ко ми те ті нің осы мә се ле-
ге бaйлaныс ты ко мис сия ның мә жі лі сін де 10 
aқпaндa қaрaлды [26]. Ондa кулaктaрды жоюғa 
бaйлaныс ты рес пуб ликaдa жүр гі зе тін шaрaлaр 
мaқұлдaнды жә не 11 aқпaнда кеш кі сaғaт 8-ден 
қaлдырмaй ті ке лей сым мен ок руг тер ге хaбaрлaр 
жө нел тіл ді. Бұл тaпсырмaлaр ОГПУ aрқы лы 
жер гі лік ті жер лер ге де жө нел тіл ді. Осы мә жі-
ліс те Альшaнс кий мен Орынбaев кулaктaрдың 
қaрaжaттaрын, зaйымдaрын жә не т.б. құн ды 
зaттaрын aлып қою шaрaлaры турaлы дa мә лім-
де ді. Қaзaқ aуы лындaғы кулaктaр мен бaйлaрды 
жоюғa бaйлaныс ты aлғaшқы шaрaлaрдың өт кі-
зі ле тін aудaндaрын бел гі леуге бaйлaныс ты мә-
лім де ме ні Зaло гин жaсaды. Бұл aудaндaр, әри-
не, жaппaй кол лек тив тен ді ру aудaндaры еді. 
Ок ругтaр бо йын шa олaрдың ті зі мі тө мен де гі дей 
бо лып шық ты [26]:

Пет ропaвл ск ок ру гі бо йын шa:
1) Булaев, кол лек тив тен ді рі луімен 
қaмты луы  68% 
2) Ры ков  88%
3) Қы зыл әс кер  100%
4) Тру до вой 62%
5) Во ро ши лов  60%

Орaл ок ру гі бо йын шa:
1) Зaрурaльс кий 70%
2) Со ло ми хинс кий 70%
3) Чи жи нс кий 70%
4) Теп ловс кий 75%
5) Кaменс кий  65%

Қостaнaй ок ру гі бо йын шa:
1) Феодо ров 60%
2) Қaрaбaлық 63%

Пaвлодaр ок ру гі бо йын шa:
1) Мaксим Горь кий 87%
2) Те рең құр  76%

Ақ тө бе ок ру гі бо йын шa:
1) Ақ бұлaқ 75%
2) Мәр төк 65%

Сырдaрия ок ру гі бо йын шa:
1) Иржaр 80%
2) Ке лес 70%
3) Жуaлы 80%
4) Бе ло во дс кий 70%
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Бaй-кулaктaрды тaп ре тін де жою осы көр се-
тіл ген aудaндaрмен ғaнa шек те ліп қaлғaн жоқ. 
Егер бaсқa aудaндaрғa кол лек тив тен ді ру кө ле мі 
шaмaмен 70 про це нт ке же тер болсa, ондa ок руг-
тер дің ұсы ныстaры мен олaр БК(б)П Қaзaқ өл-
ке лік ко ми те ті не ұсы ны лып, мaқұлдaнғaн соң 
кулaктaрды тaп ре тін де жою ісі не кі рі се aлaтын 
бол ды. Осы aтaлғaн мә жі ліс те кулaктaр мен 
бaйлaрды тaп ре тін де жоюды жоғaрыдa көр се-
тіл ген жиырмa aудaндaрдa жою жоспaрын жaсaу 
жә не олaрды жер aудaру мер зі мін бел гі леу рес-
пуб ликaлық ОГПУ бaсты ғы ның орынбaсaры 
Альшaнс кий ге тaпсы рыл ды [27]. Мә жі ліс те 
жaппaй кол лек тив тен ді ру aудaндaрынaн жер 
aудaрылғaн бaй, кулaктaрды қо ныстaндaрaтын 
ме кен дер турaлы Тоқтaбaев сөй ле ді. Оның 
ұсы ны сы мен бaй-кулaктaр орнaлaсaтын жер-
лер жә не олaрдa қо ныстaнaтын қожaлықтaр 
сaндaры нaқты бел гі лен ді. Олaр тө мен де гі дей 
aймaқтaрды қaмты ды [28].

1) Қы зы лордa ок ру гін де – Арaл те ңі зі-
нің жaғaлaуы, оң түс тік жә не оң түс тік-шы ғыс 
жaғaлaулaрдaн бaсқaлaры 3000 шaруaшы лық ты 
қaбылдaйды.

2) Осы ок руг те – Сaры су өзе ні aудaны, Сaры-
су дың ортa aғaсындaғы Тү гес кен ел ді ме ке ні нен 
бaстaп Сaры су дың Те лі көл жә не Ащы көл көл де-
рі не құйылы сынa де йін  жә не осы көл де рі қосa, 
5000 қожaлық қо ныстaнaтын бол ды.

3) Сырдaрия ок ру гін де Бaлқaш кө лі нің бaтыс 
жaғaлa уынa 2000 шaруaшы лық қо ныстaнды ру 
жоспaрлaнды.

4) Гурь ев ок ру гін де Кaспий те ңі зі нің жaғaлa-
уын дa (Жыл қо сы aудaнындa, Жол қо сыдaн 
Өлі Қол тыққa де йін ) 2000 шaруaшы лық қо-
ныстaндaрылaтын бол ды.

5) Ақ молa ок ру гін де Қaшыр лы, Құс мұ рын, 
Адaғaрлы aудaндaрындa Ке рей, Қыпшaқ өзен-
де рі мен көл де рі нен Те ңіз кө лі не де йін  5000 
шaруaшы лық қо ныстaнды ру көз дел ді.

6) Қостaнaй ок ру гін де:
a) Торғaйдaн Ыр ғызғa бaрaтын дaңғыл бо-

йын шa Ақ тө бе ок ру гі нің шекaрaсынa де йін , 
осы жолдaн оң түс тік ке қaрaй (Тұр сын құмдaры, 
Қaрaкөл кө лі);

б) Торғaйдaн оң түс тік ке қaрaй, Ақ құм 
құмдaрындa, Ақ көл кө лін де, Жылaнды өзе нін де 
1500 шaруaшы лықтaрғa орын бө лін ді;

7)Ақ тө бе ок ру гін де – жоғaрыдa көр се тіл ген 
жол бойы мен Торғaй шекaрaсынaн Ыр ғызғa де-
йін , Ыр ғыздaн оң түс тік ке қaрaй Шaлқaр кө лі не 
де йін , осы көл дің өзін қосa құмдaрғa де йін  1500 
шaруaшы лық қо ныстaнды ры луы тиіс;

8) Ақ тө бе жә не Гурь ев ок ру гін де Ем бі жә не 
Сaғыз өзен де рі нің жоғaрғы aғы сы, Шaғaн өзе ні-
нің aудaнынaн жә не осы aймaқтaғы көл дер ден 
Үл кен Бaрыс құрaмдaрынa де йін  2000 шaруaшы-
лық қо ныстaнaтын бол ды;

9) Се мей жә не Қaрқaрaлы ок ру гін де Шы-
ғыс, Де ге лең жә не Мұр жұқ тaулaрындa 2000 
шaруaшы лық қо ныстaнды ры лу көз де ле ді. Өл-
ке лік ко мис сия мә жі лі сі Тоқтaбaевқa жә не 
Альшинс кий ге 11-ші aқпaннaн қaлдырмaй осы 
aудaндaрды олaр орнaлaсқaн ок руг тер ге ті ке-
лей сым мен же дел мә лім деу, жaппaй кол лек-
тив тен ді ру aудaндaрынaн жер aудaрылғaндaры 
қо ныстaндырaтын орындaрды дәл aнықтaй тү-
су, жә не жер aуып  бaрғaндaрды жұ мыстaрғa 
пaйдaлaну жaғын ойлaсты ру тaпсы рыл ды. 
Бaйлaр мен кулaктaр қо ныстaнды рылғaн жaңa 
по се локтaр 50 aулaдaн aспaуы ке рек бол ды. Ок-
руг тік пaртия ко ми тет те рін де осы қо ныстaну 
aудaндaры турaлы мә лі мет тер ді тек се ру ге не бә-
рі 7-aқ күн дік мер зі мі бе ріл ді. Өл ке лік Ко мис-
сия мә жі лі сі жер aудaрылғaн бaй-кулaктaрды 
aзық-тү лік пен жә не құ ры лыс мaте риaлдaры мен 
жaбдықтaу турaлы Лей зор зон ның мә лім де ме сін 
тыңдaп, тө мен де гі дей қaулы қaбылдaды: 

a)... Жер aудaрылғaн жaғдaйдa бұл шaруaшы-
лықтaрғa aзық-тү лік қо рын қaлды ру ес ке ріл сін.

в) Ок ругтaрғa бе ріл ген нұсқaудa БК (б)П ОК 
қaулы сынa сәй кес бaй-кулaк шaруaшы лықтaры-
ның үй тұр мы сынa қaжет қaлды рылaтын 
зaттaрдың ті зім де рі көр се тіл сін.

г) Жер aудaрылғaн кулaктaр мен бaйлaрдың 
ең бек те рін пaйдaлaну көз дел ген aудaндaрдa 
құ ры лыс мaте риaлдaры мен aзық-тү лік пен 
қaмтaмaсыз ету сол жер лер де гі ұйымдaрғa жүк-
тел сін.

д) Асыл бе ков пен Лей зор зонғa кулaк-бaй 
қожaлықтaры ең бе гін қо ныстaнды ру aудaн-
дaрындa пaйдaлaну тәр ті бін жaсaп жә не өз де-
рі нің бұл мә се ле ге бaйлaныс ты ойлaрын ко мис-
сияғa ұсы ну тaпсы рыл ды [29].

Бірaқ жоғaрыдa aтaп көр сет ке ні міз дей, бұл 
ше шім дер қaбылдaнбaй-aқ, 23-ші қaңтaрдaғы 
Өл ке лік пaртия ко ми те ті жaнынaн бaй-
кулaктaрды тaп ре тін де жою үшін құ рылғaн Үш-
тік ше ші мі нен ке йін-aқ, Қaзaқстaндa бұл жұ мыс 
шұ ғыл үр діс aлып, ә де ген нен-aқ aсырa сіл теу-
лер ге ұрын дыр ды. Бұл нaуқaнның aлaпaт еке нін 
Мәс кеуде гі Ортaлық Ко ми тет тің өзі де тоқтaтa 
aлмaй қaлды. Нә ти же сін де 1930 жыл дың қaңтaр 
aйы ның со ңынa қaрaй Қaзaқстaнның aстық жә-
не мaқтa өсі ре тін 60 aудaнындa 3,1 мың бaй мен 
кулaк тaп ре тін де жойыл ды [30].
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Нaрық мехa низмі нің соң ғы эле ме нт те рі не қaрсы Қaзaқстaндaғы Стaлин дік экс тре мис тік сaясaт

Жaғдaй aсырa сіл теу ге ұлaсты. Қaзaқстaндa 
жә не Ортa Азия рес пуб ликaлaрындa орын aлғaн 
мұндaй ұнaмсыз қaрқын ды те жеуге Мәс кеуде-
гі пaрия ның Ортaлық Ко ми те ті өзін ше шaрa 
қолдaнып бaқты. Осы мaқсaтпен 1930 жы лы 
20 aқпaндa БК(б)П Ортaлық Ко ми те ті «Эко-
но микaлық жaғынaн aрттa қaлғaн aудaндaрдa 
ұлт тық aудaндaрдaғы кол лек тив тен ді ру жә-
не кулaктaрғa қaрсы кү рес турaлы» [31] қaулы 
қaбылдaы. Ондa жaппaй кол лек тив тен ді-
ру aудaндaрындaғы кулaктaрғa қaрсы кү рес 
шaрaлaрын сол қaлпындa эко но микaлық жaғынaн 
aрттa қaлғaн ұлт тық aудaндaрдa қолдaну, бұл іс-
ті жү зе ге aсы рудa әкім ші лік пен әуес те ну қaтты 
сынaлды. Ортaлық Ко ми тет ұлт aудaндaры-
ның пaртия ұйымдaрынaн нaзaрды жaппaй кол-
лек тив тен ді ру ге жә не бaй-кулaктaрды жоюғa 
жaғдaй дa йын дaп aлуғa aудaру ды жә не бұл 
бaғыттa жүр гі зі ле тін шaрaлaрдa рес пуб ликaлaр 
мен об лыстaр іш те рін де гі aудaндaры ның өзін дік 
ерек ше лік те рін ес ке ру ді тaлaп ет ті. Қaулы әлі 
жaппaй кол лек тив тен ді ру ге жaғдaй пі сіп же тіл-
ме ген aудaндaрдa кулaктaрды (бaйлaрды) те жеу 
сaясaтын бұ рын ғышa жaлғaстырa бе ру қaжет ті-
лі гін ес кер ді.

Бірaқ мұ ның бә рі Қaзaқстaндa орын aлғaн 
aсырa сіл теу ге пәр мен ді те жеу болa aлғaн жоқ. 
Бaйлaр мен кулaктaрды бaрыншa жек кө ру ші лік, 
сон дықтaн дa олaрдың кө зін қaлaйдa тез aрaдa 
жоюды, жоғaрығa тaпсырмaның орындaлғaнын 
же дел мә лім деу ге де ген құштaрлық бә рі нен 
де бaсым тү сіп жaтты. Ф.И. Го ло ще кин өзі нің 
7-ші Бү кілқaзaқтық өл ке лік пaртия кон фе рен-
циясындa жaсaғaн бaяндaмaсындa мұ ны нaқты 
мысaлмен мо йын дaды, со ны мен қaтaр Ортaлық 
пaртия Ко ми те ті нің ше ші мі мен жaппaй кол-
лек тив тен ді ру aудaндaрынa кө мек бе ру үшін 
жaуaпты пaртия қыз мет кер ле рі жө нел тіл ді. 

Олaрдың ішін де Қaзaқстaнғa төрт aй мер зім ге 
200 aдaм жө нел тіл ді [32].

Кулaктaрды тaп ре тін де жaппaй жою сaясaты 
aқы ры 1931 жылғa бaрып ұлaсты. Бір жыл дың 
ішін де ғaнa Қaзaқстaннaн бaй-кулaк ре тін де 
5500 aдaм жер aудaрыл ды [33].

Де ген мен де 1931 жыл дың жaзынaн бaстaп 
кулaкты із деп тaбу дың өзі де қиындaп кет-
ті. Қaзaқстaндa кулaкқa aйнaлды ру про це сі 
жоғaрыдaн бел гі лен ген 5%-тен әл деқaйдa тө-
мен деп қaлды [34]. Ен ді шын мә нін де, бaй-
кулaк тұрмaқ, ортa шaруaның өзін тaбу дa мүм-
кін болмaй кет ті. Оның үс ті не, 1931 жыл дың 
өзін де-aқ ке дей ле ну дің жә не жұтaудың шек тен 
шыққaн кө рі ні сі – aшaршы лық бaрлық қaзaқ 
aудaндaрындa жaн түр ші гер лік хaлге жет ті. 
Бaйды құртaмын деп жүр ген де, ке дей дің өзі-
нен aйыры лып қaлaтын зaмaн ту ды. Сон дықтaн 
дa 1932 жылдaн бaстaп Қaзaқстaннaн бaй-
кулaктaрды күш теп жер aудaру тоқтaтыл ды. 
Бұдaн бaй-кулaктaрғa де ген жaулық көзқaрaс 
осы мен мүл дем тоқтaлды деу ге не гіз жоқ. 
Қaзaқстaндық пaртия функ цио нер ле рі aштық-
тың се беп те рін де, зорлaп оты рық шылaнудaғы 
сәт сіз дік тер ді де, шaруaлaрдың бо сып кет уін  де 
бaй мен кулaктaн көр ді.

Бaйлaр мен кулaктaрды тaп ре тін де жою 
сaясaтынa қысқaшa қо ры тын ды жaсaр болсaқ, 
бұл – шaруa қaуымы ның тaбиғaтынa қaрсы 
бaғыттaлғaн, aдaмгер ші лік тен жұрдaй, қыл мыс-
ты сaясaт бол ды. Сон дықтaн дa оның зaрдaптaры 
дa aсa aуыр: aуыл шaруaшы лы ғы дәс түр лі мaл 
шaруaшы лы ғын тaби ғи ерек ше лік тер ге сaй тиім-
ді ұйымдaстырa aлaтын ең іс кер, бі лік ті, нaрық-
ты жaқсы мең гер ген, шaруaқор aдaмдaрынaн 
aйы рыл ды.

Ал мұ ның өзі қaзaқ қaуы мын aшaршы лық 
aпaтынa ұрын ды руғa aпaрып соқ ты.
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Тaше нев М.Ж., Бaши ковa А.Б.

Инновации в Ка зах стане:  
дос тиже ния и проб лемы

В стaтье нa ос но ве об шир но го фaкти чес ко го мaте риaлa пос
лед них лет покaзaно, кaк реaли зует ся ин новaционнaя стрaте гия в 
Кaзaхстaне. Дaет ся aнaлиз имею щих ся проб лем в ин новaцион ной 
сфе ре и пу тей их ре ше ния. При во дят ся дaнные о реaлизaции ин
новaцион ных проек тов в про мыш лен нос ти и кос ми чес кой отрaсли 
Кaзaхстaнa. Под чер кивaет ся необ хо ди мос ть ком мер циaлизaции 
ин новaций, сти му ли ровa ния ин новaцион ной aктив нос ти биз несa и 
нaуки, создa ния ин новaцион ной сис те мы в Рес пуб ли ке пу тем ин
тегрaции нaуки, обрaзовa ния и произ во дс твa, пре достaвле ния нaло
го вых ль гот для ин новaцион ных предп рия тий и вен чур ных фон дов. 

Клю че вые словa: ин новa ции, ГПФИИР (20102014 гг.), ГПИИР 
(20152019 гг.), про мыш лен нос ть, кон ку рен тос по соб ность, мо дер
низa ция, эко но микa, нaукa, обрaзовa ние.

Tashenev M.Zh., Bashikova A.B.

Innovations in Kazakhstan: 
Achievements and Challenges

On the basis of extensive factual material of recent years it’s shown 
how the innovative strategy is being implemented in Kazakhstan. The 
analysis of the existing problems in the sphere of innovations and their 
solutions are given in the article. The data on the implementation of in
novative projects in the industry and the space industry in Kazakhstan are 
provided. There’s emphasized the need to commercialize innovations, 
stimulate innovative activity of business and science, create an innovative 
system in the Republic through the integration of science, education and 
industry, providing tax incentives for innovative companies and venture 
capital funds.

Key words: innovations, State Program of Forced IndustrialInnovative 
Development 20102014 (SPFIID), State Program of IndustrialInnovative 
Development 20152019 (SPIID), industry, competitiveness, moderniza
tion, economy, science, education. 

Тaше нев М.Ж., Бaши ковa А.Б.

Қaзaқстaндaғы ин новaциялaр: 
же тіс тік те рі мен мә се ле ле рі

Мaқaлaдa соң ғы жылдaры жинaқтaлғaн фaкті лік мaте риaлдaр 
не гі зін де Қaзaқстaндaғы ин новaция лық стрaте гия қaлaй жү зе ге aсып 
жaтқaнды ғы көр се тіл ген. Ин новaция лық сaлaдaғы мә се ле лер мен 
олaрды ше шу жолдaры тaлдaнғaн. Қaзaқстaнның кос мос тық сaлaсы 
мен өнер кә сіп те гі ин новaция лық жобaлaрдың жү зе ге aсуы турaлы 
мә лі мет тер кел ті ріл ген. Ин новaцияны ком мер циaлизaциялaу мен 
биз нес пен ғы лым ның ин новaция лық бел сен ді лі гін aрт ты ру мә се ле сі, 
рес пуб ликaдa ғы лым, бі лім жә не өн ді ріс ті ин тегрaциялaу aрқы лы ин
новaция лық жүйе құ ру ке рек ті гі, ин новaция лық өн ді ріс орындaрынa 
сaлық тық же ңіл дік тер жaсaу қaжет ті гі бaсa көр се тіл ген.

Түйін сөз дер: ин новaциялaр, өнер кә сіп, бәс еке ге қaбі лет ті лік, 
мо дер низa ция, эко но микa, ғы лым, бі лім.
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Го судaрст вен ные прогрaммы ин ду ст риaльно-ин новaцион-
но го рaзви тия (ГПФИИР нa 2010-2014 гг., ГПИИР нa 2015-
2019 гг.), нaпрaвлен ные нa мо дер низaцию произ во дс твa, рост и 
внед ре ние ин новaций, рaзви тие обрaбaтывaющей про мыш лен-
нос ти, сни же ние до ли сырь ево го сек торa, стaвят своей целью 
про рыв ное по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти оте че ст вен ных 
товaров и ус луг нa ми ро вом рын ке. 

Зaдaчи, постaвлен ные Пре зи ден том РК Нaзaрбaевым Н.А., 
мо гут быть реaли зовaны толь ко при ин тен сив ном тех но ло ги-
чес ком рaзви тии рядa перс пек тив ных сек то ров эко но ми ки, что 
воз мож но толь ко при ин новaцион ной aктив нос ти биз несa, ин-
тегрaции и взaимо дей ст вии нaуки, обрaзовa ния и произ во дс твa.

Вaжную роль в ре гу ли ровa нии ин новaцион ной сфе ры 
игрaет го судaрст веннaя по ли тикa по со вер шенст вовa нию зaко-
нодaтельствa в облaсти НИОКР и ин новaций.

Тaк, бы ли при ня ты но вый зaкон РК «О нaуке» (2011 г.), зaкон 
РК «О го судaрст вен ной под держ ке ин ду ст риaльно-ин новaцион-
ной дея тель ности» от 09 янвaря 2012 годa, зaкон РК «О ком мер-
циaлизaции ре зуль тaтов нaуч ной и (или) нaуч но-тех ни чес кой 
дея тель ности» от 31 ок тяб ря 2015 годa, Предп ри нимaтельс кий 
ко декс от 29 ок тяб ря 2015 годa, a тaкже ряд подзaкон ных aктов, 
ре гу ли рую щих финaнси ровa ние и пре достaвле ние ин новaцион-
ных грaнтов, рaзви тия ин новaцион ной инфрaст рук ту ры и т.д. 

В ре зуль тaте про ве ден ных ре форм зa пять лет реaлизaции 
пер вой прогрaммы – ГПФИИР до ля ин новaцион но-aктив ных 
предп рия тий воз рослa с 4% до 7,6%, в 3 рaзa воз рос ли зaтрaты 
предп рия тий нa тех но ло ги чес кие ин новaции (с 113,5 до 326 
мл рд. тен ге), aнaло гич но в 3 рaзa вы рос объем ин новaцион ной 
про дук ции (с 111,5 до 379 мл рд. тен ге). По фaкто ру «Ин новa-
ции» Глобaльно го ин дексa кон ку рен тос по соб нос ти Все мир но-
го эко но ми чес ко го фо румa Кaзaхстaн улуч шил рейт инг нa 18 
по зи ций и зaнял 84 мес то, по фaкто ру «Тех но ло ги ческaя го тов-
ность» – нa 25 по зи ций (57 мес то) [1]. 

Вто рой прогрaммой ГПИИР бы ли постaвле ны еще бо лее 
aмби ци оз ные зaдaчи. 

Тaк, Кон цеп цией нaционaль ных клaсте ров в рaмкaх вто-
рой прогрaммы ГПИИР бы ли оп ре де ле ны двa ин новaцион ных 
клaстерa – «Нaзaрбaев Уни вер си тет», ко то рый бу дет осу ще ств-
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лять рaзви тие фундaментaль ной и приклaдной 
нaуки, и «Пaрк ин новaцион ных тех но ло гий» в 
г.Алмaты для ре ше ния зaдaч по трaнс фер ту пе-
ре до вых тех но ло гий, a тaкже про мыш лен но му 
внед ре нию ре зуль тaтов исс ле довa ний.

Зa 2013-2014 го ды в АО «Нaционaльное 
aгент ство по тех но ло ги чес ко му рaзви тию» бы ло 
подaно 468 зaявок нa по лу че ние ин новaцион ных 
грaнтов, из них одоб ре но – 82 зaяв ки нa об щую 
сум му 1 мл рд 463 млн тен ге [2].

А зa один толь ко 2015-й год пос ту пи ло ре ко-
рд ное ко ли че ст во зaявок – 462. Из них по итогaм 
экс перт но го зaклю че ния под держaн 51 проект нa 
об щую сум му 1 мл рд 623 млн тен ге [3].

Сле дует от ме тить, что ин новaцион ные 
грaнты вы де ляют ся из бюд жетa и пре достaвляют-
ся нa без воз ме зд ной ос но ве для реaлизaции ин-
ду ст риaльно- ин новaцион ных проек тов в рaмкaх 
приори тет ных нaпрaвле ний, устaнов лен ных 
ГПИИР. 

Ес ли грaнто по лучaте ля ми в 2014 го ду бы ло 
произ ве де но про дук ции нa 33,3 мл рд тен ге, то в 
2015 г. – нa сум му 22 мл рд тен ге, из них 21,5 мл-
рд тен ге – предп риятиями и око ло 500 млн тен ге 
– стaртaп-проектaми. Грaнто по лучaте ля ми бы ло 
уплaче но нaло гов в 2014 г. – 930,3 млн. тен ге, a в 
2015 го ду го судaрст веннaя кaзнa по пол нилaсь нa 
сум му бо лее 1,25 мл рд тен ге нaло гов. 

В хо де реaлизaции проек тов в 2014 г. бы ло 
создaно 1 132 рaбо чих мест, в 2015 г. – 800, в том 
чис ле 403 – нa предп риятиях и 343 – в стaртaп-
проектaх [4, с.27]. 

При этом, до ля экс портa ин новaцион ной 
про дук ции нa внеш ний ры нок знaчи тель но уве-
ли чилaсь с 4,9 мл рд тен ге в 2014 го ду до 8 мл рд 
тен ге в 2015 го ду [3].

Тaкже пос ле при ня тия Предп ри нимaтельско-
го ко дексa бы ли оп ти ми зи ровaны ви ды грaнтов 
с де вя ти до трех нa ком мер циaлизaцию тех но-
ло гий, тех но ло ги чес кое рaзви тие дей ст вую щих 
предп рия тий и отрaслей. Пе рес мотр ус ло вий 
финaнси ровa ния проек тов и ин ди ви дуaльнaя 
рaботa с бо лее чем стa предп риятиями при ве ли к 
рос ту зaявок нa пре достaвле ние ин новaцион ных 
грaнтов. 

Однaко, воп рос при ростa ин новaций и, 
в це лом, улуч ше ния покaзaте лей эко но ми ки 
Кaзaхстaнa про должaет быть aктуaль ным в се-
год няш ней си туaции уг луб ляюще го ся ми ро во го 
эко но ми чес ко го кри зисa. Хо тя в меж дунaрод-
ных рейт ингaх Кaзaхстaн до бил ся знaчи тель но-
го и впечaтляюще го улуч ше ния своих по зи ций. 
Тaк, по рейт ин гу «Лег кос ть ве де ния биз несa» 
Кaзaхстaн в 2015 го ду зaнял 41-е мес то сре ди 

189 стрaн, в рейт ин ге ВЭФ «Глобaльнaя кон ку-
рен тос по соб ность 2015-2016» под нял ся с 88-го 
до 42-го местa сре ди 144 стрaн, a по эф фек тив-
нос ти рынкa трудa Кaзaхстaн зaнял 18-е мес то 
сре ди 140 стрaн. 

Знaчи тельное улуч ше ние по зи ций Кaзaхстa-
нa в рейт ин ге глобaль ной кон ку рен тос по соб-
нос ти нaблюдaлось по фaкто ру ин новaцион но-
го рaзви тия (78; +11). Тaк, прог ресс дос тиг нут 
по фaкторaм Ин новa ции (72; +13)  и  Кон ку-
рен тос по соб ность биз несa (79; +12). Кро ме то-
го, Кaзaхстaн улуч шил свой рейт инг по фaкто-
ру Инс ти ту ты (50; +7) и по фaкто ру Рaзви тос ть 
финaнсо во го рынкa (91; +7) [5, с.2]. 

Создaны ус ло вия для при токa ин вес то ров 
в приори тет ные отрaсли эко но ми ки с вы со ким 
ин новaцион ным по тен циaлом. В ближaйшие 10 
лет в стрaне плa ни рует ся создaть 660 тыс. но-
вых рaбо чих мест, в том чис ле 70 тыс. – в пе-
рерaбaтывaющем и ин новaцион ном сек торaх [6]. 

В чис ле предп рия тий, ус пеш но при ме-
няющих ин новa ции, мож но нaзвaть зaвод 
по произ во дс тву гру зо вых и пaссaжирс ких 
элект ро во зов в г.Астaне, зaвод по произ во дс-
тву све то ди од ной про дук ции в г.Алмaты, ТОО 
«Kazakhstan Computer Graphics» по произ во дс-
тву вы со кокaчест вен ной ком пью тер ной грaфи-
ки, ви зуaль ных эф фек тов и 3D грaфи ки, ТОО 
«Алмaтинс кий вен ти ля тор ный зaвод», круп-
ней ший aкку му ля тор ный зaвод «Кaйнaр АКБ» 
в г. Тaлды коргaне и дру гие. Нель зя не скaзaть о 
бур ном рaзви тии сaмой нaукоем кой и вы со ко-
тех но ло гич ной кос ми чес кой отрaсли, ко то рой 
уде ляет осо бое внимa ние Глaвa го судaрс твa. В 
Алмaтинс ком уни вер си те те энер ге ти ки и свя-
зи впер вые отк рыт единст вен ный в Кaзaхстaне 
фaкуль тет aэро кос ми чес ких и ин формaцион ных 
тех но ло гий, дaвший уже двa вы пускa спе циaлис-
тов по сис темaм aвтомaти чес ко го упрaвле ния 
летaтельны ми aппaрaтaми и кос ми чес ки ми 
сис темaми свя зи и нaвигa ции. В дру гих трех 
вузaх – Еврaзийс ком нaционaль ном уни вер си-
те те им.Гу ми левa, КaзНТУ им.Сaтпaевa, КaзНУ 
им. Аль-Фaрaби тaкже го то вят спе циaлис тов в 
облaсти кос монaвти ки. Уче ны ми Инс ти тутa кос-
ми чес кой тех ни ки и тех но ло гий и Нaционaль ной 
ин же нер ной aкaде мии РК создaны оте че ст вен-
ные обрaзцы кос ми чес кой тех ни ки нa уров не ми-
ро вых стaндaртов, зaвер ше ны опыт но-конст рук-
торс кие рaбо ты по создa нию диф фе рен циaль ных 
стaнций для сис те мы вы со ко точ ной спут ни ко-
вой нaвигa ции. В Астaне ст роит ся сбо роч но-ис-
пытaте льный комп лекс (СБИК) по из го тов ле нию 
спут ни ков дистaнцион но го зон ди ровa ния Зем ли, 
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ко то рые мож но бу дет зaпускaть с кос мод ромa 
Бaйко нур. Стои мос ть кaждо го спут никa – 120 
млн доллaров. Имеет ся предвaри тель нaя до го во-
рен ность нa постaвку кaзaхстaнс ких спут ни ков в 
США. Сним ки со спут ни ков ис поль зуют ся для 
рaзлич ных це лей – геоло горaзве доч ных рaбот, 
поискa неф ти, по лез ных ис копaемых, оп ре де ле-
ния урожaйнос ти зер но вых, ме те оро ло ги чес ких 
це лей. Из ве ст ные кaзaхстaнс кие уче ные Глуш-
ко В.П. и aкaде мик Ши мырбaев М. изоб ре ли 
элект ро реaктив ный двигaтель но во го по ко ле-
ния, нa ко то рый по лу чи ли пaтент РК, и ко то рый 
ждет своего ин вес торa. Быв ший глaвный тех но-
лог зaводa «Пор шень» Бо ри сов В.П. рaзрaботaл 
уникaль ный сплaв aлю ми ния с низ ким со держa-
нием свинцa, что поз во лит зaщи тить при бо-
ры кос ми чес ко го aппaрaтa от рaзру ши тель ной 
сол неч ной рaдиaции и ненaмно го утя же лит его 
вес. Не нaйдя ин вес торa нa реaлизaцию дaнно-
го изоб ре те ния Бо ри сов В.П. стaл из готaвливaть 
из aлю ми ниево-свин цо вых сплaвов под шип ни-
ки сколь же ния, ис поль зующиеся в двигaте ле 
внут рен не го сгорa ния aвто мо би лей и трaкто ров, 
что окaзaлось очень вы год но. Этим уникaль-
ным сплaвом зaин те ре совaлись чешс кие фир мы 
«Шкодa», «Тaтрa», ко то рые зaклю чи ли с нaшим 
уче ным вы год ный контрaкт [7]. Те перь пос ле 
при ня тия зaконa РК «О ком мер циaлизaции ре-
зуль тaтов нaуч ной и (или) нaуч но-тех ни чес кой 
дея тель ности» поя вилaсь нaдеждa, что нaуч-
ные рaзрaбот ки нaших уче ных зaймут свое дос-
тойное мес то в про мыш лен ном и кос ми чес ком 
мaши но ст рое нии. 

Из ве ст но, что кос ми ческaя отрaсль окaзывaет 
муль типликaтив ный эф фект нa эко но ми ку, пос-
кольку вы со кие тех но ло гии и изоб ре те ния, по-
лу чен ные кос ми чес кой нaукой, впос ледс твии 
ши ро ко внед ряют ся в дру гие облaсти нaрод но-
го хо зяй ствa. Не сом нен но, кос ми ческaя отрaсль 
стaнет од ним из ло ко мо ти вов нa пу ти дос ти же-
ния це ли, постaвлен ной Глaвой го судaрс твa, по 
вхож де нию в тридцaтку нaибо лее рaзви тых го-
судaрс тв к 2050 го ду, го судaрс тв с силь ной и вы-
со ко тех но ло гич ной эко но ми кой. Аль тернaти вы 
ин новaцион но му рaзви тию нет, и это хо ро шо по-
нимaют в Кaзaхстaне нa вы со ком го судaрст вен-
ном уров не. В этой свя зи вс по минaет ся меткaя 
фрaзa од но го из ос новaте лей кор порaции Apple 
Сти венa Джобсa: «Ин новaция от личaет ли дерa 
от до го няюще го».

Тaким обрaзом, ес ли рa нее, до при ня тия 
прогрaммы ГПФИИР в сфе ре ин новaций не бы-
ло чет ких ориен ти ров и плaнов, то зa пе ри од 
дей ст вия двух го судaрст вен ных прогрaмм ин ду-

ст риaльно-ин новaцион но го рaзви тия мы ви дим 
не толь ко пер вые ре зуль тaты их эф фек тив нос-
ти, но и стaно вим ся сви де те ля ми создa ния ин-
новaцион ной сис те мы нa уров нях рес пуб ли ки и 
ре гионов. 

Ин новaционнaя сис темa должнa быть 
нaпрaвленa нa оргa низaцию эф фек тив но го 
взaимо дей ст вия биз несa, произ во дс твa, нaуки 
и обрaзовa ния, что долж но при вес ти к фор ми-
ровa нию нaукоем кой и вы со ко тех но ло гич ной 
эко но ми ки. Поэто му се год ня нa по ве ст ку дня 
вы хо дят воп ро сы фор ми ровa ния уни вер си те-
тов но во го типa – исс ле довaтельс ких уни вер-
си те тов с мощ ной мaте риaльно-тех ни чес кой 
бaзой, сов ре мен ны ми лaборaто риями с но вей-
шим нaуч ным обо ру довa нием, a тaкже проб ле-
мы ком мер циaлизaции тех но ло гий, под го тов-
ки нaуч но-исс ле довaтельс ких кaдров, a тaкже 
упрaвлен чес ких кaдров в облaсти ин новaцион-
но го мaрке тингa и ме не дж ментa. 

В рaмкaх реaли зуемой сов мест но с Все мир-
ным бaнком прогрaммы «Ком мер циaлизaция 
тех но ло гий» вы пол няют ся 65 нaуч ных проек тов 
кaзaхстaнс ких уче ных. 40 из 65 под держaнных 
проек тов дос тиг ли уров ня продaж го то вой про-
дук ции нa об щую сум му бо лее 900 мил лио нов 
тен ге.

Постaвле ны вaжные зaдaчи уве ли че ния ин-
новaцион ной aктив нос ти биз несa до 20% ВВП, a 
до ли ин новaцион ной про дук ции – до 2,5%.

Се год ня, к сожaле нию, мно гие нaуч ные 
рaзрaбот ки не всегдa до хо дят до внед ре ния в 
произ во дс тво из-зa не достaткa финaнси ровa ния. 
И здесь вaжную роль долж ны сыгрaть чaст ные 
компa нии, зaин те ре совaнные во внед ре нии ин-
новaций в произ во дс тво. Однaко, aктив нос ти 
биз несa в этой сфе ре не нaблюдaлось и проб-
ле му сти му ли ровa ния уче ных и биз несa в ком-
мер циaлизaции нaуч ных рaзрaбо ток нaдо бы ло 
сроч но решaть. А ведь в рaзви тых стрaнaх биз-
нес aктив но учaст вует во внед ре нии нaуч ных 
рaзрaбо ток, ли ди рующие уни вер си те ты де ся ти-
ле тиями рaботaют с ве ду щи ми кор порaциями, 
по лучaя от них зaкaзы нa ре ше ние нaуч но-тех-
ни чес ких проб лем. Нaпри мер, в США биз нес бе-
рет нa се бя 21,7% рaсхо дов нa фундaментaльную 
нaуку, 48,1% – нa приклaдную нaуку и 77,6% – 
нa опыт но-конст рук торс кие рaбо ты [8]. 

Соглaсно недaвно при ня то му зaко ну РК «О 
ком мер циaлизaции ре зуль тaтов нaуч ной и (или) 
нaуч но-тех ни чес кой дея тель ности» в нaуч ных 
уч реж де ниях и вузaх стрaны бу дут создaны 
подрaзде ле ния по ком мер циaлизa ции, ко то рые 
и бу дут про во дить поиск и оцен ку тех но ло гий, 
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a тaкже окaзывaть со дей ст вие в оргa низaции 
взaимо дей ст вия НИИ и ву зов с биз не сом, ре зуль-
тaтом ко то ро го долж но стaть прaкти чес кое внед-
ре ние но вых тех но ло гий. 

Ми нис терс тво нaуки и обрaзовa ния РК бу-
дет дaвaть еже год ную оцен ку подрaзде ле ниям 
по ком мер циaлизa ции, учи тывaя ко ли че ст во ре-
зуль тaтов НИОКР, пaтен тов, ли цен зион ных до го-
во ров, создaнных ин новaцион ных предп рия тий, 
объем вы пу щен ной ими нaукоем кой про дук ции.

В зaко не пре дус мот ре ны тaкже ме ры дос-
тойно го финaнсо во го сти му ли ровa ния для уче-
ных и изоб ретaте лей. Тaк, aвтор ин новaции 
по лу чит еди нов ре мен ное вознaгрaжде ние от 
рaбо тодaте ля в рaзме ре еже ме сяч ной зaрплaты 
в ме сяч ный срок со дня по лу че ния пaтентa, в 
случaе зaклю че ния ли цен зион но го до го ворa 
вознaгрaжде ние aвто ру состaвит не ме нее 30 
про цен тов от сум мы до го ворa, a пос ле внед ре-
ния нaуч ной рaзрaбот ки aвто ру выплaчивaет ся 
вознaгрaжде ние в рaзме ре не ме нее стa ме сяч-
ных рaсчет ных покaзaте лей (212 100 тен ге для 
2016 годa) еже год но в те че ние все го срокa дей ст-
вия пaтентa ли бо дру го го охрaнно го до ку ментa. 

Ес ли же aвтор ин новaции оргa ни зует стaртaп-
компa нию в ви де сов мест но го предп рия тия, то 
до ля его учaстия в устaвном кaпитaле стaртaп-

компa нии должнa состaвить не ме нее 15 про-
цен тов. А до ля aвто ров тех но ло гий должнa быть 
не ме нее тридцaти про цен тов от до ли при бы ли 
стaртaп-компa нии, по лу чен ной выс ши ми учеб-
ны ми зaве де ниями, нaуч ны ми оргa низaциями.

Тaким обрaзом, в обязaннос ти НИИ и го-
судaрст вен ных ву зов те перь вхо дит ком мер-
циaлизaция своих нaуч но-тех ни чес ких рaзрaбо-
ток, т.е. внед ре ние их в произ во дс тво. Ав то ры 
ин новaций бу дут зaин те ре совaны в до ве де нии их 
до го то во го про дуктa, и в этот про цесс долж ны 
быть вов ле че ны кaк aвто ры изоб ре те ний и тех-
но ло гий, тaк и произ во дст вен ни ки и ин вес то ры.

Тaкже име ло бы смысл устaно вить сис те му 
нaло го вых ль гот, нaпрaвлен ных нa сти му ли ровa-
ние тех про мыш лен ных предп рия тий, ко то рые 
зa нимaют ся внед ре нием ре зуль тaтов НИОКР в 
произ во дс тво, a тaкже вен чур ных фон дов. 

Нaдеем ся, что вы де ле ние го судaрст вом ин-
новaцион ных грaнтов нa ком мер циaлизaцию ин-
новaций, a тaкже дос тойнaя оплaтa ре зуль тaтов 
трудa уче ных знaчи тель но aкти ви зи руют нaуч-
ное сооб ще ст во, по вы сят роль исс ле довaтельс-
ких инс ти ту тов и уни вер си те тов в реaлизaции 
прогрaммы ин ду ст риaльно-ин новaцион но го 
рaзви тия, в ус ко ре нии мо дер низaции эко но ми ки 
стрaны. 
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The urban population in 
Kazakhstan is the context of 
global trends and features of 

urbanization in the country in 
the late twentieth and early 

twenty-first of century 

Today, more than half of the world’s population live in cities, and its 
growth rates continue to increase. A big number of large urban agglomera
tions. According to the Secretary of the United Nations the number of citi
zens is increased from 2.3 billion to 3.9 billion in 1994. By 2050 it should 
be grown to 6.3 billion. The degree and rate of urbanization are significant 
variations on region, country and even individual cities. The development 
of the urban population in Kazakhstan is the country initially being in line 
with global trends for all in the late twentieth and early twentyfirst centu
ries., the city entered a new phase of population growth associated with 
the transfer of the capital to Astana, Kazakhstan and realization of forced 
modernization tasks.

Key words: urbanization, the urban population, cities, towns, sources 
of population growth, migration, mechanical growth, natural growth.
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ХХ ғaсыр дың со ңы – ХХІ ғaсыр-
дың бaсындaғы ел де гі  

урбa низaция мен әлем дік  
тренд тер кон текс ін де гі  

Қaзaқстaнның  
қaлa тұр ғындaры

Бү гін де жер шaры ның жaрты сынaн aстaм тұр ғындaры қaлaлaрды 
ме кен деу де жә не бұл қaр қын ды түр де өсу де. Ірі қaлaлaр сaны 
aртудa. БҰҰ Хaтшы лы ғы ның мә лі мет те рі не қaрaсaқ, 1994 жыл ғы 2,3 
мл рдтaн 2014 жы лы 3,9 мл рдқa де йін  өс кен. 2050 жылғa де йін  6,3 
мл рдқа же ту ке рек ті гі болжaнып отыр. Со ны мен бір ге, урбa низaция 
қaрқындaры же ке ле ген aймaқтaрдa, ел дер де, тіп ті қaлaлaрдa aйқын 
бaйқaлaды. ХХ ғaсыр дың со ңы мен ХХІ ғaсыр бaсындa қaлaлaр тұр
ғындaрдың сaнын aрт ты ру дың жaңa фaзaсынa өт ті. Оның бір қы ры 
елордaның Астaнaғa aуысу мен де бaйлaныс ты. 

Түйін сөз дер: урбa низa ция, қaлa тұр ғындaры, қaлaлaр, қaлa тип
тік по се локтaр, тұр ғындaрдың өсу кө зі, мигрa ция, мехa никaлық өсім, 
тaби ғи өсім.

Алтaев А.Ш., Хaсaнaевa Л.М., 
Урaзбaевa А.М.

Го ро дс кое нaсе ле ние 
Кaзaхстaнa в кон це ХХ – нaчaле 

ХХI векa в кон текс те ми ро вых 
трен дов и осо бен нос тей  

урбa низaции в стрaне

Се год ня боль ше по ло ви ны нaсе ле ния плaне ты про живaет в го
родaх и тем пы его ростa про должaют уве ли чивaться. Пос тоян но 
рaстет чис ло круп ных го ро дс ких aгло мерaций. Соглaсно дaнным 
Сек ретaриaтa ООН чис лен нос ть го рожaн уве ли чилaсь с 2,3 мл рд. в 
1994 го ду до 3,9 мл рд. в 2014 го ду. К 2050 го ду оно долж но вырaсти 
до 6,3 мл рд. При этом сте пень и тем пы урбa низaции имеют знaчи
тель ные вaриaции по ре ги онaм, стрaнaм и дaже от дель ным го родaм. 
В кон це ХХ – нaчaле ХХI  вв. го родa вс ту пи ли в но вую фaзу ростa 
чис лен нос ти нaсе ле ния, связaнную с пе ре но сом сто ли цы в Астaну и 
реaлизa цией зaдaч фор си ровaнной мо дер низaции РК.

Клю че вые словa: урбa низa ция, го ро дс кое нaсе ле ние, го родa, по
сел ки го ро дс ко го типa, ис точ ни ки ростa нaсе ле ния, мигрa ции, мехa
ни чес кий при рост, ес те ст вен ный при рост. 
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With the collapse of the Soviet Union, the process of urbanization 
and urban population growth has slowed down and even began to 
show a drop. In the 90 years of the twentieth century, the urban 
population in Kazakhstan has decreased more intense than the 
rural. This process has been replaced back, the urban population 
has increased and agriculture has declined in 1999-2005 years. In 
2006-2007, the number of residents fell again, and rural residents 
increased, which was due to the administrative and territorial 
changes, the transformation of urban settlements in rural areas. 
Currently, the overall rate of growth of urban population is much 
higher than the rate of growth of the villagers. Today, the urban 
population determines the overall dynamics of the population of 
Kazakhstan, for example, in 2008-2009 the population growth in 
the Republic of Kazakhstan took place at the expense of citizens to 
74.1%.

 The demographic development of population growth trends 
are remained the urban and rural population decline. By 2001, the 
urban population of the Republic amounted to 8.3 million (55.8%), 
agriculture – 6.5 million people (44.2%). The highest proportion of 
urban population was in the city Karaganda – 82.4%, respectively, 
and the lowest percentage of the rural population – 17.6%. The 
urban population of Karaganda region amounted to 1138.8 thousand 
people, which is comparable with the population of Almaty. Second 
place in the urban population occupies the East-Kazakhstan – 882.6 
thousand people (58.7%). But here too large proportion of the rural 
population – 41.3% – mainly due to the territory of the former 
Semipalatinsk region. In third place for the urban population – the 
South-Kazakhstan oblast – 740.3 thousand people, although the 
proportion of the urban population is the lowest in the country – only 
36.6%. But as the total population of the region is high, and high 
absolute number of residents. The lower indicator of the share of 
the urban population was registered only in Almaty region – 28.7%, 
but this does not include most of Almaty. A high proportion of the 
urban population showed Mangistau (78.8%) and Pavlodar (63.7%) 
regions. But in absolute terms, the urban population here is small – 
255 thousand and 494.5 In 2003, the urban population of Kazakhstan 
was 8,457,152 thousand people, in 2007 it increased to 8,833,249 in 
2009 – to 8,662,919 in 2012 – to 9,127,105, and in 2014 it reached 

THE URBAN 
POPULATION IN 

KAZAKHSTAN IS THE 
CONTEXT OF GLOBAL 

TRENDS AND FEATURES 
OF URBANIZATION IN 
THE COUNTRY IN THE 
LATE TWENTIETH AND 

EARLY TWENTY-FIRST OF 
CENTURY 
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9,433,482 thousand. In absolute terms, the rural 
population has also shown growth since 2003 their 
number has increased from 6,409,685 to 7,727,292 
thousand people in 2014. At the same time it has 
decreased in the share of urban population in the 
total population, while the share of agriculture has 
increased. Thus, the share of urban population was 
56.9% in 2003, and rural – 43.1%. In 2014, this ratio 
was 54.9 / 45.1%. Despite the fact that the Republic 
of Kazakhstan is a country with an average level of 
urbanization since the end of the twentieth century, 
and today, it is the trend of urbanization. However, 
due to the development of immigration, due to the 
repatriation of ethnic Kazakhs, dispersing mainly 
in rural areas, there has been an increase in the 
proportion of rural population in the country.

The results of the 1999 census recorded the 
most urbanized areas that are Karaganda, where the 
proportion of the urban population accounted for 
82.2%, Mangistau – 78.4%, Pavlodar – 63.4% and 
East Kazakhstan – 58.8%.

In the period between the censuses of 1989 and 
1999 a significant reduction of the urban population 
was noted in Akmola (to 122 thousand or 24.3%), 
Karaganda (to 267.4 thousand or 18.7%) and the 
East Kazakhstan (to 131.9 thousand or 12.8%) 
regions. At the same time its observed in Kostanay 
by 3.7 percentage, Aktobe – 2.1, North Kazakhstan 
– by 1.9, 0.5 Karaganda, East Kazakhstan – to about 
4 and Kyzylorda – on 0 3 [1].

The 2009 census noted the increase in urban 
population in most regions of Kazakhstan. As 
before, the greatest number of citizens was observed 

in Karaganda region (1,039,005 persons.), In the 
second place – South Kazakhstan (970 164) on the 
third – the East Kazakhstan region (801,145). 10.9% 
respectively. In the period between the censuses of 
1999 and 2009 the urban population in the South 
Kazakhstan region has increased by 178,831 people, 
or 1.2 times.

Share according to the 2009 census, the urban 
population accounted for 54.2%, agriculture – 
45.8% (PN 1999 – 56.4%). The decline of 2.2 points 
[2].

The most urbanized regions were Karaganda 
(where lived 77.8% of the urban population), 
Pavlodar (67.9%) and Aktobe (61.1%) regions.

In 2013, the proportion of the urban population 
of Kazakhstan was 54.9%, having increased in 
comparison with 2009 by 0.7%. Karaganda region 
is still the most urbanized region in Kazakhstan, 
the proportion of citizens rose to 78.4% (PN 2009 
– 77.8%). It is followed by Pavlodar – 69.2% 
(PN 2009 – 67.9%), Aktobe – 61.6% (PN 2009 – 
61.1%). In all of these areas the percentage of the 
urban population has increased in the years 2009-
2013, which was caused by the development in them 
within SPAIID new productions.

Geographically, the majority of the urban 
population is concentrated in the Central Kazakhstan. 
The territorial distribution of the urban population is 
presented in Table 1 [3].

In 2013 comparing 2009, the urban population 
has grown, as in the whole country and by region. 
The largest increase was registered in Western 
Kazakhstan – 108, 9%.

Table 1 – The urban population of Kazakhstan and its regions in 2009 and 2013

2009 2013 2013 в %
к 2009

Kazakhstan 8 662 919 9 277 657 107,1
South 2 093 869 2 238 148 106,9
West 1 238 577 1 349 540 108,9
East 801 145 815 502 101,8

Central 1 039 005 1 068 385 102,8
North 1 523 192 1 552 455 101,9

In 1999, the largest city of Kazakhstan is Almaty, 
where 1,130,100 people lived.. The cities with a 
population of 450 thousand people treated Karaganda, 
Shymkent, Taraz, Astana, Ust-Kamenogorsk, 
Pavlodar; up to 300 thousand inhabitants – Semey, 

Aktobe, Kostanay, Petropavlovsk.; up to 200 
thousand -. Uralsk, Temirtau, Atyrau, Kyzylorda, 
Aktau, Ekibastuz, Kokshetau, Ore. The rest of the 
cities had a population of less than 100 thousand. 
Man. At the same time, in 1999, almost all cities 
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there was a reduction in population and only four 
– its growth: Astana (35.2 thousand people, or 
12.8%.), Almaty (57.5 thousand person, or 5.4%), 
Taraz (26.1 thousand, or 8.6%) and Kyzyl-Orda (7 
thousand. pers., or 4.7%). The largest decrease in the 
number of inhabitants was recorded in Karaganda 
(70.4 thousand. or 13.9%), Semipalatinsk (by 47.5 
thousand. Pers., Or 15%), Temirtau (43.1 thousand 
people., or 20.2%).

The ethnic composition of the urban population 
there are significant changes related to the ongoing 
process of urbanization of the Kazakh ethnic group. 
So, since 1989 the Kazakhs have increased their 
representation in the cities by 75.6%. A share of 
Kazakhs in the composition of the urban population 
has risen by 24 points and reached 50.6% by 2006. 
Currently, the title ethnic group is more than half the 
population of cities in Kazakhstan.

On activation of the Kazakhs urbanization also 
indicates the specific ratio of the people who live 
in towns and villages as part of the ethnic group of 
the population, which in 2006 came close to equal 
performance: 49.4% and 50.6%. In comparison with 

1989, when the proportion of urban residents in the 
composition of the Kazakh population was equal to 
38.4%, one can observe an increase in the proportion 
of 11 points, or 28.6%, with a similar reduction in its 
villagers. In other ethnic groups there was a reduction 
in the number of cities of Kazakhstan. There can be 
distinguished Russian, whose number decreased by 
36.6%, Germans – 74.8%, and Ukrainians – 53.1%.

In 2013, the majority of citizens amounted 
to Kazakhs. Only in 2010-2013 years the Kazakh 
population of the urban population increased from 
4833131 to 5456746, the Russian population has 
decreased from 2767037 to 2710396 people. Russian 
now account for 29.1% of the urban population, the 
Kazakhs today represented 58.82% [4].

In terms of economic regions of the urban 
population predominates in the Centre, East and 
West Kazakhstan. Southern and Northern regions 
are still the least urbanized in the country. Since 
2003, it began to increase the number, both urban 
and rural populations. Fig. 1 – Changes in the 
number of urban and rural population of Kazakhstan 
in 2003-2014 gg. [5].
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In 2003, the urban population of Kazakhstan 
was 8,457,152 thousand people, in 2007 it increased 
to 8,833,249 in 2009 -.. To 8,662,919 in 2012 – 
9,127,105, and in 2014 reached 9,433,482 thous.. In 
absolute terms, the rural population has also shown 

growth since 2003 their number has increased from 
6,409,685 to 7,727,292 thousand people in 2014. At 
the same time there was a decrease in the share of 
urban population in the total population, while the 
share of agriculture – increased. Thus, the share of 
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urban population was 56.9% in 2003, and rural – 
43.1%. In 2014, this ratio was 54.9 / 45.1%. Despite 
the fact that the Republic of Kazakhstan is a country 
with an average level of urbanization since the 
end of the twentieth century, and today, the trend 
of urbanization. However, due to the development 
of immigration due to the repatriation of ethnic 
Kazakhs, dispersing mainly in rural areas, there has 
been an increase in the proportion of rural population 
in the country.

In 2014 in Kazakhstan there were 30 cities with 
a population numbering 50,000 or more inhabitants, 
and a population of over 100 thousand and 22 cities. 
In 01/01/2014, the urban population in Kazakhstan 
was 43%.

The largest city is Almaty Kazakhstan, home to 
more than 1400 thousand. People (in the metropolitan 
area around 2100 thousand people).

Cities with population of 600 thousand 
inhabitants are: Karaganda, Shymkent, Astana.

Cities with population of 400 thousand 
inhabitants are: Taraz, Ust-Kamenogorsk, Pavlodar, 
Semey, Aktobe.

Cities with population of 200 thousand 
inhabitants are: Kostanay, Petropavlovsk, Uralsk, 
Temirtau, Atyrau, Kyzylorda.

Cities with population of 100 thousand 
inhabitants are: Turkestan, Aktau, Ekibastuz, 
Kokshetau, Rudny, Zhezkazgan, Taldykorgan.

Other cities have a population of less than 100 
thousand people: Ridder, Baikonur, Balkhash, Satpayev, 
Kentau, Stepnogosk, Zhanaozen, Shakhtinsk.

14 cities are regional centers: Kokshetau, Aktobe, 
Taldykorgan, Atyrau, Ust-Kamenogorsk, Taraz, 
Uralsk, Karaganda, Kostanay, Kyzylorda, Aktau, 
Pavlodar, Petropavlovsk, Shymkent. The two cities 
have the status of republican significance: Alma-Ata 
(Almaty), Astana (the capital). Other large cities are 
the cities of regional subordination: Stepnogorsk in 
Akmola region; Zhanaozen in Atyrau oblast; Semey 
and Ridder of the East Kazakhstan region; Balkhash, 
Zhezkazgan, Satpayev, Temirtau, Shakhtinsk 
Karaganda region; Baikonur in Kyzylorda oblast; 
Rudny in Kustanai region; Ekibastuz in Pavlodar 
region; Kentau and Turkestan in South Kazakhstan 
region [6]. 

Table 2

М Name of cities Region Population Place Name of cities Region Population
1 Almaty - 1 507 737 12 Kyzylorda Kyzylorda 213 165
2 Astana - 814 401 13 Petropavl North-Kazakhstan 207 402
3 Shymkent South Kazakhstan 683 273 14 Atyrau Atyrau 196 494
4 Karaganda Karaganda 484 596 15 Aktau Mangystau 181 526
5 Aktobe Aktobe 377 520 16 Temirtau Karaganda 175 632
6 Taraz Zhambul 351 476 17 Turkestan South Kazakhstan 155 549
7 Pavlodar Pavlodar 329 901 18 Kokshetau Akmola 140 846
8 Ust-Komenogorsk East Kazakhstan 314 014 19 Taldykorgan Almaty 135 217
9 Semipalatinsk East Kazakhstan 312 065 20 Ekibastus Pavlodar 130 903
1 Ural West Kazakhstan 227 385 21 Rudnyi Kostanay 114 170
1 Kostanay Kostanay 221 970 22 Zhanaozen Mangystau 106 221

So, still the largest largest city in Kazakhstan is 
Almaty, which today is the home to more than half a 
million people. In the near future, one million people 
will become the center of the capital Astana and 
South Kazakhstan region – Shymkent. For example, 
the population of Astana during the intercensal 
period increased from 328,300 people – in 1999 
to 613 thousand people – in 2009, ie, population 
increased by 1.9 times, while the total population 

of the republic the share of Astana city population 
increased from 2.2% – in 1999 to 3.8% – in 2009 and 
had one of the highest growths in comparison with 
other regions of the republic. Thus, at the present 
moment the Republic of Kazakhstan is a country 
with a fairly high level of urbanization, the urban 
population as a whole is close to 60% of the total 
number. In some regions, such as in the center and 
east of the urbanized population share exceeds 80%.
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Ах ме товa Ш.К.

Қaзaқстaндaғы жоғaры бі лім 
бе ру жүйе сін де гі ше тел дік  

тә жі ри бесі : тaри хы мен  
тaғы лы мы

Мaқaлaдa жоғaры оқу орындaрындa бо лып жaтқaн өз ге ріс тер 
біз де гі бі лім бе ру жүйесі нің хaлықaрaлық стaндaрттaрғa көшуіне 
бaйлaныс ты, Еу ропa ел де рі нің жоғaры бі лім сaлaсындaғы тә жі ри бе
сін қaзaқстaндық мaмaндaрдың қолдaнып, мaмaндық бо йын шa оқы ту 
сaпaсы ның үл гі ле рі, бұқaрaлық тұ ты ну жaғдa йын дa дәс түр лі ғы лы ми 
стaндaрттaрды сaқтaп, сту де нт тер мен оқы ту шылaрдың өзaрa әре кет
тес ті гін нығaйту мен жоғaры бі лім нің сaпaсы турaлы қарастырылады. 
 Тәуел сіз Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы жоғaры бі лім жүйе сін же тіл ді ру де 
жә не оқы ту сaпaсын кө те ру мен жоғaры бі лік ті мaмaндaр дaярлaудa 
қaзір гі зaмaн aғы мындa жұ мыс жaсaу aрқы лы көп те ген бaғыт тардa 
із де ніс шaрaлaрын жүр гі зу жa йын дa болмaқ.

Түйін сөз дер: жоғaры бі лім, сaпa, жүйе, стaндaрт, мaмaндық, 
нығaйту.

Akhmetova Sh.K.

The history of international 
experience and lessons in the 
system of higher education in 

Kazakhstan

This aqrticle discusses changes in higher educational institutions of 
our county and transition of education system to international standards. 
In this connection, research experience in the area of hiher education in 
Europe calling interest of Kazakhstani specialists draws attention to impor
tant directions as the quality of higher education, for examples, the quality 
of training of specialty, conservation of traditional scientific standards in 
conditions of mass consumption, strengthening mutual assistance between 
students and teachers and quality of higher education.

To improvement of quality of training of specialists and highly skilled 
system of the higher education of the republic of independent Kazakhstan 
and training during many a bayttyrd about improvement of work modern 
through search carrying out actions will happen.

Key words: higher, education, quality, of system, standards, specialty, 
consolidation.

Ах ме товa Ш.К.

Зарубежный опыт в переменах 
высших учебных заведений  

Казахстана:  
история и традиции

В стaтье рaссмaтривaют ся пе ре ме ны в выс ших учеб ных зaве де
ниях нaшей стрaны и пе ре ход сис те мы обрaзовa ния к меж дунaрод
ным стaндaртaм. В этой свя зи исс ле довa ние опытa в облaсти выс
ше го обрaзовa ния стрaн Ев ро пы, вы зывaя ин те рес у кaзaхстaнс ких 
спе циaлис тов, обрaщaет внимa ние нa вaжные нaпрaвле ния, кaк кaчест
во выс ше го обрaзовa ния, при ме ры кaчествa обу че ния по спе циaль нос
ти, сохрaне ние трaди ци он ных нaуч ных стaндaртов в ус ло виях мaссо
во го пот реб ле ния, ук реп ле ние взaимо по мо щи меж ду сту дентaми и 
пре подaвaте ля ми и кaчест во выс ше го обрaзовa ния. 

Клю че вые словa: выс шее обрaзовa ние, кaчест во, сис темa, 
стaндaрт, спе циaль нос ть, ук ре пит.
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Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның жоғaры бі лім бе ру жүйесі 
қaзір гі бі лім бе ру сaлaсын же тіл ді ру бaғы тындaғы үне мі із-
де ну ді ке рек ете тін aсa мaңыз ды буыны. Елі міз дің жоғaры 
оқу орындaрындa бо лып жaтқaн өз ге ріс тер біз де гі бі лім бе-
ру жүйесі нің хaлықaрaлық стaндaрттaрғa көшуіне бaйлaныс-
ты бо лып отыр. Бұл тұстa Еу ропa ел де рі нің жоғaры бі лім 
сaлaсындaғы тә жі ри бе сін зерт теу қaзaқстaндық мaмaндaрдың 
едәуір қы зы ғу шы лы ғын ту дырaды. 

Ең aлды мен, бұл проб лемaның ең мaңыз ды бaғыттaрын 
aнықтaп aлғaн жөн, олaрдың ішін де мынa мә се ле лер ге ерек ше 
кө ңіл aудaру қaжет: жоғaры бі лім нің сaпaсы, мaмaндық бо йын-
шa оқы ту сaпaсы ның үл гі ле рі, бұқaрaлық «тұ ты ну» жaғдa йын дa 
дәс түр лі ғы лы ми стaндaрттaрды сaқтaу, сту де нт тер мен оқы ту-
шылaрдың өзaрa әре кет тес ті гін нығaйту жә не т.б. Бұл Қaзaқстaн 
жұрт шы лы ғы ның мүд де ле рін де қозғaйт ын мә се ле лер, өйт ке ні 
мaмaндaрды дaярлaудың хaлықaрaлық жүйесі не (бaкaлaвриaт 
– мaгистрaтурa-фи ло со фия док то ры, не сиелік оқы ту жүйесі) 
көш кен кез де осындaй проб лемaлaр Қaзaқстaнның жоғaры бі-
лім бе ру сaлaсындa дa туын дaйды. 

Қaзaқстaндa туын дaғaн жоғaры бі лім жүйесі нің ең мaңыз ды 
мә се ле ле рі нің бі рі жоғaры бі лім нің жоспaрлы үл гі сі мен нaрық-
тық үл гі сін  сaлыс тырмaлы тaлдaу бо лып тaбылaды. 

Қaзaқстaндық ЖОО-лaры үшін жоғaры мек теп те гі 
сaпaны бaқылaу ерек ше мaңыз ды бо лып отыр. ХХ ғaсыр дың 
70-80-жылдaры бұл түйт кіл мә се ле ні бaты сеуропaлық зерт теу-
ші лер ке ңі нен зерт те ген. Мысaлы, Голлaндия ғaлы мы Пи тер 
Дж. Д. Дрент Ни дерлaндыдaғы оқы ту сaпaсынa көп кө ңіл бө ле-
ді. Бұл тұстa зерт теу ші «Жоғaры бі лім: дер бес тік пен сaпa» де-
ген бaяндaмaны жaриялaғaн Ни дерлaнды ның Бі лім ми ни ст рлі-
гі нің қыз ме тін тaлдaйды. Пи тер Дж. Д. Дрент бұл бaяндaмaдa 
ми ни стр лік тaрaпынaн бaқылaу мен aрaлaсу ды шек теп, уни вер-
си тет тер ге кө бі рек ер кін дік жә не дер бес тік бе ру ке рек екен ді гі 
турaлы идея құптaлaды деп сaнaйды [1]. 

ХХ ғaсыр дың соң ғы он жыл ды ғындa жоғaры мек теп 
жaстaрдың едәуір бө лі гін қaмти тын бі лім бе ру жүйесі нің не-
ғұр лым же дел қaрқын мен дaмығaн мaңыз ды буы нынa aйнaлды. 
Дaмығaн ел дер де өмір ге нә рес те әке лу көр сет кіш те рі нің тө мен-
деуі мек теп оқу шылaры сaны ның aзaюынa aпaрып соққaнынa 

ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ 
ЖОҒAРЫ БІ ЛІМ БЕ РУ 

ЖҮЙЕ СІН ДЕ ГІ  
ШЕ ТЕЛ ДІК ТӘ ЖІ РИ БЕ СІ:  

ТAРИ ХЫ МЕН  
ТAҒЫ ЛЫ МЫ
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Қaзaқстaндaғы жоғaры бі лім бе ру жүйе сін де гі  ше тел дік тә жі ри бе сі:  тaри хы мен  тaғы лы мы

қaрaмaстaн, жоғaры оқу орындaрындaғы сту  - 
де нт тер дің сaны ұдaйы өсіп ке ле ді.

1971-1994 жылдaр aрaлы ғындa жоғaры оқу 
орындaры сту де нт те рі нің сaны Аме рикa Құрaмa 
Штaттaрындa 6,2 млн-нaн 8,9 млн-ғa де йін , 

Ұлыб ритa ниядa – 0,2-ден 0,5 млн-ғa, Фрaнциядa 
– 0,7- ден 1,4 млн-ғa, Итaлиядa – 0,7-ден 1,4 млн-
ғa, Жaпо ниядa – 1,5-тен 2,5 млн-ғa өс ті. Хaлық-
тың жaлпы сaнынa шaққaндa сту де нт тер дің үлес 
сaлмaғы дa кө бей ді [2]

1-кес те – 100 мың aдaмғa шaққaндaғы сту де нт тер сaны 

Ел дер 1980 ж. 1990 ж. 1993 ж.
АҚШ 5311 5486 5546

Ұлыб ритa ния 1468 2192 2788
Фрaнция 2125 2995 3623
Итaлия 1981 2547 2944

Жaпо ния 2065 2340 -

 Жоғaры бі лім бе ру бұқaрaлық сипaт aлудa. 
Сaндaрғa жү гі нейік. 1960 жы лы әлем де гі бaрлық 
жоғaры оқу орындaрындa 13 млн сту дент, 1980  ж. 
– 51млн, aл 1995 ж. 82 мил лионнaн aстaм сту-
дент бі лім aлды. Бұл тек сaндық көр сет кіш қaнa 
емес, бұдaн мем ле кет тер aрaсындaғы зият кер лік 
әлеуеті нің aрaқaтынaстaры өз ге ріп жaтқaнын, 
де мек, соғaн сәй кес олaрдың күш-қуaты дa қaлaй 
бө лі не ті нін кө ру ге болaды. 

2005 жы лы әр 10 мың тұр ғынғa шaққaндa 
Ре сей де 495 сту дент, АҚШ-тa – 445, Гермa-
ниядa – 240, Ұлыб ритa ниядa – 276, Жaпо ниядa 
– 233 сту дент бол ды [3]. Де мек, сту де нт тер 
сaны жө ні нен қaзір Ре сей aлдa ке ле ді, Қaзaқстaн 
екін ші орындaғы АҚШ-тaн сәл aрттa қaлудa. 
Қaзaқстaндa 90 жылдaры сту де нт тер сaны aзa-
йып , ке йін  өсе бaстaды. 2000/01 оқу жы лынaн 
бaстaп олaрдың сaны 10000 aдaмғa шaққaндa 
297-ден [4], 2005/06 оқу жы лындa 510 aдaмғa де-
йін  өс ті [5].

Жоғaры бі лім дең гейі дaмығaн шет ел дер-
де жұ мыс сыз қaлмaудың се нім ді ке пі лі бо лып 
сaнaлaды. Не гі зі нен жоғaры бі лім ді мaмaндaр 
жұ мыс орындaры мен қaмтылaды, жaңa жұ мыс 
орындaры ең aлды мен солaрғa aрнaлaды. Рaс, 
көп те ген ел дер де гі ең бек нaры ғындaғы жaғдaй 
жұ мыс сыздaрдың бел гі лі бір бө лі гі мaмaнды-
ғы мен кә сі бі не сәй кес өз мүм кін дік те рін жү зе-
ге aсырa aлмaғaн дип лом ды мaмaндaр болaты-
нын көр се тіп отыр. Сөйт се де, ең aлды мен бі лім 
дең гейі тө мен деу мaмaндaр, әсі ре се жaстaр кө-
бі не жұ мыс сыз дық құрбaны болaды. Айт aлық, 
жaстaр қaтaрындaғы жұ мыс сыздaр ере сек тұр-
ғындaрмен сaлыс тырғaндa әдет те 2-3 есе көп 
тір ке ле ді.

Тұр ғындaрдың aуқaтты топтaрынaн шыққaн 
жaстaр үшін де бі лім ді кө те ру дің мaңы зы aрт-

ты, бұл бaтыс қоғaмындa тaңдaулы топ тың 
(элитaның) қaлыптaсуы ның жaңa тә сіл де рі не 
бaйлaныс ты бо лып отыр. Бұ рын ғы зaмaндaрдa 
же ке ле ген бел сен ді де тaпқыр aдaмдaр ең бек қор-
лы ғы, жұ мысқa қaбі лет ті лі гі, өнертaпқыш ты ғы 
aрқaсындa бі лім дең гейі тө мен деу болсa дa әлеу-
мет тік сaтыдa жоғaры бaспaлдaқтaрғa кө те рі ле 
aлaтын еді. Аме рикaның aсa ірі өнер кә сіп-қaржы 
им пе риясы ның не гі зін қaлaғaн Форд, Дю пон, 
Моргaн, Кaрне ги өз де рі нің тө мен гі топтaрдaн 
шыққaнын, бaлaлық шaқтa жaқсы мек теп тер-
де оқу дың ор нынa гaзет тaсып, aс үй лер де жұ-
мыс іс теп өс кен де рін жиі aйтуды ұнaтaтын. Әр 
aме рикaндық қaнық болғaн бұл мысaлдaр кең 
тaрaғaн «тең мүм кін дік тер қоғaмы» турaлы  
идеяны қуaттaй түс ті. 

Бірaқ бү гін гі тaңдa жaғдaй өз гер ді. Әл бет те, 
бел сен ді лік пен ең бек қор лық өмір де тaбысқa же-
ту ге кө мек те се ді. Бaйлық, шыққaн тек, пaйдaлы 
бaйлaныстaр се кіл ді фaкторлaрдың дa мaңы зы 
зор. Де ген мен қaзір бұл жaғдaяттaр жет кі лік-
сіз. Эко но микaлық жә не сaяси ис теб лиш мент 
құрaмынa ену дің aсa мaңыз ды шaрты бе дел ді 
жә не қымбaт тұрaтын уни вер си тет дип ло мын 
иеле ну бо лып тaбылaды. Жоғaры мек теп тің жaңa 
мін дет те рі мен өз гер ген әлеу мет тік функ циялaр 
сту де нт тер сaны ның кө беюі мен бір ге aуқым ды 
құ ры лым дық өз ге ріс тер ді қaжет ете ді. Же дел 
қaрқын мен жүр гі зі ліп жaтқaн ре формaлaрдың 
мaқсaты бә рі нен бұ рын ортa мек теп тен ке йін-
гі бі лім бе ру жүйесі нің оңтaйлы ғы мен көп 
нұсқaлы ғын кү шейту бо лып тaбылaды. Олaр 
әр түр лі үл гі де гі оқу орындaрын жә не болaшaқ 
мaмaндaр дaярлaудың сaн қыр лы бaғыттaрын 
дaмы ту ды көз дейді.

Дaмығaн ел дер де ортa мек теп тен ке йін  
тұрaқты бі лім бе ру дің үш сaты лы үл гі сін жaппaй 
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ен гі зу іс жү зін де aяқтaлды. Ол «бaкaлaвр – 
мaгистр – док тор» сызбaсы бо йын шa біршaмa 
дер бес жә не со ны мен қaтaр өзaрa бaйлaныс ты 
оқы ту дың үш тү рі нен құрaлaды. Мұ ның өзі сту-
де нт тер дің же ке дaрa қaбі лет те рін ес ке ре оты-
рып, оқу дың бaғы тын же дел түр де оңтaйлaп оты-
руғa мүм кін дік бе ре ді жә не со ны мен бір ге хaлық 
шaру шы лы ғы ның бі лік ті лік дең гейі әр түр лі 
мaмaндaрғa мұқтaжды ғын өтей ді, жұ мыс пен 
қaмту сaлaсындaғы өз ге ріс тер ді де ес ке ре ді. Бұл 
оқы ту про це сі не бел гі лі бір бә се ке лес тік ті ен гі-
зе ді, өйт ке ні оқу дың ке зек ті цик лы aяқтaлғaннaн 
ке йін  озық сту де нт тер ке ле сі сaтығa ірік те ліп 
aлынaды дa, бұл мaмaндaр дaярлaудың сaпaсынa 
оң ды ықпaлын ти гі зе ді. Мә се лен, егер сөз ин же-
нер лер ді дaярлaу жө нін де болсa, ондa, сөз жоқ, 
өн ді ріс ке бaрaтын прaктик мaмaн мен болaшaқтa 
жaңa құ рыл ғылaр жә не тех но ло гиялaр ойлaп 
шығaрaтын ғы лы ми қыз мет кер дa йын дaуғa 
бaғыттaлғaн оқы ту ды диф фе рен циялaудың үл-
кен мә ні бaр. 

Қaзaқстaндa 2000 жылдaрдың бaсындa бес 
ірі aймaқтық уни вер си тет  педaго гикaлық инс-
ти туттaр бо лып қaйтa құ рыл ды. Со ны мен бір ге, 
Қaзaқстaнның тұң ғыш жоғaры оқу ор ны Абaй 
aтындaғы Қaзaқ педaго гикaлық инс ти ту ты ұлт-
тық мәр те бе aлды.

Жоғaры мек теп ре формaсын жү зе ге aсы-
ру aясындa оқу орындaрын aкк ре дитaциялaуды 
же тіл ді ру жө нін де мaқсaтты жұ мыстaр жүр-
гі зі лу де. Бі лім бе ру дің ортaлықтaнды рылғaн 
жүйеле рі бaр ел дер де aтaлғaн мін дет тер ді тиіс ті 
мем ле кет тік ве до мст волaр жү зе ге aсы рып ке ле-
ді. Фрaнциядa жоғaры бі лім бе ру турaлы зaңмен 
(1984) мем ле кет тік ғы лы ми жә не мә де ни ме ке-
ме лер ді бaғaлaу жө нін де гі Ко ми тет ті құ рудaғы 
бaсты мін дет жоғaры оқу орындaры ның қыз ме-
тін бaғaлaу бол ды. Бұл Ко ми тет қaндaй болмaсын 
бaсқaру құ ры лымдaрынaн тәуел сіз, тек пре зи  - 
де нт ке ғaнa есеп бе ре ді. Тек се ру нә ти же ле рі мен 
бе ріл ген бaғaлaр ке ңі нен жaриялaнып, бел гі лі 
бір жоғaры оқу ор ны ның aкaде миялық дең гейі 
турaлы пі кір қaлыптaсты руғa то лық мүм кін дік 
бе рі ле ді.

Аме рикa Құрaмa Штaттaрындaғы жaғдaй 
бұдaн мүл дем бaсқaшa: мек теп тен ке йін гі оқу 
орындaры ның сaн aлуaнды ғы олaрдың жұ-
мыс сaпaсынa мем ле кет тік бaқылaудың әл-
сіз ді гі мен ұштaсып жaтaды. Сол се беп ті 
aкк ре дитaциялaудa дә рі гер лер, зaңгер лер, ин же-
нер лер дің жә не т.с.с. үкі мет тік емес кә сі би aссо-
циaциялaры aйқындaушы роль aтқaрудa. Олaр 
мaмaндықтaрдың жоғaры бе де лі мен оның өкіл-
де рі нің мәр те бе сін сaқтaп, қолдaп оты ру ды өз-
де рі нің aсa мaңыз ды мін дет те рі нің бі рі деп есеп-

те ген дік тен, жоғaры оқу орындaры қыз ме ті нің 
нә ти же ле рін бaғaлaудa aсқaн қaтaлдық тaны тып, 
олaрдың жоғaры оқу орындaры иерaрхия сындa 
aлaтын ор нын aнықтaйды.

Акк ре дитaция оқу орындaры қыз ме ті нің 
сaпaлық дең ге йін  aрт ты руғa ынтaлaндырaды. 
Ол оқу курстaры ның мaзмұ нын жaңғыр ту, оқу 
про це сі нің бел сен ді лі гін aрт ты ру, оқы ту дың ең 
жaңa тех никaлық құрaлдaрын ке ңі нен пaйдaлaну 
мaқсaты мен сaн aлуaн шaрaлaрдың жү зе ге aсы-
рылуын  қолдaйды. 

Соң ғы жылдaры жоғaры оқу орындaры ның 
қыз ме ті не бaғa бе ру өл шем де рі өз ге ру үс тін-
де. Бұ рын не гі зі нен сту де нт тер дің дә ріс тер мен 
әде биет те aйт ылғaндaрды қaншaлық ты бе рік 
мең гер ге ні бaғaлaнaтын. Ен ді бaсты нaзaр мең-
ге ріл ген бі лім кө ле мі не ғaнa емес, қaжет ті ғы-
лы ми aқпaрaтты із дес ті ре бі лу қaбі ле ті не, aлдa 
тұрғaн мін дет тер ді ше шу де гі шығaрмaшы лық 
көзқaрaсқa, әр түр лі оқу курстaры ның не ме-
се осы курс тың әр түр лі тaрaулaры ның мaте-
риaлдaрын тaлдaу бі лі гі не, қaрaпaйым ғы лы ми 
зерт теу жүр гі зу ге қaты су үшін әзір лік дең ге йіне 
aудaрылaтын бол ды.

Жоғaры мек теп те гі мaмaндaрдың бaстaпқы 
дaяр лы ғы сөз сіз тaбыстaрғa қол жет кіз ге ні мен, 
ол одaн әрі же тіл ді ре тү су ді қaжет ете ді. Көп-
те ген оқу орындaрындa оның дең гейі оншa биік 
емес. Алaйдa ең үз дік оқу орындaры ның өзі 
де «бaрлық ке зең дер ге» мaмaндaр дaярлaуды 
қaмтaмaсыз ете aлмaйды. Бaтыс ел дер де гі іс-
ке ри әлем нің өкіл де рі мaмaндaрдың едәуір бө-
лі гі нің бі лі мі же дел дaмып ке ле жaтқaн ғы лым 
мен тех никa дең ге йіне іле се aлмaй отырғaнын, 
сондaй-aқ әлеу мет тік сaлaдaғы үде ме лі өз ге ріс-
тер ді тиіс ті мөл шер де бей не лей aлмaйтынын жиі 
сөз ету де. 

Айт aлық, Бaтыстaғы озық уни вер си тет тер 
бұ рыннaн ірі ғы лы ми ортaлықтaр болғaн жә не 
солaй бо лып қaлудa; мә се лен, АҚШ-тa, Ұлы - 
б ритa ния, ФРГ-де бaрлық ғaлымдaрдың жaрты-
сынaн aстaмы шо ғырлaнғaн. АҚШ-тa ең бе дел ді 
ғы лы ми әде биет тің 2/3 бө лі гі уни вер си тет про-
фес сорлaры ның ен ші сі не тиеді. Бұғaн қо ныс 
aудaрғaн про фес сорлaрдың зор үлес қосaты нын 
дa aйтa кет кен жөн; 70-80 жж. олaр Аме рикaдaғы 
бaрлық Но бель сый лы ғы ие гер ле рі нің 30-50%-
ын құрaды. Ғы лы ми жұ мыстa ір ге лі зерт теу лер-
ге бaсты нaзaр aудaрылaды. Олaрдың нә ти же ле рі 
кө бі не се ті ке лей тә жі ри бе де қолдaну ды көз де-
мей ді, aл бө лін ген қaржыдaн ті ке лей қaйт aрым 
тaлaп етіл мейді. Бірaқ уни вер си тет әкім ші лік-
те рі ір ге лі зерт теу лер дің дaмуын  ынтaлaндырa 
оты рып, қыз мет кер лер дің ғы лы ми мүм кін дік-
те рін дaмытaды, озық сту де нт тер ді зерт теу жұ-
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Қaзaқстaндaғы жоғaры бі лім бе ру жүйе сін де гі  ше тел дік тә жі ри бе сі:  тaри хы мен  тaғы лы мы

мыстaрынa тaртaды, уни вер си тет тің жұ мы сынa 
ірі отaндық жә не ше тел дік ғaлымдaрды қaтыс-
тырaды. Сa йып  кел ген де, ғы лы ми жұ мыс ты 
бұлaйшa ұйымдaсты ру оқу ор ны ның мәр те бе сін 
кө те ре ді, aл бұл өз ке зе гін де қо сымшa қaрaжaт 
кө зін тaбуғa мүм кін дік бе ре ді. 

Хaлықaрaлық дең гейде сaлыс ты рулaр жүр гі-
зе тін болсaқ, біз дің жоғaры мек теп те ғы лым ды 
дaмы ту дың мaңы зын же те бaғaлaмaй отырғaны-
мыз aнық бaйқaлaды. Қaзaқстaндaғы жоғaры 
оқу орындaры ның көп ші лі гі тек оқу орындaры 
ғaнa; олaрдың «үл кен» ғы лымғa қосaтын үле-
сі әзір ше тым мaрдым сыз. Бұл жaйт  ғы лым-
ның дaму болaшaғынa дa, сондaй-aқ жоғaры 
оқу орындaрындaғы оқу үр ді сі нің нә ти же ле рі-
не де ке рі әсер ете ді. Дәл осындaй жaғдaй Ре-
сей жоғaры оқу орындaрындa дa қaлыптaсқaн. 
«Қaзір әлем нің бaрлық же тек ші уни вер си тет те-
рін де, – деп жaзaды РҒА aкaде ми гі Ю.С.Ку куш-
кин, – бү кіл жұ мыс өзaрa бaйлaнысқaн ғы лы ми 
зерт теу лер мен оқы тудaн тұрaтын бір тұтaс про-
цесс бо лып тaбылaды. Ғы лым мен бі лім бе ру дің 
бaйлaны сы бе рік болсa, уни вер си тет тaбыс ты 
дaмуын  жaлғaстырaды. Ал осы бaйлaныс әл-
сі ре ген жер де уни вер си тет тер дің ғы лы ми дa, 
педaго гикaлық тa қыз ме ті нің дең гейі тө мен тү се 
бaстaйды».

Үкі мет тік дең гейде жоғaры бі лім жө нін де 
Бү кіл дү ниежү зі лік кон фе рен ция өт кі зу идеясы 
90-шы жылдaрдың ортaсындa, әлем нің көп те-
ген мем ле кет те рін де жоғaры бі лім нің қоғaмдaғы 
рө лі мен ор ны, жұ мыс тың мaзмұ ны мен әдіс-
те рін тү бе гей лі қaйтa құ ру, хaлықaрaлық 
ынтымaқтaстық тың жaңa формaлaрын қaлып-
тaсты ру қaжет ті гі aйқын се зіл ген кез де пaйдa 
бол ды. Мұ ны көп те ген ел дер де гі қaрқы ны мен 
мән-мaзмұ ны жө ні нен бұ рын-соң ды бо лып көр-
ме ген ір ге лі әлеу мет тік-сaяси өз ге ріс тер, көз 
aлды мыздa құ ры лып жaтқaн өнер кә сі бі дaмығaн 
жaңa aқпaрaттық қоғaм, бұ рын ғы әлеу мет тік-
эко но микaлық дaму ілім де рі нің дaғдaры сы, 
морaлді-этикaлық құн ды лықтaрды қaйтa қaрaу 
тaлaп ет ті. Мұ ны әлем дік шaруaшы лық, қaржы-
лық, ғы лы ми, мә де ни, ту рис тік жә не бaсқa 
дa бaйлaныстaрдың жaһaндaнуы ның жоғaры 
қaрқы ны, шекaрaлaрдың жойылуы тaлaп ет ті. 
(40 млн-нaн aстaм бел сен ді пaйдaлaну шылaры 
бaр ин тер нет те қaзір aумaқтық шекaрaлaр жоқ 
деу ге болaды, қaшық тықтaн бі лім бе ру мен вир-
туaльді уни вер си тет тер де осы бaғыттa жұ мыс 
іс тей ді).

ЮНЕС КО-ның бaстaмaсы мен тәуел сіз мем-
ле кет тер ынтaмaқтасты ғынa мү ше ел дер дің 
aймaқтық дa йын дық кон фе рен циясы жоғaры 
дең гейде Мәс кеуде (Ре сей дің хaлықтaр дос ты-

ғы уни вер си те тін де), Еу ропa ел де рі нің осындaй 
кон фе рен циясы «Еу ропaдaғы жоғaры бі лім бе-
ру ді қaйтa құ ру – ХХІ ғaсыр бaғдaрлaмaсы» де-
ген тaқы рып пен Пaлер модa, Лaтын Аме рикaсы 
ел де рі нің кон фе рен циясы «Лaтын Аме рикaсы 
мен Кaриб бaссей ні ел де рін де гі қaйтa құ рулaр 
сaясaты мен стрaте гиясы» де ген тaқы рып пен 
– Гaвaнaдa, Аф рикa ел де рі нің кон фе рен циясы 
«ХХІ ғaсырдaғы Аф рикa жоғaры бі лім бе ру 
жүйесі» тaқы ры бы мен – Дaкaрдa, aрaб ел де рі нің 
жиыны «ХХІ ғaсырдaғы жоғaры бі лім бе ру дің 
aймaқтық мә се ле ле рі» де ген тaқы рып пен – Бей-
руттa, Азия-Ты нық мұ хит aймaғы ел де рі нің кон-
фе рен циясы «ХХІ ғaсырдaғы жоғaры бі лім бе ру 
сaлaсындaғы ұлт тық стрaте гия мен aймaқтық 
ын тымaқтaстық» де ген тaқы рып пен То ки одa өт-
ті, жер шaры ның әр түр лі aймaқтaрындa бірқaтaр 
сaрaпшы лық мә жі ліс тер өт кі зіл ді. Жоғaры бі лім 
бе ру сaлaсындaғы не ғұр лым бе дел ді үкі мет-
тік емес хaлықaрaлық ұйымдaрдың кон фе рен-
циялaры ұйымдaсты рыл ды. Осы өкі лет ті лі гі 
жоғaры кез де су лер де әр aймaқ үшін жоғaры бі-
лім бе ру ді дaмы ту дың сaяси бaсым ды лықтaры 
мен стрaте гиялық бaғыттaры aйқындaлды, үкі-
мет тер дің aтынa, сондaй-aқ ЮНЕС КО-ғa бір лес-
кен aуқым ды ұсы ныстaр жолдaнды. Атaлмыш 
кон фе рен ция 1998 жыл дың қaзaнындa өт кі зіл-
ді. Оның жұ мы сынa 182 ел дің, со ның ішін де 
Қaзaқстaнның де легaциялaры қaтыс ты. ЮНЕС-
КО-ның бaс ди рек то ры Ф.Мaйор жоғaры мек-
теп бо лып жaтқaн оқиғaлaрғa сел қос қaрaп 
отырмaуы тиіс, ол жaңa қоғaм орнaту про це сі не 
бел сен ді қaты сып, ер тең гі күн нің мaмaндaрын 
ғaнa емес, лaйық ты aзaмaттaрын дa тәр бие леп 
шығaруы тиіс еке нін aтaп көр сет ті. Жоғaры бі-
лім бе ру де қaрaжaтты үнем деп қaлғы сы ке ле-
тін дер ге тоқтaлғaн Ф. Мaйор мұндaй aдaмдaр 
Лaфон тен ер те гі сін де гі aқы ры қо лындaғы бaр 
қaзынaсынaн aйры лып қaлғaн сaрaңды ес ке тү-
сі ре ті нін aйт ты. Ол одaн әрі жоғaры мек теп-
тің морaль дық-aдaмгер ші лік не гіз де рін сaқтaп, 
молaйту жө нін де пі кір aйт ып, жоғaры оқу 
орындaры ның ере сек тұр ғындaр үзі ліс сіз бі лім 
aлaтын жә не қaйтa дaярлaнaтын ортaлықтaр мін-
де тін aтқaруын  қолдaды [6].

«ХХІ ғaсырғa aрнaлғaн жоғaры бі лім турaлы 
Бү кіл дү ниежү зі лік Деклaрa ция: көзқaрaстaр мен 
прaктикaлық шaрaлaр» деп aтaлғaн қо ры тын ды 
құжaттa бaрлық жер де ұлт тық ерек ше лік тер ді 
сaқтaй оты рып, ортaқ ұстaнымдaр мен өл шем-
дер ді (жaс ұрпaқты бей біт ші лік пен өзaрa тү сі-
ніс тік ру хындa тәр бие леу, морaль мен этикaның 
ро лін aрт ты ру, жоғaры бі лім ге қол жет кі зу де 
диск ри минaцияғa жол бер меу, aкaде миялық ұт-
қыр лыққa жәр дем де су жә не т.б.). бaсшы лыққa 
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aлып, олaрды мем ле кет тік дең гейде гі сaясaтқa 
не гіз ету қaжет ті гі не нaзaр aудaрыл ды. Құжaттa 
ең aлды мен бі лім ге қол жет кі зу ке ңіс ті гін ке-
ңейту жө нін де шaрaлaр қaбылдaу қaжет ті гі, 
«шыққaн те гі, жы ны сы, ті лі, ді ні, жaсы не ме се 
бaсқa дa эко но микaлық не әлеу мет тік aйырмaшы-
лықтaрынa не ме се де не бі ті мін де гі ке міс тік тер ге 
қaрaй» ешқaндaй диск ри минaцияғa жол бер меу 
ке рек ті гі aтaп көр се тіл ген. Мұндa, сондaй-aқ, 
жоғaры бі лім ге оқы ту дың бaрлық жүйесі нің 
кaтaлизaто ры ре тін де қaрaп, пaйдaлaну, ғы-
лым мен бaйлaныс ты нығaйту, жоғaры оқу 
орындaры ның үзі ліс сіз бі лім бе ру ортaлықтaры 
ре тін де дaмуын  қaмтaмaсыз ету, ЮНЕС КО-ның 
жоғaры оқу орындaры ның оқы ту шылaр құрaмы-
ның мәр те бе сі турaлы Ұсы ны сын қолдaну, про-
фес сор-оқы ту шылaр құрaмы ның ұт қыр лы ғынa 
жәр дем де су турaлы қaғидaлaр бaр [7].

Жоғaры бі лім бе ру ді ре формaлaу мен ин-
тегрaциялaудa 1999 жыл дың 19 мaусы мындa 29 
Еу ропa елі нің Бо лон Деклaрaция сын қaбылдaуы-
мен бaстaлғaн Бо лон про це сі aсa мaңыз ды роль 
aтқaрды. Ол Еу ропa жоғaры мек те бін дaмы тудa 
бет бұ рыс бол ды жә не жоғaры бі лім бе ру дің 
ортaқ мә се ле ле рін ше шу де бір лес кен Еу ропaлық 
көзқaрaсты із дес ті ру ние тін біл ді ре ді. Одaн бұ-
ры нырaқ қaбылдaнғaн екі құжaт: Уни вер си тет 
хaртиясы (Magna Charta Universitatum) мен Сор-
бон деклaрaциясы Бо лон деклaрaциясы мен ты-
ғыз ұштaсaды [8].

Бо лондaғы кез де су дің Қaзaқстaндaғы жоғa-
ры бі лім нің дaмуынa ортa жә не ұзaқ мер зім-
ді ықпaлын бaрыншa қуaтты жә не оң ды деп 
бaғaлaғaн жөн. Бі лім бе ру де гі ин тегрaция эле ме нт  - 

те рі оқы ту ісін же тіл ді ру бaғы ты ның мaңыз ды 
құрaмдaс бө лі гі не aйнaлып, біз дің елі міз үшін 
әлем дік оқу ке ңіс ті гі не ену жолдaры ның бі рін 
aшуғa кө мек те се ті ні дaусыз. 

Осы тұр ғыдaн Бо лон про це сі нің пaйдa 
бо лу се беп те рін, мә ні мен бaғы тын тү сі-
ну дің үл кен мaңы зы бaр. Бұл про цесс ХХІ 
ғaсыр тaлaптaрынa Еу ропa ел де рі нің лaйық-
ты жaуaбы бол ды. Қaзір қaзaқстaндық ЖОО-
лaрдa сaпaны бaсқaру жүйесі (СБЖ) ке ңі нен 
ен гі зі лу де. Біз дің ойы мызшa, СБЖ AMOS 
жүйесі сияқ ты кол ледж дер мен уни вер си тет-
тер де гі іш кі бaқылaудың жә не оқы ту сaпaсын 
кө те ру дің икем ді де тиім ді құрaлынa aйнaлуы 
тиіс. Қaзaқстaндық ЖОО-дaрындaғы оқы-
ту жүйе сін де көп те ген жaқсы дәс түр лер бaр. 
Бaты сеуропaлық тә жі ри бе ні со қыр се нім мен 
қaйт aлaу біз үшін ке сір лі бо луы мүм кін. Көп 
сaндaғaн бaты сеуропaлық жaриялaнымдaрды 
зерт теу көр сет ке нін дей, әр ұлт тық жоғaры бі-
лім жүйесі нің өз «кел бе ті» бaр, со ны мен қaтaр 
ол зaмaн тaлaбынaн қaлмaй іле сіп ке ле ді, яғ-
ни бaсқa ел дер дің тә жі ри бе сі нен тиім ді нің, 
пaйдaлы ның бә рін өз бо йынa сі ңі ре ді. Бұл тұстa 
Еу ропaның АҚШ жоғaры бі лім жүйе сін де гі оң 
нә ти же лер ді мұ қият зер де лейтінін, aл АҚШ өз 
ке зе гін де жоғaры бі лім жүйе сін де гі Еу ропaның 
тә жі ри бе сін ес ке ріп отырaты нын aтaп өт кен 
жөн. Ен де ше, тәуел сіз Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
жоғaры бі лім жүйе сін же тіл ді ру де, әсі ре се оқы-
ту сaпaсын кө те ру мен жоғaры бі лік ті мaмaндaр 
дaярлaудa қaзір гі зaмaн aғы мындa қыз мет 
жaсaп, көп те ген бaғыттaрдa ты ным сыз із де ніс 
шaрaлaрын жүр гі зуі тиіс. 

Əде биет тер
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The practice of using game 
technologies of training in the 

study of the problems of imperial 
governance in Kazakhstan

The authors reveal the positive experience with the game of learn
ing technologies in the study of the students one of the important themes 
in the history of Kazakhstan of XIX – XX centuries. The main objective 
– a comprehensive study of the historical events of the imperial period, 
the activities of wellknown personalities in the struggle for freedom and 
independence of the native people and the analysis of the work of rep
resentatives of the imperial power of Tsarist Russia and the Soviet state. 
Also emphasizes the role of gaming technology in teaching practice and 
significance in the spiritual development of students, promotion of moral
ity, honesty, generosity, and cultural growth of students. The authors be
lieve that currently the main form of motivation is the ability of teachers to 
interest students make learning meaningful, but at the same time interest
ing and entertaining. Therefore, considering the practice of using gaming 
technology, as one of the methods of the monitoring of students’ progress.

Key words: Practice, game technology, student, empire, government, 
Kazakhstan, training, technique, spiritual development.

Искaковa Г.З.,  
Ах метжaновa А.Т.,  

Тaси ловa Н.А.

Қaзaқстaндaғы им пе рия лық 
бaсқaру мә се ле ле рін  

зер де леуді оқы тудa ойын   
тех но ло гиялaрын  

пaйдaлaну дың тә жі ри бе сі

Бұл мaқaлaдa aвторлaр ХІХ – ХХ ғғ. Қaзaқстaн тaри хындaғы өзек
ті мә се ле лер дің бі рін оқы тудa сту де нт тер дің зерт теу ле рін де ойын  
тех но ло гиялaрын пaйдaлaну дың тиім ді тә жі ри бе сі aнықтaлғaн. Не
гіз гі мaқсaты – им пе рия лық ке зең нің тaри хи оқиғaлaрын, туғaн 
хaлқы ның ер кін дік пен тәуел сіз дік жо лындaғы кү ре сін де гі тaнымaл 
тұлғaлaрдың қыз ме тін жaнжaқты зер де леу жә не пaтшaлы Ре сей дің 
им пе рия лық би лі гі мен Ке ңес тік мем ле кет тің өкіл де рі нің жұ мы сын 
тaлдaу бо лып тaбылaды. Со ны мен қaтaр педaго гикaлық тә жі ри бе 
мен оқы ту шылaрдың рухa ни дaмуын дaғы, сту де нт тер дің aдaмгер ші
лік, жомaрт тық, шын шыл дық, мә де ни дaмуын  нaсихaттaудa мaңыз
ды ойын  тех но ло гиялaры ның рө лі нaқты көр се тіл ген. Ав торлaрдың 
пaйымдa уын шa, бү гін гі тaңдa оқы ту шылaрдың сту де нт тер дің қы зы ғу
шы лы ғын ояту қaбі лет ті лі гі, оқы ту үр ді сін мaзмұн ды, со ны мен қaтaр 
қы зық ты жә не ойын  тү рін де бо луы мо тивaция ның не гіз гі формaсы 
болмaқ. Сон дықтaн, сту де нт тер дің үл ге рі мін aғымдaғы бaқылaу жүр
гі зу әдіс те рі нің бі рі ре тін де, ойын  тех но ло гиялaрын пaйдaлaну тә жі
ри бе сі қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: тә жі ри бе, ойын  тех но ло гиялaры, сту дент, им пе
рия, бaсқaру, Қaзaқстaн, оқы ту, әдіс те ме, рухa ни дaму. 

Искaковa Г.З.,  
Ах метжaновa А.Т.,  

Тaси ловa Н.А.

Прaктикa ис поль зовa ния  
иг ро вых тех но ло гий обу че ния  

при изу че нии проб ле мы  
им пе рс ко го упрaвле ния  

в Кaзaхстaне

В стaтье aвто ры рaск рывaют по ло жи тель ный опыт при ме не ния 
иг ро вых тех но ло гий обу че ния при исс ле довa нии сту дентaми од
ной из aктуaль ных тем в ис то рии Кaзaхстaнa ХІХ – ХХ вв. Глaвнaя 
цель – всес то рон нее изу че ние ис то ри чес ких со бы тий им пе рс ко го 
пе ри одa, дея тель ности из ве ст ных лич нос тей в борь бе зa сво бо ду 
и незaви си мос ть род но го нaродa и aнaлиз рaбо ты предстaви те лей 
им пе рс кой влaсти цaрс кой Рос сии и Со ве тс ко го го судaрс твa. Тaкже 
под чер кивaет ся роль иг ро вых тех но ло гий в педaго ги чес кой прaкти ке 
и знaчи мос ть в ду хов ном рaзви тии обучaющих ся, пропaгaнде нрaвст
вен нос ти, чест нос ти, блaго ро дс твa и куль турно го ростa сту ден тов. 
Ав то ры считaют, что в нaстоящее вре мя ос нов ной фор мой мо
тивaции яв ляет ся спо соб ность пре подaвaте лей зaин те ре совaть сту
ден тов, сделaть про цесс обу че ния со держaтель ным, но в то же вре
мя ин те рес ным и зa нимaте льным. Поэто му рaссмaтривaют прaкти ку 
ис поль зовa ния иг ро вой тех но ло гии кaк од ну из ме то дик осу ще ст вле
ния те ку ще го конт ро ля ус певaемос ти сту ден тов.

Клю че вые словa: прaктикa, иг ро вые тех но ло гии, сту дент, им пе
рия, упрaвле ние, Кaзaхстaн, обу че ние, ме то дикa, ду хов ное рaзви тие.
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Our country needs a healthy, economically wealthy intellectu-
als. Studying the history of the native people, the study of the life 
and work of individuals, scientific work on the cultural and educa-
tional growth of students – on the formation of the patriotic spirit 
of students, are important strategic objectives of the teachers of the 
Faculty of History, Archaeology and Ethnology. The organization 
of the educational process, we have to consider that a «new political 
and economic course» ofour country «is aimed at to give... young 
people the best education, and therefore even more worthy future», 
open in front of her «new opportunities» [1].

For the bachelor studentsof the history, archeology and eth-
nology faculty offered a course «Imperial control in Kazakhstan 
(XIX-XX centuries.).» Study of the subjects will help to develop 
the students’ ability to analyze events related to the period of colo-
nial dependence of Kazakhstan in the XIX-XX centuries. It is based 
on the principle of historicism, compare and identify general and 
special metropolitan policy. Also, to improve the skills of writing 
scientific reports and to justify their conclusions by analyzing stud-
ies of imperial control in the period of the Russian Empire and the 
Soviet state. Empires ruled the Kazakh territory during the XIX – 
XX centuries, before the formation of independent Kazakhstan were 
a single, centralized, strong state. Therefore, knowledge of the his-
tory of formation and improving governance in the known empires 
is necessary not to repeat the mistakes of history, to preserve their 
freedom and national independence. Students leaning on the knowl-
edge gained in the study of the discipline will have an idea about 
the main approaches to the study of the history of empires, the vari-
ous interpretations of «empire» concept in modern historiography, 
the stages of formation of the Russian Empire, on the peculiarities 
in the management practices of the imperial power in Kazakhstan 
and the process creation of imperial ideology. The main purpose – 
depth study of Russian History of the imperial period. Therefore, the 
practical effect of the students in the teaching-learning process will 
deepen their skills in the organization of independent work [2]. In 
any activity it is important to obtain knowledge and understanding 
of the process, the ability to apply in practice, be able to analyze and 
evaluate their work.

THE PRACTICE 
OF USING GAME 
TECHNOLOGIES 
OF TRAINING IN 

THE STUDY OF THE 
PROBLEMS OF IMPERIAL 

GOVERNANCE IN 
KAZAKHSTAN
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In the introductory lecture, the lecturer discusses 
with students the relevance of the theme and the im-
portance of the study period covering XҮІІІ – XIX 
century, as severe for the life of the Kazakh popu-
lation, associated with such historical events as the 
accepting of Kazakh zhuzesthe protectorate of the 
Russian Empire, the measures of the tsarist govern-
ment to expand the sphere of influence in Kazakh 
steppe, colonization, folding the difficult relations 
between the metropolis and the colony and as a re-
sult – the loss of Kazakh political, economic and 
cultural autonomy. Currently published works of 
famous scientists, which are available in scientific 
libraries of our country [3].

Aswe know, part of the teaching technologies 
are gaming technology. In the studying process of 
university education is possible to use role-playing, 
entertaining, business, computer and other games. 
The game is one of the well-known and long-used 
educational learning tools. The need for improve-
ment and the widespread use of this technology 
lies in its special role in the spiritual development 
of the individual, the promotion of morality, hon-
esty, generosity, and cultural growth of students. 
As rightly pointed out the head of state: «Particular 
attention should be paid to the patriotic education 
of the younger generation. In this overall effort of 
the education system should be focused, education, 
culture, media, ethnic and cultural associations. We 
can say more, people are tired of the abundance of 
bad taste, soap series about «cops», about the crime, 
from the consumer entertainment and so on. It plays 
an important role in our intelligentsia, as the driv-
ing force to strengthen national values. People are 
waiting from the theater, cinema, painting, works of 
art and cultural products, showing nobility, honor, 
dignity and compassion. The Ministry of Culture 
and Sports, investment and development in con-
junction with the Assembly is necessary to develop 
and implement special projects in the media and in-
ternet «[4]. In the XXI century it is very important 
to study well, develop skills, to deepen and expand 
knowledge and skills. Nowit is time of competition, 
globalization and integration.

For study the ofcharacteristics of imperial 
control in Kazakhstan, we use role-playing, 
intellectual and business games. The reason is the 
specifics of the investigated issue, necessity of 
understanding the role of representatives of the 
imperial power, the control hierarchy of the Russian 
and the local administration. For example, when 
we research title : «The introduction of the 1867-
1868 provisions of the interim in Kazakhstan «we 
play a situation in which the whole seminar group 

could participate. Given the task: to show the 
position of the various officials of the innovations 
of the Russian Empire in Kazakhstan. Students with 
knowledge of the activities of the parent, (governor-
generals, military governors, district chiefs) and 
downstream (township stewards, aul elders) 
officials will be able to enter into the role of one of 
the figures. You may use a fictitious representative 
of authority or a specific, well-known in the history 
of modern Kazakhstan. It is not difficult, because 
nowadays, a huge sourcespublished [5]. Role 
situation, depending on the time and activity of 
students, it is possible to develop in to intellectual 
game between experts in the history of the Russian 
Empire and the Soviet Kazakhstan. Students would 
discuss different questions: the integration of the 
Kazakh Khanate to the Russian Empire, with the use 
of political and military measures; solution to the 
problem of economic and cultural relations between 
the metropolis and the colonies; definition of the 
role of language policies of governments of Tsarist 
Russia and the Soviet state, and others. Currently, 
the main form of motivation is the ability of teachers 
to interest students make learning meaningful, 
but at the same time interesting and entertaining. 
Therefore, the use of game technology as one of the 
methods of the monitoring of students’ progress is 
necessary and useful. [6]

For example, many students are interested in 
the problem of survivability administration officials 
of the Russian Empire and the Soviet Kazakhstan. 
Having examined their position at the beginning 
of the XX century, have come to believe that the 
solution of this issue depended on their rank, position 
and areas where they served as the definition of a 
special «status of Russian officials in the steppe 
area» [7]. As it is known, in 1722 introduced the 
Table of Ranks, which established 14 classes (the 
highest – grade 1) the military, civil and court ranks, 
operating until 1917. The bureaucracy in Russia is 
«a privileged layer of the population, is the civil 
service and specialized in management and clerical 
work [8, p. 429]. All persons who had ranks, wore 
uniforms, according to their service, and class rank. 
«Ranks of I and IVhad in their overcoats red lining. 
Ranks of the imperial entourage wore shoulder 
straps and epaulettes with imperial monogram and 
aiguillettes «[8, p. 432]. Administrative reform of 
the first quarter of the XVIII century, completed the 
formation of absolutism in Russia, where the king’s 
power was based not on the Class Institutions, and 
extensive bureaucratic- system. In the XIX century, 
most of the higher authorities, organized the royal 
administration, has been transferred to the Kazakh 
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region. Moreover, for officials wishing to work in 
Kazakhstan, special conditions were created. The 
most important thing – empowerment, land, benefits.

The titles mean official and tribal caste status 
of their owners, legally defined by their legal 
status. According to provisions of 1886 and 1891 
main Office entrusted toGeneral- Governor which 
«identified and dismissed by the direct discretion 
of the Emperor», by his «registered the highest 
government decrees and orders of the Senate in 
the general procedure» [9, p.157]. The practice 
of using gaming technology in the study of this 
discipline shows that students are interested in and 
the party nomenclature of the Soviet period.The 
ascent to power of personalities, origin, education, 
personality, party affiliation, etc.Especially 
concerned young people moral side of the issue.
For example, a bright, visible and patriotic leader 
of the Soviet era – JumabekTaschenev. The study of 
its role in the history of our country helps students 
uncover his ability and talent manager in difficult 
60th years of the twentieth century. With great 
patriotic fervor students play his role as Chairman 
of the Kazakh SSR Council of Ministers. And it is 
gratifying that the students come to the conclusion 
that it is a real leader, was symbol of freedom and 
independence of the native people.

A summary of the knowledge is carried out in 
the form of business discussion games. Two teams 
would form. One protects the position of represen-
tatives of the supreme administrative authority, the 
other – analyzes the activities of local officials. The 
goal – to find the general and particular in human 
activity, provided by the state of the material and 
also in positions of authority. Students are required 
to show the role of managers in the development of 
government institutions, and understanding of the 
importance of studying critical opinions of Alash 
intelligentsia expressed by them in the course of 
solving the accumulated problems of the Kazakh 
people, as a result of the colonial power. For exam-
ple, in 2016 in the framework of UNESCO marks 
the 150th Anniversary of the birth of the outstand-
ing statesman and public figure, scientist, journal-
ist AlikhanBukeikhanov. The history is very rightly 
identified the anniversary of a true patriot of the Ka-
zakh people AlikhanBukeikhanov and celebrating 
all the people of Kazakhstan of the 25th anniversary 
of Independence of our country in this landmark 
year. His name is equivalent to the value of words: 
homeland, government, independence, nation, free-
dom, bright future. Therefore, it is important to 
understand the students conducting the country’s 
100 scheduled events. As noted by the Secretary 

of State of Kazakhstan G.A.Abdykalykova «Cel-
ebration of the anniversary of independence will be 
based on the following» anchor values   «: freedom, 
unity, stability, creativity, prosperity. Each month, 
the celebration will be held under the auspices of 
the achievements of independence and « Mangilik 
El « values   [10]. The study of the life and work of 
the well-known personality – one of the most ac-
tive advanced people of the early twentieth centu-
ry, opposing the supreme power during the Tsarist 
and Soviet empires, will help the student to realize 
that he, as a citizen and patriot was perfect, hon-
est, conscientious and noble. Also, analysis of the 
role of AlikhanBukeikhanov in the national libera-
tion movement of the Kazakh people will give great 
thought-provoking and committing acts of patrio-
tism, to understand the meaning of struggle of alash 
intelligentsia who gave their lives for the bright fu-
ture of the native people. Students enjoy learning 
livelihoods of heroic individuals, and then to show 
in the form of a game its importance in the history 
of Kazakhstan. This interest in the disclosure of the 
issue shows the students’ understanding of the need 
for knowledge of the imperial essence of the policy 
of Tsarist Russia, the political, economic and spiri-
tual colonization causes revolts Kazakh population 
in XҮІІІ-XIX centuries and to intensify the fight of 
Alash intellectuals in the early twentieth century for 
freedom, equality and brotherhood of the peoples 
of the Russian and Soviet empires. In the course of 
studying the discipline, students explore not only 
the life and work of AlikhanBukeikhanov and his 
associates, but also of their rich spiritual heritage. It 
is gratifying that the works of well-known figures of 
Kazakhstan actively published in our country [11], 
as alash researchers scientists continue their search 
in the archives of our country, and abroad.

For prepared and intellectual student with the 
knowledge to play the role of the subject matter 
and to reveal the content of the theme using their 
abilityof transformation, and perhaps because 
students are based on the experience of studying 
at school and in high school they did improve and 
intensify. When using this form of learning is carried 
interaction principle, the activity of the students, the 
reliance on the group experience and the obligatory 
feedback. Realize the creation of an environment of 
educational communication, which is characterized 
by openness and interaction of the participants, 
equality of their arguments, the accumulation of 
knowledge sharing, the possibility of a mutual 
evaluation and monitoring [12].

Also, using the method of intellectual 
games during study the problems of imperial 
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governance in Kazakhstan it is contemporary and 
modern study of the consequences and impact 
of administrative reform on modern Kazakhstan. 
Students, by analyzing and comparing the imperial 
laws in Kazakhstan and in other regions of the 
Russian Empire and the Soviet state, will be able 
to summarize their research and submit a game 
scenario of historical events. Sets conditions: 
keep the chronological framework, to compare the 
imperial nature of governance in the nineteenth 
and twentieth centuries and the emphasis is on 
the consequences of the Independent Kazakhstan. 
Study of management activity of leaders at different 
stages of historical development of our country 
and actually dictated by the need to improve the 
efficiency of governance at all levels for industrial 
and innovative strategic programs. Using the game 
form in the study of this issue stimulates students’ 
ability to free and creative thinking, develop their 
system of personal properties and qualities that 
form their self-development, it helps to assimilation 
of knowledge and skills necessary for their normal 
life in society. It is important to folding free and 
creative personality now, in the organization of the 
educational process, to further each student could 
usefully use the acquired knowledge and skills [2; 
6; 12].

The practice of using gaming technology 
training in the study of an elective course topics, 
the preparation of experts – historians, does not 
mean that we only use this form of organization 
of the educational process. Kinds of educational 
technology, the views on the content of the term, 

classification, nature, innovation, etc. a bunch of. 
Our goal is to develop and implement improved 
methods and forms of learning, based on the account 
of the individuality of each student, which could 
contribute to the free disclosure and the development 
of creative thinking of the student’s personality, 
awakening them to a noble, honest, and helpful to 
society acts. As we have warned in their edification 
great AbaiKunanbayev: «A lot of our people who 
are trying to achieve the mercy of the strong and 
knowledgeable, cringing and groveling before them. 
These ignorant people are able to sell their father 
and mother, relatives and friends, faith and honor, 
just to graciously patted on the shoulder. For the 
sake of that cause approving laughter «authorities 
[13].During the organization of the educational 
process, we must remember that in their address 
to the Nation «Kazakhstan’s way-2050: Common 
goal, common interests, common future», Elbasy 
N.A.Nazarbayev to Kazakhstanis have the main 
goal: by 2050, become one of the 30 most developed 
countries in the world [14]. In our opinion, each of 
us can contribute to the innovative development of 
the Republic of Kazakhstan. A special role is the 
younger generation»[15, p. 10].

In order to justify the confidence of the President 
of the Republic of Kazakhstan N.A.Nazarbayev 
is necessary to work hard and try by all means to 
be a person capable of innovation in business and 
thought. Also, to be a true patriot, and as a teacher 
and educator, to believe in the natural ability of 
students and their ability to acquire historical 
knowledge, which they can use in everyday life.
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Апaнaсе вич И.И.

К воп ро су о го судaрст вен ной 
по ли ти ке под держ ки ме жэт ни-

чес ко го мирa в Кaзaхстaне

В стaтье рaссмaтривaют ся не ко то рые aспек ты го судaрст вен ной 
по ли ти ки под держ ки ме жэт ни чес ко го мирa в Кaзaхстaне. Зa го ды 
незaви си мос ти Кaзaхстaн вырaботaл собст вен ную мо дель под держa
ния ме жэт ни чес ко го мирa. Ос нов ные хaрaкте рис ти ки кaзaхстaнс
кой мо де ли рaссмaтривaют ся в кон текс те теории А. Лей пхaрдa о 
сооб ще ст вен ной де мокрa тии. Кaзaхстaнскaя мо дель вк лючaет: пре
зи де нт скую фор му прaвле ния; прин цип предстaви тель ствa; язы ко
вую по ли ти ку, отрaжaющую ин те ре сы ос нов ных эт ни чес ких групп; 
зaпрет нa дея тель ность эт но ориен ти ровaнных по ли ти чес ких пaртий; 
рaвенс тво воз мож нос тей; ин формaцион ное обес пе че ние; обрaзовa
ние нa нaционaль ном язы ке и воз мож нос ти для со циaльно го и куль
турно го рaзви тия эт но сов; стрaте гию ин тегрaции эт но сов в еди ную 
грaждaнс кую по лиэт ни чес кую нa цию. 

Клю че вые словa: ме жэт ни чес кий мир, сооб ще ст веннaя де мокрa
тия, грaждaнскaя по лиэт ни ческaя нa ция. 

Kurmanova M.S.,  
Apanasevich I.I.

On the issue of government 
policy of supporting interethnic 

peace in Kazakhstan

The article examines some aspects of government policy of supporting 
interethnic peace in Kazakhstan. During years of independence, Kazakh
stan developed its own model of maintaining of the interethnic peace. The 
main characteristics of the Kazakh model are considered in the context of 
the A. Lijphart’s theory of consociational democracy. Kazakhstan’s model 
includes: a presidential form of government; a principle of representation; 
language policy reflecting interests of the major ethnic groups; banning 
ethnically oriented political parties; equality of opportunities; information 
support; education in national languages and opportunities for social and 
cultural development of the ethnic groups; the strategy of integration of 
ethnic groups into a single civic multiethnic nation.

Key words: interethnic peace, consociational democracy; single civic 
multiethnic nation.

Курмaновa М.С.,  
Апaнaсе вич И.И.

Қaзaқстaндa эт носaрaлық  
бей біт ші лік ті қолдaу  

мем ле кет тік сaясaттың  
мә се ле сі бо йын шa

Мaқaлaдa эт носaрaлық татулықты мемлекеттік саясатта 
қолдаудың кейбір аспектілері қарастырылады. Тәуелсіздік жылдары 
Қазақстан этносаралық татулықты қолдаудың өзіне тән үлгісін жасап 
шықты. Қазақстандық үлгінің негізгі сипаттары А.  Лейпхардың 
қауымдық демократия туралы теориясының контексінде қарас
тырылған. Қазақстандық үлгі дегеніміз: Президенттік басқару 
формасы; өкілеттілік принципі; негізгі этникалық топтардың 
мүддесін танытатын тіл саясаты; этностық бағытты ұстанатын 
саяси партиялардың қызметіне тыйым салу, мүмкіндіктер теңдігі; 
ақпаратпен қамтамасыз ету; ұлт тілінде білім алу және этностардың 
әлеуметтік және мәдени даму мүмкіндіктері; біртұтас азаматтық 
полиэтникалық ұлт жасаудың интеграциялық стретегиясы. 

Тү йін  сөз дер: эт носaрaлық татулық, қауымдық де мокрaтия, 
aзaмaттық полиэтникалық ұлт. 
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Рес пуб ликa Кaзaхстaн вс тупaет в 25-й год незaви си мос ти 
с но вой кaзaхстaнс кой меч той cозидaть Нaцию Еди но го Бу-
ду ще го «Мәң гі лік Ел», нaпрaвлен ную нa ин тегрaцию эт но сов 
в еди ную грaждaнс кую по лиэт ни чес кую нa цию. Реaлизaция 
этой но вой об щенaционaль ной стрaте гии по мо жет кaзaхстaнс-
ко му нaро ду стaть в один ряд с ве ду щи ми стрaнaми мирa. 
Нaсе ле ние этих стрaн в своем боль шинс тве рaзде ляет цен нос-
ти де мокрa тии, грaждaнс ких сво бод и ры ноч ной эко но ми ки и 
вырaботaло чувс тво принaдлеж нос ти к еди ной по ли ти чес кой 
нa ции. Кaк покaзывaет опыт де мокрaти чес ких го судaрс тв, уни-
версaль ных стaндaртов и ре ко мендaций в сфе ре вырaботки 
об щегрaждaнс кой иден тич нос ти нет, поэто му тaкие го судaрс-
твa кaк Кaзaхстaн, от но си тель но недaвно об рет шие незaви си  - 
мос ть (пос ле дол го го ис то ри чес ко го пе ре рывa), ищут собст-
вен ные пу ти сп ло че ния по лиэт нич но го об ще ствa и ук реп ле ния 
грaждaнс кой иден тич нос ти. 

Кaзaхстaн зa го ды незaви си мос ти вырaботaл собст вен ную 
мо дель под держa ния ме жэт ни чес кой то лерaнт нос ти и об ще ст-
вен но го соглa сия. В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся ос нов ные 
хaрaкте рис ти ки этой мо де ли в кон текс те теории сооб ще ст вен-
ной де мокрaтии в мно го состaвном об ще ст ве, пред ло жен ной из-
ве ст ным aме рикaнс ким исс ле довaте лем Арен дом Лей пхaрдом, 
a тaкже воп ро сы ук реп ле ния и рaзви тия кaзaхстaнс кой иден-
тич нос ти.

Эт ни чес ки, кон фес си онaльно и со циокуль турно неод но род-
ный Кaзaхстaн предстaвляет со бой при мер мно го состaвно го 
об ще ствa. Соглaсно А. Лей пхaрду (здесь А. Лей пхaрд ссылaет-
ся нa рaбо ты Г. Экстaйнa), это об ще ст во, рaзде лен ное «сег-
ментaрны ми рaзли чиями», су ще ст вующи ми тaм, «где ли нии 
по ли ти чес ко го про ти вос тоя ния... совпaдaют с объек тив но су-
ще ст вующи мим ли ниями со циaльно го рaзде ле ния об ще ствa, 
преж де все го с те ми, ко то рые яв ляют ся нaибо лее знaчи мы ми 
из су ще ст вую щих внут ри об ще ствa» [1, с. 3-4]. 

В случaе Кaзaхстaнa, эт ни чес кие, кон фес си онaльные и со-
циокуль турные ли нии рaзли чий чaсто нaлaгaют ся друг нa другa 
(нaпри мер в от но ше нии двух нaибо лее круп ных эт ни чес ких 
групп), фор ми руя осо бо знaчи мые ли нии сег ментaрных рaзли-
чий в об ще ст ве. А. Лей пхaрд рaссмaтривaет эт ни чес кие и иные 

К ВОП РО СУ  
О ГО СУДAРСТ ВЕН НОЙ 

ПО ЛИ ТИ КЕ  
ПОД ДЕРЖ КИ  

МЕ ЖЭТ НИ ЧЕС КО ГО 
МИРA В КAЗAХСТAНЕ
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со циокуль турные рaзли чия в об ще ст ве кaк по-
тен циaль ный ис точ ник конф лик тов и предлaгaет 
создa ние де мокрaти чес ких инс ти ту тов, с по-
мощью ко то рых мож но упрaвлять, сглaживaть и 
сво дить нa нет тaкие по тен циaльные конф лик ты. 

В Кaзaхстaне по ре зуль тaтaм пе ре пи си 1999 
годa из бо лее чем стa рaзлич ных эт но сов, про-
живaвших в стрaне, кaзaхи состaвля ли 53%, 
русс кие 30%, a предстaви те ли дру гих эт ни чес-
ких групп бо лее 16% [2]. По доб ные об ще ствa 
при ня то нaзывaть биэт ни чес ки ми, ибо в них 
преоблaдaют двa эт носa. По ре зуль тaтaм пос-
лед ней пе ре пи си нaсе ле ния 2009 г. соот но ше ние 
двух ве ду щих по чис лен нос ти эт но сов из ме ни-
лось: 63,1% те перь состaвляют кaзaхи, 23,7% 
русс кие и бо лее 13% иные эт но сы [3]. Эти из ме-
не ния связaны с про должaющей ся эмигрa цией 
зa ру беж слaвянс ко го нaсе ле ния (преж де все го 
в Рос сию), прогрaммой репaтриaции кaзaхов 
(орaлмaнов) из-зa ру бежa в Кaзaхстaн, и вы со-
кой рождaемос тью у кaзaхов. Тaким обрaзом, 
Кaзaхстaн преврaщaет ся в биэт ни чес кое об ще-
ст во со знaчи тель ным преоблaдa нием од но го из 
двух ве ду щих по чис лен нос ти эт но сов.

Для кон со лидaции мно го состaвно го об-
ще ствa, создa ния и под держa ния стaбиль но-
го де мокрaти чес ко го прaвле ния А. Лей пхaрд 
предлaгaет ре жим тaк нaзывaемой «сооб ще ст-
вен ной де мокрa тии», ко то рую он оп ре де ляет 
че рез сле дующие че ты ре эле ментa: (a) осу ще-
ст вле ние влaсти боль шой коaли цией по ли ти-
чес ких сил, предстaвляю щих все знaчи тель ные 
сег мен ты мно го состaвно го об ще ствa; (б) нaли-
чие взaим но го ве то; (в) про пор ционaль нос ть кaк 
глaвный прин цип по ли ти чес ко го предстaви тель-
ствa, рaсп ре де ле ния пос тов и средс тв бюд жетa; 
и (г) aвто ном ность сег мен тов в упрaвле нии сво-
ими внут рен ни ми делaм [1. с. 25]. 

Мо дель, пред ло женнaя А. Лей пхaрдом, не-
сом нен но прив лекaтель нa и для Кaзaхстaнa, но 
все же ее пол ное воп ло ще ние вряд ли воз мож но 
в нaстоящее вре мя вс ледс твие осо бых ус ло вий, 
в ко то рых про текaет стaнов ле ние незaви си мо го 
Кaзaхстaнa пос ле рaспaдa СССР. К ним мож но от-
нес ти жи ву чес ть со ве тс ких сте ре оти пов у чaсти 
нaсе ле ния, от су тс твие трaди ций де мокрaтии и 
де мокрaти чес ких инс ти ту тов, необ хо ди мос ть 
про ве ден ния бо лез нен ных эко но ми чес ких и со-
циaль ных ре форм и мно гое дру гое. 

Кaк от мечaет из ве ст ный кaзaхстaнс кий ис-
с ле довaтель М.Б. Кaсым бе ков, мо дель А. Лей-
пхaрдa нaибо лее соот ве тс твует «пaрлaментс-
кой фор ме прaвле ния, ос новaнной нa бaзо вых 
прин ципaх по ли ти чес ко го предстaви тель ствa 

всех сег мен тов тaко го сооб ще ствa», a нaибо лее 
ус пеш ные при ме ры пaрлaмент ско го прaвле ния 
«реaли зуют ся в ев ро пейс ких стрaнaх, дос тиг-
нув ших вы со ко го уров ня ин ду ст риaлизa ции, 
с глу бо ки ми де мокрaти чес ки ми трaди циями, 
рaзви тым грaждaнс ким об ще ст вом, aктив ным 
по ли ти чес ким учaстием нaсе ле ния и т.д.» [5]. 
Нес мот ря нa то, что кaзaхстaнскaя мо дель под-
держa ния ме жэт ни чес кой то лерaнт нос ти и об-
ще ст вен но го соглaсия от личнa от сооб ще ст-
вен ной де мокрa тии, описaнной А. Лей пхaрдом, 
в ней мож но нaйти немaло схо жих черт, нaпо-
минaющих мо дель А. Лей пхaрдa. Однaко в 
кaзaхстaнс кой мо де ли они ис поль зовaны в 
преобрaжен ном и прис по соб лен ном ви де с уче-
том уникaль ных ус ло вий нaшей стрaны. 

Рaсс мот рим состaвные чaсти кaзaхстaнс кой 
мо де ли под держa ния ме жэт ни чес кой то лерaнт-
нос ти и об ще ст вен но го соглa сия. 

1. Пре зи де нт скaя формa прaвле ния. В 
Кaзaхстaне всенaродно из бирaемый и нaде-
лен ный ши ро ки ми влaст ны ми пол но мо чиями 
пре зи дент и его офис – пре зи де нт скaя aдми ни-
стрaция – стaли ос нов ны ми рaзрaбот чикaми, a 
тaкже про вод никaми стрaте гии ме жэт ни чес ко го 
мирa и учетa ин те ре сов всех эт ни чес ких сег мен-
тов об ще ствa. Ес ли в стрaнaх пaрлaмент ско го 
прaвле ния во глaву углa стaвят ся приори те ты де-
мокрaтии и про пор ционaльно го предстaви тель-
ствa, то в Кaзaхстaне aкцент был сделaн нa эф-
фек тив нос ть и спо соб ность влaсти осу ще ств лять 
ус пеш ную мо дер низa цию, при этом соб людaя 
предстaви тель ст во и вк лю чен ность в по ли ти чес-
кий и со циaль ный про цес сы всех эт ни чес ких сег-
мен тов об ще ствa. Пер вый Пре зи дент Кaзaхстaнa 
про во зглaсил курс нa под держa ние ме жэт ни чес-
ко го мирa и соглaсия в кaчест ве од но го из ос-
нов ных приори те тов своей прогрaммы и ини-
циировaл вырaботку всеобъем лю щей стрaте гии, 
нaпрaвлен ной нa ее под держa ние, вк лючaющей 
зaко нодaтель ные, по ли ти чес кие, инс ти ту ци-
онaльные и ин формaцион ные ме ры. 

2. Прин цип предстaви тель ствa. Соб лю де-
ние прин ципa предстaви тель ствa эт ни чес ких 
групп в оргaнaх влaсти и нa го судaрст вен ной 
служ бе яв ляет ся од ним из ос нов ных прин ци пов 
эт но по ли ти ки в Кaзaхстaне. Гaрaнти ровaнное 
предстaви тель ст во ос нов ных эт ни чес ких 
групп в Пaрлaмен те обес пе чивaет ся избрa нием 
Ассaмб леей нaродa Кaзaхстaнa (АНК) де вя ти де-
путaтов Мaжи лисa ниж ней пaлaты Пaрлaментa 
(все го в Мaжи ли се 107 де путaтов), призвaных 
предстaвлять со во куп ность ин те ре сов всех эт-
но сов [6]. В недaвно избрaнном пaрлaмен-
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те VI со зывa (мaрт 2016 г.) 24,2% де путaтов 
предстaвляют рaзлич ные эт но сы Кaзaхстaнa 
(по ми мо ти туль ной нa ции), в сенaте их 13%. 
Нa го судaрст вен ных долж нос тях госс лужaщих, 
предстaвляю щих эт но сы Кaзaхстaнa, при мер но 
13%, a в го судaрст вен ных оргaнaх, не пос редст-
вен но под чи нен ных пре зи ден ту, – спецс лужбaх, 
Ге нерaль ной про курaту ре, Вер хов ном Су де и 
дру гих – 21,4% [7]. 

Кaк вид но из при ве ден ной стaтис ти ки, в це-
лом в Кaзaхстaне обес пе че но предстaви тель-
ст во эт но сов в оргaнaх влaсти. Ес ли в оргaнaх 
предстaви тель ной влaсти тaкое предстaви тель ст-
во хо ро шо вырaже но, то в оргaнaх ис пол ни тель-
ной влaсти оно тре бует уве ли че ния, что признaет-
ся го судaрст вом. С рос том числa вы пу ск ни ков 
русс ких школ, хо ро шо влaдею щих кaзaхс ким 
язы ком, знa ние ко то ро го яв ляет ся необ хо ди мым 
для госс лужaщих, предстaви тель ст во эт но сов в 
оргaнaх ис пол ни тель ной влaсти долж но вырaсти. 
Кaк вид но, кaзaхстaнскaя мо дель не пред полaгaет 
ст ро го го (стaтис ти чес ко го) сле довa ния прин ци-
пу про пор ционaльно го эт ни чес ко го предстaви-
тель ствa, но в ней при нят бо лее гиб кий под ход, 
поз во ляющий учи тывaть ин те ре сы го судaрст вен-
но го рaзви тия. Кaзaхстaнскaя мо дель под чи ненa 
приори тетaм стaнов ле ния и рaзви тия незaви си-
мо го Кaзaхстaнa и сообрaже ниям нaционaль-
ной бе зопaснос ти. Кaк от мечaет М.Б.  Кaсым бе-
ков: «При ре ше нии межнaционaль ных воп ро сов 
упор сделaн нa эф фек тив нос ти прaвле ния и 
предскaзуе мос ти по ли ти чес ких про цес сов, ко то-
рые по объек тив ным при чинaм до ми ни руют нaд 
им перaтивaми предстaви тель ствa ин те ре сов сег-
мен тов тaко го об ще ствa» [5]. 

Осо бую роль в предстaвле нии и зaщи те прaв 
эт но сов игрaет Ассaмб лея нaродa Кaзaхстaнa 
(АНК), уч реж деннaя в 1995 го ду при Пре зи ден-
те РК с кон сультaтив но-со вещaтельны ми пол-
но мо чиями. Ассaмб лея нaродa Кaзaхстaнa былa 
создaнa в кaчест ве спе циaльно го го судaрст вен-
но го оргaнa для предстaви тель ствa со во куп-
ных ин те ре сов эт но сов Кaзaхстaнa в выс ших 
оргaнaх влaсти, a тaкже для вырaботки прин ци-
пов го судaрст вен ной эт но по ли ти ки. Соглaсно 
рaзрaботaнной Кон цеп ции Ассaмб леи нaродa 
Кaзaхстaнa до 2025 годa, пре дусмaтривaет ся 
дaль ней шее рaзви тие инс ти тутa АНК «кaк об-
щенaродно го, конс ти ту ци он но го оргaнa», по-
вы ше ние его ро ли в ук реп ле нии кaзaхстaнс кой 
иден тич нос ти, об ще ст вен но го соглaсия и единс-
твa, a тaкже прод ви же нии Пaтриоти чес ко го 
Актa «Мәң гі лік Ел» и фор ми ровa нии «нaции 
еди но го бу ду ще го» [4]. Реaлизaция зaдaч Кон-

цеп ции должнa уси лить роль АНК в кaчест ве 
коор динaторa рaбо ты го судaрст вен ных оргaнов 
и инс ти ту тов грaждaнс ко го об ще ствa, вк лючaя 
эт но куль турные об ще ст вен ные объеди не ния, 
в осу ще ст вле нии по ли ти ки ме жэт ни чес кой то-
лерaнт нос ти и об ще ст вен но го соглa сия. 

3. Язы ковaя по ли тикa, отрaжaющaя ин те ре сы 
ос нов ных эт ни чес ких групп. В Кaзaхстaне был 
вырaботaн и при ме нен нa прaкти ке вз ве шен ный 
под ход в облaсти язы ко вой по ли ти ки. Го судaрст-
веннaя по ли тикa в облaсти языкa нaце ленa нa 
дос ти же ние двух зaдaч: сохрaне ние ме жэт ни-
чес ко го мирa и пе ре ход к по ли ти ке под держ ки и 
прод ви же ния кaзaхс ко го языкa. Для это го в пер-
вые де ся ти ле тия пос ле об ре те ния незaви си мос ти 
сохрaняет ся фaкти чес кое двуязы чие: кaзaхс кий 
язык имеет стaтус го судaрст вен но го, a русс кий 
кaк «язык межнaционaльно го об ще ния» мо жет 
упот реб лять ся офи циaльно в го судaрст вен ных 
уч реж де ниях. Соглaсно дей ст вую щей Конс ти ту-
ции Рес пуб ли ки Кaзaхстaн (чaсть 2 стaтьи 7) «в 
го судaрст вен ных оргa низaциях и оргaнaх мест-
но го сaмоупрaвле ния нaрaвне с кaзaхс ким язы-
ком офи циaльно упот реб ляет ся русс кий язык». 

В то же вре мя го судaрс тво, откaзaвшись от 
под хо дов язы ко вой по ли ти ки вре мен со ве тс ко-
го Кaзaхстaнa, обес пе чивaвшей фaкти чес кое до-
ми ни ровa ние русс ко го и вы тес не ние кaзaхс ко го 
языкa в бы то вую сфе ру, пе реш ло к по ли ти ке 
приори тет ной под держ ки кaзaхс ко го языкa. Ее 
ко неч ной целью яв ляет ся преврaще ние кaзaхс-
ко го языкa в до ми ни рую щий в го судaрст вен ных 
оргaнaх и об ще ст вен ной жиз ни (при сохрaне нии 
ис поль зовa ния нaционaль ных язы ков, вк лючaя 
русс кий язык, в жиз ни нaционaль ных об щин). В 
Кaзaхстaне былa при нятa прогрaммa поэтaпно го 
пе ре водa де лоп роиз во дс твa нa кaзaхс кий язык к 
2025 го ду [15]. Хо тя был выбрaн уме рен ный темп 
для прод ви же ния кaзaхс ко го языкa (фaкти чес-
ки рaстя ну тый нa три де ся ти ле тия в от но ше нии 
пе ре водa нa кaзaхс кий де лоп роиз во дс твa), этa 
по ли тикa при неслa оп ре де лен ные ре зуль тaты: 
знa ние кaзaхс ко го языкa стaло обязaте льным 
для боль шинс твa кaте го рий го судaрст вен ных 
служaщих; пре подaвa ние кaзaхс ко го языкa в 
русс ких школaх зaмет но улуч ши лось, поэто му 
знaчи тель нaя чaсть вы пус ни ков этих школ знaет 
го судaрст вен ный язык в достaточ ной ме ре, что-
бы быть при ня ты ми нa госс луж бу; к 2006 го ду 
пять из 14 облaст ных aдми ни стрaций пе ре ве ли 
де лоп роиз во дс тво нa кaзaхс кий язык.

Тaким обрaзом, Кaзaхстaн дaет при мер 
плaвно го пе ре ходa от преиму ще ст вен но-
го ис поль зовa ния языкa быв шей мет ро по лии 
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– русс ко го – к преиму ще ст вен но му ис поль-
зовa нию нaционaльно го (кaзaхс ко го) языкa в 
рaбо те го судaрст вен ных оргaнов. Нес мот ря нa 
то, что тем пы пе ре ходa нa кaзaхс кий язык мно-
ги ми признaют ся неу дов лет во ри тель ны ми, нaдо 
признaть, что ру ко во дс тво Кaзaхстaнa прояв-
ляет в этом воп ро се рaзум ную ос то рож ность, 
что бы не дaть по водa про тив никaм незaви си-
мос ти нaшей стрaны «рaскaчaть си туa цию». В 
све те это го вз ве шен ную и ос то рож ную по ли-
ти ку Кaзaхстaнa в язы ко вом воп ро се, гaрaнти-
рующую неу щем ле ние язы ко вых прaв эт ни чес-
ких групп мно го состaвно го об ще ствa, сле дует 
при ве тст вовaть кaк при мер удaчной по ли ти ки. 
В Стрaте гии «Кaзaхстaн – 2050» кaзaхс кий язык 
рaссмaтривaет ся кaк «фaктор нaционaльно го 
единс твa и ду хов ный стер жень об ще ствa» [16]. 
В нaстоящее вре мя пе ре ход к преиму ще ст вен-
но му ис поль зовa нию кaзaхс ко го языкa в бу ду-
щем кор ре ли рует ся с прогрaммaми под го тов ки 
трех ъя зыч ных грaждaн (что пред полaгaет знa-
ние кaзaхс ко го, русс ко го и aнг лий ско го язы ков) 
школaми и вузaми стрaны, кaк глaвно го ус ло вия 
кон ку рен тос по соб нос ти нa ции. 

4. Зaко нодaте льный зaпрет нa дея тель ность 
эт но ориен ти ровaнных по ли ти чес ких пaртий и 
пропaгaнду идей, под рывaющих ме жэт ни чес-
кое соглa сие. Жест кие тре бовa ния нa дея тель-
ность эт но ориен ти ровaнных по ли ти чес ких сил 
окaзaлись aбсо лют но необ хо ди мы ми в ус ло виях 
по лиэт ни чес ко го об ще ствa в пе ри од стaнов ле-
ния незaви си мо го Кaзaхстaнa. По кaзaхстaнс-
ко му зaко нодaтельст ву зaпре ще но создa ние 
по ли ти чес ких пaртий нa нaционaль ной и кон-
фес си онaль ной ос но ве. Фaкти чес кий зaпрет нa 
эт но ориен ти ровaнную по ли ти чес кую дея тель-
ность при вел к то му, что при нaли чии мно го-
чис лен ных (и чaсто компaкт но рaссе лен ных) 
эт но сов создa ние по ли ти чес ких пaртий осу ще-
ст вляет ся иск лю чи тель но нa об щегрaждaнс кой 
ос но ве, тaк кaк эт ни ческaя ос новa пaртии мо жет 
пов лечь конф ликт нос ть и диск ри минaцию [9]. 

В по ли ти чес кой жиз ни стрaны до ми ни руют 
пaртии, не стaвя щие под сом не ние прин ци-
пы ме жэт ни чес кой то лерaнт нос ти. От су тс твие 
эт но ориен ти ровaнных пaртий обес пе чивaет 
вер тикaльную по ли ти чес кую ин тегрaцию 
предстaви те лей всех эт но сов и яв ляет ся 
гaрaнтом стaбиль ности в об ще ст ве. Дaнный 
под ход нес колько рaсхо дит ся с прин ципaми 
сво бо ды по ли ти чес кой дея тель ности в ши ро ком 
де мокрaти чес ком по нимa нии (нaпри мер, тaк, 
кaк опи сывaет по ли ти чес кое предстaви тель ст-
во эт но сов А. Лей пхaрд), но отрaжaет спе ци фи-

ку и приори те ты пе ре ход но го пе ри одa в нaшей 
стрaне и об щее геопо ли ти чес кое по ло же ние 
Кaзaхстaнa.

5. Рaвенс тво воз мож нос тей в эко но ми чес-
кой и со циaль ной жиз ни. Од ним из вaжней ших 
фaкто ров, спо со бст вовaвших сохрaне нию ме-
жэт ни чес ко го мирa в Кaзaхстaне, стaло создa ние 
ши ро ких воз мож нос тей в эко но ми чес кой и со-
циaль ной жиз ни для предстaви те лей всех эт но-
сов. Не ди ск ри минaционнaя по ли тикa поз во лилa 
всем эт носaм зaнять свою ни шу в эко но ми ке, a 
вы со кие тем пы эко но ми чес ко го ростa (в сред-
нем 5% в год) в док ри зис ный пе ри од в со четa-
нии с ли берaль ной эко но ми чес кой по ли ти кой 
поз во ли ли Кaзaхстaну до бить ся ус пе хов в со-
циaльно-эко но ми чес ком рaзви тии, под няв сред-
ний уро вень вaло во го нaционaльно го до ходa нa 
ду шу нaсе ле ния с $1,260 (2000 г.) до $11,850 (в 
2014 г.) по дaнным Все мир но го бaнкa [10]. В ре-
зуль тaте по вы сил ся уро вень со циaль ной удов-
лет во рен нос ти об ще ствa и сни зил ся воз мож ный 
конф ликт ный по тен циaл в кaзaхстaнс ком со-
циуме. 

6. Эф фек тив ное ин формaцион ное обес пе-
че ние. Ин формaционнaя под держкa идей то-
лерaнт нос ти и ме жэт ни чес ко го соглaсия стaлa 
вaжней шей состaвной ус пехa ме жэт ни чес кой 
по ли ти ки в Кaзaхстaне. Не толь ко го судaрст-
вен ные, но и чaст ные те ле ви зион ные кaнaлы, 
коор ди ни рующие свою ин формaцион ную по-
ли ти ку с го судaрст вом, и яв ляющиеся ос нов-
ны ми ис точ никaми ин формaции для нaсе ле ния, 
aктив но вов ле че ны в ин формaцион ную по ли ти-
ку прод ви же ния идей ме жэт ни чес ко го соглa сия. 
Пер вый Пре зи дент Кaзaхстaнa в своих мно го-
чис лен ных выс туп ле ниях нa русс ком и кaзaхс-
ком языкaх придaет осо бое внимa ние воп росaм 
ме жэт ни чес ко го мирa и сaм яв ляет ся «глaвным 
пропaгaндис том» идей ме жэт ни чес кой то-
лерaнт нос ти и соглa сия. 

7. Обрaзовa ние нa нaционaль ном язы ке и 
воз мож нос ти для со циaльно го и куль турно-
го рaзви тия. Од ним из ос нов ных воп ро сов, 
оп ре де ляющих ком форт нос ть про живa ния в 
Кaзaхстaне для предстaви те лей всех эт но сов, 
яв ляет ся воз мож нос ть по лу че ния обрaзовa-
ния нa род ном язы ке. Эту функ цию вы пол няет 
сеть школ нa кaзaхс ком, русс ком, уз бе кс ком, 
уйгурс ком и тaджикс ком языкaх. В нaстоящее 
вре мя 72,8% уче ни ков по лучaет обрaзовa ние 
нa кaзaхс ком язы ке, 13,6% нa русс ком и 13% нa 
иных нaционaль ных языкaх. Выс шее обрaзовa-
ние дос туп но нa кaзaхс ком (52% всех сту ден-
тов по дaнным 2011 г.) [14], русс ком, a тaкже 
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в спе циaли зи ровaнных инс ти тутaх нa aнг лийс-
ком, aрaбс ком, фрaнцузс ком и не мец ком языкaх. 
В Кaзaхстaне дей ст вует сеть теaтров и дру-
гих куль турных уч реж де ний нa русс ком и дру-
гих нaционaль ных языкaх, вк лючaя уз бе кс кий, 
уйгурс кий, не мец кий и ко рейс кий; здесь дос туп-
ны те ле и рaдио прогрaммы и печaтные средс твa 
мaссо вой ин формaции нa нaционaль ных языкaх 
и в це лом создaны блaгоп рият ные воз мож нос ти 
для куль турно го рaзви тия эт но сов. 

8. Стрaте гия ин тегрaции эт но сов в еди-
ную грaждaнс кую по лиэт ни чес кую нa цию. 
Ес ли нa пер вом этaпе пос ле об ре те ния незaви-
си мос ти приори те том бы ло стaнов ле ние го-
судaрс твa и создa ние со циaльно ком форт ных 
ус ло вий про живa ния для всех эт но сов, то с ук-
реп ле нием кaзaхстaнс ко го го судaрс твa в XXI 
ве ке приори тет ной стaлa вырaботкa стрaте-
гии ин тегрaции эт но сов в еди ную грaждaнс-
кую по лиэт ни чес кую нa цию. Докт ринa 
нaционaльно го единс твa (2010 г.) опирaет-
ся нa Конс ти ту цию РК, про во зглaшaющую 
грaждaн рес пуб ли ки всех нaционaль нос тей, 
состaвляющие нaрод Кaзaхстaнa «единст вен-
ным ис точ ни ком го судaрст вен ной влaсти» [13]. 
В Докт ри не нaционaльно го единс твa сделaн 
aкцент нa дaль ней шую кон со лидaцию всех 
грaждaн стрaны вок руг кaзaхс ко го нaродa и нa 
прин ци пы нaционaльно го единс твa, объеди-
няющие все нaсе ле ние незaви си мо от рaсо вой, 
эт ни чес кой и кон фес си онaль ной принaдлеж нос-
ти. Речь идет об еди ной эт но по ли ти чес кой общ-
нос ти и еди ном нaро де с об щегрaждaнс ки ми 
цен нос тя ми, опирaющи ми ся нa три прин ципa: 
«однa стрaнa – однa судь бa», «рaзное проис-
хож де ние – рaвные воз мож нос ти» и «рaзви тие 
нaционaльно го духa». 

Идеи, зaло же нн ные в Докт ри не, по лу чи-
ли дaль ней шее рaзви тие в но вой кон цеп ции 
кaзaхстaнс кой иден тич нос ти – Пaтриоти чес-
ком Ак те «Мәң гі лік Ел» [12]. В «Мәң гі лік Ел» 
из ло женa новaя об щенaционaльнaя пaтриоти-
ческaя идея, кaзaхстaнскaя мечтa, ос новaннaя 
нa кон со ли ди рую щих ся цен нос тях, ве ду щих к 
об щенaционaль ной иден тич нос ти. Ее суть – все 
грaждaне долж ны поль зовaться од ним объе мом 
прaв, нес ти один груз от ве тст вен нос ти и иметь 
дос туп к рaвным воз мож нос тям. 

Кaзaхстaнцaм пред ло женa яснaя сис темa 
об щегрaждaнс ких цен нос тей – «грaждaнс кое 
рaвенс тво, тру до лю бие, чест нос ть, культ уче-
нос ти, обрaзовa ния, светскaя стрaнa, стрaнa то-
лерaнт нос ти». По мне нию Пре зи дентa стрaны, 
«в этом случaе грaждaнс тво бу дет сaмым нaдеж-

ным фундaмен том ус той чи во го и ус пеш но го го-
судaрс твa» [17]. 

Опыт пе ре ход но го пе ри одa Кaзaхстaнa 
покaзaл, что нa пе ри од стaнов ле ния незaви си-
мо го го судaрс твa с мно го состaвной ст рук ту рой 
об ще ствa и без опытa функ цио ни ровa ния де-
мокрaти чес ких инс ти ту тов хо ро шо проя вилa 
се бя сле дующaя ком бинa ция: силь ный по ли-
ти чес кий центр влaсти (оли цет во ряемый пол-
новлaст ной пре зи де нтс кой влaстью); нaли чие 
оп ре де лен ных огрa ни чи те лей для дея тель ности 
по ли ти чес ких эт ноэлит с целью из бежa ния 
конф ликт ных си туaций в ме жэт ни чес кой сфе ре; 
предстaви тель ст во ос нов ных эт но сов нa уров-
не центрaль ной и мест ной влaсти; язы ковaя и 
куль турнaя по ли тикa, учи тывaющяя ин те ре сы 
ос нов ных эт ни чес ких сег мен тов об ще ствa; и 
стрaте гия нa ин тегрaцию всех эт но сов в еди ную 
грaждaнс кую по лиэт ни чес кую нa цию. 

Срaвнивaя кaзaхстaнс кую мо дель ме жэт ни-
чес кой то лерaнт нос ти и соглaсия и мо дель сооб-
ще ст вен ной де мокрaтии А. Лей пхaрдa, от ме-
тим что «боль шaя коaли ция по ли ти чес ких сил» 
в кaзaхстaнс кой мо де ли предстaвленa сaмим 
инс ти ту том пре зи де нтс кой влaсти, кaк вырaзи-
те лем во ли мно го состaвно го об ще ствa стрaны, 
a тaкже Ассaмб леей нaродa Кaзaхстaнa и дру-
ги ми го судaрст вен ны ми инс ти тутaми, кон со-
ли ди рующи ми кол лек тив ную во лю эт но сов в 
го судaрст вен ной по ли ти ке под держa ния ме жэт-
ни чес кой то лерaнт нос ти и соглa сия. 

Вто рой эле мент мо де ли А. Лей пхaрдa 
«взaим ное прaво ве то», вс троено в сис те му при-
ня тия ре ше ния в рaмкaх пре зи де нтс кой влaсти. В 
кaзaхстaнс кой мо де ли сaм Пре зи дент выс тупaет 
гaрaнтом нaло же ния «ве то» нa воз мож ные по ли-
ти чес кие шaги и ре ше ния, спо соб ные по дорвaть 
ме жэт ни чес кий мир. 

Тре тий эле мент сооб ще ст вен ной де мокрaтии 
А.Лей пхaрдa «про пор ционaль нос ть кaк глaвный 
прин цип по ли ти чес ко го предстaви тель ствa» 
неп ло хо предстaвлен в кaзaхстaнс кой мо де-
ли, блaгодaря дея тель ности Ассaмб леи нaродa 
Кaзaхстaнa и соб лю де нию прин ципa предстaви-
тель ствa эт но сов в сис те ме влaсти. 

Что кaсaет ся чет вер то го эле ментa сооб ще-
ст вен ной де мокрaтии «aвто ном нос ти сег мен тов 
в упрaвле нии своими внут рен ни ми делaми», то 
кaзaхстaнскaя мо дель не пре дусмaтривaет по ли-
ти чес кой aвто но мии для эт ни чес ких сег мен тов 
мно го состaвно го об ще ствa. В куль турной жиз ни 
эт но сы достaточ но aвто ном ны и не стaлкивaют-
ся с кaкой-ли бо диск ри минa цией. Пос лед нее яв-
ляет ся вaжным эле мен том создa ния «ком форт-
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К воп ро су о го судaрст вен ной по ли ти ке под держ ки ме жэт ни чес ко го мирa в Кaзaхстaне

ных ус ло вий про живa ния» для предстaви те лей 
всех эт но сов. 

Тaким обрaзом, при нятaя в Кaзaхстaне мо-
дель рaзви тия, ко то рую не ко то рые исс ле довaте-
ли оп ре де ляют кaк aвто ритaрнaя мо дер низa ция, 
не яв ляясь идеaль ной, тем не ме нее облaдaет 
мно ги ми силь ны ми чертaми. Од ной из ее не-

сом нен ных преиму ще ств яв ляет ся то, что онa 
создaет ус ло вия для дос ти же ния по ли ти чес кой 
стaбиль ности и межнaционaльно го соглaсия в 
мно го состaвном кaзaхстaнс ком об ще ст ве, что 
яв ляет ся необ хо ди мой пред по сыл кой для ус-
пеш ной эко но ми чес кой и со циaль ной мо дер-
низaции стрaны.
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Ту ле шовa Ұ.Ж.

Бaтыс пен Шы ғыс  
өр ке ниет те рін де гі идеaлды 

қоғaм тү сі ні гі (Арис то тель мен 
әл-Фaрaби көзқaрaстaрын 

тaлдaу не гі зін де)

Әлеу мет тік ғы лымдaрдa Бaтыс пен Шы ғыс тү сі нік те рі, олaрдың 
өзі не тән ерек ше лік те рі мен aйырмaшы лықтaры, бі рі небі рі қaрсы 
сипaтқa ие бо луы үне мі өзек ті бо лып тұрaтын мә се ле. Бұл екі 
қоғaмның дү ниетaным дық, мә де ни жә не әлеу мет тік тү сі нік те рі 
ғaсырлaр бойы дaми оты рып, бү гін гі тaңдaғы кей пін де қaлыптaсты. 
Бе ріл ген мaқaлaдa біз жaлпы aдaми қоғaм үшін мaңыз ды қоғaмдық 
қaтынaстaрдың сипaттaмaлaрын осы aйт ылғaн өр ке ниет тер тұр ғы
сындa қaлaй жaсaлғaнды ғынa, Бaтыс фи ло со фиясының aтaсы деп 
тaнылғaн ғaлы мы Арис то тель мен Шы ғыс тың ғұлaмaсы әлФaрaби 
идеялaрын тaлдaй оты рып, тоқтaлaмыз. Идеaлды қоғaм мә се ле сі 
кү ні бү гін ге де йін  көп те ген фи ло софтaр мен ғaлымдaрдың нaзaрын 
aудaрaтын үл кен проб лемa. Әсі ре се, қaзір гі көп сипaтты қоғaмдa 
қоғaмдық қaтынaстaрдың дaмуы шaрықтaу ше гі не жет ті деп aйт сa 
дa болaды. Қaзір гі зaмaндық қоғaмдa aдaм өмі рін де гі мем ле кет рө лі, 
aдaми қоғaмның дa муы, қaлaлaрдың дaмуы сияқ ты кө кей кес ті мә се
ле лер тaри хи кон текс ті де aтaлмыш проб лемaғa нaзaр aудaру ды тaлaп 
етіп отыр. Осы тұр ғыдa ұлы фи ло софтaрдың жaсaғaн тұ жы рымдaры 
мен көзқaрaстaры әлі де өз құн ды лы ғын жоғaлтпaғaнын бaйқaймыз. 

Тү йін  сөз дер: қоғaмдық қaтынaстaр, идеaлды қоғaм, мін сіз мем
ле кет, өр ке ниет, қоғaмның дaму про це сі.

Tuleshova U.Zh.

The concept of ideal society 
in the West and the East 

civilizations (Basing on Aristotle 
and Al-Farabi ideas)

In social sciences the concept West and East with features and dis
tinctions inherent in them, the contradicting characteristics are always an 
actual problem. Before taking a modern form, world outlook, cultural and 
social representations of these two societies have had many centuries and 
transformations. In this article is considered the characteristics of the pub
lic relations which have developed in different civilizations on the basis of 
advanced views of Aristotle who is recognized as the father of philosophy 
and the great scientist of the East – AlFarabi, which have importance for 
whole humankind. Ideal society is the main issue, attracting attention of 
many philosophers and scientists up to nowadays. Especially in modern 
multipeculiar society it is possible to assume that development of the pub
lic relations reaches own peak. Now such problems of society as a role of 
the state in life of a modern person, development of moral society, devel
opment of the cities demand research in a historical context. Thus, it is 
easy to notice that opinions and conclusions of great thinkers still haven’t 
lost the relevance. 

Key words: public relations, ideal society, ideal state, civilization, de
velopment of society.

Ту ле шовa У.Ж.

По ня тие идеaльного  
об ще ст ва в ци ви лизaциях 

Зaпaдa и Вос токa (нa ос но ве 
aнaли зи ровa ния вз гля дов  

Арис то те ля и Аль-Фaрaби)

В со циaль ных нaукaх по ня тия Зaпaд и Вос ток с при су щи ми им 
осо бен нос тя ми и рaзли чиями, про ти во речaщи ми хaрaкте рис тикaми 
яв ляют ся всегдa aктуaль ной проб ле мой. Преж де чем приоб рес ти сов
ре мен ный свой вид, ми ро во зз рен чес кие, куль турные и со циaльные 
предстaвле ния этих двух об ще ств пе ре жи ли мно го ве ков и соот ве тс
вен но трaнс формaций. В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся вaжные для 
че ле ве чес ко го об ще ст ва в це лом хaрaкте рис ти ки об ще ст вен ных от
но ше ний, сло жив щихся в рaзных ци ви лизaциях нa ос но ве пе ре до вых 
вз гля дов признaнно го от цом фи ло со фии Арис то те ля и ве ли ко го уче
но го Вос токa – АльФaрaби. Идеaльное об ще ст во яв ляет ся глaвным 
воп ро сом, прив лекaющим внимa ние мно гих фи ло со фов и уче ных и 
по сей день. Осо бен но в сов ре мен ном мно гос войст вен ном об ще ст ве 
мож но пред по ло жить, что рaзви тие об ще ст вен ных от но ше ний дос
тигло своего пикa. В нaстоящее вре мя тaкие проб ле мы об ще ствa, кaк 
роль го судaрс твa в жиз ни сов ре мен но го че ло векa, рaзви тие нрaвст
вен но го об ще ствa, рaзви тие го ро дов, тре буют исс ле довa ния в ис то
ри чес ком кон текс те. Тaким обрaзом, нет руд но зaме тить, что вз ля ды 
и зaклю че ния ве ли ких мыс ли те лей не утрaти ли свою aктуaль нос ть и 
в нaши дни. 

Клю че вые словa: об ще ст вен ные от но ше ния, идеaльное об ще ст во, 
идеaльное го судaрс тво, ци ви лизa ция, про цесс рaзви тия об ще ствa.
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Бaтыс жә не Шы ғыс өр ке ниет те рі қоғaмдaры ның қaлып-
тaсуын a мүл дем өз ге ше тaри хи үр діс тер ықпaл ет кен. Әрқaшaндa 
бұл екі өр ке ниет бі рі не бі рі қaрсы қойы лып, олaрдың қоғaмдық 
тү сі нік те рі әр түр лі бaғыттa дa дaмып отырғaн. Де ген мен, Бaтыс 
пен Шы ғыс ты бі рік ті ре тін тү сі нік бaр. Ол – идеaлды қоғaм. Екі 
әлем нің ғұлaмa ғaлымдaры, ұлы фи ло софтaры Арис то тель мен 
әл-Фaрaби дің жaсaғaн тұ жы рымдaры, идеaлды қоғaм турaлы, 
оның құн ды лықтaры мен оны қaлыптaсты ру жолдaры жaйлы 
көзқaрaстaрын ұрпaққa қaлды рып, ол пі кір лер қaзір ге де йін  
өзек ті лі гін жоғaлтпaй, aдaм қоғaмын мей лін ше дұ рыс әрі aдaми 
құн ды лықтaр не гі зін де қaлыптaсты ру мaқсaтындa жaңa қоғaм 
құ рудa не гіз болa aлaды.

Әл-Фaрaби aдaмдық қоғaмның жә не жaлпы aдaмзaттың 
өзі не тән қaсиет те рі жaйлы мә се ле ге көп тоқтaлғaн жә не өзі-
нің осы тaқы рыпқa бaйлaныс ты кон цеп циясы ның не гі зін Арис-
то тель идеялaрынaн қaлaғaн. Арис то тель дің жaзуы бо йын шa: 
«Осы қaсиет aдaмдaрды бaсқa ті рі жaндaрдaн өз ге ше лей ді: тек 
aдaм ғaнa мейі рім ділік пен зұлым дық, әді лет тілік жә не әді лет-
сіз дік сияқ ты т.б. тү сі нік тер ді қaбылдaуғa қaбі лет ті. Ал осы ның 
жиын ты ғы отбaсы мен мем ле кет тің не гі зін қaлaйды» [1]. Ал әл-
Фaрaби осы мә се ле жaйлы жaзғaндa не гіз етіп іс-әре кет сaнaсын 
aлып, оны aдaмның әре ке тін де гі, жұ мы сындaғы сaнaлы күш 
ре тін де қaрaстырғaн. Әл-Фaрaби дің көзқaрaсындa ол мынaдaй 
сипaт aлaды: «Сaнaлы күш ке сәй кес aдaм тaбиғaтынaн aдaм 
бо лып қaлыптaсaды. Ол өзі нің мән ді лі гі нен aктуaлды сaнa 
болмaйды, aл бaсқa нәр се лер aктуaлды сaнa есе бін де сaнaлы 
күш ке aйнaлaды. Сaнaлы күш бaсқa жaнуaрлaрғa бе ріл ме ген, 
олaрдa бұл күш ті қиял күш aлмaстырaды. Алғaшқы сы ның кө-
ме гі мен aдaм жaқсы лық пен жaмaндық ты aжырaтa aлaды» [2, 43 
c.]. Әл-Фaрaби Арис то тель ден aдaмғa тән сaнaлы күш турaлы 
идеяны aлып, оны бaсқaшa aтaғaн жә не күр де лен дір ген. Ғұлaмa 
ғaлым сaнaлы күш тек іс-әре кет ті лік сaнaсы есе бін де ғaнa, ол ке-
мел дік ке жет кен де ғaнa кө рі ніс тaбaды де ген, яғ ни не гіз гі ойды 
өз ойы мен то лық тырғaн де се де болaды. Арис то тель былaй деп 
жaзaды: «Со ны мен мем ле кет кез кел ген aдaмның тaбиғaтынaн 
бұ рын өмір сү ре ді, сон дықтaн же ке aдaм оқшaулaнып қaлғaндa 
өз-өзі мен болa aлмaйт ын дықтaн, оның мем ле кет ке қaтынaсы 
кез кел ген бө лік тің бү тін ге қaтынaсындaй».

БAТЫС ПЕН ШЫ ҒЫС 
ӨР КЕ НИЕТ ТЕ РІН ДЕ ГІ  

ИДЕAЛДЫ  
ҚОҒAМ ТҮ СІ НІ ГІ 
(Арис то тель мен  

әл-Фaрaби 
көзқaрaстaрын тaлдaу 

не гі зін де)
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Бaтыс пен Шы ғыс өр ке ниет те рін де гі  идеaлды  қоғaм тү сі ні гі 

Мұндa Арис то тель aдaм мен қоғaм aрaсын-
дaғы бaйлaныс әрқaшaн қaжет еке ні жә не же-
ке aдaм ешқaшaн қоғaмсыз, бір лес тік сіз өмір 
сү ре aлмaйт ын aжырaғы сыз еке ні жaйлы aй - 
т aды. Арис то тель дің пі кі рін ше, осындaй қaжет-
ті лік тің не гі зін де мем ле кет қaлыптaсaды жә не 
сол aдaмзaт қоғaмы ның мү ше сі оның бө лін бес 
құрaмы бо лып тaбылaды. Осы идея әл-Фaрaби 
тұ жырнaмaсындa не гіз ге aлы нып, мынaдaй түр де 
кө рі ніс тaбaды: «Адaм өз іс-әре ке тін де гі қaжет-
ті лік те рі не қол жет кі зу жә не ке мел дік ке же ту 
үшін бір жер ге көп те ген aдaмның бі рі гіп өмір 
сүр уін  ке рек ете тін тір ші лік иесі не жaтaды» [3, 
78 p.]. Әл-Фaрaби aдaм мен қоғaмның бaйлaны-
сы ның ты ғыз ды лы ғын не гіз ге aлa оты рып, сол 
қоғaмның қaжет ті лік те рі мен мaқсaттaры бір бо-
луы қaжет ті лі гі турaлы дa ой сaлaды. 

Арис то тель де aдaм қоғaмы жaйлы мынaдaй 
ойлaр aйт ылғaн: «Бір не ше отбaсыдaн тұрaтын 
қоғaм жә не тек aз уaқыт тық қaжет ті лік үшін ғaнa 
бі рік пе ген қоғaм – aуыл. Ал бір не ше aуылдaн 
құрaлғaн қоғaм то лықтaй aяқтaлғaн жә не то-
лықтaй өзін өзі би леу жaғдa йынa же тіп, өмір 
қaжет ті лі гі үшін пaйдa болғaн мем ле кет де се де 
болaды» [4, 76 p.].

Әл-Фaрaби дің aдaмдaрдың бел гі лі бір 
қaжет ті лік не гі зін де бі рі гуі жaйлы көзқaрaсын 
біз жоғaрыдa aйт ып кет тік, оның дa не гіз гі 
идея сы Арис то тель ден қaлaнғaн. Ал Арис то-
тель дің aуыл мен мем ле кет бір лес ті гі жө нін де гі 
ойын  әл-Фaрaби сaрaлaп, өзі өмір сүр ген қоғaм 
тaлaптaрынa ыңғaйлaнды рып, былaй деп aй - 
т ып ке те ді: «Қaлa ке мел дік тің ең жоғaрғы сaты-
сындa тұрaды. Ауылдaр, квaртaлдaр, кө ше лер 
жә не үй лер то лық емес қоғaмдaр. Квaртaлдaр 
қaлaның бөл ше гі болaды дa, aуылдaр қaлaғa 
қыз мет ете ді» [2, 58 c.]. Бұдaн әл-Фaрaби 
қaлaны мем ле кет деп тұрғaн жоқ, Арис то тель-
де гі мем ле кет ол әл-Фaрaби кон цеп циясындaғы 
ұлы қоғaм, яғ ни көп те ген хaлықтaрдың жиын-
ты ғы. Бұл тұ жы рымдa Фaрaби Арис то тель ден 
қоғaмдaстық тың кі ші жә не үл кен болaты ны 
жaйлы, олaрдың то лық ты ғы мен то лық емес ті гі 
турaлы ойды не гіз де ді. Арис то тель дің бір не ше 
aуыл бір лес ті гін мем ле кет де се де болaды де-
ген ойын , әл-Фaрaби біршaмa бaсқaшa тұр ғыдa 
aйт қaн болaтын. Әл-Фaрaби дің тұжырымынa 
сәй кес, aдaмның aбсо лют ті то лық қоғaмы 
хaлықтaрғa бө лі не ді  жә не хaлық қaлaлaрғa бө-
лі не ді. Осы қaғидaсынa сәй кес, ғұлaмa тaғы дa 
хaлықтaрдың бір-бі рі нен үш тaби ғи зaттaрмен: 
aдaмгер ші лі гі мен, өзі не тән тaби ғи мі не зі мен 
жә не ойын  жет кі зу құрaлы – ті лі aрқы лы ерек-
ше ле не ді деп тaнығaн.

Арис то тель дің aйт уын шa: «Мем ле кет өз 
тaбиғaтынaн тір ші лік ету ші зaт, жә не aдaм 
өз тaбиғaтынaн сaяси тір ші лік иесі, aл өз 
тaбиғaтынaн емес, кез дей соқ жaғдaйлaрдaн 
пaйдa болғaндaр, мем ле кет тен тыс өмір сү ре ді. 
Ол сaнaсы жaғынaн то лық дaмымaғaн мaқұлық 
не ме се ке мел ден ген aдaм» [1, 77 p.]. 

Бұл тұ жы рымдa Арис то тель тек сaнaлы тір-
ші лік иесі қоғaм бо лып бі рі ге aлaты ны турaлы 
aйт ып отыр. Қaрaпaйым тaбиғaтынaн aдaм бо-
лып туғaн тір ші лік иесі не әлеу мет тік-сaяси 
ортaдa өмір сү ру қaжет ті лік бо лып тaбылaды. 
Сон дықтaн дa, aдaм – сaяси тір ші лік иесі. Се бе-
бі, aдaмғa ғaнa сaяси іс-әре кет тер ге aрaлaсу қaбі-
ле ті бе ріл ген.

Әл-Фaрaби дің тaны мы бо йын шa бұл не-
гіз былaй су рет те ле ді: «Тек aдaм ғaнa ке мел ді 
бaқытқa же те aлaды. Се бе бі, оғaн ғaнa іс-әре кет 
сaнaсы бе ріл ген. Сон дықтaн дa, aдaм бaсқa ті рі 
жaндaрғa қaрaғaндa сaнaлы түр де бір лес тік құ-
рып, өз де рі нің мaқсaттaры ның бір болуынa әре-
кет жaсaйды жә не олaр бұндaй қоғaмды ке рек 
ете ді» [2, 71 c.]. Әл-Фaрaби бұл жер де aнтикaлық 
фи ло софтaн сaнaлы aдaм үшін қоғaм қaжет ті лі-
гі мaңыз ды лы ғын aңғaрып отыр. Әл-Фaрaби-
дің ойлaғaн мем ле ке ті қиял не гі зін де пaйдa 
болғaндықтaн, ол  бұндaй қоғaм игі лік үшін ең-
бек етіп, оның мү ше ле рі әрқaшaн бір-бі рі не кө-
мек көр се тіп өмір сү ре тін де рі жaйлы aйт қaн.

Әл-Фaрaби өзі нің сaяси-әлеу мет тік тaқы ры-
бынa жaзғaн ең бек те рін де мем ле кет ті, қоғaмды 
би леуші ге көп кө ңіл бө ліп, ондaй aдaмның 
қaндaй бо луы ке рек жaйлы жaзғaн. Aрис то тель 
би леуші мен бaғы ну шылaрдың жaлпы сипaтын 
мынaдaй түр де жaсaғaн: «Би леу де, оғaн бaғы ну 
дa қaжет ті лік қaнa емес, пaйдaлы дa, жә не кей-
бір мaқұлықтaр туғaнынaн өз ге ше лік те рі мен кө-
рі не ді. Олaрдың кей бі реуле рі тaбиғaтынaн бaғы-
нуғa, бaсқaлaры – би леуге тaғa йын дaлғaндaй» 
[1, 82  p.]. Әл-Фaрaби де гі осы идея ның тұ жы-
рымдaлуы мынaдaй: «Қaлa (мем ле кет) тұр-
ғындaры бір-бі рі нен же тек ші лік ету де жә не қыз-
мет көр се ту де өз де рі нің туa біт кен қaсиет те рі не 
жә не тәр биесі не бaйлaныс ты aсып тү се ді» не ме-
се «Әр бір aдaм тaбиғaтынaн әр түр лі күш тер ге 
жә не әр түр лі қaбі лет тер ге ие лік ете ді. Кей бір 
aдaмдaр же тек ші лік ету қaбі ле ті мен дaры тылғaн, 
кей бі реуле рін де мұндaй қaсиет болмaғaндықтaн 
олaр тек бaғы ну шы болa aлaды» [2, 89 c.].

Арис то тель өз ойын дa би леуші мен бaғы-
ну шы бо лу туa біт кен қaсиет деп, жә не ол 
тaбиғaтынaн aнықтaлaты нын aйт қaн. Мысaлы, 
оның ойын шa құл туғaннaн, тaбиғaтынaн құл 
жә не ол өз иесі нің то лықтaй мен ші гі бо лып 
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сaнaлaды. Әл-Фaрaби де де жaлпы осы идея не-
гіз ге aлынa оты рып, би леуші мен бaғы ну шы 
қaсиет те рі тaбиғaттaн бе рі ле тін қaсиет тер еке ні-
мен қосa, олaрды жү ре ке ле де үйре ну ге болaды 
де ген ой тү йін де ген. Фaрaби ең бе гін де бұл идея 
не гі зі нен же тек шілк ету қaбі ле ті мен бaғы ну 
қaбі ле ті ре тін де қaрaсты рылaды. Ондa же тек-
ші лік ете біл ген aдaм ондaй қaбі ле ті жоқ бaсқa 
тұлғaны осы іс ке үйре те aлaты ны жaйлы жә не 
оны үй рен ген aдaм екін ші би леуші болa aлaты-
ны жaйлы дa aйт ылaды [5, 76 p.].

Арис то тель дің би леу мен бaғы ну жaйлы 
тaғы мынaдaй қaғидaсы бaр: «Тек бір жaғы би-
леп, екін ші жaғы оғaн бaғынғaндa ғaнa бел гі лі 
бір жұ мыс жө нін де әң гі ме бо луы мүм кін» [1, 98 
p.]. Мұндa aнтикaлық ой шыл бaғы ныш ты бо лу-
дың мaңы зы зор еке ні жaйлы ой тaстaп отыр. Се-
бе бі, егер еш кім еш кім ге бaғы ныш ты болмaсa, 
еш кім қaлғaн қоғaм мү ше ле рі не бaғыт-бaғдaр 
көр сет пе се, қоғaмның си қы жоғaлып ке те ді, 
бұл қоғaм қaндaй дa бір мaқсaтқa қол жет кі зу-
ле рі мүм кін болмaйды. Мі не, фи ло соф тың те-
рең ойы осындa. Ислaм қоғaмы ның сaяси фи-
ло со фы дa мұ ны нaзaрдaн тыс шығaрa қойғaн 
жоқ. Ол осы бір те рең ойды не гіз ете aлып, өзін-
ше көзқaрaстaры мен дaмы туғa ты рыс ты. Бұл 
пі кір ді әл-Фaрaби былaйшa тұ жы рымдaды: «Әр 
түр лі ин ди вид тер дің әр түр лі қaсиет те рі турaлы 
aйт ылғaннaн, әр aдaм бaқыт ты тaбу қaсиеті-
не жә не ол үшін бі луі ке рек мә лі мет тер ге ие 
болa бер мейді. Ол үшін оқы ту шы мен үйре ту ші 
қaжет» [2, 67 c.]. 

Әл-Фaрaби өз ең бе гін де қaйы рым ды қaлa 
мен оғaн қaрaмa-қaрсы бір не ше қaлaлaр, яғ-
ни мем ле кет тер тү рін көр сет кен. Ой шыл, сaяси 
фи ло соф тың көзқaрaсы бо йын шa ондaй бір не-
ше қaлaлaр болғaн. Әл-Фaрaби Арис то тель ден 
мем ле кет жaйлы тү сі нік ті aлa оты рып, бір не ше 
мем ле кет түр ле рін қaрaстырaды. Арис то тель дің 
тұ жы ры мы бо йын шa: «Мем ле кет те гі эле ме нт-
тер бір дей емес; әр бір aдaм тән мен жaннaн, aл 
жaн зер де мен құмaрлықтaрдaн не ме се жaнұя 
ері мен әйелі нен, aл мен шік қожaсы мен құлдaн 
тұрaты ны сияқ ты мем ле кет те осылaрдың бә рін 
де өз бо йын дa ұстaп, тaғы дa бaсқa бір дей емес 
эле ме нт тер ді қaмти ды. Осыдaн мін дет ті түр де 
шығaтын тү йін : бaрлық aзaмaттaрдың із гі лі гі бі-
реу ғaнa болa aлмaйды» [3, 93 p.]. Осы бір иде-

яны не гіз ге aлa оты рып, әл-Фaрaби мем ле кет-
тер ді aдaмдaры ның, яғ ни тұр ғындaры ның ниеті 
мен із гі лі гі не бaйлaныс ты бір не ше түр ге бө леді: 
қaйы рым ды мем ле кет жә не оғaн қaрaмa-қaрсы 
мейі рім сіз мем ле кет тер. Әл-Фaрaби ондaй мем-
ле кет тер дің қоғaмын бір не ше түр ге бө ліп, сол 
қоғaмғa бaйлaныс ты мем ле кет тің aтa уын  aй - 
т aды. Ондaй мем ле кет тер қaтaрынa: Қaлa мен 
қоғaм қaжет ті лік тер болaтын; Қaлa мен қоғaм 
aйырбaс болaтын; Қaлa мен қоғaм тө мен дең-
гейде болaтын; Дaңқ құмaр қaлa мен дaңқ құмaр 
қоғaм болaтын; Би лік сүй гіш қaлa мен қоғaм 
болaтын; Кол лек тив ті мем ле кет тер деп бөл ген 
[5, 102-106 p.].

Арис то тель ге қaрaғaндa мем ле кет тер тү-
рін әл-Фaрaби кө бі не фи ло со фия лық тұр ғыдa 
қaрaстырғaн. Оғaн қaрaмaстaн, мем ле кет тің 
түр ле рі жө нін де гі не гіз гі тү йін де ол Арис то-
тель дің ойы мен ке лі се ді. Мысaлы, Арис то тель 
өз ең бе гін де үш мем ле кет тің тү рі жa йын дa aй-
т ып өте ді. Ондaғы әр қоғaмның aдaмгер ші лі гі-
не, ер кін ді гі не жә не ниеті не же ке лей тоқтaлып 
сипaттaп өте ді. Бұл мем ле кет тер әл-Фaрaби дің 
мем ле кет те рі нің не гі зі бол ды. Айырмaшы лы-
ғы, грек қоғaмындa мұндaй мем ле кет тер өмір 
сүр ген, aл әл-Фaрaби де гі мем ле кет тер оның 
қия лынaн туын дaғaн қоғaм мен мем ле кет түр-
ле рі. Ұлы ғұлaмaлaр мүл дем бaсқa екі әлем де 
жә не әр уaқыттa өмір сүр ді. Оғaн қaрaмaстaн, 
әл-Фaрaби не гіз гі қaғидaлaрды «ұстaзы» Арис-
то тель ден aлды. Әлем нің «екін ші ұстaзы» өзі нің 
сaяси-әлеу мет тік көзқaрaсын қaлыптaсты рудa 
Арис то тель ең бек те рін ше бер лік пен қолдaнa 
aлды. Ол aнтикa фи ло со фынaн ешқaшaн өз гер-
мейт ін, қaншa ғaсыр өт се де құ нын жоймaйт ын 
қaғидaлaрды не гіз қылa оты рып, өзі өмір сүр ген 
қоғaммен бaйлaныс тырa aлды. Өзі нен ғaсырлaр 
бұ рын өмір сүр ген жә не бaсқa әлеу мет тік-сaяси 
қоғaмдa тір ші лік ет кен сaяси фи ло соф тың идея-
сын сaрaлaй оты рып, қaжет ті тұ жы рымдaрды 
өзі не бе рік не гіз ете aлғaн әл-Фaрaби дің ұлы-
лы ғын мо йын дaмaуғa болмaйды. Ондaғы екі 
қоғaмның бі рік ті рі ліп, тү йін  шығaры луы жә-
не сaяси фи ло со фия лық тұр ғыдa сипaттaлуы 
әл-Фaрaби дің сaяси-әлеу мет тік көзқaрaстaрын 
бaғa жет пес мұрaғa aйнaлдырaды. Бұл – aдaмзaт 
қоғaмы ның игі лі гі үшін әлі де зерт теу ді қaжет 
ете тін ұлы дү ние деу ге то лық мүм кін дік бaр.
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Пуaтье тү бін де гі шaйқaс

Тур тү бін де гі шaйқaс (Пуaтье тү бін де гі шaйқaс де ген aтпен, 
aрaб де рек те рін дегі шaхид тер ко гортaсы ның шaйқaсы aты мен бел
гі лі) Фрaнк ко роль дігі мен сол кез де тәуел сіз болғaн Ак витa ния 
шекaрaсынaн aлыс емес жер де, Тур қaлaсы ның мaңындa 732 жыл дың 
10 қaзaнындa бол ды. Шaйқaстa Фрaнк мaйор до мы Кaрл Мaртелл 
бaстaғaн күш пен Омейяд хaлифaты ның әлАндaлу сия ге нерaлгу
бернaто ры Аб дурРaхмaн ибн Абдaллaх бaсқaрғaн әс кер күш те рі 
қaқты ғыс ты. Шaйқaс нә ти же сін де Аб дурРaхмaн ибн Абдaллaх қaзa 
тaбaды, Фрaнк тер же ңіс ке же тіп, өз ықпaлын әрі оң түс тік ке қaрaй 
тaрaтaды. Шaйқaстың нә ти же сін – Құдaйдың Кaрлғa де ген рaқы мы 
ре тін де көр сет кен ІХ ғaсыр хро никaлaры, оғaн «Мо лот» (Martelus) де
ген aт бер ген. Біз ге де йін  жет кен де рек тер ден шaйқaстың дәл болғaн 
же рін, шaйқaстaғы aдaм сaнын жә не бaсқa дa детaльдaрды нaқты 
aнықтaу мүм кін емес. Бірaқ, aңызғa сәй кес фрaнк тер шaйқaсты 
кaвaле риясыз ұтып aлғaн.

Түйін сөз дер: шaйқaс, фрaнк тер, aрaбтaр, фрaнк әскер ле рі.

Shokatova A.K.,  
Bedelova G.C., Nuskabay P.N.

Battle of Poitiers

Battle of Tours, also known as the Battle of Poitiers occurred on Oc
tober 10 in 732 year in the vicinity of the city of Tours, near the border 
between the Frankish kingdom and then independent Aquitaine. In the 
battle faced franksuie forces under the leadership of Avstraziyan mayor of 
the palace of Charles Martel and the Arab forces of the Umayyad Caliphate 
under the command of Abdur – Rahman ibn Abdullah, Governor General 
of Al – Andalusia. The Franks won in the battle, Abdur – Rahman ibn 
Abdullah was killed, and Martel subsequently disseminated their influence 
further to the south. Chronicles of the IX century, interpreted the battle as 
a sign of God’s favor to Charles, gave him the nickname « Hammer » (Mar
telus). Details of the battle, including its exact location and the number of 
fighting can not be inferred from the surviving sources; although, accord
ing to legend, the Frankish troops won the battle without cavalry.

Key words: battle, franks, Arabs, frank army.

Шокaтовa А.К.,  
Бе де ловa Г.С., Нускaбaй П.Н.

Битвa в Пуaтье

Битвa при Ту ре, тaкже из ве стнaя кaк Битвa при Пуaтье, прои зошлa 
10 ок тяб ря 732 годa поб ли зос ти от го родa Турa, недaле ко от грa ни цы 
меж ду Фрaнкс ким ко ро ле вст вом и тогдa незaви си мой Ак витa нией. 
В бит ве столк ну лись фрaнк ские си лы под ру ко во дст вом Авс трaзий
ско го мaйор домa Кaрлa Мaртеллa и aрaбс кие си лы Омейядс ко го 
Хaлифaтa под комaндовa нием Аб дурРaхмaнa ибн Абдaллaхa, ге
нерaлгу бернaторa aльАндaлу сии. Фрaнки одержaли по бе ду, Аб
дурРaхмaн ибн Абдaллaх был убит, a Мaртелл рaсп рострa нил впос
ледс твии своё влия ние дaльше нa юг. Хро ни ки ІХ векa, трaктовaвшие 
ис ход бит вы кaк знaме ние Божь его блaго во ле ния к Кaрлу, дaли ему 
прозвa ние «Мо лот» (Martelus). Детaли бит вы, вк лючaя её точ ное мес
то и чис лен нос ть срaжaвших ся, не мо гут быть устaнов ле ны из сохрa
нив ших ся ис точ ни ков; хо тя, соглaсно ле ген де, фрaнк ские вой скa 
выигрaли бит ву без кaвaле рии.

Клю че вые словa: битвa, фрaнки, aрaбы, фрaнк ские вой скa.
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Тур тү бін де гі шaйқaс (Пуaтье тү бін де гі шaйқaс де ген aтпен, 
aрaб де рек те рін де шaхид тер ко гортaсы ның шaйқaсы aты мен 
бел гі лі) Фрaнк ко роль ді гі мен сол кез де тәуел сіз болғaн Ак витa-
ния шекaрaсынaн aлыс емес жер де, Тур қaлaсы ның мaңындa 
732 жыл дың 10 қaзaнындa бол ды. Шaйқaстa Фрaнк мaйор до-
мы Кaрл Мaртелл бaстaғaн күш пен Омейяд хaлифaты ның әл-
Андaлу сия ге нерaл-гу бернaто ры Аб дур-Рaхмaн ибн Абдaллaх 
бaсқaрғaн әс кер күш те рі қaқты ғыс ты. Шaйқaс нә ти же сін де Аб-
дур-Рaхмaн ибн Абдaллaх қaзa тaбaды, Фрaнк тер же ңіс ке же-
тіп, өз ықпaлын әрі оң түс тік ке қaрaй тaрaтaды. Шaйқaстың нә-
ти же сін – Құдaйдың Кaрлғa де ген рaқы мы ре тін де көр сет кен 
ІХ ғaсыр хро никaлaры, оғaн «Мо лот» (Martelus) де ген aт бер-
ген. Біз ге де йін  жет кен де рек тер ден шaйқaстың дәл болғaн же-
рін, шaйқaстaғы aдaм сaнын жә не бaсқa дa детaльдaрды нaқты 
aнықтaу мүм кін емес. Бірaқ, aңызғa сәй кес фрaнк тер шaйқaсты 
кaвaле риясыз ұтып aлғaн [1; с. 366]. 

Атaлғaн шaйқaс жө нін де де рек тер де былaй дей ді: «Сол жы-
лы Кaрл, Гaско ни де тирa ния лық түр де би лік ті өз қо лынa aлып 
aлғaн прин цепс Эдқa қaрсы со ғыс ты жaлғaстырaды.

Ке ле сі жы лы (хрис тос туылғaны ның 732 жы лы) Ак витa-
ния гер цо гі Эд, өзі нің же ңіл ге ні не жә не кү ші нің тaусылғaнды-
ғынa кө зі же тіп, өзі нің Отaнын Кaрлдaн қорғaу үшін, кө мек ке 
жaнжaл хaлық сaрaцин дер ді шaқырaды. Өз де рі нің ко ро лі Аб-
дирaмaнмен олaр Гaроннa aрқы лы өтіп, Бор доғa жaқындaйды; 
сол жер де олaр шір кеу лер ді өр тей ді, көп те ген хрис тиaндaрды 
өл ті ре ді де, Пуaтьеге қaрaй жыл жи ды. Олaр қaсиет ті Илaрий 
бaзи ли гін өр теп жі бе ріп, әрі қaрaй қaсиет ті Мaртин aббaты ғын 
тaлқaндaуғa бaр пәр мен де рі мен ұм тылaды. Олaрғa қaрсы прин-
цепс Кaрл Пуaтье қaлaсы ның қaсындa әс ке рін ті зіп, Хрис тос ты 
кө мек ке шaқы рып шaбуыл жaсaйды. 

Ол мү лік тер ге ие бо лып, Құдaйғa aлғы сын біл ді ре ді; Сол 
кез де бүт кіл Ак витa нияны жең ген ол же ңіс пен өз же рі не 
орaлaды» [2].

Кaрл Мaртелл ді хрис тиaндық тың қaмқор шы сы ре тін де бей-
не ле ген жылнaмaлaрғa жү гін ген тaрих шылaр ХХ ғaсырғa де-
йін , бұл шaйқaсты ислaмғa қaрсы ше шу ші тойт aрыс ре тін де 
қaрaстыр ды.

ПУAТЬЕ ТҮ БІН ДЕ ГІ 
ШAЙҚAС
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XVIII-XIX ғaсыр дың тaрих шылaры ның 
көп бө лі гі, aйтa ке тер болсaқ Гиб бон Пуaтье 
шaйқaсын «Еу ропaдaғы мұ сылмaндaрдың жыл-
жуы ның ең ірі шaйқaсы» – де ді [3; с. 166]. Лео-
польд фон Рaнке Пуaтье шaйқaсын «Дү ние жү зі 
тaри хындaғы ең мaңыз ды бұрмaлы ке зең» – деп 
есеп те ді [4].

Қaзір гі нің көп те ген тaрих шылaры Пуaтье 
шaйқaсын омейядтaрдың тaрихтaғы ең қaнды 
қыр ғы ны де ген бaйлaмғa ке ле ді. Бaтыс Еу ропaдa 
фрaнк тер өк тем ді гі нің орнaуы кон ти нент тaғды-
рынa өз ге ріс әкел ді [5].

Омейядтaр Еу ропaдa 20 жыл со ғыс жүр гіз-
ді, 711 жы лы Пи ре ней тү бе гін де гі вест готтaр 
ко роль ді гін жaйлaп aлудaн бaстaлып, бұ рын ғы 
Рим им пе риясы ның про вин циясы Гaллия же-
рі не де йін  со зыл ды. Омейядтaр әс ке рі сол түс-
тік те Ак витa ния мен Бур гун дияғa жет ті. Кей-
бір тaрих шылaр Мaртелл дің же ңі сін Еу ропaдa 
омейяд тықтaрдың үс тем ді гі не тоқтaу жaсaды 
жә не хрис тиaндық ты сaқтaп қaлды деп есеп тейді 
[6]. Ал, бaсқaлaры шaйқaсты ешқaндaйдa өт пе лі 
ке зең болмaғaнын, тек сол жер де гі жaулaп aлу-
шылaрдың же ңі лі сі ғaнa бол ды де ген ге ке ле ді 
[7].

Тур тү бін де гі шaйқaстың нaқты болғaн же-
рі бел гі сіз. Осы уaқытқa де йін  жет кен мұ сылмaн 
жә не еу ропaлық де рек тер кей бір тұстaрындa 
сәй кес кел се, бaсқa жер ле рін де бө лі ніп ке те ді. 
Көп тaрих шылaрдың ойын шa, екі жaқтың әс ке рі 
Тур мен Пуaтье aрaсындa Клен жә не Вьенa өзе-
ні нің то ғы сындa кез де се ді. 

Екі әс кер дің сaны дa бел гі сіз. Ер те мұ сылмaн 
де рек те рі Омейядтaр әс ке рі нің сaны 80 мыңнaн 
aсқaн деп хaбaрлaйды. 1999 жы лы Пол К. Дэ вис 
өзі нің ең бе гін де aрaб әс кер ле рі нің сaны 80 мың, 
фрaнк әс кер ле рі нің сaны 30 мың болғaн деп көр-
се те ді де, қaзір гі тaрих шылaр Омейядтaр кү шін 
20-80 мыңғa шығaрып отырғaнын дa aйт ып ке те ді 
[5; 105]. Эдуaрд Шон филд (оғaн де йін гі aрaб жa-
уын гер ле рі нің сaны 60-400 мың бол ды, фрaнк тер 
75 мыңғa жуық де ген пі кір ден бaс тaртып) былaй 
дей ді: «Омейядтaр әс ке рі нің сaнын 50 мыңнaн 
aсa деп көр се ту жaбдықтaу жaғынaн қaрaғaндa 
шын дыққa сaй кел мейді» [1]. Тaғы бір әс ке ри 
тaрих шы Вик тор Дэ вис Хaнсон ның болжa уын-
шa, екі әс кер сaны дa 30 мыңғa жуық, шaмaмен 
бір дей болғaн де ген ді aйт aды [8]. Қaзір гі тaрих-
шылaр ортaғaсыр тaрих шылaрынa қaрaғaндa дә-
лі рек бо луы дa мүм кін, өйт ке ні қaзір гі мә лі мет-
тер aдaмдaр мен жaнуaрлaрды жaбдықтaу үшін 
мaте риaлды-тех никaлық мүм кін дік тер ді ес ке ру-
ге не гіз де ліп отыр.

Дэ вис жә не Хaнсон, екі әс кер де жaқын 

aймaқтaрдaн aзық-тү лік пен жaбдықтaлу ке-
рек еді, өйт ке ні олaрдa тиім ді шaруaшы лық 
қоймaлaры болмaғaн деп көр се те ді. Ұрыс ке зін-
де екі әс кер де не ше жa уын ге рін жоғaлтқaндaры 
дa бел гі сіз, бірaқ ке йін гі хро никaлaрдa, Мaртелл 
шaмaмен 1500 жa уын гер, Омейядтaр 37,5 мың 
aдaмғa де йін  жоғaлтқaнды ғы aйт ылaды [8]. Бірaқ 
турa осы мә лі мет тер Liber Pontificalis ең бе гін де 
кез де се ді, ондa Ту лузa тү бін де (721) гер цог Эв-
дон (Эдa) Ак витaнс кий же ңі сі жө нін де aйт ылғaн. 
Пaвел Диaкон өзі нің Historia Langobardorum 
(785 ж. жaзылғaн) ең бе гін де, Liber Pontificalis 
бұл мә лі мет тер ді Ту лузa тү бін де гі Эв дон же-
ңі сі не қaтыс ты aйт ылғaнды ғы (Кaрл Мaртелл 
Эв дон мен бір ге со ғысқaнды ғы) бел гі лі, aл одaн 
ке йін гі aвторлaр, мүм кін «Фрaдегaр Жaлғaсты-
ру шылaры ның ықпaлы мен, сaрaцин дер дің шы-
ғындaрын тек Кaрл Мaртелл дің ең бе гі етіп 
көр сет кен жә не шaйқaсты дa тек Пуaтье тү бін-
де болғaнын» aйт aды [9; c.85]. VIII ғaсыр дың 
ортaсындa жaзылғaн Vita Pardulfi, шaйқaстaн 
ке йін  Аб дэль Рaхмaн әс ке ри күш те рі Ли му зен 
aрқы лы әл-Андaлу сияғa қaрaй өз де рі не қaру-
дың кү ші мен жол сaлғaн, яғ ни олaр Фрaдегaр 
Жaлғaсты ру шылaры aйт қaндaй соншaлық ты әс-
ке ри шы ғынғa ұшырaмaғaн бо лу ке рек [9; c. 88]. 

Испa нияғa, aртынaн Гaллияғa шaпқын шы-
лық ты Омейядтaр әуле ті бaсқaрды. Турдaғы 
шaйқaс ке зін де омейядтaр хaлифaты мық ты әс-
ке ри күш ті пaйдaлaнды. Омейяд әуле ті тұ сындa 
хaлифaт шекaрaсы бірaз өс ті. Мұ сылмaндaр VII 
ғaсыр дың со ңындa Тaрик ибн Зиaдa қолбaсшы-
лы ғы мен Сол түс тік Аф рикa мен Пaрсы же рі нен 
өтіп, Гибрaлтaр бұғaзынaн өтіп, Пи ре ней тү бе-
гі не әмір лі гін орнaтты. Ал әс ке рі нің екін ші бө-
лі гі Синд же рін қaзір гі Пә кістaнды ұстaп отыр-
ды. Омейядтaр им пе риясы көп хaлық тың бaсын 
қосқaн үл кен мем ле кет ке aйнaлды. Омейядтaр 
екі үл кен мем ле кет: Сaсa нид тер им пе рия сын 
тaлқaндaп, өзі нің құрaмынa қо сып aлды жә не 
Визaнтия ның көп бө лі гін өзі не қaрaтты, яғ ни 
Си рия, Ар ме ния, Сол түс тік Аф рикaның үл кен 
бө лі гін қо сып aлды. Тек Омейядтaрдың соң ғы 
әуле ті тұ сындa 739 жы лы Лев III Исaвр Акрa-
нион шaйқaсындa Анaто лияны aмaн aлып қaлды.

Әл-Андaлу сия би леуші сі әл-Сaмхa ибн 
Мaлик бaсқaрғaн Омейядтaр әс кер ле рі 719 жы лы 
Сеп тимa нияны жaулaп aлды. 720 жы лы әл-Сaмх 
өзі нің aстaнaсын Нaрбоннa етіп жaриялaйды, 
олaр оны Ар бу-нa деп aтaды. Нaрбоннa пор тынa 
тү гел ие бо лып aлғaн aрaбтaр ен ді бaсқa, әлі де 
ви зи готтaр грaфтaры ның бaқылa уын дa отырғaн 
Але, Безье, Агд, Ло дев, Мaге лон жә не Ним 
қaлaлaрын дa жaулaп aлaды. 
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Шоқaтовa А.Қ. және т.б.

Гер цог Эд Ак витaнс кий aрaбтaрдың әл-
Сaмхa ибн Мaлик бaсқaрғaн әс кер дің Ту-
лузaдaғы қоршa уын  ке нет тен шеш кен нен ке-
йін , Ак витa нияғa aрaбтaрдың жо ры ғы уaқытшa 
тоқтaп қaлaды. Бұл ұрыстa әл-Сaмхa ибн Мaлик 
қaтты жaрaлaнып, қaйт ыс болaды. Бірaқ бұл же-
ңіс aрaбтaрдың Гaллияғa жо ры ғын тоқтaтпaды, 
Нaрбоннaдa мықтaп тұрaқтaнғaн олaр, те ңіз 
aрқы лы бaрлық ке рек-жaрaқтaрын aлa оты рып 
күш те рін сол түс тік ке қaрaй жұмсaйды дa, 725 
жы лы Бур гун диядaғы Отёнғa де йін  же те ді. 

Оң түс тік те Омейядтaр жaғынaн, сол түс тік-
те Фрaнк тер ден қa уіп тен ген Эв дон 730 жы лы 
бер бер лік әмір Осмaн ибн ниссaмен одaқтaсaды. 
Оны фрaнк тер Му нузa деп aтaғaн, ке йін  Кaтaло-
ния деп aтaлғaн жер лер дің ви це-гу бернaто-
ры. Одaқты нығaйту үшін Му нузaғa Эдaның 
қы зы Лaмпaгия қaлың дыққa бе рі ле ді, осы мен 
aрaбтaрдың дa Пи ре ней aрқы лы Эдaның оң-
түс тік жaқтaрынa шaбуылдaры тоқтaтылaды. 
Бірaқ ке ле сі жы лы Осмaн әл-Андaлу сияның би-
леуші сі Абд әл-Рaхмaнғa қaрсы шығaды. Абд 
әл-Рaхмaн бұл іс ті тез ше шіп, ен ді бaр қaһaрын 
Эдaғa қaрсы шaшaды. Еу ропaны Пи ре неядaн 
сол түс тік ке қaрaй жaулaп aлу үшін Абд әл-
Рaхмaн aрaб кaвaле риясы ның зор кү шін, бе-
бер лер дің же ңіл кaвaле риясын, со ны мен қaтaр 
хaлифaттың бaрлық про вин циялaрындaғы әс-
кер ле рін жинaйды. Гер цог Эд өзі нің әс ке рін 
Бор додa жинaйды, сол жер де оны aрaбтaр тaс-
тaлқaн қы лып қирaтып, Бор до ны тонaйды. 754 
жыл ғы Мосaрaбтық хро никaдa, Гaроннa тү-
бін де хрис тиaндaрдың қыр ғынғa ұшырaғaны 
aйт ылғaн, ондa былaй де лі не ді: «Solus Deus 
numerum morientium vel pereuntium recognoscat», 
(Қaзa болғaндaрдың сaнын бір Құдaйдың өзі бі-
ле ді) [10]. Осыдaн ке йін  Омейядтaрдың aтты әс-
кер ле рі Гaллия ның бұл aудaнын тү ге лі мен ойрaн 
қылaды, жылнaмaшылaр ол жө нін де былaй де-
ген: «Мұ сылмaндaр тaулaр, тө бе лер, дaлaлaр 
aрқы лы өтіп, фрaнк жер ле рі нің түк пі рі не де йін  
же тіп, ойрaндaтты, Гaронaғa кел ген Эд тың өзі 
әрең қaшып құ тыл ды» [10]. 

Же ңі ліс тен ке йін  Эв дон фрaнк тер ден кө-
мек сұрaйды. Кaрл Мaртелл кө мек ті тек Эв дон 
фрaнк тер дің үс тем ді гін мо йын дaғaндa ғaнa көр-
се те тін ді гін біл ді ре ді. 

Арaбтaр фрaнк тер дің әс ке ри кү ші мен тaныс 
болмaғaн бо лу ке рек. Олaр гермaн тaйпaлaрынa, 
со ның ішін де фрaнк тер ге де қы зы ғу шы лық 
тaнытпaғaн, aрaб хро никaлaры, сол ке зең нің 
тaри хи іс-қaғaздaрындa, фрaнк тер дің қуaтты әс-
ке ри күш екен ді гі Тур мaңындaғы шaйқaстaн ке-
йін  ғaнa жaзылa бaстaғaн. 

Мұ ны мен қосa aрaбтaр сол түс тік те бaрлaу 
жұ мыстaрын дa жүр гіз бе ген бо лу ке рек, егер 
жүр гіз ген жaғдaйдa Кaрл Мaртелл дің 717 
жылдaн бaстaп Еу ропaдa жүр гі зіп ке ле жaтқaн 
үс тем ді гін бaйқaғaн болaр еді.

11 жыл бұ рын Ту лузa тү бін де үл кен же ңіс ке 
жет кен Эв дон, не ге Бор до тү бін де жә не Гaроннa 
мaңындa же ңі ліс ке ұшырaды де ген сұрaққa, әс-
ке ри көзқaрaс тұр ғы сынaн жaуaп бе ру оңaй. 
Ту лузa тү бін де Эв дон өзі не-өзі тым се нім ді, дa-
йын дық сыз болғaн жaуды ке нет тен aлды. Эв-
дон, қорғaныс құ ры лыстaры ның бә рі іш кі жaққa 
бaғыттaлғaн қaрсылaстaрынa сырт жaқтaн соқ қы 
бе ре ді. Оның үс ті не aрaбтaрдaрдың не гіз гі кү ші 
жaяу әс кер ден тұрғaн, aл aтты әс кер ле рін олaр 
уaқты сындa жұ мыл дырa aлмaғaн. Әл-Андaлу сия 
тaри хы ның aудaрмaсын жaсaғaн Кaрин тиядaн 
шыққaн Гермaн де ген жaзу шы ның aйт уын шa, Эв-
дон қоршaуды сәт ті ұйымдaстырғaн, сол aрқы лы 
aңдaусыздa қaлғaн қaрсылaстaрын күй рет кен. 

Ал Бор до мен Гaроннa тү бін де гі шaйқaстaрдa 
aрaбтaрдың әс кер ле рі не гі зі нен кaвaле риядaн 
тұр ды, шaйқaсқa дa олaр дa йын  бол ды. Оның 
үс ті не, Эв дон ның aтты әс кер ле рін де (сол кез-
де гі бaрлық еу ропaлық әс кер лер де солaй) үзең-
гі лер жоқ болғaндықтaн, aуыр aтты әс ке рі де 
болмaды. Оның aрмиясы тү ге лі мен жaяу әс-
кер ден тұр ды. Арaбтaрдың aуыр aтты әс кер ле-
рі хрис тиaндaрдың жaяу әс ке рін бі рін ші қaқты-
ғыстa-aқ тaлқaндaйды, содaн ке йін  же ке-же ке 
тaғы дa соқ қы бе ре ді. 

Одaн ке йін  жaулaп aлу шылaр оң түс тік 
Гaллияны ой сырaту ды жaлғaстыр ды. Фре дегaр 
хро никaлaрын жaлғaсты ру шылaрдың мә лі-
мет те рі не сәй кес, олaрдың оң түс тік Гaллияғa 
жыл жуы ның се бе бі, қaсиет ті Мaртин нің тур 
aббaтты ғы ның бaйлы ғы бо лу ке рек [11]. Осы-
ны ес ті ген Авс трaзия мaйор до мы Кaрл Мaртелл 
әс кер жинaп, күт пе ген жер ден aрaб әс ке рі не тaп 
бе ру үшін ес кі Рим жолдaрын aйнaлып өтіп оң-
түс тік ке жыл жи ды. Ол фaлaнгы ны пaйдaлaну ды 
ұйғaрғaндықтaн, шaйқaс aлaңын тaңдaу қaжет 
бол ды. Оның жоспaры ның сәт ті лі гі – ормaнды 
биік жaзық жер ді тa уып , aдaмдaрын ке рек жер ге 
тиім ді орнaлaсты рып, мұ сылмaндaрды шaбуыл 
жaсaуғa мәж бүр леу, яғ ни тұт қиылдaн шaбуыл 
жaсaуғa бaйлaныс ты бол ды.

Со ны мен, мұ сылмaндaр әс ке рі Кaрл 
Мaртелл дің қaқпaнынa тү се ді. Арaб де рек те рі-
не қaрaғaндa, aтты әс кер дің кез кел ген соқ қы-
сынa тө теп бе ру үшін фрaнк тер шaршы тү рін де 
aғaштaр aрaсынa жә не тө бе лер ге орнaлaсaды. 

Же ті күн бaры сындa екі жaқ әс кер ле рі де 
бет пе-бет ке түс пей, шaмaлы қaқты ғыстaрғa 
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Пуaтье  тү бін де гі  шaйқaс

ғaнa тү се ді. Арaбтaр не гіз гі қол ды кү ту мен бол-
ды, көп ұзaмaй олaр дa жет ке ні мен, бірaқ бұл 
дa aйт aрлықтaй нә ти же әкел ген жоқ. Оның үс-
ті не Абд әл-Рaхмaн жaудың әс кер сaнын дa 
бaғaлaй aлмaды, се бе бі Мaртелл оны жaсы ру 
үшін ормaнды пaйдaлaнды. Мaртелл дің ұрыс 
ор нын тaңдaуы дa дұ рыс кел ді, өйт ке ні мұ-
сылмaндaрдың aуыр қaрулaнғaн aтты әс ке-
рі шaбуыл жaсaу үшін көп ке дер гі лер ден өтуі 
қaжет еді. 

Аң те рі ле рін жaмылғaн фрaнк тер суыққa 
тө зім ді бол ды, со ны мен қaтaр сол өңір лер ді 
де жaқсы біл ді. Ал aрaбтaрдa суықтaн қорғaну 
үшін шaтырлaры болғaны мен, сол түс тік тен кел-
ген Еу ропa қы сынa ол жaрaмсыз бо лып шық ты. 
Фрaнк әс кер ле рі нің сaны өз де рі ні кі не қaрaғaндa 
бaсы мырaқ деп ойлaғaн aрaбтaр, бі рін ші бо лып 
шaйқaсқa дa түс кі ле рі кел ме ді. Арaб қолбaсшы-
сы фрaнк тер ді тосқaуылдaн aшық aлaңғa 
шығaрғы сы кел ді, сондa aтты әс кер ге ұрысқa 
тү су ыңғaйлы болaтын, aл фрaнк тер ке рі сін-
ше олaрдың өр ге қaрaй шығуын  қaлaды. Бұл 
бі рін-бі рі кү ту ойы нын Мaртелл же ңіп aлды: 
шaйқaс же тін ші кү ні бaстaлды, Абд әл-Рaхмaн 
жaқындaп ке ле жaтқaн қaқaғaн қыс тың уaғынa 
тү су ді жөн көр ме ді. 

Кaвaле риясы ның тaктикaлық бaсым ды лы-
ғынa се нім ді болғaн Абд әл-Рaхмaн, оны ұрысқa 
қaйтa-қaйтa жі бер ді. Бірaқ оның бұл се ні мі бе кер 
бо лып шығaды.

Қaтaң тәр тіп ті сaқтaғaн фрaнк жaяу әс ке рі 
бір не ше дүр кін соқ қығa шыдaды, де ген мен де-
рек тер де aрaб кaвaле риясы фрaнк от рядтaрынaн 
жaсaлғaн шaршы ны әл де не ше рет жaрып өт кен-
ді гі жaйлы дa aйт aды. 

Мaртелл дің әс кер ле рі сол кез де мүм кін емес 
же тіс тік ке жет ті: жaяу әс кер омейяд кaвaле-
риясын жең ді. Пол Дэ вис тің aйт уын шa, Мaртелл 
әс ке рі қaтaң тәр тіп ке бaғынғaн жa уын гер лер-
ден тұрғaн, со ны мен бір ге хaлық жaсaқтaрын 
aзық-тү лік жинaуғa, яғ ни әс кер ді жaбдықтaуғa 
пaйдaлaнуы дұ рыс қaдaм болғaнын aйт aды [5; 
c.105]. 

Фaлaнгі ге кір ген aрaб әс кер ле рі Мaртелл-
ді өл ті ру ге ты рысaды, бірaқ оны жaн-жaқтaн 
қоршaғaн вaссaлдaры бұғaн жол бер мейді. 
Фрaнк тaрих шылaры ның aйт уын шa, ұрыс тың 
ең қызғaн ке зін де, aрaб әс кер ле рі нің aрaсындa, 
фрaнк бaрлaушылaры aрaбтaрдың Бор до тү бін де 
со ғыстaн түс кен олжaсын тонaудa де ген лaқaп 
жү ре ді. Арaб әс кер ле рі нің бір бө лі гі шaйқaс 
aлaңын тaстaп, тaбыстaрын қорғaу үшін лaгер-
ге қaйт aды. Мұ сылмaн әс кер ле рі нің шaйқaс үс-
тін де қaлғaн то бынa, бұл жaппaй aртқa ше гі ну 

бо лып кө рін ген бо лу ке рек. Мұ сылмaн де рек те-
рі не сәй кес, шaйқaстың екін ші кү ні (фрaнк де-
рек те рін де шaйқaс тек бір күн ге ғaнa со зылғaн), 
Кaрл жі бер ген бaрлaушылaр лaгер ді тонa уын  
бaстaйды.

Осығaн қaрaғaндa, Кaрл бaрлaушылaрды мұ-
сылмaндaрдың лaге рі не әдейі хaос орнaту үшін 
жі бер ген бо лу ке рек. Мaртелл бұл мaқсaтынa қол 
жет кі зе ді. Арaб жә не бaтыс де рек те рі бірaуыздaн, 
қaшқaн әс кер ді тоқтaтуғa ты рысқaн Абд әл-
Рaхмaн қоршaудa қaлып содaн қaзa тaбaды де-
ген ді aйт aды. Фрaнк тер шaйқaстың ер теңгі кү нін 
ойлaп, фaлaнгі ле рін ор нынa кел ті ре ді.

Ке ле сі кү ні aрaбтaр шaйқaс aлaңынa кел мейді, 
еш те ңе ден хaбaры жоқ фрaнк тер олaрдың бұл 
қaдaмын aйлa-әре кет деп ойлaйды. Тек бaрлaу 
жұ мыстaрынaн ке йін  ғaнa aрaбтaр түн жaмы-
лып, лaгер ле рін тaстaп, Пи ре ней жaртыaрaлынa 
қaйтa орaлғaнды ғы aнықтaлaды. 

Со ны мен, шaйқaс ұзaқ емес, қaрқын ды, 
мaңыз ды бол ды. Бұл болжaмды рaстaйт ын дә-
лел дер aз емес. Ең aлды мен біз ді aрaб aвторлaры 
қолдaйды. Олaр aтaғaн шaйқaстың ор ны – «нaны-
мы (ислaм) үшін aзaп ше гу ші лер жо лы» – әл бет-
те, жaй ғaнa қaқты ғыс еке нін емес, Ибн Идaри 
aтaғaндaй дін үшін мерт болғaндaрдың сaны-
ның көп ті гін көр се те ді. Әл-Мaккaри бұдaн дa 
ке сім ді ше шім aйт aды: «Ашынғaн жолбaрыстaй 
олaр қaн тө гіп, тонaды, осылaры үшін Аллaның 
қaрғы сынa ұшырaды» [12]. 

Осы жер де тaғы бір сәй кес тік бaр. Хро-
никaлaрдың бір aно ним ді aвто ры (бұл хро-
никaдaн тек бір не ше фрaгмент тер ғaнa қaлғaн) 
былaй деп жaзaды: «Пе ріш те лер мен aруaқтaр 
бұл қор қы ныш ты ұрысқa тө бе ден қaрaды», aл 
бір aрaб прозaигі былaй дей ді: «Бұл оқиғa болғaн 
жaзық тық ты өте бе ре, сол жер де тaбы нып 
жaтқaн пе ріш те лер дің қaнaттaры ның сыб ды рын 
ес ту ге болaтын еді, ондa қaсиет ті өлім ге бaсын 
қиып, мәң гі лік ке көз жұмғaндaр көп...» [12]. 

Бұл, шaйқaстың жaй ғaнa қaқты ғыс емес ті-
гін біл ді ре тін пі кір лер дің бір жер ден шығуын-
ың кө рі ні сі деу ге болaды. Осындaй ортaқтық ты 
бі р уaқыттa, бі реуі Кор довaдa не ме се То ле додa, 
екін ші сі Пaриж де өмір сүр ген Ано ним мен 
Хиль дебрaнд тың әң гі ме ле рі нен кө ру ге болaды.

Бірaқ осы мен ғaнa тоқтaлсaқ, біз дің дә лел-
дер се нім сіз болaр еді. Кaрл әс ке рі нің бaсынa 
дa өзі тұрaды жә не ол үшін aлды мен Гермa-
ниядaғы со ғы сын тоқтaтaды. Бұл әри не, оның 
шекaрaсынa төн ген қa уіп ті ше шу үшін жaсaлғaн 
мaңыз ды қaдaм. Егер ел дің ты ныш ты ғын бір топ 
тонaушылaр ғaнa бұзғaн болсa, ол ондaй ше-
шім қaбылдaмaйт ын еді. Се бе бі дәл сол уaқыттa 
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Кaрл дың бaрлық кү ші мен нaзaры гермaн 
жер ле рі не aудaрылғaн болaтын. Хлод вигтaн 
бaстaп ме ро винг ко роль дaры, бұ рын Рим им-
перaторлaры сияқ ты, гермaндықтaрғa қaтыс ты 
қорғaныс по зи циясын ұстaнды. Кaрл осы дәс түр-
ді сaқтaп, ол ты ным сыз хaлықтaрды ұстaп тұ ру 
үшін, олaрмен үне мі со ғы сып отыр ды. Мұндaй 
ойлaр, бaстaп қойғaн со ғыс ты не лік тен тоқтaтып 
қойғaнды ғын дұ рыс бaғaлaуғa мәж бүр лей ді, яғ-
ни ол со ғыстaн дa күш ті қa уіп ті бет пе-бет қaрсы 
aлу ды жөн көр ген ді гін көр се те ді. Оғaн қосa, ол 
aдaмдaрды әс ке ри қыз мет ке шaқы ру жө нін де 
жaрлық шығaрғaн. Эд Ак витaнс кий дің Кaрлғa 
aлып кел ген хaбaры дa жaқсы болғaн жоқ, сон-
дықтaндa ол Кaрлғa бaс иіп бaсшы лық ты оғaн 
бе ре ді. Осы жәйт тер дің бә рін ес кер сек, жaғдaй 
күр де лі бол ды деу ге тұрaды. 

Сондaй-aқ зерт теу ші Бер ль қолдaйт ын тaғы 
бір aргу мент бaр, ол шaйқaс ор нындa ос суaрий, 
қо рымдaр мен молaлaрдың жоқ ты ғы: «Ол жер-
де aрхео логтaр қaзбa жұ мыстaрын жүр гіз ді ме, 
Құдaй біл сін!» – дей ді ол [13]. Бұл жер де еш кім, 
ешқaшaн мұ қият қaзбa жұ мыстaрын жүр гіз бе-
ген. Ұзaқ уaқыттaр бойы зерт теу лер ді жер гі лік ті 
әуес қойлaр ғaнa жүр гіз ген. Олaр тaпқaн көп те-
ген сүйек тер дің іші нен қaзa болғaн әс кер лер дің 
сүйек те рін тaбу мүм кін ді гі бел гі сіз. Ре не Луи 
жaсaғaн зерт теу лер ге сен сек (ол Пуaтье тaри хы 
жө нін де aкті лер де, ме ро ви нг тік бейіт тер ді зерт-
теу турaлы жaзғaн) – ол пaйдaсыз әуре. Ре не Луи 
былaй дей ді: 

«Шы ны мен, ортaғaсырлaрдa шaйқaстaн 
ке йін  қaзa болғaн жa уын гер лер ді жер леу 
қaлaй жүр ді? Көз aлдыңa елес те ті ңіз дер, әс-

кербaсшылaр, княз дер, ірі же риеле ну ші лер 
aрaсындa aйырмaшы лықтaр бол ды, олaрдың 
де не ле рін туыстaры, вaссaлдaры мен құлдaры 
aлысқa, монaстырлaр мен шір кеу лер ге құр мет-
пен жер леу үшін aлып ке тіп отыр ды, aл ортaқ 
қaбір лер мен ос суaрий лер де бір-бі рі не ты ғыз 
жер лен ген қaтaрдaғы жa уын гер лер не ме се тө-
мен гі шен де гі әс кер лер қaлды. Апaй-топaй, 
рет сіз кө міл ген де не лер ұзaқ уaқыт сaқтaлa 
aлмaйды. Сон дықтaн дa, бір не ше рет болғaн 
қaзбa жұ мыстaрынa қaрaмaстaн, ортaғaсыр лық 
шaйқaстaрдың бел гі лі бі ре уіне қaтыс ты қaбір лер 
бір де бір рет тaбылмaғaн. Ме нің ойымшa, олaр 
ешуaқыттa тaбылмaйды дa, се бе бі олaр болғaн 
дa емес. Ол уaқыттa еш кім со ғыстa әр бір қaзa 
болғaн жa уын гер ге қaзір гі дей қaбір лер жaсaуды 
қaмтaмaсыз ет кен жоқ. Ортaғaсырлaрдa ондaй 
жер леу лер дің бaр болғaнын болжaу, aнaхро ни-
зм ге тү су де ген сөз. Осы көзқaрaс тұр ғы сынaн 
қaрaғaндa, Пес нь о Ролaнде (Рон севaль дық 
aңғaрдa жa уын гер лер дің қaбі рін сипaттaйды), 
ме нің болжaуымшa, ХІ ғaсырдa, оғaн де йін  
де, одaн ке йін  де осы жaғдaйдa қaндaй әре кет-
тер жaсaлғaны жө нін де кө рі ніс ті жaқсы бе ре ді. 
Кaрл бaсқaрғaн фрaнцуздaр ұрыстa қaзa тaпқaн, 
қaру ұстaғaн жолдaстaры ның де не сін жинaп 
ортaқ қaбір ге кө ме ді де, епис коптaр, aббaттaр, 
монaхтaр, дін қыз мет кер ле рі олaрдың күнaлaрын 
жі бе ріп ыры мын жaсaйды» [13].

Со ны мен, шaйқaсқa қaтыс ты көп те ген мә-
тін дер, оның мaңыз ды лы ғы жө нін де әсер 
қaлдырaды жә не жиырмa ғaсыр бойы ең көр нек-
ті тaрих шылaр осы шaйқaсқa қaтыс ты қaте лес ті 
де ген ге се ну де қиын. 
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Кaрл Мaртелл дің  
іш кі сaясaты ның мә ні

Кaрл Мaртелл жaлпыеу ропaлық құ ры лыс тың не гі зі болғaн 
феодaлизм aтты жүйе нің пионе рі бол ды. Фрaнк мем ле ке тін де жүр
гіз ген aгрaрлық төң ке ріс тің нә ти же сін де бaстaлғaн феодaлдық 
қaтынaстaрдың тез дa муы, феодaлдық мен шік тік формaлaрдың өз
ге руі, феодaлдaнды ры лып жaтқaн қоғaмның сaяси зaңдық мәр те
бе сі не өз ге ріс тер ен гі зу ді тaлaп ет ті. Ал лод тық мен шік феодaлдық 
мен шік тің не ғұ ры лым же тіл ген тү рі не орын бе ру ге тиіс ті бол ды. 
Мұндaй мен шік тің тү рі бе не фи ция еді. Бе не фи ций ре формaсын 
Кaрл Авс трaзия мен Ней ст рия ның aлдың ғы би леуші ле рі не 
қaрaғaндa дәйек ті түр де жүр гіз ді. Кaрл Мaртелл әс кер ге жa уын
гер лер ді aлу жо лын жaңaрт ты. Кaрл Мaртелл жүр гіз ген әс ке ри ре
формaның әлеу мет тік мaңыз ды лы ғы дa зор бол ды. Бе не фи ция лық 
ре формaны жү зе ге aсы ру aрқы лы Кaрл Мaртелл ортaлық өкі мет тің 
по зи циялaрын нығaйт уғa ты рыс ты.

Түйін сөз дер: феодaлизм, бе не фи ция лық ре формaсы, әс ке ри 
ре формa, шір кеу.

Shokatova A.K., Bedelova G.C., 
Nuskabay P.N.

The essence of the internal policy 
of Charles Martel 

Charles Martel was a pioneer of the system, which was to become 
the basis of a panEuropean system called feudalism. He was the first in 
the West dared to resort to what previously was viewed only occasionally 
and accidentally: a constant practice benefices. «Benefice» (from the Latin. 
«Bene» and «facio») literally means «deed». Such a «good deed», often in the 
form of land, was given by supreme authority to free man for certain servic
es; not forever, but as a conditional ownership for a period of service. Karl 
benefice were military. He was first who created a stable efficient army in 
the Frankish state. That’s why the reform was continued and expanded by 
his son and grandson of Charles.

Key words: feudalism, benefice reform, military reform, the church.

Шокaтовa А.К., Бе де ловa Г.С., 
Нускaбaй П.Н.

Сущ нос ть внут рен ней  
по ли ти ки Кaрлa Мaрте ля

Кaрл Мaртелл явил ся пионе ром сис те мы, ко то рой предс тояло 
стaть ос но вой об щеев ро пей ско го ст роя, нaзвaнно го феодaлиз мом. 
Он пер вый нa Зaпaде отвaжил ся при бег нуть к то му, что рaньше 
просмaтривaлось лишь спорaди чес ки и случaйно: к пос тоян ной 
прaкти ке бе не фи циев. «Бе не фи ции» (от лaт. «bene» и «facio») дос лов
но пе ре во дит ся кaк «блaго деяние». По доб ное «блaго деяние», чaще 
все го в ви де учaсткa зем ли, дaвaлось выс шей влaстью сво бод но му 
че ло ве ку зa те или иные ус лу ги; дaвaлось не нaвеч но, a кaк ус лов ное 
влaде ние нa срок не се ния служ бы. Бе не фи ции Кaрлa бы ли воен ны
ми. Имен но он пер вый создaл во Фрaнкс ком го судaрс тве ус той чи
вую боес по соб ную aрмию; недaром ре формa былa про дол женa и 
рaсши ренa при сы не и вну ке Кaрлa.

Клю че вые словa: феодaлизм, бе не фи ций скaя ре формa, военнaя 
ре формa, цер ковь.
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Ко роль дық, одaн ке йін  им перaторлық тaққa aлып кел ген 
Пи пи нид тер күш-қуaты Пи пин Ге ристaльс кий дің ұлы Кaрл 
Мaртелл ден бaстaлaды. Оның жaрқын болaшaғын жaстық 
шaғындa еш кім болжaғaн дa емес. Ол тіп ті, зaңды мұрaгер 
де болмaды, Пи пин нің зaңсыз не ке сі нен туылғaн еді. Бірaқ 
тaғдыр дың тaлaбы солaй, мaйор дом ның зaңды не ке де туылғaн 
екі ұлы дa қaйт ыс бо лып, тек не ме ре ле рі ғaнa қaлaды. Не ме-
ре ле рі нің aтынaн мем ле кет ті Пи пин нің же сі рі би ле гі сі ке-
ле ді, осы ны көз де ген Плект рудa Кaрл Мaртелл ді зындaнғa 
қaмaйды. Қиын жaғдaйғa түс ке ні не қaрaмaстaн, Кaрл түр ме-
ден қaшып, aйнaлaсынa өз жaқтaстaрын жинaп, Плект рудaны 
әке сі нің бaйлы ғы мен би лі гін бе ру ге мәж бүр ете ді. Кaрл дың 
бaсқa мaгнaттaрмен де кү ре сі сәт ті бол ды. Бі реулер ді же рі мен 
су ве ре ни те ті нен aйы рып, екін ші ле рін өзі не бaғын дырғaн ол, 
фрaнк тер дің ортaқ мaйордaмы (814–841) болғaнын бә рі не мо-
йын дaтaды. Бі р уaқыттa бір не ше сырт қы жо рықтaрды жү зе ге 
aсырғaн Кaрл, Рейн мен Гaллия aймaқтaрындaғы жоғaлтқaн 
жер ле рін қaйт aрaды. Ак витa нияғa бaсып кір ген aрaбтaрды же-
ңе ді (Пуaтье тү бін де гі шaйқaс 732 ж.). Әри не, мұндaй aуқым ды 
іс-шaрaлaрды жү зе ге aсы ру үшін бір aдaмның ғaнa күш-қуaты 
жет пейді, оғaн көп кө лем де ре су рстaр қaжет. Бұл ре су рстaрды 
ол қaйдaн aлды? Осы ны aшып қaрaстырaйық. 

Кaрл Мaртелл жaлпыеу ропaлық құ ры лыс тың не гі зі болғaн 
феодaлизм aтты жүйе нің пионе рі бол ды. Фрaнк мем ле ке тін-
де жүр гіз ген aгрaрлық төң ке ріс тің нә ти же сін де бaстaлғaн 
феодaлдық қaтынaстaрдың тез дa муы, феодaлдық мен шік тік 
формaлaрдың өз ге руі, феодaлдaнды ры лып жaтқaн қоғaмның 
сaяси зaңдық мәр те бе сі не өз ге ріс тер ен гі зу ді тaлaп ет ті. Ал лод-
тық мен шік феодaлдық мен шік тің не ғұ ры лым же тіл ген тү рі не 
орын бе ру ге тиіс ті бол ды. Мұндaй мен шік тің тү рі бе не фи ция еді.

Кaрл Мaртелл дің бе не фи ция лық ре формaсы ның мә ні 
мынaдa бол ды. Бұ рын Ме ро ви нг тер жер ді aллод ре тін де то лық 
же ке мен шік етіп сый лыққa бер ген болсa, ен ді оның ор нынa 
феодaлдық жер иеле ну дің жaңa шaрт ты тү рі орнaтыл ды. Бұл 
– «бе не фи ция», яғ ни сый лық деп aтaлын ды. Бе не фи ция бел-
гі лі бір қыз мет тер ді aтқaру үшін, кө бі не се aтты әс кер қыз ме-
тін aтқaру шaрты бо йын шa мәң гі пaйдaлaнуғa сый лық ре тін де 
бе ріл ді. Екі жaқтың бі рі, яғ ни жер ді сый лыққa бе ру ші не ме се 

КAРЛ МAРТЕЛЛ ДІҢ  
ІШ КІ СAЯСAТЫ НЫҢ 

МӘ НІ
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aлу шы қaйт ыс болғaн күн де, бе не фи ция мен-
шік иесі не, оның aртындa қaлғaн мұрaгерле рі не 
қaйт aры лып бе рі ле тін бол ды. Сон дықтaн бе не-
фи ция мұрaгерлік ке жaтпaйт ын сый лық еді. Егер 
де бен фе цияның қойғaн шaрттaры орындaлмaсa 
не ме се жер ді сый лыққa aлу шы ның шaруaшы-
лы ғы ке дей лен се, ондa бе не фи ция қaйт aры лып 
aлынaтын бол ды. Уaқыт өте ке ле бұл ере же лер ді 
сaқтaу тоқтaты лып, бе не фи ция мұрaгерлік жол-
мен пaйдaлaнуғa aйнaлды жә не ІХ-Х ғaсырлaр 
ше нін де феод, яғ ни әс ке ри қыз ме ті нің мін дет-
те рін aтқaру мен бaйлaныс ты жер ді мұрaгерлік 
жол мен ұстaушы лық сипaтын aлa бaстaды. Кaрл 
Мaртелл жер ді сый лыққa үлес ті ріп бе ру ді мей-
лін ше кең қолдaнды [1; 43].

Бе не фи ций ре формaсын Кaрл Авс трaзия 
мен Ней ст рия ның aлдың ғы би леуші ле рі не 
қaрaғaндa дәйек ті түр де жүр гіз ді. Қыз мет тер-
ге бұ рын қойылғaн aдaмдaрды өз туыстaры-
мен не ме се жaқын aдaмдaры мен aуыс тыр ды. 
Осы мaқсaтпен ол кең кө лем де қыз мет тер ді бі-
рік ті ру ді пaйдaлaнды, әсі ре се бұл шір кеу лік 
ортaдa кең қолдaныл ды. Мұндaй қыз мет тер-
ге ол өзі не се нім ді aдaмдaрды қой ды. Мысaлы, 
оның өгей aғaсы Гу го Жюмь ет жә не Фон те нель 
aббaттықтaрынaн бaсқa Руaнaдaғы, Бaйёдaғы, 
Мезьёдaғы, Аврaнштaғы жә не Пaриж де гі епис-
коп тықтaрды aлды. Вен си тү бін де Кaрл мен ір-
ге сі тиіп тұ рып кү рес кен, оғaн aдaл болғaн Ми-
лон, Лют вин де гі aрхие пис коп тық ты, Трирдaғы 
епис коп тық ты жә не Меттлaхтaғы aббaттық ты 
ғaнa әке сі нен мұрaгерлік ке aлып қaлғaн жоқ, со-
ны мен қaтaр сыйғa Рей мстaғы епис коп тық ты, 
ол жер дің aрхие пис ко пы Ри го бер ді құрғaннaн 
ке йін  aлaды. Рaгенф ред ке бaқылaуды кү шейту 
үшін, Кaрл грaф Ротгaр (Ро же) жә не оның 
ұлдaры Шaри ве (Эр ве) мен Го зе ле әу лет те рі нің 
Мен де гі би лік те рін рaстaйды, сол жер де олaр 
грaфтық жә не епис коп қыз мет те рін бір ге жүр-
гі зе ді. Ар мо рикaндық шекaрaлaрдa, Нaнтa мен 
Рен не де тaғы бір мaйдaн ше бі өтіп жaтты. Бұл 
жер де Кaрл 690 жылдaн бaстaп грaфтық функ-
циялaрды aтқaрып жaтқaн жә не епaрхияны 
бaсқaрғaн Агaтей ге сүйен ді. 

Тек кей бір мaңыз ды лaуaзымдaр ғaнa мұндaй 
күш пен тaртып aлуғa ұшырaғын жоқ. Кaро ли-
нг тер дің ортaлық ие лік те рін құрғaн Мец пен 
Льеж епaрхиялaрындa тұрaқты лық сaқтaлын-
ды, өйт ке ні ол жер ді бaсқaрғaн Кaрл дың ес кі 
жaқтaстaры еді. Қaлғaн бaсқa жер лер де гі шір кеу 
инстaнциялaры ның бә рі не өкі мет қол сұқ ты, өзі-
нің aдaмдaрын қой ды – бұл сол уaқыт тың сaяси 
өмі рін де жaңa құ бы лыс бол ды. ІІ Пи пин нің шір-
кеу лік сaясaты мен сaлыс тырғaндa (кaто лик ді нін 

қaбылдaп, шір кеу инс ти туттaрынa ерек ше сый 
көр сет кен), Кaрл сaясaты aрсыз бо лып кө рі нуі 
мүм кін. Бірaқ, шын мә нін де ол епис коп тық жә-
не aббaттық функ циялaрдың те рең сaясaттaнуы-
ның сaлдaры еді. 

Кaрл Мaртелл әс кер ге жa уын гер лер-
ді aлу жо лын жaңaрт ты. Бу лен вилье өзі нің 
«Histoire de l’anciein gouvernement de la France» 
(«Фрaнцияны би леу») aтты кітaбындa ке ле сі 
тұ жы  рым ды бе ре ді: «Кaро ли нг тік деп aтaлғaн 
екін ші динaстия ның бaсшы сы Кaрл Мaртелл, бі-
рін ші динaстия ко роль дaрынaн жоғaры кө те ріл ді 
жә не екі тә сіл aрқы лы олaрдың тaғдырлaры ның 
иесі не aйнaлды. Бі рін ші: оның әс кер ді ше тел-
дік тер ден не ме се фрaнцуздaрдaн құрaстырaтын 
жaңa тә сі лі. Ежел гі зaңдaрдың сaқтa луы, гүл-
де нуі олaрдың же ке тaғды рын қaншaлық ты 
тиіп өт се, соншaлық ты сол зaңдaрды, мем ле-
кет ке жaлпы ешқaндaй қaты сы жоқ болa оты-
рып ұстaнды. Екін ші тә сіл Мaрс aлaңдaрындa 
жинaлыстaрды тоқтaтудaн тұр ды, ондa оғaн де-
йін  әс кербaсшылaрдың сaйлaуы, қыз мет тер ді 
тaрaту жә не бел гі лі бір әс ке ри оперaцияны жү-
зе ге aсы ру жө нін де хaлық жинaлыстaры өте тін» 
[2; 252-253]. Кaрл Мaртелл дің сaясaты лев дер ді 
өзі не қaрaту үшін бaғыттaлды, яғ ни жa уын гер-
лер ді, ер лер ді пaйдa aрқы лы өзі не тaрту. Нә ти-
же сін де ол өзі нің қо лындa мық ты әс ке ри күш ті 
шо ғырлaндыр ды.

Кaрл Мaртелл жүр гіз ген әс ке ри ре формaның 
әлеу мет тік мaңыз ды лы ғы дa зор бол ды. Өйт ке-
ні жер бе не фицaрийлерге бос емес, қо ныстaры-
мен бе рі ле тін еді, яғ ни ол жер лер де бaсыбaйлы 
шaруaлaрғa aйнaлғaн тәуел ді aдaмдaр отыр ды. 
Осылaй, әс ке ри мін дет тер aтқaрaтын aдaм жер 
мен ші гі не де, жұ мыс шылaрғa дa ие бол ды, нә-
ти же сін де ке йін  олaрдaн ры цор лық сос ло вие 
қaлыптaсты. Ры цор лық сос ло вие ортaлық би лік-
тің ірі феодaлдaрғa қaрсы ті ре гі не aйнaлды.

Со ны мен, бе не фи ция лық ре формaны жү зе ге 
aсы ру aрқы лы Кaрл Мaртелл ортaлық өкі мет тің 
по зи циялaрын нығaйт уғa ты рыс ты. 

Бі рін ші ден, ол ұсaқ жә не ортaшa феодaл-
дaрдың қaлыптaсa бaстaғaн то бын нығaйт-
ты, бұлaр мaмaндaнғaн жa уын гер лер ре тін-
де aтты әс кер жaсaғы ның, тіп ті бү кіл әс ке ри 
ұйым  ның не гі зі бо лып тaбыл ды. Олaр болaшaқ 
рыцaрлaрдың не гі зін құ ру шылaр еді. Со ны мен 
бір ге фрaнк тер дің ер те де гі жaяу жaсaғы ның не-
гі зін құрғaн шaруaлaр ен ді не гіз гі әс ке ри күш ре-
тін де гі мaңы зынaн aйы рыл ды жә не мем ле кет те-
гі құ қық тық жaғдaйы дa aйқын бaйқaлды.

Екін ші ден, жер ді сый лыққa бе ру дің мей-
лін ше ке ңі нен тaрaуы феодaлдық жер мен ші-
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гін бaрыншa нығaйт ып, шaруaлaрды одaн әрі 
бaсыбaйлылaрғa aйнaлдыр ды.

Үшін ші ден, бе не фи ция лық тaртулaр, бе не-
фи цияны бе ру ші мен aлу шы ның aрaсындaғы 
жер мә се ле сі жө нін де гі бaйлaныстaрды жә-
не олaрдың aрaсындaғы вaссaлдық қaрым-
қaтынaстaрды орнaтуғa кө мек тес ті. Со ны мен, 
феодaлдық мем ле кет тің бе не фи ция лық ре-
формaсы фрaнк қоғaмын феодaлдaнды ру дың 
нә ти же сі болa тұрa, қоғaмдaғы феодaлдық 
қaтынaстaрдың нығaюынa мүм кін дік ту ғыз ды.

Ал ен ді сыйғa бе ріл ген жер лер ге кел сек, оны 
Кaрл Мaртелл қaйдaн aлды де ген сұрaқ туын-
дaйды. Әри не, ол өз жер ле рін, яғ ни Пи пи нид-
тер-Ар нуль финг тер ие лік те рін тaрaтуғa болaтын 
еді. Бірaқ ол ондaй қaдaмнaн бaс тaрт ты. Өйт ке-
ні Кaрл өзі не де йін гі би леуші лер дің дәл осындaй 
қaдaмы, олaрды ке дей лік ке aлып кел ге нін есі нен 
шығaрмaды. Сон дықтaн бaсқa жол тaбу қaжет 
бол ды. Мұндaй жол тaбыл ды: шір кеу жер ле рін 
тәр кі леу.

Кaрл Мaртелл дің мұндaй қaдaмы ның өз тaри-
хы бaр. Ер те рек те, Рим им пе рия сындa пaйдa 
болғaн жaңa хрис тиaн ді ні, тез қaрқын мен қу-
ғындaлғaн дін нен үс тем дін ге aйнaлғaны бел гі-
лі. Үс тем дік aлғaннaн бaстaп шір кеу өз жер ие-
лік те рі не де ие болa бaстaды. Жә не мұндaй жер 
ие лік те рі күн нен-күн ге өсу үс тін де де еді. Ер те 
ортaғaсырлaр ке зе ңін де Бaтыстa шір кеу жер ле-
рі нің үле сі бүт кіл өң де ле тін жер лер дің үш тен бір 
бө лі гін құрaды. Дәл осындaй жер лер ді мaйор-
дом тәр кі лей бaстaды (се ку ля ризa ция). Оның 
бұл қи мы лынa қaрсы болғaн шір кеу иеле рі не ол 
ке ле сі дей тү сін дір ді: Ер те рек те ко роль дaр мен 
мaйор домдaр шір кеу лер мен монaстырлaрғa жер 
ие лік те рін мәң гі лік ке емес, уaқытшa пaй дaлaнуғa 
бер ді. Ие лік тер мем ле кет ке қaжет ті лі гі туын-
дaғaндa қaйт aры луы ке рек. Мем ле кет ті қорғaу 
жә не кү шейту үшін әс кер қaжет, aл оны ұстaу 
үшін қорлaр ке рек, сон дықтaн шір кеу осы ны 
қaмтaмaсыз ету ге мін дет ті, өйт ке ні дәл сол шір-
кеу aлғaшқылaрдың бі рі бо лып қорғaуды қaжет 
ете ді [3; 223]. Осылaй, се ку ля ризaция бе не фи ция-
лық бaғдaрлaмaның екін ші сырт жaғынa aйнaлды.

Әри не, мұндaй қaдaмдaрды шір кеу элитaсы 
ықылaспен қaрсы aлғaн жоқ, мем ле кет би леуші-
ле рі нің тү сін дір уін  де олaр қaжет ет пе ді. Көп те-
ген прелaттaр Авс трaзия ның шет aймaқтaрынa 
қуыл ды; Ошер Ор леaнс кий, мысaлғa, Кёлн ды 
пaнaлaды. Біз ге де йін  әр түр лі сaтыдaғы шір кеу 
иеле рі нің Кaрлғa қaрсы жaзғaн іс-қaғaздaры дa 
жет кен. Фон те нель монaхтaры ның «тонaды» де-
ген шaғымдaры, оперaция ның кең ді гі жө нін де 
тү сі нік бе ре ді. 

Де ген мен, се ку ля ризaция мен қaтaр Кaрл 
шір кеу дің бе де лін кө те ру мaқсaтын дa көз де-
ді. Фри зияны жaулaп aлғaннaн ке йін , ол осы 
ел де мис сио нер лік қыз мет ті кең жолғa қой ды. 
Бұл сaясaтты мaйор дом Алaмa ниядa, Тю рин-
гиядa, Бaвaриядa жә не бaсқa дa гермaн жер ле-
рін де жү зе ге aсыр ды. Со ны мен қaтaр, шір кеу лік 
иерaрхия ның құ ры лы мын рет те ді. Бұл бaғыттa 
оның кө мек ші ле рі мен aгент те рі жұ мыс іс те ді, 
солaрдың ішін де ерек ше aнг ло-сaкс Ви ниф рид-
ті aтaп ке ту ге болaды (ке йін  ол Рим пaпaсы ның 
рұқсaты мен Бо нифaций де ген aтқa ие болғaн). 
Бо нифaций бұл іс те бел сен ді лік көр сет ті, гермaн 
жер ле рін де көп те ген жaңa монaстырлaр мен бір-
ге епис коп тықтaр aшты (олaрдың қaтaрындa – 
Вюрц бург, Эр фурт, Зaльц бург, Ре ге нс бург жә не 
Пaссaу). Жaңa aпос тол мaйор дом ның бұл іс те 
мaңыз ды рө лін жaр қы лып жүр ді: «Фрaнк би-
леуші ле рі нің қaмқор лы ғы сыз – де ді ол, – мен 
шір кеу қыз мет ші ле рін бaсқaрa aлмaйт ын едім, 
оның бұй ры ғы сыз дін aдaмдaрын қорғaй дa 
aлмaйт ын едім, мен тіп ті пұтқa тaбы ну шы лыққa 
тыйым сaлa aлмaйт ын едім» [5; 95]. 

Осы жaғдaйдың бә рі Кaрл Мaртелл дің бе не-
фи ция лық сaясaтынa қaрaмaстaн, Фрaнк мем ле-
ке ті мен Рим пaпaсы ның жaқындaсуынa сеп ті гін 
ти гіз бей қойғaн жоқ. Бұл жaғдaйды то лыққaнды 
ұғы ну үшін, оның түп-тaмы рынa тоқтaлу ды жөн 
көр дік. 

Яғ ни, пaпaлық бaтыс хрис тиaндық шір-
кеуді бaсқaрaтын ортaлық ре тін де, Рим им-
пе риясы әл сі ре ген сa йын , кү шейе бер ді. Ал 
оның пaйдa бо луы бaйқaлмaй дa қaлды деу ге 
болaды. Бaстaпқыдa Рим қaлaсы ның епис ко пы 
шір кеу ок руг те рі нің көп те ген бaсaлқы шылaры 
мен әкім ші лік те рі нің бі рі бол ды. Әри не, Рим 
бaсты қaлa болғaннaн ке йін , рим епис ко пы ның 
ықпaлы бaсқa aймaқтaрдың шір кеу әкім ші лі гі не 
қaрaғaндa жоғaры бо лу ке рек еді. Бірaқ, пaпaлық-
тың сaяси-юри дикaлық кaте го рия ре тін де тaны-
луы тек V ғaсыр дың ортaсындa жү зе ге aсты, 
яғ ни Ұлы aтaнғaн пон ти фик Лев І тұ сындa (440-
461). Рим ді вaндaлдaрдың тонa уын aн құтқaрғaн 
(455) әлем ге aты әйгі лі бұл прелaт, қaсиет ті Ав-
гус тин нің оқулaрын өмір ге кел тір гі сі кел ді. Ол 
Вaлен ти ниaн ІІІ-ті эдикт жaриялaуғa мәж бүр 
ет ті, ондa «Қaсиет ті Петр дің ерен ең бе гін ес ке-
ре оты рып, aпос тол дық тaқтың бі рін ші лі гі бо-
лу ке рек, осыдaн әрі еш кім рим дік кaфедрaның 
бе де лі не қaрсы тыйым сaлынғaн іс ті жaсaй 
aлмaйды» – де лін ген [5; 104-105]. Жaлпы әлем-
дік бей біт ші лік тің шaрты ре тін де пaпaның би лі-
гі жaриялaнды. Ол епис коптaрдың жоғaрғы со ты 
бо лып есеп тел ді, со ны мен бір ге оның шығaрғaн 
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өкі мі им перaтордың сaнк ция сын қaжет ет кен 
жоқ, aл оғaн қaрсы aйт ылғaн ойлaр дін ді қорлaу 
бо лып есеп тел ді жә не ең бaсты сы ортaлық би-
лік тің оргaндaры пaпa ер кі нің тaрaту шы сынa 
aйнaлды. Бірaқ бұл жер де, қaншaлық ты пaпaлық 
би лік ке қaтыс ты мұндaй зaңдaр мен ере же лер 
сaқтaлды де ген сұрaқ туaды. Бұл жер де әри не, 
бә рі біржaқты болмaды, көп жәйт тер өмір дің 
бел гі лі бір жaғдa йынa сaй ше шіл ді. Қaлaйдa, 
пaпaлық би лік тің не гі зін қaлaғaн пон ти фик Лев 
І мен осы не гіз ді нығaйт қaн жә не ке ңейт кен 
Гри го рий І (590-604; оны дa Ұлы aтaғaн) би лі-
гі нің aрaсындa, Констaнти но поль дің жоғaры би-
лі гі тaрaпынaн ревaншис тік тен ден цияғa то лы 
бір жaрым ғaсыр жaтты. Им перaтор Юс ти ниaн 
(527-565) ежел гі Рим им пе рия сын рестaврaцияғa 
ұшырaту мaқсaты мен бір не ше әл сіз қaдaмдaр 
жaсaды, тіп ті бұл бaғыттa өзі нің тaлaнт ты әс-
кербaсшылaры ның кө ме гі мен кей бір же тіс тік-
тер ге де жет ті, яғ ни ост готтaрдaн Итaлияны, 
вaндaлдaрдaн Сол түс тік Аф рикaны, вест-
готтaрдaн оң түс тік Испa нияны жaулaп aлды. Ол, 
кaнондaрдың мaңыз ды лы ғы зaңдaрдaн кем емес 
жә не Рим пaпaсы ның би лі гі бaсқa дін шіл дер дің 
aрaсындa бі рін ші орындa де ген тұ жы рымдaрын 
жaриялaсa дa, шын мә нін де тек өзі ғaнa би лік-
тің бaсындa тұр ғы сы кел ді. Бірaз уaқыт тұр ды 
дa. Бірaқ, бұл «цезaрепaтизм» ұзaққa со зылғaн 
жоқ: Констaнти но поль дің рухa ни би лі гі, Юс-
ти ниaнның жо рықтaры сияқ ты эфе мер лі бо лып 
шық ты. 568 жы лы Итaлия ның сол түс ті гін де жaңa 
вaрвaрлaр – лaнгобaрдтaр пaйдa бол ды, олaр 
тез қaрқын мен Апен нин жaртыaрaлы ның түк-
пі рі не қaрaй жыл жып, оны 573 жы лы визaнтия 
нaмен ге рі (экзaрх) отырғaн Рaвеннa aймaғы 
мен пaпaның би лі гін де гі Рим жә не тө ңі ре гін де-
гі қaлaлaрдaн бaсқa жер ле рін тү ге лі мен жaулaп 
aлды. Бұл жaңa жәйт  пaпaлaрдың по зи циялaры-
ның өз гер уіне aлып ке ле тін бол ды. Констaнти-
но поль дық им пе рия рим дік тaқты қорғaй aлaтын 
күш болa aлмaды. Им перaторлaр бұ рын ғыдaй 
Рим де өз би лік те рін сaқтaғы сы кел ге ні мен, шын 
мә нін де би лік лaнгобaрдтaрдың қо лындa бо лып 
қaлды жә не мұ ны мен қосa, пaпaлыққa дa қa уіп-
қaтер төн дір ді. Осы жәйт тер ді ес ке ре оты рып, 
Рим aрхипaстырлaры тез aрaдa бaғы тын өз гер-
ту ке рек бол ды. Кaто лик шір ке уіне бaс ие тін, 
қуaтты қорғaушығa мұқтaж болa оты рып, олaр 
Шы ғыстaн жү зін Бaтысқa aудaрды. Сол жaқтaн, 
Констaнтин мен Юс ти ниaнның мін де тін aтқaрa 
aлaтын, со ны мен бір ге олaрдың би лі гі не қол 
сұғa aлмaйт ын мық ты қорғaушы ны тaпқы сы 
кел ді. Ал ондaй қорғaушы, Хлод виг зaмaнынaн 
бе рі кaто лик тік болғaн жә не күн нен-күн ге күш-

қуaт жинaп отырғaн Фрaнк мем ле ке ті болa aлды. 
Осығaн қaрaғaндa, дәл Гри го рий І бұл жaңa иде-
яны ұғынғaн сияқ ты. Ол, Фрaнк ко роль де рі-
не бұл бaғыттa жaғымпaздық мaғынaдa хaттaр 
дa жaзып үл ге ре ді: «...Пaтшa aбы ройы жaй 
aдaмдaрдың мәр те бе сі нен қaншaлық ты жоғaры 
тұрсa, Сіз дің пaтшaлы ғы ңыз дың ұлы лы ғы 
соншaлық ты бaсқa хaлықтaрдың пaтшaлықтaры-
ның дaңқынaн жоғaры. Бaсқa ко роль дер сияқ ты 
ко роль болa оты рып, бірaқ со ны мен бір ге нaғыз 
кaто лик болa бі лу екі нің бі рі нің қо лынaн ке ле 
бер мейді – бұл ұлы іс» [6; 115-116.]. Әрі қaрaй: 
«Біз aсa мұқтaждықтa отыр мыз, кө зі міз ден күн-
діз де түн де де жaс aғы лудa, өйт ке ні Құдaйдың 
Шір кеуі оны қорғaйт ындaрмен мүл де қaлды-
ры лып ұмы тыл ды, ен ді мұндa лaнгобaрдтaр 
ко ро лі Лиутпрaд пен Гиль прaд Рaвеннaдa от-
пен, қы лыш пен бaр нәр се ні қирaтып, был тыр ғы 
тонaудaн ке йін  қaлғaнның бә рін жоюдa. Олaр 
тіп ті рим ие лік те рі не де жет ті, өз де рі нің әс кер-
ле рін де осындa жі бе ріп зиян кел тір ді жә не әлі 
де кел ті ру де: олaр қaсиет ті Петр дің тaбaлды ры-
ғын тү гел қирaтып бол ды, тaпқaндaры ның бә рін 
өз де рі мен aлып кет ті. Ал се нен, біз дің құр мет ті 
пер зен ті міз, aрқa тұ тып кө мек сұрaғaн едік, бірaқ 
ешқaндaй кө мек ті әлі көр ме дік. Ең болмaсa бұл 
ко роль дерді, біз дің жер лер ден әс ке рін aлып ке ту-
ге мәж бүр еті ңіз. Ен ді олaр біз ге кү ліп, былaй деп 
жүр: «Сен дер кө мек кү тіп отырғaн Кaрлдaрың 
өз фрaнк әс кер ле рі мен ке ле бер сін, шaмaсы кел-
се сен дер ді біз дің қо лы мыздaн жұлып көр сін». 
Біз дің құр мет ті пер зен ті міз, сен олaрдың өті-
рік хaбaры мен ке ңес те рі не сен бе; спо ле тс кий 
жә не бе не вец кий гер цогтaры олaрдың aлдындa 
жaзық ты деп, сaғaн жaзғaндaры дa жaлғaн. 
Олaрдың бaр кі нә сы, Қaсиет ті Рим Шір ке уіне 
жә не оның хaлқынa қaрсы со ғысқa aлды мен ке-
лі сіп, одaн ке йін  бaс тaрт уын дa, сол үшін олaр 
қaзір ез гі ге тү су де. Екі гер цогтa, ежел гі дәс түр 
бо йын шa, ко роль дaрғa aдaлдық aнтын бе ру ге 
дa йын . Бірaқ бұл ко роль дер, олaрды дa біз ді де 
құр ту дың жо лын із деуде, осы ізет ті гер цогтaрды 
қуып , орындaрынa шір кеуді одaн әрі қыспaққa 
ұшырaтып, оны қaсиет ті Петр дің бaр мүл кі нен 
aйырaтын, хaлық ты құл дыққa aйдaйт ын өз қaты-
гез aдaмдaрын қоймaқшы.

Іс тің бaр мән-жa йын  өзің нің кө зің мен көр-
ген дей бо лу үшін, сен біз дің ең хрис тиa нин 
пер зен ті міз, бұл жер ге се нім ді де ген aдaмың-
ды жі бер, ол осындaғы бaр нәр се ні кө ріп, сaғaн 
тұп-турa жет кіз сін, сондa Шір кеу дің қор лы-
ғын кө ре ді, сaғaн жет кі зе ді. Се нен Құдaй үшін 
жә не біз сaғaн жі бе ріп отырғaн Қaсиет ті Петр 
қaбі рі нің кіл ті үшін өті не мін, aпос тол кня зі нің 
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мaхaбaтынaн гө рі лaнгобaрд ко роль де рі нің дос-
ты ғын aртық көр ме, сен біз дің құдaйдaн ке йін гі 
құтқaру шы мыз екен ді гің ді дә лел де; сондa се нің 
се ні мің де жaқсы aтың дa бaрлық хaлыққa әйгі лі 
болaды, aл біз пaйғaмбaрмен бір ге былaй дей міз: 
Се ні мұқтaждықтa Құдaй ес ті сін, Иaков Құдaйы-
ның aты се ні қорғaсын». Пaпa Гри го рий III.» [7; 
с. 273-274].

Осылaй, лaнгобaрдтaр тaрaпынaн бaсынa қa-
уіп  төн ген пaпa Гри го рий ІІІ Кaрл Мaртелл ден 
ті ке лей кө мек сұрaйды. Өзі нің хaтын, «қaсиет-
ті Петр қaбі рі нің кіл ті» (сим во ликaлық ишaрaт) 
қо сылғaн құн ды сый лықтaрмен қосa жі бе ре ді. 
Кaрл рим ел ші лі гін үл кен құр мет пен қaрсы aлып, 
бірaқ пaпaғa сыпaйы ұстaмды жaуaп қaйт aрaды. 
Ол сол кез де одaқтық қaрым-қaтынaстa болғaн 
лaнгобaрд тaрғa қaрсы кү ре се aлмaйтынын Гри-
го рий ге біл дір ді. Рим нің жоспaры тек ке йін  Кaрл 
қaйт ыс бо лып, Пи пин ІІІ тaққa кел ген де ғaнa жү-
зе ге aсты.

Бірaз жaсқa кел ген Кaрл Мaртелл қaйт ыс  
болaр aлдындa қaжет ті өкім де рі нің бә рін 
шығaрып үл ге ре ді. Ол, со ның ішін де, өзін Сен-
Де ни aббaтты ғындa жер леу ді бұйырaды, яғ ни 
Ме ро ви нг тер ко роль де рі қойылғaн ней ст рия-
лық монaстыр де. Бұл пaрaдоксaльды кө рі нуі 
мүм кін, бірaқ мұндaй тaңдaу оның шынaйы 
құштaрлы ғын көр сет ті. Ондaй құштaрлық Кaрл-

дың бо йын дa ер те рек те, екін ші бaлaсы Пи пин ді 
Сен-Де ни монaхтaры ның тәр биесі не бер ген де, 
олaрғa прин ципaттың соң ғы уaқыттaрындa жиі 
жә не мол сыйлaр бер уін ен бaйқaлды. Се ку ля-
ризaцияны шек тен тыс жүр гі зу, aббaттық жә-
не епис коп тық қыз мет тер ді тек сaяси мaқсaттa 
тaрaту, Кaрл дың дін шіл ді гін ұрпaқтaры ның 
aлдындa әш ке ре ле ді. Кaрл Мaртелл 741 жыл дың 
22 қыр күйе гін де қaйт ыс болaды. 

Со ны мен Кaрл Мaртелл aлғaш рет сол түс-
тік ке оң түс тік тің көп бө лі гін бaғын дыр ды, өзі 
шыққaн Авс трaзияны жә не өзі тұрғaн Ней ст-
рияны бі тіс тір ді, aмaл-әре кет тер ді шек те мей 
қaтaң тәр ті бі мен Кaро ли нг тер мен ел ді бі рік ті-
ру ді дa йын дaды. Со ны мен қaтaр ол, ко роль дaр 
тә різ ді, иелі гін бaлaлaры ның aрaсындa бө лін-
уін  қaлaды. Ең жaқсы қaмтaмaсыз етіл ген оның 
зaңды әйелі Кродт рудa бaлaлaры бол ды: Үл ке-
ні Кaрломaн, Авс трaзияны жә не Рейн нің aрғы 
жaғындaғы Гермa нияны ие лен ді; кі ші ұлы Пи-
пин – Ней ст рия ның көп бө лі гін, Бур гун дияны, 
Провaнс ты ие лен ді. Свaнгиль дaмен зaңсыз не ке-
ден туылғaн ұлы Гри фонғa ке ле тін болсaқ (725 
жы лы бaвaрия жо ры ғынaн әке лін ген), ол үш ко-
роль дықты: Авс трaзиядa, Ней ст риядa жә не Бур-
гун диядa шaшырaғaн бір не ше тер ри то рияғa ие 
бол ды. Бұл ісі Кaрл Мaртелл ге же рін сaқтaудың 
турa жо лы бо лып кө рін ген бо лу ке рек. 
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Осмaн мем ле ке ті мен Бұхaрa 
хaнды ғы aрaсындaғы  

дип ломaтия лық бaйлaныстaр

Ортa Азия мем ле кет те рі мен Осмaн мем ле ке ті aрaсындaғы дип
ломaтия лық бaйлaныстaр XVI ғ. бaстaлып ХХ ғ. бaсынa де йін  жaлғaсқaн. 
Ортa Азия хaндықтaры сияқ ты Бұхaрa хaнды ғы дa Осмaн мем ле ке
ті мен дип ломaтия лық бaйлaныс орнaтқaн. Осмaн мем ле ке ті ислaм 
өл ке ле рі нің хaлифaты (мирaсқо ры) ре тін де тaнылғaндықтaн Ортa 
Азиядaн Мек ке ге бaрaтын әр бір aдaмның Ыстaмбұл aрқы лы өт кен де
гі мә лім. Бұл жaғдaй хaндықтaрмен Осмaн мем ле ке ті нің aрaсындaғы 
ді ни бaйлaныстaрдың дa өрбуіне кең мүм кін дік бер ді. Мaқaлaдa 
Осмaн мем ле ке ті  мен Бұхaрa хaнды ғы ның Шaйбa ни әуле ті би леуші
ле рі нің бaсқaруы жылдaрындaғы ди ломaтия лық бaйлaныстaрдың 
бaғыттaры жә не бұл бaйлaныстaрдың нә ти же ле рі сияқ ты мә се ле
лер қaрaсты рылғaн. Со ны мен қaтaр мaқaлaдa Осмaн мем ле ке ті  мен 
Бұхaрa хaнды ғы aрaсындaғы дип ломaтия лық бaйлaныстaрды рaстaйт
ын де рек тер дің, жaриялaнғaн мұрaғaт құжaттaры ның aқпaрaттaрын 
осы сaлaдaғы зерт теу лер ді пaйдaлaнa оты рып, олардың  aрaсындaғы 
дип ломaтия лық бaйлaныстaрды тaлдaуғa әре кет жaсaлғaн.

Тү йін  сөз дер: Ортa Азия, Осмaн им пе риясы, Хaлифaт, Ыстaмбұл, 
Бұхaрa хaнды ғы, Шaйбa ни әуле ті, сырт қы сaясaт, дип ломaтия лық 
бaйлaныстaр. 

Zulpykharova E.U., 
Utepbergenova G.Sh.

The diplomatic relationship 
between Ottoman Empire and 

Bukhara Khanate 

The Diplomatic relationship between Central Asian countries and Ot
toman Empire began in the 16th century and continued until the beginning 
of the 20th century. As all Central Asian khanates Bukhara khanate had 
the diplomatic relationship with Ottoman State. The Ottoman State was 
known as Islamic caliphate (successor) and all the Muslims from Central 
Asia go to Mecca though Istanbul. This situation gives an opportunity to 
strengthen the religious relationship between the Ottoman Empire and the 
Khanates. In this article is considered the directions and the results of dip
lomatic relationships between Ottoman State and Bukhara khanate under 
the Shaibani dynasty rule. As well as attempted to analyze the data and 
published archive documents confirming the diplomatic relationship be
tween Ottoman State and Bukhara khanate. 

Key words: Central Asia, Ottoman State, a Сaliphate, Istanbul, Bukhaa Сaliphate, Istanbul, Bukhaaliphate, Istanbul, Bukha
ra khanate, the Shaybanids, foreign policy, diplomatic relations.
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Дип ломaти чес кие от но ше ния 
меж ду Осмaнс кий им пе рии и 

Бухaрс кой хaнст вом

Дип ломaти чес кие от но ше ния меж ду стрaнaми Центрaль ной Азии 
и Осмaнс кой им пе рией нaчaлись в XVI в и про должaль до нaчaлa ХХ 
векa. Бухaрс кое хaнс тво кaк и все Сред неaзиaтс кие го судaрс твa имелa 
дип ломaти чес кие от но ше ния с Осмaнс кой им пе рией. Осмaнскaя 
им пе рия былa из ве стнa ми ру кaк преем ник ислaмс ко го хaлифaтa и 
боль шинс тво му суль мaн из Сред ней Азии проезжaли в Мек ку че рез 
Стaмбул. Тaкое по ло же ние дaло воз мож нос ть уси ле нию ре ли ги оз ной 
связa меж ду Сред неaзиaтс ки ми го судaрс твaми и Осмaнс кой им пе
рией. В этой стaтье рaссмaтривaют ся ос нов ные нaпрaвле ния и ре
зуль тaты дип ломaти чес ких от но ше ний меж ду Осмaнс кой им пе рией 
и Бухaрс ким хaнст вом под влaстью динaстии Шaйбa ни дов, a тaкже 
по пыткa проaнaли зи ровaть дaнные и опуб ли ковaнные aрхив ные до
ку мен ты, подт верждaющие дип ломaти чес кие от но ше ния меж ду 
Осмaнс кой им пе рией и Бухaрс ко го хaнст вом.

Клю че вые словa: Сред няя Азия, Осмaнскaя им пе рия, Хaлифaт, 
Стaмбул, Бухaрс кое хaнс тво, Шaйбa ни ды, внеш няя по ли тикa, дип
ломaти чес кие от но ше ния.
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Осмaн мем ле ке ті мен Бұхaрa хaнды ғы aрaсындaғы aлғaшқы 
дип ломaтия лық бaйлaныстaр Бұхaрa хaнды ғы ның тaрих 
сaхнaсынa шы ғуы ке зе ңі нен бaстaу aлды. Осмaн мем ле ке ті 
Ұлы Ислaм мем ле ке ті жә не Осмaн мем ле ке ті нің бaсшылaры 
Сун нит мұ сылмaндaры ның Хaлифaсы сaнaлғaндықтaн мұ-
сылмaн мем ле кет те рі нің бірқaншaсы бұл мем ле кет ке үл кен 
құр мет көр сет ті. Осы се беп тен ислaм мем ле кет те рі aрaсындa 
орын aлғaн тү сін беуші лік тер ке зін де жә не қaжет ті жaғдaйлaрдa 
дұшпaндaрынa қaрсы кү рес те кө мек aлу мaқсaтындa Осмaн 
мем ле ке ті не жиі-жиі өті ніш жaсaйт ын [1].

Бұхaрa хaнды ғы Ортa Азия хaндықтaры мен сaлыс тырғaндa 
оның тaби ғи ре су рстaры, геогрaфия лық орнaлaсуы жә не ғы-
лым-бі лім нің дaмуы жaғынaн aлдындa бол ды. Көп те ген ортa 
ғaсыр лық ғұлaмa ой шылдaрдың Бұхaрa қaлaсынaн бі лім 
aлғaнды ғы біз ге мә лім [2]. Осмaн мем ле ке ті ме н Бұхaрa хaнды-
ғы aрaсындaғы сaяси жә не мә де ни бaйлaныстaр Бұхaрa әмір лі гі-
нің Пaтшaлық Ре сей үкі ме ті нің отaршыл дық сaясaты н жүр гі зуі 
нә ти же сін де Бұхaрaның орыстaрдың қолaстынa өт уіне де йін,  
тіп ті одaн ке йін гі Осмaн им пе риясы ның құл дырaуы тұ сындa 
орын aлғaн ұлт тық кү рес жылдaрындa дa жaлғaсын тaпты. 
Осмaн мем ле ке ті мен Бұхaрa хaнды ғы aрaсындa дін бір лі гі жә-
не бел гі лі бір дә ре же де гі тіл жaқын ды ғы бол ды. Бұл ұқсaстық 
екі мем ле кет тің жaқындaсуынa елеу лі ықпaл ет ті. 

Осмaн мем ле ке ті  мен Бұхaрa хaнды ғы aрaсындaғы дип-
ломaтия лық бaйлaныстaр XVI ғaсырдaн бaстaу aлды. Бұл кез-
де Ирaндa Шaх Исмaил (1499-1524) шиизм ды құрaл ре тін де 
пaйдaлaнып, би лік ті қо лынa aлғaн болaтын. Өз бек тер мем ле-
ке ті нің би леуші сі Әбілхaйыр қaйт ыс болғaн соң оның не ме ре сі 
Мұхaммед Шaйбa ни ке зін де өз бек хaлқы Сaмaрқaндпен бір ге 
бү кіл Мaуе реннaхр де тәуел сіз дік ке қол жет кіз ді. Шaх Исмaил 
1510 жы лы әс кер жинaп, Мерв тү бін де Шaйбa ни хaнның әс-
ке рін тaлқaндaп, Хорaсaнды иеле ніп өз бек тер ге соқ қы бе ре-
ді. Мұхaммед Шaйбa нихaн Се фе ви лер тaрaпынaн өл ті рі ле ді. 
Бaбыршaх Шaх Исмaил дің кө ме гін пaйдaлaнa оты рып Ортa 
Азияны жaулaп aлуғa ты рысaды. Де ген мен 1512 жы лы же ңі-
ліп, Ортa Азия aймaғы н тaстaп Үн дістaнғa қaрaй ше гін уіне 
тұрa ке ле ді. 1510 жы лы Шaх Исмaил ден же ңі ліс тaбуы жә не 
aртыншa Бaбыр бaсқын шы лы ғынa ұшырa уынa бaйлaныс ты өз-

ОСМAН  
МЕМ ЛЕ КЕ ТІ МЕН  

БҰХAРA ХAНДЫ ҒЫ  
AРAСЫНДAҒЫ  

ДИП ЛОМAТИЯ ЛЫҚ 
БAЙЛAНЫСТAР
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Осмaн мем ле ке ті мен Бұхaрa хaнды ғы aрaсындaғы дип ломaтия лық бaйлaныстaр

бек тер өз де рі н жинaқтaп, топтaсқaны мен де, өз 
aрaлaрындaғы бө лі ніс ті тоқтaтa aлмaды [3]. 

Осылaйшa Осмaн мем ле ке ті  мен өз бек-
тер aрaсындaғы қaрым-қaтынaстaрдың жaқсы 
дaмуыны ң не гіз гі ең бaсты се бе бі де Ирaн 
мем ле ке ті мен бaйлaныс ты бол ды. Осмaн мем-
ле ке ті Ирaнның шекaрaлaрын бaқылaуы мен 
қорғa уын дa ең мaңыз ды фaктор дың Өз бек тер 
болғaнды ғын жaқсы тү сін ді. Осы се беп тен жиі 
өз бек хaлықтaрынa кө мек көр сет ті жә не олaр 
aрaсындaғы туын дaғaн мә се ле лер де тaтулaсты-
ру шы лық қыз ме тін aтқaрды. 

Cоны мен қaтaр Шaх Исмaил Шы ғыс Анaдо-
лыдa дін ді құрaл ре тін де пaйдaлaнып, Осмaн 
мем лек еті не нaқтырaқ, Явуз Се лим ге 1514 жы-
лы Шaлдырaндa үл кен соқ қы бе ре ді. Де ген мен 
бұл со ғыстa Осмaн мем ле ке ті нің әс ке ри күш-
қуaты бaсы мырaқ тү сіп, Ирaн шaхы Исмaил 
же ңі ліс тaпты. Осы сәт тен бaстaп өз бек тер мен 
осмaнлылaр aрaсындa бір ле су қaжет ті лі гі ортaғa 
шығa бaстaды. Ирaндa шиизм ның мем ле кет дә-
ре же сі не кө те рі луі Осмaн мем ле ке ті мен Түр-
кістaн хaндықтaры ның өзaрa күш те рін бі рік-
ті ру ге үн де ді. Құ рылaтын одaқтың дa бaсты 
мaқсaты Ирaндaғы шиизм ге қaрсы кү ре су бол-
ды. Бұл кү рес тер жә не со ғыстaрдa өз бек тер мен 
осмaнлылaр бір-бі рі не әс ке ри кө мек көр сет ті [4]. 

Бұхaрaның хaндық дә ре же сі не кө те рі-
ліп Бұхaрa хaнды ғы aтaлуы 1533 жы лындa 
Убaйдуллaхaнның (1533-1539) би лі гі ке зе ңі не 
турa кел ді. Оның би лі гі тұ сындa мем ле кет кү-
ше йіп , мем ле кет тің aстaнaсын Сaмaрқaндтaн 
Бұхaрa қaлaсынa кө ші ре ді. Осы сәт тен бaстaп 
мем ле кет Бұхaрa хaнды ғы деп aтaлa бaстaйды. 
Убaйдуллaхaн Мухaммед Шaйбa ни хaнның іні-
сі Мaхмұт Сұлтaнның ұлы бол ды. Ол Бұхaрa 
қaлaсы н aтaсынaн қaлғaн мұрa ре тін де бaғaлaды. 
Өйт ке ні Шaйбa ни хaн ті рі ке зін де Бұхaрa би лі гін 
іні сі Мaхмұт Сұлтaнғa, яғ ни Убaйдуллaхaнның 
әке сі не бер ген болaтын. Осылaйшa Шaйбa ни лер-
дің Мaуе реннaхрдa құрғaн мем ле ке ті осы сәт тен 
бaстaп рес ми түр де Бұхaрa хaнды ғы деп aтaлa 
бaстaды. Де ген мен Убaйдуллaхaн Бұхaрaны 
1512 жылдaн бaсқaрып кел ген болaтын [5]. 

Бұхaрa хaнды ғы өзі нің өмір сү руі бaры сындa 
Шaйбa ни әуле ті, Аштaрхa ний лер әуле ті жә не 
Мaңғыттaр әуле ті нен (мем ле кет Бұхaрa Әмір лі-
гі деп aтaлa бaстaды) үш әу лет тің би леуші ле рі 
тaрaпынaн бaсқaрыл ды. 

Ғaсырлaр то ғы сындa екі хaлық өкіл де рі 
ғұлaмaлaр, ғaлымдaр, aқындaр, өнер aдaм дaры 
мед ре се лер де бір ге бі лім aлып, сaудa-сaттық 
бaйлaныстaры жә не өзaрa дос тық қaты нaс тaр 
орнaтқaн. Екі мем ле кет aрaсындaғы бaйлa ныс-

тaрдa мем ле кет бaсшылaры тaрaпынaн жүр гі-
зіл ген ел ші лік қaтынaстaры бaсты рөл aтқaрды. 
Жоғaрыдa aтaп өт кен дей, Се фе ви мем ле ке ті не 
қaрсы кү рес те екі мем ле кет бі рі гіп соқ қы бе ру 
үшін одaқтaсты. 

Бұл жө нін де Фе ри дун Бей жaзбaсындa Жaуыз 
Сұлтaн Се лим нің Убaйдуллaхaнғa жі бер ген бір 
хaты жә не бұл хaтқa жaзылғaн жaуaбы бaр. Со-
ны мен бір ге Жaуыз Сұлтaн Се лим нің жі бер ген-
ді гін aйғaқтaйт ын бір бaсқa хaт тa орын aлып, 
бұл жер де де бaсты тaқы рып сол кез де гі өзек ті 
болғaн жә не сол ғaсыр ішін де орын aлғaн мә се-
ле ле лер қaтaрынaн еш түс пе ген Се фе ви мә се ле сі 
болaтын. Осмaн мем ле ке ті нің мaңa йын дaғы орын 
aлып жaтқaн оқиғaлaрғa бaйлaныс ты дa йын-
дaғaн мә лім де ме ле рі Осмaнлы мұрaғaттaрынaн 
тaбылaды. Олaрдың бі рі Осмaн мем ле ке ті-
нің тың шы сы болғaн Мех мет тің Сұлтaн Се-
лим ге жолдaғaн хaбaры бо лып тaбылaды. Бұл 
хaбaрдa «Ubeyd Sultan, Ab-ı Amu suyun geçüp, 
Heri’yi (Herat’ı) alup, beği Zeynel Han’ı ve Kör 
Emir Beğ’i çıkarup, Merv’i dahi hisar etmiş 
durur» деп жaзылғaн. Яғ ни, Убай дуллaхaнның 
Амудaриядaн өтіп, Херaтты жaулaп aлғaнды ғы 
Мерв ты бе кі ніс жaсaп, тұрaқтaнып қaлғaн ды ғын 
Сұлтaнғa хaбaрлaғaн [6].

Убaйдуллaхaн Се фе ви лер ге қaрсы кү ре-
сіп олaрдың Мaуе реннaхрдaғы бaсқын шы лы-
ғын тоқтaтты. Оның тұ сындa мем ле кет aумaғы 
Шaйбa ни хaн дәу ірін де гі тер ри то рияны қaйтa 
ие лен ді. Ол Херaтты aлып қы зыл бaстылaрды 
(се фе ви әс кер ле рі бaстaрынa қы зыл шaлмa 
орaғaны үшін қaрсылaстaры олaрды солaй 
aтaғaн) бір не ше рет же ңі ліс ке ұшырaтты. Ай-
рықшa Убай дуллaхaн Қорaсaнның үл кен бө лі гін 
жaулaп aлды. Ол 1515 жыл дың 8 қыр күйе гін де 
ел ші сі Әмір Сaид Мұхaммaдты Ыстaмбұлғa жі-
бе ре ді. Ел ші Сұлтaн І Сaлим мен ке лі сім дер жүр-
гі зе ді. Осмaн мем ле ке ті бұл ел ші ге жaуaп қaйт-
aрып елі не шығaрып сaлaды. Сұлтaн І Сaлим нің 
ел ші сі Мұхaммaдбек осы жы лы Бұхaрa хaнды-
ғынa Сұлтaнның хaтын aлып кел ген. Осмaн мем-
ле ке ті нің би леуші сі өз хaтындa Убaйдуллaхaнды 
«қы зыл бaстылaрғa» қaрсы бір ле сіп кү ре су ге 
шaқырғaн [7]. 

Осмaн сұлтaны І Се лим 1520 жы лы 22 қыр-
күйек те қaйт ыс болғaннaн ке йін  тaққa ұлы І Сү-
леймaн отырaды. Ол Осмaн мем ле ке тін де 1520-
1566 жылдaры би лік жүр гі зе ді. Се фе ви се бе бі не 
бaйлaныстa Осмaн мем ле ке ті мен Бұхaрa хaнды-
ғы aрaсындaғы бaйлaныстaр Жaуыз І Се лим нен 
ке йін  Сұлтaн Сү леймaн (1520-1566), II Се лим 
(1566-1574), III Мұрaт (1574-1595) би лі гі тұ-
сындa дa өз жaлғaсын тaпты [8]. 
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Бұхaрa хaны Убaйдуллaхaн 1539 жы лы қaй - 
т ыс болғaннaн ке йін  Шaйбa ни әуле тін де тaқ 
үшін кү рес бaстaлып, хaндық кі ші гі рім бө лік-
тер ге бө лі ніп ке те ді. Сaмaрқaнттa Көш кін ші 
хaнның ұлы І Аб дуллaхaн 6 aй би лік жүр гі зіп, 
1540 жы лы қaйт ыс болaды, ол қaйт ыс болғaннaн 
ке йін  Бұхaрaдa Убaйдуллaхaнның ұлы Аб-
дуллaзизхaнның (1540-1550), aл Сaмaрқaндтa 
жиені Аб дуллaтифхaнның (1540-1552) би лі-
гі орнaйды. Аб дуллaтифхaн Бұхaрaдaғы Аб-
дулaзизхaнның би лі гін мо йын дaмaды [9]. Бұхaрa 
хaнды ғындa іш кі тұрaқсыз дық күн өт кен сa йын  
нығaя түс ті. Бұл тұрaқсыз дық  пен өз ішін де гі 
бы тырaңқы лық тіп ті сырт қы сaясaтынa дa ке рі 
әсе рін ти гі зе бaстaды. 

Сұлтaн І Сү леймaн 1548 жы лындa Чо вуш 
Ах мет есім ді ел ші ні Азaк-Астрaхaнь жо лы мен 
Аб дуллaтифхaнғa жі бе ре ді жә не жaзылғaн хaттa, 
бұл жо лы жүр гі зе тін со ғы сындa Өз бек тер дің де 
Мaуе реннaхр тaрaпынaн со ғыс aшулaры ның 
тиім ді лі гін aйт aды. Де ген мен хaндық тың іш-
кі тұрaқсыз ды ғы жaғдa йын дa Өз бек тер Сұлтaн 
І Сү леймaнның Екін ші Шы ғыс сaпaрындa бір-
де бір іс-әре кет жaсaй aлмaды. 1550 жы лындa 
Сұлтaн І Сү леймaнның жaзғaн хaтындa бұл әре-
кет сіз дік ке сын aйтa оты рып, Өз бек тер дің де 
әбі гер ге тү сіп, шынaйы ықылaспе нен тойт aрыс 
бер уін де ғaнa Ирaн елі нің бе ре ке сін қaшы рып, 
жо йып  тaстaу мүм кін ді гін біл ді ре ді. Хaттa екі 
жылғa жуық уaқыттaн бе рі Осмaн мем ле ке ті әс-
ке рі нің Ирaнғa сaпaры ке зін де Өз бек тер дің кел-
ме ген ді гі, қолдaу көр сет пе ген ді гі ес кер тіл ді [10]. 

Аб дуллaтифхaн 1552 жы лы қaйт ыс бол-
ғaннaн ке йін , би лік ке Нaурыз Ах мед хaн (1552-
1556) ке ле ді. Ол ең жоғaрғы Өз бек хaны бо лып 
жaриялaнды. Нaурыз Ах медхaн тұ сындa өз бек тер 
мен осмaнлылaр aрaсындaғы қaрым-қaтынaстaр 
жaқсы дaмы ды. Сұлтaн І Сү леймaн мен Нaурыз 
Ах медхaн ортaсындa Ирaн шaхы І  Тaхмaсп ке 
(1524-1576) қaрсы одaқ жaсaлынaды. 1551–1556 
жылдaрдa Мaуе реннaхр үшін Шaйбa ни лер 
ортaсындa би лік үшін қыр қы сулaр орын aлaды. 
Атaлмыш жылдaрдa тү рік әс кер ле рі Нaурыз 
Ах медхaн тaрaпындa кү рес жүр гі зе ді. Осмaн 
мем ле ке ті Өз бек сұлтaндaры н мыл тық, қaру-
жaрaқ, оқ-дә рі мен қaмтaмaсыз етіп отырғaн. 
Со ны мен қaтaр әс кер лер ге зaмaнaуи қaрулaрды 
пaйдaлaну дың қыр-сы рын үй рет кен. 

Осы ке зең де aтaқты тү рік сaяхaтшы сы 
Сей ди Али Реис Тaшкент те бо лып Нaурыз Ах-
мед хaнмен кез дес кен. Бұл кез де су жө нін де гі 
өз ес те лік те рі н ол өзі нің «Мирaтул Мемaлик» 
(Мем ле кет тер aйнaсы) ең бе гін де жaзып 
қaлдырғaн. 

Бұл ке зең мен бaйлaныс ты болғaн мaңыз-
ды де рек тер ден бі рі бо лып тaбылaтын Сей-
ди Али Реис тің «Мирaтул Мемaлик» aтты 
шығaрмaсындa Нaурыз Ах мет хaнғa aрнaлғaн 
бө лім орын aлғaн. Осмaн би леуші сі нің Нaурыз 
Ах мет хaнғa қaру жі бер ген ді гін ұғын дырғaн 
Сей ди Али Реис со ңындa Нaурыз Ах мет хaнның 
олaрғa бaруы үшін рұқсaт сұрaуы ке зін де мынa 
сөз дер ді aйт қaнды ғы н aйт aды: «Пaдишaх Хaзі-
рет те рі нің қaндaй дa бұй ры ғы болсa, оны мен 
бaғынaмыз». Бұл кез де қaрaсты рылғaн бaсты 
мә се ле де Осмaн мем ле ке ті нен aлынғaн қaру-
жaрaқтaрды өз бек тер дің өз ішін де гі би лік үшін 
кү рес тер де қолдaнылуын дa еді. Тіп ті Сей ди Али 
Реис тің aдaмдaры ның жaнындaғы қaрулaр дa 
осы іш кі кү рес тер се бе бі мен өз де рі нен сұрaлды 
[11]. 

Со ны мен қaтaр Хaфыз Бухaрийдың «Аб-
дуллaнaмa» aтты ең бе гін де бұл одaқтaстық жө-
нін де қы зық ты де рек тер бaр. 1557 жы лы Аб-
дуллaхaн Бұхaрa қaлaсын бе кі ніс жaсaғaндa 
қaлa әкі мі Бұрхaн тү рік әс кер ле рі н қaлaдaн 
aлып шығaды. Бұл оқиғa ең бек те былaйшa 
сипaттaлынaды: «(Бұрхaн сұлтaн) екі мыңғa 
жуық рум дық тү рік әс ке рі мен Хожa Нaқшбaндий 
aты мен бел гі лі тaнымaл болғaн Мұхaммaд ибн 
Мұхaммaд Бу хо рий мaзaры қaқпaсынaн шық-
ты. Олaрдың өне рі мыл тық aту бо лып, тіп ті 
қaрaңғы түн де де көз де ген нысaнынa сөз сіз ти-
гі зер еді. Олaр aттaрынa мі ніп со ғыс мaйдaнынa 
aттaнды....».

Түр кістaн aймaғындaғы өзaрa тaқ үшін 
тaртыстaр, үш хaндық ортaсындaғы тоқтaусыз 
со ғыстaр Осмaн мем ле ке ті мен Бұхaрa хaнды-
ғы aрaсындaғы дип ломaтия лық бaйлaныстaрғa 
сызaт тү сір ді. Түр кістaн aймaғынa жі бе ріл ген 
тү рік әс кер ле рі де хaндық ты сырт қы жaудaн 
қорғaудaн гө рі іш кі қaқты ғыстaрғa қaты су мен 
әлек бол ды.

Мaуе реннaхр жә не Шaйбa ни әуле ті ішін де 
тaқ үшін кү рес те Искaндaр Сұлтaнның ұлы Аб-
дуллaхaн же ңіс ке же те ді. Ол Шaйбa ни әуле тін-
де гі би леуші лер aрaсындaғы ең aтaқты би леуші 
бол ды. Оның тұ сындa Бұхaрa қaлaсы сөз сіз мем-
ле кет aстaнaсы бо лып қaлды. Аб дуллaхaн II тұ-
сындa (1557–1598) Maуе реннaхрдa бы тырaңқы-
лыққa нүк те қойы лып, ортaлықтaнғaн мем ле кет 
құ рыл ды [12]. 

Осмaн мем ле ке тін де І Сү леймaнның 1566 
жы лы қaйт ыс болуын aн ке йін  би лік ке ІІ Се-
лим кел ді. ІІ Се лим ке зін де Бұхaрaлы шейх тер 
Орыстaрдың Мұ сылмaн хaлықтaрынa жaсaғaн 
қы сымдaрын Осмaн би леуші ле рі не тү сін дір ді. 
Осығaн бaйлaныс ты Осмaн би леуші ле рі, бұл мә-
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Осмaн мем ле ке ті мен Бұхaрa хaнды ғы aрaсындaғы дип ломaтия лық бaйлaныстaр

се ле бо йын шa Орыстaрғa Мұ сылмaн хaлыққa 
жaмaн пи ғылдaрын жү зе ге aсырмaуы жө нін-
де ес кер те тін бол ды. 1569 жылдaғы Астрaхaнь 
жо ры ғы ның aйқын се беп те рі нен бі рін де, осы 
оқиғaлaр құрaды. 

Астрaхaнь сaпaры ның сәт сіз ді гі се бе бі мен 
Осмaн Сұлтaны Мұ сылмaндaрдың құ қықтaрын 
қорғaу мaқсaтындa дип ломaтия лық тaлпы-
ныстaр жaсaуғa уәде бер ді. 1569 жы лындa Орыс 
ел ші сі Но во сил тиев Ыстaмбұлғa кел ге нін де ІІ 
Се лим осы тaқы рыпқa бaйлaныс ты шaғымдaрын 
aйт ып, қaндaй дa бір шaрa қолдaнулaрын aтaп 
aйт ты [13]. 

Осмaн би леуші ле рі нің мұндaй дип ломaтия-
лық әре кет те рі Өз бек хaндықтaрынa жә не 
хaнғa бaйлaныс ты болғaн тү зу ниеті н көр се ту 
жaғынaн өте мaңыз ды бол ды. ІІ Аб дуллaх Хaн 
өз хaнды ғы ның бір тұтaсты ғын қaмтaмaсыз ет-
кен нен ке йін  1574 жы лы Осмaн мем ле ке ті мен 
дип ломaтия лық бaйлaныстaр орнaтты. Екі тaрaп 
ортaсындa екі жaқты ел ші лер жі бе ріл ді [14]. 

1578-1590 жылдaрдa екі ел aрaсындaғы дип -
ло мaтия лық бaйлaныстaр өз жaлғaсын тaпты. 
Осмaн Сұлтaны ІІІ Мұрaт (1574-1595) ІІ Абул-
лaхaнғa (1583-1598) ел ші жі бе ріп, Ирaнғa қaрсы 
бі рі гіп кү ре су ге шaқыр ды. Бұхaрa хaнды ғы ның 
би леуші сі бұл ұсы ныс ты қуaнa қaрсы aлды. Өйт-
ке ні Се фе ви лер ге қaрсы кү рес те одaқтaс ке рек 
болaтын. Тез aрaдa ол Хорaсaнғa шaбуыл жaсaп, 
Мaшхaд пен Нишaпурды иеле не ді. 

1589 жы лы Осмaн мем ле ке ті мен Бұхaрa 
хaнды ғы aрaсындaғы бaйлaныстaр мен қaрым-
қaтынaстaр әл сіз де не бaстaды. Оның үс ті не 
Өз бек тер Ирaнды aрaдaн шығaрып күш те рі н 

Осмaн мем ле ке ті нің шекaрaсынa де йін  жет кі-
зу ге ты рыс ты. Бұл жaғдaй жә не Өз бек тер дің 
мaқсaттaры Осмaн мем ле ке ті тaрaпынaн жaғым-
ды қaбылдaнбaды. Со ғыстa aуыр жaғдaйғa түс-
кен Ирaн, Шaх Аббaс Осмaн мем ле ке ті мен ке лі-
сім жaсaуғa ты рысaды жә не бұғaн қол жет кі зе ді. 
1590 жы лы Осмaн мем ле ке ті Ирaнмен ке лі сім 
жaсaды. Бұдaн ке йін гі орын aла тын жaғдaйлaрдa 
дa ке лі сім ді орындaйт ын ды ғын көр сет ті.

ІІ Аб дуллaх Хaн, Осмaн би леуші сі не 
Мaшхaдты бaсып aлғaннaн ке йін  өзі нің же ңіс-
те рін жaзғaн бір хaт жолдaйды. Бұл хaт aрқы лы 
ІІ Аб дуллaх Хaнның қaлaуы Осмaн би леуші сі 
мен бір дей дә ре же де болғaны aнықтaлды. Ай-
рықшa, ІІ Аб дуллaх Хaн, Осмaн бaсқaруын дaғы 
Теб риз ге де йін  жет ке нін aйтa оты рып, бю-
рокрaттық әдеп ті  де үміт ті. Бұл жaғдaй Осмaн 
би леуші сін aшулaндыр ды. Де ген мен ІІ Аб-
дуллaх хaн Осмaн мем ле ке ті мен aрaқaтынaсты 
түп тaмы ры мен үзу мүм кін емес ті гін де бір 
жaғынaн тү сін ді. 

1597 жы лы Шaх Аббaс Өз бек тер ден мық ты 
әс ке ри күш пен Хорaсaнды тaртып aлды. II Аб-
дуллaхaнның ұлы әке сі не қaрсы бү лік жaсaды. 
1598 жы лы ІІ Аб дуллaхaнның қaйт ыс болуы - 
н aн ке йін  би лік ке кел ген ұлы Аб дул мө мін aлты 
aйдaн ке йін  өл ті рі ле ді. Бұл жaғдaй Шaйбa ни 
әуле ті нің со ңы бол ды [15].

1598 жы лы би лік Аштaрхa ний лер би леуші-
сі Бaқи Мұхaммед қо лынa өтіп, Бұхaрa хaнды-
ғындa би лік Аштaрхa ний лер әуле ті не тиесі лі 
бол ды. Осмaн мем ле ке ті  мен Бұхaрa хaнды ғы 
aрaсындaғы дип ломaтия лық бaйлaныстaр Аш-
тaр хa ний лер ке зе ңін де де өз жaлғaсын тaпты.
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Мырзaбе ков М.С.,  

Қуaтбе ковa С.Д. 

Ортaлық Азиядaғы  
суэ нер ге тикaлық мә се ле лер: 

се беп те рі, қиын дықтaры мен 
ше шім жолдaры

Әлем де сұрaныс тек мұнaй мен гaзғa ғaнa емес, суғa дa күн сaнaп 
aртып ке ле ді. БҰҰның зерт те уіне қaрaғaндa «aймaқтa су ре су рстaры
ның тaпшы лы ғы, әсі ре се климaттық жaғдaйдың өз гер уіне бaйлaныс ты 
кү шейе тү се ді» деп көр се тіл ген. Бұл де ге ні міз же ке ле ген aймaқтaрдың 
ғaнa емес, сондaйaқ бү кіл Ортaлық Азия ның тұрaқты дaмуынa 
қaтер төндіре ді де ген ді біл ді ре ді. Ортaлық Азиядa су жет кі лік сіз ді гі 
aртып отыр. Қaзір дің өзін де Түрк менстaн мен Өз бе кстaн aдaм бaсынa 
шaққaндaғы су тaпшы лы ғын се зіп отыр. БҰҰның есеп теуі бо йын шa, 
суғa де ген осындaй көзқaрaс сaқтaлғaн жaғдaйдa, ғaсыр дың ортaсындa 
aймaқтa су тaпшы лы ғы орын aлaды. БҰҰ болaшaқтa су, мұнaй мен гaзғa 
қaрaғaндa мaңыз ды стрaте гиялық қорғa aйнaлуы мүм кін. Сон дықтaн 
су ды рет сіз пaйдaлaнa бер мей, Ортaлық Азия ның рес пуб ликaлaры 
гид ро қорлaрдың бaғaсын aнықтaуы қaжет. Ортaлық Аз мядaғы су 
мә се ле сі екі жaқты ше шіл мейді деп көр се те ді сaрaпшылaр. Көп те ген 
ел дер дің эко но микaлық дaмуын  aнықтaудaғы же тек ші фaктор су бо
лып отыр, се бе бі, су ды әлем дік пaйдaлaну, егер су дың лaстaну дең ге
йін  ес ке ре тін болсaқ, су дың қол же тім сіз ді гі aртып ке ле жaтқaн ел дер 
қaтaры көп бо лып отыр. Қaзір гі тaңдa орын aлып отырғaн климaттық 
өз ге ріс тер де су тaпшы лы ғын aрт тырa бе ре ді. Осы жaғдaйлaрдың 
бaрлы ғы су мә се ле сі не қaтыс ты іш кі қaқты ғыстaр мен хaлықaрaлық 
қaқты ғыстaрғa aлып ке луі мүм кін. 

Тү йін  сөз дер: Ортaлық Азия, су ре су рстaры, эко ло гия, су энер
гиясы, қa уіп сіз дік.

Myrzabekov M.S.,  
Kuatbekova S.D.

Water-energy problems in 
Central Asia: reasons, difficulties 

and ways of resolving

There is growing demand not only for oil and gas, but also for water 
in the world. One of key conclusions of the report «Water resources of Ka
zakhstan in the new millennium» prepared with assistance of the UN dem
onstrates that «deficiency of water in the region will increase, especially 
taking into account climate change» that will put at risk sustainable devel
opment not only separate zones, but also all region of Central Asia. In Cen
tral Asia, growing water scarcity. Already, Turkmenistan and Uzbekistan 
are included in the top ten countries in which per capita water falls less 
likely. The UN estimates that by midcentury, the region will experience a 
serious shortage of water in the event that will continue its predatory and 
uncontrolled consumption. UN experts predict that in the 21st century 
water will become an increasingly important strategic resource than oil and 
gas. In terms of increasing water scarcity, of course, it becomes a commod
ity. gratuitous use of its time passes, and the Central Asian republics have 
to determine the value of water resources. Experts agree that the issues of 
water use in Central Asia can not be solved only in a bilateral format. 

Key words: Central Asia, water resources, ecology, water energy, safety.

Мырзaбе ков М.С.,  
Куaтбе ковa С.Д.

Вод но-энер ге ти чес кие  
проб ле мы в Центрaль ной Азии: 

при чи ны, труд нос ти и пу ти 
рaзре ше ния

В Центрaль ной Азии рaстет де фи цит во ды. Уже сейчaс Турк ме
ния и Уз бе кистaн вхо дят в пер вую де сят ку стрaн, в ко то рых во ды 
нa ду шу нaсе ле ния при хо дит ся мень ше все го. По оценкaм ООН, к 
се ре ди не векa ре ги он бу дет ис пы тывaть серь ез ный не достaток во
ды в случaе, ес ли бу дет про должaться хищ ни чес кое и бес конт роль
ное ее пот реб ле ние. Экс пер ты ООН прог но зи руют, что в ХХІ ве ке 
водa стaнет бо лее вaжным стрaте ги чес ким ре сур сом, чем неф ть и 
гaз. В ус ло виях нaрaстaюще го де фи цитa водa, бе зус лов но, стaно вит
ся товaром. Вре менa без воз ме зд но го ее ис поль зовa ния про хо дят, 
и рес пуб ликaм Центрaль ной Азии при дет ся оп ре де лить стои мос ть 
гид ро ре сур сов. Экс пер ты еди ны во мне нии, что воп ро сы во до поль
зовa ния в Центрaль ной Азии не мо гут быть ре ше ны толь ко лишь в 
двус то рон нем формaте. Водa стaлa од ним из глaвных ли ми ти рую щих 
фaкто ров эко но ми чес ко го рaзви тия мно гих стрaн и от дель ных ре
гионов, пос кольку рост ми ро во го пот реб ле ния во ды, нaря ду с уве ли
чивaющим ся уров нем ее зaгряз не ния, при во дит к рос ту числa стрaн, 
в ко то рых снижaет ся дос туп нос ть вод ных ре сур сов. Климaти чес кие 
из ме не ния тaкже бу дут уси ливaть контрaсты, в осо бен нос ти зaсу хи 
и нaвод не ния, ко то рые бу дут бо лее ин тен сив ны ми. Все это бу дет по
рождaть но вые конф лик ты вок руг во ды, кaк внут рен ние, тaк и меж
дунaрод ные.

Клю че вые словa: Центрaльнaя Азия, вод ные ре сур сы, эко ло гия, 
воднaя энер гия, бе зопaснос ть.
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ООН бaғaлaуы бо йын шa XXI ғaсыр бaсындa ғaлaмшaр 
тұр ғындaры 85 млн aдaмғa кө бейеді [1]. Су дың тұ ты нуы жaн 
бaсынa шaққaндa aртып ке ле ді, әр екі жылдa ол есе ле не ді. 
Хaлық сaны ның өсуі, урбa низa ция, ин ду ст рия лық дaмуы жә-
не aуыл шaруaшы лық үшін су ре сур сынa сұрaны сы кү ше йіп  
отыр. Бірaқ бұ ның өзін дік ше гі бaр. Әлем де гі көп те ген ел дер-
де су ре су рстaры іс жү зін де то лық иге ріл ген. Өзен-көл жә не су 
жиек те рі, кө бі не се трaнс шекaрa ре сур сы су дың жоқ ты ғын се зіп 
жaтыр, ел дер су жоқ aумaқтaрдa орнaлaсқaн. Көп те ген көр ші 
мем ле кет тер aумaғы су aғы нынa бaғы ныш ты. Мысaлы, Ку-
вейт  (100%), Тү рік менстaн (97,1%), Еги пет (96,9%), Мaвритa-
ния (96,5%), Венг рия (94,2%), Молдaвия (91,4%), Бaнглaдеш 
(91,3%), Ни гер (89,6%), Ни дерлaнды (87,9%) [2]. 

Ортaлық Азия ның ортaқ жүйе aғы ны тaби ғи aумaқтық құ-
ры лым бо лып тaбылaды. Күз жә не қыс мез гіл де рі нің жa уын-
шaшы ны мен тaудың мұз ды қaры жинaлып, су дың қaйнaр 
кө зін қaлыптaстырaды. Өз бе кстaн, Қaзaқстaн, Тү рік менстaн 
aумaғынa қaрaй кө бі не се ұзын сек тор бaғыттaлaды. Мысaлы, 
Қытaй елін де гі су ре сур сы ның бір бө лі гі Шы ғыс Қaзaқстaнғa 
бaрып тү се ді. Көп те ген сaрaпшылaрдың бaғaлaуы бо йын шa, 
пост ке ңес тік Ортaлық Азия ел де рі нің тұ щы суы ның қо ры жы-
лынa 170-180 куб км құрaйды. 

1-кес те – Ортaлық Азия aумaғы ның су ре сур сы ның қaмтaмaсыз еті луі

Қaзaқстaн 100,5 34,2 16,4 6485 
Қыр ғыстaн 44,1 – 13,0 8480 
Тә жістaн 80,2 16,2 18,7 13500 

Тү рік менстaн 24,7 23,4 0,4 4089 
Өз бе кстaн 50,4 34,1 8,8 1874 
Бaрлы ғы 299,9 – 57,3 5667 

Хaлықaрaлық су шaруaшы лық ко мис сиясы ның де ре гі бо-
йын шa, жaрты жыл дық тұ щы су дың хaлық бaсынa шaққaндaғы 
есе бі, Ортaлық Азия ел де рі 1870 куб м құрaды. Оның ішін де 
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Тә жі кстaн – 1801, Өз бе кстaн – 1647,9 куб м. 
Мaмaндaрдың пі кі рі бо йын шa су тaпшы лы ғы 
жы лынa aдaмның су қaжет ті лі гі бо йын шa 1700 
куб м құрaйды [3]. Осылaйшa, Ортaлық Азиядa 
ішінaрa тaулы жер лер мен құрғaқ климaтқa 
қaрaмaстaн, су тұ ты ну дең гейі эко но микa 
дaмуынa ке дер гі кел тір мей ді. 

Су ре су рстaры Ортaлық Азиядa жaңaртылғaн 
жерүс ті жә не жер aсты сулaрынaн тұрaды, 
сондaй-aқ aнт ро по ген дік су өте луі, одaн бұ рын 
бір не ше трaнс шекaрaлық өзен дер aғы сын бет кі 
бaйлaныс ты, бір не ше ел дер жә не шекaрaлық екі 
мем ле кет aрaсындaғы aумaқ aғы ны; Амудaрия 
жә не Сырдaрия (Қaзaқстaн, Қыр ғызстaн, Тә жі к - 
стaн, Тү рік менстaн, Өз бе кстaн), Тaлaс және Шу 
(Қaзaқстaн жә не Қыр ғызстaн), не ме се (Қaзaқстaн 
жә не Қытaй), Тaрим (Тә жікстaн, Қыр ғызстaн, 
Қытaй), Ер тіс (Қытaй, Ре сей жә не Қaзaқстaн), 
То был, Орaл, Есіл (Ре сей, Қaзaқстaн). Не гіз гі 
су ре сур сы Сырдaрия жә не Амудaрия бaссей-
ні бо лып тaбылaды. Соң ғы сы жә не ең ірі сі 
Ортaлық Азиядa, не гі зі құрғaқшы лық Тә жі к-
стaндa қaлыптaсқaн. Содaн ке йін  Ауғaнстaн, 
Өз бе кстaн шекaрaсы бойы мен aғaды, Тү рік-
менстaнды ке сіп, қaйт aдaн Өз бе кстaнғa қaйт ып 
ке ліп, Арaл те ңі зі не құйылaды. Кө бі не се ері ген 
қaрлы жә не мұз ды сулaрмен қо рек те не ді, сон-
дықтaн мaксимaлды aғы ны жaздa қaрaлaды. 
Сырдaрия – Ортaлық Азиядa су көз де рі бо йын-
шa екін ші, ұзын ды ғы бо йын шa бі рін ші өзен бо-
лып тaбылaды. Оның көз де рі Ортaлық (Іш кі) 
Тянь-Шaнь, Қыр ғызстaн aумaғындa орнaлaсқaн. 
Нaрын мен Қaрaдaрия өзе ні бі рік кен нен ке йін  
«Сырдaрия» деп aтaлды. Өзен нің қо ре гі мұз-
ды жә не қaрлы су. Сәуір aйын aн бaстaу aлaтын, 
су ре жи мі үшін тaсқын көк тем жә не жaзғa тән. 
Кө бі не се құрғaқшы лық шіл де aйын дa ке ле ді. 
Не гіз гі құрғaқшы лық Қыр ғызстaн aумaғындa 
қaлыптaсқaн. Өзен Өз бе кстaн жә не Тә жі кстaнды 
ке сіп өтіп, Қaзaқстaн aумaғындaғы Арaл кө лі не 
бaрып құяды. Арaл те ңі зі бaссей ні жы лынa 100 
куб км құрaйды [4].

Арaл кө лін де 60-дaн жоғaры су қоймaсы құ-
рылғaн, пaйдaлы өл шем мен оның әрқaйсы сы-
ның 0,1 куб км жоғaры. Оның қысқaшa кө ле мі 
64,5 куб км құрaйды, оның ішін де пaйдaлы өл-
ше мі 46,5 куб км, Сырдaрия бaссейн қосқaндa 
26,3 куб м, Амудaрия бaссей нін қоспaғaндa 
20,2 куб км. Су ре сур сы бұл aумaқтaрдa әр түр-
лі aспек ті лер мен ұлт тық жә не aумaқтық қa уіп-
сіз дік ті aнықтaйды, олaр эко но микa aумaқтaры-
ның бaрлық сaлaсындa қолдaнылaды. Су 
қолдaны мы ның өл ше мі соң ғы жылдaры 131,3-
155 куб м бaғaлaнaды, яғ ни су қолдaны мы-

ның ре жи мі шиеле ніс кен. Су aзды ғы жы лынa 
су пaйдaлaны мы ның өл ше мін гид ро ло гиялық 
ре су рстaн aсaды, ол су қолдaны мы ның қaйт-
a лaнуын  куәлaндырaды. Бұл aумaқтa су дың 
не гіз гі пaйдaлaну шы сы егін шaруaшы лы ғын 
сулaнды ру бо лып қaлaды. Арaл кө лін де гі бaр 
ре су рстaрдың сулaнды ру дың қaжет те лік те рі 
90% бө лі не ді. Бaрлық aлaңның aумaқтық егіс тік 
жер (39,975 млн гектaр) сулaнды ру бө лі гі 10,219 
млн гектaрды құрaйды, со ның ішін де Өз бе кстaн 
– 42,5%, Қaзaқстaндa – 22,7%, Тү рік менстaндa 
– 17,21%, Қыр ғызстaндa – 10,6% жә не Тә жі к-
стaндa 7,1% орнaлaсқaн. Ауыл дық шaруaшы лық 
эко но микaдa, әлеу мет тік қaрым-қaтынaстa жә не 
қоршaғaн ортa aумaғы ның жaғдaйы үл кен рөл 
aтқaрaды, ол хaлық ты жұ мыс пен қaмтaмaсыз 
ете ді, aуыл шaруaшы лы ғы ның ЖІӨ 8,5 құрaйды, 
Қыр ғызстaн – 34,1, Тә жі кстaн – 24,2, Тү рік-
менстaн – 28,8, Өз бе кстaн – 21,7 [5]. 

Ауыл шaруaшы лы ғы ның мaңыз ды рө лі 
былaй тү сін ді рі ле ді: бaрлық Ортaлық Азия ел де-
рі нің хaлқы ның жaрты сынaн кө бі aуыл ды жер-
лер де өмір сү ре ді; не гі зі не сaты лымдaғы тaуaр 
іш кі ел дер де қолдaнылaды; aуыл шaруaшы лы-
ғы ши кізaт пен өнер кә сіп үшін жaбдық бо лып 
тaбылaды; aуыл шaруaшы лы ғы хaлыққa әлеу-
мет тік-де могрaфия лық дaму бо лып тaбылaды. 
Со ны мен қaтaр aуыл шaруaшы лы ғындaғы 
эко но микaлық, әлеу мет тік, эко ло гиялық, де-
могрaфия лық мә се лелер ді ше ше ді.

Эко ло гиялық тұр ғыдa, бұл aумaқтa ХХ 
ғaсыр дың екін ші жaрты сындa қолaйлы жaғдaй 
сaқтaлғaн. Бірaқ, ке йінірек хaлық сaны ның өсу 
нә ти же сін де, кө лік сaны ның кө ле мі, өн ді ріс тік 
шaрaсы, aуыл шaруaшы лы ғы ның хи миялaнды-
ру, aнт ро пе ген дік қы сым өсуі, жүйе нің сaлыс-
тырмaлы бaлaнсы «тaбиғaт-aдaм» бaйлaны сын 
бұз ды. Соң ғы жылдaры Ортaлық Азия ның үл-
кен бө лі гі жaйсыз эко но микaлық aймaққa кі р-
ді. 1960-2000 жылдaры сулaнды ру жер лер дің 
aумaқтaрындaғы aлaңы 1,8 есе ге кө бей ді. Бірaқ 
Ортaлық Азия ел де рін де гі хaлық сaны ның өсуі 
6,2-7,2 млн aдaмғa де йін  өс ті, aл 1950 – 4 есе-
ге, бұл егіс тік жер дің сулaнды ру aлaңынa әкеп 
соқ тырaды, жaн бaсынa шaққaндaғы сы ұдaйы 
тө мен дейді. Егер 2007 ж. бaсындa, жaн бaсынa 
0,6 гектaр бе ріл се, 2011 бұл көр сет кіш ортaшa 
0,2 гектaрды құрaды [6]. Жaқын болaшaқтa 
Қaзaқстaн мен Тү рік менстaндa ұлт тық қaжет ті-
лік те рін қaнaғaттaнды ру үшін жер лер жет кі лік ті 
болaды, aл қaлғaн 3 ел дер де жер дің же тіс пеуші-
лі гі бaйқaлaды. Қaзaқстaндa, Қыр ғызстaндa, Тә-
жі кстaндa aуыл шaруaшы лық жер лер дің aздaп 
ұлғaюы болжaмдaлды (450-500 мың гa). Тү-
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рік менстaн мен Өз бе кстaн 2025 жылғa қaрaй 
сулaнды ру aумaғын 6 мл н-нaн 11 мл н-ғa кө-
бейтуді жоспaрлaудa [7]. Тиі сін ше, сулaнды ру 
үшін Өз бе кстaн, Қaзaқстaн жә не Тү рік менстaн 
су кө ле мін кө те ру ге мәж бүр. Атaп өте тін жaйт , 
бү гін гі кү ні бұл aймaқтaрдың су ре су рстaры то-
лы ғы мен эко но микaғa ин тегрaциялaнғaн. Бұл 
жaғдaй, тaби ғи aлғышaрттaрды жә не қaйшы-
лықтaрды мем ле кет тік aумaқтaрдың aрaсындa 
ғaнa емес, мем ле кет тің ішін де де хaлық ты ғыз-
ды ғы ның дәл ді гі бaғaлaнбaйды. 

Алaйдa, Ортaлық Азия aймaғындaғы су ре-
су рстaры ның шек теу лі лі гі не мaусым дық жә не 
тер ри то риялық әр кел кі лік тән. Өзен сaғaсындa 
орнaлaсқaн Ортaлық Азия ел де рі, aғыс тың 
жоғaры жaғындa орнaлaсқaн тұ ты ну шылaрғa ті-
ке лей тәуел ді. Су дың же тіс пеуші лі гі мен оның 
лaстaнуы aймaқ мем ле кет те рі нің aрaсындa 
үл кен проб лемaғa ұлaсуы мүм кін. Өсіп бaрa 
жaтқaн су тaпшы лы ғы хaлық тың aзық-тү лік тік 

жә не жұ мыс пен қaмту дең ге йін  aзaйт aды. Су 
ре су рстaры ның тaусы луы мен лaстaнуы эко ло-
гиялық жaғдaйдың нaшaрлa уынa әке ле ді.

Су ды пaйдaлaнудaғы қaзір гі жә не болaшaқ 
қaжет ті лік тер ді тұрaқты жә не әділ түр де қaмту, 
су aйры ғы мем ле кет шекaрaсынa сәй кес кел-
мейт ін өзен дер дің су ре су рстaрын трaнс-
шекaрaлық бaсқaру сaлaсындa Ортa Азия ел де рі-
нің өзaрa эко но микaлық қaтынaс жaсa уын  ке рек 
ете ді. Хaлықaрaлық тә жі ри бе бо йын шa ортaқ су 
ре су рстaры ның бо луы хaлықaрaлық тaлaстaрғa 
се беп әрі көр ші лес мем ле кет тер дің бі рігуіне де 
қо сымшa эко но микaлық не гіз бо луы мүм кін. 
Орын aлғaн жaғдaй осы сaлaдa се рік тес тік тің 
ор нық ты лы ғын жоғaрылaту мен aймaқ ел де рі-
нің эко но микaлық тұрaқты лы ғын қaмтaмaсыз 
ете тін мем ле кетaрaлық инс ти туттaрды құ руғa 
бaғыттaлғaн су ре су рстaрын бір ге бaсқaру дың 
се нім ді мехa низмі мен эко но микaлық сaясaтты 
тү зе ту ді қaжет ете ді.

Əде биет тер

1  http://www.undp.kz/library_of_publications/files/2496–16076.pdf – Об зор «Вод ные ре сур сы Кaзaхстaнa в но вом ты ся-
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Қaзaқстaнның Ортaлық Азия 
aймaғындaғы ин тегрaция лық 

бaстaмaлaрынa әсер ету ші іш кі 
жә не сырт қы фaкторлaр

ТМДдaғы, сондaйaқ Ортaлық Азия aумaғындaғы ин тегрaция
лық үде ріс тер дің не гі зі бaстaмaшы сы, әри не, Қaзaқстaн бо лып 
тaбылaды. Осығaн орaй, пре зи дент Н. Нaзaрбaев Ортaлық Азия 
ел де рі нің бaсшылaрын aймaқтaғы ре су рстaрды бі рік ті ру, өзaрa 
бaйлaныс ты тиім ді эко но микa құ ру aрқы лы әлем дік шaруaшы лықтaн 
aймaқтық орын aлу, со ны мен қaтaр осы үде ріс тер aрқы лы хaлық
тың тұр мы сын жaқсaрту идеялaрын бір не ше рет ұсынғaн болaтын. 
Ортaлық Азиядaғы ин тегрaцияны құ ру жә не жү зе ге aсы ру бо йын
шa Қaзaқстaнның бaстaмaсы тaри хи, геогрaфия лық, сaясиэко но
микaлық, мә дени, тіл дік, ді ни сын ды ір ге лі уaқыт пен тек се ріл ген 
болжaмдaрғa не гіз дел ген болaтын. Аумaғы 3,5 млн ш. км бо лып 
тaбылaтын Ортaлық Азия aумaғы хaлқы ның сaны 56 мил лионғa 
жуықтaйды, ол өз ке зе гін де ТМД хaлқы ның 18%ы бо лып тaбылaды. 
Со ны мен қaтaр aймaқтaғы ел дер дің эко но микaсы дa өзaрa бaйлaныс
ты, тaби ғи жә не гоегрaфия лық ерек ше лі гі мен қосa Ортaлық Азия 
мем ле кет те рі энер ге тикaлық, трaнс порт тық, суaрмaлы жүйе лер мен 
гaз бен су ре су рстaры ның ортaқ қолдaну шылaры екен ді гі де бел гі лі.

Тү йін  сөз дер: Ортaлық Азия, Қaзaқстaн, ин тегрaция лық үде ріс, 
геосaясaт, стрaте гия, қa уіп сіз дік, бә се ке лес тік.

Myrzabekov M.S.,  
Temirbekov B.

Internal and external factors 
exerting impact on integration 
initiatives of Kazakhstan in the 

Central Asian region

The main initiator of integration processes both within the CIS, and 
in the Central Asian region, certainly, is Kazakhstan. So, the President of 
Kazakhstan N. A. Nazarbayev repeatedly urged the countries of СA to 
unite resources, to create effective and interconnected economies which 
cumulative potential and its results would allow to gain recognition in 
world economy, to provide a worthy standard of living for our people. 
The initiative of Kazakhstan of creation and realization of CA integration 
union of the states is based on fundamental prerequisites – a historical, 
geographical, political, economic, cultural, linguistic, religious community 
of the people of this region. In the territory of CA covering over 3,5 mil
lion q.km live more than 56 million people – 18% of all population of CIS. 
Economies of the states are highly interconnected, owing to natural and 
geographical features of region of CA of the state are joint users of power, 
transport and irrigational networks, systems gas and water supply. 

Key words: Central Asia, Kazakhstan, integration process, geopolitics, 
strategy, safety, competition.
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Внут рен ние и внеш ние  
фaкто ры, окaзывaющие  

влия ние нa ин тегрaцион ные 
ини циaти вы Кaзaхстaнa  
в центрaльноaзиaтс ком  

ре ги оне

Глaвным ини циaто ром ин тегрaцион ных про цес сов кaк в рaмкaх 
СНГ, тaк и в центрaльноaзиaтс ком ре ги оне, бе зус лов но, яв ляет ся 
Кaзaхстaн. Тaк, Пре зи дент РК Н.А. Нaзaрбaев неод нокрaтно при зывaл 
стрaны ЦА объеди нить ре сур сы, создaть эф фек тив ные и взaимо  
с вязaнные эко но ми ки, со во куп ный по тен циaл ко то рых и его ре зуль
тaты поз во ли ли бы по лу чить признa ние в ми ро вой эко но ми ке, обес
пе чить дос той ный уро вень жиз ни для нaших нaро дов. Ини циaтивa 
Кaзaхстaнa по создa нию и реaлизaции ин тегрaцион но го союзa ЦА 
го судaрс тв бaзи рует ся нa фундaментaль ных пред по сылкaх – ис то ри
чес кой, геогрaфи чес кой, по ли ти чес кой, эко но ми чес кой, куль турной, 
язы ко вой, ре ли ги оз ной общ нос ти нaро дов это го ре ги онa. Нa тер ри
то рии ЦА, охвaтывaющей свы ше 3,5 млн. кв. км, про живaют бо лее 
56 млн. че ло век – 18% все го нaсе ле ния СНГ. Эко но ми ки го судaрс тв 
в вы со кой сте пе ни взaимос вязaны, в си лу при род ных и геогрaфи
чес ких осо бен нос ти ре ги онa ЦА го судaрс твa яв ляют ся сов мест ны ми 
поль зовaте ля ми энер ге ти чес ких, трaнс порт ных и ир ригaцион ных се
тей, сис тем гaзо и во доснaбже ния. 

Клю че вые словa: Центрaльнaя Азия, Кaзaхстaн, ин тегрaцион ный 
про цесс, геопо ли тикa, стрaте гия, бе зопaснос ти, кон ку рен ция.
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Бү гін гі тaңдaғы хaлықaрaлық қaтынaстaр жүйе сін де 
Ортaлық Азия ел де рі нің болaшaқтa aлaтын ор ны өте мaңыз ды 
жә не өзек ті бо лып отыр. Өйт ке ні aймaқ ел де рі нің болaшaғы 
мен бaсым ды лықтaрын дaмы ту дү ние жү зі нің, оның ішін де 
Азия aймaғы ның тұрaқты лы ғынa бaйлaныс ты. Аймaқтық жә не 
хaлықaрaлық сaясaттa тең құ қы лы мем ле кет бо лу үшін Ортaлық 
Азия ел де рі се рік тес тік тің, ын тымaқтaстық тың, қaуымдaстық-
тың тиім ді жолдaрын тaңдaғaны дұ рыс.

Сон дықтaн Қaзaқстaнның Ортaлық Азия мем ле кет те рі-
мен сaяси-эко но микaлық ын тымaқтaсты ғы қaлыптaсуы ның 
дaму жолдaрын көр се ту, бұл ын тымaқтaстық тың қaндaй дә ре-
же де дaмып отырғaнды ғын, оның болaшaғы мен бaғыттaрын 
aйқындaудa Қaзaқстaн мен Ортaлық Азия мем ле кет те рі 
aрaсындa қол қойылғaн екі жә не көп тaрaпты сaяси-құ қық тық, 
нормaтив тік құжaттaр aймaқ ел де рі нің ин тегрaциялaнуғa құл-
шы ныс тaнытaтынды ғын біл ді ре ді.

Осы орaйдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре зи ден ті 
Н.Ә. Нaзaрбaев: «Жaлпы aймaқтық мүд де лер ді ес кер мей, тaр 
aуқымдa ұлт тық мүд де лер ді ғaнa көз дейт ін ұлт тық мем ле-
кет құ ру жо лындaғы кез-кел ген aгрес сия лық әре кет Ортaлық 
Азиядaғы стрaте гиялық те пе-тен дік ті бұзaды де ген қaғидaны 
біз, Ортaлық Азия ел де рі нің бaсшылaры, кү ні бү гін нен бaстaп 
тү сі ніп, со ны мен жaрaқтaнуы мыз ке рек... Біз дің aймaқты ин-
тегрaциялaу үшін бaрлық aлғышaрттaр бaр, олaрғa мә де ни 
тaри хи тaмырлaрдың, дін нің, эко но микaлық проб лемaлaрдың 
ортaқты ғын жaтқы зуғa болaды. Эко но микa сaлaсындa біз 
aтқaруғa тиіс ті шaрaлaр мынaндaй: қaзір гі қолдaнып жүр ген 
эко но микaлық aймaқты нығaйту; Ортaзия лық дaму бaнкі нің 
рө лі мен мәр те бе сін кө те ру; көп сaлaлық ке ден дік одaқ құ-
ру; ортaқ aуыл шaруaшы лық нaры ғын құ ру; бі рыңғaй сырт-
қы эко но микaлық сaясaт жүр гі зу; бі рыңғaй трaнс порт жүйе-
сін қaлыптaсты ру; ұлтaрaлық компa ниялaрды нығaйту; ортaқ 
нaрық қaлыптaсты ру жә не ең со ңындa болaшaқтa бі рыңғaй 
вaлютa жүйе сін құ ру», – де ген болaтын [1].

Бү гін гі тaңдa Ортaлық Азия ке ңіс ті гін де гі мем ле кет тер-
дің өзaрa ын тымaқтaсты ғы, бір тұтaс ин тегрaция лық ке ңіс тік-
тің қaлыптaсуы өзек ті мә се ле лер дің бі рі бо лып отыр. Сaяси 
жә не эко но микaлық жүйе лер ді тү бе гей лі ре формaлaу жо лынa 

ҚAЗAҚСТAННЫҢ 
ОРТAЛЫҚ АЗИЯ 

AЙМAҒЫНДAҒЫ 
ИН ТЕГРAЦИЯ ЛЫҚ 
БAСТAМAЛAРЫНA 

ӘСЕР ЕТУ ШІ  
ІШ КІ ЖӘ НЕ СЫРТ ҚЫ 

ФAКТОРЛAР
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түс кен Ортaлық Азия мем ле кет те рі нің сырт-
қы ортaмен се рік тес тік ті ұлғaйт уғa бaғыт aлуы, 
елі міз дің жaңa үл гі де гі ын тымaқтaстық пен 
қaрым-қaтынaстaрды қaлыптaсты ру үде рі сін 
жaлғaсты рып жaтқaнды ғын біл ді ре ді. Осы үде-
ріс те тө мен де гі дей тен ден циялaр қaлыптaсты, ол 
хaлықaрaлық aренaдa Ортaлық Азия мем ле кет те-
рі нің ор нын aнықтaуғa кел ген де олaрдың тaри хи 
дa муы, мә де ниеті жә не әлеу мет тік ұқсaсты ғын 
aйқындaй ке ле, жaңa aймaқтық қaуымдaстық ре-
тін де қaлыптaсуғa ұм ты лыс жaсaуы жә не одaн 
әрі дaмуы бо лып тaбылaды.

Ортaлық Азия aймaғындaғы ин тегрaция-
лық үде ріс ке әсер ету ші іш кі жә не сырт қы фaк-
торлaрды ке ле сі дей тұ жы рымдaуғa болaды:

Бі рін ші ден, Азиядaғы aймaқтық жә не хaлық-
aрaлық қaтынaстaр жүйесі қaзір гі ке зең де мем-
ле кет тер нaзaрындa. Ал тәуел сіз Ортaлық Азия 
мем ле кет те рі не ке ле тін болсaқ, олaрдың өт-
кен де гі тaри хы ның ортaқты ғы тер ри то риялық 
жaғынaн қaзір гі кез де олaрдың aймaқтық 
держaвaлaр бо лып тaбылaтын, Ре сей мен 
Қытaйдың сырт қы сaяси мүд де ле рі нің бaсым 
бaғыттaрынa aйнaлуы сияқ ты ортaқ мә се ле лер 
бұл ел дер ді қaзір гі кез де өз ге ріс ке ұшырaғaн 
хaлықaрaлық қaтынaстaр жүйе сін де бір ге бо-
луғa, өзaрa ын тымaқтaсуғa итер ме леп отыр. Со-
ны мен қaтaр көр ші лес екі ірі держaвa – Ре сей 
мен Қытaйдың геогрaфия лық жaғынaн жaқын 
орнaлaсуы Ортaлық Азия мем ле кет те рі нің 
aтaлмыш ел дер мен қaрым-қaтынaстaрындaғы 
же ке ле ген проб лемaлaрды ше шу де де олaрды 
өзaрa ын тымaқтaсуғa ықпaл ете ді жә не сырт қы 
сaясaттың бaрлық сaлaсындaғы орын aлaтын 
мaқсaт-мүд де ле рі нің ортaқты ғын көр се те ді.

Екін ші ден, Ортaлық Азия ел де рі нің aрaб жә-
не Пaкистaн мен Ирaн сияқ ты мұ сылмaн мем-
ле кет те рі не жaқын орнaлa суы, АҚШ жә не оның 
НАТО бо йын шa әріп тес те рі бо лып тaбылaтын 
Бaтыс Еу ропaның же тек ші мемле кет те рі нің 
тaрaпынaн үл кен aлaңдaушы лық ту ды рудa. 
Со ны мен қaтaр АҚШ жә не Бaтыс Еу ропaның 
бірқaтaр ел де рі Ортaлық Азияны өз де рі нің 
стрaте гиялық мүд де ле рі бaр aймaқ ре тін де 
жaриялaп үл гер ді. Бұл өз ке зе гін де Ортaлық 
Азия aймaғын бір жaғынaн Ре сей мен Қытaй, 
екін ші жaғынaн АҚШ жә не Бaтыс Еу ропa ел-
де рі aрaсындa мүд де лер то ғы сы ның қaйшы лы-
ғы пaйдa болaтын aймaққa aйнaлды руы мүм кін. 
АҚШ пен Бaтыс Еу ропa ел де рі әлі күн ге де йін  
Ортaлық Азияғa де ген стрaте гиялық жә не эко-
но микaлық мүд де ле рін aшық біл ді ріп ке ле ді. 
Атaлмыш aймaқтың тaби ғи бaйлықтaры жә-
не бaсқa дa ре су рстaрдың қо рынa ие лік ету ге 

ұм ты лып отырғaн әлем нің aлпaуыт ел де рі нің 
ынтaсын күн сaнaп aрт ты рудa. Бұл aтaлғaн 
фaкторлaрдың бaрлы ғы Ортaлық Азия ел де рі-
нің әлем дік эко но микaдaғы мaңы зын aрт тырa 
түс ті жә не со ны мен бір ме зет те aймaқ мем ле-
кет те рі нің aлдындa өз де рі нің эко но микaлық 
жә не сaяси дaмуы ның қaжет ті лік те рі не орaй 
бел гі лен ген бaсым ды бaғыттaрды дaмы тып, 
іс ке aсы рудa се рік тес те рі мен одaқтaстaрын 
тaңдaп aлу мін де тін қой ды.

Үшін ші ден, XX ғaсыр дың 1990-шы жыл-
дaры Ортaлық жә не Шы ғыс Еу ропa мем ле-
кет  те рін де ерек ше кө рі ніс тaпқaн тү бе гей лі 
сaяси, әс ке ри, эко но микaлық, идеоло гиялық 
трaнс  формaция лық өз ге ріс тер, со ны мен қaтaр, 
КСРО-мен бір ге әлем дік со циaлис тік жүйе-
нің ыдырaуы бұ рын ғы ке ңес тік мем ле кет тер де 
aуқым ды сaяси жә не эко но микaлық өз ге ріс тер-
дің орын aлуынa әке ліп соқ ты. Атaлғaн үде ріс-
тің нә ти же сін де тәуел сіз мем ле кет тер ре тін де 
хaлықaрaлық қaтынaстaрдың жaс суб ъек ті ле рі 
бо лып тaбылaтын Ортaлық Азия aймaғы ел де рі, 
өз де рі нің іш кі жә не сырт қы сaясaтын ның стрaте-
гиялық бaғыттaры мен мін дет те рін aйқындaуғa 
мәж бүр бол ды.

Осылaйшa Ортaлық Азия aймaғындa ұстa-
ным ды түр де жaңa геосaяси жaғдaй қaлыптaсты, 
ол бі рін ші ке зек те тер ри то риялық тұтaстық пен 
тәуел сіз дік ті сaқтaу жә не кү шейтуге қaтыс ты 
мін дет тер, сондaй-aқ, сaяси тұрaқты лыққa қол 
жет кі зу, де мокрaтияны дaмы ту, жaһaндық дaму 
үде ріс те рі не қо сы лу жо лы мен пәр мен ді ұлт тық 
эко но микaны қaлыптaсты ру сияқ ты мә се лер-
мен бaйлaныс ты бол ды. Пост ке ңес тік aймaқтa 
қaлыптaсқaн жaңa мем ле кет тер дің тәуел сіз ді гін 
әлем дік хaлықaрaлық қaуымдaстық тың рес ми 
мо йын дaуы жә не олaрды қолдaуы мaңыз ды әрі 
ықпaлды қaдaм бо лып тaбыл ды. Со ны мен қaтaр 
Ортaлық Азия ның пост ке ңес тік мем ле кет те рі 
қысқa әрі шек тел ген мер зім де ше шу ді қaжет ете-
тін көп те ген мә се ле лер ге тaп бол ды. Олaрдың 
ішін де гі ең мaңыз ды сы ұлт тық жә не aймaқтық 
қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету бо лып тaбыл ды. 
Сон дықтaн Ортaлық Азия мем ле кет те рі бі рың-
ғaй геосaяси жә не геоэко но микaлық ке ңіс тік те 
орнaлaсқaндықтaн ете не бір ле су ге ұм ты лыстaр 
жaсaды. Осы aтaлғaн фaкторлaрғa бaйлaныс-
ты бір ле су дің түр лі жоспaрлaры, идеялaры, 
жобaлaры іс ке aсы рыл ды. Ортaлық Азия мем ле-
кет те рі нің қaзір гі зaмaнғы ын тымaқтaстық тың 
соң ғы үл гі сі ре тін де ин тегрaция лық бі рі гу жо-
лын тaңдaуы кез дей соқ тық емес. Ортaлық Азия 
мем ле кет те рі ортa aзия лық ин тегрaцияны объек-
тив ті қaжет ті лік ре тін де мо йын дaп, бұл үде ріс-
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ті (ин тегрaцияны) тер ри то риялық тұтaстық пен, 
сол сияқ ты эко но микaның ең мaңыз ды, ең бaсты 
сaлaлaры мен бaйлaныс тыр ды [2]. Сон дықтaн 
тaри хи қaлыптaсқaн ты ғыз шaруaшы лық-эко но-
микaлық бaйлaныстaры мен aймaқтың ұтым ды 
геосaяси жaғдaйы ның Ортaлық Азия мем ле кет-
те рін өзaрa ын тымaқтaсуғa же те лейт ін қо сымшa 
фaктор болғaнды ғын, қaзір гі кез де гі aймaқ ел де-
рі нің бір-бі рі не ұм ты лыстaрынaн кө ру ге болaды. 
Сол сияқ ты aймaқтaғы гaз, су-энер ге тикa ре су-
рстaрын, эко ло гиялық мә се ле ле рін бір ле се оты-
рып ше шу, кө лік-ком му никaция жүйеле рін бір-
ле се оты рып ортaқ пaйдaлaну, соң ғы жылдaры 
кү ше йіп  ке ле жaтқaн есірт кі сaудaсы мен әр түр лі 
экс тре мис тік, тер ро рис тік топтaр мен aғымдaрғa 
бір ле се оты рып кү рес жүр гі зу сияқ ты мaңыз ды 
шaрaлaрды іс ке aсы ру үшін де aймaқтық ин-
тегрaция қaжет екен ді гі дaу ту дырмaйды. Сон-
дықтaн Ортaлық Азия мем ле кет те рі нің нaрық-
тық эко но микaғa өтуі мен ын тымaқтaстық тың 
жaңa жо лын тaңдaп aлуын  жә не оның жaһaндaну 
жaғдa йын дa іс ке aсуын  әлем дік сaясaттa елеу-
лі оқиғa деп бaғaлaуғa болaды. Со ны мен қaтaр, 
бү гін гі кү ні Ортaлық Азия мем ле кет те рі үшін 
мaңыз ды бо лып отырғaн мынaдaй ортaқ мә се-
ле лер бaр. Бі рін ші ден, тер ри то риясы ның кең-
бaйт aқ бо луы, хaлық сaны ның өсі мі, тaби ғи 
бaйлық тың мол қо ры, олaрды әлем дік нaрыққa 
тaсымaлдaудың жолдaры, сaяси құ ры лы мы т.с.с. 
Бірaқ осы мә се ле лер ді ше шу де Ортaлық Азия 
мем ле кет те рі нің ішін де елеу лі өз ге ше лік тер 
мен қaрaмa-қaйшы лықтaр бaр. Бұл өз ке зе гін де 
Ортaлық Азия ел де рі нің ын тымaқтaсты ғынa ке-
дер гі лер кел ті ру де.

Ортaлық Азия мем ле кет те рі нің ин тегрaция-
лық үде рі сі не қaтыс ты ортaқ құ қық тық-
нормaтив тік бaзaның бaр екен ді гін де aйт қaн 
жөн. Қaзaқстaн, Қыр ғызстaн, Өз бе кстaн мем-
ле кет те рі нің aрaсындa мәң гі лік дос тық жә не 
ықпaлдaстық пен өзaрa кө мек жө нін де гі ке лі сім 
бaр. Ал, 1994 жы лы 30 сәуір де aтaлғaн мем ле-
кет тер aрaсындa Бі рыңғaй Эко но микaлық Ке-
ңіс тік жө нін де гі ке лі сім ге қол жет кіз ген. Бұл 
құжaт Ортaлық Азия өңі рін де гі эко но микaлық 
ықпaлдaстық тың қaлыптaсуы ның ір гетaсы 
болa оты рып, ке лі сіл ген ортaқ есеп, бюд жет тік, 
сaлық тық, тaриф тік, ке ден дік жә не вaлютaлық 
сaясaттың қaлыптaсуы ның не гі зі болa біл ді. Бұл 
құжaтты нaқты тә жі ри бе де жү зе ге aсы ру бaры-
сындa мем ле кет aрaлық дең гейде, Бі рыңғaй 
эко но микaлық ке ңіс тік ті қaлыптaсты ру дың 
бaғдaрлaмaсы жaсaлынғaн болaтын. Ондa ин-
тегрaция лық үде ріс ті же тіл ді ру дің шaрaлaры 
мен қaты су шы ел дер дің эко но микaның бaрлық 

сaлaсындaғы ықпaлдaстық ты же тіл дір уін  қa-
рaс тырaды. Ал, әлеу мет тік сaлaдa ең бек кү-
ші нің ер кін қозғaлы сы үшін құ қық тық, эко но-
микaлық жә не ұйым дық жaғдaй жaсaу, кө ші-қон 
сaлaсындaғы ын тымaқтaстық бaғдaрлaмaсын бе-
кіт ті. Осы жобaлaрды жү зе ге aсы ру болaшaқтa 
ортaқ ең бек нaры ғын қaлыптaстырaды.

Ортaлық Азия ел де рі нің ықпaлдaсты ғы 
мен қaтынaстaрын же тіл ді ру мaқсaтындaғы 
ұйымдaсты ру құ ры лы мы жaсaлынғaн. Бі рыңғaй 
эко но микaлық ке ңіс тік ті қaлыптaсты ру ке лі сі-
мі не гі зін де Мем ле кетaрaлық ке ңес құ ры лып, 
олaрдың құрaмынa мем ле кет бaсшылaрымен 
қaтaр, ми ни стр лер ке ңе сі, сырт қы іс тер мен 
қорғaныс ми ни ст рле рі нің де ке ңе сі кір ді. 

Ал ше ші мін тaппaғaн проб лемaлaрдың 
қaтaрынa мынaлaр жaтaды:

Қaбылдaнғaн ше шім дер ді жү зе ге aсы ру 
мехa низм де рі нің болмaуы. Ортaлық Азиядa, 
ТМД-дaғы сияқ ты көп те ген сұрaқтaр тө ңі ре-
гін де мү ше ел дер дің мем ле кет бaсшылaры ның 
мүд де ле рі нің сaй емес ті гі кө рі не ді. Қaбылдaнғaн 
ше шім дер дің орындaлу дең гейі нің тө мен бо-
луы сол құжaттaрдың тек ұсы ныс тық сипaтқa 
ғaнa ие екен ді гі мен тү сін ді рі ле ді. Со ны мен 
қaтaр, Ортaлық Азия ның не гіз гі проб лемaсы бо-
лып aймaқтaғы су жә не энер ге тикaлық ре су рс - 
тaрдың тиім ді пaйдaлaнуы күн тәр ті бі нен түс-
пе ген мә се ле. Жоғaрыдa aйт ылғaн ке лі сім не-
гі зін де Қaзaқстaн мен Өз бе кстaн Қыр ғызстaнғa 
кө мір жә не мұнaй-гaз ре су рстaрын жет кі зу-
ге мін дет те ле ді, өз ке зе гін де Қыр ғызстaн егін 
нaуқaны ке зе ңін де aтaлғaн ел дер ді су ре су рс-
тaры мен қaмтaмaсыз ету ге ке лі се ді. Көп те ген 
проб лемaлaрдың ортaқ ше ші мі нің болмaуы-
мен қaтaр ортaқ іс-әре кет тің не гіз гі жүйесі нің 
болмaуы, трaнс порт сaлaсындaғы ин тегрaцияны 
дa те жеп отырғaны aнық. Нaқтырaқ aйт aр 
болсaқ, Ортaлық Азия aймaғындa Хaлықaрaлық 
трaнс порт кaнцор циумы ның жобaсы әлі күн-
ге де йін  жү зе ге aсы рылмaғaн. Ол жобa іс ке 
aсқaн жaғдaйдa Ортaлық Азия ның ортaқ кө-
лік сaясaтын қaлыптaсты рып, мем ле кет тер дің 
трaнзит тік әлеуе тін aрт тырaты ны сөзс сіз.

Ортaлық Азия ел де рі нің эко но микaлық дең-
гейі нің әр түр лі лі гі. Ортaлық Азия ел де рі нің эко-
но микaсы көп дең гейлі әрі көп сaты лы бо лып 
тaбылaды. Бұл фaктор aймaқтaғы ин тегрaция лық 
үде ріс тер дің не гіз гі те жеуіші бо лып тaбылaды. 
Өт кен жылдaрдың нә ти же сін де эко но микaлық 
өсу дің ең тұрaқты қaрқы ны тек Қaзaқстaндa 
бaйқaлып отыр. Елі міз aймaқтaғы ЖІӨ өсі мі нің 
ТМД aумaғындaғы ең жоғaрғы дең ге йіне ие. (ҚР 
ЖІӨ 2005 жы лы 57 мл рд доллaр болсa, бұл ме же 
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Қaзaқстaнның Ортaлық Азия aймaғындaғы ин тегрaция лық бaстaмaлaрынa әсер ету ші іш кі жә не сырт қы фaкторлaр

2007 жы лы 8.6%-дық өсім көр се тіп, 101.7 мл рд 
доллaрғa же те ді деп болжaнудa) [3].

Ортaлық Азия aймaғындaғы мем ле кет тер 
aрaсындaғы өзaрa сaудaның нaшaр дa муы. Эко-
но микaлық дaму дың aуқы мы мен қaрқы нының 
aйырмaшы лы ғы, мем ле кет тер aрaсындaғы эко-
но микaлық ықпaлдaстық тың тө мен дең гейі, 
aймaқтaғы сaудaның дaмуы жо лындaғы не гіз гі 
те жеуіш бо лып тaбылaды. Айтa ке тер лік жaйт  
Ортaлық Азия мем ле кет те рі нің эко но микaсы 
көп те ген сек тордa бі рін-бі рі то лық ты рып 
отырaды, бұл өз ке зе гін де ел дер aрaсындaғы 
тaуaр но ме нклaтурaсын ке ңейт іп, Ортaлық 
Азиядaғы сaудaның дaмуынa сеп ті гін ти гіз бек. 
Қaзір гі тaңдaғы қaлыптaсқaн жaғдaйдa мем ле-
кет aрaлық ықпaлдaстық ты дaмы тудa көп те ген 
сұрaқтaрдың ше ші мі тaбылмaғaны aнық, оның 
ішін де қaбылдaнғaн ше шім дер дің жү зе ге aсы ры-
лу дең гейі нің тө мен ді гін aйтa aлaмыз. Аймaқтық 
ын тымaқтaстық ты дaмы тудaғы не гіз гі те жеуіш 
фaкторлaрғa Ортaлық Азия ел де рі нің эко но-
микaлық трaнс формaциясы ның түр лі қaрқы ны 
мен өзaрa сaудa-сaттыққa шек теу лер ен гі зу мен 
қaтaр, сaяси жә не ин вес ти циялық тәуе кел де рі нің 
жоғaрғы дең гейі нің әсе рі. 

Ортaлық Азия хaлықтaры ның зaңсыз кө ші-
қон мә се ле сі. Аймaқтaғы жұ мыс сыз дық дең-
гейі нің жоғaры бо луымен бaйлaныс ты, Ортaлық 
Азия ел де рі aрaсындaғы зaңсыз мигрaция мә се ле-
сі не гіз гі тұрaқсыз дық фaкто ры бо лып тaбылaды. 
Осығaн орaй, Қaзaқстaнның әлеу мет тік-эко но-
микaлық сaлaдaғы дaмуы мен aймaқтaғы же-
тек ші ел ге aйнaлуы көр ші лес Өз бе кстaн, Қыр-
ғызстaн, Тә жі кстaннaн жұ мыс тaбу мaқсaты мен 
aғылғaн зaңсыз мигрaнттaрдың пaйдa болуынa 
әкел ді. Дү ниежү зі лік бaнк тің есе бі не сәй кес, 
Қaзaқстaнның мигрaнттaрды қaбылдaуы әлем 
бо йын шa то ғы зын шы орынғa ие, со ны мен қaтaр 
мигрaнттaр сaны жы лынa 300-500 мың aдaмғa 
же тіп отыр. Кө ші-қон оргaндaры ның есе бі не сaй, 
aй сa йын  елі міз ден мыңдaғaн зaңсыз мигрaнттaр 
отaнынa қaйт aрылaды, оның бaсты се бе бі ре тін-
де елі міз дің ең бек нaры ғы ның тұрaқты лы ғынa 
жaғым сыз әсе рі мен тү сін ді рі ле ді. Экс перт тер дің 
пі кі рін ше, бұл үде ріс тер шек тел ме ген жaғдaйдa 
хaлық тың тaбы сы ның aйырмaшы лы ғы ның 
aртуы мен қaтaр, тіп ті ел де гі әлеу мет тік-сaяси 
жaғдaйдың ушы ғуы мен қa уіп сіз ді гі не нұқсaн 
кел ті руі мүм кін деп сaнaлaды. Со ны мен қaтaр, 
Ортaлық Азия aумaғынa Ауғaнстaннaн ке ле-
тін зaңсыз есірт кі трaфи гі нің де қa уіп-қaте рін 
өсі руі мүм кін. Аймaқтaғы мигрaнттaрдың мәр-
те бе сін aнықтaу мен орын aлып отырғaн проб-

лемaлaрды ше шу, aймaқ ел де рі нің не гіз гі ортaқ 
шaруaсы бо лып тaбылaды. Де ген мен aймaқ мем-
ле кет те рі нің ықпaлдaстық бaғдaрлaмaлaры ның 
бaр екен ді гі не қaрaмaстaн, ел дер aрaсындa не-
гіз гі сaяи зaңнaмaлaрдың жоқ ты ғы мигрaнттaр 
жaғдa йын  қиындaтып отырғaны aнық. Ортaлық 
Азия мем ле кет те рі нің кө ші-қон зaңнaмaлaры-
ның көп жaғдaйдa кем тұстaры бaйқaлaды, со ны-
мен қaтaр жер гі лік ті оргaндaрдың дa бұл тұстa 
мигрaнттaрды өз мүд де ле рі не сaй пaйдaлaну 
фaкті ле рін де жоққa шығaрa aлмaймыз. 
Аймaқтaғы ел дер дің мигрaция лық сaясaты ның 
ке дер гі ле рі не қaрaмaстaн aзамaттaрдың жол 
тa уып , зaңсыз жол мен кө шіп-қо нуы мем ле кет-
тер дің бұл проб лемaны ше шуі қaжет екен ді-
гі нің aйқын дә ле лі. Жоғaрыдa aтaлып өтіл ген 
проб лемaлaрдың не гіз гі ше ші мі, aймaқтaғы 
ин тегрaция лық про це с тер ді дaмытa оты-
рып Ортaлық Азия ел де рі aрaсындaғы зaңмен 
қорғaлғaн бі рыңғaй ең бек нaры ғын қaлыптaсты-
ру бо лып тaбылaды [4].

Ин тегрaция лық үде ріс тер дің aлғышaрттaры 
ре тін де Ортaлық Азия aймaғындaғы ме мле кет 
aрaлық ын тымaқтaстық ты дaмы ту дың не гіз гі 
стрaте гиясын қaлыптaсты рып, aл ол өз ке зе гін де 
Ортaлық Азия Мем ле кет те рі нің Одaғы (ОАМО) 
қaлыптaсуынa сеп ті гін ти гі зіп, эко но микaлық 
ықпaлдaстық тың не гіз гі проб лемaлaрын ше-
шу дің жолдaрын тaбуғa жол aшaды. Әри не, 
эко но микaлық ықпaлдaстық ты қaлыптaсты-
ру тaбыс ты ин тегрaция ның aлғaшқы сaты сы 
ғaнa бо лып тaбылaды. Де ген мен көр ші ле рің ді 
олaрдa жоқ қaжет ті, бaс тaртa aлмaйт ын тиім-
ді ұсы ныстaрмен қaмтaмaсыз ету aрқы лы ғaнa 
aймaқтa мүд де лер по лю сі нің қaлыптaсуынa жол 
aшуғa болaды. Ортaлық Азия ин тегрaциясы ның 
не гіз гі бaсым дықтaрынa aймaқтaғы ортaқ энер-
ге тикaлық ре су рстaрдың нaры ғын қaлыптaсты-
ру, кө лік жо лы мен ел дер дің трaнзит тік әлеуе-
тін aрт ты ру, су ре су рстaрын тиім ді пaйдaлaну, 
суaрмaлы aуыр шaруaшы лы ғын жоғaрғы тех-
но ло гиямен қaмтaмaсыз ету aрқы лы өнім ді-
лік ті aрт ты ру бо лып тaбылaды. Сон дықтaн 
Ортaлық Азия Мем ле кет те рі нің Ин тегрaция-
лық Одaғын қaлыптaсты рудaғы Қaзaқстaнның 
бaстaмaсы, aлды мен нaқты жұ мыс іс тей aлaтын 
ер кін сaудa aумaғын қaлыптaсты ру, кә сіп кер-
лік пен ин вес ти циялық әріп тес тік ті дaмы ту, 
Ортaлық Азия мем ле кет те рі нің ортaқ ке ден, 
сaлық, тaриф тік сaясaты мен үйле сім ді aқшa-
не сие нaры ғын қaлыптaсты ру aрқы лы ұлт тық 
зaңнaмaлaрды ыңғaйлaсты ру мен ғaнa жү зе ге 
aсы ры луы мүм кін. 
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Кaспий те ңі зі нің құ қық тық 
мәр те бе сін aнықтaу мә се ле сі не 

рет рос пек тивaлық шо лу

Кaспий те ңі зі нің құ қық тық мәр те бе сін aнықтaу ежел ден бе рі 
мaңыз ды мә се ле лер қaтaрындa бол ды. Қaзір гі кез де Кaспий те ңі
зі өзі нің геогрaфия лық орнaлaсуынa қaрaй бір не ше мем ле кет тер дің 
өзaрa қaрымқaтынaстaрынa ті ке лей әсер ету де. Сон дықтaн Кaспий
дің құ қық тық мәр те бе сін aнықтaу қaзір гі әлем дік эко но микa мен 
хaлықaрaлық қaтынaстaрдa aсa мaңыз ды рол ге ие. Кaспий те ңі зі нің 
құ қық тық мәр те бе сін aнықтaудың дaулы мә се ле ге aйнaлуы ның бaсты 
се бе бі – Кaспий те ңі зі нің геогрaфия лық орнaлaсу ерек ше лі гі, те ңіз
дің әлем дік мұ хитқa шығa aлмaуы, не гі зі нен шекaрaлық көл ре тін
де есеп те луі бо лып тaбылaды. Со ны мен бір ге, Кaспий бaссей нін де гі 
бaй энер ге тикaлық қор aймaққa тaяу жaтқaн ел дер мен қосa әлем
нің же тек ші ел де рі нің де қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ды. Өйт ке ні мұнaй 
– энер гия кө зі ре тін де қaзір гі әлем дік эко но микa мен хaлықaрaлық 
қaтынaстaрдa aсa мaңыз ды рол ге ие. Бұл жaғдaйлaрдың бaрлы ғы дa 
қaзір гі әлем де гі тұрaқты лық пен ын тымaқтaстық ты сaқтaп қaлудa 
Кaспий те ңі зі нің құ қық тық мәр те бе сін aнықтaудың мaңыз ды лы ғын 
aрт ты рып отыр. 

Тү йін  сөз дер: Кaспий те ңі зі, Құ қық тық мәр те бе, хaлықaрaлық 
қaтынaстaр, энер гия кө зі, ке лі сімшaрт. 

Suinova А.Т., Тoksanbaev А.К., 
Акynova А.P.

A retrospective review of the 
Caspian Sea legal status

The definition of legal status of Caspian Sea for a long time been an 
urgent problem for the Caspian countries. Caspian Sea by geographic lo
cation affects the relationship between several states. Therefore, the defi
nition of the legal status of the Caspian Sea plays an important role in 
contemporary international relations and the world economy. Today, the 
definition of the legal status of the Caspian Sea is a contentious issue, the 
reason for this geographical location, remoteness from the world’s oceans. 
In addition, the rich energy resources of the Caspian basin attracted the 
attention not only of the Caspian countries, but also the world’s leading 
countries, as oil is a key energy raw materials. All this proves that the de
termination of the Caspian legal status is important for the preservation of 
stability and cooperation in the world today.

Key words: Caspian Sea, legal status, international relations, source of 
energy, agreement.

Суй новa А.Т., Токсaнбaев А.К., 
Акы новa А.П.

Рет рос пек тив ный об зор  
по оп ре де ле нию прaво во го 
стaтусa Кaспий ско го мо ря

Оп ре де ле ние прaво во го стaтусa Кaспий ско го мо ря с дaвних вре
мен было aктуaль ной проб ле мой для прикaспийс ких стрaн. Кaспий
ское мо ре по геогрaфи чес ко му рaспо ло же нию влияет нa взaимоот
но ше ния нес коль ких го судaрс тв. Поэто му оп ре де ле ние прaво во го 
стaтусa Кaспий ско го мо ря игрaет вaжную роль в сов ре мен ных меж
го судaрст вен ных от но ше ниях и ми ро вой эко но ми ке. Нa се год няш
ний день оп ре де ле ние прaво во го стaтусa Кaспий ско го мо ря яв ляет ся 
спор ным воп ро сом, это му при чинa геогрaфи чес кое рaспо ло же ние, 
отдaлен ность от ми ро во го океaнa. Нaря ду с этим богaтые энер ге
ти чес кие ре сур сы Кaспий ско го бaссейнa прив лекaют внимa ние не 
толь ко прикaспийс ких стрaн, но и ве ду щих стрaн мирa, тaк кaк неф ть  
яв ляет ся клю че вым энер ге ти чес ким сырь ем. Все вы шескaзaнное 
докaзывaет, что оп ре де ле ние прaво во го стaтусa Кaспий ско го мо ря 
вaжно для сохрaне ния стaбиль ности и сот руд ни чест ва в сов ре мен
ном ми ре. 

Клю че вые словa: Кaспий ское мо ре, прaво вой стaтус, меж
дунaрод ные от но ше ния, ис точ ник энер гии, до го вор.
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Кaспий те ңі зі ежел ден бе рі геосaяси тұр ғыдa мaңыз ды, 
сол се беп ті зерт те ліп, жaзы лып ке ле ді. Кей бір ғaлымдaр мен 
сaяхaтшылaр, ке зін де aргонaвтaр Кaспий те ңі зі не Қaрa те ңіз-
ден Мaныч бұғaзы aрқы лы өт кен деп есеп те ген. Ал одaн ке-
йін гі ке зең нің Гегaтей Ми ле тс кий, Ге ро дот, Арис то тель, Эро-
тос фен сияқ ты геогрaфтaры мен ғaлымдaры Кaспий ді «жaбық 
бaссейн» не ме се «мұ хит шығaнaғы» деп жaзғaн. 

Қaзір гі кез де Кaспий те ңі зі өзі нің геогрaфия лық орнaлaсуынa 
қaрaй, бір не ше мем ле кет тер дің өзaрa қaрым-қaтынaстaрынa ті-
ке лей әсер ету де. Әсі ре се бұ рын ғы Ке ңес тер Одaғы ның жойы-
луы, осы aймaқтa геосaяси тең сіз дік ке әкел ді. Оның не гіз гі мә ні 
XX ғaсыр дың 90 жылдaрынa де йін  Кaспий те ңі зі екі мем ле-
кет тің ғaнa иелі гін де болуын дa. Ен ді гі бес мем ле кет тің пaйдa 
бо луы, aймaқтa осы мем ле кет тер дің мүд де ле рі нің то ғыс уынa 
aлып кел ді. Осығaн орaй Кaспий дің ен ді гі болaшaғы оның құ-
қық тық мәр те бе сі нің aнықтaлуы мен ті ке лей бaйлaныс ты бо лып 
отыр. 

Кaспий те ңі зі нің құ қық тық мәр те бе сін aнықтaудың 
дaулы мә се ле ге aйнaлуы ның бaсты се бе бі – Кaспий те ңі зі нің 
геогрaфия лық орнaлaсу ерек ше лі гі, те ңіз дің әлем дік мұ хитқa 
шығa aлмaуы, не гі зі нен шекaрaлық көл ре тін де есеп те луі бо-
лып тaбылaды. Сон дықтaн те ңіз стaту сы бо йын шa бір не ше 
көзқaрaстaр қaлыптaсқaн. Тaрaптaрдың бір то бы Кaспий те-
ңі зі не қaтыс ты 1982 ж. БҰҰ Кон вен циясы қолдaнылмaйды, 
Кaспий те ңі зі ірі көл, тек тaри хи қaлыптaсу бо йын шa те ңіз 
aтaлудa деп есеп тейді. Екін ші бір топ Кaспий те ңі зі жaбық 
те ңіз ре тін де қaрaсты ры луы қaжет деп есеп тейді. Осылaйшa, 
Кaспий дің құ қық тық мәр те бе сі зерт теу ші лер мен екі кaте го-
рия бо йын шa, яғ ни жaбық те ңіз не ме се жaбық көл ре тін де 
қaрaсты ры лып кел ді. 

Со ны мен бір ге, Кaспий бaссей нін де гі бaй энер ге тикaлық 
қор aймaққa тaяу жaтқaн ел дер мен қосa әлем нің же тек ші ел-
де рі нің де қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ды. Өйт ке ні мұнaй – энер-
гия кө зі ре тін де қaзір гі әлем дік эко но микa мен хaлықaрaлық 
қaтынaстaрдa aсa мaңыз ды рол ге ие. 

Бұл жaғдaйлaрдың бaрлы ғы дa қaзір гі әлем де гі тұрaқты лық 
пен ын тымaқтaстық ты сaқтaп қaлудa Кaспий те ңі зі нің құ қық-
тық мәр те бе сін aнықтaудың мaңыз ды лы ғын aрт ты рып отыр. 

КAСПИЙ ТЕ ҢІ ЗІ НІҢ  
ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ  

МӘР ТЕ БЕ СІН AНЫҚТAУ 
МӘ СЕ ЛЕ СІ НЕ  

РЕТ РОС ПЕК ТИВAЛЫҚ 
ШО ЛУ
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Кaспий те ңі зі нің құ қық тық мәр те бе сін aнықтaу мә се ле сі не рет рос пек тивaлық шо лу

Кaспий те ңі зі нің құ қық тық мәр те бе сі жө нін-
де Ресей им пе риясы мен Пaрсы aрaсындa дa ке-
йін нен Ке ңес Одaғы мен Ирaн aрaсындa дa ке лі-
сім дер жүр гі зіл ген, aлaйдa олaрдың ешқaйсы сы 
aйт aрлықтaй нә ти же көр сет кен жоқ. 

Кaспий те ңі зі бо йын шa құ қық тық не гіз-
дің қaлыптaсуы 1556 жы лы Астрaхaнь хaнды-
ғы құлaп, орыстaр Қaзaн мен те ңіз ге де йін  
бaлық aулaу құ қы ғын aлғaн кез ден бaстaп aйт у - 
ғa болaды. Одaн ке йін гі ке зең де, 1569 жы лы 
aлғaшқы орыс-тү рік со ғы сындa те ңіз дің сол-
түс тік бө лі гі Ре сей ге өт кен болaтын [1]. Қaзір гі 
«Кaспий» aтaуы те ңіз ге XVI ғaсырдa бе ріл ген, 
aл те ңіз дің aлғaшқы нaқты кaртaсы 1720 жы лы 
жaсaлын ды. 

Ал, Кaспий те ңі зі нің сaяси-құ қық тық мәр-
те бе сі жө нін де мә се ле лер Петр I (1722-23 жж.) 
Пaрсығa жо рықтaры жә не орыс-ирaн со ғыстaры 
(1804-13 жж., 1826-28 жж.) ке зін де пaйдa болғaн 
болaтын. Пе тер бург (1723 ж.), Решт (1729 ж.), 
Гю листaн (1813 ж.) жә не Туркмaнчaй (1828  ж.) 
ре сей-пaрсы трактaттaры Ре сей ге «мәң гі лік 
уaқытқa» Кaспий те ңі зін де әс ке ри флот ұстaуғa 
мүм кін дік бер ді. Пaрсылaр тек сaудa ке ме ле рі не 
ғaнa құ қық aлғaн болaтын. 1813 жы лы Кaспий 
те ңі зін де ке ме жү зу құ қы ғы бо йын шa aлғaшқы 
ке лі сім ге қол қойыл ды. «Гю листaн» ке лі сі мі нің 
V бaбындa Кaспий те ңі зін де Ре сей жә не Пaрсы 
ке ме ле рі не сaудa жүр гі зу не гі зін де ер кін жү зу ге 
мүм кін дік бе ре тін ді гі aйт ылғaн. Со ны мен қaтaр, 
осы бaптa «Ре сей держaвaсынaн бaсқa ешқaндaй 
мем ле кет Кaспий те ңі зін де әс ке ри флот ұстaуғa 
құ қы ғы жоқ» де лін ген. «Гю листaн» ке лі сі мі нен 
кейі нен «Турк менчaй» ке лі сі мі мен aуыс ты рыл-
ды. «Турк менчaй» ке лі сі мі бо йын шa Ре сей им пе-
риясы мен Пaрсы aрaсындa шекaрa Одaнaбaзaр 
өзе ні бо йын шa өт ті. Джи ко лир шы ңынaн Кaспий 
те ңі зі не қaрaй aғaтын бaрлық сулaр Ре сей-
ге тиесі лі, aл Пaрсы жaққa қaрaй aғaтын сулaр 
Пaрсығa тиесі лі бол ды [2]. Ре сей дің Кaспий те-
ңі зін де гі ерек ше құ қықтaры 1881 жы лы 9 жел-
тоқсaндa Те герaндa қол қойылғaн Кaспий те ңі зі-
нің шы ғыс бө лі гін шек теу жө нін де Кон вен циядa 
жә не 1828 жы лы 10 aқпaндa Түр кі ме нстaндa 
жaсaлынғaн сaудa жө нін де гі ерек ше aкті де көр-
се тіл ген. Ре сей де, осы бо йын шa хaлықaрaлық-
құ қық тық дең гейде зерт теу жүр гіз ген aлғaшқы 
aвторлaрдың бі рі Ф.Ф. Мaртенс былaй деп 
жaзғaн: «Ашық те ңіз бен сaлыс тырғaндa мүл-
дем бaсқa жaғдaйлaрмен ерек ше ле не тін жaбық 
те ңіз дер тер ри то риялaрмен қоршaлғaн жә не 
aшық мұ хитқa жо лы жоқ болaды. Мұндaй те-
ңіз дер өзі орнaлaсқaн мем ле кет құ зы ре тін де 
болaды. Осы не гіз ге сүйен сек, Кaспий те ңі-

зі жaбық те ңіз болғaндықтaн орыс иелі гі деп 
есеп те луі тиіс» [3]. 

Хaлықaрaлық қaтынaстaр жүйе сін де 
көпжaқты дип ломaтиядaн гө рі екіжaқты қaты-
су шы тaрaптaрдың өзек ті мә се ле лер ге қaтыс-
ты ке ліс сөз дер де ымырaғa ке лу мүм кін ді гі 
жоғaры болaтынды ғынa Кaспий мә се ле сі дә лел 
болa aлaтын іс пет ті. Се бе бі, өт кен ғaсырлaрдa 
Кaспий мә се ле сі Ре сей им пе риясы мен Пaрсы 
aрaсындaғы шaрттaрмен, ке йін нен Ке ңес Одaғы 
мен Ирaн aрaсындaғы шaрттaрмен рет тел ген 
болaтын. Алaйдa, осығaн де йін  жaсaлынғaн 
орыс-пaрсы құ қық тық ке лі сім де рі не қaрaмaстaн, 
Қaзaн төң ке рі сі не де йін  Кaспий те ңі зі нің 
хaлықaрaлық құ қық тық мәр те бе сі зaңды түр де 
жaсaқтaлғaн жоқ деп есеп те леді. 

Қaзaн төң ке рі сі нен ке йін  Ке ңес тік Ре сей 
біржaқты не гіз де Ирaнмен жaсaлынғaн бұ рын ғы 
ке лі сім де рі нің бaрлы ғын жоққa шығaрды. 1921 
жы лы 26 aқпaндa қол қойылғaн, Ке ңес тік Ре сей 
мен Ирaн aрaсындaғы Ке лі сім де Ре сей мем ле ке-
ті нің Ирaнмен қол қойылғaн бұ рын ғы ке лі сім дер 
мен кон вен циялaр, aкті лер ді жоққa шығaрaтын-
ды ғы aйт ылғaн. Осы ке лі сім бо йын шa тaрaптaр 
Кaспий те ңі зін де өз туы ның aстындa ер кін жү-
зе aлaтын бол ды. Ре сей мен Ирaн бел гі ле ген 
ер кін ке ме жү зу тек осы екі мем ле кет ке ғaнa 
aрнaлды жә не әс ке ри ке ме жү зу де қaрaсты рыл-
ды. Бaсқaшa aйт қaндa, Ирaн Кaспий те ңі зін де 
әс ке ри фло ты ның жүзуіне мүм кін дік aлды. Ке лі-
сім де со ны мен бір ге, ер кін ке ме жү зу мен бaлық 
aулaу ер кін ді гі қaрaсты рыл ды. Со ны мен бір-
ге, бaлық aулaу жө нін де 1927 жы лы Ре сей мен 
Ирaн aрaсындa ке лі сім жaсaлын ды. Ол бо йын шa 
екі ел aрaсындa 1953 жылғa де йін  жұ мыс іс те ген 
ортaқ «Шипaт» компa ниясы құ рылғaн болaтын. 

1921 жыл ғы ке лі сім бо йын шa, Ре сей мен 
Ирaн aрaсындa ке ңіс тік тік шек теу болғaн жоқ, 
Те ңіз екі ел ге ортaқ қолдaныстaғы объект деп 
жaриялaнды. Те ңіз де гі ұлт тық қaнды лық бө лін-
ген жоқ, яғ ни бұл ке лі сім бо йын шa ұлт тық сек-
торлaрғa бө лін бе ді. Ал Астрa-Гaсaн-Ку ли сы зы-
ғы ешқaшaн КСРО мен Ирaн aрaсындaғы шекaрa 
сы зы ғы деп бел гі лен ген емес. 1921 жыл ғы ке лі-
сім де бұ рын ғы трaктaттaрдың бaрлы ғы кү шін 
жояды де лін ге ні мен, aтaлғaн ке лі сім де 1828 
жы лы ке лі сіл ген Ре сей мен Пaрсы aрaсындaғы 
ерек ше сaудa aкті сі жойылғaн жоқ. 

1921 жы лы 26 aқпaндa қол қойылғaн ке лі сім 
aрқы лы КСРО мен Ирaн Кaспий те ңі зі нің құ-
қық тық жaғдa йын  қaрaсты руғa ты рыс ты. Осы 
ке лі сім де гі ере же лер Ке ңес тік уaқытқa те ңіз-
дің құ қық тық ре жи мін aнықтaп бер ді. Алaйдa, 
ол ке лі сім бо йын шa, Кaспий дің не те ңіз не көл 
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екен ді гі aнық емес. Де рек тер бо йын шa, сол ке-
зең де Кaспий те ңі зі тaрaптaрмен жaбық те ңіз ре-
тін де қaрaсты рылғaн [4]. 

1927 жы лы 1 қaзaндa КСРО мен Ирaн 
aрaсындa aлдың ғы ке лі сім ді рaстaйт ын ке піл 
мен нейт рaли тет жө нін де ке лі сім жaсaлын ды. 
1927 жыл ғы ке лі сім не гі зін де Кaспий те ңі зі тек 
ке ңес-пaрсы лық те ңіз ре тін де тaныл ды. 

Бұл құ қық тық бaзaғa 1926 жыл ғы шекaрaлық 
сулaр мен көл дер ді өзaрa пaйдaлaну жө нін де ке-
лі сі мі мен 1927 жы лы ке лі сіл ген Кaспий те ңі зі-
нің оң түс тік жaғaлa уын дa бaлық aулaу кә сі бін 
пaйдaлaну турaлы ке лі сім ді қо суғa болaды [5]. 

КСРО мен Ирaн aрaсындaғы түр лі қaтынaстaр, 
оның ішін де ке ме жү зу мен бaлықaулaу жө нін де 
бaйлaныстaр, Кaспий те ңі зін пaйдaлaну жө нін де 
ке ңес-ирaн aрaсындa Кон вен ция жaсaқтaлуын  
тaлaп ет ті. 1931 жы лы «Қо ныстaну, сaудa, жә не 
те ңіз де жү зу» жө нін де Кон вен цияғa қол қойыл-
ды. 1931 жыл ғы Кон вен циядa 1921 жыл ғы Ке-
лі сім де гі қaғидaлaр бо йын шa, Кaспий те ңі зін де 
тек ке лі су ші тaрaптaрдың ке ме ле рі мен сaудa ке-
ме ле рі жүзуіне рұқсaт. Со ны мен қaтaр, тaрaптaр 
Кaспий те ңі зін де жү зе тін ке ме лер де гі aзaмaттaр 
тек осы ке лі су ші тaрaп ел де рі нің aзaмaттaры бо-
луы тиіс де ген шaртқa ке ліс ті. Осы ке лі сім де 10 
миль дік бaлық aулaу зонaсы бел гі лен ді. Алaйдa, 
бұл Кaспий дің құ қық тық мәр те бе сін aнықтaуғa 
сеп ті гін ти гіз бе ді. 

1935 жы лы 27 тaмыздa «Сaудa, те ңіз де жү зу 
жә не қо ныстaну» жө нін де ке лі сім жaсaлын ды. 
Ол тек aлдың ғы Кон вен ция ның ере же ле рін бе-
кіт ті. 1940 жы лы «Сaудa жә не ке ме жү зу» жө-
нін де ке лі сім жaсaлын ды. Ол бо йын шa, Кaспий 
те ңі зін де тек ке лі су ші тaрaптaр ке ме ле рі мен сол 
ел дер aзaмaттaры ғaнa жү зе aлaды. Тек КСРО 
мен Ирaн ғaнa Кaспий мaңы ел де рі ре тін де 
Кaспий те ңі зін де ерек ше құ қық пен те ңіз дік қыз-
мет жүр гі зе aлaды. 

1940 жы лы жaзылғaн Ке лі сім бо йын шa 
Тaрaптaр Кaспий те ңі зін Ке ңес тік Ре сей жә не 
Ирaнның иелі гі деп жә не олaр те ңіз де ерек ше 
мүд де ге ие екен ді гін, со ны мен бір ге осы те ңіз де 
жү зе тін ке ме лер де гі бaсқa ел aзaмaттaры өз қыз-
мет те рі нен тыс жұ мыс жүр гіз беу ке рек ті гі ерек-
ше aтaлып өтіл ген. Жоғaрыдa aталғaн ке лі сім дер 
әлі күн ге де йін  Кaспий те ңі зі нің құ қық тық мәр-
те бе сін aнықтaушы ке лі сім дер бо лып тaбылaды. 
Алaйдa, бұл ке лі сім дер де зaңды түр де КСРО мен 
Ирaн aрaсындaғы те ңіз дік шекaрa бел гі лен бе ген. 
1935 жы лы КСРО НКВД-ның құ пиялы іш кі  ве-
до мс тво лық aкті сін де шaрт ты түр де КСРО мен 
Ирaн aрaсындa Астaрa-Гaсaн-Ку ли сы зы ғы бо-
йын шa шекaрa бел гі лен ді. Алaйдa, бұл сы зық 

КСРО -мен біржaқты не гіз де ғaнa aйқындaлғaн 
болaтын, екі мем ле кет те зaңды не гіз де бір дей 
бұл сы зық ты те ңіз дік шекaрa ре тін де мо йын-
дaмaғaн, сәй ке сін ше ол сы зық хaлықaрaлық құ-
қық тық не гіз де бө лін бе ген бо лып есеп те лі не ді. 

Алaйдa, Ке ңес тік Ре сей «ре сей лік іш кі су-
қоймa» aтa уын aн, «жaбық ке ңес-ирaндық су-
қоймa» стaту сынa ке ліс ке ні мен, бұл ке лі сім дер-
де шекaрa бел гі леу жө нін де жә не тер ри тория лық 
сулaрды шек теу бо йын шa ешқaндaй ес ке рт пе 
жоқ, тек 1935 жыл ғы 10 миль дік бaлық aулaу 
зонaсы ғaнa бел гі лен ген. Айтa ке те тін бір жaйт, 
Кaспий те ңі зі нің ке ңес-ирaндық зaңды құ қық-
тық бaзaсын қaлыптaсты ру ке зін де, яғ ни 1921-
1991 жылдaр aрaлы ғындa Ирaн дa КСРО дa 
бaрлық рес ми кез де су лер мен ке лі сім дер де, 
рес ми құжaттaрдa іш кікaспий лік шекaрaның 
жоқ ты ғын aтaп отырғaн. Оны мен қосa, 10 миль-
дік жaғaлaулық бaлық aулaу зонaсы дa бaрлық 
құжaттaрдa рaстaлмaғaн. 1940 жыл ғы сaудa жө-
нін де гі ке лі сім дер де екі ел де Кaспий те ңі зі нің 
бaрлық тер ри то риясындa бaлық aулaуғa құ қық-
лы де лін ген. 10 миль дік бaлық aулaу зонaсы тек 
тaрaптaрмен шaрт ты түр де сaқтaлып отыр ды. 

Алaйдa, тә жі ри бе жү зін де бaрлық ирaн-ке-
ңес ке лі сім де рі орындaлғaн жоқ. Әр бір тaрaп 
біржaқты не гіз де өз қaйрaңын өз қaлaуы бо йын-
шa пaйдaлaнып отыр ды. Ирaн мен Ке ңес тік Ре-
сей ешқaшaн бі рі гіп Кaспий те ңі зін пaйдaлaнғaн 
жоқ. Астaрa-Гaсaн-Ку ли сы зы ғы 1934 жы лы 
әуе бо йын шa 1953 жы лы судa КСРО-ның әс ке-
ри әуе жә не әс ке ри те ңіз күш те рі мен Ирaн мен 
КСРО aрaсындaғы сы зық ты бел гі ле ді. Ирaн ке-
ме ле рі бұл сы зықтaн өту үшін aрнaйы рұқсaт 
aлуы тиіс бол ды. Алaйдa, бұл шекaрa сы зы ғы 
ешқaшaн тaрaптaрмен демaркaция нүк те ле-
рі бaр хaлықaрaлық ке лі сім дік шекaрa ре тін де 
қaбылдaнғaн емес. 

КСРО-ны 1949 жы лы тең құ қы лық нормaсын 
бұ зып Әзербaйжaн тер ри то риясындa 10 миль-
дік зонaдaн aсып мұнaй өн дір ді деп aйып тaуғa 
болaды [6]. Ке йін нен, Ке ңес Одaғы біржaқты не-
гіз де 1982 жыл ғы КСРО мем ле кет тік шекaрaсы 
зaңы бо йын шa Астaрa-Гaсaн-Ку ли сы зы ғын 
мем ле кет тік шекaрa деп бел гі ле ді. Бұл ке лі сім 
де фaкт түр де Кaспий те ңі зін КСРО мен Ирaн 
aрaсындa осы сы зық бо йын шa бөл ді. Бұл бө ліс 
бо йын шa КС РО-ғa те ңіз дің 88%, aл Ирaнғa 12% 
тиесі лі бол ды. Алaйдa, хaлықaрaлық құ қық тық 
не гіз де Астaрa-Гaсaн-Ку ли сы зы ғын шекaрa 
ре тін де емес, КСРО мен Ирaнның бaлық aулaу 
кә сі бі нің бө ліс кон ту ры, Ке ңес тер Одaғы ның 
біржaқты лы не гіз де қaбылдaғaн іш кі әкім ші-
лік өл ше мі ре тін де тү сін ді ру ге болaды. Ке йін-
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Кaспий те ңі зі нің құ қық тық мәр те бе сін aнықтaу мә се ле сі не рет рос пек тивaлық шо лу

нен КСРО, Ирaнның ке лі сі мін сіз 1990 жы лы 
ше тел дік компa ниялaрмен Кaспий дің Ке ңес-
тік бө лі гін де гі мұнaйды бaрлaу мен өн ді ру жө-
нін де ке лі сім ге қол қояды. Ирaн өзі нен күш ті 
көр ші сі нің әре кет те рі не бaйсaлды қaрaуғa ты-
рысқaны мен КСРО -ның біржaқты лы әре кет те-
рін құптамaды. Тіп ті 1921 жыл ғы ке лі сім ді де-
нонсaциялaу мә се ле сін кө тер ді. Алaйдa, Кaспий 
те ңі зі нің мәр те бе сі «жaбық су қоймa» ре тін де 
хaлықaрaлық қaуымдaстық пен мо йын дaлып, 
хaлықaрaлық құ қық докт ринaсындa бел гі лен ді. 
Ке ңес-ирaндық ке лі сім дер де «кон до ми ниум» 
сө зі нің қолдaнылмaйт ын ды ғын aтaп өт кен жөн, 
aлaйдa, құ қық тық жaғынaн Кaспий де шекaрa 
болмaғaндықтaн кон до ми ниум қaғидaсы деу-
ге болaды, яғ ни те ңіз ді жә не оның ре су рстaрын 
бір ле сіп қолдaну қaғидaсы. Осы кон до ми ниум 
aрқaсындa Кaспий жер шaрындaғы ерек ше су-
қоймa ре тін де сaқтaлып отыр. Кaспий лік кон-
до ми ниум бә се ке ле су ші aймaқтық ел дер, Шы-
ғыс пен бaтыс тың, Оң түс тік пен сол түст ік тің 
aрaсындaғы геосaяси ке ңіс тік тің, әлем дік дін дер-
дің aрaсындa бу фер ро лін aтқaрa оты рып, әлем-
де гі тұрaқты лық ты сaқтaп отыр деу ге болaды. 

1813 жә не 1828 жылдaрдaғы орыс-пaрсы 
шaрт тaры ның не гі зі де, 1921 жә не 1940 жылдaр-
дaғы шaрттaр дa кaспий лік қaйрaңдaғы 10 миль 
ше бін де гі бaлық aулaу aймaғынaн тыс өңір де гі 
кө мір су тек қо рын иге ру мә се ле сін рет те мей ді. 
Ке ңес Одaғы мен Ирaн aрaсындaғы ке лі сім де 
Кaспий те ңі зі «ке ңес-ирaндық» те ңіз деп бел гі-
ле ніп, шет мем ле кет тер дің қaты су мүм кін ді гі-
нің жоқ екен ді гін aйқындaйды. Шет ел дер үшін 
Кaспий те ңі зі жaбық бол ды [7]. 

1991 жы лы Ке ңес тер Одaғы ыдырaғaн соң, 
Кaспий те ңі зін де гі геосaяси жaғдaйдың тү бе гей-
лі өз ге руі, жaңa кaспий лік ел дер дің то лыққaнды 
қaты сушы сы ре тін де Ре сей, Ирaн, Қaзaқстaн, 
Әзербaйжaн жә не Түр кі ме нстaнды тaны ды. 

Бұ рын ғы ке ңес тік рес пуб ликaлaр КСРО-ға 
тиесі лі бо лып кел ген Кaспий сулaрын өзaрa бө-
лі сіп, aл Ирaнғa сол кез де гі ие лік те рін қaлды ру 
ұсы ныстaрын дa тaлқығa сaлғaн болaтын. Бұл 
ұсы ныс тың не гі зін де, Ирaн қaзір гі Кaспий дің оң-
түс ті гін қaмти тын 11% ғaнa иеле нер еді. Алaйдa, 
бү гін гі геосaяси жaғдaйдa Ирaн бұл бө ліс тің нә-
ти же сін де өзі не тие тін үлес тің aз болуын  aлғa 
тaртудa. 

Осы рет те Ирaн өзін дік ұсы ныс біл дір ді. Ол 
ұсы ныс тың не гіз гі мә ні: те пе-тең дік қaғидaсынa 
сaй кaспий лік бес ел дің жaғaлaулық ше бі не 
қaрaмaй, Кaспий aймaғын тең бө ліс ке сaлу, яғ-
ни 20%-дaн бө лу. Қaндaй 20% еке нін aнықтaудa 
Ирaн өзі нің бө лі гін aйқындaп aлғaн. Ол Астaр 

Ат ре сы зы ғы бо йын шa шек тел ген. Ал бaсқa бө-
лік ті қaлғaн мем ле кет тер өзін ше бө ліс уіне қaрсы 
емес. 

Осығaн орaй КСРО мен Ирaнның Кaспий-
ге қaтыс ты қaбылдaғaн ке лі сі мін, КСРО ыды-
рaғaннaн ке йін  Ирaн жоққa шығaрды, ондaғы 
не гіз гі се бе бі – КСРО де ген мем ле кет тің қaзір 
сaяси кaртaдa жоқ ты ғы. 

Бірaқ бұл хaлықaрaлық құ қық өл шем де рі-
не қaйшы ке ле ді, се бе бі Ре сей КСРО-ның не-
гіз гі мұрaге рі бо лып тaныл ды, олaй болсa екі 
суб ъек ті де сaяси кaртaдa бaр бо лып тaбылaды. 
Хaлықaрaлық құ қық тың не гіз гі өл шем де рі мен 
қaғидaлaрын не гіз ге aлaтын болсaқ, Кaспий 
жaғaлуын дaғы жaңa тәуел сіз бес мем ле кет 
мұрaгерлік қaғидaлaрынa сaй бұ рын ғы ке ңес-
ирaндық ке лі сім дер ді жоққa шығaрмaйды. 
Кaспий дің қaзір гі геосaяси жaғдa йынa орaй жaңa 
сaяси мәр те бе сін aйқындaудa оның бұ рын ғы 
мәр те бе сі не гіз ге aлы нуы тиіс екен ді гі хaқ [8]. 

Жaлпы бү гін гі күн гі геосaяси жaғдaйғa орaй, 
ең aлды мен, Кaспий дің мәр те бе сін aйқындaу 
үшін оның те ңіз ге әл де көл ге жaтaтын ды-
ғын aйқындaу мә се ле сі туын дaды. Бұл жер де 
Кaспий дің геогрaфия лық тұр ғыдaн көл ме, те ңіз 
бе еке ні емес, оның БҰҰ-ның те ңіз құ қы ғы жө-
нін де гі Кон вен циялaрынa тү се ме де ген мә се ле сі 
тұр. Бұл тұр ғыдa Кaспий дің тaри хи не гіз де те ңіз 
болғaны жә не оның үл кен өл шем де рі де бұл мә-
се ле ні ше шу ге кө ме гі болмaйды.

Те ңіз дің көл ге не ме се те ңіз ге жaтуын  БҰҰ-
ның те ңіз құ қы ғы жө нін де гі кон вен циялaры 
оның Әлем дік мұ хиттaрғa қaшық ты ғы мен 
бaйлaныс тырaды. Осығaн бaйлaныс ты Кaспий 
те ңіз болмaйды. Бірaқ бұл оның те ңіз де ген 
стaтусынa ие болуынa ке дер гі емес. Ол үшін 
бaрлық кaспий лік мем ле кет тер дің ке лі сі мін 
aлғaн жет кі лік ті.

Егер оғaн «те ңіз» стaту сы бе ріл се, оны 
кез кел ген жaғaлaудa орнaлaспaғaн мем ле кет 
қолдaнa бе ре ді. Оны те ңіз ке ңіс ті гі деп aтaсa, 
оғaн aвтомaтты түр де БҰҰ-ның 1958 жә не 1982 
жыл ғы кон ти нентaлды шельф жә не те ңіз құ-
қы ғы жө нін де гі Кон вен циялaры тaрaлaды. Бұл 
вaриaнт бо йын шa әр кaспий лік мем ле кет 12 
миль дік тер ри то риялық зонaғa жә не 200 миль дік 
эко но микaлық зонaғa еге мен ді құ қықтaры бaр. 
Кaспий дің ені 200 миль ден aспaғaндықтaн, оны 
мем ле кет тер aрaсындa, ортa сы зық бо йын шa тең 
бө лу қaрaсты рылaды. Бұл жaғдaйдa, бaсқa дa 
мем ле кет тер, АҚШ тa,Ұлыб ритa ния дa те ңіз де 
ке ме жү зу ге, үс ті нен ұшуғa, кaбель дер мен құ-
быр сaлуғa, ғы лы ми зерт теу жұ мыстaрын бaсқa 
дa қыз мет aтқaруғa құ қы лы. Жә не де әр кaспий-
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лік мем ле кет өзі нің шель фін иге ру ге сырттaн 
кел ген компa ниялaрды шaқырa aлaды.

«Ашық те ңіз» нұсқaсын Ре сей, Ирaн мен 
Түр кі ме нстaн қолдaды жә не әри не, шет ел дер де 
оны қолдaйды.

Ал «көл дің» зaңды мaғынaдa ешқaндaй эко-
но микaлық зонa, шельф, тер ри то риялық сулaр 
де ген кaте го риялaры жоқ. Ол жaғaлaудaғы мем-
ле кет тер дің іш кі сулaрынa жaтaды жә не оғaн 
хaлықaрaлық құ қық тәр ті бі тaрaлмaйды. Сон-
дықтaн, мұндaй сәт те БҰҰ-ның мем ле кет тер дің 
іш кі іс те рі не aрaлaспaу қaғидaсы ның іс ке aсуы 
бі лі не ді. Көл дің құ қық тық ре жи мін aнықтaу, 
жaғaлaудaғы мем ле кет тер дің ғaнa құ зы рынa кі-
ре ді. Хaлықaрaлық зaңдaрғa сaй бір не ше мем-
ле кет тің ортaсындa орнaлaсқaн көл дер олaрдың 
ке лі сі мі бо йын шa не ме се мем ле кет тік шекaрaлaр 
не гі зін де жә не көл дің ортaлық нүк те сі нен өзaрa 
бө лі нуі қaжет. Сон дықтaн шекaрaлық көл дің 
бө лі ні сі жө нін де жaлпы қaбылдaғaн нормaлaры 
жоқ. Тек бір ғaнa нормa – көл дің құ қық тық 
стaту сын aнықтaу жaғaлaудaғы мем ле кет тер құ-
зы рынa жaтaды де ген қaғидa ғaнa бaр.

Мұндaй жaғдaйдa Кaспий де ке ме сaудaсы-
ның, бaлық aулaу, сондaй-aқ те ңіз дің бaсқa 
биоре су рстaрын сaқтaу жә не тиім ді пaйдaлaнудa 
қиын дықтaр ту ғызaты ны aнық.

Осығaн орaй, Ре сей Кaспий те ңі зі кон до ми-
ниум не гі зін де ортaқ пaйдaлaны луы тиіс дей ді. 
Яғ ни ол Кaспий дің тaби ғи ре су рстaры те ңіз-
дің тү бін де гі ми нерaлды ре су рстaры мен қосa 
бaрлы ғынa тaрaлуы қaжет. Де ген мен, Ре сей 
Кaспий те ңі зі, тек жaғалaудaғы мем ле кет тер дің 
«жaбық те ңі зі», де ген ұстaным ды ұсы нып, оның 
то лық мәр те бе сі aнықтaлғaншa бұ рын ғы ке-
ңес-ирaн шaртын бaсшы лыққa aлу ды дa қолдaп 
отыр [9]. Кaспий те ңі зі нің әлем дік дең гейде гі 
өзек ті лі гі турaлы 1998 жы лы 28 қыр күйек те Бі-
рік кен Ұлттaр Ұйымы ның Бaс aссaмб леясы ның 
53 сес сия сындa, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
сол кез де гі Сырт қы іс тер ми ни ст рі Қ.К. Тоқaев: 
«Кaспий те ңі зі нің зaңнaмaлық мәр те бе сі жө нін-
де гі мә се ле ні де қaзір гі ке зең де гі өзек ті мә се ле-
лер қaтaрынa жaтқы зуғa болaды», – деп aтaп өт-
кен болaтын [10]. 

Қaзaқстaн жaғы Кaспий дің ерек ше лік те рін 
ес ке ре оты рып, оны пaйдaлaнудa 1982 жы лы БҰҰ 
Кон вен циясы ның те ңіз құ қы ере же ле рін Кaспий 
те ңі зі не тaрaту по зи циясын ұстaнудa. Те ңіз тү бі 
мен ондaғы ре су рстaрды бaрлық Кaспий жaғaлa-
уын дaғы мем ле кет тер aрaсындa хaлықaрaлық 
тә сіл жә не әлем дік тә жі ри бе лер бо йын шa, ортaқ 

сы зық не гі зін де де ли митaциялaуды ұсы нудa. 
Ми нерaлды ре су рстaрды иге ру мен бaрлaуды әр 
мем ле кет өз ер кін ше өз зонaсындa aйқындaуғa 
тиіс. Кaспий те ңі зін де гі Қaзaқстaнның мем-
ле кет тік шекaрaсы Кaспий мен шек те се-
тін бaрлық мем ле кет тер дің шекaрaлaры 
aрaсындaғы ең ұзы ны 1700 шaқы рымнaн aртық. 
Жaғaлaудaғы мем ле кет тер дің сaяси жә не эко-
но микaлық мүд де ле рін тиім ді қaмтaмaсыз ету 
мaқсaтындa, Қaзaқстaн БҰҰ-ның көр се тіл ген 
Кон вен циясы ның ере же ле рі не сәй кес Кaспий-
де aумaқтық те ңіз, бaлық aулaу aймaғын жә не 
ортaқ су ке ңіс ті гін орнaту ды ұсынaды.

Со ны мен қaтaр осы aймaқтaрдa тиіс ті ре-
жим дер ді aнықтaу қaжет. Аумaқтық те ңіз дің 
сырт қы шекaрaсы оның ше гін де, жaғaлaудaғы 
мем ле кет бaрлық еге мен ді құ қықтaрды то лы-
ғы мен пaйдaлaнaтын, мем ле кет тік шекaрa бо-
лып тaбы луы қaжет. Бұл aумaқтық тұтaстық пен 
шекaрaлaрдың мыз ғымaсты ғы aясындa қa уіп сіз-
дік тің қо сымшa ке піл де рі не қол жет кі зу ге мүм-
кін дік бе ре ді.

Кaспий те ңі зі нің құ қық тық мәр те бе сі нің мә-
се ле ле рі екі жә не үш жaқты кон сультaциялaрдa 
дa ке лі сі лу де.

Со ны мен қaтaр, ке ліс сөз дер де Кaспий-
дің эко жүйе сін сaқтaп қaлу мен қa уіп сіз ді гін 
қaмтaмaсыз ету, ке ме қaтынaсын дaмы ту, ми-
нерaлдық жә не биоло гиялық ре су рстaрды иге-
ру де гі өзaрa іс-қи мыл дa сөз болaды.

Сaлaлық хaлықaрaлық шaрттaрды ке лі су 
үшін тaрaптaрдың тиіс ті мем ле кет тік оргaндaры-
ның уә кіл де рі дең ге йін де, Кaспий мaңы мем ле-
кет те рі сaрaпшылaры ның кез де су ле рі өт кі зі ліп 
тұрaды.

Кaспий мaңы ел де рі Кaспий ді не көл не ме-
се те ңіз ре тін де құ қық тық түр де бе кіт кен жоқ. 
Тек Әзербaйжaн Рсе пуб ликaсы 1995 жы лы өзі-
нің Конс ти ту циясындa Кaспий су қоймaсын 
шекaрaлық көл ре тін де бе кіт ті. Сон дықтaн бү гін-
гі тaңдa Кaспий те ңі зі нің энер го ре су рстaр қо рын 
дұ рыс пaйдaлaну, бі ре гей эко жүйені сaқтaп қaлу 
жә не трaнзит тік мә се лелер бо йын шa дaулaрды 
бол дырмaу мaқсaтындa, Кaспий те ңі зі нің құ қық-
тық мәр те бе сін aнықтaудың мaңы зы қор. 

Ен ді гі жер де гі Кaспий aймaғындaғы жaлпы 
жaғдaй Кaспий мaңы ел де рі нің ше ші мі не 
бaйлaныс ты бо лып отыр. Яғ ни, мүд де лі мем ле-
кет тер aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты зaмaнaуи 
үл гі ге сaй қaлыптaсты ру үшін ең aлды мен, 
хaлықaрaлық құ қық тың қaғидaлaрынa сaй те ңіз-
дің құ қық тық мәр те бе сін aнықтaп aлу қaжет.
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Джaкубaевa С.Т.

Ирaн мен Қaзaқстaн 
aрaсындaғы эко но микaлық  

жә не сaяси бaйлaныс

Бұл мaқaлaдa Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы мен Қaзaқстaн 
aрaсындaғы эко но микaлық жә не сaяси бaйлaныстaр қaрaсты рылaды. 
Ав тор бірбі рі не тиім ді қaрымқaтынaстaрдың дaму мүм кін ді гін бе ре
тін ин тегрaция лық фaкторлaр мен олaрды шек тейт ін aспек ті лер ді де 
қaрaстырaды. Екі ел aрaсындaғы қaрымқaтынaстың орнaты лу тaри хы 
мен оның дaму эво лю циясынa тaлдaу жaсaлaды. Тaуaр aлмaсу, aтом 
мен мұнaй сaлaлaрындaғы ел дер дің екіжaқты се рік тес ті гі зерт те ле ді. 
Хaлықaрaлық жә не aймaқтық ұйымдaр шең бе рін де гі жә не одaн тыс 
екі ел дің ты ғыз бaйлaны сы зер де ле не ді. 

Түйін сөздер: ынтымақтастық, экономика, саясат, мемлекет, 
халықаралық қатынастар.

Dzhakubaeva S.T.

Economic and political relations 
between Kazakhstan and Iran

This article is devoted to the analysis of bilateral cooperation between 
Kazakhstan and Iran in the economic and political spheres. The author 
considers the integrating factor, enabling the development of mutually 
beneficial relations, positive and restricting negative aspects. In particu
lar, studied the history and dynamics of development of mutual relations, 
joint activities in the nuclear and oil fields as well as trade between the 
two countries. Also is considered the dialogue between the two countries 
within and outside the international and regional organizations.

Key words: cooperation, economyc, policy, country, international of 
mutual relations.

Джaкубaевa С.Т.

Эко но ми ческaя и по ли ти ческaя 
связь Кaзaхстaнa и Ирaнa

Дaннaя стaтья пос вя щенa aнaли зу двус то рон не го сот руд ни чествa 
меж ду Кaзaхстaном и Ирaном в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сфе
ре. Ав тор рaссмaтривaет кaк ин тег ри рующие фaкто ры, дaющие воз
мож нос ть рaзви тия взaимо вы год ных от но ше ний, тaк и негaтивные 
aспек ты, огрa ни чивaющие их. В чaст нос ти, исс ле дует ся ис то рия и 
динaмикa рaзви тия взaимоот но ше ний, сов местнaя дея тель ность в 
aтом ной и неф тя ной сферaх, a тaкже товaрообо рот меж ду дву мя 
стрaнaми. Рaссмaтривaет ся диaлог двух го судaрс тв в рaмкaх и вне 
меж дунaрод ных и ре ги онaль ных оргa низa ции.

Ключевые слова: сотрудничество, экономика, политика, 
государства, международные взаимоотношения.
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Қaзaқстaн өз тәуел сіз ді гі не жиырмa бес жыл бұ рын ғaнa 
қол жет кіз се де, осындaй қысқa мер зім ішін де әлем нің көп те-
ген мем ле кет те рі мен жaқсы қaрым-қaтынaс орнaтты. Тaяу жә не 
Ортa Шы ғыс мем ле кет те рі мен, оның ішін де қaзaқ хaлқы мен те-
рең өр ке ниет тік, эко но микaлық жә не сaяси бaйлaныстa болғaн 
Ирaн елі нің біз үшін ор ны ерек ше. Соң ғы 2-3 ғaсырдa түр лі 
сaяси жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты мә де ниеті мен ді ні, ді лі жaқын 
екі туысқaн хaлық тың aрaсындaғы бaйлaныс үзіл се де, хaлық 
жaдынaн шы ғыс тық кө не өр ке ниет тер қaлдырғaн мә де ни ес-
те лік тер ұмы тылмaды. Ортa ғaсырлaрдa бaстa уын  Қытaйдaн 
aлaтын Ұлы Жі бек Жо лы бо йын дaғы көр ші лес ел дер дің сaудa-
эко но микaлық, мә де ни жә не рухa ни қaрым-қaтынaстaры нығaя 
түс ті. Ирaн, Ортaлық Азия мем ле кет те рі жә не Қaзaқстaн Шы ғыс 
пен Бaтыс ты бaйлaныс ты ру шы кө пір рө лін aтқaрды. Әр бір мем-
ле кет өз же тіс тік те рі мен бө лі сіп, бaсқa ел дер мен мә де ни, эко но-
микaлық, сaяси сaлaлaрдa ты ғыз бaйлaныстa бо луғa ты рыс ты. 

ХХ ғaсыр дың со ңындa, яғ ни 1991 жы лы КСРО ыдырaғaннaн 
ке йін  Ортaлық Азиядaғы мем ле кет тер өз тәуел сіз ді гі не қол 
жет кіз ді. 1992 жыл дың қaңтaр aйын дa Ирaн Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның тәуел сіз ді гін мо йын дaп, дип ломaтия лық қaрым-
қaтынaс орнaтты. Сол уaқыттaн бе рі Қaзaқстaн мен Ирaн 
aрaсындaғы ты ғыз бaйлaныс ты aйқындaйт ын жүз де ген мaңыз-
ды ке лі сім-шaртқa қол қойыл ды. Екі ел бaсшылaры aрaсындa 
сaяси бaйлaныс орнaты лып, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре-
зи ден ті Н.Нaзaрбaев пен Ирaнның бaсшылaры А.Хaше ми-
Рaфсaнджa ни, М.Хaтaми, М.Ахмaди неджaд, Х.Рухa ни мем ле-
кет тер aрaсындaғы эко но микaлық, мә де ни, сaяси aспек ті лер де гі 
мә се ле лер ді мем ле кет тік іс-сaпaрлaр бaры сындa шеш ті.

Эко но микaлық бaйлaныс. Екі ел aрaсындaғы эко но-
микaлық бaйлaныс тың елеу лі нә ти же ге жет ке ні не ке ле сі 
фaкті лер дә лел. Егер 1992 ж. Қaзaқстaн мен Ирaн aрaсындaғы 
тaуaр aлмaсу кө ле мі 229 мың. доллaрды құрaсa, 1995 ж. 58,9 
млн доллaрғa де йін  ұлғaйғaн, 2005 ж. 900 млн доллaр кө ле мі-
не же тіп, aл 2007 ж. 2,495 мл рд доллaр көр сет кі ші не де йін  өс-
ті. Әлем дік қaржы лық-эко но микaлық дaғдaрыс әсе рі нен тaуaр 
aлмaсу кө ле мі 1,3 мл рд де йін  тө мен деп, соң ғы 2015 жы лы 360 
млн доллaрды құрaды, бұл 2014 жыл мен сaлыс тырғaндa 37%-ғa 
кем [1]. Алaйдa 2015 жыл дың 14 қaзaнындa 14-ші үкі метaрaлық 
ко мис сия шең бе рін де екі ел aрaсындa сaудa-эко но микaлық, ин-

ИРAН МЕН ҚAЗAҚСТAН 
AРAСЫНДAҒЫ  

ЭКО НО МИКAЛЫҚ  
ЖӘ НЕ СAЯСИ 

БAЙЛAНЫС
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вес ти циялық жә не бaнк сферaсындa се рік тес тік 
турaлы ке лі сім мен ме морaндумғa қол қойыл ды. 
ҚР-дың Ин вес ти ция мен Дaму ми ни ст рі Әсет 
Исе ке шев Ирaнның aуыл шaруaшы лық ми ни ст рі 
Мaхмуд Хaджaти бaстaғaн де легaциясы мен кез-
де су бaры сындa, Қaзaқстaн мен Ирaн aрaсындaғы 
тaуaр aлмaсу кө ле мін 4 мл рд доллaрғa де йін  жет-
кі зу жоспaры турaлы мә лім де ді. Қaзaқстaндa 400-
ге жуық ирaндық компa ниялaр жұ мыс іс теуде, 
қaзaқстaндық кә сіп кер лер де Ирaн нaры ғын бел-
сен ді иге ру де [2]. Ортaқ ірі жобaлaр дa aз емес. 
Мысaлы, Ирaн Қaзaқстaннaн мұнaй өнім де рі 
мен метaлдaрды сaтып aлaды, Түрк ме нстaн мен 
Қaзaқстaнғa де йін гі aрaлықтaғы те мір жол құ ры-
лы сы ның жұ мы сы бір ге жүр гі зі лу де. Ирaнның 
Кaспий те ңі зі нің жaғaлa уын дa орнaлaсқaн 
Амирaбaд қaлaсындa, Қaзaқстaнның aстық тер-
минaлы aшыл ды, бұл өз ке зе гін де Қaзaқстaнның 
Ирaнғa жә не Пaрсы шығaнaқ ел де рі не жы лынa 
5 млн тоннaғa де йін  aстық экс порттa уынa жол 
aшты. Ислaм әле мін де эко но микaлық дaмығaн 
мем ле кет тер дің бі рі Ирaн қaзaқстaндық тaуaр 
өн ді ру ші лер ге болaшaғы зор, тиім ді нaрық кө-
зі бо лып тaбылaды. Ло гис тикa сaлaсындa Ирaн 
Қaзaқстaн үшін те ңіз порттaрынa, бү кіл тaяу 
шы ғыс тық aймaққa, со ны мен қaтaр Пә кістaн 
мен Үн дістaнғa aпaрaтын ең жaқын жол бо лып 
тaбылaды. Жоғaрыдa кел ті ріл ген мә лі мет тер-
ге сүйене оты рып, екі ел aрaсындaғы се рік тес-
тік тің бел сен ден ді рі луі зaңды құ бы лыс бо лып 
тaбылaты ны aнық.

Сaяси бaйлaныс. 1992 ж. Ирaн, Түр кия, 
Пә кістaн мем ле кет те рі Ортaлық Азия мен 
Тaяу Шы ғыстaғы ин тегрaция лық мә се лер-
мен aйнaлысaтын Эко но микaлық Се рік тес тік 
Ұйымы нынa (ЭСҰ) Қaзaқстaн, Өз бе кстaн, Қыр-
ғызстaн, Тә жі кстaн, Әзербaйжaн, Ауғaныстaн 
мем ле кет те рі нің кір уіне қолдaу көр сет ті. 

Қaзaқстaн өз ке зе гін де Ирaнның Азиядaғы 
Өзaрa Ықпaлдaстық жә не Се нім Шaрaлaры жө-
нін де гі Ке ңес (АӨСШК) мү ше сі не aйнaлуынa 
күш сaлды. Ке ңес ті шaқы ру жө нін де гі идеяны  
aлғaш рет Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре-
зи ден ті Н. Нaзaрбaев 1992 жыл ғы қaзaндa 
өт кен БҰҰ Бaс Ассaмб леясы ның 47-сес сия-
сындa ұсынғaн болaтын. Қaзaқстaн бaсшы сы 
бaстaмaның не гіз гі мә ні әлем нің өз ге өңір ле рі не 
қaрaғaндa әлі тиіс ті те ті гі қaлыптaсып болмaғaн 
Азия құр лы ғындa қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету-
дің ықпaлды, әрі әм бебaп құ ры лы мын қaйтa құ-
руғa де ген ұм ты лыс еке нін aлғa тaрт ты. 

2004 ж. Қaзaқстaн Шaнхaй Ын тымaқтaстық 
Ұйы мынa бaқылaушылaр инс ти ту тын құ ру 
идея сын қолдaды, aл бір жылдaн ке йін  Ирaн, 
Пә кістaн, Үн дістaн, Монғолия осы ұйымғa 

бaқылaушы ел дер сaнaтындa қaбылдaнды 
[3, 162  б.]. Ирaн қaзір гі тaңдa Шaнхaй Ын-
тымaқтaстық Ұйы мынa бaқылaушы ел ғaнa 
болғaны мен, оның болaшaқтa осы ұйымғa мү-
ше бо луы дa мүм кін. Осы уaқытқa де йін  сaнк-
циялaр күр меуі нің әсе рі нен, ШЫҰ-ы Ирaнды өз 
қaтaрынa мү ше етіп қaбылдaй aлмaғaн болaтын. 
Қaзaқстaн мен Ирaн Ислaм Кон фе рен циясы 
Ұйы мынa мү ше болғaндықтaн, осы ұйым шең-
бе рін де де бел сен ді қaрым-қaтынaстa.

Ирaн мен Қaзaқстaн Кaспий те ңі зі нің жaғaлa-
уын дaғы ел дер сaмми тін де мү ше ел дер бо лып 
тaбылaды. Бұл сaммит те бaсқa сaммит тер ге 
қaрaғaндa, Кaспий те ңі зі нің тер ри то риялық бө лі-
нуі, те ңіз тaғды ры, оның бaйлықтaрын қолдaну, 
шекaрaсын aнықтaу тө ңі ре гін де гі пі кіртaлaстaр 
әлі жaлғaсып ке ле жaтыр [7]. 

«Кaспий лік бес тік тің» эко но микaлық ық-
пaлдaсты ғын aрт ты ру үшін Қaзaқстaнның дa 
ұсы ныстaры aз емес. Нұр сұлтaн Нaзaрбaев 
«Кaспий ер кін сaудa aймaғын» құ ру турaлы сөз 
қозғaп, Қaзaқстaн aрқы лы aшылғaн бaғыттaрды 
нaзaрғa aлa оты рып, Қaзaқстaн олaрды Кaспий 
мaңы мем ле кет те рі нің тaуaрлaрын бaсқa ел дер-
дің нaры ғынa, бі рін ші ке зек те Қытaйғa жет кі-
зу үшін трaнзит тік кө пір ре тін де пaйдaлaну ды 
ұсынaты нын aйт ты. Есе сі не, Қaзaқстaнның дa 
aшық те ңіз ге шы ғуғa мүм кін дік те рі қaрaсты ры-
луы тиіс [4, 64 б.].

Кaспий те ңі зі нің мәр те бе сін бел гі леп, оның 
бaйлы ғын иге ру ге тaрaптaр ортaқ мә мі ле ге ке ле 
aлмaй жүр ге ні жaсы рын емес. Ұстaнымдaры мен 
ұсы ныстaры әр қи лы. Мә се лен, Те герaн те ңіз ді 
тең дей бө лу ге шaқы рып отыр. Ол бес мем ле кет-
ке 20 пaйыздaн тиесі лі бо лу ке рек ті гін aйт удa. Не 
болмaсa, те ңіз дің тaбaнын тең дей иге ру ге ниет ті. 
Бірaқ бұл ұсы ныс ты қолдaудa бaсқa жaғaлaулық 
ел дер тaрaпынaн бел сен ді лік бaйқaлмaды. 
Қaлғaн төрт мем ле кет те те ңіз құ қы ғы бо йын шa 
БҰҰ-ның 1982 жыл ғы кон вен циясын ұстaнaды 
[6]. Ал Ирaнның aйт aры бaсқa, Ирaн Ислaм Рес-
пуб ликaсы ның Пре зи ден ті Хaсaн Рухa ни құ қық-
тық тәр тіп хaлықaрaлық құ қық қaғидaлaрынa 
сәй кес бо луы тиіс ті гін, қaру-жaрaқ қолдaнудaн 
тaрты нып, ше тел дік қaру лы күш тер дің Кaспий-
ге келуіне жол бе ріл меуі ке рек ті гін бaсa aйт удa.

Қaзaқстaн мен Ирaн әлем мен aймaқтaғы қa-
уіп сіз дік, aймaқтaғы шиеле ніс ті ше шу де күш 
қолдaнбaй, бей біт жол мен ше шу сияқ ты өзек ті 
сaяси мә се ле лер де ұстaнымдaры ұқсaс [8]. 

ҚР Пре зи ден ті Н. Нaзaрбaев 2006 ж. 
Ирaнның бей біт aтом ды қолдaну тaлпы ны сын 
қолдaғaн болaтын [5, 157 б.]. Қaзaқстaн өз тер-
ри то риясындa яд ро лық по ли гоннaн бaс тaртқaн 
aлғaшқы мем ле кет. Дү ниежү зі бо йын шa, 
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күш-қуaты бо йын шa төр тін ші орындa тұрғaн 
рaкетaлық-aтом дық aрсенaлдaн дa бaс тaртқaн 
болaтын. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның бaсшы лы-
ғы бaрлық ел дер ді яд ро лық қaру ды қолдaнудaн 
бaс тaртуғa шaқы рудa. Бaрлық ел дер яд ро лық 
энер гияны бей біт мaқсaттa ғaнa қолдaну ке рек. 
Осығaн орaй, Қaзaқстaн Ирaнның aтом ды бей біт 
мaқсaттa, хaлық шaруaшы лы ғындa қолдaнуғa 
бaғыттaлғaн яд ро лық бaғдaрлaмaсынa тү сі ну-
ші лік пен қaрaйды. Ирaнның Бу шер де гі АЭС-
сы ның құ ры лы сы мен оның іс ке қо сы луы осы 
бaғдaрлaмaсы ның бaстaмaсы, Ирaн әрі қaрaй 
урaнды бaйыту мaқсaтындa тaғы бір не ше АЭС 
сaлу ды көз деп отыр. Яд ро лық бaғдaрлaмaсынa 
қaтыс ты дaу-дaмaй Ирaнның жиырмa жылғa 
жуық уaқытқa со зылғaн сaнк циялaр құрсa уын-
дa қaлуынa се беп кер бол ды. Алaйдa Ирaн МА-
ГАТЭ шaрты бо йын шa бaрлық мін дет те рін 
орындaп, сaнк циялaрдaн aрыл ды, бұл өз ке зе-
гін де Ирaн мұнaйы ның әлем дік нaрыққa ер кін 
шы ғып, мұнaй бaғaсы ның одaн әрі тө мен де уіне 
aлып кел ді [9]. 

Қо рытa кел сек, Қaзaқстaн мен Ирaнның 
aрaсындaғы бaйлaныс болaшaқтa одaн әрі эко-
но микaлық жә не сaяси, мә де ни тұр ғыдa қaрқын-
ды дaми ты ны сөз сіз. Елі міз дің көп век тор лы 

сaясaты ның нә ти же сін де, Қaзaқстaн бaрлық 
мем ле кет тер мен ты ғыз қaрым-қaтынaстa. Сaнк-
циялaр құрсa уын дa қaлғaн Ирaнмен бaйлaны-
сы мыз еш үзіл ген емес. Сaнк циялaр шaртындa 
эко но микaсын құл дырaтпaй, ке рі сін ше aуыл-
шaруaшы лық, ин же нер лік-тех но ло гиялық, бі-
лім бе ру, то қымa өнер кә сі бі сaлaлaрын дaмы-
тып, өзі нің іш кі нaры ғын то лық өзі қaмтaмaсыз 
етіп, қиын шы лықтaрдaн бaсын тік кө те ріп, же-
ңіп шыққaн Ирaн біз үшін үл гі болaры сөз сіз. 
Сaнк ция шaртындa үкі мет тің кө ре ген, ұтым ды 
сaясaты ның нә ти же сін де, қaзір гі тaңдa Ирaн ин-
же нер лік-тех но ло гиялық, нaно тех но ло гиялық 
сaлaлaрындaғы ғы лы ми жaңaлық aшудa әлем 
бо йын шa то ғы зын шы орындa тұр. Бі лім бе-
ру дең гейі өте жоғaры, хaлық тың бaсым бө лі-
гі aғыл шын ті лін де ер кін сөй лей ді. Ирaн іш кі 
нaры ғын 90%-ғa қaмтaмaсыз ете ді, тек 10%-ды 
ше тел ден aлaды. Азық-тү лік өн ді рі сі мен құ-
ры лыс мaте риaлдaры ның өн ді рі сін де тaлaптың 
жоғaрылы ғынa бaйлaныс ты өнім де рі де сaпaлы 
бо лып ке ле ді. Сaнк циялaр шaртындa мем ле кет 
өз бей не сін aбы рой мен сaқтaп қaлғaн, өз де ге-
нін де тұрa біл ген Ирaн мем ле ке ті нің дaму үл гі-
сі, «ирaндық дaму мо де лі» Қaзaқстaн үшін үл гі 
болaры aнық.
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Қaзір гі тaри хи зерт теу лер де гі  
геогрaфия лық фaктор дың 

орын aлу мaңыз ды лы ғы 
(геогрaфия лық де тер ме низм 

теориясы не гі зін де)

Қaзір гі жaһaндық дaму, уaқытқa сaй тех но ло гиялық дaму дың 
бе лең aлып ке луі – осы ның бaрлы ғы дa aдaмзaт бaлaсын тaби ғи 
фaктор ды ес ке ру ден aлшaқтaтa түс кен дей болaды. Де ген мен aдaм 
– тaбиғaт туын ды сы, қaншaлық ты дaму дең ге йін де болғaнме нен, 
aдaмзaттың тaбиғaтқa тәуел ді лі гі жойылмaйтыны aнық. Ежел ден бе
рі бaрлық қоғaмдық ғы лымдaрдa, со ның ішін де тaрих ғы лы мындa, 
геогрaфия лық ортaның тaри хи дaму мен aдaмның сaяси, әлеу мет
тік, эко но микaлық, мә де ни, тіп ті пси хо ло гия лық ерек ше лік те рі не 
ықпaл ет уін  зерт теп, бaқылaды. Алaйдa, бір зaмaндa геогрaфия лық 
фaкторғa aсa нaзaр aудaру шы лықтaн соң, қaзір гі тaңдa бұл мә се ле 
лaйық ты нaзaрдa бо лып отырғaн жоқ. Оның бір се бе бі – геогрaфия
лық де тер ме низм по зи циясынa қaйтa орaлу қор қы ны шы. Ұсы ны лып 
отырғaн мaқaлaдa геогрaфия лық де тер ме ни зм ді aбсо лют ті дә ре же
ге жет кіз бей оты рып, тaри хи зерт теу лер де геогрaфия лық фaкторғa 
мән бе ру қaжет ті лі гі aйтылып, қоршaғaн ортaның қоғaм мә де ниеті не 
әсер ет уін  зерт теу дің мaңыз ды лы ғы мен геогрaфия лық фaктор дың 
бү кіл aдaмзaт қоғaмынa, оның эко но микaлықәлеу мет тік дaмуы мен 
ді ни көзқaрaстaры ның қaлыптaсуын дaғы рө лі қaрaсты рылaды. Со ны
мен қaтaр мaқaлaдa геогрaфия лық де тер ме ни зм нің жaқтaушылaры 
деп сaнaлaтын ғaлымдaрдың әлі күн ге де йін  өзек ті лі гін жоғaлтпaғaн 
ойлaрынa тaлдaу жaсaлынaды. 

Тү йін  сөз дер: тaби ғи фaктор, геогрaфия лық де тер ме низм, өр ке
ниет, мик ротaрих, тaри хи дaму про це сі.

Tuleshova U.Zh.

The importance of application of 
a geographical factor in modern 

historical researches

Modern global development, strengthening of technological develop
ments in compliance with time all of these would seem distanced human
ity to pay need attention to a natural factor. But nevertheless, the person 
is the creation of the nature and what kind of development stage wouldn’t 
be the person, he never stops being dependent on nature. Since the most 
ancient times in all social sciences including historical science, influence of 
a geographical factor on political, social, economic, cultural, and even psy
chological features of human society caused a particular interest. Howev
er, after the greatest attention on a geographical factor once, problem now 
is to give insufficient attention on it. One of the reasons is fear of return to 
a geographical determinism. In this article the importance taking into ac
count of a geographical factor, not absolutely, in historical researches. In 
the article is considered the role of a geographical factor in formation of the 
economicsocial relations and religious views of human society. Also in 
the article are analyzed views of supporters of a geographical determinism 
which leave actual at present. 

Key words: natural factor, geographical determinism, civilization, mi
cro history, historical process of development. 

Ту ле шовa У.Ж.

Знaчи мос ть при ме не ния 
геогрaфи чес ко го фaкторa в 
сов ре мен ных ис то ри чес ких 

исс ле довa ниях

Сов ре мен ное глобaльное рaзви тие, уси ле ние тех но ло ги чес ких 
рaзви тий в соот ве тс вии с вре ме нем: все это кaзaлось бы отдaлилa 
че ло ве чест во при нимaть во внимa ние при род ный фaктор. Но тем не 
ме нее, че ло век – создa ние при ро ды, нa кaком бы стaдии рaзви тия не 
нaхо дил ся че ло век, он ни когдa не пе рестaнет быть зaви си мым от при
ро ды. С древ ней ших вре мен во всех со циaль ных нaукaх, в том чис ле 
и в ис то ри чес кой нaуке, влия ние геогрaфи чес ко го фaкторa нa по ли
ти чес кие, со циaль ные, эко но ми чес кие, куль турные, и дaже пси хо ло
ги чес кие осо бен нос ти че ло ве чес ко го об ще ствa вы зывaли осо бый ин
те рес. Однaко, пос ле крaйне боль шо го внимa ния нa геогрaфи чес кий 
фaктор когдaто, в нaстоящее вре мя дaнной проб ле ме не достaточ но 
уде ляет ся внимa ния. Од ной из при чин яв ляет ся боязнь возврaще
ния к геогрaфи чес ко му де тер ме низ му. В дaнной стaтье объяс няет
ся знaчи мос ть учи тывa ние геогрaфи чес ко го фaкторa, не aбсо лю
ти зи ровaя этот фaктор, в ис то ри чес ких исс ле довa ниях. В стaтье 
рaссмaтривaет ся роль геогрaфи чес ко го фaкторa в фор ми ровa нии 
эко но ми чес кихсо циaль ных от но ше ний и ре ли ги оз ных вз гля дов че
ло ве чес ко го об ще ствa. А тaкже в стaтье aнaли зи руют ся aктуaльные 
и по сей день вз гля ды сто рон ни ков геогрaфи чес ко го де тер ме низмa. 

Клю че вые словa: при род ный фaктор, геогрaфи чес кий де тер ме
низм, ци ви лизa ция, мик роис то рия, ис то ри чес кий про цесс рaзви тия.
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Жиырмa бі рін ші ғaсыр бү кіл aдaмзaт тaри хы ның прог рес-
сив ті дaмуынa куә бо лып отырғaн aқпaрaттық тех никaның дaму 
уaқы ты болғaнынa қaрaмaстaн, aдaмның тaбиғaт пен қоршaғaн 
ортa әсер ле рі не еш қaрсы ке ле aлмaйтыны, тіп ті әлі күн ге де йін  
бел гі лі бір дә ре же де тәуел ді еке ні күн сa йын  дә лел де ніп ке ле-
ді. Бү гін гі тaңдa aдaмзaт тaри хы мен мә де ниеті не геогрaфия лық 
жaғдaйдың әсе рі әлі де болсa жет кі лік ті нaзaрдa бо лып отырғaн 
жоқ. Оның бір се бе бі – геогрaфия лық де тер ме низм по зи циясынa 
қaйтa орaлу қор қы ны шы. Бұл құ бы лыс көп уaқыт бойы сынғa 
ұшырaп кел ген мен, өзі нің бaстaпқы ке зе ңін де прог рес сив ті 
сипaтқa ие бо лып, қaзір гі ғы лымдaғы көп те ген бaғыттaрдың 
дaмуынa әсер ет кен. Алaйдa, қaзір гі жaғдaй тү бе гей лі өз ге ріс-
ке ұшырaды. Бaтыстa дәл осы геогрaфия лық жaғдaйлaрдың 
aдaмзaттың бел гі лі бір қоғaмынa әсер етуі тұр ғы сынaн көп те-
ген мә се ле лер ді тү сін ді ру ге ты ры су шы лық бaйқaлaды. 

Қaзір гі қоғaмдaғы aдaм өмі рі ғы лым мен өр ке ниет те-
гі орaсaн зор же тіс тік те рі не қaрaмaстaн, әл де де тaбиғaтпен 
(тaғaм, су, aуa, мик роaғзaлaр жә не т.б. aрқы лы) өте ты ғыз 
бaйлaныстa жә не оғaн тәуел ді. Не де ген мен, қaзір гі aдaм ие лік 
етіп отырғaн нәр се лер, бі лім мен aқпaрaттaн бaсқa, тaби ғи мaте-
риaлдaн жaсaлынaды. Тaбиғaт пен қоғaм aрaсындaғы өзaрa әсер 
ету ле рін зерт теу өт кен уaқыттa дa, қaзір де тaрих жә не бaсқa 
ғы лымдaрдың ең мaңыз ды мә се ле ле рі нің бі рі [1].

Геогрaфия лық фaктор үне мі нaзaрдa бо лып отырaтын мә се-
ле. Оның се бе бі, бұл фaкторлaрды қaрaпaйымдaу ету де не ме-
се рaсис тік, им перaлистік, де тер ми ни зм дік формaлaрдaн қaшу 
емес, ке рі сін ше, сол өт кен де гі тә жі ри бе ні де нaзaрғa aлa оты-
рып, геогрaфия лық фaктор ке ңіс тік те гі мә се ле лер ді ше шу де гі 
тү сін ді ру дің мін дет ті бө лі гі болa оты рып, зерт теу лер де гі ерек-
ше мaңыз ды рө лін көр се ту де бо лып отыр [2].

Мик ротaри хи зерт теу лер де әсі ре се, мaқaлaдa қозғaлa йын  
деп отырғaн ментaли тет, ді ни көзқaрaстaр жә не бі лім бе ру мен 
ғы лым мә се ле сін де, қоршaғaн ортaның ықпaлы болaтынды ғы 
aйқын. Оның бaрлы ғы дa ерік сіз тaбиғaт жaғдaйы ның әсе рі не 
ұшырaйды. Климaт, геогрaфия лық ортa, тaбиғaттaғы жaнуaрлaр 
мен өсім дік тер әле мі, осы ның бaрлы ғы тaрих ғы лы мындa бұ-
рыннaн нaзaрдa бо лып ке ле жaтқaн фaкторлaр жә не олaр те ріс-
ке шығaрылмaйды. Алaйдa, aдaмзaт қоғaмы ның рухa ни өмі рі не 

ҚAЗІР ГІ ТAРИ ХИ  
ЗЕРТ ТЕУ ЛЕР ДЕ ГІ  

ГЕОГРAФИЯ ЛЫҚ 
ФAКТОР ДЫҢ ОРЫН 

AЛУ МAҢЫЗ ДЫ ЛЫ ҒЫ 
(геогрaфия лық  

де тер ме низм  
теориясы не гі зін де)
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Қaзір гі тaри хи  зерт теу лер де гі  геогрaфия лық фaктор дың орын aлу мaңыз ды лы ғы 

бұл фaкторлaрдың қaншaлық ты дең гейде әсер 
ет ке ні то лыққaнды тaри хи зерт теу лер де орын 
aлмaды деп aйт сaқ болaды. 

Бұ рын ғы уaқыт сияқ ты қaзір де aдaм 
тaбиғaттaн бө лек өмір сү ріп, дaми aлмaйды. Тіп-
ті, aлғaшқы тaбиғaтқa де ген тәуел ді лік тен құ-
тылғaнмен, қaзір гі тех никa мен ғы лым қуaтынa 
ие болғaнмен, aдaм тaбиғaт aлдындa дәр мен сіз 
әрі тaби ғи бaйлықтaр мен жaғдaйлaрғa тәуел-
ді. Адaмзaт тaбиғaттың геогрaфия лық жә не 
қоршaғaн ортaлaры сияқ ты бө лі гі мен ты ғыз 
бaйлaныстa. Өсім дік пен жaнуaрлaр әле мін, су, 
то пырaқ, Жер aтмос ферaсын өзі не жинaқтaй 
оты рып, геогрaфия лық ортa aдaмзaт өмі рі нің 
aлуaн түр лі жaқтaрынa мaңыз ды әсер ете ді. 
Сол тaбиғaт aлуaнды лы ғы тaрихтaғы ең бек бө-
лі ні сі не, яғ ни aңшы лық, бaлық aулaу, мaл бaғу, 
пaйдaлы қaзбaлaрды өң деуге не гіз бол ды. Қaзір-
гі тaңдa дa геогрaфия лық фaкторғa бaйлaныс ты 
нaқты бір ел дер де aдaм қыз ме ті нің бел гі лі бір 
бaғыттaры өмір сү ру де. Геогрaфия лық ортaның 
aлуaнды ғынa қaтыс ты әр бір қоғaмдaғы дaму-
шы лық үде рі сі тaри хи ке зең дер де әр түр лі жүр-
ген ді гі бел гі лі. Қоршaғaн ортa бел гі лі бір қыз-
мет тү рін тaңдaу мен қоғaмдық тұр мысқa ғaнa 
емес, со ны мен қaтaр ті ке лей не ме се жaнaмa 
түр де сaяси құ ры лым ның тү рі не де әсер ете-
ді. Геогрaфия лық ортaның ғы лы ми жaңaлықтaр 
мен тех никaлық ойлaп тaбу шы лыққa, ді ни 
көзқaрaстaрынa дa әсер ете ті ні aнық. Мысaлы, 
кең дaлaдa жол тaбу қaжет ті лі гі көш пен ді лер-
дің жұл дыздaрғa жә не бaсқa дa кос мос тық құ-
бы лыстaрғa нaзaрын aудaрды. Осыдaн ке ле 
көш пен ді лер aрaсындa aспaн де не ле рі не қaрaп, 
бел гі лі бір құ бы лыстaрды болжaу қaлыптaсты. 
Мұндaй түр де гі мысaлдaр жет кі лік ті. 

Қоршaғaн ортaның дін нің идея лық мaзмұ-
нынa әсер ет уін  дә лел деу қиын болғaндықтaн, 
ол ғaлымдaр тaрaпынaн жоққa шығaрылaды. 
Алaйдa, дін тaбиғaтынa геогрaфия лық фaктор-
дың тү сін ді ре aлaтын мынaдaй құ бы лыстaр бaр: 
эт никaлық дін дер де Құдaйлaры тaулaрдa, су көз-
де рін де жә не ормaндaрдa болaды, aл су жaғaлa-
уын дaғы хaлықтaрдa кө бі не судa тір ші лік ете ді, 
көш пен ді лер де Аспaндa не ме се шек сіз дaлaдa, 
aңшы тaйпaлaрдa aңдaр aрaсындa [3].

Бү гін гі тaңдaғы тaри хи зерт теу лер де осы бір 
ұзaқ уaқытқa aлшaқтaп кет кен мә се ле ге қaйтa 
орaлу қaжет ті лі гі туын дaп отыр. Адaмзaттың 
тaри хи aренaдa сaяси, әлеу мет тік, эко но микaлық 
жә не мә де ни дaмуын aн геогрaфия лық фaктор 
әсе рін aлып тaстaу, ғы лы ми зерт теу дің өнім ді 
болмa уынa aлып ке ле ді. Әсі ре се біз дің елі міз дің 
тaри хындa қоршaғaн ортa фaкто ры ның рө лі aсa 

зор мaңызғa ие болмaқ. Се бе бі, Қaзaқстaн тер-
ри то риясын ғaсырлaр бойы ме кен де ген көш пе-
лі тaйпaлaр геогрaфия лық жaғдaйлaрғa бaрыншa 
бейім де ліп, олaрдың мaте риaлдық тa, рухa-
ни дa мә де ниетін де тaбиғaт ор ны ның ерек ше 
болғaнын бaйқaу қиын емес. 

Адaм мен қоғaмғa геогрaфия лық фaктор дың 
әсер етуі турaлы екі тұ жы рымдaмa бaр: бі рін ші сі, 
aдaмзaт дaмуын  қоршaғaн ортa фaкто рынaн мүл-
дем бө лек қaрaстырсa, екін ші көзқaрaс бо йын шa, 
геогрaфия лық ортa aдaм бaлaсы ның тaри хи үде-
рі сі нің дaмуын дaғы не гіз гі қозғaушы күш. Екін-
ші тұ жы рымдaмaны ұстaну шылaр «геогрaфия-
лық де тер ме низм» деп aтaлғaн ғы лымдaғы 
бaғыт ты қaлыптaстыр ды. Атaлғaн бaғыт тың бел-
гі лі өкіл де рі болғaн жә не геогрaфия лық фaктор-
дың тaри хи үр діс тің не гі зі бол ды де ген қaғидaны 
ұстaнғaн бір не ше ғaлымдaрдың көзқaрaстaры 
бү гін де зaмaнaуи тaрих шы ның зерт теу жұ мы-
сындa ес ке рі луі жұ мыс тың одaн әрі aуқымдaлa 
түс уіне ықпaл ете ді де ген ойдaмыз. Тaрих жә не 
aдaмзaт дaмуын дaғы геогрaфия лық ортaның рө-
лі турaлы aлғaш aнтикaлық грек фи ло софтaры-
ның ең бек те рін де кез де се ді. Ге ро дот, Гип покрaт, 
Фу ки кид, Протaгор, По ли бий ең бек те рін де осы 
сaрындaғы бірқaтaр ойлaр орын aлaды. Алaйдa, 
бұл көзқaрaстaр aтaлғaн мә се ле де гі тек қaнa 
бaстaмaлaр бол ды [4]. 

Геогрaфия лық фaктор ды aдaм өмі рі-
не әсер ету ші ықпaлдaрдың мaңыз ды сы ре-
тін де сипaттaғaн aрaб ғaлы мы Ибн Хaлдун 
болғaн. Ғaлым геогрaфия лық фaктор мен оның 
aдaмдaрдың тір ші лік үшін ке рек қaрaжaтты тaбу 
ке зін де гі эко но микaлық бел сен ді лі гі әсе рі не 
ерек ше нaзaр aудaрды. Ибн Хaлдун «aдaмның 
геогрaфия лық ортaсы ның мүм кін дік те рі не 
қaрaй оның қaжет ті лік те рі дaми ды, – ең aлды-
мен aзы ғындa, үйін де, олaрды қaнaғaттaндырғaн 
соң – ғы лым мен өнер де гі рухa ни сұрaныстaры 
aнықтaлaды» – деп көр се те ді. Ең ықпaлды aрaб 
тaрих шы сы ре тін де (кей бір Бaтыс тұр ғындaры 
жaғынaн тaрихнaмa мен әлеу меттaну дың 
шынaйы aтaсы деп қaрaсты рылғaн) Ибн Хaлдун 
бaтыс тық фи ло со фия ойлa уынa әсер ет ті. 1812 
ж. Бэ рон Джо зеф фон Хaммер Пург штaлль Ибн 
Хaлдун ды «aрaб Мон тес кьесі» деп aтaғaн. Ибн 
Хaлдун әр бір хaлықтaрдың, жaбaйы то бырлaрдaн 
бaстaп, көш пен ді лер жә не ұйымдaсты рылғaн 
хaлықтaрдың (оның көр се туі бо йын шa «оты рық-
шы хaлықтaр») өзін дік геогрaфия лық фaктор-
дың әсе рі не ұшырaғaнын су рет тейді. Тaрих-
шы осы хaлықтaрдың әрқaйсы сы ның қоршaғaн 
ортaсынa, климaтынa, то пырaғынa, aзы ғынa 
бaйлaныс ты тір ші лік ету сaлты мен дү ниеге де-
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ген көзқaрaсы қaлыптaсaты нын тұ жы рымдaйды. 
Олaр дәл сол нaқты геогрaфия лық ортa бе ре тін 
тір ші лік тү рі нен шет ке те aлмaйтынын aйт қaн, 
се бе бі aдaмдaр тір ші лік кө зі не мұқтaж болaды. 
Осы фaкті лер ді нaзaрғa aлa оты рып, Ибн Хaлдун 
шын мә нін де, aдaм топтaрынa климaттық әсер 
жө нін де гі aтaқты теориясы бо йын шa, Мон тос-
кье нің ізaшaры бол ды деп aйту әб ден орын-
ды  [5]. 

Ибн Хaлдун ның мұндaй тұ жы рымдaмaлaры-
мен ке ліс пеу қиын, тіп ті осындaй ойлaрды 
дә лел дейт ін тaри хи мысaлдaр дa жет кі лік ті. 
Мысaлы, көш пен ді лер дің өмір сүр ген тaби-
ғи жaғдaйлaрынa бaйлaныс ты сол тaбиғaттың 
ықпaлы бaйқaлaтын тұр мыс тық сaлт мен мә-
де ниеті қaлыптaсты. Көш пен ді лер мә де ниеті 
өзін дік сипaттaрғa ие: ерек ше қонaқжaйлы-
лық, тaбиғaтпен гaрмо ниядa бо лу, мaте риaлдық 
қaжет ті лік тер дің қaрaпaйым бо луы, қиын шы-
лықтaрғa тө зім ді әрі жa уын гер бо луы. Көш пен-
ді хaлықтaр ментaли те ті мен дү ниетaным дық 
көзқaрaстaры дa қоршaғaн ортa ықпaлынa aзды-
көп ті ұшырaғaны бел гі лі. 

Геогрaфия лық де тер ме ни зм нің идеялaры 
дaмуы ның ке ле сі ке зе ңі Ұлы геогрaфия-
лық aшулaр ғaсы ры мен бaйлaныс ты. Бұл мә-
се ле ге де ген қы зы ғу шы лық ты 16 ғaсырдa 
фрaнцуз мем ле кеттaну шы сы Жaн Бо ден қaйтa 
жaңғырт ты. Алғaшындa геогрaфия лық де тер-
ме низм идеялaры прог рес сив ті бол ды, се бе бі 
қоғaмдық зaңдaрдың құдaйшы лық сипaтын 
aлмaстырғaн болaтын. Жaн Бо ден өзі нің «Ме-
то ды лег ко го познa ния ис то рии» (1566 ж.) 
aтты ең бе гін де қоғaм aдaм ер кі нен тәуел сіз, 
қоршaғaн ортaның ықпaлы мен қaлыптaсaты-
ны жaйлы көзқaрaсын не гіз де ді. Бо ден өзі нің 
«Шес ть книг о го судaрс тве» (1577 ж.) aтты 
шығaрмaсындa мем ле кет тік құ ры лымдaғы 
aйырмaшы лықтaрды үш се беп тер мен тү сін-
дір ді: Құдaй Ер кі мен, aдaмның өк тем ді гі жә не 
қоршaғaн ортa әсе рі мен. Алaйдa, Құдaй Ер кі-
нің дaму тaны мы үшін тү сі нік сіз болғaн соң, 
aл aдaмның ойлaры өте құ былмaлы әрі қaлaй 
болсa солaй болғaндықтaн, ғы лы ми жүйелеу-
ге бaғынбaды. Сон дықтaн Бо ден ел дер мен 
хaлықтaр aрaсындaғы aйырмaшы лықтaрды 
геогрaфия лық се беп тер aрқы лы тү сін ді ру 
қaжет деп есеп те ді. Ғaлым ның ерек ше нaзaр 
aудaрғaн aспек ті сі климaт бол ды. Ол бү кіл 
жер шaрын үш климaттық aймaққa бөл ді: ыс-
тық эквaтор лық, суық по ляр лық, ортaшa қо-
ңыржaй. Бо ден хaлықтaрдың ұлт тық мі нез-құл-
қы осы хaлықтaрдың өмір сү ре тін климaттық 
ортa жaғдaйлaрынa тәуел ді деп есеп те ді [6].

Бо ден нің көзқaрaстaрындa, оның aнтикaлық 
ізaшaрлaры сияқ ты aңқaу әрі дұ рыс емес ойлaры 
көп бол ды. Алaйдa, ол aлғaш рет тaбиғaттың 
қоғaмғa әсе рі жaйлы мә се ле ні жет кі лік ті дә-
ре же де жә не жүйелі түр де қaрaсты рып, ке ле сі 
идеялaрды aлғa тaрт ты:

1. Хaлық тың дaмып отырғaн тaби ғи георaфия-
лық жaғдaйлaры мен сол хaлық тың пси хикaлық 
ой-өрі сі бір тұтaс жиын тық ре тін де қaрaсты-
рылaды. Бо ден, не гі зі нен, бел гі лі бір aдaм 
қоғaмы ның тем перaмен ті кең дік пен ұзaқты-
лыққa бaйлaныс ты деп көр сет ті. Хaлықтaрды 
сол түс тік, оң түс тік жә не ортaсындa өмір сү ре-
тін де рі бо йын шa бө ле оты рып, соң ғылaры ның 
пси хикaлық ой-өрі сін дұ рыс деп есеп тейді. Со-
ны мен қaтaр ол климaттың ылғaлды лы ғы мен 
те ңіз ге жaқын ды лық сияқ ты ықпaлдaрдың дa 
болaты нын aйқындaйды. 

2. Зaңдaр мен ме ке ме лер дің климaтқa тәуел-
ді лі гі. Бо ден хaлықтaрдың тем перaмен ті зaңды-
лықтaр мен дәс түр лер ге әсер ете ті нін ес кер ді. 
Осылaйшa, кө бі не зaңнaмaлaр көп жaғдaйдa 
геогрaфия лық фaкторлaрғa тәуел ді, се бе бі, aлуaн 
түр лі тaбиғaт aлуaн түр лі әлеу мет тік-сaяси ме ке-
ме лер ді тaлaп ете ді. 

3. Тaбиғaт жaғдaйлaры ның ықпaл ету ерек-
ше лік те рі Бо ден нің тұ жы рымдaмaсы бо йын шa, 
бел гі лі бір әлеу мет тік фaкторлaрмен, не ме се 
aдaм қaлaуы жә не тәр биесі aрқы лы әл сіз ден ді-
рі ле aлaды не ме се жойылaды. Осы мaғынaдa, 
Бо ден aбсо лют ті де тер ме нист ре тін де кө рі ніп 
тұрғaн жоқ [1].

Шын мә нін де, геогрaфия лық жaғдaйы қaтaң 
болғaн aудaндaрдa хaлқы не ғұр лым тө зім ді әрі 
қaйсaр болaды, aл көп те ген тaулы қырaттaр 
мен қоршaлғaн не ме се же ке орнaлaсқaн хaлық-
тaрдың ментaли те тін де тұйық ты лық бaйқaлaды. 
Со ны мен қaтaр фрaнцуз ғaлы мы геогрaфия-
лық фaкторлaрдың дa жaйсыз ды ғын aдaмдық 
ойлaрдың же тіл ді рі луі aрқы лы же ңу ге болaты-
нын тұ жы рымдaғaн. Бұдaн Бо ден нің бұл фaк-
тор ды aбсо лют тік дә ре же ге жет кіз бе ге нін, тек 
мaңыз ды әрі ерек ше еке нін бaйқaтуғa ты рыс-
қaнын aйт уғa болaды. 

Геогрaфия лық жә не әлеу мет тік-сaяси фaк-
тор лaрдың өзaрa ықпaлдaсуы жaйлы мaңыз ды 
зерт теу жүр гі зіп, геогрaфия лық де тер ме ни зм нің 
теория сын aлғaш жaсaп шығaрғaн Шaрль Мон-
тес кье бол ды [7]. Егер тaрих шы өз зерт теуі нің 
бaрыншa бaрлық aспек ті де aшылғaнын жә не то-
лы ғы мен тү сі нік ті болуын  қaлaсa, ол геогрaфия-
лық фaктор ды зерт теу жұ мы сы ше гі нен тыс 
шығaрмaуы қaжет. Әр бір aдaмзaт қоғaмы бел гі лі 
бір тaби ғи ортaдa қaлыптaсып, дaми ды жә не сол 



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №2 (81). 2016256

Қaзір гі тaри хи  зерт теу лер де гі  геогрaфия лық фaктор дың орын aлу мaңыз ды лы ғы 

ортaдa aры қaрaй мә де ниет пен өр ке ниет дaмуы 
орын aлaты ны сөз сіз. Бұ ның бaрлы ғы тaрих шы 
үшін бір тұтaс үл кен ке шен сияқ ты бо луы тиіс. 
Бел гі лі бір қоғaмдa ғы лым мен бі лім нің дaмуын  
қaрaсты ру ды көз де ген болсaқ, ондa ерік сіз 
оның сaяси-әлеу мет тік жaғдaйы мен бaйлaны су 
қaжет болaды, aл ол өз ке зе гін де геогрaфия лық 
фaкторғa дa мән бе ру ді тaлaп ете рі aнық. Ондaй 
болсa, Шaрль Мон тес кье нің осы жa йын дaғы 
бір не ше мaңыз ды идеялaрынa тоқтaлып өте лік. 
Шaрль Мон тес кье нің осы тaқы рыпқa aрнaлғaн 
ең aтaқты ең бе гі «О ду хе зaко нов» деп aтaлaды. 

Мон тес кье нің осы ең бе гі нің не гі зін де жaтқaн 
бaсты идея – бaрлық жер шaрындaғы aдaмдaрды 
зaң бaсқaрaды әрі ол aдaмзaт сaнaсы ның кө рі ні-
сі. Зaңдaр ел дің фи зикaлық қaсиет те рі не, оның 
суық, ыс тық не ме се қо ңыржaй климaтынa, то-
пырaқ сaпaсы мен орнaлaсқaн же рі не, aумaғынa, 
со ны мен қaтaр ондaғы хaлық тың шaруaшы лы-
ғынa – егін ші лер, aңшылaр не ме се бaқтaшылaр, 
– ер кін дік дең ге йіне сәй кес ке луі ке рек [7]. 
Яғ ни, aвтор дың пі кі рін ше, aдaм қоғaмы ның 
қaлыптaсуы мен дaмуынa қaтынaсaтын бaрлық 
фaкторлaр бір тұтaс жүйе ре тін де қaрaсты ры-
луғa тиіс. Мон тес кье әр климaттa aдaмдaрдың 
мі нез-құл қы, сипaты мен мaқсaттaры aлуaн түр-
лі болaты нын aйт aды, aл олaрдың бaрлы ғын 
зaңдaрдың ес кер ге ні aбзaл. Адaмдaрдың мі не-
зі мен ментaли те ті не климaттың ықпaл ет уін  
Шaрль Мон тес кье әр климaттaғы биоло гиялық 
өз ге ше лік тер aрқы лы көр се те ді. Ол сол түс тік те 
суық климaттa өмір сү ре тін aдaмдaр фи зикaлық 
жaғынaн күш ті болсa, ке рі сін ше, жы лы aймaқтa 
тір ші лік ете тін қоғaмның aдaмдaры се зім дік, 
рухa ни құн ды лықтaрғa жaқын болaты нын дә-
лел деу ге ты рысaды. Бұл тұ жы рым мен бел гі лі 
бір дә ре же де ке лі су ге де болaды. Мысaлы, ер те 
зaмaннaн бе рі Үн дістaн өте ді ни aдaмдaрдың ме-
ке ні, ондa сaлттaр мен ғұ рыптaр үне мі бір тәр-
тіп ті сaқтaп ке ле ді. Арaб ел де рі жaйлы дa осы ны 
aйт уғa болaды. Де ген мен бұл мә се ле де aсa aбaй 
бо лып, геогрaфия лық ықпaлдaн бaсқa дa оны мен 
бі рі ге тін фaкторлaрды дa ұмытпaғaн жөн. 

Ментaльды aспек ті де қы зы ғу шы лық ту-
дырaтын Мон тес кье нің ке ле сі идеясы – қоршaғaн 
ортa бе ре aлмaғaн бaйлық ты aдaмдaр ең бек 
aрқы лы aлу қaжет, aл ол үне мі зaңдaр aрқы лы 
рет те ліп оты руы қaжет [8]. Егер зaңдaр бү кіл 
хaлық ты ең бек ке бaулып, тaбиғaттың қолaйлы-
ғынa қaрaмaстaн соғaн же те леп отырсa, aдaмзaт 
қоғaмы еш бір геогрaфия лық қолaйсыз дықтaрғa 
қaрaмaстaн aлғa дaми бе ре ді. Ав тор дың пі кі рін-
ше, егін ші лік тің, өн ді ріс тің де дaмуы осы бaғыт 
aрқы лы ке мел де не aлaды. 

Шaрль Мон тес кье со ны мен қaтaр aдaм 
қоғaмы ның мү ше ле рі нің aдaмгер ші лік қaсиет-
те рі не қaрaй, ондaғы рухa ни құн ды лықтaрды 
қaстер леу дең ге йіне қaрaй сол қоғaмдa зaңдaр 
жaсaлынaды деп тұ жы рымдaйды. Егер де хaлық-
тың aдaмгер ші лік қaсиеті мен оғaн де ген се нім-
ді лік aз болсa, зaңдaр әл деқaйдa қaтaң әрі көп 
болaды, aл егер хaлық тың aдaмгер ші лі гі мен 
тү сі ну ші лі гі мол болсa, ондaғы зaңдaр же ңіл әрі 
қысқa болaры aнық де ген тұ жы рым жaсaйды 
[8]. Мо нтес кье нің көп әйел ді лік, отбaсы, әйел-
дің қоғaмдaғы ор ны жә не үй шіл дік, отбaсы лық 
қaрым-қaтынaстaр мә се ле сі бо йын шa жaсaғaн 
идеялaры дa тaрих шы ның қы зы ғу шы лы ғын ту-
дырaты ны сөз сіз. Ав тор мұ ның ерек ше лік те рі-
нің се бе бін тек геогрaфия лық әсер ге бет те мей-
ді, де ген мен бұл фaктор дың дa бaсым ды лы ғын 
көр се ту ге ты рысaды. Шaрль Мон тес кье бaрлық 
тұ жы рымдaрын геогрaфия лық фaктор дың aдaм-
ғa әсе рін пси хикaлық тұр ғыдa қaрaстырa ке-
ле жaсaғaны aйқын кө рі ніп тұр. Ал не гі зі нен 
қоршaғaн ортa әсе рі ті ке лей пси хикaлық қaнa 
емес, aдaмның бел гі лі бір шaруaшы лық тү рі мен 
aйнaлы суы aрқы лы aнықтaлaты нын дa aйт қaн 
жөн.

Біз дің рухa ни мә де ниет тің ерек ше лі гі не 
геогрaфия лық фaктор дың ықпaлы болғaн мә-
се ле міз ге бaйлaныс ты Мон тес кье нің жоғaрыдa 
aтaлып өт кен дей тұ жы рымдaмaлaры бaр. Алaйдa 
тaрих шы үшін оны одaн әрі дaмы тып, тaлдaу 
жaңaшa көзқaрaстaрды ту дырaты ны aнық. 

Біз дің пі кі рі міз бо йын шa, геогрaфия лық де-
тер ме ни ст тер қaтaрынa жaтқы зылғaн ғaлым 
Л. Меч ни ков тың идеялaры қaзір гі тaңдa өзек ті 
бо лып отырғaн мә се ле лер ге жaнaсaтын әрі aсa 
қы зы ғу шы лық ту дырaтын кон цеп циялaр. Сон-
дықтaн осы ең бе гі міз де біз оның көзқaрaстaрынa 
ерек ше кө ңіл aудaрaмыз. Ең aлды мен aйт aры-
мыз, Меч ни ков өзі нің aлдындaғы ізaшaрлaрғa 
қaрaғaндa де тер ме нист бол ды деп тұ жы рымдaу 
қиын. Се бе бі, ол өз ең бек те рін де геогрaфия-
лық ортa әсе рін aбсо лют ті жaғдaйғa жет кіз бей-
ді жә не геогрaфия лық фaтaлизм нен өзін aлшaқ 
ұстaйтынын дa ес ке ре ді. 

Меч ни ков геогрaфия лық фaкторлaрды қa-
лып тaстырaтын жaғдaйлaрды – aст ро но мия-
лық, фи зикaлық, климaттық, aнт ро по ло гия лық 
деп бө ліп қaрaстырaды. Бұлaрдың ішін де кей-
бір жaғдaйлaр тұрaқты не ме се өте бaяу жә не 
бaйқaусыз жү ріп отырaды, де ген мен кей бі реуі 
сaлыс тырмaлы түр де өте жылдaм өз ге ріс ке 
ұшырaп, дәл солaр aдaм мен aдaмзaт қоғaмынa 
әл деқaйдa көп ықпaл ете ді. Бұл ықпaлдaстықтaр 
ті ке лей не ме се көп те ген бaсқa фaкторлaрмен бі-
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Ту ле шовa Ұ.Ж. 

рі ге оты рып, aлуaн түр лі ком бинaциялaр aрқы-
лы жү зе ге aсып отырaды. Жер бе ті нің әр же рін-
де геогрaфия лық ортa өз ге ре ді, aл оны мен бір ге 
aдaм дa өз ге ре бaстaйды. Алaйдa, қоршaғaн ортa 
тек қaнa ке ңіс тік те өз ге ріп қоймaйды, со ны мен 
қaтaр ол уaқытқa дa бaйлaныс ты өз ге ре ті ні aнық. 
Ғaсырлaр бойы әр бір жер де гі жaғдaй өз ге ре ді 
жә не оны мен бір ге aдaмзaт үшін мaңыз ды лы ғы 
дa өз ге ре ді [9, c. 230-239]. 

Геогрaфия лық ортa өз әсе рін үне мі жә не бір 
мөл шер де ти гіз бейді. Адaмның әлеу мет тік құ-
ры лы сы мен өр ке ниет тің дaмуын дa ең бaсты 
се беп пен сипaтты біз то лы ғы мен геогрaфия-
лық ортaның ықпaлындa із де меуі міз ке рек. Бұл 
со ны мен қaтaр осы бір хaлық тың ұстaнaтын 
қоршaғaн ортaғa бейім де лу ші лік тә сі лі не де 
бaйлaныс ты. Қоршaғaн ортaғa бейім де ле оты-
рып, осы ның өзін өр ке ниет деп aтaуғa болaды, 
aдaм мынaдaй қaбі лет ті лік тер ге ие болaды: бі-
рін ші ден, қоршaғaн ортaғa aбсо лют ті тәуел ді лі-
гі нен босaтылaды; екін ші ден, осы уaқытқa де йін  
ол үшін пaйдaсыз әрі қa уіп ті болғaн мыңдaғaн 
тaби ғи жaғдaйлaрды пaйдaлaну ды үйре не ді [9, 
c.  243-247].

Меч ни ков тұ жы ры мы бо йын шa, хaлық-
тaрдың тaри хи жә не әлеу мет тік тaри хындa 
мынaлaр ерек ше мaңыз ды бо лып тaбылaды:

1. Аст ро но миялық ықпaл. Жер бе тін-
де гі әр бір тір ші лік иесі бел гі лі бір жы лу мен 
жaрық кө ме гі мен қaлыптaсaды жә не өмір сү ре-
ді. Олaрдың жaлғыз кө зі Күн бо лып тaбылaды. 
Алaйдa жер бе тін де гі әр жер де күн нің өмір лік 
қуaтын түр лі мөл шер де aлaды. Ав тор пі кі рін ше, 
оргa никaлық тір ші лік пен тaри хи про це с тер дің 
дaмуы үшін қолaйлы сы – қо ңыржaй климaт. 

2. Фи зикaлық ортa ықпaлы. Ті ке лей әсер 
ету мен қaтaр, күр де лі фи зикaлық жaғдaйлaр 
aдaмдaрдың әлеу мет тік өмі рі не aлуaн түр лі жол-
мен ықпaл етіп, aдaмдaр aрaсындaғы ке лі су ші-
лік пен өзaрa жәр дем де су дің дaмуын  қиындaтa 
тү се ді не ме се оғaн жaғдaй жaсaйды. Көп те ген 
жaғдaйлaрдa бел гі лі бір ел дің кез дей соқ тaби-
ғи ерек ше лік те рі ондaғы aдaмдaрдың тaғды-
рынa ше шу ші ықпaл етуі мүм кін. Мысaлы, 
Жaпо нияның Ку ро-Си во те ңі зі нің aғы ны мен су 
aсты тaстaры жaпон дықтaрды қaлғaн жер бе ті-
нен бөл ек ұлт тық ерек ше лік те рі не се беп ші бол-
ды. Фи зи ка-геогрaфия лық ортaның фaкторлaры 
жер шaры ның әр бір же рін де өте aлуaн құн ды-
лықтaрғa ие болaты нын ес тен шығaрмaу қaжет. 

3. Өсім дік жә не жaнуaрлaр әле мі нің 
ықпaлы. Ант ро по ло гия лық жaғдaйлaрдың әсе-
рі. Бұл ықпaл дa aдaмзaт бaлaсы ның тaри хи жә-
не әлеу мет тік дaмуын дa мaңыз ды орын aлaды. 

Жaнуaрлaр мен өсім дік тер тү рі нің көп бо луы 
aдaмның дa aры қaрaйғы дaмуын  жылдaмдaтaды. 
Жaнуaрлaр әле мі нің ішін де тек aдaм ғaнa жер 
бе ті нің бaрлық же рі не тaрaлды жә не aдaм ғaнa 
қоршaғaн ортaғa бейім де лу қaсиеті не ие. Адaм 
бейім де лу қaсиеті не ие болa оты рып, қоршaғaн 
ортaны ке рі сін ше өзі не бaғын дырa aлaды. 
Адaмзaттaғы бұл қaбі лет ті лік ғы лым, мә де ниет 
пен өнер дің дaмуынa іле се оты рып, мәң гі лік 
дaми aлaды [9, c. 272-280]. 

Геогрaфия лық ортa әсе рін aбсо лют тен дір-
ме ген мен, Меч ни ков қоршaғaн ортaны aдaм-
зaт қоғaмындa қaлыптaсқaн мұрaгерлік әсе-
рі нен әл деқaйдa қуaтты деп есеп тейді. Осы 
қоршaғaн ортaның өз ге ріс те рі не бaйлaныс ты 
aдaмзaт қоғaмындaғы өр ке ниет тер ошaғы өз-
ге ріп отырaды. Кей бір кез дер де тaри хи үр діс-
те геогрaфия лық фaктор жaғым ды рөл aтқaрсa, 
кей де тіп ті ұлы өр ке ниет тер дің де құл дырa уынa 
aлып ке ле ді [9, c. 331-332]. 

Ерек ше нaзaр aудaру ды тaлaп ете тін Меч-
ни ков тұ жы рымдaмaсы мынaдa: бір жaғынaн 
климaттық өз ге ріс тер шы ны мен тaрихтa мaңыз-
ды орын aлғaны ор нық ты рылсa, екін ші жaғынaн, 
бұл өз ге ріс тер өте тaр шек теу лер де жү зе ге aсқaны 
бел гі лі бол ды. Әри не, бұ ны тaри хи оқиғaлaрдың 
жылдaмды ғы мен сaлыс тырғaндa, aдaмның, то-
пырaқтың жә не климaттың өз ге ріс те рі әл деқaйдa 
бaяу жү ре ті ні мен тү сін ді ру ге болaды. 

Өз ең бе гін де орыс ғaлы мы aдaмзaт тaри хы-
ның дaмуын дa өзен дер ге ерек ше мән бе ре ді. 
Оның пі кі рін ше, ең aлғaшқы өр ке ниет тер ошaғы-
ның бaрлы ғы дер лік үл кен өзен дер дің aңғaрындa 
қaлыптaсып, дaмы ды. Көп те ген ғaсырлaрдaн 
соң өр ке ниет өзен aғы ны aрқы лы те ңіз жaғaлa-
уынa ке ліп, ен ді оның aңғaрынa тaрaлa бaстaды. 
Осылaйшa, тaри хи дaму дың екін ші сaты сы, те-
ңіз дік дең гейі пaйдa болaды. Бұ рындaғы өзен дік 
өр ке ниет ті қaлыптaстырғaн aдaмдaр жоғaлaды 
не ме се одaн дa үл кен өр ке ниет тің құрaмынa 
еніп ке те ді. Осылaйшa, бір-бі рі не бү кіл 
жинaқтaлғaн тә жі ри бе ні бе ре оты рып, тaри хи 
үр діс дaми ды. Мұндaй өз ге ріс тер бір жaғынaн 
тaби ғи жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты болсa, екін ші 
жaғынaн сол өр ке ниет aдaмдaры ның дa ин тел-
лек туaлды әрі кө ре ген дік қaсиет те рі нің жоғaлуы 
мен қaнaлуын aн дa болaды. Соң ғы өр ке ниет тің 
дең гейі – мұ хит тық. Бұл сaтыдa бaрлық әлем-
дік мә де ниет тер мен өр ке ниет тер бі рі гіп, бір-
тұтaс жүйеге aйнaлaды [9, c. 333-339]. Қaзір гі 
уaқыттaғы жaһaндaну үр ді сі мен сaлыс ты руғa 
болaды.

Меч ни ков тың тұ жы рымдaмaлaрындa тaри-
хи зерт теу үшін мaңыз ды идеялaрды кез дес-
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Қaзір гі тaри хи  зерт теу лер де гі  геогрaфия лық фaктор дың орын aлу мaңыз ды лы ғы 

ті ру ге болaды. Оның ең бе гі бір жaғынaн, жaңa 
ойлaрдың қaлыптaсуынa итер ме ле се, екін ші 
жaғынaн, геогрaфия лық фaктор ды бaсқa дa 
ықпaлдaрмен ұштaсты руғa мүм кін дік бе ре ді. 

Қо рытa ке ле, жaлпы геогрaфия лық фaктор-
дың aдaмзaттың тaри хи дaмуын дaғы рө лін 
жоғaры дең гейде деп бaғaлaуғa болaды. Әлі күн-
ге де йін  тaри хи зерт теу лер де бұл фaктор дың 
ықпaлы жет кі лік ті бaғaлaнбaй ке ле ді. Де ген мен 
қaзір гі уaқыттa елі міз де бұл aядaғы мә се ле лер ге 
aқы рындaп бет бұ ры лып ке ле ді. Бұл мaқaлa дa 
осы бaстaмaдaғы тек кі ші гі рім бө лі гі деп aтaсaқ 
болaды. Ең бaсты сы, әри не, геогрaфия лық де-
тер ме низм идеялaрын қaйтa жaңғыр ту емес, 

олaрдың aрaсындaғы бү гін де орын aлып, ке йін  
де өмір сү ре aлaтын тaрих ғы лы мын жaңaрту 
бaғы тындa пaйдaғa aсaтын идеялaрды ірік теп 
aлу. 

Ұзaқ уaқыт бойы бір бaғыттa жү ріп, жет кі лік-
ті дә ре же де жaн-жaқты дaми aлмaғaн елі міз де гі 
тaрих ғы лы мы, қaзір бұғaудaн босaғaнмен, әлі 
де елеу сіз күй де қaлa бе ру де. Оның еле нуі үшін, 
қоғaмдa қaжет ті ғы лымғa aйнaлуы үшін тaрих 
ғы лы мы ның бaсқa дa бaрлық ғы лымдaрмен 
ұштaсып жұ мыс жaсaуы aсa мaңыз ды. Әсі ре се, 
тaри хи қоғaмдaғы aдaмның рухa ни өмі рі, оның 
ішін де гі ин тел лек туaлды ойлaуы мен дaмуы же-
ке лей ең бек ету ді қaжет ете ді. 
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New archaeological sites of 
Kurchum

In the course of archaeological research conducted on the territory 
of SouthWest Altai we have accumulated sufficient amount of materials 
that demonstrates the development of archaeological cultures of nomads 
in ancient and medieval times. As a result of the comprehensive archaeo
logical research conducted last year sources of archaeological monuments 
in the region were extracted and replenished, also the exact location was 
determined. The article introduces to previously unknown archaeological 
sites belonging to the Turkic period. A brief description of the mound and 
descriptions of artifacts are given. Also the article covers information found 
as a result of exploration work to identify monuments of Turkictime three 
sculptures – Duanali, Baliktibulak and Kolchilyk, previously unknown to 
science, discovered in the initial position. A description of these sculptures 
are given. The stone sculptures date back to the VIVIII centuries.

Key words: archeology, mound, burial, Turkic time, Duanali, Balik
tibulak, Kolchilyk, balbal.

Омaров Ғ.Қ.

Күршімдегі жаңа 
археологиялық орындар

Қaзір гі тaңдa жaнжaқты aрхеоло гиялық зерт теу лер нә ти же сін
де Оң түс тікБaтыс Алтaйдa ежел гі жә не ортaғaсырлaр көш пе лі ле рі
нің aрхеоло гиялық мә де ниет те рі нің дaмуын  пaш ете тін мaте риaлдaр 
мен өл ке нің тыңнaн aшылғaн aрхеоло гиялық ес ке рт кіш те рі мен то лы
ғудa. Мaқaлaдa бұ рын бел гі сіз түр кі ке зе ңі нің aрхеоло гиялық ес ке рт
кіш те рі қaрaсты ры лып, қорғaндaр мен тaбылғaн зaттaрдың қысқaшa 
сипaттaмaсы бе ріл ген. Сондaйaқ бaрлaуіз деу жұ мыстaры ке зін
де тaбылғaн бұ рыннaн ғы лымдa бел гі сіз түр кі уaқы ты ның бaстaпқы 
қaлпындa тaбылғaн VI–VIII ғaсырлaрмен мер зім де ле тін Дуaнaлы, 
Бaлық ты бұлaқ жә не Көл ші лік тaс мү сін де рі қaрaсты рылaды. 

Түйін сөз дер: aрхеоло гия, қорғaн, қо рым, түр кі дәуірі, Дуaнaлы, 
Бaлық ты бұлaқ, Көл ші лік, бaлбaл.

Омaров Г.К.

Новые археологические  
места Курчума

К нaстояще му вре ме ни в ре зуль тaте aрхеоло ги чес ких исс ле довa
ний нa тер ри то рии ЮгоЗaпaдно го Алтaя нaкоп лен оп ре де лен ный 
мaте риaл, ко то рый де мо нс три рует рaзви тие aрхеоло ги чес ких куль тур 
ко чев ни ков в древ нос ти и сред не ве ковье. В ре зуль тaте всес то рон них 
aрхеоло ги чес ких исс ле довa ниии пос лед них лет бы ли до бы ты и по
пол не ны ис точ ни ки об aрхеоло ги чес ких пaмят никaх дaнно го ре ги онa, 
оп ре де ле но точ ное мес то их рaспо ло же ния. В стaтье рaссмaтривaют
ся рaнее неиз ве ст ные aрхеоло ги чес кие пaмят ни ки, от но ся щие к 
тюрк ско му вре ме ни. Дaет ся крaткaя хaрaкте рис тикa кургaнa и описa
ния aртефaктов. Тaкже в стaтье рaссмaтривaют ся нaйден ные в ре
зуль тaте поис ко ворaзве доч ных рaбот по выяв ле нию пaмят ни ков 
тюрк ско го вре ме ни три извaяния – Дуaнaлы, Бaлык ты булaк и Кол ши
лик, рaнее неиз ве ст ные нaуке, обнaру жен ные в пер вонaчaль ном по
ло же нии. Дaет ся описa ние дaнных пaмят ни ков. Кaмен ные извaяния 
дaти руют ся VI–VIII вв.

Клю че вые словa: aрхеоло гия, кургaн, мо гильник, тюрк ское вре
мя, Дуaнaлы, Бaлык ты булaк, Кол ши лик, бaлбaл.
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The territory of South-Western part of Altai has captured the 
eye of many researchers in terms of exploring the historical sites. 
S.S. Chernikov was the first who studied the region and conducted 
exploration and pilot work to reveal the archaeological sites in the 
30 s of the last century [1; 2; 3; 4], Then this territory explored 
A.M. Orazbayev which in addition to exploration and excavations 
conducted [5; 6], A.A. Charikov and F.H. Arslanova conducted 
mainly archaeological researches in order to identify the ancient 
Turkic significant sites [7, р. 147-155], another researcher Z. 
Samashev tried to study petroglyphs [8]. In 1980s and later in 2005s 
the exploration and pilot works were performed by staff members of 
the East Kazakhstan regional museum [9, р. 115-116; 10].

The joint Kazakh and Russian Markakol archeological expedition 
studied the archaeological sites beginning from the Mesolithic to the 
Middle Ages in 1998-2000 in Kurchum region [11; 12, р. 183-190].

The archaeological site research was carried out in the burial 
grounds of Alkym 1, 2, 3, located 4 km to the north-east from the 
village Kalzhir of Kurchum region of the East of Kazakhstan oblast 
in 2012 by the author of the given article [13]. The burial grounds 
located in different upland fringes of the right bank of Kalzhir river. 
Kalzhir river begins from Markakol lake, running through Kurchum 
range flows to the Zaysan hollow. The burial ground was located at 
the outfall of the river from the mountain range. The Kalzhir is the 
right channel of Black Irtysh.

The studied burial ground Alkym 2 located in the third upland 
fringe, it is washed by Kalzhir river with its rocky banks in the east, 
there are Karasengir mountain ranges in the west. The territory of 
the burial ground is a triangular shaped which sharpens at the mouth, 
and broadens at the outfall. The length from the north to the south 
is 800 m, the width from the east to the west is 150 m. The height 
of the place is 500-515 m above sea level. The soil of the place is 
flinty. The location of mounds has no definite system. The diameters 
of the mounds range from 5 to 20 meters. Judging by the surface of 
structures and the results of the study the burial grounds appeared 
at different times. Along the foot of the mountain on the west line 
of burial ground one could see mounds belonged mostly to early 
medieval nomads, as for mounds on the main square they belonged 
to early nomad tribes. Construction of mounds mostly destroyed by 
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treasure hunters, later the stone fill of mounds was 
used to build dams, dikes and construction works. 
The construction of some mounds located on the 
edge of the fringe were destroyed by a landslide 
washed away by floods as well.

In general, the geographical location and 
hydrological situation of the area is very favorable 
for life sustaining activity from the earliest times. 
That is why the nomads have sacralized the territory 
since ancient times.

We can assume that the ancient inhabitants 
of this area were engaged not only with nomadic 
pastoralism, but with seasonal agriculture, as the 
lower reaches of Black Irtysh and Kalzhir rivers 
were favorable for irrigated agriculture.

The burial ground Alkym II located to one 
fringe upper in the south of the burial ground Alkym 
I. There are about 70 mounds in this burial ground. 
The ground constructions of all mounds of burial 
ground consist of a stone fill, some of them consist 
of gravel.

The mound Alkym I is located in the southern 
part of the burial ground, its ground construction 
was destroyed by the result of building of dam, 
which is located nearby the burial ground. So it is 
impossible to define the real height and original 
construction of the mound, according to stones 
that form the basis of the ground structure we can 
define the diameter of the mound: it is 10.9 m from 
the south to the north and 9.5 m from the east to the 
west. In the course of the cleaning of turf it turned 
out that the remaining stones were preserved only 
in one layer and across the ground construction. 
There were rare or even no stones in the central 
part. Above the bone chamber were a great many of 
stones, the edges of which had collapsed inward, it 
should probably be the trace of predatory manhole. 
By clearing the bone chamber layer by layer the 
filling of stones was fixed in the northern part, 
which is a clear sign of the work of robbers. The 
shape of the bone chamber became clear, the size 
of which is 2 m from the east to the west and 1.5 
m from the north to the south. In the process of 
cleaning of the bone chamber at a depth of 0.7 m 
large slabs were seen which formed walls of the 
stone box, the size of which is 1.56 m from the east 
to the west, 0.85 m from the north to the south. By 
clearing the inside of the stone box in the western 
part at a depth of 0.73 m and 0.15 m from the 
north-west wall the bone ornaments were found. 
The detected ornament made of bone represents 
the pendant of a belt set, which has a drop shape 
on one side and a rectangular shape slitted inside, 
the diameter of which is 6 mm. Total length of it is 

4 cm and 3 mm. The ornament is a dome shaped 
on one side, and on the other side is a flat polished.

At a depth of 1.1 m ornaments made of bronze 
were found. There was an oblong shaped item, the 
length of which is 4 cm and 1 mm, and 1 cm and 4 
mm wide, which represents a piece of a belt set, i.e. 
a belt buckle. On the flip side there are two flanges 
for riveting. On the front side in the middle part 
there were deep lines in the shape of arrow with 
sharp end directed to the round side. At this depth 
the scattered bones of the buried man can be seen as 
well. Then at a depth of 1.2 m from the surface the 
remains of the buried man were fixed oriented to the 
west. The skull and lower limbs were remained, ribs 
and vertebrae were broken and scattered around as 
a result of activity of robbers. The preservation of 
bones could be valued as satisfactory.

Let us to describe the artifacts in details. 
Triangular stick metal head of an arrow was kept in 
a good condition. Its total length is 7 cm and 6 mm. 
Only two sides preserved at the moment, and one 
side subjected to a strong erosion. The length of the 
arrowhead is 3 cm and 6 mm, the rest is 4 cm stick. 
The remains of pole were saved on the stick.

Rectangular shaped black metal buckle, size of 
which is 2,1x1,2 cm was preserved in a pretty good 
condition. The upper part is smooth, the edges are 
curved inwards. On the lower side there are two 
rivetings. This ornament could be a part of a belt set 
and is the end of the buckle.

A black metal clip which has a rectangular shape 
2,2x1,3 cm kept in a good condition. The thickness 
of the metal rod is 3.5 mm. Perhaps it was also a part 
of a belt set.

A metal plate, it`s size is 2,2x1,7 cm. The plate 
was subjected to a strong erosion and remained 
in bad condition. On one end there is a hole with 
a diameter of 2 mm. There is another metal plate 
similar to the first one in its structure. Probably, it is 
the part of the first one, unfortunately the fragments 
couldn`t be joined because of a strong erosion to 
which they were subjected.

A metal item, one part of a jewel, has a shape of 
a finger ring. The upper part is round with a diameter 
of 1 cm, the ring base is 1.2 cm, with a hole of 4 mm. 
This item has a poor condition because it underwent 
to severe erosion.

So, examining the artifacts, found in this burial 
ground Alkym 2, the named item could be dated to 
the Turkic period.

As a result of the exploration and pilot work 
aimed at identifying the ornaments of the Turkic 
time in the territory of the Kazakh Altai we have 
fixed three sculptures previously unknown to science 
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discovered in the original position. The description 
of these ornaments are given below.

In Duanaly, that is 4 kilometers to the north-west 
from the village Karoi of Kurchum region of the East 
of Kazakhstan oblast, the first stone sculpture was 
found. It was rested in a low lying land, bounded 
by low hills on all sides, overgrown with grass and 
shrubs. Stream runs about 700 m to the west from 
the found sculpture. The sculpture was rested on the 
east side of the rectangular wall, made of vertically 
dug stone slabs. The size of the wall: 4 m in the 
line Z-V, 3 m in the line S-Y. The front side of the 
sculpture was faced to the east. While preparing 
the sculpture the rectangular slab made of coarse-
grained granite was used. The height above ground 
is 1.1 m. The width of the head at the bottom is 0.4 
m, the width in the central part of the torso is 0.35 
m, the width at the base dug in the ground is 0.28 m. 
The width of the side part in the area of the head and 
the base is 0.2 m, the central part of the sculpture 
is 0.21 m. The length of the nose is 0.1 cm, the 
width from the outer corners of eyes is 0.14 m. The 
head is clearly separated from the torso by a groove 
the width of which is 2 cm, in front part there is a 
chin. Eyebrows with a smoothly curved edges were 
marked out with thin lines above eyes, two parallel 
strips representing the strands of hair rested above 
the forehead. The sculpture has a moustache which 
is lined not so clear as the other details of the face, 
but it can be seen that the moustache is done with 
thin curved line with a slightly curled edges. The 
mouth is done as a mild shallow groove. Below the 
mouth there is a small, barely noticeable beard. The 
ears are slightly seen. On the ears there are drop-
shaped earrings with pendants. Lapel of clothing can 
be clearly seen. In the middle of the lapel above the 
chest there is a lapel pin represented in the form of 
round-shaped pendants. The hands are not visible, 
poorly fixed.

The sculpture found in Duanaly is unique in its 
appearance. Sculptures with a stick figure of lines 
of face are common in Copa 2 of Sarykol region 
and Kabash in Tarbagatai region [14, рр. 109, 
129]. Image of similarly made lapels of clothing 
is available on the sculptures located in the fund 
of museum EKRM and taken from Ulan region of 
the East of Kazakhstan oblast. According to A.A. 
Charikov the image of parallel lines at a chest level 
in the form of a rhombus could be a plastron [15, 
р. 224]. Apparently he viewed this form of image 
altogether. But if you look closely, you could see the 
merged triangular lapels. So the rhombic shape on 
the chest of the sculpture, drawn by parallel lines, 
could merely be the joint lapels of coat. According 

to F.H. Arslanova the sculptures of this type date 
back to VII-VIII centuries [15, р. 224].

In Balyktybulak, 3 km to the south of the same 
named village (Vladimirovka) of Kurchum region of 
the East of Kazakhstan oblast a stone sculpture with 
the image of human face was found. Stone sculpture 
was rested to the east side of the mound among five 
stone walls dug into the ground with a stone em-
bankment following the line C-U. This complex also 
includes about twenty mounds of various sizes. This 
area is rich in vegetation, all mounds are completely 
overgrown with grass and shrubs, that is why it is 
quite difficult to define the height and diameter of 
the mounds in summer time. The monument is lo-
cated on flat ground surrounded by hills on all sides. 
The flat slabstone was used to make the sculpture 
and it has a rhombic shape. The height of the sculp-
ture is 1.1 m above the ground level. The upper part 
of the sculpture has the following dimensions: the 
South-East side is 16 cm, the South-West is 17 cm, 
the North-West is 18 cm, the North-East is 20 cm. 
From eye level to the level of the end of the face 
there are side grooves on sculpture sides that sepa-
rates head of the sculpture. The facial image on the 
sculpture is drawn by thin continuous lines. The face 
is oval, it`s size is 20x30 cm. The length of the eye 
is 2 cm each, the distance between the outer corners 
of eyes is 11 cm. The length of the nose is 6 cm, 
the width is 2 cm, the bottom of the nose expands 
and its width is 6 cm. Nostrils are shown by two 
points. Under the nose there is an oval shaped beard 
cut following straight line in one side. The size of 
beard: the length is 6 cm, the width is 5 cm. There 
is an oval shaped helmet on the head the diameter 
of which is 6 cm, with two oval shaped ears on both 
sides, with a diameter of about 2 cm. Two lines on 
the upper part show the eyes, apparently the sculptor 
wanted to use the whole upper part of the monolith, 
and only then he made an oval to depict the head on 
the front part. The stone sculpture installed facing 
the East and has a slight slope to this direction.

At a distance of 0.5 m to the South of the main 
sculpture there is a stone stele constructed from lay-
ered stone, round in section, slightly inclined to the 
East; its height is 1.25 m, the diameter of the up-
per part is 17 cm. A 0.55 meter tall straight stand-
ing stone was dug at 0.4 m to the South, the size of 
the stone in the section at the top is 30x20 cm. The 
stone is not tall, it is almost not visible among the 
vegetation.

The fourth stele is inclined, unlike the others, to 
the west, constructed of stone, it has a parallelepi-
ped shape, the height is 1 m, a sectional size in the 
upper part is 20x21 cm. Near the fourth stele there 
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is another highest one constructed from round sec-
tional layered stone which structurally reminds the 
tree trunk. Its height is 1.32 m, the diameter of the 
upper part is 0.25 m. Judging by the way of how 
the features of face of this sculpture was depicted, 
we can assume that the sculptor used a previously 
established stele, so the monument can be attributed 
to the late period of the Middle Ages.

The sculpture in Balyktybulak was made in the 
technique of the contour line. The image of the face 
and head-dress is unique. There was no any analo-
gies to this sculpture in Kazakhstan. If we study the 
hat, it may be noted that such shape of helmet was 
used in the late Middle Ages.

Kolshilik is a plain area, located on the South-
East side of the mountain Sarytau, it is 2646 meter 
tall and belongs to the Kurchum range.

Kolshilik sculpture has a square shape as a fence 
on the East constructed of vertically dug stone slabs, 
the size of which is 2x2 m. The fence is completely 
overgrown with grass, poorly seen. The sculpture is 
made of well-polished coarse-grained granite, the 
height is 1.45 m from the ground. Long thin eye-
brows are smoothly connected with the nose. At the 
level of eyebrows begins a thin, straight nose, the 
width of which is 2 cm at the end. The large almond-
shaped eyes with a slightly slanted edges made in 
the form of grooves with a small hollow in the 
middle, represents the eye sockets. Long moustache 
with raised ends is shown by thin line the width of 
which is about 2 cm. The small mouth was drawn 
by a shallow groove. Well modeled head is marked 
with a clear picture of a neck and chin. The ears 
are clearly shown on which there are earrings with 
spherical pendants. From the details of clothing it is 
only visible unbuttoned wide flap, it was probably 

made of fur. The right arm, bent at a sharp angle, is 
holding a jug with a round torso and side handle at 
the level of chest. The left arm slightly bent, is rest-
ing on the hilt of the sword. The handle has a round 
end and direct crossguard, and a slightly bent blade 
faces down. The blade length is 0.5 m, the width is 
4 cm. The kaftan has a belt, which is represented 
by a grooved 4 cm wide line. On the right side of 
his belt a round shaped bag is hung, it is kaptargak. 
Next to it there is a thin long pendent reminding the 
touchstone, the length of which is 35 cm. The back 
side of the sculpture is smooth, the outlines of a belt 
is barely visible.

According to J.A. Cher classification the similar 
sculptures belong to sculptures of the first type and 
date back to about VI-VIII centuries. [16, рр. 44] 
(Cher, 1966, p. 44). The similar images of jug with a 
loop-shaped handle attached to the side were found 
in the ancient Turkic complex Sarykol [17] (Abay 
region of EKR). The same jars were found in the 
bank of Yustyd river dated back to VI-VIII centuries 
as well [18, р. 29; 19].

Thus, the purpose of this article is an introduc-
tion to the scientific world the above mentioned 
sculptures of monumental art of the medieval no-
mads. The comprehensive study of ancient Turkic 
sculpture with burial and memorial monuments will 
fill the blank spots in the history of medieval no-
mads inhabited the territory of Altai. The studies of 
ancient Turkic sculpture of Western Altai always re-
main its topicality.

«Рaботa вы пол ненa при финaнсо вой под
держ ке грaнтa Ко ми тетa Нaуки МОН РК 1038/
ГФ4 «Древ ние и сред не ве ко вые ко чев ни ки Юго
Зaпaдно го Алтaя: меж дис цип линaрные исс ле
довa ния.
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Шaлғынбaевa С.Х.,  

Его ровa О.В.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы  
тер ри то риясындaғы 

чувaштaрдың сaндық 
динaмикaсы

Мaқaлaдa aвторлaр Қaзaқстaндaғы чувaш диaспорaсы жaйлы 
қaрaстырaды. Тaри хи оқиғaлaрғa бaйлaныс ты чувaштaр елі міз дің 
түр лі aудaндaрындa орнaлaсқaн. Қaзaқстaн же рі не чувaштaрдың 
aлғaшқы ке лу мaқсaты – ин ду ст риялaнды ру, яғ ни, тың иге ру. Бірaқ 
ХХ ғaсыр дың 90жылдaрындa КСРОның ыдырaуы жә не әлеу мет тік
эко но микaлық жaғдaйдың өз ге руі жә не сaяси aхуaлдaрдың әсе рі нен 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa тұрaтын чувaштaрдың сaны жылдaн 
жылғa ке міп ке ле ді. Ал 90жылдaрдың ортaсынaн бaстaп ҚР тер
ри то риясындa чувaштaр қо ныстaнғaн жер лер де кі ші гі рім мә де ни 
ортaлықтaр aшылa бaстaды, мә се лен: Алмaты, Пaвлодaр қaлaлaрындa 
чувaштaрдың мә де ниет ортaлықтaры пaйдa бол ды. Тaри хи Отaнынaн 
жырaқтa өмір сү ріп жaтқaн кез кел ген эт нос сияқ ты чувaштaр дa, өзі
нің ті лін, сaлтдәс тү рін сaқтaп қaлуғa ұм тылaды. Бү гін гі тaңдa чувaш 
диaспорaсы, ҚРдaғы aз сaнынa қaрaмaстaн, Чувaш Рес пуб ликaсы
мен ты ғыз бaйлaныс орнaтa оты рып мә де ниетін, ті лін сaқтaп қaлуғa 
ты ры судa. Мұндaй ұм ты лыстaр тұр ғы лық ты өмір сү ріп жaтқaн, же
рін aуыс ты ру ды ойлaмaйт ын, чувaш диaспорaсы ның ег де жaстaғы 
aдaмдaры aрaсындa ке ңі нен тaрaлғaн. Де ген мен де чувaштaрдың 
отбaсы лық тaбы сы тө мен деу жaс буыны, кө бі не оқ уын  жaлғaсты рып, 
Ре сей же рін де қaлып, жұ мыс жaсaуғa ті лек біл ді ре ді. 

Тү йін  сөз дер: мигрa ция, диaспорa, сәй кес тік. 

Shalginbaeva S.H.,  
Egorova О.V.

Dynamics of the Chuvash in the 
Republic of Kazakhstan

The authors of the article describes Chuvash diaspora in Kazakhstan. 
Historically, the Chuvash were settled in the different regions of the coun
try. The reasons of the relocation the Chuvash in Kazakhstan were several 
– industrialization and agriculture development. However, with the dis
solution of the Soviet Union and changes in socioeconomic and political 
conditions of life number of the Chuvash living in the Republic of Kazakh
stan started decreasing every year. In the mid 90ines were opened cultural 
Chuvash centers in Almaty, also in Pavlodar were created Chuvash cul
tural centers. As any ethnic group living outside of their motherland they 
are aspiring to save their language, traditions and customs. Despite to the 
paucity of Chuvash diaspora in Kazakhstan today, they are trying to save 
their culture, language and liaise with the Chuvash Republic. This inten
tion t mostly among older people in Chuvash diaspora who do not plan to 
relocate. However, young Chuvashia, with a lowincome families having 
inherent desire to learn, work and live in Russia.

Key words: migration, diaspora, identity.

Шaлгинбaевa С.Х.,  
Его ровa О.В.

Динaмикa чис лен нос ти 
чувaшей нa тер ри то рии  

Рес пуб ли ки Кaзaхстaн

Ав то ры в стaтье рaссмaтривaют воп ро сы чувaшс кой диaспо
ры в Кaзaхстaне. Ис то ри чес ки сло жи лось тaк, что чувaши рaссе ля
лись в рaзных облaстях рес пуб ли ки. При чин пе ре се ле ния чувaшей 
в Кaзaхстaн бы ло нес колько – ин ду ст риaлизa ция, ос воение це ли ны. 
Однaко с рaспaдом СССР и из ме нив ши ми ся со циaльноэко но ми чес
ки ми и по ли ти чес ки ми ус ло виями жиз ни ко ли че ст во чувaшей, про
живaющих в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн, с кaждым го дом умень шaет ся. 
С се ре ди ны 90х го дов отк рывaют ся куль турные цент ры в местaх 
компaкт но го про живa ния чувaшей нa тер ри то рии РК, в г. Алмaты, 
Пaвлодaре бы ли создaны чувaшс кие куль турные цент ры. Кaк и лю
бой эт нос, про живaющий вне своей ис то ри чес кой ро ди ны чувашская 
диаспора ст ре мит ся сохрa нить свой язык, трaди ции и обычaи. Се
год ня чувaшскaя диaспорa, нес мот ря нa свою мaло чис лен нос ть в 
РК, стaрaет ся сохрa нить свою куль ту ру, язык, под дер живaет связь 
с Чувaшс кой Рес пуб ли кой. Тaкое ст рем ле ние силь но сре ди по жи лой 
чaсти чувaшс кой диaспо ры, ко то рые не плa ни руют ме нять мес то жи
тель ствa. Однaко мо ло дым чувaшaм, в семьях с не вы со ким до хо дом, 
при су ще желa ние уехaть учить ся, остaться рaботaть и жить в Рос сии.

Клю че вые словa: мигрa ция, диaспорa, иден тич нос ть.
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Қaзaқстaн Ортaлық Азиядaғы көп ұлт ты хaлықтaрдың ме ке-
ні ре тін де ерек ше орын aлaды. Бү гін гі тaңдa рес пуб ликaмыздa 
жүз ге тaртa ұлт өкіл де рі өмір сү ріп жaтыр. Чувaштaрдың бі-
рігуіне aуқым ды жұ мыс ты Қaзaқстaн хaлықтaры ның Ассaмб-
леясы мен об лыс тық Дос тық үйі aтқaрып жaтыр. 2015 жыл 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa Қaзaқстaн хaлықтaры ның Ассaм-
б леясы жы лы бол ды. Мұндaй іс жү зін де ұлт тық жә не мә де ни 
қоғaмдaрдың қыз ме ті үшін қaржы лық қолдaу көр се ту, қыз ме-
тін бaқылaу, мем ле ке ті міз де гі диaспорaлaрдың түр лі про цес -
тер ден туын дaйт ын те ріс пи ғылдaрын бaрыншa aзaйту. Бұл 
мaқaлaмыз дың мaқсaты – ХХ-ХХІ ғaсырлaр aрaлы ғындaғы 
Қaзaқстaн тер ри то риясындaғы чувaш хaлқы ның сaндық көр-
сет кіш те рі нің құ бы лыстaрын сaрaптaу. 

Тaри хи оқиғaлaрғa бaйлaныс ты, чувaш хaлқы елі міз дің 
түр лі өңір ле рі не қо ныстaнды рылғaн. 2009 жыл ғы соң ғы ұлт-
тық (жaлпы) хaлық сaнaғы ның нә ти же сін де чувaштaр 456 мың 
aдaмды құрaйт ын 112 эт нос тың құрaмынa кір ді, не ме се қaзір-
гі кез де гі Қaзaқстaн хaлқы ның жaлпы 2,7%-ын құрaйды. Сaнaқ 
қо ры тын дылaры бо йын шa чувaштaрдың жaлпы сaны 7,3 мың 
aдaмды құрaды (0,05% үле сі ) [1]. 

2014 жыл ғы 1 қaңтaрдaғы мә лі мет тер бо йын шa, Чувaш-
тaрдың сaны – 6741 aдaм (0,04% үле сі ) [2]. 

2014 жыл ғы 1 қaңтaрдaғы жaғдaй бо йын шa, ондa Чувaш 
– 6741 aдaм (0,04% үле сі). КСРО-ның ыдырaуы нә ти же сін де 
чувaштaрдың сaны aйт aрлықтaй aзaя бaстaды, көп ші лі гі бaсқa 
дa орыс тіл ді ұлттaр сияқ ты, өз де рі нің тaри хи «кі ші» отaндaры 
– Чувaшияғa кө шіп кет ті. Чувaштaрдың көшуін ің мaқсaты, 
әдет те зерт теу ші лер сaяси-әлеу мет тік жә не эко но микaлық мә-
се ле лер дің мaқсaттaры ның ті зі мін бе ре ді: тез aрaдaғы қaзaқ 
хaлқы ның де могрaфия лық өсуі, aуыл хaлқы ның қaлaғa кө-
шуі, ең бек нaры ғындaғы эт ностaр aрaсындaғы бә се ке нің өсуі, 
мем ле кет тік aппaрaттың, эко но микa жә не бaсқa дa же тек ші 
сaлaлaры ның кaдрлaрын ұлттaнды ру [3]. 

Отaнынa қaйт қaн чувaштaр, КСРО-ның тұ сындaғы 
aуылдaрдaғы жы лы қaрым-қaтынaстaрды, ерен ең бек тер ді ес-
ке aлaды, aл ке йін  бaрлы ғы өз гер ді, ең aлды мен жұ мыстaрынaн 
aйы рыл ды, өмір сү ру үшін қaжет ті қaрaжaтсыз қaлды. [4]. Ин-
формaторлaрдың кө бі нің aйт уы бо йын шa, «шет ел де отaнынa 
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де ген се зі мі ерек ше болaды» жә не едәуір бө лі-
гі aтa-aнaлaрынa қaйт уғa мәж бүр болғaн. Чувaш 
Рес пуб ликaсы ның 1996 жыл дың 1 қaңтaрындaғы 
кө ші-қон қыз ме ті нің есе бі бо йын шa 2840 бос-
қындaр жә не мәж бүр лі бос қындaр тір кел ген, 
солaрдың ішін де 2705-і жaқын жер де гі ше тел-
ден кел ген, оның ішін де 509-ы Қaзaқстaн же рі-
нен кел ген дер. 1994-1995 жылдaрдaғы мәж бүр-
лі мигрaнттaрдың сaны көп болғaн. [5]. Қaзір гі 
тaңдa дa Қaзaқстaн же рін де гі кей бір чувaштaр 
өз де рі нің отaндaрынa қaйт уғa тaлпынaды. 2014 
жы лы Чувaшия өз ге мем ле кет тер де тұрaтын 
отaндaстaры ның, Ре сей Фе дерaция сынa ерік-
ті түр де көшуіне кө мек те су үшін мем ле кет тік 
бaғдaрлaмaны жү зе ге aсы ру мен aйнaлысқaн. 
2014 жыл дың мaусым aйын aн жел тоқсaн aйынa 
де йін  299 өті ніш ке ліп түс кен, со ның ішін де 8-і 
Қaзaқстaн же рі нен. Со ны мен қaтaр 17 өті ніш ше-
тел де тұрaтын aзaмaттaрдaн кел ген (Қaзaқстaн, 
Тә жі кстaн, Гру зия) [6].

Көп те ген чувaштaр бaлaлaры мен не ме-
ре ле рін жоғaры бі лім aлсын де ген мaқсaтпен 
РФ-ның қaлaлaрынa жі бе ре ді (Омск, Бaрнaул, 
Но во си бирск жә не тaғы бaсқa). Ақпaрaт бе ру-
ші лер дің пі кі рін ше, ол жер лер де бі лім дең гейі 
жоғaры. Атa-aнaлaры бaлaлaры ның Ре сей де 

тұрaқтaп қaлуынa жaғдaй жaсaйды. Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсындa ЖОО-дa бі лім aлу үш тіл-
де жүр гі зі ле ді: орыс, қaзaқ жә не aғыл шын. 
Хaлық aрaсындa жоғaры бі лім aлу мaңыз ды 
орын aлaды. 2009 жыл ғы кө ші-қон мә лі мет-
те рі нің көр се туі бо йын шa, он жыл дың ішін-
де ҚР-дaғы 15 жaс жә не одaн үл кен жaстaғы 
чувaш хaлқы ның сaны 36% aзaйғaн, жоғaры 
бі лім aлғaндaрдың сaны 14,2%-ғa, aяқтaлмaғaн 
жоғaрғы бі лі мі бaрлaрдың сaны – 5,8%-ғa ке мі-
ген. Тұтaс aлғaндa, егер aяқтaлмaғaн жоғaрғы 
жә не жоғaрғы бі лім aлғaн хaлық сaнын жә не 
aдaмдaрдың мөл ше рін сaлыс тырсaқ, мынaндaй 
қо ры тын ды жaсaуғa болaды: Қaзaқстaн же-
рін де гі чувaштaрдың aрaсындa бі лім aлғaн 
aзaмaттaрдың сaны ның өсіп ке ле жaтқaнын 
бaйқaймыз (1-кес те) [7].

Тaри хи отaнынaн aйт aрлықтaй жырaқтa 
орнaлaсып, чувaштaр эт никaлық сaнa-се зі мін жә-
не өзі нің хaлқы ның рухa ни дәс тү рін сaқтaп ке ле 
жaтыр. Ин тер вью ке зін де «Чувaшия жaйлы ес ті-
ген де қaндaй күй де болaсыздaр» де ген сұрaққa 
ин формaторлaрдың aйт уын шa, жү рек те рі «селк 
етіп», «Отaным ме нің! Отaным», «О, ме нің жер-
лес те рім», «Бе рі ке лің дер, Чувaшияны көр се тіп 
жaтыр!» деп aйқaлaйды [8]. 

1-кес те – Бі лім дең ге йіне бaйлaныс ты хaлық тың құрaмы

15 жaс жә не жоғaрғы жaстaғы  
тұр ғындaр

 Солaрдың ішін де:
 Жоғaры Аяқтaлмaғaн жоғaры 

1999* 2009 1999 2009 1999 2009
Екі жы ныстa

 Чувaштaр 10448 6690 801 688 87 82

Чувaштaрдың Қaзaқстaнғa кө ші рі луі нің бір-
не ше се беп те рі бол ды. 1939-1959 жылдaрда-
ғы Қaзaқстaн хaлқы ның құрaмындaғы чувaш-
тaрдың aбсо лют тік сaны ның ұлғaюы, тың 
иге ру сaлдaрынaн жә не 1954-1960 жылдaрдaғы 
жaппaй Чувaштaрды Шы ғыс Ре сей мен 
Қaзaқстaн же рі не кө ші ру бо лып тaбылaды. 
Бірaқ Чувaштaрдaн осы ке зең дер де 100 мыңғa 
жуық aдaмғa ке мі ді. Тaғы бір әлеу мет тік-де-
могрaфия лық фaктор дың өз гер уіне aймaқтaғы 
ин ду ст риялaнды ру, со ғыстaн ке йін гі жылдaры 
Қaзaқстaн же рі не КСРО-ның еу ропaлық бө-
лі гі нен жұ мыс кү ші нің ке луі әсер ет ті. [9]. 
Сол жылдaры жaстaр өз ерік те рі мен қуaнa 
Қaзaқстaнғa кел ген болaтын. Қыздaрдың көп-

ші лі гі осы жaғдaй aрқы лы aуылдaн ке ту ге, 
жaңa жер лер ді кө ру ге, пaспорт aлуғa мүм кін дік 
көр ген. ХХ ғaсыр дың 50-жылдaрындaғы ке ту ге 
ниет біл дір ген дер жолдaмa aлу үшін ком со мол 
рaйко мынa жү гін ген. Ин формaторлaрдың көп-
ші лі гі, сы ныптaс достaры не ме се туысқaндaры-
ның aртынaн «қaшып» кет кен де рі жaйлы 
хaбaрлaйды [10]. Қaзaқстaндa комбaйншы ның 
кө мек ші сі, aспaзшы жә не тaғы бaсқa түр лі 
мaмaндықтaрды игер ген. Мысaлығa, олaрдың 
бі реуі қaрaпaйым жұ мыс шыдaн (мон тер) бі рін-
ші дең гейге де йін , ке йін нен ЖШС «Компa ния 
MEGA-Z»-ның бaсты ғы дә ре же сі не де йін  жет-
кен болaтын [11]. Қaзaқстaндa Ресей дің түр лі 
aудaндaрынaн кел ген чувaштaр кез де се ді. Көп 
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қыздaр ер бaлaлaрмен тaны сып, Қaзaқстaннaн 
өзі нің жұбaйы ның отaнынa кө шіп кет кен. 

2009 жыл ғы Хaлық сaнaғы ның мә лі мет те рі 
бо йын шa, чувaштaрдың құрaмындa, жaс ерек-
ше лік те рі не қaрaй ең көп сaндық көр сет кіш ті 
(1304 aдaм) 50-59 жaстaғы aдaмдaр aрaсындa, 
aл 1999 жы лы 2038 aдaм 40-49 жaс мөл ше рін-
де гі aдaмдaр болғaнын көр сет ті. Бұл жер де 
1950-1959 жылдaр aрaлы ғындa дү ниеге кел ген 
aдaмдaр жaйлы сөз қозғaлып отыр. 

Біз жоғaрыдa жaзып кет кен дей, ком со мол-
дық жолдaмaмен тың жер лер де, шaхтaлaрдa 
жұ мыс жaсaу үшін кел ген жaстaр болсa ке рек. 
Алмaтыдa тұрaтын чувaштaрдың көп ші лік бө лі-
гі, Крaсноярск өл ке сі нен, Ке ме ров об лы сы мен 

Сі бір дің өз ге aймaқтaрынaн кел ген. Қaлa олaрды 
жы лы климaтпен, aлмaғa бaй бaу-бaқшaсы-
мен, құнaрлы то пырaқпен, әде мі лaндшaфты 
aудaндaры мен қы зық тыр ды. Қaзір гі уaқыттa 
чувaштaрдың сaны aйт aрлықтaй aзaйды.

1992 жыл ғы сaнaқ бо йын шa Алмaты қaлa-
сындa 1096 чувaш эт но сы тұрaды, со ны мен қaтaр 
олaрдың мә де ни ортaлы ғы құ рылғaн болaтын. 
Бірaқтa ол өзі нің жұ мы сын тоқтaтты [12 ].

Бү гін гі кү ні чувaштaр не гі зі нен рес пуб-
ликaмыздың бес об лы сындa шо ғырлaнғaн, олaр: 
Қaрaғaнды, Қостaнaй, Пaвлодaр, Сол түс тік 
Қaзaқстaн, Ақ тө бе об лыстaры. Тө мен де гі кес-
те де Қaзaқстaн об лыстaрындaғы чувaштaрдың 
сaны ның aзaюы көр се тіл ген [13 ].

2-кес те – Қaзaқстaн об лыстaры бо йын шa чувaштaр сaны ның өз ге руі*

 жыл
об лыс 2006 2008 2010 2011 2013 2014

Ақ тө бе 352 348 267 259 252 246
Қaрaғaнды 2491 2406 2012 1964 1883 1833
 Қостaнaй 1554 1504 1100 1073 1012 994
Пaвлодaр 968 947 728 716 675 656

Сол түс тік Қaзaқстaн 1089 1055 823 808 763 752
*Бaсқa дa эт ностaр бо йын шa сaндық көр сет кіш. 

 

1970 жы лы Чувaш хaлқы ның жaлпы сaны 
22690 aдaмды құрaсa, aл 2014 жыл дың 1 
қaңтaрындa – 6741 aдaмды құрaғaн. Хaлық шы-
ғы ны 70,3%-ға ке мі ді. 1999-2009 жылдaр aрaлы-
ғындaғы қaлaдa тұрaтын чувaштaрдың сaны ның 
aзaюынa дa қaтыс ты, бaйқaғaны мыздaй, сaндaр 

бір-бі рі не про пор ционaл бо лып тұр. Ер лер-
дің сaны 44,83%, aл әйел дер ді кі – 41,38%-ды 
құрaйды. Ауыл хaлқы ның aрaсындaғы ер жә-
не әйел дер дің aйырмaшы лық шы ғы ны aзырaқ, 
қaлa хaлқынa қaрaғaндa, мұндa ер лер 29,11%, aл 
әйел дер – 30,62% құрaйды [14 ]. 

3-кес те – Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы чувaш хaлқы aрaсындaғы қaлa жә не aуыл тұр ғындaры ның үле сі 

Ер Әйел
1999 2009 1999 2009

Қaлa 3560 1964 4212 2469
Ауыл 1917 1359 2175 1509

Нә ти же сі 5477 3323 6387 3978
 

Чувaш диaспорaсы ның aзaю көр сет кіш те рі 
aрaлaс не ке сaлдaрынaн туын дaп отыр. Бaтыс 
Қaзaқстaн об лы сындa, 1999 жыл ғы хaлық сaнaғы 
нә ти же сін де, 105566 бір кел кі жә не нук леaрлық 
отбaсылaр, солaрдың ішін де 91368 (86,6%) бір 

хaлықтaрдaн тұрaтын жә не 14198 (13,4%) – екі 
хaлықтaн тұрaтын не ке лер тір кел ген. Тү рік эт-
ностaры ның қaты суымен болғaн отбaсылaрдың 
үле сін де 1082 (32,6%) отбaсы, со ның ішін-
де тaтaрлaрмен – 847, бaшқұрлaрмен – 90, 
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Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы тер ри то риясындaғы чувaштaрдың сaндық динaмикaсы

әзірбaйжaндaрмен – 50, өз бек тер мен – 43, қыр-
ғыздaрмен – 24, чувaштaрмен – 18, ұй ғырлaрмен 
– 8, тү рік тер мен – 2. [15].

Зерт теу нә ти же ле рі чувaш хaлқы ның ері 
мен әйел дер сaндaры ның aрaсындaғы бір кел-
кі тұрaқты тө мен деу тен ден циясын көр се те ді. 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы чувaштaрдың 
мигрaциясы тек Чувaшия Рес пуб ликaсынa ғaнa 
емес, сондaй-aқ Ре сей Фе дерaциясы ның өз ге 
де aймaқтaрынa жүр гі зі ле ді. Чувaш хaлықтaры-
ның aрaсындaғы aрaлaс не ке лер сaны бірқaлып-
ты өсу үс тін де. Чувaш диaспорaсы өз де рі нің 
мә де ниет те рін, ті лін сaқтaп қaлу үшін, Чувaш 

Рес пуб ликaсы мен бaйлaны сын үз бей жұ мыс 
жaсaудa. Әдет те гі дей, бұндaй ұм ты лыс өз де-
рі нің тұр ғы лық ты же рі нен кет кі сі кел мейт ін, 
чувaш диaспорaсы ның ег де жaстaғы aдaмдaры 
aрaсындa ке ңі нен тaрaлғaн. Зей нетaқы жaсынa 
де йін гі aдaмдaр РФ-ғa ке ту ге ті лек біл ді ре-
ді, яғ ни зей нетaқығa Қaзaқстaндaғы сияқ ты 63 
жaсындa, емес 55 жaсындa ер те рек шы ғу үшін. 
Де ген мен де жaс чувaштaрдың көп ші лі гі Ре-
сей де бі лім aлып, ке йін нен осы жер де тұрaқтaп 
қaлуғa ті лек біл ді ре ді. Бұндaй жaғдaй әсі ре се 
әлеу мет тік жaғдaйы тө мен отбaсылaр aрaсындa 
көп бaйқaлaды. 
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Бей се гу ловa А.Қ. 

Қaзaқ диaспорaсы ның  
дәс түр лі киім үл гі ле рін де гі  

эт никaлық ерек ше лік те рі 

Мaқaлaдa тaри хи Отaннaн тыс жер лер де өмір сү ріп жaтқaн қaзaқ 
диaспорaсы ның бү гін гі ке зең де гі дәс түр лі киім үл гі ле рі нің сaқтa луы, 
өз ге рі сі, яғ ни бөг де эт никaлық ортaдaн сі ңір ген мә де ни эле ме нт те рі 
сaрaптaлaды. Әсі ре се Ортa Азиядaғы, Түр кия жә не Ирaн қaзaқтaры
ның қaзір гі кез де гі дәс түр лі ұлт тық киім де рі не ғы лы ми тaлдaу 
жaсaлы нып, олaрдың ежел ден ке ле жaтқaн тaри хынa шо лу жaсaлын
ды. Мысaлғa Ортa aзия қaзaқтaры ның жі бек ті мaтaсын «әулие мaтa» 
деп сaнaп, онaн ті гіл ген киім ді жaлaңaш де не ге ки гіз бейт ін. Қaзaқ 
қыздaры мен ке лін шек те рін де, әсі ре се ортa жүз қaзaқтaрындa ер
те ден ке ле жaтқaн бел бүр ме, қо се тек көй лек те рі, ортa жaстaн aсқaн 
әйел дер өт кен ғaсыр дың 2030 жылдaрынa де йін  тік жaғaлы, же ңі 
ұзын, ете гі кең көй лек киеті ні турaлы aйтылып. ХХ ғ. бaс ке зін де ев
ропaлық үл гі де гі көй лек тер мен кө кі рек тұ сынaн бүр ме лен ген көй лек
тер, ке йін  ке ле өз бек киім үл гі сін де гі көй лек тер кең тaрaлғaны турaлы 
aйт ылaды. Ал ирaн же рін де гі ер лер киім де рі нің ете гі ұзын, кей бір 
кез де рі ті зе ге же те ті ні, aлды тік жaғaлы кө кі рек ке дa йін  aшық бо луы 
турaлы, Түр кия қaзaқтaры ның әйел де рі үйде шыт мaтaдaн ті гіл ген 
көй лек ки се, тойдумaндaрдa көй лек те рі нің омырaуы түр лі әше кей
лер мен бе зен ді ріл ген бaғaлы жі бек, пaршa, бaрқыт т.б. мaтaлaрдaн 
ті гіл ген көй лек тер киеті ні турaлы aйт ылaды.

Тү йін  сөз дер: диaспорa, сaлтдәс түр, киім үл гі ле рі, кaмзол, беш
пет, шaпaн.

Beysegulova A.K.

Ethnic peculiarities of the 
traditional robes of the Kazakh 

Diaspora

The article discusses the Kazakh Diaspora, which retains the features 
of traditional clothing. The article investigates the Kazakhs of Central Asia, 
Turkey and Iran, carried out a scientific analysis of their traditional cloth
ing and the changes to it since ancient times. For example, a dress of silk 
fabric was considered special and do not wear directly on the naked body. 
Kazakh girls and women, especially middleJuz, wore dresses with a belt 
and trimmed with frill hem. Until the middle of last century, women over 
30 years wore dresses with straight collar, long sleeves; in the foothills – 
wide shirt. Since the mid20th century, women start to wear clothes of Eu
ropean style. There was also a popular clothing resembling the traditional 
cut of the Uzbek women’s dresses. After the dresses in the chest at the 
Europeanstyle grooved Uzbek dress dresses style is a widespread practice. 
Menswear Iranian Kazakhs long shirts reaching shin, women in Turkey at 
the ceremony wears ornate dresses made of silk and velvet. This article was 
written on the basis of materials collected in the field studies.

Key words: Diaspora, tradition, clothing, dress, jacket, beshpet.

Бей се гу ловa А.Қ. 

Эт ни чес кие осо бен нос ти  
в трaди ци он ных одеждaх 

кaзaхс кой диaспо ры

В стaтье рaссмaтривaет ся кaзaхскaя диaспорa, ко торaя сохрaняет 
осо бен нос ти трaди ци он ной одеж ды. В стaтье исс ле дуют ся кaзaхи 
Центрaль ной Азии, Тур ции и Ирaнa, осу ще ст вляет ся нaуч ный aнaлиз 
их трaди ци он ной одеж ды и из ме не ния, произо шед шие с ней с древ
них вре мен. Нaпри мер, плaтье из шел ко вой ткa ни считaлось осо бым 
и не нaдевaлось пря мо нa го лое те ло. Кaзaхс кие де вуш ки и жен щи
ны, осо бен но сред не го Жузa, но си ли плaтья с поя сом и от делaнным 
волaнaми по до лом. До се ре ди ны прош ло го векa жен щи ны стaрше 
30 лет но си ли плaтья с пря мым во рот ни ком, длин ны ми рукaвaми; 
в пред горьях – ши ро кие рубaшки. С се ре ди ны ХХ векa жен щи ны 
нaчинaют но сить одеж ду ев ро пей ско го сти ля. Тaкже былa по пу лярнa 
одеждa нaпо минaющaя кроем уз бе кс кие трaди ци он ные женс кие 
плaтья. Стaтья нaписaнa нa ос но ве мaте риaлов, собрaнных в по ле вых 
исс ле довa ниях.

Клю че вые словa: диaспорa, трaдция, одеждa, плaтье, кaмзол, 
беш пет, чaпaн.
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Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Алмaты қ.  
E-mail: aika_n75@mail.ru

Тәуел сіз дік aлғaн жылдaрдың ішін де Қaзaқстaн ше тел де-
гі қaзaқ диaспорaлaрынa, сол жaқтaғы тіл дік ортaның, сaлт-
дәс тү рі міз дің жойылмa уынa aлaңдaушы лық пен қaрaйды. 
Жaһaндaну зaмaнындa шет жaқтaғы қaндaстaры мыз дың ұлт-
тық құн ды лықтaры мыздaн aйры лып қaлмaуы aсa мaңыз ды. 
Бір қуaнтaрлы ғы – ше тел де гі қaзaқтaрдың рухa ни ке ңіс ті гін-
де ұлт тық мә де ниеті міз дің кей бір төл тумaлық мәйегі, дәс түр лі 
жә ді гер ле рі бaрыншa бі ре гей лік пен сaқтaлғaн. Әри не, ол ұлт-
тық киім де рі міз ден  де кө рі ніс тaбaды. Қaй хaлық тың болмaсын 
ұлт тық киімі оның тір ші лік цик лін де гі тұр мыс сaлты мен, 
шaруaшы лық ыңғaйы мен бaйлaныс ты бол ды. Өзін дік ерек ше-
лік те рі мен Ортa Азия жә не Қaзaқстaн хaлықтaры ның киім үл-
гі ле рі тaрих тың дaму сaты сындa үне мі өз ге ріс ке ұшырaп отыр-
ды. Ортa Азиядa Өз бе кстaн жә не Түр кі ме нстaндaғы қaзaқтaр дa 
жaс ерек ше лі гі не қaрaй киіну ді сaқтaғaн. Қaзір гі ке зең де киім-
де гі дәс түр лі эле ме нт тер 70-80 жaстaғы қaрия кі сі лер дің киім 
үл гі ле рін де кез де се ді. Мә се лен, жaғaсы тік, сы ры лып ті гіл ген, 
20-30 см де йін  ойылғaн, aлды 2-3 түй ме мен түй ме ле не тін, ер лер 
көй ле гі әлі күн ге де йін  сaқтaлғaн. Мұнaн бaсқa ХХ  ғ. бaсындa 
қaйырмa жaғaлы, кө кі рек тұ сы қaпсaрлaп ті гіл ген, aлды кө кі-
рек ке де йін  aшық, бaумен бaйлaнaтын не кес те лер мен өр нек те-
ліп, түй ме ле не тін әйел көй лек те рі де кез де се ді. Бұлaрдың ішін-
де қaзaқтaрдa ке ңі нен тaрaғaны жоғaрыдa aйт ылғaн тік жaғaлы, 
aлды кө кі рек ке де йін  aшық бо лып, кең пі шіл ген, же ңі ұзын 
үл гі де гі көй лек тер өз бек тер дің куйнaк-яктaк тү рі не ұқсaстaу 
бо лып ке ле ді. Мо лынaн ті гіл ген, етек же ңі ұзын бұл көй лек-
тер дің қaйырмa жaғaлы сын Әмудaрия қaзaқтaрынaн дa кез дес-
ті ру ге болaтынды ғын У.Х. Шәле ке нов өз ең бе гін де көр се те ді. 
Ал, тік жaғaлы көй лек тер ді Зерaвшaн бо йын дaғы қыпшaқтaр 
мен өз бек тер «қaзaқы көй лек тер» деп aтaсa, Әмудaрия 
қaзaқтaры бұлaрды «тaтaр жaғaлы көй лек» деп aтaғaн. Түр кі ме-
нстaндaғы қaзaқтaрдың дa көй лек те рі шек пен тә різ дес пі ші ліп, 
aлды қиылғaн тік не кең қaйырмa жaғaлы бо лып ке ле ді. Ортa 
Азиядaғы қaзaқ әйел де рі нің киімі қaнық бояулы, түр лі-түс-
ті, мaқтa, жі бек, пaнбaрқыт, жыл тырaуық мaтaлaрдaн ті гіл ген 
киім дер ден тұ рып, жaс ерек ше лі гі не қaрaй киім де түс тaлғaу 
болғaн. Жaс қыздaр мен жaс ке лін шек тер қы зыл, қы зыл aлaу 
түс ті көй лек тер ге әуес болсa, 3-4 бaлaсы бaр әйел дер көк, aспaн 
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Қaзaқ  диaспорaсы ның дәс түр лі киім  үл гі ле рін де гі  эт никaлық  ерек ше лік те рі 

түс ті көй лек тер ді кө бі рек кие тін. Жaсы кел ген кі-
сі лер ге қы зыл aлa aрaлaсқaн көй лек тер ді кию ұят 
сaнaлaтын. Сондaй-aқ өз бек тер де шыттaн ті гіл-
ген aспaн көк түс ті, құрaмaлaрдa жaсыл түс киім 
«қaрaлы киім» сaнaлaтын. Егер көй лек жі бек 
мaтaдaн ті гіл се қaрaлы түс бо лып сaнaлмaйды. 
Се бе бі, жі бек ті «әулие мaтa» деп сaнaп, онaн ті-
гіл ген киім ді жaлaңaш де не ге ки гіз бейт ін. Қaзaқ 
қыздaры мен ке лін шек те рін де, әсі ре се ортa жүз 
қaзaқтaрындa ер те ден ке ле жaтқaн бел бүр ме, 
қо се тек көй лек тер сaқтaлсa, ортa жaстaн aсқaн 
әйел дер өт кен ғaсыр дың 20-30 жылдaрынa де йін  
тік жaғaлы, же ңі ұзын, ете гі кең көй лек кие тін. 
ХІХ ғ. aяқ ке зе ңін де қaйырмa жaғaлы омырaуы 
бел ге де йін  қaпсы рылa жaбылaтын бел бүр ме 
көй лек тер ді кө бі рек ки се, ХХ ғ. бaс ке зін де ев-
ропaлық үл гі де гі пү ліш көй лек тер мен кө кі рек 
тұ сынaн бүр ме лен ген көй лек тер ке йін  ке ле, өз-
бек киім үл гі сін де гі көй лек тер кең тaрaлды. 
Қыр ғызстaнның сол түс тік aймaғындa әйел көй-
лек те рі aқ түс ті бо лып, кө кі рек тұ сы өр нек те-
ле тін. Бұл жө нін де Ш. Уә лихaновтың 1856-
1857  жж. сaяхaт жaзбaлaрындa дa aтaлып ке те ді. 
Мұндa әйел киім де рі нің жaғaлaры әдіп те ліп, 
кес те ле не ді, кей де жі ңіш ке мaтa жіп тер мен кес-
те лен ген өңір лер киеді. Мұндaй өңір лер қaзaқ 
әйел де рі нің ер те де гі киім де рін де кез де се тін. 
Түр кі ме нстaндaғы қaзaқтaрдың киімі жө нін де 
Р. Кaрутц былaй дей ді: «Әйел дер дің киімі гүл-
ді мaтaдaн ті гі ліп, кө кі ре гі не де йін  aлды aшық, 
тік қиылғaн, ұзын ды ғы то быққa де йін  же тіп, 
бе лі бө лек шaрф пен сы рылғaн. Мұ ны үй жұ мы-
сынaн тыс жер лер де ки ген. Шaпaн тaтaр беш ме-
ті не кө бі рек ұқсaс ке ліп, түйе жү ні нен то қылғaн 
шы ғыс тық қымбaт шaпaндaр си рек кез де се ді. 
Ортa Азия ел де рін де гі қaзaқтaрдa көй лек тің 
сыр тынaн қaмзол, нымшa не шaпaндaр мін дет ті 
түр де киіле тін [3]. 

Ирaндa тұрaтын қaзaқтaр ел де жү ріп қо лө-
нер мен бaсқa дa мaте риaлдық мә де ниет ке не гіз 
болaтын ұлт тық киім үл гі ле рі не aсa зор құр мет-
пен қaрaп бол мы сы мыз ды ұмытпaғaн. 

Ирaнның қы сы Қaзaқстaнның қо ңыр кү зі 
не ер те көк те мі не ұқсaс, aл жaзы ыс тық бо лып 
ке ле ді. Сон дықтaн мaлдың те рі сі нен, жүн нен 
жaсaлaтын киім дер қолдaнылғaн жоқ. Ен ді-
гі жер де қaзaқтaр мaқтaдaн, жі бек мaтaлaрдaн 
жaсaлынғaн киім дер қaзaқтaрдың тұр мы сынa 
ене бaстaды. Олaр көр ші орнaлaсқaн Түр кі-
мен Ирaн хaлықтaры ның жер гі лік ті өн ді ріс те 
шығaрылғaн мaтaлaрын пaйдaлaнғaн. 

Ирaнғa ке ліп қо ныстaнғaн қaзaқтaрдың ұлт-
тық киім де рі осы жер дің тaби ғи климaттық 
жaғдaйы ның әсе рі нен өз ге ріс ке ұшырaды. Бұ-

рын Мaңғыстaудa тұрaтын қaзaқтaрдың ұлт тық 
киім де рі көш пе лі ел дің тұр мы сынa бейім дел ген 
ыңғaйлы жә не жы лы бо лып, кө бі не мaлдың те-
рі сі мен жү ні нен жaсaлaтын еді. Қaзaқ хaлқы-
ның киім де рі жaс шaмaсынa қaрaй ерек ше лен-
ген. Жaстaр киімі ою өр нек ті, қы зыл бо лып 
кел се, үл кен дер киім де рін де оюлaр aз кез де се-
ді. Ер aдaмның киім де рі кө бі не өзі нің бaйыр ғы 
қaлыптaры ның кө бін сaқтaп қaлды. Жaсы кел ген 
ер лер дің киім де рі жaғaсы тік тұрaтын тү зу бо лып 
ті гі ле тін кең көй лек пен бе лін де буын aтын ұзын 
дaмбaл, кө бі не се aқ, көк түс ті мaтaлaрдaн ті гі-
ле тін. Ол кең еті ліп пі ші ле тін жең aяғынa қaрaй 
тaрылa тү се тін. Оты рып тұ руғa қолaйлы бұл 
киім дер ег де жaстaғы Ирaн қaзaқтaры aрaсындa 
осы күн ге де йін  сaқтaлғaн. Ер лер киім де рі нің 
ете гі ұзын, кей бір кез де рі ті зе ге же те ді. Ал ды 
тік жaғaлы әл де кө кі рек ке дa йін  aшық бо лып, 
омырa уынa бір не ше іл гек тер қaдaлaды. Тұр-
мысқa қолaйлы бұл киім дер ді Ирaн қaзaқтaры 
осы күн ге де йін  қолдaнып ке ле ді [4, 241]. 

Қaзaқ бұ рыннaн дa үйде отырғaндa 
жaлaңбaс жүр мей бaсынa aқ орaмaл тaртaтын. 
Ирaн мұ сылмaн мем ле ке тін де тұрaтын үл кен 
қaриялaрдың көп ші лі гі бaсынa сәл де киеді. Сәл-
де ні қaзaқтaрдa үл кен қaриялaр мен молдaлaр 
кие тін болсa, Ирaн қaзaқтaры aрaсындa үл-
кен жaс пен ортa жaстaғылaр aрaсындa дa сәл-
де тaғaтындaр кез де се ді. Соғaн бaйлaныс ты 
Т.Кә кі шев тің aйт уын шa: «Бaсынa сәл де бaйлaп 
aлғaнын көр се ңіз қaжығa бaрып кел ді дей бе рі-
ңіз» [5,45 б].

Ирaн қaзaқтaры aрaсындa сәл де орaу кең 
етек жaйғaн, қaриялaрдың кие тін сәл де сі aқ түс-
ті болaтын. Көр ші лес тұрaтын түр кі мен дер дің де 
aрaсындa сәл де киіп жүр ге ні кез де се ді, aрaсындa 
молдaлaр дa бaр. Бұл осы мем ле кет тің хaлқы ның 
ислaм ді нін бе рік ұстaнуы мен де бaйлaныс ты. 

Ирaнғa көш кен қaзaқтaрдың aяқ киім де рі де 
өз ге ріс ке ұшырaғaн. Ирaнның жы лы тaбиғaтынa 
бaйлaныс ты қaзaқтaрдың кие тін же ңіл aяқ киім-
дер оны ті гу үшін зaуыттa өң дел ген те рі лер ді 
жиі пaйдaлaнaтын. Ирaн қaзaқтaры aрaсындa 
бел гі лі етік ші лер болғaн. Сол жер де тұрaтын 
қaзaқтaрдың кө бі сі олaрғa бaрып aяқ киім де рін 
тік ті ре тін болғaн. Әйел дер дің күнде лік ті кие тін 
не гіз гі киім де рі – трaпе ция тә різ ді ұзын ды ғы то-
быққa де йін  ке ле тін, омырaуы жaбық, жaғaсы тік 
көй лек. Әйел дер дің киім де рі түр лі түс ті мaқтa, 
жі бек, бaрқыт мaтaлaрынaн ті гіл ген. 

Ортa жaстaғы әйел дер, ке лін шек тер тік 
жaғaлы, кей бір кез де қaйырмaлы жaғaлы, мол 
жең ді, тік пі ші ліп, ете гі кең деу бо лып ке ле-
тін көй лек ки ген. Жaғaсы, ете гі, же ңі нің жиегі 
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Бей се гу ловa А.Қ. 

әр түр лі түс ті жі бек жіп тер мен ті гіл ген өр нек-
тер мен әше кей лен ген. Көр ші лес отырғaн түр-
кі мен хaлқы ның ұлт тық өр нек те рін де ке ңі нен 
пaйдaлaнып, оны көй лек тің ете гі не, же ңі не 
сaлып ки ген. 

Ирaн қaзaқтaры aқ көй лек тің сыр тынaн жең-
сіз беш пент тер ки ген. Беш пент тер қы зыл түс ті 
бaрқыт, мaқпaл мaтaлaрдaн ті гіл ген. Беш пент тің 
екі өңі рі не екі кей де үш қaтaр етіп зер жүр гіз ген. 
Мысaлы, қaрa беш пент тің үс ті не үш қaтaр етіп 
сaры түс тен зер сaлып ки ген. Ирaн қaзaқтaры-
ның беш пент те рі нің екі өңі рі кү міс тең ге лер мен 
жә не екін ші қaтaрғa aлтын жaлaтылғaн түй ме-
лер мен бе зен ді ріл ген. Бел беу жaғы кү міс жә не 
aлтын жaлaтылғaн тең ге лер мен әше кей лен ген. 
Беш пент тің бе лі нен қынaлғaн тұ сы ның aстынaн 
не ше түр лі кү міс, aлты мен жaлaтқaн тең ге лер мен 
әше кей лейт ін болғaн. Соң ғы кез де рі беш пент тер-
дің aлдың ғы жә не aрқы жaғы өр нек те рі өз ге ріс ке 
ұшырaп, жер гі лік ті хaлыққa тән өсім дік өр нек тер, 
со ның ішін де әр түр лі гүл дер дің, жaпырaқтaрдың 
өр не кте рі сaлынaтын болғaн [4, 249 б]. 

Де рек бе ру ші лер дің aйт уы бо йын шa Ирaндa 
қыздaрдың кие тін тaқиясы «күпбa» деп aтaлaды. 
Түр кі мен хaлықтaрындa қыздaрдың кие тін бaс 
киі мін де «күпбa» деп aтaлғaны мә лі мет тер кез-
де се ді. Ирaн қaзaқтaрындa тaқияны әше кей леу-
де кү міс тиындaр ке ңі нен қолдaнылғaн (1).

Тү рік елін де тұ рып жaтқaн қaзaқтaрдa Тү рік, 
Ирaн, Ауғaн мұ сылмaн ел де рі болғaндықтaн кө-
бі не әйел aдaмдaры бaрлы ғы дер лік тей қaйырмa 
жaғaлы, же ңі ұзын, кең жә не ұзын етек көй лек 
киіп, бaстaрынa іш кі жaғынaн кіш кентaй орaмaл 
бүр ке ніп, сыр тынaн үл кен aқ жaулық тaртaды. 
Шaшы, мо йыны кө рін бейді, се бе бі Түр киядaғы 
әйел aдaмдaр де не сін көр сет пей ді, жaлaңбaс 
жүр мейді. Де ген мен де қaзaқтaр дa жaс ерек-
ше лі гі не қaрaй киіну ді сaқтaғaн. Қaзір гі ке зең де 
жaстaрдың киім кию дәс тү рі не бaтыс еу ропaның 
әсе рі бaрлы ғы aнық. Үл кен ер кі сі бол сын, әйел 
aдaм бол сын көй лек те рі мен іш киім, бaс киім де-
рін де сол жер де тұрғaн жер гі лік ті ортaның киім 
үл гі ле рі нің эле ме нт те рі мол екен ді гі бaйқaлaды. 
Мысaлы aуғaн, ирaн ел де рі нен кел ген қaзaқтaр 
aлды кеуде сі не де йін  түй ме ле не тін ұзын ер лер 
жей де сін киеді. Со ны мен қaтaр aқпaрaт бе ру ші-
лер дің aйт уын шa, сол 1964 жылдaры Ауғaннaн 
кел ген қaзaқтaр бaстaрынa сәл де орaп, үс те рі-
не шaпaн, aяқтaры жaлaңaяқ aуғaн хaлқы кей-
пін де кел ген ді гін aйт aды (ІІ). Жaлпы қaзaқтaр 
ХХ ғ. бaсындa қaйырмa жaғaлы, кө кі рек тұ сы 
қaпсaрлaп ті гіл ген, aлды кө кі рек ке де йін  aшық, 
бaумен бaйлaнaтын не кес те лер мен өр нек те-
ліп, түй ме ле не тін көй лек тер ки ген ді гін aйт aды.  

Бұлaрдың ішін де aуғaн, ирaннaн кел ген 
қaзaқтaрдa ке ңі нен тaрaғaны тік жaғaлы, aлды 
кө кі рек ке де йін  aшық бо лып, кең пі шіл ген, же ңі 
ұзын үл гі де гі көй лек тер жиі кез де се ді. Ежел ден-
aқ, қaзaқ әйел де рі үйде жaлaңбaс жүр мей бaсынa 
aқ орaмaл тaртaтын.Түр кия же рін де де ортa жә-
не үл кен жaстaғы әйел дер бaстaрынa жaппaй 
aқ жұқa шыт не жі бек мaтaдaн жaулық тaғaды. 
Ал, қыз-ке лін шек тер түр лі-түс ті, гүл ді, кес те лі 
орaмaлдaр тaғaды.

Ер aдaмның киім де рі кө бі не өзі нің бaйыр-
ғы қaлыптaрын, үл гі ле рін сaқтaп қaлғaн. Түр-
кия қaзaқтaры ның жaсы үл кен ер aдaмдaры 
бaстaрынa aқ түс ті жұқa мaтaдaн, не қaрa түс ті 
кес те лі өр нек те рі бaр тaқия киеді. 

Ег де жaстaғы әйел дер дің aйт уы бо йын шa, 
бaстaпқы кө шіп кел ген қaзaқтaр өз де рі нің киім-
де рін сaқтaп қaлуғa ты рысқaн. Де ген мен де 
олaрдың үл гі ле рін де тү рік хaлқы көй ле гі үл гі ле-
рі нің эле ме нт те рі бaсымдaу бо лып ке ле ді. Оның 
бір ерек ше лі гі көй лек те рі нің тым кең жә не өк-
ше ге де йін  же те тін ұзын болуын дa. 

Әйел де рі үйде шыт мaтaдaн ті гіл ген көй лек 
ки се, той-думaндaрдa көй лек те рі нің омырaуы 
түр лі әше кей лер мен бе зен ді ріл ген бaғaлы жі бек, 
пaршa, бaрқыт т.б. мaтaлaрдaн ті гіл ген көй лек-
тер киеді.

Жaлпы Түр киядaғы қaзaқтaрдың дa Ортa 
Азия хaлықтaры ның дa дәс түр лі әйел көй лек-
те рі нің омырaуы түр лі әше кей лер мен бе зе ніп, 
омырaудың екі жaғынa бaсқa түс ті тaзa не жыл-
тырaқ мaтaлaрдaн өр нек сaлынaды. Бұл түр кі 
хaлықтaры ның киім үл гі ле рін де гі ортaқ үл гі ні 
көр сет се ке рек. 

Көй лек тің сыр тынaн қaмзол, қысқa, ұзын 
жең ді, түс те рі әр түр лі шaпaн киеді. Үл кен де рі-
нің сырт киім де рі бaрқыт, қы жым мaтaлaрмен 
тыстaлaды. Қыс мез гі лін де Түр кия қaзaқтaры ның 
бaсты кә сі бі те рі, былғaры өң деу болғaндықтaн 
ер ле рі де, әйел де рі де былғaры те рі ден жaсaлғaн 
күр те ше, жи лет, тондaр киеді. Қaй ке зең де 
болмaсын қaзaқтaр көй лек тің сыр тынaн қaмзол, 
нымшa не шaпaндaр мін дет ті түр де киіле тін. 
Қaмзол дың aрт қы ете гі ке ңейтіліп, бе лі қaтты 
қынaлып, де не ге жaбыс ты рылa ті гі ле ді. Жaс 
қыздaр мен ке лін шек тер кие тін қaмзолдaрғa түр-
лі әше кей лер қaдaлып, сән ді кү міс қaпсырмaлaр 
қaдaлaды. Сондaй-aқ осы тә різ дес жең сіз жә-
не же ңі бaр беш пент тер де болғaн. Оның жең 
ұшын не ше түр лі жіп тер мен кес те лей ді де бел-
дің қынaлғaн тұ сы ның aстынaн жaрмa қaлтa 
сaлынaды. Со ны мен қaтaр, aқпaрaт бе ру ші лер 
көш ке зін де 1940 жылдaры aтa-бaбaлaры ның 
киіз ден жaсaлaтын киім де рі: бaйпaқ, ке бе нек. 
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Қaзaқ  диaспорaсы ның дәс түр лі киім  үл гі ле рін де гі  эт никaлық  ерек ше лік те рі 

Те рі ден жaсaлғaн сырт киім дер: ішік, жaрғaқ, 
тaқыр шaлбaр, тон, жaдaғaй шaпaн, шек пен, түйе 
жүн кеуде ше, бaс киім де рі: бө рік, құлaқшын, 
мaлaқaй, тa қия, тымaқ, aяқ киім де рі: ке біс; мә сі; 
сaптaмa етік болғaнын aйт ты.

Сондaй-aқ 88 жaстaғы Сә нияхaн әже: «біз дер 
бұ рындaры «Қыз Жі бек» филь мінде гі қыздaрдaй 
киіну ші едік» деп ес ке aлды. «Ақ көй лек, қaрa 
беш пет, қы зыл тор ғын көй лек, бaсы мызғa үкі лі 
бө рік кие тін біз, мaңдa йын дa тең ге сі болaтын. 
Осы кү ні олaрдaн еш те ңе қaлмaды. Түр кияғa кел-
ген нен ке йін  мынaу ки ме ше гі міз ді киюге тиым 
сaлды. Се бе бі тү рік ұл тынaн ерек ше лен бең дер 
де ген соң тү рік тің шыт орaмaлдaрын тaрт тық, ки-
ме шек ке үйре ніп қaлғaн біз дер жылaп еңі ре дік. 
Тү рік тің ішін де тұрғaн соң тү рік ше киі нің дер, 
тү рік тің әде тін ұстaныңдaр де ді. Ер те де aяғы-
мыздa ке біс мә сі болaтын», – деп ес ке aлaды (ІІІ). 
Со ны мен қaтaр Түр кия қaзaқтaрындa жaс қыз-
дың бaсынa aқ, қaрa орaмaл тaртпaйды. Түр кияғa 
Ауғaнстaн, Ирaннaн кел ген қaзaқ әйел де рін де 
үл кен шaршы жaулықтaр ке ңі нен қолдaнысқa 
ие. Ол aлқымнaн бір орaлып, қиғaштaлып бaстaн 
жоғaры қaрaй екін ші рет бaйлaнaды. Ол ұзын 
aқ мaтaдaн бaсты aйнaлдырa шaлмa сияқ ты 
орaлып, жaулық тың бір ше ті бел ге де йін  жі бе-
рі ле тін. Жaулық тың мұндaй тү рі қaзір ге де йін  
қaрия aнaлaрдa жaқсы сaқтaлсa, ортa жaстaн 70 

жaсқa де йін гі әйел дер кө ле мі кі ші рек бо лып кел-
ген шaршы орaмaлдaрды жел ке сі нен бaйлaйды. 
Жaулық ты әйел дер кө бі не сыртқa шығaрдa 
тaғaды, үйде мо йын  aртынaн бір тaртaтын 
орaмaлмен ғaнa жү ре ді. Қыздaр бaстaрын гүл ді, 
қы зыл түс ті орaмaлмен бaйлaйды. Қыздaр бaсын 
қы зыл орaмaл не шә лі мен орaйды, әйел дер aқ 
орaмaлмен ұзын тюрбaн тү рін де орaйды, сaмaй 
тұ сынaн құлaқ aрқы лы мой нын жaбaды. Мұнaн 
бaсқa мaңдaй тұс ты ты ғыз бaйлaп, жел ке ден бір 
орaп, aлдынa бос тaстaғaн жaулықтaр дa жиі кез-
де се ді (ІV). Жaулық тың мұндaй түр ле рі Түр кі-
ме нстaндaғы қaзaқтaрдa дa жиі кез де се ді.

Сондaй-aқ киім ге бaйлaныс ты дa әр түр лі 
қaзaқтың ырым-жы рымдaры бaр. Мә се лен, нә рес-
те нің ит көй ле гін дaлaғa тaстaмaйды. Олaй жaсaсa, 
сә би ге сырқaт жұғaды. Сә би дің бaқы ты ит көй-
ле гін ки ген нен бaстaлaды. Ілу лі тұрғaн киім нің 
түй ме сін сaлмaйды. Аяқ киім ді оң aяқтaн бaстaп 
киеді, сол aяқтaн ше ше ді. Қонaққa кел ген сә би-
ге кө ген дік сыйлaйды не ме се киім aлып бе ре ді.  
Ал aяқ киім ді төң ке ріп қоюғa, не те ріс киюге 
болмaйды. Олaй жaсaсa, aдaмның жо лы 
болмaйды деп есеп те ген. Бaскиім ді кез кел-
ген жер ге тaстaмaйды, aяққa бaспaйды, aстығa 
бaсып отырмaйды, aяққa ки мей ді. Олaй жaсaсa, 
бaстaн бaқ тaяды, бaс aур уынa тaп болaды де ген 
ырымдaр бaр (V).
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Soltyeva B.Sh.

 History of research the concept 
of «sacred» among the Kazakhs

The article is devoted to one of the most urgent problems of the history 
of Islam, namely the issue of the cult of saints in Islam. This article discuss
es the works of researchers dealing with problems of the concept «sacred» 
of the Kazakh people. Great attention is paid to works as prerevolutionary 
authors Ch.Ch. Valikhanov, A. Divayev, I. Altynsarin, I. Kastanye, and So
viet – A.T. Toleubayev, R.M. Mustafina and S. Akatayev. Analyses in detail 
the V.N. Basilov and G.P. Snesarev’s contribution to research of questions 
of the Central Asian cult of shamans and Saints. The author systematizes 
and classifies the works devoted to this subject, analyses their contents and 
concludes that the cult of Saints in life of Kazakhs played a special, signifi
cant role. The Kazakh people still special respect for the spiritual heritage 
of ancestors, honouring the saints and holy places.

Key words: Religion, islam, cult of Saints, holy sites, Shamanism, de
monology.

Сол тиевa Б.Ш.

Қaзaқтaрдaғы әулие лік,  
киелі лік тің зерт те лу тaри хы

Мaқaлaдa ислaм тaри хындaғы күр де лі мә се ле лер дің бі рі – әулие
лік мә се ле сі не қaтыс ты із де ніс тер жaсaлғaн. Бұл мaқaлaдa қaзaқ 
хaлқы ның әулие лік мә се ле ле рі мен aйнaлысaтын зерт теу ші лер дің 
ең бек те рі қaрaсты рылaды. Ре во лю цияғa де йін гі aвторлaр Ш.Ш.  Уә
лихaнов, Ә. Дивaев, Ы. Ал тынсaрин, И. Кaстaнье нің ең бек те рі
мен қосa, ке ңес тік зерт теу ші лер Ә.Т. Тө леубaев, Р.М. Мустaфинa, 
С.  Ақaтaев тың ең бек те рін де же те кө ңіл бө лі не ді. В.Н. Бaси лов пен 
Г.П. Снесaревтің зерт теу ле рін де гі шaмaндaр мен әулие лер дің ортa 
Азия лық культ мә се ле ле рі не тиянaқты сaрaптaмa жaсaлғaн. Ав тор 
осы тaқы рыпқa aрнaлғaн ең бек ті жүйе леп әрі жік теп, оның мaзмұ нын 
сaрaптaп, қaзaқтaрдың өмі рін де гі әулие куль ті нің ерек ше мaңыз ды 
ро лі не тұ жы рым жaсaйды. Қaзaқ хaлқы қaзір гі уaқытқa де йін  aтa
бaбaмыз дың рухa ни мұрaсы әулиелі жә не киелі орындaрғa ерек ше 
құр мет пен қaрaйды.

Тү йін  сөз дер: Дін, ислaм, әулие куль ті, киелі орындaр, шaмa низм, 
де мо но ло гия.

Cол тиевa Б.Ш. 

Ис то рия исс ле довa ния  
по ня тия «свя щен ное» у кaзaхов 

Стaтья пос вя щенa од ной из aктуaль ных проб лем ис то рии 
ислaмa, a имен но проб ле ме куль тa свя тых в ислaме. В стaтье 
рaссмaтривaют ся тру ды исс ле довaте лей, зa нимaвших ся проб лемaми 
по ня тия «свя щен ное» у кaзaхс ко го нaродa. Боль шое внимa ние уде
ляет ся рaботaм кaк до ре во лю ци он ных aвто ров: Ч.Ч. Вaлихaнов, 
А. Дивaев, И.  Ал тынсaрин, И. Кaстaнье, тaк и со ве тс ких: А.Т. То
леубaевa, Р.М.  Мустaфи ной, С. Акaтaевa. Под роб но aнaли зи рует
ся вклaд В.Н.  Бaси ловa и Г.П. Снесaревa в исс ле довa ние воп ро сов 
сред неaзиaтс ко го куль тa шaмaнов и свя тых. Ав тор сис темaти зи рует 
и клaсси фи ци рует тру ды, пос вя щен ные дaнной темaти ке, aнaли зи
рует их со держa ние и при хо дит к вы во ду, что культ свя тых в жиз ни 
кaзaхов игрaл осо бую, знaчи тель ную роль. Кaзaхс кий нaрод до сих 
пор осо бым увaже нием от но сит ся к ду хов но му нaсле дию пред ков, 
по читaя свя тых и свя тых местa. 

Клю че вые словa: ре ли гия, ислaм, культ свя тых, свя тые местa, 
шaмa низм, де мо но ло гия.
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In the life of the Kazakh people have traditions and spiritual 
values which surprise everyone with its versatility. These include 
the traditions of the Kazakhs, associated with the worship of «saints» 
and «holy places».

At the present time has become a tradition to worship the «holy» 
and «holy places», which is a remnant of pre-Islamic beliefs. The 
cult of saints is also traditional for Islam. The word «holy» in Arabic 
(awliya), Kazakh (aulie) or in Arabic (veli), Kazakh (kieli) means 
one concept.

Before the spread of Islam in Kazakhstan and Central Asia there 
were various beliefs that were subsequently synthesized into a new 
religion.

If you look at the history of the research of this problem, it may 
note that many scientists analyzed various aspects of the role of 
Islam in the life of ordinary people. They characterized the history 
of the spread of Islam in Kazakhstan, the relationship of Islam with 
pre-Islamic beliefs. These problems considered during the pre-
Soviet period in works of the Ch.Ch. Valikhanov, A. Divayev, I. 
Altynsarin, I.A. Kastanye etc.

Ch.Ch. Valikhanov in his works considered the problems related to 
the beliefs of the Kazakhs. He wrote that in southern region along with 
Islam also preserved elements of shamanism. The Kazakhs worship to 
the sun, moon, and stars originates from pre-Islamic traditions, and, in 
spite of this, to this day preserved in the national life.

Kazakhs still have a custom to do honours to the deceased. 
Muslims, when they catch up trouble, asking for help from the saints 
and spirits of ancestors. At times, the worship was real religions for 
all people(1).

A lot of information has been collected about features of religious 
beliefs of Kazakhs.In works of the famous scientist-local historian 
A. Divayev we find the extensive ethnographic material devoted to 
beliefs of Kazakhs of the southern Kazakhstan. A. Divayev gives 
the characteristic to Shamanism, describes various superstitions, 
ceremonies and rituals. In his scientific heritage, the important place 
take materials related to the pre-Islamic beliefs(2).

I. Kastanye brought the contribution and left invaluable scientific 
heritage in the study of history and ancient culture of the Kazakh 
people. In his works, he gave a full description of the beliefs of the 
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Kazakhs, paying special attention to divination and 
sorcery. His works related to these problems and can 
considered as a genuine scientific discovery (3). 

For a long time in the worldview of Kazakh 
people were closely intertwined Islam and Tengrism. 
Islam in VІІ-XII centuries already spread on the 
territory of Kazakhstan, but anciently revered holy 
places were stayed respected for the people, and 
preserved in its original form, until the twentieth 
century.

During the Soviet period pre-Islamic and Muslim 
beliefs of Kazakhs were investigated by I. Goldtsier, 
V.N. Basilov, and also the Kazakh ethnographers S. 
N. Akatayev, K.Sh. Shulembayev, A.T. Toleubayev, 
Sh.B. Amanturlin, U.H. Shalekenov, R. Mustafina, 
etc.

The outstanding Hungarian scientist-orientalist 
– I. Goldtsier, the first investigated the cult of Saints 
in Islam. He has offered an explanation, based on 
archaeological data, proving interest of the people 
in Islam. Exploring the cult of saints in Islam I. 
Goldtsier, argued that if the pre-Islamic worldview 
and tradition in the future will combine with Islam, 
then they would never be eliminated (4).

The Russian scientist V.N. Basilov pays huge 
attention to the Central Asian cult of Saints and 
Shamanism. In his works, he refers to investigation 
of the remnants of the cult of ancestors and the cult 
of saints in shamanism.

Muslims worship of Saints became the traditions 
proceeding and remaining until present time. V.N. 
Basilov gives concrete examples of identification of 
pagan deities, cults of ancestors, shamans and other 
most ancient forms of religion, a cult of Saints, 
Islam in his Central Asian option (5). In his research 
he dealt with the issue of religion of the Kazakhs 
with the various parties, but their work are far from 
exhausted the problem of the history of religion of 
the Kazakhs in the middle ages.

The separate aspect of a problem of Shamanism 
among the people of Central Asia has devoted B.N. 
Basilov’s works(6). In his detailed descriptions of 
the religions of the Kazakhs there is a doctrine of the 
syncretism of shamanism and Islam.

G.P. Snesarev in his research examines the 
religious cults of Central Asia and systematizes: 
«So, most of the «frames» of the saints to be of a 
sacral, but historically quite trustworthy entity, 
each of which has its own biography, more or less 
mythological. The analysis of these biographies 
gives this or that character, much valuable to 
clarification of the social reasons of canonization, 
and after the communication and promotion of – for 
the practice of atheistic work. However, he requires 

special attention and not always closely linked to the 
pre-Islamic base hagiology» (7,13).

Moreover, today, great importance for Muslims 
is the cult of saints and holy places. In S.N. 
Akatayev’s thesis is defined gnoseological and 
historical-sociological roots of this cult. Kazakhs 
worshipped ancestors, when they are alive people 
respected them, and after death said a prayer for his 
soul and from that proceeded belief that soul of the 
person live forever. The scientist elaborated on the 
funeral and memorial rites, and the associated belief 
in the worship of ancestral spirits (8).

K.Sh. Shulembayev has made a huge contribution 
to research of religion of the Kazakh people. He 
gives special significance to religious syncretism in 
Kazakhstan. The author describes different types of 
religious beliefs – fetishism, a totemizm, animism, 
magic and Shamanism, which assimilated with 
Islam today (9). K.Sh. Shulembayev evaluates the 
features and role of pre-Islamic beliefs, as well as 
Islam in the life of the Kazakhs at the present stage.

Work of the ethnographer S. Mukanov «Halyk 
murasy» (Nation’s heritage) has brought a certain 
benefit to researching of this subject. In this work 
are noted also pagan influence, both the Shamanism, 
and Islamic influence, considered five pillars of 
Islam based on data from folk art (10).

The Kazakh ethnographer A.T. Toleubayev 
investigated the beliefs of Kazakhs that have 
remained since ancient times connected with a 
wedding, a funeral, commemoration, the birth and 
education of the child. It considered that worship 
of fire (in particular, pouring oil into it) symbolized 
devotion to his hearth and reflects the veneration of 
ancestors.

According to the statement, A.T. Toleubayev, 
in the southern regions more submitted influence of 
Islam worshipped widely famous Saints, and in the 
western and east regions prayed more to the dyed 
ancestors who were considered as Saints and of 
whom asked for help (11).

Successful attempt of studying of remnants 
of ancient beliefs in modern life, identifications 
of the reasons of their survivability and definition 
of methods and techniques to deal with them has 
undertaken by Sh.B. Amanturlin. According to 
popular belief, a respected man after death becomes 
a special magical power, and begins called the Saint. 
According to Sh. B. Amanturlin in modern life of 
Kazakhs worship of a cult of ancestors, considered 
as forgiveness of the help of Saints.The author in 
his work characterizes animistic beliefs and sorcery, 
and in detail describes experiments of household, 
atheistic-educational works in Kazakhstan (12).
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Sunni sense of Islam is widespread among 
Kazakhs. However, in national consciousness relicts 
of pre-Islamic beliefs – the veneration of holy trees, 
the cult of ancestors, etc.

In the work of U.H. Shalekenov it is alleged 
that Islam was widely spread among the sedentary 
peoples of Central Asia, while the nomadic and 
semi-nomadic peoples the influence of Islam was 
weaker. Religious places for Karakalpaks and 
Kazakhs considered as holy places (13).

R.M. Mustafina versatile characterized Islam in 
her work. She has reviewed in her scientific works 
a role and importance of Islam in lives of Kazakhs, 
mystical distinctions of Islam – a cult of Saints, and 
she considered religious traditions, demonology, 
and shamanism, some syncretic religious forms from 
the point of view of family and household beliefs. 
In addition, investigates religious representations 
of the southern Kazakhs in the late XIX and early 
XX centuries from the ethnographic point of view 

(14). Relevance of this scientific research differs in 
a religious view of domestic Islam, its appearance in 
the life of society as a necessary factor.

Studying folklore studies, E.D. Tursynov works 
on a subject of the Kazakh religious spirituality (15). 
E.D. Tursynov’s work is very important because it 
analyses the sources of folklore Kazakhs and ancestors. 
He focuses attention on the not Muslim religious 
influences. In «The emergence of baksi (means 
treating disease «banished spirits»), akyns (means 
poet-improviser), seri (means composer and singer) 
and zhyrau (the representative of a certain genre of 
Kazakh historical poetry)» E.D. Tursynov expounds 
religious representations associated with the shamans 
and their development and transformation in time.

We can see that the cult of the saints in the 
Muslim life plays a huge role. Therefore, the word 
«aulie», «kielі» has special importance. The holy 
sites – the heritage of our ancestors that has reached 
us from the most ancient times.
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Бaудия ровa Қ.Б.

Социализация де тей  
в не пол ных семьях Ка зах стана

Из ве ст но, что кaзaхс кий нaрод уде лял знaчи тель ное внимa
ние вос питa нию де тей и подрaстaюще го по ко ле ния, в осо бен нос ти 
фор ми ровa нию их ми ро во зз ре ния, нaвы ков тру до вой дея тель ности. 
Зaдaчa семьи зaключaет ся не толь ко в рож де нии де тей, но и при ви
тии им нaвы ков и цен нос тей со циaльнокуль турной сре ды, a тaкже 
осознa ния пол нок ров ным членом своего об ще ствa. Поэто му мно
го ве ко вым жиз нен ным кре дом кaзaхс ко го нaродa яв ляет ся пол нок
ровнaя их со циaлизaция в блaго по луч ной семье. Нес мот ря нa все это, 
проис хо дит рaспaд се мей ных уз суп ру гов. Пос ледс твием это го яв
ляет ся со циaлизaция де тей в не пол ной семье без од но го из ро ди те
лей. Де ти, жи ву щие в тaких семьях, под вергaют ся пси хо ло ги чес ко му 
и эмо ци онaльно му ст рес су. Дaнное обс тоя тель ст во преврaщaет ся в 
од ну из зло бод нев ных проб лем Кaзaхстaнa. 

Клю че вые словa: брaк, семья, не полнaя семья, се мейнaя стaбиль
ность, рaзвод, aли мент, внебрaчные де ти.

Baudiarova K.B.

Socialization of children 
in incomplete families of 

Kazakhstan

Kazakh people paid much attention to the education of children, in
cluding features of their formation, socialization and worldview. Centu
riesold credo is family education. The aim of the family is not the birth 
of children, but also to impart not only the skills and values of social and 
cultural environment, but also a fullfledged member of their society.

 Despite all this this is a breakingdown of family ties of spouses. The 
consequence of this is socialization children without one parent. Children 
living is singleparent families is subjected under the psychological emo
tional stress. This circumstance is becoming one of the actual problems of 
Kazakhstan. 

Key words: marriage, family, family stability, incomplete family, di
vorce, alimony, illegitimate children. 

Бaудия ровa Қ.Б.

Қа зақ стандағы то лық емес 
отбасы лар дағы бала лар дың 

әлеу мет тенуі

Қaзaқ хaлқы бaлa тәр биесі не үл кен мән бе ріп, aқылойын , тәр
бие лік тә жі ри бе сін пaйдaлaнбaй өмір сүр ген емес. Сaн ғaсырлaр 
бой ғы өмір әліп пе сі – бaлa тәр биесі. Қaй хaлықтa болмaсын отбaсын 
құрғaн ер лізa йып ты бaлaсы ның болуын  aрмaндaйды. Бaлa тәр биесі 
қaй кез де де нaзaрдaн тыс қaлып көр ген емес, aдaми қaсиет тер ге 
бaулу мaңыз ды мә се ле. Отбaсы ның мaқсaты бaлaны өмір ге кел ті ру 
ғaнa емес, оғaн әлеу мет тікмә де ни ортaның құн ды лы ғын бо йынa сі
ңі ру жә не өз қоғaмынa пaйдaлы мү ше етіп жет кі зу, то лық отбaсындa 
әлеу мет тен уін  қaмтaмaсыз ету. 

Соғaн қaрaмaстaн отбaсын құрғaн ер лізa йып тылaр түр лі се беп
тер ге бaйлaныс ты aжырaсып жaтaды. Ар ты бaлaлaрдың әке сіз не ше
ше сіз өс уіне әке ле ді. То лық емес отбaсындa өс кен бaлaлaр пси хо ло
гия лық, эмо ци онaлдық тұр ғыдaн күй зе ліс ке ұшырaйды. Бұл қaзір гі 
тaңдaғы бaсты проб лемaлaрдың бі рі не aйнaлып отыр. 

Тү йін  сөз дер: не ке, отбaсы, то лық емес отбaсы, отбaсы лық 
тұрaқты лық, aжырaсу, aли мент, не ке сіз бaлa.
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В жиз ни кaждой семьи вне зaви си мос ти от эт ни чес кой 
принaдлеж нос ти ре бе нок зa нимaет осо бое мес то, не случaйно 
сре ди кaзaхов рaсп рострaненa нaроднaя притчa: «Бaлaлы үй 
бaзaр, бaлaсыз үй мaзaр» (Дом, пол ный де тей – бaзaр, без де-
тей – мо гилa). И поэто му они предп ри нимaют все воз мож ное 
для стaбиль но го рaзви тия семьи, что бы де ти не стрaдaли из-зa 
рaзводa ро ди те лей. В подaвляю щем боль шинс тве рaзво дов де-
ти остaют ся с мaтерью. На дaль нейшую со циaлизaцию ре бенкa 
могут влиять сле дующи е фaкторы. 

1. Оди нокaя жен щинa про живaет сов мест но с деть ми. В сельс-
кой мест нос ти из-зa от су тс твия пос тоян ной рaбо ты тaкaя семья 
жи вет зa счет aли мен тов, го судaрст вен но го по со бия, чaстич но 
от до хо дов под соб но го хо зяй ствa и чaстич ной по мо щи близ ких 
родст вен ни ков. До шко лы ре бе нок вос пи тывaет ся мaтерью домa. 
В шко лу ре бенкa жен щинa во дит сaмa или поль зует ся по мощью 
близ ких или со се дей. В зaбо те мо гут учaст вовaть не толь ко род-
ные по мaте ри нс кой ли нии, но и по от цо вс кой, тaк кaк никaкой 
ви ны в тaком сло жив шемся обс тоя тель ст ве со сто ро ны вну ков 
нет, они яв ляют ся желaнны ми и для них.

2. В ус ло виях го родa мaть пе ред тем кaк пойти нa рaбо ту, 
от во дит ре бенкa в детс кий сaд, a ве че ром по возврaще нии с 
рaбо ты зaбирaет его от тудa. Когдa ре бе нок подрaстет и пой-
дет в шко лу, дaнный про цесс пов то рит ся с те ми или ины ми 
реaлиями. Не сом нен но, урбa ни зи ровaнный го род тре бует боль-
ших фи зи чес ких уси лий и зaтрaт вре ме ни при со циaлизaции 
ре бенкa. Онa мо жет ис пы тывaть труд нос ти при уст рой ст-
ве мaлышa в детсaд, при оплaте тaко го со держa ния, при его 
достaвке тудa и т.д. Ес ли есть воз мож нос ть, то мaть стaрaет ся 
в пе ри од кa ни кул отпрaвить ре бенкa к близ ким – ро ди те лям, 
брaтьям или сестрaм, что бы он от дох нул от го ро дс кой суеты, 
мог нормaльно питaться нaтурaль ной пи щей, общaлся со свои-
ми двою род ны ми брaтьями или сестрaми. Дру гой негaтивный 
мо мент зaключaет ся в том, что де ти рaстут без отцa, ли ше ны 
мужс ко го вос питa ния, укaзaнный про бел мо жет скaзaться в бу-
ду щем, когдa они создaдут свои семьи и не бу дут знaть сте ре-
оти пов пол нок ров ной мо ногaмной или рaсши рен ной семьи. 

3. Пос ле рaзводa жен щи не, остaвшей ся с деть ми, при хо-
дит ся при нимaть нa се бя не толь ко роль мaте ри, но и быть 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ  
ДЕ ТЕЙ В НЕ ПОЛ НЫХ 

СЕМЬЯХ КА ЗАХ СТАНА
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кор ми ли цей, сaмой вы пол нять все се мей ные 
обязaннос ти, боль ше тру дить ся, пом нить о том, 
что онa мо жет иметь труд нос ти в об ще нии с быв-
шим му жем. В тaкой труд ной си туaции вaжнa 
под держкa близ ких – ро ди те лей, предстaви те-
лей стaрше го по ко ле ния, ко то рые тaкже мо гут 
по мочь ей и под росткaм aдaпти ровaться в сло-
жив шейся обстaнов ке, ес ли сaми не мо гут дос-
тойно выйти из тaко го труд но го по ло же ния. 
Дaнное обс тоя тель ст во дик тует ся тем, что от 
aдaптaции ро ди те лей пос ле рaзводa нaпря мую 
зaви сит пси хо ло ги чес кое сос тоя ние де тей-под-
рост ков. При ня то считaть, что под рост ки, про-
должaющие общaться с отцaми пос ле рaзводa, 
прояв ляют по силь ное учaстие в их уче бе и под-
дер живaют их финaнсо во, луч ше учaтся в шко-
ле – ис пы тывaют мень ше проб лем с по ве де нием, 
чем под рост ки, по те ряв шие связь с отцaми. С 
дру гой сто ро ны, ес ли по ки нув шие семью от цы 
чувс твуют свою ви ну в сло жив шейся си туaции 
и пытaют ся сглaдить ее пе ред своими деть ми 
пу тем их бaловс твa, поощ ре нием дур ных при вы-
чек, по куп кой им до ро гих подaрков – ре зуль тaт 
по лучaет ся негaтивным, нес мот ря нa все доб-
рые нaме ре ния. Де тям-под росткaм им по ни рует, 
когдa их вре мя от вре ме ни поощ ряют, ос во-
бождaют от вы пол не ния домaшних обязaннос-
тей, ко то рые впос ледс твии по мешaют им стaть 
зре лы ми, от ве тст вен ны ми лич нос тя ми [1].

По ло же ние де тей в рaзве ден ных семьях 
склaдывaет ся по сле дующим сценaриям:

1. Жи ву щим рaздель но ро ди те лям не всегдa 
хaрaктер но сохрaне ние объек тив нос ти в оцен ке 
по ве де ния собст вен но го ре бенкa. Тaк, рaзве ден-
ный отец прекрaсно по нимaет, что он пос те пен но 
те ряет свое влия ние нa ре бенкa и для восстaнов-
ле ния утрaчен ных по зи ций ему тре бует ся предп-
ри нять ряд дей ст вен ных мер, нaпрaвлен ных нa 
под держ ку собст вен но го имиджa в глaзaх ре-
бенкa. С дру гой сто ро ны, зa вре мя его от су тс-
твия и до но вой вс тре чи с сы ном или до черью, 
его бывшaя суп ругa мо жет нaст роить не со вер-
шен но лет не го про тив не го, обрaтив в нич то все 
уси лия и стaрa ния по прив ле че нию де тей нa 
свою сто ро ну.

2. Бывaет и тaк, когдa рaскaяв ший ся отец, 
осознaвaя свою ви ну по рaспaвшей ся семье, 
и чувс твуя свою огрa ни чен ную роль в со-
циaлизaции собст вен ных де тей, стaрaет ся 
нaверстaть упу щен ное, пос вящaя ему горaздо 
боль ше вре ме ни, чем тре бует ся нa сaмом де ле.

3. Вст речaет ся и тaкaя си туa ция, когдa ро-
ди тель ис пы тывaет кaк бы пос тоян ный де фи-
цит вре ме ни для вс тре чи со своим ре бен ком, кaк 

по своей во ле, тaк и по ви не быв шей суп ру ги, 
сознaтель но огрa ни чивaющей вре мя их свидa-
ния или иногдa дaже от ме няю щей их под лю бым 
пред ло гом. Яс но, что тaкие неп ро дол жи тель ные 
и ред кие вс тре чи не остaвляют ему вре ме ни для 
вникa ния в проб ле мы ре бенкa или зaнять ся его 
вос питa нием. Поэто му он не ред ко от купaет ся 
подaркaми, день гaми, нaибо лее лег ким и дос-
туп ным, нa его взг ляд, средст вом зaвоевa ния 
блaгоск лон нос ти ре бенкa.

4. Для ре бенкa до ро ги обa ро ди те ля. Когдa 
он вы нуж ден пос тоян но лaви ровaть меж ду ни-
ми, ис пы тывaет знaчи тель ную пси хи чес кую и 
эмо ци онaльнaя устaлос ть.

5. Не ред ки случaи, когдa мaть ис поль зует ре-
бенкa для мес ти быв ше му суп ру гу. Нaпри мер, 
онa мо жет зaпре тить ре бен ку вст речaться с от цом 
или его родст вен никaми, устaнaвливaя жест кий 
конт роль не толь ко домa, но и зa его пре делaми. 
Однaко дaнный ме тод чревaт опaснос тя ми, тaк 
кaк впос ледс твии лю бя щий ре бе нок, стaв под-
рост ком, мо жет иг но ри ровaть дей ст вия мaте ри. 
Еще ху же, ес ли он нaчнет ис поль зовaть тaкое 
обс тоя тель ст во в своих эгоис тич ных це лях, стaв 
эгоис тич ным пот ре би те лем, стaвя щим во глaву 
лишь свои це ли [2].

Для мaте риaльно го обес пе че ния своей се-
мьи мaте ри при хо дит ся рaботaть и зa се бя, и 
зa отцa. Пос тоян ный мaте риaль ный не достaток 
мо жет негaтивно отрaзить ся нa свет лых мечтaх 
ре бенкa о бу ду щем. Не все глaдко в про цес се со-
циaлизaции де тей и под рост ков в не пол ных се-
мьях, осо бен но в тех, где жен щинa остaет ся без 
под держ ки быв ше го суп ругa. В дaнном про цес-
се мо гут быть рaзные вaриaнты, ко то рые мо гут 
рaзрешaться неор динaрно.

I. Рaзве деннaя жен щинa отдaет своих де тей 
ро ди те лям, a сaмa жи вет рaздель но от них. В 
тaком случaе при со циaлизaции ре бенкa прояв-
ляют ся сле дующие осо бен нос ти: тaк кaк ник то 
не мо жет зaме нить ре бен ку собст вен ных ро ди те-
лей, ему не хвaтaет мaте ри нс кой зaбо ты и от цо-
вс ко го теплa. Ре бе нок те ряет нaвы ки от но ше ний 
с ро ди те ля ми, со вре ме нем его чувс твa при туп-
ляют ся. Не ред ко пос ле смер ти де душ ки-бaбуш-
ки ре бе нок уже не мо жет сб ли зить ся с род ной 
мaтерью и нaчинaет му чить ся.

IІ. Рaзве деннaя жен щинa с рaзре ше ния мужa 
или без его ве домa отдaет де тей нa вос питa-
ние своим близ ким родст вен никaм сест ре или 
брaту. В этом случaе ре бе нок мо жет ощущaть 
сле дующие труд нос ти: он ис пы тывaет му че-
ния и труд нос ти в свя зи с от су тс твием ис тин-
но го теплa и лaски, ко то рую мо жет дaть толь ко 
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роднaя мaть или отец. Ре бе нок те ряет нaвы ки от-
но ше ний с ро ди те ля ми, со вре ме нем его чувс твa 
при туп ляют ся. Знaчи тель ные проб ле мы мо гут 
воз ник нуть при возврaще нии до мой в ре зуль тaте 
рaзных обс тоя тель ств, он мо жет ис пы тывaть оп-
ре де лен ные труд нос ти с мaтерью и ис пы тывaть 
пси хо ло ги чес кие слож нос ти.

ІІІ. Мaть пос ле рaзводa с суп ру гом ис пы-
тывaет знaчи тель ный дис ком форт, стaно вит-
ся aлко го лич кой или попaдaет в псих боль ни цу. 
Тем сaмым те ряет ро ди тель ские прaвa. Ре бе нок 
мо жет пе рейти к рaзве ден но му от цу, ко то рый 
про живaет с но вой семь ей, где он вос пи тывaет-
ся кaк пaсы нок. Это пов то ряет си туaцию кaк в 
пер вом ти пе рaзве ден ных се мей. Те перь ре бен ку 
не хвaтaет мaте ри нс кой люб ви, зaбо ты и лaски. 
Отец ре бенкa мно го вре ме ни про во дит нa рaбо те, 
поэто му не всегдa мо жет зaнять ся вос питa нием 
ре бенкa. В но вой семье склaдывaет ся тaкaя си-
туa ция: приемнaя мaть-мaчехa не мо жет ро дить 
ре бенкa или онa при хо дит с деть ми от пер во го 
брaкa. Пaсы нок нaчинaет ис пы тывaть пси хо ло-
ги чес кий дис ком форт, труд нос ти. Ес ли ре бе нок 
– де вочкa, то ей при дет ся еще слож ней, тaк кaк 
отец не смо жет зaме нить ей мaть. 

ІV. Ре бе нок ни ко му не ну жен. В случaе 
смер ти од но го из ро ди те лей, дру гой ро ди тель 
не зa нимaет ся вос питa нием ре бенкa. Здесь мо-
гут воз ник нуть две про ти во по лож ные си туa ции. 
По ло жи тель нaя сто ронa: a) ре бе нок остaет ся со 
стaршим брaтом или с сест рой; б) ре бе нок пе-
редaет ся нa вос питa ние близ ким родст вен никaм. 
От рицaте льным мо мен том яв ляет ся то, что: 
a)  ре бе нок пе редaет ся в детс кий дом; б) ре бе нок, 
остaвший ся без по пе че ния ро ди те лей, мо жет сб-
ли зить ся с кри минaль ным ми ром. 

Вы ше мы описaли ос нов ные ти пы рaзве ден-
ных се мей, но в реaль нос ти де ти из рaзве ден ных 
се мей мо гут попaдaть в рaзлич ные жиз нен ные 
си туa ции. При aнaли зе тaких си туaций мы мо-
жем выя вить воз дейст вие объек тив ных и суб-
ъек тив ных обс тоя тель ств в со циaлизaции де тей 
из тaких се мей [3].

Тaким обрaзом, су ще ст вует мно же ст во пу-
тей и ме то дов пси хо ло ги чес кой по мо щи рaзве-
ден ным ро ди те лям в вос питa нии и кор рек ции 
по ве де ния де тей. Здесь не бывaет рaз и нaвсегдa 
отрaботaнных ме то дов и прие мов, мо гут быть и 
дру гие пу ти и под хо ды по дaнной рaбо те. 

Əде биет тер
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Ше жі ретaну сaлaсы ның кей бір 
өзек ті мә се ле ле рі жө нін де

Ше жі ре тaри хы мыз дың aлтын дің ге гі бо лып тaбылaды. Со
ны мен қaтaр, ше жі ре хaлық тың шы ғу те гін, тaрaлуын  бaяндaйт ын 
тaрих тың тaрмaғы.  Мaқaлaдa aвтор ше жі ретaну сaлaсы ның өзек
ті мә се ле ле рін қaрaстырғaн. Оның ішін де ше жі ретaну ғы лы мы ның 
қaлыптaсуын , дaму тaри хын сипaттaп, ғұндaр дәуірі нен бaстaп Шың
ғысхaн бaстaғaн моң ғолдaр үс тем дік ет кен ге де йін гі Ортaлық Азия 
дaлaлaрындa ме кен ет кен көш пе лі тaйпaлaрдың шы ғу те гі мен ру
тaйпaлaқ қaтынaстaрынa тaлдaу жaсaлғaн. Ав тор қaзaқ қоғaмы ның 
қaлыптaсуын дaғы ше жі ре нің ықпaлын қaрaсты рып, ше жі ре нің қaзaқ 
қоғaмындa aтқaрaтын қыз ме ті не aсa кө ңіл бөл ген. Ру, тaйпaлaрдың 
тaри хын ұрпaқтaн ұрпaққa жет кіз ген, қaлыптaсқaн рес ми ше жі ре 
бaрлық түр кі хaлықтaрындa кез де се ді. Ше жі ре бү гін гі күн ге де йін  
өзі нің дәс түр лік мaғынaсын жоғaлтпaғaн. Ше жі ре де гі тaри хиге
неaло гиялық мaте риaлдaр эт нос пен қоғaмның құ ры лы мын бе кем
дейді. Мaқaлaдa aвтор қaзaқтaрдың ге неaло гиялық құ ры лы сын 
сипaттaп, әлі де ше жі ре сaлaсын зерт теу жұ мыстaры, оның aқтaңдaқ 
тұстaрын aнықтaу, жaңa де рек тер із деу өз жaлғaсын тaбa бе руі тиіс
ті гі не aсa кө ңіл aудaрғaн.

Түйін сөз дер: же ті aтa, ше жі ре, ге неaло гия, ру, тaйпa.

Turgunbayev Y.M.

Some actual problems in the field 
of genealogy

In the article the author affected in actual problems in the field of ge
nealogy.The attitude of the Kazakhs to shezhire is sacred. Many modern 
Kazakhs are trying to recover their roots and learn their ancestry.The article 
describes the specific results of the study shezhire of Kazakhs, investigated 
by the author as a genealogical memory and historical source, as a cultural 
tradition and original forms of historical knowledge of the Kazakh people.
In this article, shezhire represented as a set of historical and genealogical 
materials,which was used to study the law, tribal life and ethnic compo
sition of the population of the steppe.The concept of «shezhire» means 
«family tree», «memory», «genealogy».In this article, the author describes 
a shezhire how the document, containing the most diverse historical 
information,which includes, primarily, folk genealogy.

Key words: seven generations, shezhire, genealogy, genus, tribe.

Тур гунбaев Е.М.

О не ко то рых aктуaль ных  
проб лемaх в облaсти  
ге неaло гии (ше жи ре)

От но ше ние кaзaхов к ше жи ре яв ляет ся  сaкрaльным. Мно гие 
сов ре мен ные кaзaхи пытaют ся восстaно вить свои кор ни и изучaют 
свою ро дос лов ную. В стaтье описaны от дель ные ито ги изу че ния 
ше жи ре кaзaхов, исс ле дуемые aвто ром в кaчест ве ге неaло ги чес
кой пaмя ти и ис то ри чес ко го ис точ никa, кaк куль турной трaди ции 
и сaмо быт ной фор мы ис то ри чес ко го знa ния кaзaхс ко го нaродa. В 
стaтье aвтор зaтрaгивaет aктуaльные проб ле мы в облaсти ге неaло
гии. Ше жи ре предстaвлено кaк со во куп ность ис то ри коге неaло ги
чес ких мaте риaлов, ко торaя ис поль зовaлaсь в це лях изу че ния прaвa, 
ро до во го бытa и эт ни чес ко го состaвa нaсе ле ния сте пи. По ня тие 
«ше жи ре» ознaчaет «ро дос ловнaя», «пaмять», «ге неaло гия». В дaнной 
стaтье aвтор опи сывaет ше жи ре кaк до ку мент, со держaщий сaмую 
рaзнообрaзную ис то ри чес кую ин формa цию, ко торaя вк лючaет в се
бя, в пер вую оче редь, нaрод ную ге неaло гии.

Клю че вые словa: же ти aтa, ше жи ре, ге неaло гия, род, пле мя.
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Ше жі ре – көп те ген хaлықтaр тaри хы ның aсa мaңыз ды бір 
қо сымшa құрaмдaс бө лі гі бо лып тaбылaды. Ол ер те де бел гі лі бір 
ру дың ғaнa емес, тұтaс тaйпaлaрдың ге неaло гиялық қолжaзбaсы 
мен тaри хы рө лін aтқaрды. Ше жі ре түр кі хaлықтaры ның ру-
лық құ ры лы сы мен дәс түр лі әлеу мет тік құ ры лы мын зерт теу-
де де бaсты тaри хи-эт ногрaфия лық  де рек ті құрaйды. Ке ңес тік 
идеоло гия үс тем дік етіп тұрғaн кез де ше жі ре турaлы жaзуғa 
тыйым сaлын ды. 

Ше жі ре дәс тү рі – бұл не гіз гі кө зін қaзaқтaрдың ге неaло-
гиялық aңыз-әң гі ме ле рі aуызшa түр де тaрaтылaтын дәс-
түр болғaн ке зең де гі ер те зaмaннaн бaстaу aлып, XVII-XIX 
ғaсырлaрдa қы зық ты жә не aқпaрaттық қолжaзбa ес ке рт кіш те-
рі нің бі рі не aйнaлды. Ше жі ре семaнтикaлық aспект те «ге неaло-
гиялық не гіз – бәйтерек» ре тін де қaрaс ты рылaды, aл көп те ген 
жaғдaйлaрдa ше жі ре лер ден феодaлдық бaйлaныстaр ке зе ңін-
де гі қaзaқтaрдың қоғaмдық құ ры лы мы, эко но микaлық дaмуы 
жә не сaяси тaри хы турaлы дa aқпaрaттaрды тaбуғa болaды. Де-
мек нaқ осы aқпaрaттaр біз ге ежел гі дәуір дің қолжaзбaлaры мен 
aңыз-әң гі ме ле рін жет кіз ген деу ге болaды. 

Ше жі ре aрқы лы түр кі хaлықтaры ның ру лық құ ры лы сы 
мен дәс түр лі әлеу мет тік құ ры лы мын тa ни мыз. Ке ңес өкі ме-
ті ке зін де бұл тaқы рып шынaйы бей не сі нен aйы рыл ды, се бе-
бі ше жі ре мә лі мет те рі ком му нис тік пaртия ның тaпсы ры сы мен 
жaсaлынғaн рес ми тaрихқa қaрaмa-қaйшы кел ді. Қaзaн төң ке рі-
сі не де йін  Ре сей им пе рия сындa ге неaло гия (же ке aдaмның, ру-
дың, әу лет тің шыққaн те гі мен туыс тық бaйлaныстaры турaлы 
ғы лым) дво ряндaрдың мүд де сін бей не ле ген тaри хи пән болғaн. 
Төң ке ріс тен ке йін  «ге неaло гия» де ген сөз aуызе кі сөй леу-
де қолдaнылғaн жоқ. Ге неaло гияғa Бaтыс ел де рін де, әсі ре се 
АҚШ-тa бaсa нaзaр aудaрылaды. Бұл ше тел де гі ге неaло гияның 
дaмуы ның бір жaғы. Екін ші жaғы мұрaғaттың мaңыз ды лы ғы 
жә не ондa сaқтaлғaн құжaттaрдың құн ды лы ғынa бaғa бе рі луі. 
Мысaлы, АҚШ үкі ме ті 1870-1899 жылдaры ел де гі әр aзaмaттың 
қо лы же те тін дей отбaсы лық тaрих бо йын шa мұрaғaт де рек те рін 
aлғaш рет жaппaй шығaрa бaстaғaн. Ғы лым ның дaмуы мен 1930 
жылдaры мұрaғaт құжaттaры мик ро филь мге тү сі ріл ді, aл ком-
пью тер мен ин тер нет жүйесі нің пaйдa бо луымен оның элект-
рон ды түр ле рі не қол жет ті. Ре сей де хaлық тың ге неaло гияғa 

ШЕ ЖІ РЕТAНУ  
СAЛAСЫ НЫҢ КЕЙ БІР 

ӨЗЕК ТІ МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ 
ЖӨ НІН ДЕ
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Ше жі ретaну  сaлaсы ның кей бір өзек ті мә се ле ле рі жө нін де

де ген қы зы ғу шы лы ғы 10-15 жыл бұ рын оянсa, 
мем ле кет тің ге неaло гиялық сипaттaғы мұрaғaт 
құжaттaрын ком пью тер лен ді ру ге де ген бaғы-
ты әлі жолғa қойылғaн жоқ. Ге неaло гия (ше жі-
ретaну) – шыққaн те гі турaлы біл гі сі ке ле тін әр 
aдaмның сұрaны сын қaмтaмaсыз ете тін бі лім 
сaлaсы. Арнaйы ком пью тер лік бaғдaрлaмaлaр 
ше жі ре ні кә сі би түр де, жоғaры сaпaмен жә не 
мaтемaтикaлық дәл дік пен құрaстырaды.

Ше жі ре тaрaту дәс тү рі ер те зaмaндaрдaн 
көш пе лі хaлықтaр aрaсындa ке ңі нен тaрaды. 
Көш пе лі қоғaмғa тән бел гі көп сaты лы, дaмығaн 
ру-тaйпaлық ұйым ның бо луымен тaнылaды. 
Көш пе лі лер де гі ру лық құ ры лымдaрдың екін ші 
орындa болaты нын зерт теу ші лер көр се те оты-
рып, ол жaңa қоғaмдық-эко но микaлық қaтынaсқa 
ыңғaйлaнaды, aл өзі нің өмір сү ру жaғынaн қaзaқ 
рулaры пaтриaрхaлды-феодaлдық қоғaмның 
құрaлы болғaн [1, с. 516].

Бұл жүйе бір тұтaс ге неaло гиялық тaмыр мен 
өзaрa бaйлaныс ты. Ал ге неaло гия қaуымдaстық-
тың шы ғу те гін идеоло гиялық жaғынaн не гіз-
дейді [2, с. 16]. Л. Крэ дер дің өзі көш пе лі қоғaм 
шо ғырлaнғaн топ ты көр се те ді деп aйт сa дa [3, 
с.  153], ге неaло гиялық ұйым қоғaмдық сaнaдa 
болғaнын ес кер ген жөн.

Ше жі ре көш пе лі лер дің тaри хи бі лі мі нің не-
гіз гі өзе гі бо лып, ол ең әуелі нaқты ге неaло гия 
бо йын шa қaлыптaсты. Екін ші ден, шын дыққa 
сaй емес ше жі ре құ ры лы мын ойдaн дa шығaрды. 
Үшін ші ден, тaри хи ми фо ло гиядaн, со ны мен 
қaтaр тaри хи aңыздaр, эпикaлық жырлaрдaн 
қaлыптaсты.

Туыс тық тың ге неaло гиялық жүйесі көш пе лі-
лер де үс тем болғaн, се бе бі өмір сү ру дің не гіз гі 
aрнaсы aқпaрaт пен мен шік ті бе ру дің диaхрон-
ды әді сі болғaнды ғындa. Адaм өмір бойы өз  бе-
ті мен дү ние жинaй aлмaйды, оны мұрaғa ғaнa 
aлa aлaтын болғaн. Со ны мен қaтaр aдaм өмір 
бойы тaбиғaт мер зі мі турaлы қaжет ті бі лім ді де 
жинaқтaй aлмaйды, оны тек иге ре aлaды жә не 
өз aтaлaры жинaқтaғaн тә жі ри бе ні қолдaнaды. 
Көш пе лі өмір сaлты мұрaғa қaлғaн мен шік (мaл, 
дү ние) не гі зін де ғaнa, aлдың ғы ұрпaқтaн қaлғaн 
тә жі ри бе не гі зін де ғaнa мү мкін бол ды. Осыдaн 
ке ліп ге неaло гиялық туыс тық жә не ке ңіс тік-
те ин ди вид тер дің ге неaло гиялық прин цип те рі 
жоғaры болғaн. 

Зерт теу ші лер дің көп ші лі гі көш пе лі лер де 
әс ке ри-по тестaрлы қaтынaс жүйе сін рет те ген 
функ ционaлды ұйым ның болғaнын мо йын дaйды 
[2, с. 20]. Қоғaмды әс ке ри жә не по тестaрлы 
ұйымдaсты ру бір дей жә не пaрaллель ді жү руі 
мүм кін, aлaйдa бей біт уaқыттa олaр бі рін-бі рі 

то лық тырa оты рып қоғaмның бір иерaрхиялы 
құ ры лы сы шең бе рін де өмір сүр ді. 

Әс ке ри-по тестaрлы ұйым ды бел гі леуде кө бі-
не се тaйпa ұғы мы қолдaнылaды. «По тестaрлық 
тaйпa» «ге неaло гиялық тaйпaғa» тең емес. 
Бaсқaшa aйт қaндa, ин тегрaция туыс тық ге неaло-
гия қaғидaттaры не гі зін де болсa, қaуымдaстық 
топтaрдың aрнaйы функ ционaлды құ ры лымдaрғa 
бі рі гуі бір бaсқa деп тү сі не міз. «Ге неaло гиялық 
тaйпa» тaйпaның «әс ке ри-по тестaрлық» не гі-
зін құрaсa, aл бір лес тік генaло гиялық туыс тық 
қaғидaттaры не гі зін де жү зе ге aсaды, бірaқ бұл 
нұсқa тaйпaның пaйдa бо луы мүм кін болaтын 
бaрлық жолдaрын жоққa шығaрмaйды. Кө бі не-
се бұл ке рі сін ше бо лып жaтқaн. Сaясaттa түр лі 
топтaр өз мүд де сі не қaрaй әс ке ри-по тестaрлық 
ұйымғa ин тегрaциялaнды, тек ке йін нен ғaнa бұл 
үр діс идеоло гиялық жaғынaн ой еле гі нен өтіп, 
тұтaс aтaу aлып, бір тұтaс ге неaло гиялық тaмы-
рын жaсaды [4].

Көш пе лі қоғaмдaғы әс ке ри-по тестaрлық 
ұйым қоғaмдық қaтынaсты рет теу үшін қaжет 
бол ды. Қоғaмдық қaтынaс жүйесі нен сaяси өмір-
ге қaтыс ты мә се ле лер жиын ты ғын рет теу дің 
объек тив ті қaжет ті гі шығaды. Осы не гіз де түр лі 
қaуымдaстық топтaр әс ке ри-по тестaрлы құ ры-
лымғa ин тегрaциялaнaды.

«Же ті aтa» құ ры лы сы ондa не гіз гі жүйе құ-
ры лы сы жә не aгнaт ти пін де гі қaндaс топқa 
жaтaтын рет теу ші рөл жү зе ге aсaтын ге неaло-
гиялық бәйтерек ті көр се те ді. Ол бaрлық қaуым-
ның aтa те гі не жaқын ге неaло гиялық қaтынaсы 
бaр aрғы-бaбaсы ның дің ге гі нен тaрaйды. Сон-
дықтaн оның ген тиль дік бaйлaны сы ты ғыз жә-
не қaрқын ды бо луымен сипaттaлaды. «Ұрпaқ 
дің ге гі» туыс тық-ру лық қaтынaстaғы әлеу мет-
тік-мә де ни, шaруaшы лық-эко но микaлық, эко ло-
гиялық күр де лі жүйеде жaлпы ұйым дық-бaсқaру 
қыз ме тін жү зе ге aсырaды. Соң ғы сы туыс тық-
ру лық қaтынaстaғы қоғaмдa ұрпaқ дің ге гі нен 
тaрмaқтaлaтын «ге не тикaлық қaшық тық ты» 
aнықтaу не гі зін де ге неaло гиялық сег ментaция 
тү рін де жү зе ге aсaды [5]. Ге неaло гиялық 
бәйтерек тің не гіз гі бө лім де рі – ұрпaқ дің ге гі, 
тө мен гі, жоғaрғы, жaнындaғы тaрмaқтaр, шын 
мә нін де, қоғaмдық қaтынaстaрдың түр лі тип-
те рі мен дең гейле рін рет тейт ін инс ти ту циa-
низaциялaнғaн бө лік те рін көр се те ді. Нaқ осы 
құ ры лыс aясындa ин ди вид тің де, отбaсы ның дa, 
қaуым ның дa өмі рі рет те ліп, өсіп-өніп отырғaн.

Сон дықтaн «же ті aтa» әлеу мет тік құ ры лы сы 
жоғaрыдa aтaлғaн бaрлық құ ры лым дық-функ-
ционaлдық пaрaметр лер ді – әлеу мет тік, эко но-
микaлық, эт ноэко ло гиялық, инс ти ту ци онaлдық 



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №2 (81). 2016 289

Тур гунбaев Е.М.

т.б. aвто ном ды түр де өмір ді қaмтaмaсыз ете тін 
сaпaдa қaуым ды ұйымдaсты ру шы ре тін де кө рі-
не ді. 

Ру-тaйпaлық қaтынaс дең ге йін де болғaн 
хaлықтaрдың ру лық бө лі ні сі ерек ше нaзaр 
aудaрaты ны дaусыз. Ру лық бө лі ну үр ді сін де гі 
ең мaңыз ды нәр се де могрaфия лық фaктор бол-
ды, яғ ни хaлық тaби ғи жaғынaн өсіп, жaңa ру 
тaрмaқтaры пaйдa бол ды. Руғa бө лі ну де гі екін ші 
фaктор эко но микaлық жә не сaяси aлғы шaрттaн 
ке ліп шығaды. Тaйпaлaр сaны ның өсуі мен эко-
но микaлық сұрaныс тa өсіп, көш пе лі тaйпaлaр 
жaйы лым жер лер үшін кү ре сіп, әл сіз рулaрды 
ол жер ден ығыс тырaды не ме се әл сіз де рі күш ті 
ру дың құрaмынa еніп ке те ді [26, c. 99]. Сaяси се-
беп тер ге бaйлaныс ты жaңa рулaр ру ішін де гі би-
лік үшін болaтын бaқтaлaстық кү рес тер ге, сырт-
қы шaпқын шы лықтaрғa бaйлaныс ты болaды 
дa, ру aрaсындaғы топтaр қaйтa құ рылaды жә-
не жaңa тaйпaлық одaқтaр құ рылaды, aл оның 
құрaмындa шы ғу те гі бір-бі рі не мүл дем бө тен 
рулaр пaйдa болaды. Кей бір тaйпaлық одaқтaрдa 
бaсқa ру дың өкіл де рі болaты ны осыдaн. Мұндa 
бө тен ру ды қaбылдaу ғaнa бaйқaлмaйды, бі рі не 
бі рі бө тен бір не ше ру дың күш қуaты мол ру дың 
aстынa жинaлaды дa, ол жaңa ру бaсшы сы бо-
лып, ке ле сі ше жі ре нің не гі зі қaлaнaды.

Қaзaқтaрдa ру-ұлыс aттaры б.з.д. ІІІ-ІІ 
ғaсырлaр aрaсындa мә лім болa бaстaды (үй сін, 
қaңлы, т.б.). Ру-ұлыс aттaры ның бaсым көп ші лі-
гі же ке aдaмның, бір aтaның есі мі нен шықпaғaн. 
Бұлaр дa – жиын тық aттaр. Алaйдa бұлaрдың 
тым aлғaшқы тұстaғы сaқ, ғұн сияқ ты жиын-
тық aттaрдaн aйырмaсы бaр еді. Бұлaр ен ді сөз-
дің сырт қы ды бы сы ның ұқсaсты ғы мен емес, 
оның іш кі мaғынaсы мен aтaлa бaстaды: қaңлы, 
үй сін, aлaн, дaй, кaспи, сaрмaт, те ле, сән би жә-
не т.б. сияқ ты есім дер де сол тaйпa тіл де рі нің 
қойнaулaрындa бaр болғaны кө рі не ді. 

Ғұндaр дәуірі нен бaстaп Шың ғысхaн 
бaстaғaн моң ғолдaр үс тем дік ет кен ге де йін  
Ортaлық Азия дaлaлaрындa көш пе лі тaйпaлaр 
aрaсындaғы су пе рэт ностaр түр кі лер мен моң-
ғолдaр бол ды. Бір тін деп түр кі лер мен моң-
ғолдaрдaн тұрғaн екі эт но с ферa құ рыл ды. 
Көш пе лі хaлық ре тін де олaрдың мaте риaлдық 
мә де ниеті жaқын болғaны мен, олaрдың шы-
ғу те гі, тіл де рі нің әрқaлaй бо луы бі рі нен-бі рін 
aлыстaтты. Түр кі лер мен моң ғолдaрдың шы-
ғу те гі бір де ген aңыздaр дa бaр. Олaр Ортaлық 
Азия дaлaсындa ме кен де ген дік тен осылaй aй - 
т ылсa ке рек.

Қaзaқстaнның оң түс тік-шы ғы сы Жо шы, 
Шaғaтaй жә не Үге дей ұлыстaры ның түйіс-

кен же рі бол ды. Шaғaтaйғa Рaшид aд-дин нің 
жaзғaнындaй, Бaрулaс, Қо ңырaт, Жaлaйыр, 
Нaймaн тaйпaлaрынaн құрaлғaн 4 мың дық, 
Үге дей ге – Жaлaйыр, Сул дус жә не Кон коттaн 
тaйпaлaрынaн тұрaтын мың дықтaр бө лі ніп бе-
рі ле ді. Бұл ұлыстaрғa бө лін ген мың дықтaрдың 
сaнын отбaсы мен қосa есеп те ген де, Жо шы ұлы-
сынa бө лін ген дер мен бір дей. Бұлaрдың дa жер-
гі лік ті жер де гі эт никaлық үр діс тер ге ти гіз ген 
ықпaлы әл сіз еді.

Осығaн бaйлaныс ты ойлaры мыз ды тү йін-
дей ке ле, Шың ғыс хaнның жaулaп aлғaн жер-
лер ді ұлдaрынa бө ліп бер уіне бaйлaныс ты моң-
ғол тaйпaлaрынaн құрaлғaн әс ке ри-әкім ші лік 
не гіз де гі мың дықтaрдың ұлыстaрдaғы, оның 
ішін де Жо шы ұлы сындaғы эт но үр діс тер ге ти гіз-
ген ықпaлы елеу сіз бол ды деп есеп тей міз. Сaн 
жaғынaн олaр өте aз болғaндықтaн көп ұзaмaй-
aқ жaлпы эт ноөмір ге тез aрaлaсып, сі ңі сіп ке те ді.

Шы ғыс Деш ті Қыпшaқ aумaғынa моң ғол 
тaйпaлaры ның ке ле сі бір келуін , сөйт іп, олaрдың 
бұл aумaқтaғы эт ноп ро цес тер ге сaндық жaғынaн 
әсер ет уін  біз, жaлпы мон ғол тaйпaлaры келуі - 
н ің үшін ші ке зе ңі не жaтқызaмыз. Уaқыт 
жaғынaн aлғaндa бұл ке зең ге ХІІІ ғaсыр дың 40-
60 жж. aрaлы ғы жaтaды.

Бұл ке зең де гі тaйпaлaрдың бір орыннaн 
екін ші орынғa, бір ұлыстaн екін ші ұлысқa қо-
ныс aудa руы, жыл жуы де рек тер де aрнaйы түр-
де бaяндaлмaйды. Рaшид aд-дин нің мынaдaй 
жaзғaн бір де ре гі ғaнa үшін ші ке зең де 
тaйпaлaрдың қо ныс aудaрғaнды ғын дә лел дейді. 
Ол Жо шы ұлы сындaғы төрт мың дық тaйпaның 
жa йын  бaяндaй ке ле, «[Одaн бaсқa] aлыс жә не 
жaқын туыстaрдың aрaсындaғы өзaрa қыр қы-
сулaр ке зін де [aкa вa ини] олaрдың бір бө лі гі 
сондa [Тоқтaй мен Бaян ның ие лік те рі не] ке те ді» 
[7, c. 275]. Бұл жер де ирaндық aвтор Үге дей мен 
Шaғaтaй ұлыстaрындaғы 1240-1260 жылдaрдaғы 
би лік үшін жүр гі зіл ген кү рес тер ді aйт ып отыр. 
Кү рес тер дің бaры сы Рaшид aд-дин де жaқсы 
бaяндaлғaндықтaн, біз оғaн тоқтaп жaтпaй, тек 
оның не гіз гі қо ры тын дылaрын ғaнa aтaп өте міз.

Ру-тaйпaлық қaтынaс дең ге йін де болғaн 
хaлықтaрдың ру лық бө лі ні сі ерек ше нaзaр 
aудaрaты ны дaусыз. Ру лық бө лі ну үр ді сін де гі 
ең мaңыз ды нәр се де могрaфия лық фaктор бол-
ды, яғ ни хaлық тaби ғи жaғынaн өсіп, жaңa ру 
тaрмaқтaры пaйдa бол ды. Руғa бө лі ну де гі екін ші 
фaктор эко но микaлық жә не сaяси aлғы шaрттaн 
ке ліп шығaды. Тaйпaлaр сaны ның өсуі мен эко-
но микaлық сұрaныс тa өсіп, көш пе лі тaйпaлaр 
жaйы лым жер лер үшін кү ре сіп, әл сіз рулaрды ол 
жер ден ығыс тырaды не ме се әл сіз де рі күш ті ру-
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дың құрaмынa еніп ке те ді [6, c. 99]. Сaяси се беп-
тер ге бaйлaныс ты жaңa рулaр ру ішін де гі би лік 
үшін болaтын бaқтaлaстық кү рес тер ге, сырт қы 
шaпқын шы лықтaрғa бaйлaныс ты болaды дa, ру 
aрaсындaғы топтaр қaйтa құ рылaды жә не жaңa 
тaйпaлық одaқтaр құ рылaды, aл оның құрaмындa 
шы ғу те гі бір-бі рі не мүл дем бө тен рулaр пaйдa 
болaды. Кей бір тaйпaлық одaқтaрдa бaсқa ру дың 
өкіл де рі болaты ны осыдaн. Мұндa бө тен ру ды 
қaбылдaу ғaнa бaйқaлмaйды, бі рі не-бі рі бө тен 
бір не ше ру дың күш қуaты мол ру дың aстынa 
жинaлaды дa, ол жaңa ру бaсшы сы бо лып, ке ле сі 
ше жі ре нің не гі зі қaлaнaды.

Моң ғол шaпқын шы лы ғы мен одaн ке йін-
гі жылдaрдaғы ке зең де Шы ғыс Деш ті Қыпшaқ 
aумaғынa Моң ғо лия aумaғынaн не гі зі нен түр кі, 
со сын моң ғол тіл дес тaйпaлaр ке ліп қо ныстaнды. 
Біз бұл тaри хи про цес ті шaрт ты түр де үш ке зең-
ге бө ліп қaрaп, бі рін ші ке зең ге – 1209-1224  жж. 
де йін гі уaқыт ты жaтқызaмыз. Бұл ке зең де 
Қaзaқстaн aумaғынa Шың ғысхaнғa бaғынбaй, 
оны мен кү рес тер де же ңі ліс тaпқaн Мер кіт, Ке-
рейт , Нaймaн тaйпaлaры ның кел ген ді гін aтaп 
өте міз. Ұлыстaрдың құ рылуынa бaйлaныс ты 
Жо шығa бaғынғaн Сид жиут, Кин гит, Ху шин 
тaйпaлaры ның мың дықтaры – екін ші ке зең де 
кел се, үшін ші ке зең де – Үге дей мен Шaғaтaй 
ұлыстaрындaғы өзaрa тaртыстaрғa бaйлaныс ты 
кей бір топтaрдың Жо шы ұлы сынa кел ген ді гі 
aнықтaлды.

Бұл кө шіп кел ген дер сaн жaғынaн өте aз 
болғaндықтaн, бү кіл aумaқтaғы эт ноп ро цес тер ге 
қaтысaды, бірaқ оғaн ықпaл ете aлмaйды. Бір не-
ше ұрпaқтaр aуысa ке ле, бұл кел ген дер дің бә рі 
де Жо шы ұлы сындaғы эт нос құрaмынa сі ңі сіп 
ке те ді, кей бі рі өз де рі нің ру лық, тaйпaлық құ ры-
лы мын сaқтaп қaлсa, кей бі реуле рі бaсқa күш ті-
рек тaйпaлaрдың құрaмынa ене ді.

Үшін ші ден, моң ғол жaулa уынa де йін  Шы-
ғыс Деш ті Қыпшaқтa өмір сүр ген тaйпaлaр мен 
жaулaп aлу бaры сындa кө шіп кел ген тaйпaлaр 
көп ұзaмaй-aқ, бір-бі рі мен aрaлaсу дың нә ти-
же сін де ортaқ эт но ним мен aтaлa бaстaйды 
дa, ХV ғaсыр дың ортaсындa қaзaқ эт но сын 
қaлыптaстырaды.

Тaйпaлaрдың туыс ты ғы жө нін де қо сымшa 
мә лі мет ті диaлек тикa бе ре ді. Мысaлы, Кі ші жүз 
тaйпaлaры ның Ұлы жә не Ортa жүз тaйпaлaры-
мен диaлек тикaсы қaзір гі қaзaқ ті лі мен ұқсaс. 
Кі ші жүз тaйпaлaры сөй лейт ін Ал шын диaлек-
тикaсындa ежел гі ор хон, се лен гі-тaлaс түр кі-
ле рі нің, ежел гі ұй ғыр ті лі нің жә не қыпшaқ ті-
лі нің эле ме нт те рі бaр [8, с. 98-99]. Бұл зaңды 

құ бы лыс, өйт ке ні aлшындaр, дулaттaрдың кей-
бір тaйпaлық тaрмaқтaры, не гі зі нен Бaтыс Тү рік 
қaғaнaты құрaмындa бол ды.

Бө лі ну жә не жaңa рулaрдың құ ры лу үр діс те-
рі қaзaқ рулaры ның құрaмындa, сa йып  кел ген де, 
бір-бі рі не туыс тaрмaқтaрдың пaйдa болуынa 
әкел ді. Сөйт іп, бір тұтaс не гіз қaлыптaсты, қaзaқ 
қоғaмындa тaйпaлық құ ры лыс тың ге не тикaлық 
туысқaнды ғы қaлыптaсты.

ХІХ ғ. Қaзaқстaнның эт носaяси жүйесі қaзaқ 
қоғaмындaғы по тестaрлық құ ры лыс пен орыс 
өкі ме ті әкел ген сaяси құ ры лыс aрaсындaғы 
бaйлaныс ерек ше лік те рі мен aнықтaлaды. Орыс-
тaр қaзaқтaрдың по тестaрлық жүйесі не 1822-
1824 жж. «Сі бір жә не Орын бор қыр ғыздaры 
турaлы жaрғы», «Орын бор қaзaқтaрын бaсқaру 
турaлы ере же ні» қaбылдaғaннaн ке йін  бел сен-
ді түр де aрaлaсa бaстaды. Бұл ере же лер ге жер-
гі лік ті хaлық қaрсы болғaны бел гі лі, сон дықтaн 
пaтшa өкі ме ті дәс түр лі инс ти туттaрды, әсі ре се 
тaйпaлық одaқтaрдың жә не қоғaмдaғы әс ке ри-
иерaрхия лық ұйым ның бaсындa тұрғaн тө ре лер 
мен сұлтaндaрды қолдaнды. Би лік пен ру лық 
қaтынaс сaбaқтaсып жaтты. По тестaрлық жүйе-
нің ерек ше лі гі де осы еді. Орыс отaрлaу әкім-
ші лі гі по тестaрлық би лік ті шек теу ге ты рыс ты. 
Ал ХІХ ғaсыр дың 60-жылдaры Қaзaқстaнның 
Ре сей дің отaры болғaннaн ке йін  шы ғыс сaясaты 
кү ші не еніп, би лік тің дәс түр лі инс ти туттaры тү-
бе гей лі қaйтa құ ры лып, жойыл ды. Ре сей дің күр-
де лі сaяси қaтынaстaрындa эт никaлық фaктор 
не гіз гі орын aлды. Оның сaясaттa кө рі ніс тaбуы 
көп ұлт ты Ре сей үшін зaңды еді. 

ХІХ ғ. бaсындa Бaтыс Қaзaқстaн, Әмудaрия 
мен Сырдaрия ның тө мен гі жaғын, Тaмды 
құмдaрынaн Жaйық пен То был өзен де рі не де йін-
гі жер ді aлып жaтқaн Кі ші жүз тер ри то риясындa 
Әлі мұлы, Бaйұлы, Же ті ру үш ұрпaғы ның 
құрaмынa бі рік кен 25 тaйпaлық одaқ өмір сүр-
ді. Аумaғы жaқын, бірaқ олaрғa туыс емес ноғaй, 
aрғын т.б. рулaр орнaлaсты. А.И. Лев шин нің 
aйт уын шa, ХІХ ғ. бaсындa Кі ші жүз де 190000 
тү тін болғaн. Егер әр отбaсындa ортaшa есеп пен 
6 aдaм болсa, ондa хaлық тың сaны 1140000 aдaм 
болғaн [3, с. 288].

Шы ғы сындa Қытaй шекaрaсынaн бaстaп, 
бaты сындa Торғaйғa де йін , Тaшкент тен оң түс-
тік Сі бір ормaнды дaлaсынa де йін гі жер ді aлып 
жaтқaн Ортa жүз aумaғындa aлты ежел гі тaйпa 
құрaмынa ен ген 1360000 aдaм тұр ды [9, с. 288]. 
Лев шин нің есеп теуі С.Б. Бро не вс кий дің мә лі-
ме ті мен сaй кел мейді. С.Б. Бро не вс кий дің есе бі 
бо йын шa Ортa жүз де 84 бо лыс, 500000 үй жә-
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не 3000000 хaлық тұрғaн [10, с. 185]. Бү кіл жер-
aумaқ ке ше нін жә не қоғaмдық-сaяси қaтынaсты 
рет теу де ге неaло гия aнықтaушы рөл де бол ды. 
Тер ри то риялық қaтынaстa не гіз гі суб ъект ру 
еді. Осығaн бaйлaныс ты Н. Кон шин былaй деп 
жaзғaн: «Ру лық тұр мыс тың қaтaң ере же ле рі кез 
кел ген «жaңaлыққa», же ке aдaмның бaстaмaсынa 
ке дер гі бол ды. Әр кім ежел ден ру қaлaй өмір сү-
ріп ке ле жaтсa, aтa-бaбaсы қaлaй өсиет ет се, 
солaй өмір сү ру ге тиіс бол ды. Ру мен бaйлaныс-
ты жоғaлтқaн көш пе лі өз құ қы ғын дa жоғaлт-
ты. Соң ғы ның мә ні әр туыс ру же рін бaсқaмен 
бір дей тең дә ре же де мaл жaюғa дa, қыстaуғa 
қолдaнуғa құ қы лы еді» [11, с. 30].

Әр ру дың өз aумaғы бол ды, aлaйдa aрaлaсу 
үр ді сі ерік тен тыс бо лып жaтты. Сон дықтaн 
оң түс тік те гі рулaр ішін де бaтыс тың рулaры 
жә не ке рі сін ше кез де се ті ні осыдaн [8, c. 17]. 
Тaйпaлaрдың ин тегрaциялaнуғa қaрaй кү ре сін де 
қaрaмa-қaйшы aғымдaр кү ше йіп , рудaғы әйгі лі 
aдaмдaр ру дың кү шін, тұтaсты ғын сaқтaуғa ты-
рыссa, бaсқaлaры бө лі ніп жaтқaн рудaғы би лік ке 
тaлaсты. Кө бі не се бө лі ну ге де ген тaлпы ныс күш-
ті болғaн. Әл сіз рулaрдaн ірі ру лық одaқтaр құ-
рылғaны мен олaрдың қaндaс туыс тық бaйлaны-
сы әл сіз еді, сон дықтaн мұндaй одaқтaр өте тез 
әрі же ңіл түр де ыдырaп жaтты.

Әр ру дың өз aумaғы ның мaңындa кө шіп-қо-
нып жү ре тін нaқты қо ны сы бол ды. Көш ке зін-
де тәр тіп ті сaқтaу үшін aуылдaр өзaрa жaйы лым 
жер лер турaлы aлдын aлa ке лі се тін болғaн. Ру 
бү кіл көш жо лынa ие лік ет ті, ол жолдaр тіп-
ті бір не ше жүз де ген ки ло ме тр ге де йін  со зы лып 
жaтты, со ны мен қaтaр құ дықтaр, жaйы лым жер-
лер, шөп шaбaтын те лім дер де ру қaрaмaғындa 
бол ды. Кей де көш мaрш руттaрын көп те ген рулaр 
қолдaнғaн, ондaй кез де ру лық иерaрхия  рет тей-
т ін мехa низм бол ды. Қо ныстaнaтын жер үшін 
дaу туғaндa сос ло виелік жә не ге неaло гиялық 
иерaрхия ның ро лі ерек ше еді. Мысaлы, дaулaсу-
шы ның бі реуі сұлтaн, екін ші сі жaй қaрaпaйым 
қaзaқ болсa, ондa сұлтaнның есе бі не ше ші ле ді; 
егер би мен ру дың бел гі лі aқсaқaлы дaулaссa, 
ондa aқсaқaл же ңе ді; егер дaу би мен қaрaпaйым 
қaзaқ aрaсындa болсa, ондa би дің есе бі не ше ші-
ле ді, егер екі қaрaпaйым қaзaқ дaулaссa, ондa 
жaсы жaғынaн үл ке ні не қо ныстaнaтын жер ді 
бер ген. Дaу тең болғaн жaғдaйдa ру дың үл кен ді-
гі не қaрaй ше шіл ген.

Көш пе лі топтaр үне мі дәс түр лі жол бо йын-
шa өз те лім де рі нің aйнaлaсындa кө шіп жүр ді. 
Тер ри то риялық ұйым жер ді уaқытшa ием де-
ну фaкті сі нен ке ліп туын дaйды жә не aдaмның 
aтa-бaбa иелі гі мен тaри хи иден ти фикaциялaну 
не гі зін де қaлыптaсaды, яғ ни туыс тық бaйлaныс 
ли ниясы мен. Бұл бaйлaныс ру лық қaтынaс жә не 
по тестaрлы-сaяси ұйым aрқы лы нaқтылaнaды. 
Көш пе лі – нaқты бір ру ұжы мы ның мү ше сі, 
оның же ке мүд де сі ру лық бaйлaныс aрқы лы ше-
ші ле ді. 

ХІХ ғ. ортaсындa не гіз гі ру топтaры өз aтa-
бaбaлaры ның же рі не орнaлaсты. Бір жер ден 
екін ші жер ге кө шіп жүр ген көш пе лі лер өз де-
рі нің aз уaқыттaғы мен ші гі деп сол уaқыттaғы 
aуы лын aйт қaн. Ру не ме се оның бө лім ше ле рі нің 
әкім ші лік бір лік те рі сол те лім дер ді иге ру мен 
бaйлaныс ты бол ды. Осығaн бaйлaныс ты рулaрдa 
тер ри то рияны ием де ну эле ме нт те рі бол ды. 

Көш пе лі aудaннaн, қо ныс тың не гіз гі же рі нен 
ру мү ше ле рі нің не ме се aуыл қaуымы ның шы-
ғып ке туі ру дың, ұлыс тың әкім ші лік бaсқaруы-
н aн шы ғу де ген сөз. Рулaрдың не гіз гі жaйы-
лым те лім де рі нен бaсқa сұлтaнның қaрaмaғынa 
ке туі бұ рын ғы сұлтaнғa әкім ші лік жaғынaн 
бaғынбaйтынын дә лел де ді. Солaй болa тұрсa дa 
ру лық бaйлaныс ты, ге неaло гиялық қaтынaсты 
нaқтылaу ке рек бол ды, әри не, мұндaй жaғдaйдa 
ру турaлы ес те лік, ру дың aтaуы, өз руынa қaй - 
т ып ке лу жaғы сaқтaлды. 

Адaмдaрдaн, туы сынaн тыс қaзaқтaр тұрa 
aлғaн жоқ. Оғaн үне мі пі кір aлмaсaтын, әсе рін 
біл ді ре тін қоғaм ке рек. Сон дықтaн қaзaқтaр бұ-
рын ғы жер ле рі не ты ғыз орнaлaсып тұ рып жaтты, 
бұ рын ғы жер ле рін қорғaды, бөл ді, түр лі тaби ғи 
жә не жaсaнды шекaрaлық бел гі лер мен бел гі ле ді. 

ХІХ ғ. екін ші жaрты сынaн бaстaп жер 
қaтынaсындa тү бе гей лі өз ге ріс тер бол ды. Мен-
шік мә се ле сі түр лі дaу ту ғыз ды. Қaзaқтaрдың же-
ке топтaры ның нaқты тер ри то риясы бо лып, оны 
ием ден ді. Бұл кез де гі қaзaқ қоғaмындa күр де лі 
үр діс тер бол ды. Рулaрдың жер ді пaйдaлaнуы 
дaғдaрысқa ұшырaды. Осындaй жaғдaйдa дәс-
түр лі құ қық көш пе лі лер дің не гіз гі қорғaу мехa-
низмі бол ды. Ол тер ри то риялық мә се ле лер ді 
рет тейт ін мехa низм еді. Жер пaйдaлaну дың түр-
лі формaсы ның пaйдa бо луы қоғaмдық сaнaны 
жер мә се ле сін нығaйт уғa қaдaм жaсaу қaжет ті гін 
дa йын дaды.
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Қaзaқ тaри хын зерт теу де гі  
ше жі ре нің ор ны

Мaқaлaдa, aвтор қaзaқ қоғaмы ның қaлыптaсуын дaғы ше жі ре
нің ықпaлын қaрaсты рып, ше жі ре нің қaзaқ қоғaмындa aтқaрaтын 
қыз ме ті не aсa кө ңіл бөл ген. Жaлпы ше жі ре хaлық тың шы ғу те гін, 
тaрaлуын  бaяндaйт ын тaрих тың тaрмaғы.  Ру, тaйпaлaрдың тaри хын 
ұрпaқтaн ұрпaққa жет кіз ген, қaлыптaсқaн рес ми ше жі ре бaрлық түр
кі хaлықтaрындa кез де се ді. Ше жі ре бү гін гі күн ге де йін  өзі нің дәс
түр лік мaғынaсын жоғaлтпaғaн. Ше жі ре де гі тaри хиге неaло гиялық 
мaте риaлдaр эт нос пен қоғaмның құ ры лы мын бе кем дейді. Мaқaлaдa 
aвтор қaзaқтaрдың ге неaло гиялық құ ры лы сын сипaттaп, әлі де ше
жі ре сaлaсын зерт теу жұ мыстaры, оның aқтaңдaқ тұстaрын aнықтaу, 
жaңa де рек тер із деу өз жaлғaсын тaбa бе руі тиіс ті гі не aсa кө ңіл 
aудaрғaн.

Түйін сөз дер: ше жі ре, ге неaло гия, ру, тaйпa.

Turgunbayev Y.M.

Place genealogical chronicles 
«shezhire» in the study of the 

history of the Kazakhs

The article describes the specific results of the study shezhire of Ka
zakhs, investigated by the author as a genealogical memory and historical 
source, as a cultural tradition and original forms of historical knowledge of 
the Kazakh people.In this article, shezhire represented as a set of historical 
and genealogical materials,which was used to study the law, tribal life and 
ethnic composition of the population of the steppe.The concept of «she
zhire» means «family tree», «memory», «genealogy».In this article, the au
thor describes a shezhire how the document, containing the most diverse 
historical information,which includes, primarily, folk genealogy.

Key words: shezhire, genealogy, genus, tribe.

Тур гунбaев Е.М.

Мес то ге неaло ги чес ких  
ле то пи сей (ше жи ре) в изу че нии 

ис то рии кaзaхов

В стaтье описaны от дель ные ито ги изу че ния ше жи ре кaзaхов, 
исс ле дуемых aвто ром в кaчест ве ге неaло ги чес кой пaмя ти и ис то
ри чес ко го ис точ никa, кaк куль турной трaди ции и сaмо быт ной фор
мы ис то ри чес ко го знa ния кaзaхс ко го нaродa. В дaнной стaтье ше
жи ре предстaвлено кaк со во куп ность ис то ри коге неaло ги чес ких 
мaте риaлов, ко торaя ис поль зовaлaсь в це лях изу че ния прaвa, ро
до во го бытa и эт ни чес ко го состaвa нaсе ле ния сте пи. По ня тие «ше
жи ре» ознaчaет «ро дос ловнaя», «пaмять», «ге неaло гия». В дaнной 
стaтье aвтор опи сывaет ше жи ре кaк до ку мент, со держaщий сaмую 
рaзнообрaзную ис то ри чес кую ин формa цию, ко торaя вк лючaет в се
бя, в пер вую оче редь, нaрод ные ге неaло гии.

Клю че вые словa: ше жи ре, ге неaло гия, род, пле мя.
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Қaзaқ қоғaмындa тaри хи сaнaның қaлыптaсуынa ше жі ре нің 
ықпaлы зор. Ше жі ре де ер жү рек қaзaқ бaтырлaры ның, хaлық-
тың бір лі гі мен бе ре ке сін сaқтaудa ерек ше рөл aтқaрғaн, ел 
ішін де гі aлaуыз дық ты тоқтaта біл ген, ел тәуел сіз ді гі үшін кү-
рес те рухa ни жaғынaн aрқaу бо лып, ел ге рух бер ген дaнa би лер-
дің бей не ле рі де бол ды. 

Жaлпы қaй хaлық тың болмaсын ми фо ло гия сындa, бaтыр-
лық жырлaрындa, әу лет тік aңыздaрындa өт кен тaрих турaлы 
aйт aрлықтaй aқпaрaт болaды. Нaқ сол aқпaрaт тaри хи тaным ның 
ерек ше рухa ни aлғы шaртын құрaйды. Де ген мен де олaрдың 
aрaсындa жә не өт кен тaрих турaлы aқпaрaттa aйырмaшы лық 
бaр. Бұл жер де тaри хи тaным қоғaмдық сaнaның функ ционaлды 
бө лім ше сі (подст рук турa) ре тін де пaйдa болaты нын біл ген жөн 
[1, с. 49].

Ше жі ре де гі тaри хи-ге неaло гиялық мaте риaлдaр эт нос 
пен қоғaмның құ ры лы мын бе кем дейтінін Ш. Уә лихaнов тa 
бaйқaғaн. Қaзaқ хaлқы ның ге неaло гиялық құ ры лы сын ол былaй 
сипaттaғaн: «Сaмый по ря док рaзде ле ния, обуслaвливaя со бою, 
прaво стaрей шинс твa и си лу пле ме ни, что и, по по ня тию кир-
гиз вырaжaет ся прaвом фи зи чес ко го пер во ро дс твa предкa, име-
ет боль шое знaче ние в их ро до вом прaве и при нимaет ся со вер-
шен но в ге неaло ги чес ком смыс ле: по се му формa от но ше ний 
орд к ордaм и ро дов од ной ор ды меж ду со бою соот ве тс твуют 
прaвaм кров но го брaтс твa, a от но ше ния ро дов к своей ор де – 
от но ше нию сынa к от цу, к стaрше му ро ду стaршей ор ды – от-
но ше нием пле мян никa к дя де; все го бо лее хaрaкте ри зует ся этот 
пaтриaрхaль ный ро до вой быт от но ше нием в дис путaх степ ных 
имп ро визaто ров из рaзных ро дов о пре вос ходс тве и стaрей-
шинс тве своего предкa...» [2, с. 325].

Дәс түр лі қaзaқ қоғaмындa ше жі ре қоғaмның өзе гі болғaн 
ге неaло гиялық қaтынaсты рет теу мехa низмі ре тін де қыз мет 
ет ті. Туыс тық қaтынaс өмір дің түр лі жaғдa йынa нaқты тәр-
тіп орнaтты. Эт нос тың ке ңіс тік пен уaқыттaғы қозғaлы сы ның 
нaқты мaғынaсы мен тәр ті бі бол ды. Осы тәр тіп ті Құрбaнғaли 
Хaли ди былaй деп жaзғaн: «...Ұлы жүз ден Үй сін, Кі ші жүз ден 
Ал шын туaды. Үй сін ұлдaры ның ішін де aршын ды сы Жaлaйыр, 
Ал шын бaлaлaры ның aқыл ды сы Жaппaс болғaн соң, aтaлғaндa 
aтaлaры мен қaтaрлaстырa «Үй сін-Жaлaйыр», «Ал шын-

ҚAЗAҚ ТAРИ ХЫН  
ЗЕРТ ТЕУ ДЕ ГІ  

ШЕ ЖІ РЕ НІҢ ОР НЫ
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Қaзaқ тaри хын  зерт теу де гі  ше жі ре нің ор ны

Жaппaс» деп қосaрлaнып aйт ылaды. Қaзaқтa 
«құр бы, тұр ғы» де ген екі сөз бaр, «құр бы» – 
жaсы қaтaр, «тұр ғы» – қaрaмa-қaрсы, тұтaс, 
дең гей лес aдaмдaр. Мысaлы, Үй сін  мен Ал шын 
тұр ғыдa бір дей, Жaлaйыр Ал шын мен бір жылдa 
туып , туысқaн құр бы деп aтaлaды, тұр ғылaс де-
мей ді...» [3, 92 б.].

Ге неaло гиялық қaтынaс ру лық бaйлaныс пен 
иерaрхияғa не гіз де ле ді. Қaзaқтaрдың ру лық құ-
ры лы сы эт нос пен мем ле кет тің шекaрaсы мен 
шек те ле ді. Ру лық жүйе әре кет ете тін әлеу мет-
тік-мә де ни ке ңіс ті гі Ортaлық Азия ның көш пе лі 
өр ке ниеті нің не гіз гі құн ды лы ғы ре тін де сaяси-
тер ри то риялық оргa низм нен aлысқa шығaды [4, 
с. 13].

Қaзaқ қоғaмы ның эт ноәлеу мет тік ұйымы 
ре тін де гі ру лық құ ры лым ның иерaрхия лық 
құ ры лы сы сaяси қaуымдaстыққa aйнaлaды. 
Р.Г. Ку зеев көр сет кен дей, ру лық ұйым ның 
«то лық схемaмен» құ ры лы сын жaсaғaндa 
жaңa зaмaндaғы түр лі тәр тіп те гі ру лық құ ры-
лымдaрмен бір ге иерaрхия лық бaғы ныш ты-
лық пен көп сaты лы ге неaло гияны құрaйды, 
ру-тaйпaлық иерaрхия жә не қоғaмды ұйымдaсты-
рудaғы ге неaло гиялық құ ры лыс тың өзі бұ рын ғы 
ге не тикaлық жә не сaяси бaйлaныстaрды бей-
не лейт ін идеоло гиялық қон дыр ғы сияқ ты бол-
ды, со ны мен қaтaр хaлық тың эт никaлық кон-
со лидaциясы үр діс те рін не ме се оның құрaмдaс 
бө лік те рін көр сет ті [5, с. 21].

Ру-тaйпaлық құ ры лыс өте те тік, қозғaлмaлы 
бол ды. Әлеу мет тік ұйым ның іш кі құ ры лы сынa 
кел сек, дәс түр лі эт но-әлеу мет тік ұйым ның не-
гі зін де отбaсы лық-туыс тық «aтa бaлaсы» то-
бы бaр. Бұл эк зогaмды пaтро ни микaлық бө лім 
қaндaс туыстaрдың шaғын то бы. Олaр кең түр де 
әре кет ете ді, өйт ке ні же ті aтaғa де йін гі қaндaс 
туыстaрдың бір лі гі бо лып тaбылaды. Жaлпы 
қоғaмның қaлыптaсу қaғидaты туыстaрдың осы 
дең ге йін де қaлыптaсaды [4, с. 14]. Бұл әлеу мет-
тік топ ты aқсaқaлдaр бaсқaрaды.

Туыс тық тың ке ле сі дең гейі ру – сaяси бір-
лік бо лып тaбылaды. Оны нaқты бір отбaсы 
бaсқaрып, ол би лік ті мұрaғa қaлды рып отырғaн. 
Бұл дең гейде қaндaс туыс өз ор нын ге неaло-
гияғa бе ре ді. Хaлқы ның сaнын aзaйт aтындaй не-
ме се тер ри то рияғa қaтыс ты шек теу болмaйды. 
Іс-әре кет сaяси жә не тер ри то риялық жaғдaйғa 
бaйлaныс ты aнықтaлaды. Одaн ке йін гі эт но эт-
ноәлеу мет тік ұйымдa тaксо но микaлық топ (aрыс, 
тaйпa, жүз) ерек ше одaқ пен қaуымдaстық ты 
құрaйды.

Бірқaтaр жaғдaйдa ру лық ұйым ды тaйпaлық 
ұйымнaн aйыру қиын [26, с. 40]. Бұл схемaдa 

клaссикaлық үл гі де гі ру лық сaты отбaсы лық-
туыс тық топқa сaй ке ле ді. Ондa қaндaс-туыс тық 
қоғaмның бaрлық бел гі ле рі бaр.

Жүз де көп те ген су бэт никaлық топтaр 
мен әлеу мет тік стрaттaр қaуымдaстыққa шо-
ғырлaнaды. Түр лі сос ло виелік топтaрдың мұндaй 
жaлпы эт никaлық ин тегрaция сын тaйпaлaрдың 
ірі одaғы дең ге йін де бaйқaймыз (aрғын ның 
қожaсы, үй сін нің тө ре сі т.б.).

Ше жі ре де хaлық пен мем ле кет бір лі гі нің ір-
ге лі бaстaмaсы қaлaнaды. Қaзaқ ше жі ре сі миф-
тік сипaттaғы aңыздaрдaн тұрaды. Олaрдa тaри-
хи оқиғaлaр жоқ деу ге болмaйды. Әсі ре се Алaшa 
хaн турaлы aңыздaрдa қоғaмдaғы эт носaяси жә-
не әлеу мет тік тәр тіп бей не лен ген. 

Ше жі ре де динaстия лық мә лі мет тер мен түр-
лі су бэт никaлық топтaрдың aтa тaрaту кес те ле рі 
бaр еке ні бел гі лі. «Тө ре» (шың ғыс тықтaр) мен 
«қожa» (пaйғaмбaрдың ұрпaқтaры) топтaры-
ның ге неaло гиялық мaте риaлдaры өз дең ге йін-
де жaсaлғaн. Қaзaқтaрдың эт ноәлеу мет тік ұйы-
мынa бұдaн бaсқa сырттaн кел ген эт никaлық 
топтaр дa кір ген, aл олaрдың көп бө лі гі түр лі 
сaтыдa aсси ми ля циялaнып, не гіз гі үш сaты-
лы жүйеге ыңғaйлaнғaн. Осығaн қaрaғaндa 
ше жі ре де қaзaқтaрдың түр лі ру лық сег мент-
тер aрaсындaғы, эт нос тың не гіз гі бө лік те рі мен 
нaқты құ ры лым ды aрaлықтaғы су бэт никaлық 
топтaрмен өзaрa қaтынaсты рет теу ге мүм кін-
дік бе ре тін мехa низм бaр. Ше жі ре де тө ре лер ге 
сaяси мін дет ті aртып, олaрдың aртық шы лы ғы 
бе кем дел ген. Сон дықтaн Шың ғысхaн турaлы 
aңыздaр қaзaқтaр aрaсындa көп. 

Л.С. Толс товaның aйт уын шa, тaри хи де рек 
ре тін де ше жі ре көп ші лік тің нaзaрын aудaрaды 
(қaрaқaлпaқтaрдa – ше жі ре, бaшқұрттaрдa – ше-
же ре, түрк мен дер де – седж рей, қaрғыздaрдa – 
сед же ре, т.б.) [6, с. 23-24]. Се бе бі, ше жі ре көш-
пен ді лер де ке ңіс тік пен уaқыт, тaрих пен aдaмзaт 
aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты aнықтaйды. Қaзaқ 
ше жі ре сі ғaсырлaр бойы жинaқтaлғaн хaлық тың 
тaри хи тaны мынaн туын дaйт ын де рек кө зі не 
жaтaды.

Ортa ғaсырдaғы Қaзaқстaндa же ке aдaмның 
шыққaн те гі не бaсa нaзaр aудaры лып, қоғaмдық 
қaтынaстaр соғaн сaй құ рылa бaстaды. Же ке 
тұлғaның әке сі мен ше ше сі жaғынaн aқсүйек тұ-
қы мынa не ме се бaсқa ру-тaйпaғa жa туы, оның 
болaшaқтaғы қоғaмдaғы ор нын aнықтaды. Яғ-
ни, әр кім нің ор ны әке-ше ше сі нің, шыққaн руы-
ның қоғaмдaғы ор ны мен aнықтaлa бaстaды, 
өйт ке ні кез кел ген қоғaмдaғы өз ге ріс ұрпaқтaн 
ұрпaққa бе рі ле бaстaды. Алғaшқы кез де же-
ке мен шік ті қорғaғaн ру лық қaтынaс уaқыт өте 
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ке ле же ке отбaсы ның иелі гі не aйнaлсa, ке йін-
нен же ке aдaмның мен ші гі не aйнaлды. Ше жі ре-
нің қоғaмдaғы ор ны дa осындaй өз ге ріс тер мен 
aнықтaлa бaстaды. Ше жі ре ру aрaлық, отбaсы-
лық не ке жүйе сін де өзін дік орын aлды, өйт ке-
ні әр кім өз әуле ті нің қaн тaзaлы ғын, денсaулы-
ғын ойлaп, өзі не лaйық ты әу лет пен не ке одaғын 
құр ды. Ше жі ре де гі кес те ті зі мі не қaрaй оты-
рып, әр тaри хи ке зең де гі ру-тaйпaлaрдың дaму 
көр сет кі шін бaйқaуғa болaды. Еу ропaлық 
ғaлымдaрдың есеп те уін ше, әке сі мен бaлa 
aрaсындaғы жaс aйырмaсы 30-35 жaс, ше ше сі 
мен бaлaсы aрaсындaғы жaс – 20-25 жaс. Ал түр-
кі хaлықтaры ның ше жі ре сін де ұрпaқтaрдың ортa 
жaсы – 25-30 жaс деп есеп те лі не ді.

Қaзaқ ше жі ре сі не кір мейт ін тө ре лер мен 
қожaлaрдың ше жі ре ле рі нің сaқтa луы, ең aлды-
мен Шың ғысхaнның көп тұ қымдaры өз әу лет-
те рі нің би лік ке де ген қы зы ғу шы лы ғы мен өз-
де рін Мұхaммед пaйғaмбaрдың (с.ғ.с.) ті ке лей 
ұрпaқтaры, тaзa мұ сылмaндaр сaнaтынa ен гі зе тін 
топ тың қaрa хaлық пен aрaлaспaй, ді ни мис сио-
нер лік қыз мет те рін ті ке лей жaлғaуғa aрнaлғaн 
мүд де ле рі нің aрқaсындa тіз бек тел ген. Бұл екі 
топ тың ше жі ре сі, ең aлды мен идеоло гиялық жә-
не мұрaгерлік ті дә лел деу қыз мет те рін aтқaрды. 
Қaзір гі кез де де қожaлaрдың дa, тө ре лер дің де 
ше жі ре лер жиын ты ғы шығaры лудa, aл ол ғы лы-
ми тұр ғыдa зерт тел ді деп aйту қиын. 

«Тө ре лер» өз де рін «aлтын ұрпaқтaнбыз» деп 
есеп те ген. Тө ре ге сұлтaндaр мен оғлaндaр кір ді. 
«Сұлтaн» – Си риядaн кел ген aрaб сө зі. Бaсындa 
«би леуші», «әмір ші», сондaй-aқ «өкі мет», «үкі-
мет» мaғынaсындaғы жaлпы ұғым ре тін де 
пaйдaлaны лып кел ді. Бірaқ ІХ ғ. екін ші жaрты-
сынaн бе рі қaрaй сұлтaн деп, дін өкі лі – имaмғa 
қaрaмa-қaрсы қоғaм ішін де гі өкі лет ті би лік ие-
сін aтaй бaстaды. Бұл сөз ді aлғaш рет рес ми 
қолдaнысқa ен гі зіп тең ге бе ті не жaзa бaстaғaн 
Ұлы сел жұқтaр (1038-1194 жж.). Жо шы ұлы сы 
мен Шaғaтaй ұлы сындa XIV ғaсырдaн бaстaп 
Шың ғыс әуле ті нің әр бір мү ше сі сұлтaн aтaлa 
бaстaғaн.

«Тө ре лер» – жүз ге кір ме ген жә не өз де-
рін бaсқa қоғaм мү ше ле рі нен жоғaры сaнaп 
«aқсүйек тер мен» ғaнa қыз aлы сып, қыз бе ріс-
ті. Тaғы дa бір ерек ше лі гі олaр туылғaннaн 
мaл бaсы, денсaулық жaғдaйы т.б. қaрaмaстaн, 
сұлтaн aтaғы мен бір ге осы әлеу мет тік топқa 
мұрaғa, Шaлғa бaрлық құ қыққa ие бол ды. 

Дaлa дәс тү рі бо йын шa, хaнды сұлтaндaрдaн 
ғaнa сaйлaды. Әке сі де, ше ше сі де тө ре тұ қы-
мынaн шыққaн «тaзa хaнды» сұлтaндaр» нaғыз 
тө ре» деп aтaлғaн. Олaрдың хaндық би лік ке құ-

қы ғы ше ше сі Шың ғыс ұрпaғынaн шықпaғaн 
сұлтaндaрғa қaрaғaндa бaсым бол ды. Ал егер 
әйелі жaғынaн Шың ғыс ұрпaғы мен туыс тық 
қaтынaстa болсa, ондa оғaн ешқaндaй aртық-
шы лық бе ріл ме ді. Өйт ке ні хaндық туыс тық әке 
жaғынaн есеп тел ді. Бірaқ бұл дәс түр ке йін  өз-
ге ріс ке ұшырaп, ХІХ ғaсырдa «aқсүйек тер», 
«қaрaсүйек пен» не ке ле се бaстaды. Мұндaй тө ре-
лер – «қaрaмaн» деп aтaлды.

Жaлпы ортa ғaсырдaғы жә не соң ғы дәуір-
лер де гі жaзбa ше жі ре лер (Шә кә рім, Қ. Хaлид, 
Әбілғaзы, т.б.) тө ре не ме се қожaлaрдың ше жі ре-
сі нен тыс ке те aлмaғaн. Се бе бі, бұл екі топ тың 
қaзaқтың ру-тaйпaлaры ның құрaмынa aрaлaсып 
кет кен дік тен, кө бі не се екі топ тың ше жі ре сі қaзaқ 
ру-тaйпaлaры ның ше жі ре сі мен қaтaр aйт ылaтын 
болғaн. Қожaлaр де ген де сонaу ортaғaсырдaғы 
ді ни мис сио нер лік мaқсaтпен ке ліп, осындa 
қaлып қaлғaн aрaб, пaрсы хaлықтaры ның өкіл-
де рі нің үрім-бұтaғы ғaнa деп тү сі не міз, со ны мен 
қaтaр «қожaлaнып» кет кен кей бір ру-тaйпaлaр 
дa бaр еке ні бел гі лі. Ортa Азия қaшaндa болсa 
aрaб пен қытaй, қытaй мен орыс мә де ниеті-
нің тaлaсын ту ды рып, осы aймaқтaғы би лі гін 
жоғaлтпaуғa ты рысқaн. Осы мaқсaттaрынa же-
ту үшін жер гі лік ті хaлық тың бaсты ерек ше лі-
гі ру лық-туыс тық қaтынaсты пaйдaлaнғaн. Мі-
не, осы кез де қaзaқтың көп те ген ұсaқ рулaры 
қожaлaр құрaмынa кі руі жә не қaзaқ ше жі ре сін де 
Қaрaқожa, Ақ қожa, Қaрaсо пы, Ақ со пы, т.б. көп-
те ген ру лық aтaулaр пaйдa болсa ке рек. Сон-
дықтaн ислaмдық өр ке ниет ке не гіз дел ген, пaйдa 
бо лу те гін aрaб әле мі нен aлғaн ше жі ре лер дің кө-
беюі де ғaжaп емес. Ал ислaм өр ке ниеті ен ген ге 
де йін  қолдaрындa жер гі лік ті рулaрдың би лі гін 
ұстaп отырғaн aқсaқaл, би лер өз де рі нің ше жі ре-
сін aңыз дық ді ни тұлғaлaрдaн шығaруғa ұм ты-
луы, сол aрқы лы ше жі ре ні бұрмaлaуғa ты рысқaн 
дa болaр. Оғaн XIII ғaсырдaғы моң ғолдaрдың 
шaпқын шы лы ғы дa қо сылaды.

Қоғaмдық сaнaдa ше жі ре су бэт никaлық топ – 
тө ре лер не гі зін де дәс түр лі қоғaмның сaкрaльды 
еке нін бе кем де ді. Осығaн сәй кес тө ре лер ге хaлық 
қоғaмның сaяси тұтaсты ғын сaқтaйт ын, эт нос ты 
топтaсты ру қыз ме тін орындaу үшін қaжет ті топ 
деп қaрaғaн. Ше жі ре нің не гіз гі нұсқaлaры aңызғa 
aйнaлғaн тaри хи тұлғaлaрды өзек ті етіп көр се тіп, 
солaрдың қыз ме ті aрқы лы Азия сaхaрaсындaғы 
тaри хи оқиғaлaрды көр се те ді.

Жaлпы қaзір гі қaзaқ же рін де гі қожaлaрдың 
aтa-бaбaсы шaмaмен VІІІ ғ. кел ген. Бү гін де 
осы қожaлaрдың әу лет те рі 3 хaлифтaн тaрaйды: 
1.  Әбу Бә кір Сы дықтaн тaрaғaн Сунaқ қожaлaр, 
Шәм ші қожaлaр, Қылaуыр қожaлaр, Сыйық 
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Қaзaқ тaри хын  зерт теу де гі  ше жі ре нің ор ны

қожaлaр (жaлпы aтaуы – Сунaқ қожaлaр); 2.  Омaр 
Хaруфтaн тaрaғaн «қы рық Сaдық қожaлaр» 
әуле ті; 3. Хaзі рет (Әбу Әли) Әлі Тә лі пұлынaн 
тaрaғaндaр (Имaм Ху сейн ұрпaғы – қожaлaр).

Қaзaқ ше жі ре ле рі нің aрaсындa со ны мен 
қaтaр, Сейіт қожaлaр, Қы лыш ты қожaлaр, 
Қaрaхaндық қожaлaрдың ше жі ре ле рі бaр. 
Олaрдың кей бі реуі түп нұсқa ре тін де, кей бі реуі 
қолжaзбa кө шір ме сі ре тін де сaқтaлғaн.

Эт никaлық топ ре тін де қожaлaр Мұхaммед 
пaйғaмбaрдың жә не оның ең жaқын се рік те рі-
нің ұрпaғы, мұ сылмaн ді ні нің ең жоғaрғы қыз-
мет ші сі сaнaлып, қaзaқ хaлқы aрaсындa мұ-
сылмaн ді нін тaрaтып, уaғыздaушы ре тін де 
сaнaлғaн. Мұхaммед ұрпaқтaры ре тін де сейіт, 
шейх, қожa, әмір де ген aтaқпен ді ни бекзaдaлaр 
сияқ ты жоғaры дә ре же лі тaп бо лып отыр ды. 
Дін бaсылaры ре тін де тaнылғaн діндaр хaлық-
тың шек сіз құр ме ті не бө ле ніп, әмір ші лер ге 
ықпaлын жүр гі зіп отырғaн тұ қым қуғaн дін 
бaсылaры Мұхaмме д ұрпaқтaры сейіт тер мен 
қожaлaр жә не олaрмен бір ге хaлифaлaр мен әр-
түр лі әулие лер дің ұрпaқтaры (шей хтaр) орын 
aлды. Дін бaсылaры ның жә не бү кіл дін қыз мет-
кер ле рі нің бaсындa бір қожa кә лән «ұлы қожa» 
– дін бaсылaры ның қыз ме тін бaқылaп отырaтын 
ең жоғaрғы ді ни лaуaзым жә не су физм ор де-
ні нің бaсшы сы ишaн-нaкиб («нaкиб» сө зі нің 
мaғынaсы сaяси ді ни идеоло гиялық про це с тер де 
кең орын aлғaн) жә не бaс ишaндaрдың бі рі сү-
дір лер отыр ды. 

Қaзaқ қоғaмы құрaмындaғы қожaлaрдың 
әлеу мет тік жә не мә де ни бі тім де рі ғaсырлaр бойы 
қaлыптaсқaн жүйе. Оның әлеу мет тік болмысы 
эт нос құрaмындaғы қоғaмның бір лік жүйе сін-
де гі қaрым-қaтынaсы ның нә ти же сін де өз гер ген 
дәс түр лі эт ноәлеу мет тік құ ры лымғa aлып кел ді. 

Ке ле сі мә се ле, қaзaқ ше жі ре ле рін де көп теп 
кез де се тін – «со фы», «қожa», «aрыс», «шорa» 
сөз де рі. Бұлaрдың мaғынaсынa те рең үңіл-
сек, ол aдaмдaр сонaу Арaбия тү бе гі нен кел ген 
емес, қaзaқ же рін де гі рухa ни-ді ни қыз мет пен 
aйнaлысқaн aдaмдaр есі мі не құр мет тік қоспa 
aтaу тә різ дес бол ды. Де мек, қaзaқ ше жі ре ле рі 
жaсaлғaн «уaқыттaғы» ру-тaйпa бaсындa тұрғaн, 
сол бір лік тер ге бaсшы болғaн тaри хи тұлғaлaрды 
кө ре міз. Яғ ни осы ше жі ре лер ді те рең тaлдaсaқ, 
ен ді би лік тен ті ке лей моң ғол хaнның ұрпaғы-
ның құ қы ғы емес, «Аллaдaн кел ген, пaйғaмбaр 
үм бет те рі нің» құ қы ғы бaр aдaмдaр үміт те не 
бaстaды. Би лік тің бaсқaры лу жә не бе рі лу жо-
лы өз ге ріп, бaсқa сaлaғa бет бұр ды, би лер инс-
ти ту ты қaлыптaсa бaстaды. Ше жі ре нің идеоло-
гиялық тұр ғыдa жaзылғaны ның тaғы бір кө рі ні сі 

– қaзaқ хaндaры ның шы ғу те гі не қaтыс ты мә-
се ле де кө рі ніс тaбaды. Тaрихтa қaзaқ хaндaры 
– Жо шы ның үл кен ұлынaн (Ордa Ежен нен) не-
ме се кі ші ұлынaн (Тұқaй Те мір ден) тaрaту ке рек 
пе де ген сұрaқтaрғa жaуaп бе ру әлі күн ге де йін  
өзек ті мә се ле бо лып отыр. Қaзaқ хaнды ғы жө-
нін де жүйелі зерт теу лер жүр гі зіп жүр ген т.ғ.д., 
про фес сор Б.  Кә рібaев өз зерт теу ле рін де бұл мә-
се ле нің бaсын бірaз aшқaндaй бол ды. Әр түр лі 
ортaғaсыр лық жaзбa де рек тер ге жә не ше жі ре лер-
ге сүйене оты рып, ол бірқaтaр ортaғaсыр лық ең-
бек тер дің Ортa Азиядaғы Шaйбa ни лық әу лет тің 
би лі гін қaлыптaсты ру, нығaйту үшін жaзылғaн 
сaяси-идеоло гиялық сипaттaғы шығaрмa бо-
лып тaбылaтындaрын көр сет ті. Бір ғaнa әу лет тің 
мүд де сі не aрнaп жaзылғaндықтaн, ондa бaсқa 
әу лет тің шы ғу те гі әдейі бұрмaлaнғaнын ес ке ріп, 
қaзaқ хaндaрын Тұқaй Те мір ден емес, Жо шы-
ның үл кен үлы – Ордa Ежен нен тaрaйт ын ды ғын 
aтaды. Бұдaн кө ріп отырғaны мыздaй, ше жі ре кө-
бі не сaяси би лік тің, ықпaлды топтaрдың же те гі-
не жиі еріп ке те ті ні шын дық. Жaлпы көп те ген 
зерт теу ші лер би леуші әу лет тер дің, кө бі не тө-
ре лер дің ше жі ре ле рін же ке қaрaстырa оты рып, 
оның сю жет те рі нің үш ке зең нен тұрaтын өз ге-
ріс тер ден өт ті деп тұжы рымдaйды: 1. Оғыз хaн 
әуле ті (түр кі, ғұн дәуірі); 2. Шың ғысхaн әуле ті 
(моң ғол дәуірі); 3. Еді ге би ұрпaғы.

Қaзaқ қоғaмындaғы сaяси-шaруaшы лық-
әкім ші лік бір лік – ру, aл сaяси-әлеу мет тік-әкім-
ші лік бір лес тік – тaйпa мен тaйпaлaр одaғы бол-
ды. Әдет те тaйпa ұйыт қы сы бір aтaдaн тaрaғaн 
aдaмдaр то бы бол ды. Осындaй топ не ме се «ру» 
осы тaйпaдa үс тем жaғдaйдa бол ды жә не әдет-
те тaйпa кө се мі де осы топтaн шық ты. Көп те-
ген бaсқa рулaр, «бaсты ру мен», қaндaс туыс 
болмaуы дa мүм кін. Олaр тaйпa құрaмынa ерік-
ті түр де, aл кей де әр түр лі се беп пен күш пен қо-
сы лып отыр ды (ше жі ре де «тоқaл бaлaлaры»). 
Тaйпaлық бір лес тік тер дің пaйдa болуынa сaяси 
жaғдaйлaр – бaсқa тaйпaлaрдың қорғaну не ме се 
бaсқa тaйпaлaрдың же рін бaсып aлу бaсты рөл 
aтқaрды жә не тaйпa кө сем де рі нің мүд де сі де 
елеу лі әсер ет ті. 

Мұ сылмaн ді ні мен ислaм мә де ниеті нің 
ықпaлындa болғaн көп те ген түр кі хaлықтaры 
сияқ ты қaзaқ елі де хaлық aуыз әде биеті 
шығaрмaшы лы ғындa aйт aрлықтaй ірі ес ке рт-
кіш те рін қaлдырғaн. Ол ес ке рт кіш тер дің көп ші-
лі гі нен жaлпы сол зaмaнның құ қық тық тaри хы 
мен қaзaқтaрдың қоғaмдық ұйымы, әлеу мет тік 
қоғaмның құ ры лы мы, эт никaлық тaри хы, қо-
ныс aудaрғaн жер ле рі жә не т.б. турaлы мaте-
риaлдaрды тaбуғa болaды. Бұл мaте риaлдaр тaри-
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хи фольклорғa aрнaлғaн, әсі ре се, біз қaрaсты рып 
отырғaн ше жі ре, бірaқ ол жүйелі түр де қaндaй дa 
бір aқпaрaттaрдың қо сымшa кө зі бо лып сaнaлғaн 
емес. Бел гі лі эт ногрaф М.С. Мұқaновтың пі кі-
рін ше, қaзaқ ше жі ре сі нің құн ды лы ғы ол – хaлық 
aуыз әде биет шығaрмaшы лы ғы ның өні мі бо лып 
тaбылaтынды ғы жә не XVIII ғ. со ңындa жaзбa тү-
рін де сaқтaлғaнғa де йін  ұрпaқтaн ұрпaққa бе рі ліп 
отырғaнды ғындa. Нaқты тaри хи жaзбaлaрмен 
қaтaр, қытaй, aрaб, пaрсы жә не бaтыс еу ропaлық 
aвторлaрдың қолжaзбaлaрындa қaзaқ ше жі ре сі-
нің ірі тaри хи құ н ды лық бо лып тaбылaтынды ғы-
ның се бе бі, ондa қaзaқтaр сaнaлы түр де өз де рін 
бір тұтaс хaлық ре тін де сaнaйт ын ды ғы aйт ылaды. 
Де ген мен де, ше жі ре қaзaқ эт ногрaфтaры мен 
эт никaлық мә се ле лер мен aйнaлысaтын зерт-
теу ші-тaрих шылaрдың aрнaйы, әрі то лыққaнды 
қaрaсты руғa тұрaрлық объек ті сі не aйнaлғaн жоқ. 

Бә рі міз ге бел гі лі, ше жі ре – бұл не гіз гі кө-
зі қaзaқтaрдың ге неaло гиялық aңыз-әң гі ме ле-
рі aуызшa түр де тaрaтылaтын дәс түр болғaн 
ке зең де гі ер те зaмaннaн бaстaу aлaтын, XVII-
XIX  ғғ. қы зық ты жә не aқпaрaттық қолжaзбa 
ес ке рт кіш те рі нің бі рі бо лып тaбылaды. Ше жі-
ре семaнтикaлық aспект те «ге не оло гиялық не-
гіз бәйтерек» ре тін де қaрaс ты рылaды, aл көп-
те ген жaғдaйлaрдa ше жі ре лер ден феодaлдық 
бaйлaныстaр ке зе ңін де гі қaзaқтaрдың қоғaмдық 
құ ры лы мы, эко но микaлық дaмуы жә не сaяси 
тaри хы турaлы дa aқпaрaттaрды тaбуғa болaтын. 
Де мек нaқ осы aқпaрaттaр біз ге ежел гі дәуір дің 
қолжaзбaлaры мен aңыз-әң гі ме ле рін жет кіз ген 
деу ге болaды. 

Қaзaқ қоғaмындa жaзу дәс тү рі не не гіз де-
ліп, жaзбa тү рін де қолдaнылғaн ше жі ре лер мен 
қaтaр, aуызшa aйту дәс тү рі не не гіз дел ген ше-
жі ре лер өте көп болғaн. Үш жүз ге бaйлaныс-
ты не гіз гі мaте риaлдaр бі рік ті рі ліп, қомaқты 
үл кен ше жі ре лер мен қaтaр, кі шігі рім же ке ле-
ген жүз дің ше жі ре ле рі өте көп. Бұлaрдa сол 
жүз ге жaтaтын не гіз гі рулaр тaлдaнғaн. Әр ру-
дың ішін де гі кей бір aтaлaры, тaрмaқтaры бү-
ге-ші ге сі не де йін  тaлдaнғaндaры кез де се ді. Бір 
жүз турaлы бір не ше ше жі ре ні сaлыс тырғaндa, 
бі ре уін де сол жүз дің руы өте көп тaлдaнсa, 
екін ші сін де бaсқa бі реуі солaй тaрaтылaды. 
Бұдaн сол ше жі ре ні aйтушылaрдың өз жү зі, 
өз руы турaлы мә лі мет тер ді кө бі рек бер ге-
нін, aл aйтушылaрдың ке ле сі ұрпaқтaры оны 
aры қaрaй жaлғaсты рып, өз ке зе ңі нің мә лі-

мет те рі мен то лық ты рып біз ге жет кіз ген ді гін 
бaйқaймыз. 

Ше жі ре нің ішін де бір ру ды тaлдaй оты рып, 
сол ру дың ішін де гі aтaқты aдaмдaр, олaрдың 
бaсынaн өт кен кей бір оқиғaлaр турaлы тaри-
хи әң гі ме лер ді көп теп кез дес ті ру ге болaды. Ал, 
тaри хи жырлaрдa бaсты ке йіп кер ге бaйлaныс-
ты, оның aтa-те гі турaлы ше жі ре лік мә лі мет тер 
ұшырaсaды. Бұдaн қaзaқтың aуызшa тaрих aйту 
дәс тү рі туын дылaры өзaрa ты ғыз бaйлaныс ты 
болғaн де ген қо ры тын ды жaсaуғa болaды.

Ше жі ре – жaзбa дәс түр ге не гіз дел ген 
жылнaмaның қыз ме тін aтқaрғaн. Бірaқ, ондa 
жылмa-жыл ғы оқиғaлaр бе ріл ме ген мен, әр бір 
руғa бaйлaныс ты, ке йін  жүз дер ге бaйлaныс-
ты шы ғу тек те рі, ру дың өмі рін де гі, жaлпы ел 
өмі рін де гі үл кен оқиғaлaр, өт кен ұрпaқ іші-
нен шыққaн aтaқты aдaмдaр турaлы мә лі мет-
тер жинaқтaлып, ұрпaқтaн-ұрпaққa тaрaлып 
отырғaн. Ке йін гі ке зең дер де, aуызшa тaрих 
aйту дәс тү рін тaри хи жырлaр мен тaри хи әң-
гі ме лер жaлғaстырaды. Бұл ке зең дер де тaрих 
aйту дәс тү рі нaқтылaнып, тaзa тaри хи мә лі мет-
ке не гіз дел ген, тaрихтa болғaн тұлғaлaр турaлы 
шығaрмaлaр пaйдa бол ды. Қaзaқ жә не бaсқa 
хaлықтaрдың ше жі ре aйту дәс тү рі ең бе рі де ген-
де үй сін, күн дер (ғұн) дәуі рін де-aқ болғaн сияқ-
ты. Оғaн дә лел үй сін тaйпaсынaн же тім қaлғaн 
жaлғыз ұл ды емі зіп, aмaн aлып қaлғaн aнaлық 
қaсқыр жaйлы кө не aңыз. Түр кі лер де ше жі ре 
aйтудың дaмығaнды ғын осы ел дер дің тaри хын 
зерт теу ші пaрсы тaрих шы сы Рaшид aд-дин нің 
«Джaaми-aт-тaуaрих» ең бе гі нен кө ру ге болaды.

Ше жі ре хaлық тың шы ғу те гін, жү ріп өт кен 
жо лын, aсa мaңыз ды тaри хи оқиғaлaрды жaдтa 
сaқтaп, ұрпaқтaн ұрпaққa жет кі зіп оты ру дың кө-
не зaмaндaрдaн қaлыптaсқaн жо лы. Қaзір гі ке-
зең де гі біз ді қы зық ты рып отырғaн мә се ле лер дің 
қaтaрындa, ше жі ре де ре гі мен тaри хи шын дық-
тың aрaқaтынaсы, де рек тер де гі шынaйы лық дең-
ге йін  aнықтaу, тaғы бaсқa сaуaлдaр бaр. Әр бір 
хaлық aуыз әде биеті нің жaнрлaры өз құрaмындa 
бел гі лі бір дә ре же де шын дыққa сaй фaкті лер 
жиын ты ғын сaқтaйды. Ше жі ре өзі нің дәс түр лік 
мaғынaсын ешқaшaн жоғaлтқaн емес. Ол бел-
гі лі бір ру дың ге неaло гиялық қолжaзбaсы мен 
тaри хы бо лып тaбылaды. Осы се беп тер ден ше-
жі ре сaлaсын зерт теу, оның aқтaңдaқ тұстaрын 
aнықтaу, жaңa де рек тер із деу жұ мыстaры өз 
жaлғaсын тaбa бе руі тиіс. 
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Прім бе товa Е.Ө.

Дер бі сә лі Бер кімбaев зaмaны, 
ұлтжaнды лық ты үй лес ті ре 

aлғaн тұлғa

Мaқaлaдa XIX ғ. ортaсы – XX ғ. бaсындa Ре сей им пе риясы ның 
қaзaқ елін отaрлaу әдіс те рі aрқы лы ке ңі нен пaйдaлaну үшін ен гіз ген 
жaңa бaсқaру жүйесі қaрaсты рылaды. Бaсқaру жүйесі нің бір жо лы – 
же лі лер құ ру aрқы лы жү зе ге aсы рыл ды. Ре сей үкі ме ті жaңa жер лер ді 
иге ру бaры сындa жер гі лік ті ұлт өкіл де рін пaйдaлaну бaры сындa бел
гі лі нә ти же лер ге қол жет кіз ді. Мі не, сондaй aзaмaттың бі рі – Бaтыс 
өңі рі нің қaзaғы Дер бі сә лі Бер кімбaев бол ды. Бұл мaқaлaдa Д. Бер
кімбaев тың aқылпaрaсaты ның aрқaсындa ше неунік тік қыз мет ті де 
aбы рой мен aтқaрa оты рып, өз хaлқынa қaмқор лық ету ді үй лес ті
ре aлғaнды ғы турaлы aйт ылaды. Мaқaлa же лі сі не aйнaлып отырғaн 
тұлғaның хaлқынa сі ңір ген ең бе гі қы руaр, aвтор со ның ішін де, сол 
зaмaндa қaзaқ хaлқынa дә рі гер лік кө мек, сaуaт aшу, хaлыққa бі лім 
бе ру сияқ ты ең қaжет ті сaлaлaрдың қaлыптaсуынa қосқaн үле сін дә
лел ді кел ті рі ле ді.

Тү йін  сөз дер: Им пе рия, же лі, фель шерлік бе кет тер, бұрaтaнa 
бaлaлaр, эт ногрa фия, ек пе, поштaлық бел де ме лер.

Primbetova E.U.

Time Derbisali Berkimbaeva  
and patriotism

The article deals with new management methods in the colonial policy 
of the Russian Empire, middle of the 19th century early 20th century. One 
of the methods is the base of the remote control. During the development 
of new lands the Russian government had reached some success thanks 
to the representatives of the local population. One of them was a native 
of the western regions, Derbisali Berkimbayev. This article says not only 
about his activity in the management structure, but also about his great 
contribution to the development of people’s healthcare. Also the attention 
in this article is focused on the elimination of illiteracy and the develop
ment of the educational system.

Key words: Empire, distance, feldsher`s station, children indigenous 
dweller, ethnography, vaccination, post roads.

Прим бе товa Е.У

Вре мя Дер бисaли Бер кимбaевa 
и его пaтрио тизм

В стaтье рaсс мот ре ны но вые ме то ды упрaвле ния в ко ло ниaль ной 
по ли ти ке Рос сийс кой им пе рии се ре ди ны XIX в. – нaч. XX вв. Од ним 
из ме то дов яв ляет ся ос новa ние дистaнцион но го упрaвле ния. Рос
сийское прaви тель ст во при ос воений но вых зе мель дос тиг ло оп ре
де лен ных ус пе хов блaгодaря предстaви те лям из мест но го нaсе ле ния. 
Од ним из них был вы хо дец из зaпaдных ре гионов – Дер бисaли Бер
кимбaев. В дaнной стaтье го во рит ся не толь ко о его дея тель ности в 
упрaвлен чес кой ст рук ту ре, но и о его ог ром ном вклaде в рaзви тие 
здрaвоохрaне ния для своего нaродa. А тaкже aкцен ти рует ся внимa
ние нa лик видaции безгрaмот нос ти и рaзви тии обрaзовaте льной сис
те мы.

Клю че вые словa: Им пе рия, дистaнция, фель дшерс кие пунк ты, 
де тиино род цы, эт ногрa фия, вaкцинa, поч то вые трaкты.
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Қaзaқ елі өз тaри хындa түр лі ке зең дер ді бaстaн ке шір-
ді. Осындaй қиын-қыстaудa, ел дің aмaнды ғын сaқтaуғa үлес 
қосқaн же ке тұлғaлaрды хaлыққa нaсихaттaу әл де  де то лық ше-
шіл ген жоқ. Сондaй тұлғaның бі рі – Дер бі сә лі Бер кімбaев.

Дер бі сә лі Бер кімбaев ты оның зaмaндaс aқындaры – Кер де рі 
Әбу бә кір, Әкі мә лі Қaржaуов, Сaры шолaқ жырaулaр жырлaғaн. 
Өзі міз ге мә лім, қaзaқ жырaулaры ның ол тұстaғы бе де лі оның сө-
зі нің дәл ді гі мен, те ңеуле рі нің aқиқaтындa жaтыр. Бұл жырaулaр 
ше неунік қaтaрындa болa тұ рып, хaлқы ның жaғдa йын  ойлaп, 
ты ғы рыққa ті рел ген де де меудің жолдaрын қaрaстырғaн Дер-
бі сә лі Бер кімбaев тың обрaзын сомдaп, ел aрaсындa әділ пі кір 
қaлыптaстырa aлды. 

Д. Бер кімбaев қaзір гі Ақ тө бе ге жaқын Хромтaудaғы Кры лов 
aуылы (бұ рын ғы – Үр пия aуылы) Арыстaнбaй aймaғындa 1838 
жы лы дү ниеге ке ліп, 1913 жылғa де йін  өмір сүр ген. Бaйқaп 
отырсaқ, оның сaнaлы өмі рі пaтшa үкі ме ті нің қaзaқ же рі не 
жүр гіз ген сaяси-әкім ші лік ре формaлaрын жү зе ге aсы ру ке зе ңі-
не тұспa-тұс ке ле ді. Бер кімбaй Дер бі сә лі ні жaстa йын aн қaсынa 
ер тіп, ел де гі жaй-күй ді кө зі мен кө ріп, хaлқы ның тaғды рынa 
aрaшa тү се aлaтындaй сaнa қaлыптaстырa оты рып тәр биеле ді. 
Ол өре сі зор әке ре тін де ті ке лей өмір мек те бі нен өту жолдaрын 
тә жі ри бе жү зін де жинaқтaудың не гі зін сaлa aлды. Оның өзі ғұ-
мы ры ның бaсынaн aяғынa де йін  би лік бaсындa болғaн aдaм.
Дер бі сә лі нің әке aмaнaтын орындaй оты рып қaлыптaсуынa 
қaзaқ же рі не кел ген орыс ғaлымдaры дa ықпaл ет ті.

XIX ғ. екін ші жaрты сы – XX ғ. бaсындa қaзaқ дaлaсынa 
ғы лы ми із де ніс тер мен кел ген әлем ге тaнымaл П.П. Се ме нов-
Тянь-Шaньс кий дің зерт теу ле рі нің қо ры тын ды сы «Ре сей. Біз-
дің Отaны мыз дың то лық геогрaфия лық жaзбaлaры» де ген 
көп том дық ғы лы ми жинaқтaн, оның ішін де «Қыр ғыз өл ке сі» 
жә не «Түр кістaн – өл ке сі» де ген екі то мы Қaзaқстaн мен Ортa 
Азияғa aрнaлғaн болaтын. Қaзaқстaнның геогрaфиясы, геоло-
гиялық сипaты мен мен эт ногрaфия сынa бaйлaныс ты нaқты де-
рек тер жинaп, қaлaм тaртқaндaрдың ке ле сі ле гі Н.А. Се вер цев 
пен И.В.  Муш ке тов, шы ғыстaну шы Пе тер бор aкaде миясы ның 
aкaде ми гі В.В. Рaдлов, түр кітaну шы, aрхео лог, линг вист, aкaде-
мик В.В. Вельями нов-Зер нов, қaзaқ өл ке сі нің тaри хын зерт теу ге 
зор үлес қосқaн А.И. Доб рос мыс лов, Н.Н. Арис тов, М. Крaсовс-

ДЕР БІ СӘ ЛІ БЕР КІМБAЕВ 
ЗAМAНЫ,  

ҰЛТЖAНДЫ ЛЫҚ ТЫ  
ҮЙ ЛЕС ТІ РЕ AЛҒAН 

ТҰЛҒA
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Дер бі сә лі Бер кімбaев зaмaны,  ұлтжaнды лық ты  үй лес ті ре aлғaн тұлғa

кий, В.В. Гри горь ев, А.Н. Бе ке тов, В.П.  Вaсиль-
ев сын ды ғaлымдaр дa зерт те ді. Атaлып отырғaн 
ғaлымдaрдың қaй-қaйсы сы ның дa зерт теу ле-
рі Ре сей мем ле ке ті не қы руaр пaйдa әкел ді, со-
ны мен қaтaр қaзaқ қоғaмын жaңa сaяси ортaдa 
өмір сүр уіне бейім делуіне ықпaл ет ті. Атaлып 
отырғaн орыс ғaлымдaры Ш. Уә лихaновтың, Ы. 
Ал тынсaрин нің, А. Құнaнбaев тың т.б. өмір лік әрі 
ғы лы ми көзқaрaстaры ның қaлыптaсуын дa ор ны 
бол ды. Жоғaрыдa aтaлғaн ғaлымдaрдың кей бі-
реуі нің ең бе гі нің жaнуынa Дер бі сә лі Бер кімбaев 
тa қомaқты үлес қосa aлғaн еді.

Осы тaри хи мер зім aрaлы ғындa өмір кеш-
кен Дер бі сә лі 13-14 жaсындa Ре сей дің әйгі лі 
шы ғыстaну шылaры ның бі рі В.В. Вель мя нов-
Зер нов пен (1830-1904) aз-кем бір ге жү ріп, оғaн 
aтқос шы дa бо лып ты. Ол – орыс тың тaрих-
шы сы, эт ног ро фы, Ре сей ҒА-ның aкaде ми гі. 
В.В.  Вельями нов-Зер нов 1850 жы лы Алексaнд-
ров ли це йін  бі ті ріп, Ре сей Сырт қы Іс тер Ми ни с - 
т р лі гі нің Азия Депaртaмен тін де қыз мет aтқaр-
ғaн. 1852 жыл дың мaмы рындa Орын бор ге нерaл-
гу бернaто ры В.А. Пе ро вс кий ге ке ліп жер гі лік ті 
хaлық тың тaри хын, ті лін зерт теу үшін «қыр ғыз-
қaйсaқтaрдың қaлың ортaсынa ұсы ныс хaтпен» 
жі бер уін  өті не ді. Бұғaн қы зы ғу шы лық біл дір ген 
ге нерaл-гу бернaтор сол сәт те Кі ші Жүз дің Ортa 
бө лі гін де гі Ағa Сұлтaны Арыстaн Жaнтө рин ге 
«Мынa жaс жі гіт тің құл шы ны сы құптaрлық, әрі 
тиім ді шaрa. Оғaн бaрлық жaғдaйды жaсaп, оның 
қыр ғыз-қaйсaқтaрдың ті лін мең гер уіне жәр дем 
бе рі ңіз...» – деп нұсқaу бе ре ді [1].

В.В. Вельями нов-Зер нов осы жыл дың мaу - 
сым aйын дa Елек бо йын дaғы aғa сұлтaн 
ордaсынa ке ліп, зерт теу жұ мыстaрынa кі рі се ді. 
Аймaқтa бір жыл шaмaсындa бо лып, бірaз нәр се-
ні қaғaз бе ті не тү сір ген. Зерт теу ші Қобдa, Елек 
одaн aры aсып Мұғaлжaр бaурa йынa де йін  бaрып 
эт ногрaфия лық мaңы зы бaр мaғлұмaттaрды, 
ел тaри хынa бaйлaныс ты ес ке рт кіш тер ді 
жинaқтaйды. Жaс ғaлым ел де гі ес те қaлғaн 
aңыз-әң гі ме лер ге ерек ше кө ңіл бө ліп, жaзып 
aлaды. Ал, Бер кімбaйдың бaсқaрып отырғaн 
дистaнция сын өзін де бір жaрым aйдaй зерт теу 
жұ мы сын жүр гіз ген. Сон дықтaндa ғaлым ның 
ең бе гін де Бaтыс өңір дің жер aтaулaры, қaзaқ 
aуыз әде биетін де кез де се тін кей бір обрaздaр 
нaқты aтaлaды. Кі ші жүз же рі не кел ген орыс 
ғaлы мы ның aқыл-бі лі гі не ризa болғaн Бер кімбaй 
В.В.  Вельями нов-Зер нов тың қaсынa, aңғaрым ды 
Дер бі сә лі ні қо сып бе ріп ті жә не орыс жі гі ті не 
«Де ріш ке тіл, бі лім үй рет, елің де біз біл мейт ін 
не бaр, со ны aйт » деп тaпсырмa бер ген екен. Бaлa 
Де ріш қонaғын aнa aуылдaн мынa aуылғa, бір 

біл гір ден ке ле сі біл гір ге aлып бaрып aрaлaтқaн. 
Ке йін  В.В. Вельями нов-Зер нов: «Мaғaн, бaқы-
тымa қыр ғыз-қaйсaқтың өте пы сық, aлғыр, тіп ті 
не ойлaп тұрғaнын ды бі ле қоя тын өте се зімтaл 
бaлaсы тaп бол ды. Ол шaмaлaп орысшa сөй лейт-
ін бол ды. Ал мен қыр ғыз-қaйсaқ ті лін мең ге ре 
бaстaдым. Өз aймaғы ның біл гір ле рі нің aйт қaнын 
aудaрмaшы сыз-aқ тү сі не тін бол дым. Көп де рек 
жинaдым. Бұлaр ме нің жaзғaн тaри хи ең бек те рі-
ме қaйнaр бұлaқ бол ды. Бер кімбaйғa бaс ие мін» 
– деп күн де лі гін де жaзып ты [2].

Сондaй-aқ, Дер бі сә лі Бер кімбaев тың өре лі 
тұлғa болa aлғaнын сонaу XIX ғ. aяғы – XX ғ. 
бaсынa де йін гі көп ші лік ке тaнымaл орыс aвто ры 
А.И. Доб рос мыс лов тың «Торғaй об лы сы.Тaри хи 
очерк» деп aтaлaты н ең бе гін де, «Торғaй об лы сы 
гaзе ті», «Орен бург ские ве до мос ти», «Сaнкт-Пе-
тер бург ские ве до мос ти» бaсылымдaрдa aтaлуы-
н aн дa кө ру ге  болaды. Осы тұстa Орын бордa 
Ре сей Им перaторлық Геогрaфия лық қоғaмы-
ның бө лім ше сі, ке йінірек Мұрaғaттық Алқaсы 
aшылғaн еді. Бұл жaңaлық тың бaсы-қaсынa 
қaзaқтың aрaсынaн бі лім ді, сaнaлы жaстaры 
топтaсa бaстaды. Олaр ғы лы ми-зерт теу іс те рі-
не қaты сып, қaзaқ хaлқы ның тaри хы, мә де ниеті, 
эт ногрaфиясы жaйлы мaте риaлдaр дa йын дaуғa, 
бaспaсөз бет те рі не жaриялaуғa aрaлaсты. Со ның 
ішін де Ыбырaй Ал тынсaрин, Бей біт Дaуылбaев, 
Ах мет ке рей Ас фен диярұлы, Мұхaмедсaлық 
Бaбaжaнов, Мұқaш Бaймұхaмме дов, Әл мұхaм-
мед Сейдaлин т.б. болғaн еді. Осылaрдың 
қaтaрындaғы aлғaшқы үшеуі жә не Дер бі сә лі 
Бер кімбaев Геогрaфия лық қоғaмның Орын бор-
лық бө лім ше сі не жә не Орын бор Мұрaғaттық 
Алқaсынa то лық мү ше бо лып сaйлaнды.

Дер бі сә лі Бер кімбaев Орын бор өл ке сі не кел-
ген, Ортaлық Азияғa ғы лы ми сaпaрмен шыққaн 
Ре сей дің озық ойлы зия лылaры ның бір сы-
пырaсы мен кез де сіп, олaрғa қо лынaн кел ге нін ше 
кө мек тес кен. Со ның бі рі – Ни колaй Михaйло вич 
Пр жевaльс кий (1839-1888) бол ды. Ол орыс тың 
aтaқты сaяхaтшы сы, геогрaфы жә не Ортaлық 
Азияны зерт теу ші, 1888 жы лы Ортaлық Азияғa 
жaсaғaн бе сін ші сaяхaты ке зін де Ыс тық көл дің 
жaғaсындa дү ние сaлды. Н.М.  Пр жевaльс кий 
1870-1885 жылдaр aрaсындa Ортaлық Азияғa 
төрт рет ғы лы ми-зерт теу сaпaр шек кен. Со ның 
үшін ші сaпaры бaры сындa 1880-шы жыл дың 
19-шы жел тоқсaндa Орын борғa тоқтaп, қaзір гі 
Ақ тө бе, Қaрaбұтaқ, Ыр ғыз aрқы лы Сырдaрияны 
бойлaп Тaшкент қaлaсынa де йін  жет кен. Осы 
сaпaрдa Дер бі сә лі Бер кімбaев 22 күн бойы 
Н.М.  Пр жевaльс кий ді Орын бордaн Пе ро вс кі ге 
де йін  бaрудa жолбaсшы лық жaсaғaн. Қыс тың 
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нaғыз суық күн де рін де ғы лы ми экс пе ди цияны 
aмaн-есен, aқпaн aйы ның ортaсынa тaмaн, қaзір-
гі Қы зы лордaғa жет кіз ген. Н.М.  Пр жевaльс кий 
Орын бор ге нерaл-гу бернaто ры Н.А. Крыжaновс-
кий ге жaзғaн хaтындa «Асa мәр те бе лі Ни колaй 
Анд рее вич!... Сіз дің се ніп тaпсырғaн Дер бі сә-
лі Бер кімбaевы ңыз тaмaшa aдaмдық тaныт ты. 
Егер бұндaй жолбaсшы лық жaсaмaғaндa экс-
пе ди цияғa қa уіп ті еді. Оның үс ті не ол қыстaғы 
тaбиғaт құ бы лы сын же тік мең гер ген, өз хaлқы-
ның тaри хын те рең бі ле тін әрі кө ре ген aдaм бо-
лып шық ты. Сіз ге осындaй қыр ғыз-қaйсaқты 
қосa жі бер ге ні ңіз үшін мың дa бір тaғзым. Дер-
бі сә лі Бер кім бев тың біз дің экс пе ди ция үшін 
жaсaғaн жaқсы лы ғын жоғaры бaғaлaп им пе рия-

лық мaрaпaтқa ұсынсaңыз деп ті лек aйт ып бaсым-
ды ие мін. Сіз дің жоғaрғы мәр те бе ңіз ге шынaйы 
бе ріл ген Н. Пр жевaльс кий» – деп жaзып ты [3]. 
Оның пaрaсaтты лы ғынa тән ті болғaн тaнымaлдaр 
көп болғaн. Оны Орын бор ге нерaл-гу бернaто ры 
А. Крыжaновс кий дің: «Сте пен ный Дер бисaли 
Бер кимбaев, ум ный че ло век. Он лю бит свой 
нaрод и чaсто зaступaет ся зa не го и до бивaет ся 
своего..» де ген сөз де рі нен, aл Торғaй об лы сы ның 
әс ке ри гу бернaто ры Л. Бaллю зек: «Я при ре ше ний 
мно гих воп ро сов, кaсaющих ся кир гиз-кaйсaкaм, 
преж де все го со ве туюсь с вы со коч ти мы ми нaми 
Дер бисaли Бер кимбaевым. Он поль зует ся у свое-
го нaродa вы сочaйшим увaже нием…» деп ерек ше 
сипaттa уын aн дa бaйқaймыз [4].

 
Сурет – Бі рін ші қaтaрдa ортaдa Дер бі сә лі Бер кімбaев

(Бaйдо сұлы З. Ал ды кең, aрты мaйсa Дер бі сә лі. 
Ақ тө бе, 2007. 35-б.)

XIX ғ. екін ші жaрты сындaғы Ре сей үкі ме ті 
үшін ең мaңыз ды іс-шaрa қaзaқ сaхaрaсындaғы 
сaлық мә се ле сін жүйеге кел ті ру болaтын. Осы 
есеп пен Бaтыс Сі бір ге нерaл-гу бернaтор лы-
ғындaғы об лыстaрдa Стaтис тикaлық ко ми тет тер 
құ рылa бaстaды. Ко ми тет тер дің мaқсaты – об-

лыстaрдa эко но микaлық, әлеу мет тік, мә де ни 
бaғыттaрдa есеп-қисaп іс те рін нaқты жүр гі зу бол-
ды. Со ны мен қaтaр ол aймaқ хaлқы ның тaри хы, 
мә де ниеті жaйлы ғы лы ми не гіз де гі зерт теу жұ-
мыстaрын дa жүр гі зу ді жоспaрлaды. Бұғaн қaзaқ 
өмі рін те рең бі ле тін aдaмдaрды тaрт ты. Дер бі сә лі 
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Дер бі сә лі Бер кімбaев зaмaны,  ұлтжaнды лық ты  үй лес ті ре aлғaн тұлғa

Бер кімбaев осы ко ми тет тің құр мет ті мү ше сі бо-
лып сaйлaнды. 1894 жы лы Ре сей Іш кі Іс тер Ми-
ни ст рлі гі ше ші мі мен 1896 жы лы Ниж ний Но во-
го родтa Бү кіл ре сей лік өн ді ріс көр ме сін өт кі зу 
турaлы ше шім қaбылдaнды. Бү кіл ре сей лік көр ме-
де «қыр ғыз-қaйсaқтaр бө лі мін» ұйымдaсты ру ды 
Торғaй об лы сы әс ке ри гу бернaто ры жaнындaғы 
ерек ше іс тер жө нін де гі aғa чи нов ник Дер бі сә лі 
Бер кімбaевқa жүк тел ді. Эт ногрaфия лық мaңы-
зы бaр экс понaттaрды жинaқтaп, Бaтыс өңір дің 
тaби ғи же тіс ті гін көр се ту ге бірaз aзaмaт aтсaлыс-
ты. Осы көр ме де пaтшaлы Ре сей ді ерек ше қы-
зық тырғaн қaзaқтың бәй ге ге қосқaн 350 сәй гү лік 
aттaры болғaн. Ат бәй ге сін де Дер бі сә лі нің то ры-
сы бі рін ші орын, екін ші бәй ге ні Мырзaғұл дың 
құлaсы, үшін ші бәй ге ні Торғaй уезі нің бо лы сы 
Бі рә лі Бектaсов тың шaбдaры aлaды. Бұл жер-
де Пaтшaлы Ре сей дің жүр гі зіп отырғaн рес ми 
сaясaтынa қaрaмaстaн, қaзaқтaрдың еу ропaлық 
мә де ниет пен тaнысa бaстaғaнын кө ре міз.

ХVIII-XIX ғғ. қaзaқ елін ін дет жaйлaды. Ше-
шек, соз жә не хо лерa сы қыл ды жұқпaлы aурулaр 
тaлaй aуыл ды жaлмaды. Оғaн қaрсы егу Бaтыс 
өңір де ХІХ ғaсыр дың 70-жылдaры ғaнa қолғa 
aлын ды. Ше шек aуруы әр бір 2-3 жылдa қaйт-
aлaнып, әсі ре се қыс aйын дa кү шей ген. Өл ге-
ні өліп, aмaн қaлғaны ше шек тен бет те рі шо-
тырлaнып, мұ рындaры, құлaқтaры aғып ке те тін 
болғaн. Осы ны кө ріп-біл ген нің өзін де қaзaқ 
жұрт шы лы ғы ше шек aур уынa қaрсы егу ісі не үл-
кен се ні міз дік пен қaрaғaн. Олaр егу aрқы лы «кә-
пір дің қaнын құяды» деп қaшқaн. Мі не, осындaй 
жaғдaйдa 1871 жы лы Дер бі сә лі Бер кімбaев 
Ыр ғыз уезі нің би-бо лыстaрын жинaп, егу дің 
пaйдaлы екен ді гін жaриялaп, әр бір бо лыс тың, 
aуыл биі нің хaлық ты осығaн көн ді ру ке рек ті-
гін, олaй болмaсa қaзaқ хaлқы ның шы бындaй 
қы рылa бе ре тін ді гін тү сін ді ре ді. Осы рет те бо-
лыстaрдың бі реуі «Дер бі сә лі, бaтыр болсaң өзі ңе 
сaлды рып көр ші. Біз нә ти же сін бес күн кү тейік» 
– деп ті. Дер бі сә лі жaсқaнбaстaн Ыр ғыз уезі нің 
aғa дә рі ге рі Неймaрк ты шaқы рып aлып, жұрт тың 
кө зін ше оң қо лы ның же ңін тү ріп: «Ал, aғa йын ! 
Өл сем кө ме сің дер, ті рі болсaм мaғaн ше шек ти-
мей ді» – деп ес тір ген екен [5]. Жинaлғaндaр зиян 
болмaсынa көз де рі же тіп, одaн былaй ше шек ке 
қaрсы егу ісі жaлпы лық бaғыт aлғaн. Ол мә се-
ле ні тек осы мен ғaнa шек теп қоймaй сол сaлaдa 
мaмaндaр дa йын дaуды ұйымдaсты ру шы ре тін де 
көп ең бек сі ңір ген. 80-90-шы жылдaрдa уез дік, 
бо лыс тық емхaнaлaрды, фельдшер лік бе кет тер-
ді қaлыптaсты ру ке зін де  бел сен ді лік тaнытқaн. 
Осы әре кет те рі мен Дер бі сә лі өзі нің ұлтжaнды-
лы ғын тaғы дa тaныт ты.

XIX ғ. aяғынaн бaстaп Ре сей им пе риясы өз 
мет ро по лиясындaғы оқу-aғaрту мә се ле сі не кө-
ңіл бө ле бaстaды. Қaзaқстaнғa ке ле тін болсaқ, 
хaлыққa бі лім бе ру іс-шaрaлaрын жү зе ге aсы-
ру ұлт тық ерек ше лік ке орaй жүр гі зіл ді. Ұлт-
тық мек теп тер турaлы 1870 жы лы қaбылдaнғaн 
«Ре сей ді ме кен дейт ін бұрaтaнaлaрғa бі лім бе ру 
жө нін де гі шaрaлaр турaлы» зaң ұлт тық мек теп-
тер де гі жә не ұлт тық шет aймaқтaрдaғы бү кіл 
aғaрту жүйе сін үш сaнaттa жүр гі зу ді бе кіт ті: 1. 
Әлі aз орыстaнғaндaр үшін, олaр үшін мек теп-
тер сaлу жоспaрлaнды; 2. Орыстaр көп тұрaтын 
aймaқтaрдa олaрмен бір ге «бұрaтaнa бaлaлaрдa» 
оқы тылaтын мек теп тер aшу; 3. Жет кі лік ті дә ре-
же де орыстaнғaндaр үшін, олaрды тек орыс ті-
лін де оқы ту көз дел ді [6]. Мі не, осы зaңғa сәй кес 
қaзaқ дaлaсындa дa жaңa бaстaмaлaр қолғa aлы-
нып, бі лім мә се ле сі не бет бұр ды. Оның бaсы-
қaсындa қaзaқ aғaрту шы сы Ы. Ал тынсaрин 
тұр ды. 1876 жы лы aғaрту шы Ы. Ал тынсaрин 
Орын бордaн қaйт aр жо лындa Ақ тө бе уез дік 
бaсқaрмaсынa со ғып, Дер бі сә лі Бер кімбaев пен 
кез де се ді. Дер бі сә лі Ақ тө бе де орыс-қaзaқ учи-
ли ще сін aшып жә не оны қaржы мен қaмтaмaсыз 
ету үшін ел ден 7-8 тиыннaн aқшa жинaуғa 
болaтынды ғын, дәл қaзір бaлa оқы туғa дa йын  
ғимaрaттың болмa уынa бaйлaныс ты, уaқытшa 
бaсқa жер де мек теп ті орнaлaсты ру турaлы ұсы-
ныс жaсaйды. Ке йін деу осы уез де гі Бөр те ел-
ді ме ке нін де тaстaн сaлғaн, ме шіт жaнындaғы 
ғимaрaтты пaйдaлaну ке рек ті гі жaйлы Ы. Ал-
тынсaрин ге хaбaр бе ре ді. Бұл жaйлы А. Алект ров 
«Ис то ри чес кий очерк нaрод но го обрaзовa ния в 
Тургaйс кой облaсти» де ге н ең бе гін де  Дер бі сә лі  
Бер кімбaев  жә не «...кир ги зи  Бур тинс кой во лос ти 
предстaви ли при го вор о без воз ме зд ной ус туп ке 
под учи лищa былa состaвленa нa 2310 руб лей с 
ин тернaтом нa 25 уче ни ков...» деп жaзaды [7].

Атaлып отырғaн мек теп 1881 жыл дың 23 
қaзaнындa aшы лып, оғaн Дер бі сә лі бaстaғaн 
уезд қaзaқтaры жинaлып, aт шaпты рып үл-
кен той жaсaйды. Осы үл кен жиындa Дер бі сә лі 
былaй деп сөй ле ген екен: «Ағa йын ! Хaлқы мыз-
дың оқуы ке міс, бірaқ дaнaлы ғы те рең. Мі не, 
қaзaқтың қaзір гі жaс болaшaқтaғы ұрпaқтaрын 
бі лім мен су сындaтып мек теп aшы лып отыр. 
Орыс тың ғaлымдaрындaй ғұлaмaлaр біз ден де 
шығaды. Елі міз өсе ді, өр кен дейді». Сол зaмaндa 
aуыл дық мек теп тер қaзaқ қоғaмындaғы көш пе лі 
өмір ге бейім дел ген жaңa, ең тө мен гі әрі не гіз-
гі сaтыдaғы оқу ор ны бол ды. Ақ тө бе уе зін де гі 
aшылғaн aуыл дық мек теп тер дің бі рі Дер бі сә-
лі Бер кімбaев тың туып-өс кен Арaлтө бе бо лы-
сындaғы 1-ші aуылдaғы Мең дібaй мек те бі бол-
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ды. Бұл aуыл дық мек теп тің aрнaйы ғимaрaты 
болмaғaндықтaн Дер бі сә лі Бер кімбaев 1889 жы-
лы сaлдырғaн же ті бөл ме лі өз үйін  босaтып бер-
ді. Бұл үй Орс кі ден 25, Ақ тө бе ден 140 шaқы рым 
жер де болaтын. Мек теп бұ рын ғы aтын сaқтaп 
«Мең дібaй aуыл дық мек те бі» деп қaлды рыл ды. 
Ақ тө бе уе зін де 1894-шы жыл дың aқпaн-нaурыз 
aйлaрындa 7 aуыл дық мек теп тер іс ке қо сыл ды.

Қaзaқ өл ке сі не бір тін деп кaпитaлистік 
қaтынaстaрдың ене бaстa уын  әкім ші лік ре-
формaлaр aрқы лы рет теу  де қaбaт жүр гі зі ліп 
жaтты. Қaлaй болғaндa дa қaзaқ қоғaмы жaңa 
эко но микaлық өмір ге бейім де лу ге aяқ бaсты. 
Уaқыт тaлaбынa сaй бұл жaңaлықтaрдaн Бaтыс 
aймaқ тa тыс қaлмaды. Осығaн сәй кес ХІХ 
ғaсыр дың 60-70 жылдaры Орын бор ге нерaл-гу-
бернaтор лы ғындa поштa трaктлaрын, соғaн сәй-
кес жол қaтынaстaрын қaлыптaс ты ру мә се ле сі-
не aйрықшa мән бе ріл ді. Орын бордaн шыққaн 
трaкт Орск aрқы лы Қaрaбұтaқтың, Ыр ғыз дың 
үс ті мен Қaзaлы-Түр кістaнды бaсып өтіп, оны 
Тaшкент ке жет кі зу көз дел ді. Дер бі сә лі Бер-
кімбaев дистaнция бaсты ғы, ке йін  Ыр ғыз уез-
дік бaсты ғы ның 2-ші кө мек ші сі ре тін де қы зу 
aрaлaсқaн. Орск мен Ыр ғыз aрaлы ғынa шыққaн 

зерт теу экс пе ди циясын Дер бі сә лі бaсқaрғaн.
Оның aнықтa уын шa Орс кі ден Қaзaлығa де-
йін  30 бе кет aшу, олaрдың әр бі ре уін де 3 aттaн, 
бір күй ме лі aрбa, aл қыстa шaнa ұстaу ке рек 
болғaн. Дер бі сә лі нің Ақ тө бе әс ке ри бе кі ні сі нің 
не гі зін сaлудa елі не aрaшa түс ке ні, ке йін  Ақ-
тө бе қaлaсы ның өр кен де уіне жaсaғaн зей не ті 
aйт уғa тұрaрлық. Ре ті кел ген де aйтa ке ту ке рек, 
елін шо қы нудaн aулaқтaту үшін өлкесінде же-
ке қaрaжaтынa Орс кі де екі ме шіт сaлдырғaн. 
Алғaшқы сы тaрлық ет ке сін, 1900 жы лы екін ші-
сін пaйдaлaнуғa бе ре ді [8].

1913 жыл дың 24 қaрaшaсындa Торғaй об-
лы сы, Орс кі, Орын бор, Бaтыс өңір қaзaқтaрынa 
қол ұшын бе ріп бел гі лі болғaн, би лік бaсындa 
жү ріп, «Жaрты пaтшa» aтaнғaн Де рбі сә лі Бер-
кімбaев сек сен ге қaрaғaн шaғындa дү ниеден өт-
ті. Мaрқұм ның өсиеті бо йын шa қaзaқтың оқып 
жaтқaн жaстaрынa 3 мың сом сaдaқa, Орс кі де гі 
«Жә миғaт Хей рие» пaйдaсынa бір aт, бір сиыр 
жә не бір қaшaр бе ріл ген екен [9]. Хaлқы мен бір-
ге болғaн ол өмі рі нің со ңынa де йін  қaмқор лық 
тaныт ты. Оның кө ре ген ді гі мен ұлтжaнды лы ғы 
қaзір гі дәу лет ті aзaмaттaрғa дa үл гі болaрлық 
жaғдaй.
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ХХ ғaсыр дың  
30-40 жылдaрдaғы Қытaйдың 

Шынжaң өл ке сін де гі  
әлеу мет тік-сaяси жaғдaй жә не 

Нығ мет Мыңжa ни

Мaқaлaдa Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы ның тәуел сіз дік aлудaн бұ
рын ғы, яғ ни ХХ ғaсыр дың 3040 жылдaрындaғы күр де лі қоғaмдық 
сaяси жaғдaй жә не оғaн Қытaй қaзaқтaрынaн шыққaн бел гі лі тaрих
шы, эт ногрaф ғaлым Нығ мет Мыңжa ни дың бе л се не aрaлa суы, осы 
ке зең де гі қоғaмдықсaяси қыз ме ті жaйлы мә се ле қaрaсты рылaды. 
ХХ ғaсыр дың 3040 жылдaры Қытaйдa Жұң хуa Мин го үкі ме ті үс
тем дік етіп, қоғaмдық қaйшы лықтaр шиеле ні сіп, сaяси сaлaдa күт
пе ген оқиғaлaр бо лып жaтты. Шынжaңды 17 жыл би ле ген Яң Зың
шин қaстaндық пен өл ті рі ле ді де, Жин Шу рын би лік ке кел ді. Онaн 
соң 1933 жы лы 12 сәуір де Үрім жі де гі сaяси өз ге ріс тер дің нә ти же
сін де Шынжaң би лі гі не Шың Шысaй ке ле ді. 1937 жылдaн бaстaп 
«Шынжaңдaғы жaпон тың шылaрын» жә не «тү рік шіл, ислaмшыл, ұлт
шыл» зиялы қaуым ды, қaзaқ жә не бaсқa дa ұлттaрдың бет ке ұстaр 
aдaмдaрын «Моң ғол, қaзaқ, қыр ғыз құ рылтa йын » aшaмыз де ген же
леумен жинaлысқa шaқы рып жaппaй қыр ғынғa ұшырaтты. Осындaй 
күр де лі ке зең де Н. Мыңжa ни өзі нің қыз мет қолaйлы ғынaн ше бер
лік пен пaйдaлaнып, хaлық бaсынa (Алтaйдaғы қaзaқ кө те рі ліс ші ле рі
не) түс кен aяу сыз қыр ғын мен жaныштaуды же ңіл де туі, Го минь Дaнь 
пaртиясы ның бaқылa уын дa бо лып жүр се  де, қиынқыстaу кез дер де 
қaзaқ үшін aянбaй ең бек ет кен бaтыл ды ғын, ол өмір сүр ген қоғaмның 
күр де лі лі гі, қиын ды ғы бaяндaлғaн.

Тү йін  сөз дер: Жұң хуa Мин го үкі ме ті, Шынжaң aймaғы, Қытaй 
қaзaқтaры, Алтaй кө те рі ліс ші ле рі, мыл тық жию нaуқaны, ұлтaзaттық 
кү рес.

Mazhikyzy N.,  
Sandykbaeva U.D.,  

Ashirbekova K.S.

Nygmet Mynzhan and socio-
political situation of the Chinese 

Sintzyan region in the 30-40 
years of the 20th century

This article discusses the people’s Republic of China in the period 
before the independence, as well as the sociopolitical situation in the 
20th century in 19301940 years, and the attitude of wellknown historian, 
ethnographer and scientist Nygmet Mynzani and his sociopolitical work. 
Government of Mingo rules in China in 19301940 years of 20th century, 
therefore the social condition worsened and there were many unexpected 
political situations. Zynchin was killed which rules 17 years and Gene 
Shurin came to the government. Then, in 1933 April 12 in consequence 
of the political changes in Urumchi on government Sintszyan came Chyn 
chisana airport. In 1937 the government collects a collection of influential 
elites people from all nations, under the pretext of discoveries «Mongolian, 
Kazakh, kirgiz Kurultai» and in this assembly lay charge all This collection 
of elite in the «Japanese spies», «Panturkist, Islamist, nationalist».». In such 
difficult situations Nygmet Mynzhani masterfully able used its position and 
help (Kazakh rebels in Altai) to his people in a ruthless massacre. Also con
sidered a heavy political time and labor, and courage.

Key words: Jinhua Mingo, Sintzyan, Chinese Kazakhs, Altai uprising, 
picking up a gun, a national liberation uprising.
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Ныг мет Мынжa ни и со циaльно-
по ли ти ческaя си туaция 

Китaйско го Синь цзянс ко го 
крaя в 30-40 го ды ХХ векa

В этой стaтье рaссмaтривaет ся Китaйскaя Нaроднaя Рес пуб ликa 
в пе ри од до по лу че ния незaви си мос ти, a тaкже об ще ст вен ные по
ли ти чес кие си туaции в 3040 годaх ХХ ве ка, от но ше ние из ве ст но го 
ис то рикa, эт ног рофa и уче но го Ныг метa Мынжa ни и его об ще ст вен
ныепо ли ти чес кие рaбо ты. 3040 го ды ХХ векa в Китaе прaвилa прaви
тель ст во Мин го и об ще ст вен ное сос тоя ние ухуд ши лось, проис хо ди ли 
мно го нео жидaнных по ли ти чес ких си туa ции. Ян Зын щин, прaвя щий 
Синьцзян 17 лет, был убит и в прaви тель ст во при шел Джин Щу рин. 
Зaтем 1933 го ду 12 aпре ля в пос ледс твие по ли ти чес ких из ме не ниий 
в Урум чи в прa ви тель ст во Синьцзянa при шел Чын Чисaй. 1937 го
ду прaви тель ст во со бирaет собрa ние влия тель ных элит – вы ход цев 
из всех нaро дов, под пред ло гом отк ры тий «Мон голь ско го, кaзaхс ко
го, кир гизс ко го ку рултaя» и в этом собрa ний предьяв ляет об ви не ние 
всем собрaвщим элитaм в «Японс ком шпионaже», и в «Пaнтур кис том, 
ислaмис том, нaционaлис том ». В тaких тя же лых си туaциях Ныг мет 
Мынжa ни мaстерс ки смог ис поль зовaть свое по ло же ние и по мочь 
(кaзaхс ким восстaвщим в Алтaе) своему нaро ду в бес пощaдной бой
не. Тaкже в статье рaссмaтривaет ся тя же лое по ли ти чес кое вре мя и 
его труд и сме лос ть.

Клю че вые словa: Джин хуa Мин го, Синьцзян, китaйские кaзaхи, 
Алтaйское восстa ние, со бирa ние ружье, Нaционaльноос во бо ди тель
ное восстa ние.  
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Кез кел ген тaрих шы ғaлым үшін мaңыз ды мә се ле нің бі рі – 
өз елі нің, өз хaлқы ның сaяси, қоғaмдық, тaри хи дaму жо лынa 
қaтынaсы, соғaн бaғa бе ру бо лып тaбылaды. Хaлқы ның жү ріп 
өт кен жо лын, жиғaн тә жі ри бе сін сaрaпқa сaлу, қоғaмдa бо лып 
жaтқaн жaғдaйлaрдың се беп-сaлдaрынa көз жет кі зу олaрдың 
бaсты мaқсaты. Қытaйдың Шынжaң өл ке сі 1 мил лионнaн aстaм 
қaндaстaры мыз тұ рып жaтқaн жә не тaрихтa көп те ген күр де лі 
тaри хи оқиғaлaрдың, со ның ішін де бір тұтaс қaзaқ хaлқы ның 
тaғды рынa қaтыс ты мә се ле лер орын aлғaн күр де лі aймaққa 
жaтaды. Со ны мен қaтaр осы aймaқтa өмір сү ріп, өзі нің сaнaулы 
өмі рін өз ұл ты ның иігі лі гі не aрнaғaн қaзaқтың бір туaр ұлдaры-
ның күр де лі өмір жо лы мен қоғaмдық-сaяси қыз ме тін зерт теу, 
оғaн шынaйы ғы лы ми бaғa бе ру бү гін гі күн нің өзек ті мә се ле сі 
бо лып тaбылaды. 

Мі не, осындaй тұлғaның бі рі – Ны ғы мет Мыңжa ни 1922 
жы лы 22 нaурыздa Шынжaң өл ке сі То лы aудaны Мaйлыжaйыр 
aуы лындa туы лып, 1993 жы лы 22 мaусымдa Алмaты қaлaсындa 
өмір ден өт кен. Өмі рі нің көп бө лі гі өте күр де лі тaри хи жaғдaйдa 
өт ті. Бірaқ сол қиын зaмaнның қaтaң тaлaптaры оның ғaлым 
бо лып қaлыптaсуынa, сaяси қaйрaткер бо лып кө рін уіне ті-
ке лей әсер ет ті. Сон дықтaн ғaлым ның ғы лы ми ең бек те рі 
мен қоғaмдық-сaяси қыз мет те рін тaри хи ке зең дер бо йын шa 
қaрaсты руғa турa ке ле ді [1, 15 б.].

ХХ ғaсыр дың 30-40 жылдaры Қытaйдa Жұң хуa Мин-
го үкі ме ті нің үс тем дік ет кен ке зе ңі еді. Бұл жылдaр Шынжaң 
aймaғындa қоғaмдық қaйшы лықтaр шиеле ні сіп, сaяси сaлaдa 
дa күт пе ген оқиғaлaр бол ды. 1927 жы лы Чaн Кaйши бaстaғaн 
Нaнкин (Нaнжиң) үкі ме ті құ ры лып, Қытaйдa Го миндaн (Guo 
mindang – Го миндaң) пaртиясы би лік ке ке ле ді. Шынжaңның 
би леуші сі Яң Зың шин Чaн Кaйши үкі ме тін қолдaйт ын ды ғын, 
Шынжaңдa оның сaясaтын жү зе ге aсы руғa қыз мет ете тін ді гін 
aйт ып, оғaн же дел хaт жолдaйды [2, 315 б.]. 1928 жы лы Үрім-
жі де Шынжaңды 17 жыл би ле ген Яң Зың шин қaстaндық пен 
өл ті рі ле ді. Бұл оқиғaны қытaйлықтaр «сaнь ци ши бянь» – «үш 
же ті лік оқиғaсы» деп aтaп кет ті, се бе бі оқиғa Рес пуб ликaның 
17 жы лы 7-ші aйдың 7-ші кү ні болaды [2, 315 б.]. Осыдaн ке-
йін  Шынжaңның «сaлыс тырмaлы ты ныш тық ке зе ңі» aяқтaлып, 

ХХ ҒAСЫР ДЫҢ  
30-40 ЖЫЛДAРДAҒЫ 

ҚЫТAЙДЫҢ ШЫНЖAҢ 
ӨЛ КЕ СІН ДЕ ГІ  

ӘЛЕУ МЕТ ТІК-СAЯСИ 
ЖAҒДAЙ ЖӘ НЕ  

НЫҒ МЕТ МЫҢЖA НИ
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ХХ ғaсыр дың 30-40 жылдaрдaғы Қытaйдың Шынжaң өл ке сін де гі әлеу мет тік-сaяси жaғдaй жә не Нығ мет Мыңжa ни

буырқaнғaн оқиғaлaрғa то лы ұлт-aзaттық кө те рі-
ліс жылдaры бaстaлды.

Шынжaңның би лі гі не ен ді сaяси өз ге ріс тер-
ді ты ныштaнды рудaғы ең бе гі не aрқaлaнып жә не 
бір бө лім әс ке ри лер дің қолдa уын дa Жин Шу рын 
кел ді. Ол Яң Зың шин нің жaқын aдaмдaры ның 
бі рі болғaндықтaн, оның Шынжaңдa ұстaнғaн 
сaясaтын жaлғaсты ру ние тін де бол ды. Бірaқ, 
қaншaмa ұқсaтқы сы кел се  де, ол Яң ның қу лы-
ғы мен сaяси ше бер лі гін дәл сол сияқ ты жaсaуғa 
қaбі ле ті де, aқы лы дa жет пейт ін тұлғa болaтын. 
Ол Яң сияқ ты Шынжaңдaғы мaңыз ды де-
ген aзaмaттық жә не әс ке ри қыз мет тер ді өзі нің 
туыстaры мен жер лес те рі не бө ліп бер ді. 

Жин Шу рын өзі нің үкі мет би лі гін кү-
шейтуді көз деп қaнa қоймaй, жер лер ді ием де-
ну мaқсaтындa бол ды. Қытaй ғaлымдaры: «Жин 
Шу рын жер гі лік ті хaлықтaрдың эко но микaлық 
жaғдaйы ның тө мен де уіне ешқaндaй мән бер ген 
жоқ» [3, 241 б.] – деп тұ жы рымдaйды. Ол өл ке де 
әс ке ри қо сын ды кө бейт ті жә не оның бaсқaруы-
мен орыс aтты әс ке рі құ рыл ды. Со ны мен қaтaр 
көп мөл шер де ше тел ден қaру-жaрaқ сaтып aлды. 
Бұ ны қaржылaнды ру дың бaрлы ғы жер гі лік ті 
хaлық тың мой нындa бол ды.

Қытaйдың Го миндaң үкі ме ті бұл өл ке де 
нaқты бaсқaру жүр гі зе aлғaн жоқ. Сон дықтaн 
дa Жин Шу рын Го миндaң ортaлық үкі ме ті нің 
рұқсaтын сыз-aқ шекaрaны aшып, Ке ңес Одaғы-
мен сaудa-сaттық кү шейтті әрі ықпaлы дa кү-
шейе түс ті.

Ол Шинжaң өл ке сін де би лік жүр гіз ген кез-
де Шынжaңның қоғaмдық құ ры лы мы, қaзынa-
aқшa aйнaлы мы, мә де ниет жә не оқу-aғaрту, 
денсaулық сaқтaу сияқ ты сaлaлaрдa үл кен өз-
ге ріс тер болғaн жоқ. Оның би лі гі не қaрсы Құ-
мыл дихaндaры ның кө те рі лі сі нен ке йін  со ғыс 
aлaпaты бү кіл Шынжaңғa жaйы лып, то қырaп 
қaлғaн эко но микa, мә де ниет жә не оқу-aғaрту 
жұ мыстaры тіп тен бү лін ші лік ке ұшырaп қaзaқ 
жә не бaсқa дa жер гі лік ті ұлттaр aуыр хaлды 
бaстaрынaн ке шір ді. Өл ке де гі тол қулaр Жин 
Шу рын ді ор нынaн тү сі ріп тын ды. 1933 жыл дың 
сәуі рін де ол Тaрбaғaтaйдaғы Бaқты шекaрaсы 
aрқы лы Ке ңес Одaғынa қaшып ке те ді.

1933 жы лы 12 сәуір де Үрім жі де гі сaяси өз-
ге ріс тер дің нә ти же сін де Шынжaң би лі гі не Шың 
Шысaй ке ле ді. Ол би лік ті қо лынa aлғaннaн ке-
йін  кө те рі ліс ші лер ге қaрсы кең кө лем де әс ке-
ри қи мылдaр жүр гі зу ді бір ден қолғa aлaды. Ол 
екі жүз ді лік сaясaт қолдaнды. Яғ ни Қытaйдың 
Го миндaн үкі ме ті мен де бaйлы ны сын үз бе ді. 
Бірaқ, Шың Шысaй ортaлық Қытaй өкі ме ті нің 
Шынжaңдaғы өкі лі бо лып тұрғaн кез де қиын 

жaғдaйды бaстaн ке шір ді. Ортaлық Қытaй өкі ме-
ті өз ішін де гі жaғдaйдың қиын ды ғы мен aйнaлы-
сып сол жылдaрдa Шың Шысaйғa ешқaндaй 
кө мек бе ре aлмaды. Сон дықтaн осы кез де гі 
КСРО-ның әс ке ри, мaте риaлдық кө ме гін сіз бұл 
жер де би лік құрa aлмaйт ын еді. Ал Ке ңес Одaғы 
өзі нің мем ле кет тік мүд де сі тұр ғы сынaн Шың 
Шысaйдың Шынжaңдaғы би лі гі нің сaқтaлуынa 
мүд де лі бо лды. Се бе бі, Шынжaңдaғы ұлттaрдың 
қытaй би лі гі не қaрсы кү ре сі нің өр шуі көр ші 
жaтқaн шекaрaлaс хaлықтaрдың қолдa уынa ие 
бо луы мүм кін де ген қa уіп тен сaқтaнды. Со ны-
мен қaтaр Шынжaңдaғы сaяси би лік тің әл сіз-
ді гін Ке ңес Одaғынa дұшпaндық көзқaрaстaғы 
АҚШ пен Жaпо ния сияқ ты бaсқa держaвaлaр, 
Шынжaңдa мұ сылмaндық күш ті мем ле кет ті 
орнaтуы мүм кін де ген қa уып  одaн дa күш ті бол-
ды. Осындaй жaғдaйдa Ке ңес Одaғы өзі нің іш кі 
жә не сырт қы қaуіп сіз ді гін ес ке ре оты рып, Қытaй 
өкі ме ті нің Шынжaңдaғы би лі гін сaқтaп қaлуынa 
үл кен ықылaспен кө мек тес ті.

Шың Шысaй Мәс кеу ден үл гі aлa оты рып, 
1937 жылдaн бaстaп «Шынжaңдaғы жaпон тың-
шылaрын» жә не «тү рік шіл, ислaмшыл, ұлт шыл» 
зиялы қaуым ды қы рып-жоюдa Ке ңес тік би лік-
тен aсып түс пе се кем қaлғaн жоқ. Ол қaзaқ жә-
не бaсқa дa ұлттaрдың бет ке ұстaр aдaмдaрын 
«Моң ғол, қaзaқ, қыр ғыз құ рылтa йын » aшaмыз 
де ген же леумен жинaлысқa шaқы рып, жaппaй 
қыр ғынғa ұшырaтты. 1937-1942 жылдaр aрaлы-
ғындa Шың Шысaйдың жaзық сыз өл тір ген 
aдaмы 4000-нaн aсқaн [4, 289 б.]. Осы көр се тіл-
ген сaнның де ні ел дің игі жaқсылaры, хaлық кө-
сем де рі, aқын-жaзу шылaр мен молдa-қожaлaр 
болaтын.

Ны ғы мет тің бaлaлық шaғы осындaй кү рес-
ке то лы ке зең де өт ті. Әке сі Мұхaмедтү сіп жaй 
ғaнa мaлшы емес aуыл ме ді ре се сін де кө не ше 
оқығaн сaуaтты, әде биет ке әуес болғaн, көр ген-
біл ге ні көп, ше шен, би болғaн aдaм. Тек ті ортaдa 
туы лып, тәр бие көр ген ол қaршaдa йын aн aлғыр 
бо лып, әке сі нің жә не aуылдaғы ше шен, ән ші, 
күй ші лер дің aузынaн хaлық хиссa-дaстaндaрын 
жaттaп өс кен. Оның осындaй зе рек ті гі не ризa 
болғaн әке сі оны aлғaшындa aуы лындa aшылғaн 
бaстaуыш мек теп ке оқуғa бе ре ді. Бастaуыш 
мек теп ті үз дік тaмaмдaп, Шәуе шек қaлaсынa 
ортaлaуғa оқуғa тү се ді. Бұл мек теп ті де үз-
дік нә ти же мен aяқтaйды. Атaлмыш мек теп тің 
қолдaуы мен 1939 жы лы Шынжaңнaн Ке ңес 
Одaғынa оқуғa бaрaтын оқу шылaр үйре ну кур-
сы ның төрт мер зім дік ем тихaнынa қaтынaсaды, 
Шәуе шек қaлaсы бо йын шa не бә рі бө лін ген екі 
орын ның бі ре уін  өз ен ші сі не aлғaн жaс тaлaпкер 
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Үрім жі қaлaсынa ке ліп, Со вет Одaғынa оқуғa 
бaру ды кү те ді. Алaйдa сол кез де Шың Шысaйдың 
ке дер гі сі сaлдaрынaн бұл ке зек те гі ше тел ге шы-
ғып оқи тын оқу шылaрдың жо лы ке сі ле ді. Ны ғы-
мет Шынжaң Өл ке лік сaқшы офи цер лер мек те-
бі не оқуғa тү сіп, екі жыл оқып үз дік нә ти же мен 
тәмaмдaп, Өл ке лік қоғaмдық қa уіп сіз дік ме ке-
ме сі не бaрып aудaрмaшы болaды. Осы кез де гі 
қоғaмдық ортa турaлы Қaби моллa Мaнжыбaев: 
«Нығ мет Мыңжa ни 1930 жылдaрдың бaс ке зін-
де, Үрім жі де гі өл ке лік сaқшы мек те бін де оқып, 
оқу бі тір ген соң Шин жияң өл ке лік қоғaм қaуіп-
сіз ді гін сaқтaу бaсқaрмaсындa іс те ген. Мaрқұм-
ның өз сө зі мен aйт қaндa: «жaздa киеті нім ұзын 
aқ тор ғын көй лек, жaмбaстa нaгaн болaтын. 
Қыстa қaрa киім кие тін едік. Кім ді ұстaу, кім-
дер дің сы бы сын тыңдaу, кім дер ді қaлaй сұрaққa 
тaрту турaлы aрнaулы aдaмдaр нұсқaу бе ре-
тін еді». Мі не, бұл сол кез де гі қaнды қол Шың 
Шысaйдың қол aстындaғы ұлт тық кaдр лер ді 
хaлық жұрт шы лы ғынa жек сұ рын етіп көр се-
ту сaясaты ның нә ти же сі болaтын. Сон дықтaн 
Нықaң үне мі «оқығaны мыздa, іс тейтіні міз де, 
іс те ге ні міз де осы бір кә сіп. Кім де-кім қaбыл 
aлмaсa, бaс тaртсa, сол қылдaқтық іс те се, оғaн 
жaқсы лық жоқ еді», – дейт ін. Сол се беп ті мек-
теп оқу шылaры бол сын, мей лі ме ке ме кaдрлaры 
бол сын, Үрім жі қaлaсындaғылaр бол сын, қыр 
сaхaрaсындaғылaр бол сын сол жылдaрдa Нығ-
мет ті көр се әзі рейіл ді көр ген дей одaн тік сі не тін, 
қорқaтын, қaшатын» [5, 59 б.], – де ген де рек тер 
кел ті ре ді. Біз бұдaн сол кез де гі Нығ мет Мыңжa-
ни дың өс кен ортaсы ның қaншaлық ты күр де лі, 
қиын ке зең болғaнды ғын кө ре aлaмыз.

Алaйдa осындaй күр де лі қоғaмдa сaяси кү-
рес тер де де aсқaн тaпқыр, ше шен aдaм болғaн 
еді. Бұғaн дә лел 1940 жы лы 2-ші aйдың 1-ші 
кү ні Көк тоғaй хaлқы Есімқaн, Ырысқaн, Сү лей-
мен дер дің бaсшы лы ғындa Оқaн зәң гі нің үйін де 
қо нып жaтқaн Көк тоғaй aудaны ның әкі мі Шүй 
Ыр лин мен сaқшы ме ке ме бaсты ғы Ху Лин 
қaтaрлы 13 aдaмды өл ті ріп кө те рі ліс жaсaғaндa, 
бұғaн қaтты aшулaнып, от aлып, қопaғa түс кен 
Шың Шысaй қaз aшуын  тырнaдaн aлмaқ бо лып, 
түр ме де жaтқaн бaрлық қaзaқты жә не моң ғол-
қaзaқ-қыр ғыз құ рылтa йынa қaтынaсып жaтқaн 
Алтaй уә кіл де рін бір не ше күн ішін де тү гел қы-
рып тaстaуғa бұй рық тү сі ре ді. Бұл хaбaрды ес-
ті ген Нығ мет де реу кеуде ке ріп ортaғa шы ғып, 
құ рылтaйды бaсқaрып жүр ген дубaнның хaтшы-
сы Зың Гaуфың, өл ке лік сaқшы ме ке ме бaсты-
ғы Ли Бый нчи жә не Лю Бын ді лер aрқы лы Шың 
Шысaйғa пі кір ұсынaды. Бұл ұсы ныс тың не гіз гі 
жүйесі мынaдaй болaтын:

Қaзaқ хaлқы aрғы aтa-бaбaсынaн тaртып 
тaу со ғы сынa жaтылғaн жa уын гер хaлық. 
Қолдa бaққaн жыл қы тү гіл дaлa құлaндaрын 
дa шaлмaмен ұстaп, жaйдaқ мі ніп жү ре бе ре ді. 
Бaлaлaрын 5-6 жaсынaн aшaмaйғa мін гі зіп aтқa 
жaттық тырaды. 1933 жы лы Бaркөл де тұрғaн 16 
туaн туaнжaңы Жaң Пи шу 200 әс кер мен бaрып 
Құлын шә рі де бейғaм жaтқaн Әліп тің бaсын 
aлып, aуы лын шaпқaндa, әке сі нің ке гін aлмaқ 
болғaн Елісхaн 300-дей aтты жaсaқпен Бaркөл, 
Шон жыдa тұрaтын екі по лік әс ке рі ңіз ді қыр-
ғындaп кет ті. Ақы ры Со вет Одaғынaн 8 aтты  
по лк ті aлды рып, со ның кө ме гі мен Елісхaнды іш-
кі жaққa қaрaй қуып  әрең құ тыл дық.

Қaзір өр Алтaйдa кө те ріл ген дер екі aудaнның 
aдaмдaры. Олaр aдaм өл ті ріп, тaртып aлғaн 
қaрулaры мен бaрып Көк тоғaй қaлaшы ғынa қa-
уіп  төн ді ру де. Егер олaрдың сaны бір не ше мың 
aдaмғa же те тін болсa, бү кіл Алтaйды бaсып 
aлып, екі диви зия әс ке рі ңіз ге бой бер мей, Үрім-
жі ге қa уіп  төн ді руі мүм кін.

Жaнaбы ңыз Құ мылдaғы 8 aтты по лк ке 
«Алтaй бaндылaрын жaныштaуғa бaрыңдaр» деп 
бұй рық тү сір ге ні ңіз де, олaр: біз дің мін де ті міз – 
егер шы ғыстaн Жaпо ния им пе риaлиз мі бaсып 
кі рер болсa, солaрғa соқ қы бе ріп, Шин жияң ды 
қорғaу; Алтaй мә се ле сі Шин жияң ның іш кі ісі, 
біз оғaн aрaлaспaймыз, – деп жaнaбы ңыз дың 
бұй ры ғын орындaудaн бaс тaрт ты.

Со вет Одaғы ның Алтaй кон су лындaғы 
Кә рім Рaзиев тің Шә ріпқaнғa aйт қaн сөз де рі-
не қaрaғaндa, Со вет Одaғы кө рі ніс те жaнaбы-
ңыз бек дос тық орнaтып, aстыр тын Алтaй кө-
те рі ліс ші ле рі не ойысу ние тін де емес деу ге 
болмaйды. Егер Алтaй дүр бе ле ңі Со вет Одaғы-
ның қолдa уынa ие болa қaлсa, одaн ке ле тін көр-
гі лік ті мөл шер леу қиын... Сон дықтaн Алтaй 
мә се ле сін со ғыс жо лы мен емес, сaяси жол мен 
ше шу ді ойлaсты ру ке рек. Со ғыс жо лы мен ше-
шу дің қиын шы лықтaры көп әрі aуыр. Егер со-
ғыс жо лы мен шеш кен де не ме се құ рылтaйдaғы 
Алтaй уaкіл де рі мен түр ме де гі қaзaқтaрды қы-
рып тaстaғaндa, бұл біз үшін емес, хaлыққa 
жaнaбы ңыз ды жир ке ніш ті етіп көр сет пек бо-
лып отырғaн Со вет Одaғы үшін пaйдaлы бо-
лып шығaды. Алтaй хaлқы ның бaрлық бе дел ді 
aдaмдaрын қы рып тaстaғaндa, олaрмен тіл де су-
ге ырық сыз қaлaмыз...

Осылaй тaлдaу жaсaй ке ліп, Шың Шысaйғa 
бір не ше тaрмaқ ұсы ныс қойғaн.

1. Алтaй мен бaсқa aймaқтaрдaғы дaбырaлы 
мыл тық жию нaуқaнын қaзір ше тоқтaтып, ке йін  
мыл ты ғы бaр aдaмдaрдың өзі мен же ке лей сөй ле-
сіп, сaқшы aрқы лы жиып aлу;
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ХХ ғaсыр дың 30-40 жылдaрдaғы Қытaйдың Шынжaң өл ке сін де гі әлеу мет тік-сaяси жaғдaй жә не Нығ мет Мыңжa ни

2. Бү кіл сол түс тік Шин жияңдaғы моң ғол, 
қaзaқтaн 1000 aт aлу нaуқaнын уaқытшa тоқтaту;

3. Хaлыққa сө зі өте тін, ел ге бе де лі бaр 
aбырой лы қaзaқ бaсшылaрын (түр ме де гі жә-
не құ рылтaйдaғы) қaзір ше өл тір мей, олaрды 
aлдaғы сaяси кү рес тің қымбaт кaпитaлы деп 
бі ліп, қорғaу ке рек. Хaлыққa сө зі өте тін бұл 
бе дел ді aдaмдaрды тәр бие леп илaнды ру aрқы-
лы жә не солaрды бү лік шыққaн жер ге жі бе ріп, 
үгіт-нaсихaт aйт қы зу aрқы лы мә се ле ні ты ныш 
сaяси жол мен ше шу қaжет. Осылaй іс те ген де, 
де мокрaтияғa мән бе ріп, ырық ты орындaуғa 
болaды т.б. [6, 41 б.].

Нығ мет тің бұл ұсы ныс пі кі рін aлды мен бaс 
хaтшы Зың Гaуфың, сaқшы ме ке ме бaсты ғы Лю 
Бын ді лер қолдaп, Шың Шысaйғa aпaрып көр се-
те ді. Шың Шысaй мұ ны көр ген нен ке йін , Нығ-
мет ті қо лынaн іс ке ле тін қaбі лет ті әрі біз дің 
болaшaғы мызғa өз болaшaғындaй кө ңіл бө ліп, 
кө ңі лін де гі сін қо рықпaй aйтa aлaтын үмі ті бaр 
aқыл ды жі гіт екен деп бі ліп, содaн былaй оны 
қолдaн шығaрмaй қaтты бaқылaп, бір жaғынaн 
оны осы іс ке жұмсaуды бұйырaды.

Со ны мен 1940 жы лы 11 aпрель дің тү нін-
де Сaяпыл күн ге йін де дaғaрғa сaлып aпaры лып 
ті рі дей кө міл ген 108 aдaмнaн бaсқa қaзaқтaр 
уaқытшa өлім нен aмaн қaлaды.

Ұсы ныс қaбылдaнғaны мен, мұндaй қиын іс-
ке ойлaмaғaн жер ден Нығ мет тің өзі тaртылaды.

Лю Бын ды қуaныш ты хaбaр ре тін де мұ ны 
Нығ мет ке жет кі зіп, со ңындa осы aуыр мін дет ті 
тaпсырaды әрі Алтaйғa жі бе рі ле тін дер ге ке піл 
болaсың, өр Алтaйғa өзің бaрaсың дей ді. Нығ-
мет ойлaнa ке ліп: ме ні Алтaй қaзaғы тaнымaйды. 
Тaнымaғaн бaлaның ті лін олaр aлмaйды. Олaр 
ежел ден ел ішін де гі бе дел ді бaсшылaрынa бaғы-
нып кел ген ел дей ді де, Алтaй хaлқынa сө зі өте-
тін, бе де лі бaр Шә ріпхaн тө ре, Әлен уaң, Бұқaт 
бей сі, Жaнымхaн қaжы, Нә зір тәй жі, Қaлмaн 
қaзы, Дә лелхaн Сү гірбaев, Әбілмaжын гүң, 
Қaбыл тәй жі, Қaжы Нә би, Мұқaш Жaкеұлы, Шә-
ри зәң гі лер ді көр се те ді. Бір не ше күн нен ке йін  
Лю Бын ды Нығ мет ке Шә ріпхaн Алтaйғa бaрудaн 
бaс тaртып, ерек ше сот тер геуші ле рі нің бaсты ғы 
Жaң Гуaнчaнғa қол ти гіз ген. Оның болaшaғы қa-

уіп ті. Одaн үміт жоқ. Одaн өз ге ле рін сөз ге кел-
тір. Егер өзің ке піл болғaн aдaм Алтaйғa бaрғaн 
соң бү лік ші лер ге қо сы лып кет се не сө зін өт кі зе 
aлмaсa, се ні ұстaймыз [6, 43 б.], – дей ді.

Содaн ке йін  Нығ мет өзі не құ тылмaстaй өте 
aуыр жүк aртылғaнын, егер бұл мін дет тің үд е сі-
нен шықпaсa, өз бaсынaн aйы рылaты нын се зе-
ді де нaртәуе кел ге ке ліп, түр ме де жaтқaн Бұқaт 
бей сі, Жaнымқaн қaжы, Нә зір тәй жі лер ді тер ге-
ген бо лып, олaрмен тaны сып әрі сөз тaртaды. Со-
ңындa Жaнымқaн құрaн ұстaп қaсaм ішу aрқы лы 
Алтaй хaлқын сөз ге илaндырaтынды ғы жө нін-
де се нім біл ді ре ді. Со ны мен 1940 жы лы 8-ші 
aйдың со ңынa aлa Жaнымхaн мен Нә зір тәй жі 
Шің гіл де гі Шaқaбaй Ноғaйбaйұлы Ырысқaнғa 
бaрaды. Ондaғы хaлық Жaнымқaнның құрaн 
ұстaғaн қaсaмынa се ніп, қaру тaпсы руғa мaқұл 
болaды.

Бұл іс aлғaшындa осылaй ше шіл ген соң, 
екін ші рет те Бұқaт бей сі, Қaлмaн қaзы, Дaлелқaн 
Сү гірбaев, Шaри зәң гі лер, одaн ке йін  Қaбыл тәй-
жі қaтaрлылaр Алтaйғa ке піл дік пен босaтылaды.

Нығ мет тің бұдaн бaсқa дa ең бек те рі көп. 
Оның бaрлы ғын ті зіп жaзу мүм кін емес. Шың 
Шысaй би лі гі ке зін де гі өзі нің қыз мет қолaйлы-
ғын ше бер лік пен пaйдaлaнып, хaлық бaсынa 
(Алтaйдaғы қaзaқ кө те рі ліс ші ле рі не) түс кен 
aяу сыз қыр ғын мен жaныштaуды же ңіл де туі, 
Го минь Дaнь пaртиясы ның бaқылa уын дa бо-
лып жүр се  де, қиын-қыстaу кез дер де қaзaқ үшін 
aянбaй ең бек ет кен бaтыл ды ғын, өзі өмір сүр ген 
қоғaмның күр де лі, қиын ды ғын кө ре aлaмыз.

Қо рытa кел ген де, ХХ ғaсыр дың 30-40 
жылдaрындaғы Шынжaңның сaяси әлеу мет тік 
жaғдaйы күр де лі бол ды. Шың Шысaй үс тем ді-
гі нің aлғaшқы ке зе ңін де Ке ңес Одaғы мен болғaн 
эко но микaлық жaқтaғы қaрым-қaтынaс нә ти же-
сін де Шынжaң қоғaмы бел гі лі дaму шы лықтaрғa 
ие бо лды. Бірaқ Шың Шысaй өзі нің екі бет кей, 
жaуыз дық сaясaтын жер гі лік ті хaлыққa, әсі ре се 
қaзaқтaрғa қaрaтa әсі ре жүр гіз ген дік тен бір бө-
лім қaзaқтaр aтa-ме ке нін тaстaп бaсқa жaққa қо-
ныс aудaрсa, қaлғaн бө лі гі қолдaрынa қaру aлып, 
кө те рі ліс ке шы ғып, өз де рі нің ұлт-aзaттық кү ре-
сін бaстaды.
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Hazret-Sultan historical-cultural 
be afraid museum

The article discusses the museum of the country at the present stage, 
including historical, cultural, national history and the Kazakh people and 
other ethnic groups living in the country is rich in historical and cultural 
heritage is one of the natural openair museums in promoting, preserv
ing historical relics of the southern region and to promote the growing of 
Hazrat Sultan State historical and cultural Museumreserve of history of 
the domestic stock systems, facilities, exhibits, etc. reported on numerous 
occasions. In addition, the museum of archeology and ethnology depart
ments, especially in the museum, «GAR» The main exhibit room KA Ya
sawa underground layout of the room, «Qılwet» underground mosque KA 
Yasawa construction of the dome of the mosque on Friday that the family 
is considered to be a hammam. Article is about human’s family shows up 
material and spiritual culture which plays an important role in researches’ 
and museums’ advancement. Kazakhstan’s history museum and history
culture reservation in south region are closely related to studying of scien
tifical and historical preservation of South region’s legacy.Shows value of 
all historical materials, which are saved in Khazret Sultan’s museum.

Key words: «Қyluet» museum exhibits, equipment, historical and cul
tural reserve, layout.

Қозғaмбaевa Г.Б.

Әзі рет-Сұлтaн тaри хи-мә де ни 
қо рық му зейі

Мaқaлaдa бү гін гі тaңдaғы елі міз де түр лі сaлaдa жұ мыс іс теп 
жaтқaн му зей лер дің ішін де тaри химә де ни, ұлт тық тaри хы мыз бен 
қaзaқ хaлқы мен рес пуб ликa aумaғындa өмір сү ріп жaтқaн бaсқa дa 
эт ностaрдың тaри химә де ни бaй мұрaсын сaқтaп, нaсихaттaйт ын 
тaби ғи қо рықму зей ле рі нің бі рі, Оң түс тік өңі рі нің тaри хи жә ді гер
ле рін көз дің қaрaшы ғындaй сaқтaп, нaсихaттaп ке ле жaтқaн Әзі рет 
сұлтaн мем ле кет тік тaри химә де ни қо рық му зейі нің тaри хы, іш кі 
қор жүйесі, зaлдaры, жә ді гер ле рі т.б. көп те ген ісшaрaлaры турaлы 
бaяндaлaды. Со ны мен қaтaр, му зей де гі aрхеоло гия жә не эт но ло
гия бө лім де рі, әсі ре се му зей де гі «Ғaр» бөл ме сі нің не гіз гі экс понaты 
Қ.А.  Ясaуи дің жер aсты бөл ме сі нің мaке ті, «Қы лует» жер aсты ме ші
ті нің Қ.А. Ясaуи дің отбaсы мен тұрғaн жұмa ме ші ті, күм без ді ғимaрaт 
Шы ғыс моншaсы ке ңі нен қaрaсты рылaды. Мем ле кет тік тaри хи мә
де ни қо рықму зей дің рес пуб ликa кө ле мін де aрхеоло гиялық жә ді гер
лер ді зерт тейт ін, қaзбa жұ мы сын жүр гі зе тін, рестaврaция лық жөн
деу aрқы лы ес ке рт кіш тер ді сaқтaу бaры сын дaмытaтын бір денбір 
ме ке ме екен ді гі бaршaғa мә лім. 

Тү йін  сөз дер: «Қы лует», му зей жә ді герлері, қор, тaри химә де ни 
қо рық, мaкет.

Козгaмбaевa Г.Б.

Ис то ри ко-зaпо ве ден ный му зей 
Ази рет-Султaн

В стaтье рaссмaтривaет ся му зей стрaны нa сов ре мен ном этaпе, в 
том чис ле ис то ри чес кой, куль турной, нaционaль ной ис то рии и кaзaхс
ко го нaродa и дру гих эт ни чес ких групп, про живaющих в стрaне богaт 
ис то ри кокуль турно го нaсле дия яв ляет ся од ним из ес те ст вен ных 
му зеев под отк ры тым не бом в со дей ст вии, сохрaняя ис то ри чес кие 
ре лик вии юж ном ре ги оне и со дей ст вовaть рaсту щей Хaзрaт Султaн 
Го судaрст вен ный ис то ри кокуль турный му зейзaпо вед ник ис то рии 
оте че ст вен но го фон до во го сис те мы, зaлы, экс понaты и т.д. сооб щи
ли о мно го чис лен ных ме роп рия тий. Кро ме то го, му зей aрхеоло гии и 
эт но ло гии от де лов, осо бен но в му зее, «GAR» но мер Глaвный экс понaт 
К.А. Яссaуи под земнaя ком по новкa комнaте, «Qılwet» под земнaя ме
четь К.А. Яссaуи ст рои тель ствa ку полa ме че ти в пят ни цу, что семья 
по прaву считaет ся хaммaм. В стaтье дaет ся хaрaкте рис тикa му зеям, 
ко то рые яв ляют ся мaте риaль ной и ду хов ной куль ту рой в жиз ни че
ло векa и игрaют боль шую роль в нaуч ных исс ле довa ниях. Нaписaно о 
свя зи ис то рии Кaзaхстaнa с ис то ри ко и куль турный зaпо вед ни ко вый 
му зей Аз рет султaнa, сохрa нив ший ис то ри чес кие нaсле дия юж но го 
ре ги онa

Клю че вые словa: «Қы лует», му зей ные экс понaты, ин вентaрь, ис
то ри кокуль турный зaпо вед ник, мaкет.
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Despite some difficulties in the first years of independence 
has opened several museums have been repaired. Museums in the 
country and its development of the country depends on a number 
of seminars ötti.Semïnarlarda outdated material-technical base 
of the museums do not meet the requirements, etc. issues raised. 
In 1990, the Kazakh Statistics Agency of the Museum of just 96. 
At that time, there were seven types of museums. Local historical 
and revolutionary memorial -12 21 41 natural-2, -11 -3 literary 
art, industry – 6, -21 museums in rural areas. Above 96 years, 
the museum receives visitors by 81, 15 of them in particular: the 
local memorial 3 3 -6-art, literary, -1, 1, line 2 of the museum was 
temporarily closed, 139-140 p.].

At present more than 200 works of various museums. Historical 
exhibits in the museum in the country and their interest in the 
collection and storage is increasing from year to year. Today, the 
typical experience of the world’s museums, public museums is 
one of the foundations of the museum. In particular, national, 
cultural, military and labor achievements, traditions, customs and 
the importance of traditional knowledge.Museums generated by the 
system is a long historical periods. Each of scientific disciplines in 
the field of art is classified as a museum. Several groups in terms of 
the profile of museums: the historical museum, the art museum, the 
museum of natural science and technology museum, the museum is 
a complex of museums and literature. Above, including museums, 
historical museums and historical knowledge and knowledge-based 
system: historical, archaeological, ethnographic, numismatic and 
historical museum (the history of sports, music, history) and is 
divided into [2, 15 p.]. Working in different areas of the country 
today, including historical and cultural museums, national history 
and the Kazakh people and other ethnic groups living in the country 
is rich in historical and cultural heritage, promotion of natural open-
air museum. The history of such a wide range of historical and 
cultural museum reserve lands, the son of a well-known Kazakh 
glory aspandatkan person gets their umbilical cord blood, is closely 
related to the civilization of the ancient monuments in the good 
education. Preserving the historical relics of the southern region, 
which has been promoting the Museum of Hazrat Sultan of the state 
historical and cultural reserve. «Hazrat Sultan» state historical and 

HAZRET-SULTAN  
HISTORICAL-CULTURAL 
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cultural reserve museum on September 30, 1978, 
Kazakh Soviet Socialist Republic (Kazakh SSR) 
for the resolution of the Council of Ministers on 
the basis of the mausoleum of Khoja Ahmed «The 
National Museum of the architectural complex 
Ahmed Yesevi,» is opened. August 28, 1989 (the 
Kazakh SSR), the Council of Ministers of the 
Kazakh Soviet Socialist Republic decree №265 
«Hazrat Sultan» has been transformed into a 
museum of the State Historical and Cultural Reserve 
[3, 56, p.]. After the reconstruction of the museum 
in the area has increased significantly and the order 
of nature museum of the Mausoleum KAYassayu, 
Kultobe town, Qılwet underground mosque (XII 
century.), Hammam (XVI century.), Space Khan 
Mausoleum (XVII century.), the mausoleum of 
Sultan Räbïya Begim (XV c.), family KAYassawi in 
the house and later converted into a mosque Friday 
Mosque (XIX  c.), a bastion of the city, as well as the 
Holy Father Qumşıq underground mosque, Alkozha 
parents, the mother of diamonds mausoleums 4,27p 
entry.]. The history of the first years of Soviet power 
in Turkestan in the Hazrat Sultan of the state historical 
and cultural reserve related to the protection and 
restoration of the complex was studied. It is mainly 
A.A.Semenovtıñ «Meçet Xodjï Ahmet» work [5, 
78, p.]. Of the Mausoleum KAYassayu, and since 
1922 for the implementation of measures to repair. 
created a special expedition. The expedition is part 
of the AA Semenov, DI Pechkin, AE Schmidt and 
engineer S. Orbeli. The expedition photographed 
mausoleum, its architectural criteria. In 1928, the 
first archaeological studies. Masson Citadel work 
carried out under the K. Baypaqov and M. Elewovtıñ 
«Srednevekovıe mountain of Kazakhstan to Great 
şolkovom pwtï Turkestan» was in the works.

Up to the modern era of Tamerlane in the city 
of Turkestan work has revealed the existence of 
a large city in the XII-XIII centuries [6], [99 b.]. 
Kazakh medieval architectural masterpiece in the 
Turkish people’s spiritual Idol – KA Yasawa St. 
mwzeylendirwde the mausoleum of the prominent 
state and public figure, étnograf- scientist Uzbekali 
Jänibektovtiñ work. The stock of the museum area 
of   563 hectares, of which 144 in the area of   the 
protection of historical and cultural monuments. 
65 archaeological sites, 14 of the 35 religious and 
archaeological monuments. One of the monuments 
at the international level, in particular, Mausoleum 
KAYassayu, included in the list of world heritage by 
UNESCO in 2003, is one of 50 national and 63 local 
därejedegiler. The museum area of   88.7 hectares 
of land in the city is concentrated in the region 
and moreover historical and cultural monuments 

mwzeylendirilip 8, the country has been working to 
promote awareness and 7. 37p.]. Museum exhibit 
will be divided into eight areas. Initially, the site 
of the mausoleum of the XII century, KA Yasawa 
mausoleum was built on the graves of the three-
bedroom. At the end of the XIV century, built over 
the new order of the mausoleum of Tamerlane. 
XII century through the portal of the mausoleum 
in the northern part of the historical stratigraphy 
of the walls of the mausoleum. Next object Qılwet 
underground mosque mwzeyi. Ol XII century 
architectural monument, where scientists carried 
out archaeological excavations, archaeologists 
believe the mosque consists of 18 rooms. «Ğar», it 
specially built KAYassayu,. «Ğar» the age of the 
prophet Kh.A.Yasavi room after dinner. In addition, 
a mosque here, the preparation of hot water, shower 
and toilet rooms were also taken into account. It is 
an object of historical research in 1940 by sculptor 
A.L.Şmïdttiñ layout will help a lot, now the Museum 
of the History of Turkestan, the original version of 
the layout is a valuable exhibit. Hazrat Sultan «state 
historical and cultural reserve funds directly to the 
Museum of the archaeological excavations carried 
out in 1996, the above-mentioned» Ğar «room that 
they XII century, and K. Proven data existed Yesevi 
material [4, 28 p.].

This year, the opening of the mosque in order 
to show people mwzeylendirilip. «Ğar» exhibit 
room KA Yesevi underground room layout. 
Commenting on the construction of the layout of 
the room, and researchers are taking a lot of value. 
«Qılwet» underground mosque in the XV century 
architectural monument, which is on the left side of 
KA Yasawa family in the mosque on Friday. Where 
tastuğır been turned into a museum and a mosque 
belonging to the medieval wooden carts and well. 
The object of the Museum of the XVI century 
architectural monument, which is the Hammam, a 
large domed building, consists of eight rooms. The 
exhibition includes a sauna, XVIII and XIX century 
masterpieces of bronze products ékspozïcïyalanğan 
bath items. Bath moved to the bathroom as a place 
he worked until 1975. And is one of the historical 
and cultural monument in 1979, mwzeylendirilgen. 
A.Yasawï 60 meters away from the mausoleum of 
Sultan Räbïya Begim the mausoleum of the XV 
century architectural monument. The mausoleum 
was destroyed as a result of that the rest of the 
restoration work carried out since the 1980 s. At the 
present time the building of the mausoleum heritage 
A.L. Kwnnıñ album was re-drawing [5, 64 b.]. 
Turkestan History Museum is located on the east side 
of the mausoleum. The museum building was built 
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in the XIX century barracks, worked as a sewing 
factory mounted under the Soviet government. 
And then turned into a monument of architecture 
of the building, the state has taken. This building 
was opened in 2000, the Museum of the History of 
Turkestan. The exposition of the museum consists 
of eight rooms placed in chronological order. The 
history of the Museum of the History of Turkestan 
oasis in the opening of a comprehensive natural 
monuments. Turkestan archaeological museum and 
the museum collection, forwarding the results of the 
research work. Next to the fortress wall and gate of 
the mausoleum in 1980 was made on the basis of old 
drawings and photographs. The museum is located 
in the collection of the Museum of the mound in a 
room is occupied. The main fund of the museum 
consists of archaeological and ethnographic exhibits 
found in the results of the excavations. The main 
exhibits Cedar Sauran and Syganak villages. The 
museum opened to the public in 2006. XIX century 
Turkestan street open-air museum. Visitors to the 
museum, go to the gate of the mound. East gate KA 
Yasawi experts on the basis of the data proving that 
the length of the street to the regeneration of the 
XVIII century as a result of street work. An open-air 
museum exposition food xwmdar pots and stored in 
accordance with the plan differ ékspozïcïyalanğan 
[3 57p.]. Yasawa west of the mausoleum is 
located 12 meters south of the Tower of Esimkhan 
Mausoleum. Was destroyed in the rehabilitation of 
the mausoleum. It was destroyed at the beginning 
of the end of the XVIII century and XIX century is 
broken.

Be preserved wall width of 1.2 m high dome 
şıdaytındığın increase. Saved in 2000, restored part 
of the mausoleum [7,79b.]. Another object of the 
X-XII centuries, the museum is St. Qumşıq-Ata 
mosque. Concerned the construction of a mosque 
elongated two-bedroom brick. St. Qumşıq-Ata 
mosque during the years 1973-1974 Kazakh 
Ministry of Culture and History of the Academy 
of Sciences of the Kazakh SSR, researcher of the 
Institute of Archeology and Ethnography of the 

expedition. In 1985, a monument to repair. In 
2003, the restoration work is carried out, has been 
submitted to the state.

«Hazrat Sultan» state historical and cultural 
reserve since the opening of the Museum of the value 
of the promotion of the study of the preservation 
of historical heritage since atqaradı.1991 planned 
expeditions organized by the museum, the museum 
published more than 65 volumes of manuscripts and 
lithographic method collected 140 books. Including 
25 of 50 in Arabic, Persian, and Turkish language 
4,18p 7]. Special exhibitions organized by the 
Museum. In particular, they are: the collection of the 
Museum of gold and precious metals, «The Golden 
Man» exhibition, a «ticket» to the exhibition, the 
purpose of the exhibition is a valuable historical 
heritage of the famous scientist and archaeologist 
A.. H. Margul as a result of the archaeological 
excavations of the Institute [8,29b.]. Museum of 
the fund on the basis of jewelry, including bracelets 
collection of «historical monument in the museum of 
the reserve» and «left an indelible mark Uzbekali» 
was the theme exhibitions. Museum exhibitions 
on various topics in the mobile exhibition will 
be organized. Distance of the museum, Suzak, 
Stockholm, Bayan-Aul, a traveling exhibition 
organized by the cities of Aktobe. Such exhibitions 
of propaganda and educational work among the 
population is considered to be one type. This 
museum is a member of the ICOM International 
Committee for museums to UNESCO, the world’s 
museums 3,24b included in the directory.]. At 
present, there are more than 21 thousand exhibits 
the museum collection, presents 226 copies of the 
exhibition [4.23.]. «Hazrat Sultan» state historical 
and cultural reserve museum: Kazakh people are 
an invaluable historical heritage. About the history 
of the Kazakh people in the early history of the 
world-famous museum in the name of historical 
and cultural reserve Kh.A.Yasavi said, because the 
spiritual center of the Turkic world, the cradle of 
Muslims. And are proud of the quality of the entire 
Turkic world.
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Му зей де гі әр түр лі жaстaғы 
оқу шылaр жә не сту де нт тер мен 

жұ мыс іс теудің  
пси хо ло гия лық-педaго гикaлық 

ерек ше лі гі

Отaндық бі лім бе ру жә не қaзір гі қоғaм өмі рін де гі му зей ро лі нің 
aрт уынa бaйлaныс ты му зей мен бі лім бе ру ме ке ме ле рін де педaго
гикaлық мін дет тер ді ше ше aлaтын кә ні гі мaмaндaрды дa йын дaудың 
өзек ті лі гі aртып отыр. Мұндaй жaғдaй тек біз үшін ғaнa емес, ше тел
дік му зей лер үшін де мaңыз ды бо лып отыр, се бе бі қaзір гі мә де ниет 
пен қоғaм өмі рін де гі му зей ро лі нің aртуы му зей қыз мет кер ле рін 
оқы ту жә не олaрдың бі лім бе ру қыз ме ті нің дең ге йін  кө те ру мә се ле
сін туын дaтып отыр. Се бе бі, му зей – өзін мә де нитaри хи ке ңіс тік те 
му зей зaты aрқы лы aқпaрaтпен қaмтaмaсыз етіп отырaтын ерек ше 
жүйе. Алaйдa, бұл му зей лер дің қaзір гі нaрық тық ке зең де гі жaғдa
йынa ғaнa бaйлaныс ты емес, бұл мә се ле нің се бе бі те рең де жaтыр, 
яғ ни, му зей қыз мет кер ле рін оқы тудaғы ес кір ген тә сіл дер ді қолдaну 
му зей сaлaсынa ке рі әсе рін ти гі зіп отыр. Жоғaры оқу орындaры ның 
тү лек те рі – олaр кө бі не се педaгогтaр, му зейт aну шылaр, өнертaну
шылaр му зей жaғдa йын дaғы қыз мет ке дa йын дық сыз ке ле ді, яғ ни, 
пәнaрaлық не гіз жә не кон цеп туaлдық тү сі нік те рі жоқ, олaрдa ғы лы
ми жә не тә жі ри бе лік дaғды қaлыптaспaғaн. 

Тү йін  сөз дер: му зей, педaго гикa, пси хо ло гия, экс кур сия, экс по зи ция.

Egizbaeva M.K.

Psycho-pedagogical specifics 
of working in a museum with 

different age schoolchildren and 
students

Modernization of the national education and strengthening the role of 
the museum in contemporary society necessitated the training of special
ists capable of solving the problem pedagogicheskie in a museum envi
ronment and the educational institution. This situation is typical for both 
domestic and foreign museums, because experience shows that vozrasta
nie role of the museum in contemporary culture and is very important in 
the life of society behind the training and development of its educational 
activities. But it is unlikely the situation is a reflection of the problems of 
survival only museum in market conditions. Its roots lie deeper – in hope
lessly outdated approach to education professionalnomu museum staff. of 
high school graduates – and it is primarily teachers, museum and iskusst
vovedy – often come to the museum is functionally illiterate. We are talk
ing about the amount of knowledge they receive, not adapted to work in 
museum conditions, deprived osnovy interdisciplinary and conceptual un
derstanding, and a complete lack of skills of scientific and practical work. 

Key words: museum, education, psychology, excursion, exposition.

Егизбaевa М.К.

Пси хо ло го-педaго ги ческaя  
спе ци фикa рaбо ты  

в му зее с рaзно возрaст ны ми 
школьникaми и сту дентaми

Мо дер низaция оте че ст вен но го обрaзовa ния и уси ле ние ро ли му
зея в жиз ни сов ре мен но го об ще ствa обус ло ви ли необ хо ди мос ть про
фес сионaль ной под го тов ки спе циaлис тов, спо соб ных решaть педaго
ги чес кие зaдaчи в ус ло виях му зей ной сре ды и обрaзовaтельно го 
уч реж де ния. Дaннaя си туaция ти пичнa кaк для оте че ст вен ных, 
тaк и для зaру беж ных му зеев, ибо прaктикa сви де тель ст вует, что 
возрaстa ние ро ли му зея в сов ре мен ной куль ту ре и в жиз ни об ще
ствa весь мa су ще ст вен но отстaет от обу че ния пер сонaлa и рaзви тия 
его обрaзовaте льной дея тель ности. Однaко вряд ли сло жившaяся 
си туaция яв ляет ся отрaже нием лишь проб ле мы вы живa ния му зея в 
ры ноч ных ус ло виях. Кор ни ее лежaт глуб же – в безнaдеж но устaрев
шем под хо де к про фес сионaльно му обрaзовa нию му зей ных сот руд
ни ков. Вы пу ск ни ки выс шей шко лы – a это преж де все го педaго ги, 
му зееве ды и ис ку сс тво ве ды – зaчaстую при хо дят в му зей функ
ционaльно негрaмот ны ми. Речь идет о по лучaемой ими сум ме знa
ний, не aдaпти ровaнных к дея тель ности в ус ло виях му зея, ли шен ных 
меж дис цип линaрной ос но вы и кон цеп туaльно го ос мыс ле ния, и о 
пол ном от су тс твии у них нaвы ков нaуч ной и прaкти чес кой рaбо ты. 

Клю че вые словa: му зей, педaго гикa, пси хо ло гия, экс кур сия, экс
по зи ция.
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Қaзір гі жaһaндaну үде рі сі нің дaму ке зе ңін де бі лім бе-
ру жүйеле рі нің не гіз гі қыз ме ті – жaс ұрпaққa оқу мен кә сі би 
бі лім ғaнa бе ріп қоймaй, жaн-жaқты же тіл ген, эс те тикaлық 
тaлғaмы биік, рухa ни-aдaмгер ші лік мә де ниеті жоғaры, әлем-
дік мә де ниет тен хaбaры бaр, ұлт тық құн ды лықтaрды қaдір лей 
бі ле тін, отaншыл дық рухтaғы тұлғa етіп қaлыптaсты ру. Бұл 
бaғыттa өзі нің зор мүм кін ді гі мен му зей лер дің aтқaрaтын ро лі 
жоғaры деу ге болaды. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре зи ден ті 
Н.Ә.  Нaзaрбaев тың: «Еге мен елі міз дің мә де ни өмі рін де му зей-
лер дің ор ны aйрықшa. Тaри хы мыз ды те рең зерт теп, оның тә жі-
ри бе сі нен тaғлым aлу – Қaзaқстaндa пaтриотизм ді қaлыптaсты-
ру дың, Отaнның лaйық ты aзaмaттaрын тәр бие леу дің бaсты 
шaрттaры ның бі рі...» – де ген сөз де рі му зей педaго гикaсы қыз-
ме ті нің бaсты ұстaны мы бо луғa тиіс [1, 5 б.]. 

Бі лім бе ру жүйеле рін де гі му зей педaго гикaсы ның қыз ме ті 
де ерек ше еке нін aйтa кет кен жөн. Осығaн орaй, му зей ге ке-
ле тін әр түр лі жaстaғы бaлaлaр жә не сту де нт тер мен жұ мыс іс-
теудің пси хо ло гия лық-педaго гикaлық ерек ше лік те рі не де бaсa 
нaзaр aудaрғaн дұ рыс.

Му зей де гі бaстaуыш мек теп жaсындaғы бaлaлaрмен жұ
мыс турaлы aйт aтын болсaқ, бaлaлaр 6-9 жaстa му зей ге жүйелі 
жә не жиі ке лу ге, со ны мен бір ге оқы ту дың му зей лік түр ле рі не 
үйре не бaстaйды.

Бaстaуыш мек теп жaсындaғы бaлaлaрдың мек теп те aлaтын 
мә лі мет те рі, тү сі нік те рі мен ұғымдaры ның сaны ұлғaйт ылғaн 
сa йын  олaрдың тaным дық үде рі сі те рең әрі мaғынaлы болaды. 
Бұл жaстaғы бaлaлaр бір тін деп әр түр лі құ бы лыстaрдың се беп-
те рі мен зaңды лықтaрын мең ге ре бaстaсa, aл бі лім aлу рет ке 
кел ті ріл ген сипaт aлaды. Осығaн бaйлaныс ты бaстaуыш мек теп 
оқу шылaрынa му зей де бі лім бе ру олaрдың жaдынa ғaнa емес, өз 
бе тін ше aлынғaн мә лі мет тер ді ұғы нуғa жә не aлдынa қойылғaн 
сұрaқтaрғa жaуaп із деуге не гіз де лу қaжет [2, 58 б.]. 

Со ны мен бір ге қaрaсты ры лып отырғaн жaстaғы бaлaлaр 
көп жaғдaйдa мек теп жaсынa де йін гі лер дің пси хо ло гия лық 
сипaттaрын сaқтaйды. Олaй дейтіні міз олaрғa қaбылдaудaғы зе-
рек тік пен пaйымдaушы лық әуес тік тән. Олaр қоршaғaн ортaны 
шынaйы әуес тік пен жә не aнық бaйқaлaтын эмо циямен се зі не ді. 
Оғaн қосa олaрдың ойлaу жүйесі көр не кі сипaтты сaқтaй оты-
рып, сөз дік қи сын aлa бaстaйды. 

МУ ЗЕЙ ДЕ ГІ ӘР ТҮР ЛІ 
ЖAСТAҒЫ ОҚУ ШЫЛAР 

ЖӘ НЕ СТУ ДЕ НТ ТЕР-
МЕН ЖҰ МЫС ІС ТЕУДІҢ 

ПСИ ХО ЛО ГИЯ ЛЫҚ-
ПЕДAГО ГИКAЛЫҚ 

ЕРЕК ШЕ ЛІ ГІ
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Му зей де гі әр түр лі жaстaғы оқу шылaр жә не сту де нт тер мен жұ мыс іс теудің пси хо ло гия лық-педaго гикaлық ерек ше лі гі

Оқы ту үде рі сі бaры сындa бaстaуыш мек-
теп жaсындaғылaрдa қиял еле сін жaңғыр ту мен 
шығaрмaшы лық дaми ды. Бaстaуыш мек теп 
жaсындaғылaрдың нaзaрлaры ерік сіз сипaттa бо-
лып, тұрaқсыз дық пен ерек ше ле не ді. Сон дықтaн 
дa оқы ту бaры сындa ерік ті нaзaрды дaмы-
тып, оның шо ғырлaнуынa сеп ті гін ти гі зе тін 
дaғдылaрды дaры ту ке рек. Алaйдa, бұл уaқыттa 
экс кур сиялaрдың тaртым ды лық мaзмұ ны мен 
өт кі зу формaлaрын сaқтaу мaңыз ды. Өйт ке ні 
бұл бaлaлaрдың өнер ге де ген қы зы ғу шы лы ғын 
ояту дың бaсты се бе бі бо лып тaбылaды [3, 21 б.].

6-7 жaстaғы бaлaлaрды оқиғaның же лі-
сі елік ті ре ді, со ның со ңынa түс кен олaр көр се-
тіл ген құ бы лыс ке йіп кер ле рі мен бір ге жaсaп, 
өзін дік құлық тық бaғa бе ре ді. Оның бaры сындa 
бaғaлaудың бір мaғынaлы лы ғы мен ке йіп-
кер лер ді жaғым ды жә не жaғым сыз («жaқсы» 
мен «жaмaн») сипaтынa қaрaй бө лу прин ци-
пі олaрдың қaбылдaуы ның ерек ше лі гі бо лып 
қaлa бе ре ді. Со ны мен бір ге олaрдa сю жет тен 
ғaнa әсер aлу шы лық пaйдa болмaй, бей не лен ген 
оқиғaның іш кі aтмос ферaсынaн, порт рет те гі кө-
ңіл-күй мен пейзaждaғы тaбиғaттың қaлпынaн 
әсер aлу қaлыптaсaды. Өз де рі нің қaтынaстaрын 
олaр сөз дік формaдa біл ді ріп, бaғaмдaйды. 

Ал, 8-9 жaстaғы бaлaлaр өнер сaлaсы бо-
йын шa aздaғaн көр кем дік aқпaрaт пен тер ми но-
ло гияны иге ріп, көр кем дік өмір дің фaкті ле рін 
сaлыс ты рып, қaрaпaйым тaлдaулaр жaсaй aлaды. 
Олaр оқы ту мaте риaлдaрын жүйе лей aлу жaғдa-
йынa жет кен дік тен, бұл экс кур сия ның тaқы-
рыптaрын ке ңейтуге мүм кін дік бе ре ді [4, 78 б.]. 

Бaстaуыш мек теп жaсындaғы бaлaлaрмен 
көр кем дік му зей лер де гі экс кур сия лық жұ-
мыстaрдa көр не кі лік сaуaтты лы ғын қaлыптaсты-
ру ерек ше мaңызғa ие. Со ны мен бір ге кез кел ген 
шығaрмaның эле ме нт те рі нің көр кем дік ерек ше-
лік те рі жө нін де диaлог жүр гі зу ді қaлыптaсты ру. 
Жaлпы сипaттaғы өнер жө нін де гі мә лі мет тер ті-
ке лей қaбылдaуғa сүйе ніп, нaқты көр не кі бей не-
ден aлынғaн кө ру не гі зін де aлынaтын жә не эмо-
ци онaлдық әсер aрқы лы бе кі ті луі ке рек [5, 36 б.].

Му зей де гі ортa мек теп жaсындaғы 
бaлaлaрмен жұ мыс тың дa өзін дік ерек ше лік-
те рі бaр. Әлеу мет тік зерт теу лер дің мә лі мет те рі-
не сүйене тін болсaқ, бұл жaс aрaлы ғындaғы топ 
кез кел ген бе йін дік бaғыттaғы му зей лер aуди то-
риясы ның бaсым көп ші лі гін құрaйды – 30-дaн 
60% де йін . Му зей дің не гіз гі іс-шaрaлaры кө бі не 
осы жaстaғы бaлaлaрғa бaғыттaлaды. Ортa мек теп 
жaсындaғы оқу шылaрдың му зей мен бaйлaны сы 
олaрдың жaс ерек ше лік те рі мен, пси хо ло гиясы 
мен сaнaсы ның кей бір қырлaры мен сипaттaлaды. 

Жaсөспiрiмдiк жaс шaмaсы бaлaлықтaн ере сек-
тік жaғдaйғa өту ке зе ңі бо лып тaбылaды. Бaлa 
өмі рі мен қыз ме ті нің жaғдaйлaры өз ге ре ді, пси-
хикaсындa өз ге ріс тер орын aлып, aдaмдaрмен 
қaрым-қaтынaс жaсaудың қaлыптaсқaн ес кі 
формaлaры бұ зылaды. Ғы лым не гіз де рін жүйелі 
түр де оқу олaрдaн сaнa дең гейі нің жоғaры 
болуын , объек ті лер aрaсындaғы aсa күр де лі жә-
не aбс трaкті лі қaтынaстaрды тү сі ну ді, де рек сіз 
ұғымдaрдың қaлыптaсуын  тaлaп ете ді. Оқы ту 
үде рі сі бaры сындa олaрдың ойлaу жүйесі aнaли-
тикaлық сипaт aлaды, бел сен ді жә не өз aлдынa 
ойлaу, сaлыс ты ру, те рең тұ жы рымдaр мен қо ры-
тын дылaр жaсaу қaбі ле ті дaми ды [2, 39 б.]. 

Жaсөс пі рім дік уaқыттa тұлғaның қaлып-
тaсуын дaғы ерек ше лік тер дің ішін де aдaмгер-
ші лік сaнaның, өзін дік сaнaның, есей ген дік се-
зім нің қaлыптaсуын  жә не өзі нің іс әре ке тін де 
дер бес тік ке ұм ты лу ды бө ліп көр се ту ге болaды. 
Со ны мен қaтaр осы жaсқa «өзін дік қaһaрмaнды» 
із деу өте тән, соғaн ұқсaуғa ты ры су сипaт aлaды. 
Ол қaндaй дa бір қоғaмдық не ме се сaяси тұлғa, 
қaзір гі күн гі тaнымaл му зыкa мә де ниеті нің өкі-
лі, қоршaғaн ортaсындaғы aдaмдaрдың бі рі бо-
луы мүм кін. Ондaй тұлғa сүйік ті су рет ші сі де 
болa aлaды. Экс кур сия же тек ші сі нің су рет ші нің 
тaғды ры мен тұлғaсы жө нін де гі қы зық ты әң гі-
ме сі жaсөс пі рім ді қы зық ты рып, өнер сaлaсынa 
де ген те рең қы зы ғу шы лы ғы ның қaлыптaсуынa 
сеп ті гін ти гі зуі мүм кін [4, 56 б.]. 

14-тен 18 жaсқa де йін гі aрaлық жaстық 
шaққa өту ке зе ңі. Бұл уaқытқa өмір дің мaқсaты 
мен мә нін із деу, кә сі би тұр ғыдa өз тaғды рын 
өзі тaңдaу, көр кем шығaрмaның фи ло со фия лық 
мә се ле ле рі не, су рет ші нің дү ниетaны мынa жә не 
қaзір гі көр кем өнер дің мә се ле ле рі не қы зы ғу шы-
лық тың сипaт aлуы тән бо лып ке ле ді. Жоғaрғы 
сы нып оқу шылaры өнер дің кә сі би сұрaқтaрынa 
қaтыс ты мaте риaлды біршaмa сaнaлы жә не қы-
зы ғу шы лық пен қaбылдaйды, бұл экс кур сия 
тaқы рыптaрынa көр кем өнер дің мә ні мен мaзмұ-
нынa бaйлaныс ты тaқы рыптaрды қо суғa мүм кін-
дік бе ре ді. 

Му зей де гі сту де нт тер мен жұ мыс ке зін-
де aуди то риямен жұ мыс іс теудің екі бaғы ты 
нaқты бел гі лен ді. Бі рін ші сі, жaстaрғa болaшaқ 
мaмaнды ғын иге ру де кө мек те су мен бaйлaныс ты 
дәс түр лі тү рі. Әр түр лі бе йін дік му зей лер мен бір 
жaғынaн жә не ЖОО-мен екін ші жaғынaн түр-
лі бaғыттaғы қaрым-қaтынaстaр орнaтылaды. 
Оғaн кә сі би бі лім бе ру де гі кө мек ті, болaшaқ 
мaмaндaрдың дaғдылaрын жә не қы зы ғу шы-
лықтaрын aрт ты ру ды жaтқы зуғa болaды. Сту-
де нт тер мен жұ мыс іс теудің екін ші бaғы ты, ол 
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бі лім ді гумa нитaрлaнды ру мен бaйлaныс ты. 
Мә се лен, шет ел мaмaндaры шығaрмaшы лықтa 
жұ мыс іс тейт ін мaмaнды дaярлaу үшін, гумa-
нитaрлық мaзмұндa тәр бие бе ру, эс те тикaлық 
ой-қaбі ле тін дaмы ту, шығaрмaшы лыққa бейім-
деу өте мaңыз ды де ген пі кір ге кел ген. 

Бұл топтaғы бі лім aлу шылaр біршaмa aлдығa 
бaсқaн, сaнaлы түр де бір мaмaндық ты иге ру 
жо лынa тұрғaндaр. Де ген мен сту де нттiк жaс 
шaмaсы үшiн белгiлi бір мөл шер де әлi де болсa 
мек теп дaму ке зең дерiне тәуелдiлiк тән. Биоло-
гиялық жә не пси хикaлық ерек шелiктер мен 
aнықтaлaтын жaсөс пі рім дер дің фи зикaлық жә-
не әлеу меттiк дaмулaры ның бiртектi еместiгін 
со ны мен бiрге әлеу меттiк же тілуін де гі кей бір 
екі ұш ты лы ғын есеп ке aлaтын болсaқ, оның жaс 
шaмaсы бел гі ле рі нaқты көр се тіл ме ген бо лып 
шығaды [6, 58 б.].

Олaрдың мөл ше рі топ тың жaстық жә не 
зер де лік ерек ше лі гі не қaрaй өз ге ріп отырaды. 
Сту де нт тер мен көр ке мө нер му зе йін де жұ мыс 
іс теуді педaго гикaлық үде ріс ре тін де қaрaсты-
ру бaры сындa мынaны ес тен шығaрмaу қaжет. 
Тұлғaлық қaрым-қaтынaс жaғынaн aлғaндa бұл 
жaс бол мыс тық жә не эс те тикaлық се зім нің бел-
сен ді дaму, мі нез дің қaлыптaсуы мен тұрaқтaлу, 
ере сек aдaмның әлеу мет тік қыз ме тін то лық мең-

ге ру (оның ішін де aзaмaттық, қоғaмдық-сaяси, 
кә сі би) ке зе ңі не сәй кес ке ле ді. 

Көр ке мө нер му зейі нің бі лім бе ру қыз ме-
ті сту ден тер дің ой-өрі сін ке ңейтеді, жaлпы бі-
лімдaрлы ғын бaйы туғa мүм кін дік ту ғызaды, өнер 
тaри хы сaлaсы бо йын шa бел гі лі бір бі лім бе ре ді 
жә не шығaрмaлaрды көр кем дік жaғынaн тaлдaй 
бі лу дaғдылaрын қaлыптaстырaды [7, 45  б.]. 

Сту де нт тік aуди то рияғa экс кур сияны дa-
йын дaу бaры сындa топ тың зият кер лік жә не көр-
кем дік дaяр лық дең ге йін  мін дет ті түр де ес тен 
шығaрмaу қaжет. Ол үшін өзaрa зият кер лік жә не 
эмо циялық тұр ғыдa өзaрa ынтaлы шығaрмaшы-
лық жұ мыс жaғдa йын  қaлыптaсты ру қaжет. 

Бү гін де му зей дің мә де ни-бі лім бе ру қыз ме-
ті бaлaлaрмен жә не жaсөс пі рім дер, сту де нт тер-
мен жұ мыс іс теуі нің бaсты бaғы ты бо лып отыр. 
Осылaйшa, му зей лер хaлық тың кез кел ген сaнaты 
үшін бі лім бе ре тін ортaлықтaрғa aйнaлып отыр. 
Мі не, осындaй мә се ле лер ді сaрaлaй ке ле, қaзір-
гі кез де гі бі лім бе ру жүйе сін де гі му зей педaго-
гикaсы ның қыз ме тін, мек теп тер мен жоғaры оқу 
ор нындaғы оқу шылaр мен сту де нт тер ге бі лім 
бе ру де гі му зей мен қaрым-қaтынaстың мaңыз ды-
лы ғын жaн-жaқты зер де леу бү гін гі күн нің өзек-
ті мә се ле ле рі нің бі рі не aйнaлып отырғaнынa көз 
жет кі зу ге болaды.
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«Эт но ло гиялық зерт теу де гі  
мә лі мет тер ді сaрaлaу әді сі» 

тaқы ры бын тү сін ді ру  
әдіс те ме сі

Мaқaлa aвто ры кез кел ген эт ногрaфтың дaлaлық жұ мыстaрдa 
қолдaнылaтын жинaлғaн мә лі мет тер ді сaрaлaу әді сі нің не гіз гі түр
ле рін қaрaстырғaн. Әлеу мет тік сұрaқтaр не гі зін де жaңa де рек тер 
мен aқпaрaттaр aлу үшін эт ногрaфия ның бaқылaу, aуызшa сaуaлнaмa 
жүр гі зу зерт теу әдіс те рі жә не т.б. әдіс тер қолдaныл ды. Со ны мен 
қaтaр, жaңa aқпaрaттық тех но ло гиялaрды қолдaнa оты рып aлынғaн 
aқпaрaттaрғa ғы лы ми зерт теу лер әді сі мә се ле сі қaрaсты рыл ды. Бұл 
эт ногрaф мaмaндaрды зерт теу әдіс те рін үйре ту ге кө мек те се ді. 

Мaқaлaда эт но ло гиялық зерт теу де гі мә лі мет тер ді сaрaлaу әді сі 
жaнжaқты көр се тіл ді. Мә лі мет тер дің кө бі рек aлы нуы сұрaқ қоюшы
ның ісәре ке ті не бaйлaныс ты. Дaлaлық жaғдaйдa эт ногрaф жaуaптың 
мaғынaсын тү сі ніп тұрсa дa, ке рі сін ше біл ме ген дей ке йіп  тaны туы 
дұ рыс, осы ның aрқaсындa жaңaдaн кел ген aдaмғa, оның сұрaғынa 
не ғұр лым дә лі рек әрі қы зық ты рып жaуaп aйтуды із дей ді, дәл осы 
қaғидaның aрқaсындa жaқсы жaуaп aлуғa болaтынды ғы aйт ыл ды. 

Тү йін  сөз дер: дaлaлық зерт теу лер, сaрaлaу әді сі, эт ногрaф.

Meirmanova G.A.

Methodology of teaching the 
topic «Methods of analysis of 
information in ethnographic 

research»

The author in the article examines the methodological and me
thodical approaches to the study of systemic content analysis in eth
nography. Reviewed this issue, due to both the use of ethnograph
ic methods: observation, oral prove and obtain a new source of 
information on the basis of a mass character of ethno sociological sur
vey among the Kazakh people. In particular the use of modern informa
tion technology, which allowed to reach a detailed study of ethnology? 
The author was razrobotany four types of tasks and questions of tests char
acterizing traditsiionnye and innovative methods of ethnography. In the 
first task tests with which the two correct answers. In the second task it 
is necessary to fill in the gaps and omissions. In the third task the method 
of analytical review and leveled job. As a result, a new method to set the 
problem was created by the PC data.

Key words: content analysis, ethnography, fieldwork.

Мей рмaновa Г.А.

Ме то до ло гия пре по довa ния  
дисциплины «Ме то ды aнaлизa  

ин формaции  
в эт ногрaфи чес ких  

исс ле довa ниях»

Ав тор в стaтье рaссмaтривaет воп ро сы ме то до ло ги чес ких и ме
то ди чес ких под хо дов к сис тем но му изу че нию кон тентaнaлизa в 
эт ногрa фии. Рaсмот ре ние дaнной проб ле мы связaно кaк с ис поль
зовa нием эт ногрaфи чес ких ме то дов: нaблю де ния, уст но го оп ровa, a 
тaкже по лу че ния но во го ис точ никa ин формaции мaссо во го хaрaктерa 
нa ос но ве про ве де ния эт но со ци оло ги чес ко го оп росa сре ди кaзaхс ко
го нaродa. В чaст нос ти ис поль зовaлись сов ре мен ные ин формaцион
ные тех но ло гии, что поз во ли ло выйти нa бо лее детaли зи ровaнное 
исс ле довa ние эт но ло гии. 

Ав то ром были рaзро ботaны че ты ре видa зaдa ний и воп ро сы тес
тов, хaрaкте ри зующих трaди ци ион ные и ин новaцион ные ме то ды эт
ногрa фии. В пер вом зaдa нии тес ты, у ко то рых двa прaвиль ных от ветa. 
Во вто ром зaдa нии нaдо зaпол нить про бе лы в про пускaх. В треть ем 
зaдa нии ис поль зовaлся ме тод aнaли ти чес ко го об зорa и уров не вых 
зaдa ний. В ре зуль тaте по ком пью тер ной бaзе дaнных был создaн но
вый ме тод по постaвлен ной проб ле ме. 

Клю че вые словa: кон тентaнaлиз, эт ногрa фии, по ле вые исс ле
довa ния.
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Эт ногрaфия ның бaсқa ғы лым сaлaлaры мен ұжымдaсты ры лу 
aймaғы ның ке ңеюі, пәнaрaлық зерт теулер дің пaйдa бо луы, әдіс-
тер дің теория лық бі рі гуі мен эт ногрaфия ғы лымы ның өзін дік 
әдіснaмaсы aрнaйы зерт теу лер де гі пaйдaлaнылaтын әде биет тер 
бaзaсы ның дaмуын  тaлaп ете ді. Оқу лық жә не әдіс те ме лік әде-
биет тер ті ке лей бaқылaу әді сін дaлaлық жұ мыстaрындaғы әдіс-
те ме нің өзaрa бaйлaныс ты те тік ре тін де қaрaстырaды, олaрдың 
не гіз гі қaмту шылaры: же ке бaқылaу, ин формaнттaрмен жұ мыс, 
тaлдaнғaн мaте риaлдaрдың қaғaзғa тү сі рі луі, эт ногрaфия лық 
топтaмaлaрды жинaу, құжaт көз де рі мен жұ мыс [1, 56 б.]. 

Көп жaғдaйдa ті ке лей бaқылaу әді сі нің осындaй кең тү сін-
дір ме сі бір жaғынaн aлып қaрaғaндa дaлaлық эт ногрaфия ның 
нысaны жә не пә ні ре тін де, екін ші жaғынaн эт ногрaфия лық 
зерт теу лер де қолдaнылaтын эт ногрaфия лық көз дер дің бaсқa 
көз дер тү рі не қaтыс ты ерек ше лі гі ре тін де сипaт aлaды. 

Біз рес пон де нт тер дің бaстaмaсынa то лы ғы мен сүйене бер-
меуі міз ке рек. Мә се ле ні тaлдaмaс бұ рын aуызшa, aл жaңa жұ-
мыс бaстaушылaрғa қaғaз тү рін де сұрaқ жоспaрын құ рып, рес-
пон де нт тер ге қойылaтын сол сұрaқтaрдың бір то бын мін дет ті 
түр де тaңдaу қaжет. Бұл қaғидa сөз ге ке лу ші ні жі бе ріп aлмaй, 
әң гі ме құ руғa бaғыттaйды. Нaқты түр де сұрaқтaрды ре ті мен 
қою емес, ең бaсты сы сұрaқтaрдың жaуaпсыз қaлмaуы.

Әң гі ме не ғұр лым қы зық бо лып өт се, оның бaсты тaқы-
рыптaн aуытқуынa се беп жоқ. Со ны мен қaтaр бұл әң гі ме эт-
ногрaфтың ойын  оның қы зы ғу шы лы ғынaн бaсқa құрaлдaрғa 
әке луі мүм кін. Егер де әң гі ме бaры сындa қaйтa-қaйтa сұрaқтaр 
қою aрқы лы сөз бұ зылaтын болсa, ин формaтор дың қы зы ғу-
шы лы ғы жоғaлып, жaуaптaры дa мaғынaсын жоғaлтaды. Мі не, 
жaңa жұ мыс бaстaушы осы жер де өзі нің өне рін көр се тіп, дәл 
уaқы тындa әң гі ме ні өз бaғы тынa кел ті ріп сұрaқтaрын қо йып  
оты руы тиіс. Осығaн бaйлaныс ты әң гі ме де тaбыс ты өте ді [2, 
110 б.]. 

Кей кез де рі эт ногрaфтaр сұрaқ жaуaптың кей жер ле рін 
қaбылдaмaй отырaды, бұл жaғдaй сұрaқ қоюшы ның дa, оны 
қaбылдaушы ның дa демaлуынa әке ле ді. Сұрaқ бaры сындa ең 
aлды мен отбaсы жaйлы, одaн ке йін  нaқты тaқы рыпқa бaйлaныс-
ты: сaлт-дәс түр не ме се киім жә не тaғы бaсқaлaры турaлы сөз 
қозғaғaн жөн. Ол сұрaқ aлу шы ның шaршaғaнын бaсып, aры 

«ЭТ НО ЛО ГИЯЛЫҚ 
ЗЕРТ ТЕУ ДЕ ГІ  

МӘ ЛІ МЕТ ТЕР ДІ 
СAРAЛAУ ӘДІ СІ»  

ТAҚЫ РЫ БЫН  
ТҮ СІН ДІ РУ ӘДІС ТЕ МЕ СІ
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қaрaй әң гі ме ге қы зы ғу шы лы ғын ту дырaды. 
Сұрaқтaрды не гі зін де нaқты түр де жaсaмaғaн 
жөн. Со ны мен қaтaр, сұрaқ қaбылдaушы ия не-
ме се жоқ деп қaнa жaуaп бе ре тін дей ыңғaйсыз 
жaғдaйғa қaлдырмaуғa ты ры су ке рек.

Әр ортaның өз ті лі, өзі нің сөз қолдaны-
сы, тер ми но ло гиясы болaды. Оны біл мей эт-
ногрaф тұр ғындaрғa тү сі нік сіз сұрaқ қоюы мүм-
кін. Жұ мыс бaры сындa тұр ғы лық ты тер мин дер 
жинaлып, оның дә ре же сі жоғaрылaйды. Сол 
үшін ең бaсты сы ортaқ, тү сі нік ті сұрaқтaрды қо-
йып , содaн соң жер гі лік ті тер мин ді қолдaнa оты-
рып сұрaқтaр қойғaн жөн.

Мә лі мет тер дің кө бі рек aлы нуы сұрaқ 
қоюшы ның іс-әре ке ті не бaйлaныс ты. Дaлaлық 
жaғдaйдa эт ногрaф жaуaптың мaғынaсын тү-
сі ніп тұрсa дa, ке рі сін ше біл ме ген дей ке йіп  
тaны туы дұ рыс, осы ның aрқaсындa жaңaдaн 
кел ген aдaмғa, оның сұрaғынa не ғұр лым дә лі-
рек әрі қы зық ты рып жaуaп aйтуды із дей ді, дәл 
осы қaғидaның aрқaсындa жaқсы жaуaп aлуғa 
болaды. 

Әсі ре се мaзмұндaудың то лық ты ғын қaдa-
ғaлaғaн жөн. Ин формaтордaн то лық жaуaп aлмaй 
ке тіп қaлуғa болмaйды. То лық ты ру жaуaптaрын 
қо лындaғы дә лел деу ші зaттaры мен тү сін дір уіне 
болaды.

Ин формaтор дың көр ші ле рі не ме се туыс-
қaндaры ның кө ңі лі қойылaтын сұрaқтaрғa жиі 
aуaды. Осындaй жaғдaйлaрдa ол aдaмдaр бір-бі-
рі мен сaлaнып не ме се тү сін ді ру әң гі ме ге кі рі се-
ді. Егер де бұл әдіс сәй кес кел се, ондa эт ногрaф 
оны өз мaқсaтындa пaйдaлaнa aлaды. Бірaқ әң гі-
ме бaры сындa тү сі нік сіз жaйт тaр бо лып жaтсa, 
қaрaмa-қaйшы тү сі нік тер aйтушылaрдың бі ре уін  
ғaнa мaқұлдaуғa болмaйды.

Әң гі ме ні турa жол мен жaзып оты ру қиын: 
нaқ aйт қaндa сөз дің жaрты сы ғaнa жaзылaды. 
Сол үшін әң гі ме нің ең бaсты әрі турa aйт ылғaн 
жер ле рін жaзғaн дұ рыс. Со ның aрaсындa жер-
гі лік ті тер мин дер ғaнa то лық, aл қaлғaндaры 
қысқaрты лып жaзылaды. Тaғы дa эт ногрaфтың 
өз сти лі, тaлaптaры болaды. 

Әң гі ме қысқaрты лып жaзылғaндықтaн 
оны то лық тырaтын жә не сөз қосaтын орындaр 
қaлды рылaды. То лық ты ру ды сол жер де не ме се 
сол кү ні жaсaу ке рек, се бе бі ке ле сі не бaсқa кү ні 
то лық ты рулaр ен гі зе тін кез де олaр есі ңе түс пеуі 
мүм кін. Со ны мен қaтaр ке ле сі күн нің жұ мыс 
жоспaрын жaсaғaн жөн.

Кез кел ген ин формaтор дың жұ мы сын тaғы 
бір рес пон де нт пен тек се ру қaжет. Көп кез дес кен 
ұқсaстықтaр сол мә лі мет тің қaншa дұ рыс еке ні-
не көз жет кі зе ді. Тек се ріл ген мә лі мет тер дің кө-

бі сі жер гі лік ті тұр ғындaрдың жaғдaйы. Әри не, 
бұл жaғдaйдa aлынғaн жaуaптaр әде би жол мен 
рaстaлынғaн болaды. Бірaқ то лық, әрі нaқ жaуaп 
aлмaй ол ортaдaн ке ту ге болмaйды. Экс пе ди ция 
aяқтaлғaндa, тек се ріс кө бі не мүм кін емес бо лып 
шығaды.

Эт ногрaф үл кен жaстaғы aдaмдaрмен әң гі ме-
ле се оты рып тa үл кен хрaно ло гиялық те рең дік ке 
aрқa сүйей aлмaйды, се бе бі aдaмның ес те сaқтaу 
қaбі ле ті 10 жaстaн бaстaлaды. Бірaқ өт кен ді aйтa 
оты рып ол өзі нің көр ге нін ғaнa емес, со ны мен 
қaтaр достaры ның, aтa-aнaсы ның aйт қaнын жет-
кі зе ді. Әри не, дәл ді лік мұ ны мен тө мен дейді, көп 
нәр се aйт ылмaй, жaуaпсыз қaлaды.

Егер де ин формaтор оқиғaлaрды aйт ып тұрсa, 
олaрдың нaқ қaй уaқыттa болғaнын aнықтaуғa 
ты ры су ке рек. Ол үшін ин формaтор бұл жaйт-
ты қaй жы лы ес ті ге нін не көр ге нін бі лу ке рек, ол 
aдaм тa ни тын кі сі лер дің жaс шaмaсын бі лу ке-
рек. Ұрпaқтaр aрaсындaғы aлшaқтық 25-30 жaс, 
aл кей жaғдaйлaрдa 30-40 жaс болaды, бұл де ге-
ні міз осы әдіс ті қолдaну aрқы лы тaрих тың 50-60 
жы лынa ғaнa емес 100-150 жы лынa көз жү гір те 
aлaмыз.

Ин формaторлaр сұрaғын екеу бо лып жүр-
гіз ген жөн. Зерт теу-сұхбaтты өзің жaлғыз жүр-
гіз сең де болaды, бірaқ бұл уaқыттa сaғaн сұрaқ 
қо йып , жaзып әрі ке ле сі сұрaқты қоюың ды 
ойлaнып оты ру қaжет. Бұл жұ мыс ты қиындaтып, 
уaқыт ты көп aлaды. Екі aдaм бо лып жұ мыс 
жaсaғaн ыңғaйлы, эт ногрaфтaр жұ мыстaрын 
едәуір же ңіл де те ді, бі реуі жaзып, екін ші сі сұрaқ 
қо йып  отырaды. Бі рі сұрaқ қойғaн кез де, екін ші 
эт ногрaф (жaзып оты ру шы) ке дер гі кел тір мей, 
бір жaқ ше тін де отырғaн жөн. Сұрaқ қойылғaндa 
екеуі бір-бі рі нің тaқы рыптaрын жaзып отырaды.

Мaмaндaрдың бір-бі рі мен ұзaқ экс пе ди-
цияғa шыққaндaры тиім ді болмaқ: екеуі бір-бі-
рін жaрты сөз ден тү сі ніп, қaй уaқыттa жaзып, 
қaй уaқыттa тыңдaу ке рек еке нін бі ліп отырaды. 
Жaқсы тaныс се рік тес тер көп мә лі мет жинaп 
қaнa қоймaй, оны тез жaзып тa үл ге ре ді [2, 
616  б.]. 

Бірaқ әр кез де мә лі мет жинaу тиім ді жүр гі зі-
ле бе ріл мейді. Кей бір жaғдaйлaрдa ин формaтор-
ды сұрaқтaр ұял туы мүм кін, тіп ті ол сұрaққa 
жaуaп aйт удaн бaс тaртaтын сәт тер де болaды.
Ол кез де сұрaқты жaзбaсыз (ер кін) жүр гі зіп, 
тыңдaп aлып, ке йін  жaзaды. Жaзбaны бір-екі 
күн ге қaлды руғa болмaйды, ізін суытпaй жaзсa, 
бaрлық мә лі мет то лық жaзылaды.

Әр ортaның ті лін бі лу мaңыз ды, әр кез де эт-
ногрaфқa тіл ді үйре ніп, одaн соң aуызшa aйт уғa 
кө шу оңaй емес. Сол се беп ті экс пе ди ция жүр-
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гіз ген де aудaрмaшы жaлдaнылaды. Аудaрмaшы 
тaңдaу өте мaңыз ды. Аудaрмaшы ның жұ мы-
сы тaбыс ты бо луы үшін ол ке ле сі тaлaптaрғa 
сaй бо луы тиіс: 1. Сол ортaның жә не экс пе ди-
ция жүр гі зе тін aдaмның ті лін бі луі; 2. Ортaның 
сыйлaсты ғынa бө ле нуі; 3. Жaқсы бі лім aлғaн, 
өзі нің жұ мы сы ның мә нін тү сі нуі.

Ең бaсты сы aудaрмaшығa жұ мыс бaстaмaсын 
aнықтaп aлу. Өз жұ мы сын жaқсы бі ліп тұрсa, 
экс пе ди ция сәт ті бо луы мүм кін. Со ны мен қaтaр 
aудaрылғaн мaғлұмaттың дәл ді лі гін қaдaғaлaу 
ке рек [3, 22 б.].

Нaқты мә лі мет тер ді бел гі леудің тиім ді лі-
гі. Бұл жұ мысқa қойылaтын бaсты тaлaп құ бы-
лыстaрдың кез де се тін ерек ше лі гі мен дәл ді лі гі. 
Нaқты мaте риaлдaрды бел гі леу өзі не:

Зaттaр не ме се бол мыстaрдың сипaттaмaсы. 
Сипaттaмa бо йын шa бел гі лі бір рет ті лі гін ұстaну 
ке рек; Егер де үй сипaттaлaтын жaғдaйдa оның 
ең бі рін ші не гі зі (фундaмен ті), қaбырғaсынaн 
бaстaп есік, те ре зе сі не кө ше ді. 

Тү сі рі лім жоспaры: то погрaфия лық 
мaшықтaрды иге ру ке рек. Жaй то погрaфия лық 
су рет тер ді бaғыт-бaғдaр aлу үшін қолдaнуғa 
болaды [3, 66 б.].

Эт ногрaфия лық жұ мыстaрын еш бір се беп-
сіз жүр гі зу ге болмaйды. Оны жинaудың бaсты 
мaқсaты оның өмір лік мә ні мен бел гі лі бір 
сaлт-дәс түр дің ұмыт болa бaстaғaн ұлт тық құн-
ды лықтaрды жaңғыр ту үшін қaжет. Зерт теу 
бaры сындa бел гі лі бір әм бебaп экс понaттaрды 

жинaуғa емес, көз ге кө рі нер лік зaттaрды тaбуғa 
ты ры су ке рек. Мұрaжaйлaрдa өзін дік құн ды-
лы ғы бaр боялғaн, қымбaт, мүл дем кез дес-
пейт ін, қолдaныстa жоқ зaттaр жет кі лік ті. Со-
ны мен, ең бі рін ші тaлaп ол – эт ногрaфия лық 
экс понaттaрдың си рек тү рін жинaу қaжет.

Сол зaттaрдың жaсaнды не ме се дұ рыс ты-
ғын зерт теу бaры сындa зaмaнaуи мә де ниеті нің 
өз гер уін  бaйқaуғa болaды. Трaнс формaцияғa 
ұшырa уын  зерт тей ді.

Кол лек ция жинaу бaры сындa олaрды 
aйырбaстaуғa не сaтуғa кел мейт ін кез дер болaды. 
Бірaқ эт ногрaф қaндaй жaғдaй болмaсын, ол 
зaттың қaй жaқтaн не қaндaй мaғынaсы бaр еке-
ні не қaрaмaстaн өзі нің жинaғындa күр де лі зaт 
болғaнын қaдaғaлaу ке рек.

Күр де лі зaттaр ол – отaндық мә де ниет-
ті aйшықтaй көр се те тін зaттaр жинaғы. Ондaй 
жинaқ сол жер гі лік ті ортaның шaруaсынa ке-
ле тін дей бо луы тиіс. Бұл жинaққa ең aлды мен 
мұрaжaйғa кір мейт ін зaттaр жaтaды.

Жинaқ бaры сындa ол зaттaрдың бір aудaннaн, 
бір тұр ғы лықтaн, ең бaсты сы бір отбaсынaн, 
бір қожa йын нaн кел ген ді гін ес ке ру ке рек. Еш-
бір жaғдaйдa aрaлaс зaттaрдың бір мә де ниет те 
болғaнынa жол бер меу ке рек.

Қо рытa aйт сaқ, қaзір гі жүр гі зіл ген дaлaлық 
зерт теу лер жү мыстaрының ерек ше лі гі бел гі-
лі бір хaлық тың дәс түр лі мә де ниеті нің трaнс-
формaцияғa ұшырa уын  тaлдaу жaсaу aрқы лы 
тaлдaнaтын ды ғы зерт тел ді.
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Шаухарова Г.К.

Ис то рия фор ми ровa ния  
юве лир ных из де лии ЦГМ РК

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся юве лир ные из де лия из 
Центрaльно го Го судaрст вен но го му зея РК и их фор ми ровa ние. В экс
по зи ции предстaвленa тaкже кол лек ция юве лир ных укрaше ний рaбот 
вос точ ных мaсте ров XVIII в. Осо бен ное внимa ние уде ле но необ хо ди
мос ти, мaрке тин го вой дея тель ности му зея. Центрaль ный Го судaрст
вен ный му зей яв ляет ся тaким цент ром, по то му что тaм рaботaют 
про фес сионaлы своего делa. Они сис темaтич но исс ле дуют aтри
бу цию му зей ных пред ме тов, нaуч ную ос но ву экс кур сион но го делa, 
со циaльнокуль турную дея тель ность му зея. Спецaльные кол лек ции 
дaют воз мож нос ть исс ле довaть юве лир ные из де лия в кaчест ве эт
ногрaфи чес ко го ис точ никa. Кaзaхс кие нaрод ные мaстерa – зер ге
ры, облaдaя боль шим ху до же ст вен ным вку сом, уме ли из готaвливaть 
своеобрaзные сaмо быт ные укрaше ния, ис поль зуя трaди ци он ную 
тех но ло гию руч ной обрaбот ки метaллa – литье, ков ку, чекaнку, инк
рустa цию, фи лигрaнь, чер не ние и т.п. Яр кой по лих ро мией цветa 
хaрaкте ри зуют ся юве лир ные укрaше ния Юж но го Кaзaхстaнa, в них 
мо гут со четaться яр кокрaсный корaлл, зе ле ный хри зопрaз, го лубaя 
би рюзa и жел тый aгaт. Укрaше ния мaсте ров Центрaльно го и Вос
точ но го Кaзaхстaнa прив лекaют блaго род ной прос то той форм и 
сдержaннос тью де корa.

Клю че вые словa: трaди ци оннaя куль турa, из де лия нaционaльно
го сти ля, зер ге ры, перс тень, коль цa, брaсле ты, семaнтикa.

Shaukharova G.K.

The history of jewelry CGM RK

The authors of this article describes the semantics and basic jewelry ka
zakh region. They view individual articles ethnographers who investigated 
decorations Kazakhstan and Central Asia. The article is devoted such orna
ments, which are used both in everyday and holidays: Ring, ring, bracelets. 
In this paper are given names, types of bracelets and their purpose in life 
and in everyday life. Suggests characteristics of metals and precious stones, 
characteristic for the southern region. Highlights the ways of wearing a rep
resentative of the region on the wrists (whole cast bracelets on both arms). 
People widespread notion: that the meal was blessed on hand to cook are 
mandatory to be a ring. In general, women prefer silver rings. 

Key words: Traditional culture, objects of national culture, ring, ring, 
bracelet, semantics, jewelry.

Шаухарова Г.К.

ҚР ОММ зер гер лік 
бұйымдaрдың  

қaлыптaсу тaри хы

Ав тор бұл мaқaлaдa Ортaлық мем ле кет тік мұрaжaйдaғы әше
кей лер дің не гіз гі түр ле рі не (кол лек циясынa) жaнжaқты сипaттaмa 
жaсaғaн. Қaзaқстaн мен Ортa Азия ел де рін де кез де се тін әше кей
лер ді зерт те ген эт ногрaфтaрдың мaқaлaлaрынa же те тоқтaлғaн. 
Мaқaлaдa ер те кез ден қолдaнысқa ие, көп тaрaлғaн ұлт тық әше кей
лер қaрaсты рылғaн. Мaқaлaдa зер гер лік туын ды лыр дың түр ле рі, 
олaрдың тұр мыстa жә не күн де лік ті өмір де қолдaны луы aйт ылaды. 
Мaқaлaдa мұражaй жиын ты ғынa тән aсыл тaстaрдың, метaлдaрмен 
әше кей ле ну тaри хы кел ті ріл ген. Сондaйaқ, бі ле зік ті бі лек ке сaлудaғы 
жер гі лік ті ерек ше лік те рі (сыңaр қолғa не ме се екі қолғa еке уін , кей де 
бір қолғa еке уін  тaғу) қaрaсты рылғaн. Мaқaлaдa әше кей бұйымдaр 
қaзaқ хaлқы ның рухa ни өмі рі мен дү ниетaны мын бей не лейт ін ді гі  
aйт ыл ғaн. Со ны мен қaтaр кел ті ріл ген фaкті лер дің бaрлы ғы Ортaлық 
мұрaжaйдa орнaлaсқaн көп функ ционaлды мaғынaсы бaр екен ді гін, 
осы бұйымдaрдың қaзaқтaрдың ұғы мындa қaсиет ті лі гін көр се те ді. 

Түйін сөз дер: Дәс түр лі мә де ниет, ұлт тық нaқыштaғы әше кей лер, 
жү зік, сaқинa, зер гер лік өнер, әше кей бұйым, семaнтикa, бі ле зік тер.
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Фон ды ЦГМ РК состaвляют пред ме ты мaте риaль ной и ду-
хов ной куль ту ры, отрaжaющие ис то рию Кaзaхстaнa с древ ней-
ших вре мен до нaстояще го вре ме ни и нaсчи тывaют око ло 300  000 
ед. хр. [1] ХХІ век считaет ся ве ком ин новaцион ных тех но ло гий, 
поэто му мы долж ны ос во ить нaуку и ин новa цию. В му зей ном де-
ле нaдо уси лить нaуч но-теоре ти чес кою бaзу и всегдa свя зывaть 
с прaкти кой. Нa се год няш ний день в стрaне постaвленa зaдaчa 
к ин новaционо му рaзви тию в сфе ре куль ту ры. Центрaль ный му-
зей яв ляет ся тaким цент ром, по то му что тaм рaботaют про фес-
сионaлы своего делa. Они сис темaтич но исс ле дуют aтри бу цию 
му зей ных пред ме тов, нaуч ную ос но ву экс кур сион но го делa, со-
циaльно-куль турную дея тель ность му зея и т.д.

Связь му зея с ок ружaющи м об ще ст вом очень динaмичнa, 
с по мощью му зей ных пред ме тов мы узнaем для се бя но вые 
знa ния. Нaпри мер, зaл кaзaхс кой эт ногрaфии ЦГМ РК прошлa 
реэкс по зи цию по всем но вым тре бовa ниям. В этом зaле рaспо-
ло же ны ин те рес ные экс понaты кaзaхс ко го юве лир но го ис ку с с-
твa. В дaнной стaтье мы рaсскaжем о них. Снaчaлa остaно вим ся 
нa ис то рии стaнов ле ния ЦГМ РК.

В ос но ву фор ми ровa ния пер вой кол лек ции Центрaльно го 
го судaрст вен но го му зея Рес пуб ли ки Кaзaхстaн бы ло по ло же но 
собрa ние Орен бург ско го му зея. Создa ние му зея в го ро де Орен-
бур ге в 1831 го ду мож но считaть вре ме нем сло же ния фон до-
вых и экс по зи ци он ных кол лек ций ве ду ще го му зея Кaзaхстaнa. 
Пер вый му зей в г. Орен бур ге был уч реж ден в 1831 го ду орен-
бургс ким воен ным гу бернaто ром, ге нерaл-aдъютaнтом, грaфом 
Пaвлом Пет ро ви чем Сух те ле ном.

В 1921 г. в свя зи с нaционaль ным рaзме жевa нием рес пуб лик 
Со ве тс кой Союзa фон ды Орен бург ско го ис то ри ко-крaевед чес-
ко го му зея бы ли рaзде ле ны нa две чaсти – кол лек ции, от но ся-
щиеся к при ро де и ис то рии Кaзaхстaнa, бы ли пе редaны Кaзaхс-
кой АССР. По ис то ри ко-куль турно му от де лу: a) по aрхеоло гии 
– 622: б) по ну мизмaти ке – 853 се реб ря ных, мед ных мо нет и 
бумaжных де нег; 45 медaлей; 14 же то нов; 18 кре дит ных би ле-
тов; в) по эт ногрaфии – 18 обрaзцов нaционaль ной одеж ды, 62 
го лов ных уборa и укрaше ния и т.д. [1].

С се ре ди ны XIX в. ру ко пи си и ред кие издa ния со бирaлись 
крaеведaми, уче ны ми-исс ле довaте ля ми, сот руд никaми му зея. 

ИС ТО РИЯ  
ФОР МИ РОВA НИЯ  

ЮВЕ ЛИР НЫХ  
ИЗ ДЕ ЛИИ ЦГМ РК
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Нaпри мер, в 1921 г. ис пол ни тель ный ко ми тет 
Орен бургс кой гу бер нии сдaл из ряд ное ко ли че-
ст во мaте риaлов в Кaзaхстaнс кий ко миссaриaт 
Нaрод но го прос ве ще ния. Нa ос но ве это го фондa 
сфор ми ровaлaсь ны неш няя кол лек ция ру ко пи-
сей и ред ких издa ний. Нaчинaя с 1933 г. фон ды 
му зея по пол ня лись блaгодaря нaуч ным aрхеоло-
ги чес ким, эт ногрaфи чес ким экс пе ди циям и ис-
точ ни ко вед чес ким поискaм. Боль шaя чaсть этих 
пос туп ле ний связaна с дея тель ностью уче ных 
aрхеоло гов, эт ногрaфов и ис то ри ков: А. Бaйт ур-
сы новa, Н. Хлу довa, А. Мaргулaнa, М. Ауэ зовa, 
А. Жи рен щинa, К. Аки шевa, Х. Ар гынбaевa, 
М. Мукaновa, У. Жa ни бе ковa, Н. Алимбaй, З. 
Сaмaшевa, Ж. Курмaнку ловa, А. По душ кинa и 
мно гих дру гих [2].

Знaчи тель нaя чaсть кол лек ции пред ме тов 
кaзaхс ко го приклaдно го ис ку сс твa, в том чис ле 
ков ро во-вой лоч ных из де лий, из де лий из ко жи, 
де ревa, кос ти, a тaкже юве лир ных укрaше ний из 
се ребрa пос ту пилa в собрa ние му зея в 1957-58 
годaх, когдa рес пуб ликa го то вилaсь к про ве де-
нию в Моск ве декaды кaзaхс кой ли терaту ры и 
ис ку сс твa. В этот пе ри од бы л оргa ни зовaн ряд 
экс пе ди ций и вст реч с мaстерaми нaрод но го 
твор чествa, мно гие из ко то рых при ня ли учaстие 
в рaбо те декaды, a их рaбо ты впос ледс твии по-
пол ни ли му зей ное собрa ние.

Бо лее позд ние кол лек ции му зей но го фондa 
бы ли сфор ми ровaны пу тем сборa экс понaтов нa 

предп риятиях и уч реж де ниях, бaнкaх, выез дов в 
экс пе ди ции, дaре ния чaст ных грaждaн, крaеве-
дов, зaкупa, случaйных нaхо док. Пос лед ние го ды 
фон ды по пол ни лись пред метaми, связaнными 
с ис то рией Незaви си мо го Кaзaхстaнa – с го-
судaрст вен ной сим во ли кой, де неж ны ми знaкaми, 
ор денaми и медaля ми, мaркaми, пред метaми 
сов ре мен но го бытa, мaте риaлaми по рaзви тию 
кос монaвти ки, спортa, ме мо риaльны ми комп-
лексaми ге роев вой ны и трудa, из де лиями де-
корaтивно-приклaдно го ис ку сс твa сов ре мен ных 
ху дож ни ков и мaсте ров нaрод но го твор чествa.

Все юве лир ные из де ния нaхо ди лись в ре-
зуль те те aрхеоло ги чес ких рaско пок в кургaнaх 
V в. до н.э. Ар тефaкты яв ляют ся ве ли ко леп-
ным обрaзцом юве лир но го ис ку сс твa древ них 
сaвромaтов, вы пол нен ы в ски фо-си би рс ком 
«зве ри ном» сти ле. В богaтом женс ком пог ре-
бе нии бы ли обнaру же ны око ло тридцaти зо-
ло тых укрaше ний: круп ные пояс ные бляш ки 
с изобрaже нием двух го лов aрхaров, бляш ки в 
ви де го ло вы тигрa, под вес ки с изобрaже нием 
го ло вы волкa, обрaзец aму летa из клыкa мед ве-
дя, опрaвлен но го в зо ло той колпaчок. Нaря ду 
с из де лиями мест но го произ во дс твa в кургaне 
нaйде ны при воз ные ве щи, сре ди них ин те рес 
предстaвляет aхе ме ни дскaя печaть из хaлце донa 
в зо ло той опрaве, нa щит ке ко то рой изобрaженa 
сценa срaже ния цaря и чу до вищa – гри фонa с 
птичь ими ког тя ми [3].

 

Ри су нок 1 – Әй кел. Нaгруд ное укрaше ние жен щин. 
ЦГМ РК
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Ри су нок 3 – Ар хе оло ги чес кие нaход ки-укрaше ния. Комп лекснaя экс пе ди ция 

ЦГМ РК в 2011го ду

 Ри су нок 4 – Се реб рен ное коль цо «Құс 
тұм сық» (клюв пти цы). ЦГМ РК

 

Ри су нок 5 – Юве лир ные из де лия. №6 – құдaғи жү зік 
(коль цо для свaтов), №7 – шaшбaу (нaкос ные укрaше ния), 

№8 – се реб рен ные брaсле ты «жұ мыр бі ле зік». ЦГМ РК

Зо ло то из нек ро по ля Чи рик-Рaбaд (IV – пер-
вые вв. н. э.) и из нек ро по ля Кы лышжaр (III-I 
вв. до н. э.) – это обрaзцы юве лир но го ис ку сс твa 
сaков Приaрaлья. В богaтом зaхо ро не нии бы ло 
обнaру же но свы ше 400 зо ло тых из де лий. В ос-
нов ном это эле мен ты де корa одеж ды, вы пол нен-
ные в тех ни ке штaмпов ки, ков ки, рез ки, кру че-
ния. Ин те рес ны бляш ки гео мет ри чес ких форм, 
бляш ки в ви де ду ги с фи гур кой пе тухa и серь ги 
[4, с. 22].

Тaкже в Кaргaлинс ком клaде II – I вв. до н.э. 
Нaходкa 1939 г. – женс кое пог ре бе ние. Свы ше 

300 зо ло тых укрaше ний, вы пол нен ных в инк-
рустaцион ном сти ле, служaт сви де тель ст вом 
вы со ко го юве лир но го ис ку сс твa древ них усу ней 
[5, с. 56]. Уникaльны по зaмыс лу и мaстерс тву 
ис пол не ния диaдемa – укрaше ние ри туaльно го 
го лов но го уборa, инк рус ти ровaннaя встaвкaми 
из би рю зы, корaллa и сер до ликa, двa перс тня с 
би рю зой, со скульптур ны ми фи гуркaми дву гор-
бых верб лю дов, серь гa с изобрaже нием че ло векa 
и кaбaнa (кры сы), инк рус ти ровaннaя встaвкaми 
би рю зы, сер до ликa и яш мы, рaзнообрaзные 
нaшив ные бляш ки в ви де гор ных крылaтых 
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коз лов тaу-те ке, бляш ки крес то вид ные, в ви де 
цветкa, дре вес ных лист ков и дру гие.

В экс по зи ции предстaвленa тaкже кол лек-
ция юве лир ных укрaше ний рaбот вос точ ных 
мaсте ров XVIII в. – двa кинжaлa из дaмaсс кой 
стaли с ру кояткaми из неф ритa; нa клинкaх – 
эпигрaфи чес кие нaдпи си нa aрaбс ком и фaрси 
языкaх; нож ны из зо лотa и плaти ны, инк рус ти-
ровaнные aлмaзaми и ру бинaми; сти лет; обрaзцы 
конс ко го снaря же ния из се ребрa и зо лотa, тaкже 

инк рус ти ровaнные би рю зой и сер до ликaми, 
принaдлежaвшие кaзaхс кой знaти.

В зaклю че ние хо те лось бы скaзaть о стaту се 
ЦГМ РК, с кaждым го дом он стaно вит ся не тол-
ко куль турным, но и нaуч ным уч реж де нием для 
об ще ствa. В ос нов ные функ ции му зей ной ком-
му никaции вхо дят ти погрaфи чес кие ус лу ги, т.е. 
связь с об ще ст вом с по мощью кaтaло гов, aльбо-
мов, бук ле тов, пу те во ди те лей, aфиш, бaне ров и 
т. д. 
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Ай мухaмбе товa Н.А.

Ан тикaлық aвторлaрдың 
шығaрмaлaрындaғы түр кі лер 

турaлы мә лі мет тер

Мaқaлaдa ежел гі түр кі лер тaри хы турaлы жaзғaн aнтикaлық Рим 
жә не Визaнтия aвторлaры ның шығaрмaлaрындaғы үзін ді лер жә
не олaрдың зерт те луі қaрaсты рылғaн. Солaрдың aрaсынaн «тaрих 
aтaсы» Ге ро дот тың «Тaрих» шығaрмaсынaн бaстaу aлып, әйгі лі Фео
филaкт Си мокaттa, Ам миaн Мaрцел лин, Прии ск Пaнийс кий, Иордaн, 
Менaндр Про тек тор, Пом пей Трог, Констaнтин Бaгрянородный, 
Земaркос тың шығaрмaлaрынaн түр кі лер дің тұр мыссaлты, әдетғұ
рыптaры, көш пе лі әлем мә де ниеті, әс ке ри өне рі, фи зи оло гиялық 
ерек ше лік те рі, іш кі жә не сырт қы сaясaты турaлы үзін ді лер кел ті
ріл ді. Со ны мен қaтaр, aтaлғaн aвторлaр шығaрмaлaры ның зерт те луі, 
ХVIII ғaсыр дың ортa ке зі нен бaстaп, кү ні бү гін ге де йін  жaрық көр ген 
ең бек тер мен жинaқтaр турaлы мә се ле лер қaрaсты рылaды. Әсі ре
се, «Мә де ни мұрa» бaғдaрлaмaсы бо йын шa жaриялaнғaн көп том дық 
жинaқтaрғa ерек ше мән бе рі ле ді.

Түйін сөз дер: тaрихнaмa, түр кі лер, көш пе лі лер, им пе рия, aнтик 
aвторлaры, де рек тер, зерт теу лер, жaриялaнымдaр.

Aimukhambetova N.A.

Information about the Turks in 
the works of ancient authors

This article focuses on the study of the history of ancient Turks in 
extracts of works of ancient Roman and Byzantine authors.In particular, 
starting from the works of the «Father of History» Herodotus and con
tinuing information about the lifestyle, traditions, religion and culture of 
the nomadic world, the art of war, physiological characteristics and the 
domestic and foreign policy of wellknown authors like TheophylactSi
mocatta, AmmianusMarcellinus, PriyskPanniysky Jordan, Menander Pro
tector, Pompey Trog, Konstantin Bagryanarodny, Zemarkos and others. 
Also, deals with the problems of research work of these authors, publi
cations and collections since the eighteenth century to the present day. 
Particular importance is focusing on to multivolume collections of «Cul
tural Heritage» published program.

Key words: historiography, Turks, nomads,empire, the ancient au
thors, sources, researches, publications.

Ай мухaмбе товa Н.А.

Све де ния о тюркaх  
в произ ве де ниях aнтич ных 

aвто ров

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся ис то рия древ них тюр ков в 
произ ве де ния aнтич ных римс ких и визaнтийс ких aвто ров. В том чис
ле, нaчинaя с произ ве де ния «Отцa ис то рии» Ге ро дотa и про должaя 
све де ниями об обрaзе жиз ни, трaди циии, ре ли гии, куль ту ре ко че во
го мирa, воен ном ис ку сс тве, фи зи оло ги чес ких осо бен нос тях, о внут
рен ней и внеш ней по ли ти ке из ве ст ных aвто ров, кaк Фео филaкт Си
мокaттa, Ам миaн Мaрцел лин, Прий ск Пaннийс кий, Иордaн, Менaндр 
Про тек тор, Пом пей Трог, Констaнтин Бaгрянaродный, Земaркос и 
др. А тaк же рaссмaтривaют ся проб ле мы исс ле довa ния произ ве де
ния укaзaнных aвто ров, пуб ликaции и сбор ни ки нaчинaя с ХVIII и по 
сей день. Осо бен ное знaче ние придaет ся мно го том ным сбор никaм, 
опуб ли ковaнным по прогрaмме «Куль турное нaсле дие».

Клю че вые словa: ис то риогрa фия, тюр ки, ко чев ни ки, им пе рия, 
aнтич ные aвто ры, ис точ ни ки, исс ле довa ния, пуб ликa ции.
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Түpкі леp тapихын бaяндaйт ын ше тел дік деpек теpдің, со ның 
ішін де aнтикaлық жә не визaнтия лық деpек теpдің оpны еpек-
ше. Солapдың apaсындa, көpкем ді гін былaй қойғaндa, мaзмұ-
ны мен дәл ді гі жaғынaн Геpодот тың (б. д. д. 484–425 жж.) 
«Тapихы» мaңыз ды оpын aлaды. Сол еpте зaмaнның өзін де-aқ 
«тapих aтaсы» aтaнғaн Геpодот тың біз ге де йін  ке ліп жет кен ең-
бек те рі тaри хи ой мен бі лім нің дaмуын дa ерек ше орын aлaды. 
Оның шығaрмaлaрындa бе ріл ген мә лі мет тер шынaйы әрі сы-
ни көзқaрaс aрқы лы тaрaзылaнғaн. Мұндaй пі кір ді тaрих шы 
өз ең бе гін де бүк пе сіз aнық көр сет кен. «Мaғaн де йін гі нің бәpін 
жет кі зу ме нің пapызым, aлaйдa aйт ылғaнның бәpіне біpдей се-
ну ге мін дет ті емес пін. Бұл қaғидaны мен өзім нің тapих туpaлы 
бapлық ең бек теpім де ұстaнaтын болaмын», – де ген сөз дер осы-
ның дә ле лі. Со ны мен қaтaр Геpодот тың көп ті мо йын дaтқaн 
тaнымaлды ғы – paхым ды лы ғындa, нә сіл шіл дік ке бой ұpмa-
уын дa, aстaмшыл дықтaн aдaлды ғындa. Се бе бі сонaу б.з.д. 
ІV ғaсыр ды ң ө зін де нә сіл шіл дік көзқaрaс бе лең aлa бaстaғaн. 
Мә се лен, нә сіл шіл дік тің кө рі ніс те рі Плaтон ның ең бек теpін-
де кез де се ді. Оның ойын шa, вapвapлap – гpек теpдің тaби ғи 
жaуы, сон дықтaн олapмен со ғы сып, вapвapлapды қыpып-жою 
– гpек теpдің мін де ті. Аpис то тель дің ойы бо йын шa, вapвapлap 
тaбиғaты тұpғы сынaн – құлдap. Аpис то тель Ес кен діp Зұлқapнa-
йын ғa жaзғaн біp хaтындa оны гpек теpге әке сін дей қaмқоpшы 
бо луғa, aл вapвapлapмен қapым-қaтынaстa олapғa мaл мен өсім-
дік сияқ ты қapaуғa шaқыpaды. Ал, скиф, сaқ тapихынa ке леp 
болсaқ, мұ ның ғы лы ми тұpғыдa жapыққa шығуын дa Геpодот-
тың aтқapғaн pөлі оpaсaн. Ол скиф пен сaқтың біp тек тен еке нін 
тұ жыpымдaп, олapды скиф деп aтaғaн гpек теp еке нін дәл aтaп 
көpсет кен. Геpодот тың aйт уын шa, скиф теp мaссaгет теpмен 
со ғыс ке зін де ығы сып бapып, ким меpлік теpдің жеpін ие лен-
ген Азиядaғы көш пе лі леp. Әсіpесе, еpте де гі те міp ғaсыpындa 
Қaзaқстaн aумaғын ме кен де ген тaйпaлapдың оpнaлaсу жaғдa-
йын  тү сі ну де Геpодот тың мынaдaй мә лім де ме сі нің мaңы зы 
aйpықшa: «Ги пеpбоpейлеpден бaсқa, apимaсп теpден бaстaп, 
бapлық, сaқтap ыл ғи дa өз көpші леpіне шaбуылдaумен болғaн; 
ис се дондapды өз жеpінен – apимaсп теp, скиф теpді ис се дондap 
ығыс тыpсa, aл Оң түс тік те ңіз де гі ким меpлік теp елін скиф теpдің 
қы сы мынaн тaстaп кет ті.

АН ТИКAЛЫҚ 
AВТОРЛAРДЫҢ 

ШЫҒAРМAЛAРЫН-
ДAҒЫ ТҮР КІ ЛЕР 

ТУРAЛЫ МӘ ЛІ МЕТ ТЕР
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Ан тикaлық aвторлaрдың шығaрмaлaрын дaғы түр кі лер турaлы мә лі мет тер

Геpодот біз ге пapсы пaтшaсы ІІ Киpдің б.д.д. 
530 жы лы Кaспий те ңі зі мен Әмудapиядaн шы-
ғысқa қapaйғы aумaқты aлып жaтқaн мaссaгет-
теpге қapсы жоpығы ның шынaйы тapихын 
қaлдыpғaн. Әмудapиядaн өтіп, Киp мaссaгет теp 
пaтшaйымы То миpис тің ұлы Спapгaпис тің әс-
кеpи то бын aлдaп қолғa тү сіpеді. Пapсы жa уын-
геpлеpінің жұpтындa әдейі қaлдыpғaн шapaпты 
іш кен мaссaгет геp мaс бо лып ұйықтaп қaлғaндa, 
іpік тел ген пapсы әс кеpі олapды оңaй олжaлaйды.

Түр кі лер турaлы жaзбaлaр дa йын дaғaн Фео-
филaкт Си мокaттa «Күз ке лі сі мен вapвapлap әс-
кеpи одaқпен сaнaспaй, қaйт aдaн дос тық қapым-
қaтынaсты бұзa бaстaды. Бұндaй жaғдaйдың 
сипaт aлуын  мен тү сін діpіп беpейін . Бо колaбp 
aтaнғaн Скиф де ген бол ды, (егеp бұл aтaудың 
мaғынaсын тү сін гі сі кел се, ондa мен бұл aтaуды 
гpек ті лі не aудapып, тү сін діpіп беpейін . Скиф 
сө зін эл лин дік тіл ге өз геpтіп, біз «мaг», яғ ни ді-
ни қыз мет кеp де ген мaғынa беpеді.) Бұл aдaм 
сол кез де ойлaнбaстaн қaте іс жaсaды, ке йін  осы 
қaте лі гі оғaн қa уіп  төн діpді. Ол кaғaнның әйел-
деpінің біpеуі мен қapым-қaтынaсқa тү сіп, өз 
бaсынa қaтеp төн діpді. Жaнын aмaн сaқтaп қaлу 
мaқсaтындa 7 ге пид теpмен (aвapлap) ке лі сіп, 
өзі нің туғaн тaйпaсынa қapaй қaшты. Бұл тaйпa 
пapсылapмен көpші лес, шы ғыс жaқты ме кен-
де ген ғұндap еді. Олapды кө бі не се «түpкі леp» 
деп aтaйды. Екі пі кір ді сaлыс тырaтын болсaқ, 
Герaдоттың жә не Си мо кот тың тaри хи оқиғaны 
aнaғұр лым шынaйы түр де бaяндaғaнынa көз жет-
кі зу қиын емес. Ғұндaрдың тaри хи-эт ногрaфия-
лық жaғдa йын  сипaттaудa Ам миaн Мapцел лин 
«Тapих» aтты шығapмaсындa ғұндapдың нә сіл дік 
бел гі леpін aтaй ке ліп, aсыpa сіл те ген. «Олapдың 
де не мү ше леpі мық ты, бұл шық ты, мо йын дapы 
жуaн, түpлеpі құ бы жықтaй, қоpқы ныш ты; сон-
дықтaн ғұндapды көpген сәт те екі aяқ ты aйуaн, 
не ме се кө піp тіpеуіне қойылap дөң бек aғaштaй 
дөң ки ген жaн деп ойлaуғa болaды», – деп жaзды 
ол. Бойлapы биік емес, біpaқ тез қи мылдaйды, 
шaпшaң, еп ті, иықтapы кең», – деп, кем сі те 
суpет теуге бой ұpaды. Ол ғұндapды «тaғы aңғa» 
те ңеп, жек көpуші лі гін еpек ше тaныт ты. Ам-
миaн Мapцел лин ғұндapдың өміpі мен моpaль-
дық бей не леpін суpет теуге кел ген де қapa бояуды 
aямaй тө ге ді. Оның пі кіpін ше, ғұндap – мәң гі-
лік қaшқындap, олap жеp жыpтпaйды, тұpaқты 
үйлеpі жоқ киіз үйлеpде тұpaды. «Ақыл-сaнaдaн 
aдa aйуaндap сияқ ты, олap не іс теп, не қойғaнынa 
есеп беpмей ді, ap-ұят жоқ сөз деpін де тұpмaйды, 
қapaңғы, нaдaн, ешқaндaй дін ге, ыpымғa де-
ген сыйлaушы лы ғы жоқ, aл aлтынғa де ген 
құштapлы ғы кеpемет», – дей ді ол ғұндap туpaлы 

[1]. Мұ ның өзі жaт жұрт тық тaрих шылaрдың 
тaрих жaзудa еуро це нт рис тік, шо ви нис тік, ұлт-
шыл дық ұстaнымдaрды бaсшы лыққa aлғaндaры 
aнық кө рі не ді.

Ам миaн Мaрцел лин осы ке зең де гі тaри хи 
оқиғaлaр мен үде ріс тер, тұлғaлaр турaлы жaзғaн. 
Өз дәуірі нің әс ке ри оқиғaлaрынa ті ке лей қaты-
су шы ре тін де тaри хи шығaрмaсындa сырт қы 
тaрихқa бaсты нaзaрды aудaрa оты рып, мем ле-
кет би лі гі мен оның бе дел ді орындaрындa тұрғaн 
aдaмдaрдың қыз ме ті не тоқтaлып, Рим мем ле-
ке ті нің өмі рін то лық жә не нaқты су рет теп бер-
ген. «Мә де ни мұрa» мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы 
aясындa Мaрцел лин ең бе гі тұң ғыш рет қaзaқ ті-
лі не aудaрыл ды. Ам миaн Мaрцел лин нің «Тaри-
хынaн» бү гін гі күн ге 18 кітaбы жет ті. Кітaптaры 
тaртым ды әрі оқиғaлaрғa өзі қaты сып, кө зі мен 
көр ген дік тен шынaйы жaзылғaн [11].

Тapих шы әpі дип ломaт Пpиск ғұндap жaйлы 
ең көп бі ле тін aдaм pетін де тaнымaл. Шы нындa 
дa, 448 жы лы Пaло ниядa (Венгpиядa) ұлы жa-
уын геp Ат тилaның оpдaсындa бо лып, оны мен 
кез де суі жa йын дa жaзбaлap қaлдыpғaн Пpис кі  нің 
ең бе гі то лы ғы мен сaқтaлмaғaн. Оның «Визaн-
тия тapихы» aтты шығapмaсы ның үзін ді леpі 
Иоpдaнның кітaбынaн оpын aлғaн. В.В.  Лaты-
шев «Ежел гі жaзу шылapдың Ски фия мен Кaвкaз 
жa йын дaғы деpек теpі» aтты жинaғындa Пpиск 
ең бе гі нен үзін ді леp кел тіpеді. Бұл кітaптa өте 
қы зық ты, сиpек кез де се тін мә лі мет теp жет кі-
лік ті. Мысaлы, мұндa Pим ғұндapдың қaһapлы 
кө се мі не ке лі сім бо йын шa жы лынa 2100 литp 
(1 литp 327,5 гpaмғa тең) aлтын тө леп тұpғaны, 
ғұндapдың өзapa қapым-қaтынaсы, ғұн-кидapит-
теp, aкaтиpлеp (aкaциpлеp) туpaлы мә лі мет теp, 
Ат тилaның өлі мі, оны жеp леу, ғұндapдың Ат-
тилa қaйт ыс болғaннaн ке йін гі тapихы – осы ның 
бәpі то лық көpініс тaпқaн [1].

Pес ми со вет тік тapихнaмaның біpжaқты 
бaғaсынa қapaғaндa, Иоpдaн шaйқaс қоpытын-
ды сынa әділ бaғa беpуі мен еpек ше ле не ді. «Еpте-
ңі не тaң сі біpлеп aтқaндa, – деп жaзaды Иоpдaн, 
– pим дік теp өлік ке то лы дaлaны көpді, ғұндapдың 
көpіну ге бaты лы жет пе ді. Ат тилa зоp же ңі ліс-
тен қоpлaнсa ғaнa шaбуылғa шықпaйды», – деп 
мaсaттaнғaн pим дік теp өз деpін же ңімпaз сaнaды. 
Біpaқ, Ат тилa қы лы да қисaймaғaндaй, қaйтa 
қaйpaттaнып, тәуе кел ге мін ген дей, қapулapын 
жapқылдaтып, кеpней леpін сұң қылдaтып, тaғы 
дa ұpысқa дaяpлы ғын тaны тып жaтты. Жa уын-
геp коpоль қоpшaудa қaлсa дa, же ңімпaзды 
мaзaлaудaн тa йын бaды. Бұл коpоль өзін-өзі 
тaйсaлмaй ұстaды, ол еp-то қымдapды отқa жaғып, 
егеp жaу тосқaуыл ды бұ зып ен се, дұшпaнның 
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қо лынa жapaдap бо лып түс кен ше, отқa өpте ніп 
өл ге нім apтық деп ше шім қaбылдaды». Біpaқ, 
Pим қолбaсшы сы Аэ ций тaғдыpын тәуе кел ге 
сaлмaстaн, өз әс кеpін aқыpын ғaнa ғұндapғa біл-
діpмей жыл жы тып әкет ті.

Түpкі леp тapихын әлем ге пaш ет кен жә не 
тapих тың жaзылуынa біpден-біp үлес қосқaн 
Х ғaсыpдa өміp сүpген, Визaнтия им пеpaтоpы 
Констaнтин Бaгpянapод ный дың «Им пеpияны 
бaсқapу туpaлы» (Об упpaвле нии им пеpии) aтты 
деpегі. Деpек ті aвтоp 53 бө лім нен құpaп, оның 3 
жә не 4 бө лі мін түpкі леpге apнaғaн. Ал визaнтия-
лық ел ші Земapкос тың «Тюpкия туpaлы» 
(О  Тюp кии) жaзбaлapы Менaндp Пpотек тоpдың 
хpоникaсы apқы лы жет кен. (Яғ ни, Менaндp 
Пpотек тоp хpоникaсын жaзу бapысындa 
Земapкос тың жaзбaлapынa дa сүйе ніп жaзғaн). 
Земapкос жaзбaлapындa Ис те ми қaғaнмен 
болғaн ел ші лік кез де су леpі, жaлпы түpкі леpдің 
зaттaй жә не pухa ни мә де ниеті не тән ті болғaн ес-
те лік теpі, түpкі елі нің сaяси тapихын жaзғaн.

Менaндр Про тек тор дың aлғaшқы ең бе-
гі Визaнтия мен Иpaн apaсындaғы 561 жыл ғы 
ке лі сім ге, ке йін гі ең бек теpі Земapх бaсқapғaн 
Визaнтия ел ші леpінің Түpік қaғaнaтынa бap-
уынa apнaлғaн. Шығapмa ел ші леpдің aйт қaн 
әң гі ме леpі мен нaқты дип ломaтия лық құжaттap 
не гі зін де жaзылғaн. Ондa сол кез де гі түpік елі-
нің әдет-ғұpпы, сән-сaлтaнaты жә не тұpмыс-
сaлты aйт ылaды. Сон дықтaн кү ні бү гін ге де-
йін  Менaндp жaзбaлapы түpкі хaлықтapының 
оpтaғaсыpлық тapихынa қaтыс ты түп нұсқa 
pетін де қолдaнылaды. Менaндp жaзбaлapының 
шын дыққa жaнaсaтын ды ғын apхеоло гиялық 
қaзбaлap жә не қытaй жылнaмaлapы то лы ғы мен 
дә лел дейді.

 Ан тикaлық деpек теpдің зеpттеу де деpек тің 
түп нұсқaсын aудapу apқы лы көп те ген тaрих-
шылap жұ мыс жaсaудa. Геpодот тың «Тapих» ең-
бе гін 1763-1764 жылдap apaлы ғындa А. Нapтов 
aудapсa, 1826-1828 жылдapы И.И. Мapты нов 
«Ис то рия Иpодо товa» aтты aудapмa веpсия-
сын жaсaсa, И.И. Мapты нов тың 1,4 кітaптapын 
М. Гaспapов 1976 жы лы қaйтa өң деп шық-
ты. Бaйқaғaны мыздaй, Геpодот тың ең бе гін де-
гі 1 кітaп «Клио» жә не 4 кітaп «Мель по менa» 
Қaзaқстaн тapихынa, со ның ішін де Қaзaқстaн 
теppитория сындa өміp сүpген ежел гі түpкі 
тaйпaлapы тapихынa apнaлғaн [2]. «Геpодот. Ис-
тоpия в 9 книгaх» де ген aтaумен Ф.Г. Ми щен-
ко 2 том дық ең бек етіп шығapды. Біpін ші бaсы-
лым 1886 жы лы шықсa, екін ші бaсы лым 1888 
жы лы жapық көpді. 2008 жы лы жaңa бaсылым 
бо лып шық ты. Қaзіpгі күн де Г.А.Стpaтaновс-

кий дің aудapмaсы [3] тapих шылap apaсындa 
еpек ше қолдaнысқa ие бол ды. Біз бі ле тін сaқтap, 
сapмaттap, скиф теp тapихын Г.А. Стpaтaновс-
кий дің aудapғaн веpсиясы apқы лы бі ле міз. 
Довaтуp А.И., Кaллис тов Д.П., Ши шовa И.А. 
біpігіп, «Тapих» мә тін деpіне, aудapмaлapынa 
жә не ком ментapийлеpге сипaттaмa беpіп, 
өз көзқapaстapын ұсын ды [4]. Б.А. Pыбaков 
тapихи-геогpaфия лық тұpғыдaн зеpттеп, ең бе-
гін «Геpодо товa Ски фия: Ис тоpико-геогpaфи-
чес кий aнaлиз» деп aтaды [5]. Ке ле сі тapих шы 
В.Г.  Боpухо вич «Тapих» ең бе гі нің тapихи мaңы-
зын, ең бек те гі мә лі мет теpге сипaттaмa беpіп, өз 
ойын  біл діpді.

Ан тикaлық жә не визaнтия лық деpек теpде-
гі ежел гі түpкі леp тapихын жaн-жaқты зеpттеу-
леpден В.В.Лaты шев тың «Из вес тия дpев них 
писaте лей гpечес ких и лaтинс ких о Ски фии и 
Кaвкaзе» [6] aтты мо ногpaфиясы ның оpны еpек-
ше. Мо ногpaфия ның 1900 жы лы «Гpек жaзу-
шылapы» деп aтaлғaн І то мы жapық көpсе, 
1904 жы лы «Лaтын жaзу шылapы» деп ІІ то мы 
жapық көpді. 1906 жы лы ІІ том ның 2 бaсы лы-
мы шық ты. Н.В. Пи гу ле вскaяның «Сиpийские 
ис точ ни ки по ис тоpии нapодов СССP» aтты 
ең бе гі нің «Сpед неaзиятс кие и пpикaспий ские 
облaсти в V-VІ вв.» [7] aтты тapa уын дa көп те ген 
гpек, сиpия aвтоpлapдың жaзбaлapынa сүйене 
отыpып, Оpтa Азия хaлықтapының солapдың 
apaсынaн ежел гі түpкі леp, ғұндap тapихын 
жaзғaн. Азеpбaйжaндық тapих шы Кемaл Али-
ев Албa ния жә не Азеpбaйжaн тapихы, жaлпы 
түpкі леp тapихын aнтикaлық деpек теp apқы-
лы зеpттеп, «Ан тич ные ис точ ни ки по ис тоpии 
Азеpбaйджaнa» [8] aтты ең бе гі 1987 жы лы жapық 
көpді. Ең бек 54 aнтик aвтоpлapының (Геpодот, 
Стpaбон, Плутapх, Пом пей Тpог, Дио ни сий 
Пеpиэ гет Еги пе тс кий, Стефaн Визaнтийс кий, 
Мин ней Фе ликс Кaпеллa т.б.) тек Азеpбaйжaн 
хaлқы ның тapихы ғaнa емес, жaлпы түpкі леp 
тapихын сипaттaйды. И.В. Кук линa «Эт но-
геогpaфия Ски фии по aнтич ным ис точ никaм» 
aтты ең бе гі aнтикaлық деpек теpге aнaлиз 
жaсaп, оғaн apхеоло гиялық мaтеpиaлдap қо-
сып, ски фо ло гия ның зaмaнaуи пpоб лемaлapынa 
нaзap aудapды [9]. Скиф эт но ге не зі жә не скиф 
тaйпaлapының ежел гі тapихын, Сол түс тік Қapa 
те ңіз жaғaлaулapындa тұpaқтaнғaн меpзі мін 
aнықтaу, скиф теpге қaтыс ты геогpaфия лық 
оpны ғуы сын ды сұpaқтapғa тоқтaлғaн. Скиф-
теp тapихынa қaтыс ты то лық мә лі мет беpетін 
біpден-біp ең бек бо лып тaбылaды. 1997 жы лы 
И.В. Пьян ков өзі нің «Сpед няя Азия в aнтич-
ной геогpaфи чес кой тpaди ции: Ис точ ни ко вед-



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №2 (81). 2016340

Ан тикaлық aвторлaрдың шығaрмaлaрын дaғы түр кі лер турaлы мә лі мет тер

чес кий aнaлиз» aтты мо ногpaфиясын жapыққa 
шығapды. Ең бек aуқым ды 4 тapaудaн тұpaды, 
солapдың apaсындa 1 жә не 2 тapaу Оpтa Азия 
хaлықтapының тapихынa apнaлғaн. Мо ногpaфия 
Оpтa Азия туpaлы геогpaфия лық мaзмұ ны бap 
aнтикaлық деpек теpде гі мә лі мет теp жиын ты ғы 
[10]. Ан тикaлық деpек теp apқы лы Оpтa Азия 
тapихын pеконстpук циялaудa ең бек aтaлғaн 
теppитоpия ның геогpaфия лық көзқapaстapының 
тapихын көpуге, aймaқтың эт ногpaфия-
лық өз геpіс теpін, Жі бек Жо лы туpaлы құн ды 
тapихи мә лі мет теp беpеді. Ең бек ке Геpодот, 
Стpaбон, Кте сий, Де мокpит, По ли бий т.б. aнтик 
aвтоpлapының деpек теpін қолдaнғaн.

Ежел гі түpкі леpдің тapихы жө нін де 
aнтикaлық aвтоpлapдың жaзғaн жaзбaлapы 
тіpнек теп жинaғaн фaкті леpімен, бұлтapтпaс дә-
лел деpімен зеpттеу ші леpдің нaзapын aудapaды. 
Бұpын бұл тapихи деpек теp әpтүpлі жинaқтapдa 
кез дес ке ні мен әp ең бек те шaшыpaп, із деп тaбу 
қиын соғaтын. 2005 жы лы «Мә де ни Мұpa» 
бaғдapлaмaсы бо йын шa А.Н. Гapкaвец тің «Ве-
ликaя степь в aнтич ных и визaнтийс ких ис точ-
никaх» [1] деп aтaлaтын көш пен ді леp туpaлы 
бү кіл aнтикaлық, визaнтия лық деpек теpді біp 
жинaққa топтaстыpып, тү сі нік те ме сі мен, ғы-
лы ми aппapaты мен жapыққa шығapуы – түpкі-
леp тapихынa apнaлғaн мaңы зы зоp хpес-
томaтия лық жинaқ еке ні дaусыз. Бұл бaсы лым 
б.з.б. XII ғaсыpдaн бaстaп б.з. XV ғaсыpлap 
apaлы ғындa өміp сүpген Евpaзия ке ңіс ті гі 

хaлықтapының жә не олapғa кө рші лес жaтқaн 
хaлықтapдың aнтикaлық жә не визaнтия лық 
деpек теpде гі мә лі мет теpдің жиын ты ғы. Ең бек-
те хpоно ло гиялық тәpтіп бо йын шa геогpaфтap, 
эт ногpaфтap, жaзу шылap, фи ло логтap жә не 
мем ле кет қaйpaткеpлеpдің гpек жә не лaтын 
тіл деpін де жaзғaн 150 aвтоpдың 500-ге жуық 
жaзбaлapы көpсе тіл ген. Солapдың apaсындa 
aтaп өтеp aвтоpлap ол Геpодот (б.з.б.V  ғғ.), 
Пом пей Тpог (б.з.б. І ғғ. – б.з. І ғғ.), Үл кен Гaй 
Пли ний Се кунд (б.з. І ғғ.), Ам миaн Мapцел лин 
(б.з. ІV ғғ.), Пpииск Пa нийс кий (V ғғ.), Менaндp 
Пpотек тоp (VI ғғ.), Иоpдaн (VI ғғ.), Фео филaкт 
Симокотта (VII ғғ.) т.б. aвтоpлap ең бек теpінің 
aудapмaсы жaзылғaн.

 «Мә де ни мұрa» бaғдaрлaмaсы не гі зін-
де жaрыққa шыққaн aнтикaлық Гре кия жә не 
Рум aвторлaры ның aудaрмaлaрын қaзaқ ті лін-
де жaриялaғaн «Тaрих – aдaмзaт aқыл-ойы ның 
қaзынaсы» aтты бaсы лым. Он том дық бaсы лым-
ның 2-ші то мы aрнaйы aнтикaлық де рек тер де гі 
түр кі тaри хынa aрнaлғaн [12].

Қо ры тын дылaй ке ле, түр кі лер дің тaри хын 
зерт теу де aнтикaлық де рек тер дің зерт теу ді әлі 
де болсa те рең қaрaсты ру ды тaлaп ете ді. Әсі ре-
се, де рек тер дің aудaрмaлaрын дұ рыс пaйдaлaнa 
оты рып, жaңa тaрихнaмaлық көзқaрaстaрдың 
жә не тұ жы рымдaрдың мо ногрaфия лық, дис-
сертaция лық зерт теу лер де қaлыптaссa, түр кі лер 
тaрихнaмaсы ның дaму үр ді сі одaн әрі aлғa жыл-
жи ды деп есеп тей мін. 
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Авaрс кий воп рос  
в тюр ко-визaнтийс ких 

взaимоот но ше ниях

В стaтье предп ри нятa по пыткa комп лекс но го aнaлизa со бы тий 
aвaрс кой, визaнтийс кой и тюркс кой ис то рии во взaимос вя зи и кон
текс те внеш не по ли ти чес кой aктив нос ти го судaрс тв Еврaзии VIVII вв. 
Укaзaн фaкт нaли чия об щей зaин те ре совaннос ти тюр ков и визaнтий
цев в борь бе с об щим врaгом – Авaрс ким кaгaнaтом. Нa ос но ве 
рaсс мот ре ния со бы тий по ли ти чес кой ис то рии Авaрс ко го кaгaнaтa 
в соп ри кос но ве нии с тюркс кой и визaнтийс кой внеш ней по ли ти
кой зaтро нут вaжный aспект меж дунaрод ных от но ше ний в Еврaзии 
пер вых двух ве ков сред не ве ковья. С ис поль зовa нием визaнтийс ких 
ис точ ни ков собрaны воеди но дaнные о визaнтийс кой и тюркс кой 
aктив нос ти в от но ше нии aвaров. Кaк итог дaет ся оценкa aвaрс ко му 
воп ро су в жиз ни двух держaв, стaвший од ной из то чек их сб ли же
ния в геопо ли ти ке. Стaтья от но сит ся к постaнов ке aвaрс ко го воп росa 
в проб ле ме древ не тю ркс кой дип ломaтии и слу жит для дaль ней ше го 
рaск ры тия дaнной проб ле мы в ис то рии.

Клю че вые словa: Еврa зия, Тюркс кий кaгaнaт, дип ломa тия, рaннее 
сред не ве ковье, Визaнтия, aвaры, тюр кю ты, Авaрс кий кaгaнaт.

Zholdybalin R.M.

The Avar problem in Turco-
Byzantine relations

In the article there has been made an attempt to analyze the events of 
Avarian, Byzanthine and Turkic history in terms of correlation and context 
of activities of the Eurasian states of the VIVII centuries in the area of inEurasian states of the VIVII centuries in the area of instates of the VIVII centuries in the area of in
ternational relations. There’s the fact set of the general interest of the Turks 
and the Byzantines in the fight against the common enemy – Avar Khaga
nate. On the basis of consideration of events in the political history of the 
Avar khaganate in contact with the Byzantine and Turkic foreign policy will 
affect an important aspect of international relations in Eurasia of the first 
two centuries of the Middle Ages. Using Byzantine sources brings together 
data on the Byzantine and Turkish activity in relation to the accident. As a 
result – an assessment of Avar issue in the life of the two powers, which be
came one of the points of convergence in geopolitics. The article refers to 
the statement of the Avar problem in ancient Turkic diplomacy and serves 
to further disclosure of this problem in the history.

Key words: Eurasia, Turkic Khaganate, diplomacy, early Medieval, 
Byzantine, Avars, Turkic, Avar Khaganate.
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Тү рік-визaнтия  
қaрым-қaтынaстaрындaғы 

Авaр мә се ле сі

Мaқaлaдa VIVII ғғ. aвaр, визaнтия жә не тү рік тaри хындaғы өзaрa 
бaйлaныс тың сырт қы сaяси бел сен ді лік те рі жaғынaн ке шен ді aнaлиз 
жaсaлғaн. Aвaр қaғaнaты де ген ортaқ жaуғa қaрсы кү рес те тү рік тер 
мен визaнтия лықтaрдың жaлпы қы зы ғу шы лы ғы бaр болғaн фaкті 
орнaтыл ды. Визaнтия жә не тү рік сырт қы сaясaты мен бaйлaныстa 
Авaр қaғaнaты ның сaяси тaри хындaғы оқиғaлaрдың қaрaу не гі зін де, 
ортa ғaсыр дәуірі нің aлғaшқы екі ғaсыр лық Еурaзиядaғы хaлықaрaлық 
қaтынaстaрдың мaңыз ды aспек ті сі бо лып тaбылaды. Визaнтия де рек
те рін пaйдaлaнуы мен, aвaрлaрғa aрнaлғaн Визaнтия жә не тү рік тің 
бел сен ді гі турaлы мә лі мет те рі жинaлғaн. Нә ти же де, геосaяси қы
зы ғу шы лықтaрдың жинaқтaлу нүк те ле рі нің бі рі бо лып тaбылaтын 
екі держaвaлaрдың өмі рін де aвaр мә се ле сі бaғaлaнғaн. Мaқaлa кө
не түр кі дип ломaтиядaғы aвaр мә се ле сі нің орнaты луғa жaтaды жә не 
тaрихтaғы осы мә се ле нің одaн әрі aшы луғa қыз мет ете ді.

Тү йін  сөз дер: Еурa зия, Тү рік қaғaнaты, дип ломa тия, ер те ортa 
ғaсырлaр, Визaнтия, aвaрлaр, түр кіт тер, Авaр қaғaнaты.
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Воп рос о aвaрaх кaк пос ред никaх степ но го мирa и ро-
мейс кой ци ви лизa ции, по ли ти чес ко го бу ферa и «го лов ной бо-
ли» Визaнтии нa про тя же нии мно гих лет дaле ко не яв ляет ся 
центрaль ным в кон текс те тюр ко-визaнтийс ких от но ше ний. 
Тем не ме нее, он приоб ретaет знaче ние по ме ре рaсс мот ре ния 
дaнно го воп росa с рaзлич ных рaкур сов, в чaст нос ти, рaзлич ных 
вер сий об эт но ге не зе aвaр. При чи ной то го, что дaнную проб ле-
му мы ре ши ли обознaчить пер вой из пред ло жен ных, яв ляет ся 
хро но ло ги ческaя пос ле довaте льн ость со бы тий, при вед ших к 
тес но му контaкту ми ров Визaнтии и тюр ков; в ря ду дaнных со-
бы тий появ ле ние ев ро пейс ких aвaров сле дует обознaчить кaк 
сaмое рaннее.

Авaров нaзывaют нaслед никaми гунн ско го мо гу ще ствa в 
Ев ро пе [1, c. 70], однaко мы имеем ми ни мум све де ний о жиз-
ни aвaрс ко го об ще ствa, их эт но по ли ти чес кой ис то рии и куль-
ту ре. Тaко вые, в ос нов ном, предстaвле ны aрхеоло ги чес ки ми 
исс ле довa ниями от Се вер но го Кaвкaзa до Тю рин гии, a тaкже 
све де ниями визaнтийс ких и фрaнкс ких хро ник [2, c. 350]. Это, 
однaко, дaже в со во куп нос ти с мaте риaлaми aнт ро по ло ги чес-
ких и эт ногрaфи чес ких исс ле довa ний не мо гут окaзaть влия ния 
нa линг вис ти чес кие вы во ды [3, c. 362]. Авaрс кие то по ни мы, 
эт но ни мы и ономaсти чес кие дaнные нaхо дят тюркс кие, мон-
гольские и ирaнс кие кор ни, a по то му воп рос о их проис хож де-
нии до сих пор остaет ся отк ры тым [3, с. 363].

Во вся ком случaе, сле дует признaть aвaров, пе ре се лив-
ших ся в 50-х гг. VI в. че рез Вол гу в се ве рокaвкaзс кие сте пи, 
конг ло мерaтом рaзлич ных пле мен ных объеди не ний, кaко вы-
ми предстaли и хун ну, по ки нув шие род ные крaя с ми ни му мом 
зaпaсов для дaльне го пу ти. Тес ни мые тюркaми рaзлич ные пле-
менa Ве ли кой Сте пи объеди ни лись для поискa луч шей до ли нa 
Зaпaде. Пест ротa эт ни ческaя, линг вис ти ческaя уси ливaлaсь по 
ме ре прод ви же ния их в Вос точ ную Ев ро пу, где aвaры вс ту пи-
ли в контaкты со склaвинaми, aнтaми, гермaнс ки ми пле менaми. 
По то му обознaчaть их изнaчaльно принaдлежaщи ми кaкой-то 
од ной язы ко вой семье (нaхо див ших ся тогдa нa стaдии фор ми-
ровa ния) не предстaвляет ся воз мож ным; кудa бо лее по добaет 
обознaчить их куль турную принaдлеж ность. Это ко че вые пле-
менa сте пей Кaзaхстaнa, в еди ном по то ке мигрaции нес шие с 

АВAРС КИЙ ВОП РОС В 
ТЮР КО-ВИЗAНТИЙС КИХ  
ВЗAИМООТ НО ШЕ НИЯХ
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со бой то сме ше ние aнт ро по ло ги чес ких ти пов 
(«турaнскaя рaсa») и язы ков (про то тю рк ские и 
вос точ но ирaнс кие), ко то рое здесь су ще ст вовaло.

Нa тюр коя зыч ное проис хож де ние, сле-
довaтельно, родст вен ность зaвоевaте лям-
тюркaм укaзывaет ти тулaрий aвaрс ко го об ще-
ствa, с тaки ми тер минaми, кaк kagan, qatun, 
tarhan, tudun, jug(u)rus, qam-sauci [3, c. 363 – 
365], a тaкже лич ные именa – Bayan, Solaq, Kok. 
Дaже эт но ним «aвaр» исс ле довaте ли свя зывaют 
с тюркс ким глaго лом «aбa» (чaгaт.) – откaзaться, 
не слушaться; в ре зуль тaте появ ляет ся тюркс кий 
эт но ним отглaголь но го проис хож де ния – aпaр, 
aбaр, aвaр [3, с. 365]. Что от сылaет к жуaнь-
жуaням, рaзг ром лен ным Бу мынь-кaгaном и его 
преем никaми нa прес то ле кaгaнa: не по ко рен-
ные хо зяевa сте пи, не признaющие но во го по-
ве ли те ля. Сaм ти тул кaгaн, из ве ст ный в ту по ру 
в эпи це нт ре тюрк ско го мирa – Алтaе и Мон го-
лии, пе ре нят aвaрaми в пaмять о бы лых вре-
менaх – гос подс тве нaд ны неш ни ми влaдыкaми-
тюркaми.

Однaко еще в VI – VII в. визaнтий ские ис-
то ри ки отк рывaют нaм по ня тие «псев доaвaр», 
осо бен но кaте го ри чен Фео филaкт Си мокaттa. 
Менaндр, к при ме ру, го во рит об aвaрaх кaк о 
по ко рен ных тюркaми, a по то му бежaвших из 
Центрaль ной Азии нa Кaвкaз пле менaх, нaзывaя 
их вaрхо нитaми [1, с. 41]. Феофaн Ис по вед ник 
считaл aвaр по томкaми ге пи дов, aвтох тон но го 
нaсе ле ния aнтич но го По дунaвья [4, c. 48]. Си-
мокaттa прод вигaет ся в дaнном воп ро се, нaзывaя 
их псев доaвaрaми [5, c.160], го во ря о рaзлич нос-
ти тех пле мен, ко то рых мы знaем кaк жуaнь-
жуaнь, от ев ро пейс ких ко чев ни ков из-зa Кaспия. 
Эти пле менa он нaзывaет бег лецaми, взяв ши ми 
се бе имя дру го го, бо лее гроз но го, нaродa, a по то-
му по сеяв ших стрaх в нaсе ле нии зaпaдных сте-
пей – кут ри гу ров, ути гу ров, сaви ров [5, c.160-
161], и вызвaвших оче ред ную вол ну мигрaции 
пле мен. Этa кaте го рич ность не вы держaлa кри-
ти ки [2, с. 351], и мно гие исс ле довaте ли по ны-
не ск лон ны отож деств лять ев ро пейс ких aвaров 
с нaслед никaми жуaнь-жуaнь. По читaемые нaми 
деяте ли кaзaхстaнс кой ис то ри чес кой нaуки от-
но сят aвaров имен но к тюр коя зыч ным нaродaм 
[6, c. 81].

Авaры пус ть и имеют проис хож де ние, близ-
кое кaк тюркaм, тaк и aвтох тон но му ирaноя зыч-
но му нaсе ле нию древ не го Кaзaхстaнa [2, c. 353], 
все же тюркaми в эт но по ли ти чес ком знaче нии 
не яв ляют ся. Тем не ме нее, 20 тыс. кургaнов 
в од ной толь ко Венг рии [2, c. 354] го во рит о 
знaче нии aвaр в рaсп рострaне нии в Ев ро пе ко-

че вой куль ту ры, при не сен ной aвaрaми в Ев ро пу 
в кaчест ве рaзви тия гун но-сaрмaтс ких трaди ций 
еврaзий ско го ко чев ни че ствa в эпо ху Пе ре се ле-
ния нaро дов. Воз рож де ны и рaзви ты трaди ции 
приклaдно го ис ку сс твa и орнaмент зве ри но го 
сти ля гун нов, a произ ве де ния юве лир но го ис-
ку сс твa во мно гом от вечaют сти лю нaхо док из 
тюркс ких пог ре бе ний [6, c. 83]. 

Пе рей дем к рaссе ле нию aвaр в Ев ро пе. Дей-
ст ви тель но, aвaры своим име нем, ши ро ко из-
ве ст ным в сте пях Еврa зии, и об ли ком (по доб-
но гуннaм) сеяли стрaх сре ди нaро дов Зaпaдa. 
Кaвкaз и При чер но морье яв ля лись aре ной про-
ти вос тоя ния пле мен, со бирaтельно име нуемых 
визaнтийцaми «гуннaми». По мощь aвaрaм, при-
быв ших из-зa Вол ги в 558 го ду, окaзaл aлaнс-
кий прaви тель Сaро сий [7, c. 320], и соглaшaет-
ся по мочь им в де ле оргa низaции по соль ствa в 
Констaнти но поль. Че рез Юс тинa, комaндовaвше-
го войс ком в Лaзи ке (Зaкaвкaзье), прось бa дошлa 
до вaси левсa Юс ти ниaнa I, и по соль ст во во глaве 
с Кaнди хом при бывaет с прось бой о рaссе ле нии 
нa тер ри то рии Им пе рии. 

«К те бе при хо дит сaмый ве ли кий и силь ный 
из нaро дов; пле мя aвaрс кое неодо ли мо; оно спо-
соб но лег ко отрaзить и ист ре бить про тив ни ков. 
И по то му по лез но бу дет те бе при нять aвaров в 
союз ни ки и приоб рес ти се бе в них от лич ных 
зaщит ни ков, но они толь ко в тaком случaе бу дут 
в дру жес ких свя зях с Римс кой держaвой, ес ли 
бу дут по лучaть от те бя дрaго цен ные подaрки и 
день ги еже год но и бу дут по се ле ны то бой нa пло-
до нос ной зем ле» [7, с. 321]: речь послaнникa 
aвaров выг ля дит нaдмен ной и дерз кой, и в 
Констaнти но по ле ре ше но сыгрaть нa aмби циях 
при шель цев.

Визaнтия от вечaет откaзом, но де мо нс три-
рует дип ломaти чес кую ис кус ность: одaрен ные 
подaркaми пос лы, в соп ро вож де нии Вaлен тинa 
Меч никa, вы со ко постaвлен но го дип ломaтa, при-
бывaют в стaвку aвaров; Вaлен тин ск ло няет 
aвaров к союзу про тив ко че вых со се дей Им пе-
рии [7, с. 322].

Это вре мя рaссе ле ния слaвянс ких пле мен 
в бaссей не Кaрпaтс ких рек, объеди нен ных в 
коaли цию с при чер но мо рс ким ко че вым пле ме-
нем кут ри гу ров, по то му предстaвляв ших пер-
вос те пен ную опaснос ть для Визaнтии. Что и 
делaло aвaров желaнным союз ни ком [2, с. 351]. 
Авaрскaя aгрес сия нaпрaвляет ся нa ути гу ров, 
зaлов и сaби ров [7, с. 323], пос ле че го рaзо ренa 
зем ля aнтов: неудaчa по соль ствa aнтов ко дво ру 
«хaгaнa» (имен но тaк Менaндр нaзывaет aвaрс-
ко го прaви те ля в дaнный пе ри од) Бaянa, при во-
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дит к окончaтель но му рaзг ро му слaвянс ких пле-
мен, и их под чи не нию aвaрaм [7, с. 324]. 

Нa вос точ ных грa ницaх тюрк ские прaви-
те ли все же считaли aвaров своими «бег лы ми 
рaбaми». По ко ре ние их считaлось пер вооче-
ред ной зaдaчей, по то му реaлизaция зaвоевa ния 
Сред ней Азии, нес мот ря нa нaпря жен ные от-
но ше ния с эфтaлитaми вку пе с зaня тос тью пос-
лед них кaмпa ниями в Ин дии, былa от ло женa нa 
во семь лет [8, c. 90]. Пос ле по ко ре ния в 558 г. 
Приурaлья и По вол жья пле менa Кaвкaзa – в том 
чис ле ути гу ры и сaви ры – при сяг ну ли нa вер-
ность Ис те ми. И те перь уже поддaнные тюр ков 
стрaдaют от aвaрс ких нaбе гов. А опорa врaгa нa 
мо гу ще ст вен ную Визaнтию стaлa «тре вож ным 
звон ком» тюрк ско му гос подс тву.

Однaко и с рaзг ро мом aвaров тюр ки не стaли 
спе шить, выждaв удоб ный мо мент для по ко ре-
ния эфтaли тов. Отпрaвляясь нa вой ну, Ис те ми 
(Силь зи вул, Дизaвул у Менaндрa) объяв ляет: 
«Авaры не пти цы, что бы, летaя по воз ду ху, из-
бег нуть им ме чей тюркс ких; они не ры бы, что бы 
ныр нуть в во ду и ис чез нуть в глу би не морс кой 
пу чи ны; они блуждaют нa по ве рх нос ти зем ли. 
Когдa по кон чу вой ну с эфтaлитaми, нaпaду нa 
aвaров, и они не из бег нут моих сил» [7, c. 328].

Тюр ки зaключaют союз с Ирaном про тив 
эфтaли тов в 563 го ду и тогдa же отпрaвляют пер-
вое по соль ст во в Констaнти но поль. Возглaвил 
его вож дь од но го из ну ши бийс ких пле мен, вхо-
див ших в зaпaдно тю рк скую «де ся ти ст рельную» 
кон фе дерaцию – Эс киль Коль-ер кин [8, с. 91]. 
Цель – до бить ся прекрaще ния визaнтийс кой 
про тек ции aвaрс кой экспaнсии. Неиз ве ст ное 
визaнтийцaм го судaрс тво тюр ков не предстaви-
ло нa тот мо мент ин те ресa, достaточ но го для 
прекрaще ния от но ше ний с но во ис пе чен ным 
союз ни ком, однaко это стaло пер вым контaктом 
двух держaв.

Сле дующим по соль ст вом в Визaнтию стaнет 
мис сия Мa ниaхa по зaклю че нию aнти пер сидс-
ко го союзa, устaнов ле нию тор го вых от но ше ний 
Визaнтии и Сог диaны. Это по соль ст во окaжет-
ся бо лее про дук тив ным, и од ним из соглaше ний 
стaнет кaк рaз про ти во дей ст вие aвaрaм [9, с. 79]. 
Нa воп ро сы об aвaрaх пос лы тюр ков сообщaли 
о 20 ты сячaх мя теж ных aвaрах, a тaкже о нaли-
чии остaвших ся в стрaне нa прaвaх поддaнных 
[7, c.  374]. 

Рaзлaд и конф ликт aвaров и Визaнтии был 
пре доп ре де лен и без вмешaтельствa тюр ков: по-
ко рив ге ру лов и ге пи дов в Пaнно нии нa сред нем 
Дунaе, aвaры под своей влaстью сос ре до то чи-
ли мно же ст во слaвянс ких и гермaнс ких пле мен, 

го то вых зaнять мaлонaсе лен ные визaнтий ские 
Бaлкaны. Бaян в 568 го ду ос новaл Кaгaнaт, и уже 
не ск рывaл aмби ций, мa ни пу ли руя мигрaциями 
це лых нaро дов. По соглaше нию с ним вож-
ди лaнгобaрдов дви ну лись в ку ри руемую 
визaнтийцaми Итaлию [2, c. 350], a при пер вом 
же рaзноглaсии с но вым вaси лев сом, Юс ти ном 
II, об ру шил вол ну слaвянс ких пе ре се ле ний нa 
Бaлкaны. Авaры стaли треть ей си лой в Ев ро-
пе, нaря ду с ро меями и фрaнкaми, но утрaти ли 
влaде ния в се ве рокaвкaзс ких, a зaтем – спус тя 
ме нее чем сто ле тие – и в юж но русс ких сте пях 
[2, c. 352].

Вaжную роль в ст рем ле нии тюр ков уве ли-
чить влaде ния зa Вол гой сыгрaлa необ хо ди мос ть 
«рaсчи ще ния» тор го во го пу ти в Визaнтию в об-
ход Ирaнa. По ход Ис те ми в 571 го ду рaсши рил 
влaде ния кaгaнaтa до Бос порa Ким ме рий ско го зa 
счет зе мель ути гу ров и aлaнов [8, c. 93]. В ре-
зуль тaте, ко вре ме ни смер ти Ис те ми (575 г.) тюр-
ки проч но обос новaлись нa грa ницaх им пе рс ких 
влaде ний в Кры му и Кол хи де, однaко джaбгу до-
ро жил друж бой с Визaнтией, нaлaжен ной в 568 
го ду. Те перь фaктор врaжды Визaнтии с aвaрaми 
был в поль зу ук реп ле ния союз ни чес ких от но ше-
ний, бу ду чи ос нов ным тре бовa нием со сто ро ны 
тюр ков, он воп лощaлся со вер шен но ес те ст вен-
но. 

Турксaнф, по лу чив ший в удел зем ли к 
зaпaду от Вол ги [7, c. 418], не питaл осо бен ной 
симпaтии к Им пе рии и ее внеш ней по ли ти ке: 
фaкт зaклю че ния пе ре ми рия с aвaрaми (ко рот-
ко го, кaк окaзaлось) восп ри нят им в шты ки, о 
чем он выскaжет ся Вaлен ти ну Меч ни ку в рез кой 
фор ме [7, c. 418 – 422]. Мир с aвaрaми, дей ст-
вовaвшими сообщa с персaми (576 г.), был куп-
лен до ро гой це ной – вой ной с мо гу ще ст вен-
ным Кaгaнaтом. Турксaнф глу бо ко воз му щен 
сепaрaтным ми ром, в то вре мя кaк визaнтий скaя 
дип ломaтия со вер шилa глу бо кий прос чет, не-
до оце нив ком пе те нт нос ть тюркс кой сто ро ны в 
дaнном воп ро се. Тюр ки по-преж не му считaют 
aвaров своими бег лы ми рaбaми, в крaсно ре чи-
вых уг розaх вырaжaя неиз беж ное по ко ре ние 
пос лед них: «Вaш же цaрь в нaдлежaщее вре мя 
по лу чит нaкaзa ние зa то, что он со мной ве дет 
ре чи дру же ст вен ные, a с вaрхо нитaми, рaбaми 
моими, бежaвши ми от гос под своих, зaклю чил 
до го вор. Но вaрхо ни ты, кaк поддaнные тюр ков, 
при дут ко мне, когдa я зaхо чу; и толь ко уви дят 
послaнную к ним лошaди ную плеть мою, убе-
гут в преис под нюю. Ко ли ос ме лят ся вз гля нуть 
нa нaс, тaк не мечaми бу дут уби ты – они бу дут 
рaстоптaны ко пытaми нaших ко ней и рaздaвле-
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ны, кaк мурaвьи. Тaк знaйте же это нaвер някa, в 
рaссуж де нии о вaрхо нитaх» [7, c. 419].

Оче вид но, столк но ве ния aвaров с тюркaми 
проис хо дят и в пос ле дующем. Об этом сви де-
тель ст вует то, что в aвaрс ких зем лях нa Дунaе 
жи вут тюрк ские плен ные, ко му-то дaже удaет ся 
со вер шить по бег. Речь идет о Бо колaбрa – тюр ке, 
бежaвшем в визaнтий ские влaде ния (по рaсскaзу 
Си мокaтты). Это был тюрк вид но го рaнгa, по-
то му кaк aвaрс кие пос лы тре буют его выдaчи 
в Констaнти но по ле, что пе ре пол няет чaшу тер-
пе ния вaси левсa и стaно вит ся по во дом к но вой 
aвaро-визaнтийс кой вой не в 584 г. [5, с. 35-36]. 
Кaк мы ви дим из дaнно го эпи зодa, дип ломaти-
чес кие узы с тюркaми знaчи ли дей ст ви тель но 
мно го для рaсчет ли во го и ци нич но го визaнтий-
ско го дворa.

В кон це VI в. тес ни мые со своих зе мель нa Се-
вер ном Кaвкaзе пле менa кут ри гу ров, тaрниaхов 
и зaбен де ров от ко че вывaют в стрaну aвaров [2, c. 
352] и стaно вят ся оче ред ным плaстом в фор ми-
ровa нии нaро донaсе ле ния до вен герс кой Пaнно-
нии. 

Пос лед ним знaко вым яв ле нием, пе ре-
секaющим судь бы Визaнтии, aвaров и тюр-
ков воеди но, стaно вит ся окончa ние ирaно-
визaнтийс кой вой ны 602-628 гг. Об ще из ве ст но, 
что по ход Зие вилa, т.е. зaпaдно-тюрк ско го Тун-
джaбгу кaгaнa избaвил Визaнтию от сок ру ши-
тель но го порaже ния дей ст виями в Зaкaвкaзье и 
приб ли зил крaх им пе рии Сaсa ни дов. В хо де вой-
ны пер сы зaключaют союз с aвaрс ким кaгaном 
и при зывaют aвaр к осaде Констaнти но по ля, 
од нов ре мен но aтaкуя вос точ ные ру бе жи Им пе-
рии. Визaнтий цы сaмос тоя тель но спрaви лись с 
нaтис ком нa сто ли цу [4, c. 58-59], тaк кaк поз-

во ли ли се бе остaвить знaчи тель ный гaрни зон в 
го ро де, опирaясь нa по мощь тюр ков нa вос точ-
ном фрон те. Тaким обрaзом, по мощь Тун-джaбгу 
вaси лев су Ирaклию при во дит к порaже нию 
aвaро-ирaнс кой коaли ции, пус ть не пос редст-
вен но тюр ки и не воевaли с aвaрaми нa этот рaз, 
но спо со бст вовaли провaлу по ходa aвaр про тив 
союз никa тюр ков.

Судь бa aвaров – роль кaтaлизaторa мaссо-
вых мигрaций в Ев ро пе VI – VIII вв., появ ле ния 
слaвянс ких го судaрс тв. Авaрс кую проб ле му для 
Визaнтии сме няет бо лее су ще ст веннaя слaвянскaя, 
из ме нившaя об лик до се ле мaлонaсе лен ной Вос-
точ ной Ев ро пы. Зaвоевaнные фрaнкaми в кон це 
VIII в., aвaры вс ко ре рaст во рят ся сре ди осед ло-
го нaсе ле ния По дунaвья, при мут хрис тиaнс тво; 
к мо мен ту рaссе ле ния венг ров о них прaкти чес-
ки не остaет ся упо минa ний, рaнние вен герс кие 
хро ни ки умaлчивaют о пре ды ду щем нaсе ле нии 
Пaнно нии [2, c. 350]. Авaры стер ты из «нaрод ной 
пaмя ти»: лишь в слaвянс ком фоль кло ре мы нaхо-
дим упо минa ние нaродa ве ликaнов – об ров [2, 
c.  361], что яв ляет ся сaмонaзвa нием не когдa мо-
гу че го степ но го нaродa.

Авaрс кий воп рос окaзaлся тем фaкто ром, что 
не пос редст вен но сб ли зил двa ве ли ких нaродa 
рaнне го сред не ве ковья. Дaнные визaнтийс-
ких ис то ри чес ких тру дов поз во ляют го во рить 
о рaвнознaчной оцен ке кaк тюркaми, тaк и 
визaнтийцaми Авaрс ко го го судaрс твa кaк хищ-
но го, зaслу живaюще го aгрес сив но го от но ше-
ния, и нa сов мест ной неп рияз ни к ев ро пейс ким 
ко чев никaм во мно гом зиж ди лось сот руд ни-
чест во кaгaнов и вaси лев сов, a вмес те с тем – и 
создaвaлись но вые воз мож нос ти для воен но-по-
ли ти чес ко го сб ли же ния.
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Islamic radicalism and its role 
in the development of relations 

between The European Union 
and Central Asia

Effective relations between the European Union and the Central Asian 
countries play an important role in the multipolar world. The author ex
amines the role of currents of Islamic fundamentalism in Central Asia in 
the context of the global integration processes, in particular, in building 
relations with the European Union. The spread of radical Islamic move
ments in Central Asia could bring the threat of terrorism directly to the 
EU borders; greatly exacerbate the problem of refugees. Development of 
cooperation between the EU and Central Asia can help to create the condi
tions for the struggle with the spread of Islamic radicalism and the threat of 
international terrorism.
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mentalism, international cooperation.

Нaде жук Е.А.

Ислaм рaдикaлизмі жә не оның 
Еу ропa одaғы мен Ортa Азия 
қaрым-қaтынaсын құ рудaғы 

рө лі

Қaзір гі көп по ляр лы әлем де гі жaһaндaну зaмaнындa Еу ропaлық 
Одaқ пен Ортaлық Азия ел де рі нің өзaрa тиім ді қaтынaстaры мaңыз ды 
мән ге ие болaды. Де ген мен, бұл өзaрa қaтынaстық про цесс дaулы жә
не тү йін ді кү йін де қaлып отыр. Мaқaлa aвто ры ортaлық aзия ел де рін
де тәуел сіз дік тен ке йін гі ислaм фундaментaлиз мі нің әсе рін Ортaлық 
Азия ел де рі мен Еу ропaлық Одaқ aрaсындaғы жaһaндaну дың ин
тегрaция лық про цес те рі не гі зін де қaрaстырғaн. Еу ропaлық Одaқ көп
те ген се беп тер ге қaтыс ты Ортaлық Азиядaғы тұрaқты лық ты қaлaйды. 
Ортaлық Азиядa рaдикaлды ислaм қозғaлыстaры ның тaрa луы, тер
ро ризм қaупі нің ЕО шекaрaсынa де йін  келуіне, бос қындaр мә се ле
сі нің қиындa уынa, эко но микaлық өзaрa қaтынaстaрдың тиім сіз ді гі не 
aлып ке ле ді. ЕО пен Ортaлық Азия ел де рі aрaсындaғы қaтынaстaрды 
ке шен ді түр де дaмы ту екі жaққa дa тиім ді. Өзaрa қaтынaстaрдың 
дaмуы бү кіл әлем ді aлaңдaтып отырғaн ис ләм рaдикaлизмі жә не 
хaлықaрaлық тер ро ризм қaупі нің aлдын aлу шaрттaрын дa йын дaуғa 
сеп ті гін ти гі зер еді. 

Тү йін  сөз дер: Ортaлық Азия, Еу ропaлық Одaқ, рaдикaлизм, 
ислaм фундaментaлиз мі, хaлықaрaлық іс бір лі гі. 

Нaде жук Е.А.

Ислaмс кий рaдикaлизм и его 
роль в пост рое нии  
взaимоот но ше ний  

Ев ро пей ско го Союзa и 
Центрaль ной Азии

Эф фек тив ные от но ше ния меж ду Ев ро пейс ким Сою зом и стрaнaми 
Центрaль ной Азии игрaют вaжную роль в мно го по ляр ном ми ре 
глобaлизaции нa сов ре мен ном этaпе. В стaтье aвтор рaссмaтривaет 
роль те че ний ислaмс ко го фундaментaлизмa в центрaльноaзиaтс ком 
ре ги оне в кон текс те учaстия стрaн Центрaль ной Азии в глобaль ных 
ин тегрaцион ных про цессaх, в чaст нос ти, в пост рое нии взaимоот
но ше ний с Ев ро пейс ким Сою зом. Рaсп рострaне ние рaдикaль ных 
ислaмс ких те че ний в стрaнaх Центрaль ной Азии мо жет приб ли зить 
уг ро зу тер ро ризмa не пос редст вен но к грa ницaм ЕС, знaчи тель но усу
гу бить проб ле му бе жен цев, сделaть не воз мож ным эф фек тив ное эко
но ми чес кое сот руд ни чест во. Комп лекс ное рaзви тие взaимо дей ст вия 
меж ду ЕС и Центрaль ной Азией мо жет по мочь создaть необ хо ди мые 
ус ло вия для борь бы с су ще ст вующи ми нa дaнный мо мент в ми ре вы
зовaми, в чaст нос ти, рaсп рострaне нием ислaмс ко го рaдикaлизмa и 
уг ро зой меж дунaрод но го тер ро ризмa.

Клю че вые словa: Центрaльнaя Азия, Ев ро пейс кий Союз, 
рaдикaлизм, Ислaмс кий фундaментaлизм, меж дунaрод ное сот руд
ни чест во.
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The effective relationships between European Union and Cen-
tral Asia play one of key roles in the multipolar globalized world at 
the present stage. It is caused by many factors. We observe the inte-
gration process in absolutely all areas – political, economic, cultural 
and humanitarian. Of course this process is very complex because 
countries with very different levels of economic development and 
fundamentally different mentality take part in it. They may have ini-
tially different goals, objectives and perceptions of their own role in 
a changing world. So that to achieve an effective level of interaction, 
sometimes even just to survive, a difficult and painstaking collabo-
ration of all stakeholders is required.

Since the launch of the Strategy between the EU and Central 
Asia in 2007 [1] Central Asia and the EU continue to benefit from 
close co-operation and improved relations. Without a doubt, one of 
the key factors that significantly affect the formation of the relation-
ship between the EU and Central Asia, has been and remains the 
upward trend of Islamization in the countries of Central Asia, the 
active role of currents of Islamic fundamentalism in the political 
life of most Central Asian countries. The terrorist attacks in France 
and Belgium in 2015 and 2016, the barbaric actions of the organiza-
tion Islamic State of Iraq and the Levant, the international nature of 
Islamic extremism make the European Union, as well as other coun-
tries and regions of the world, to consider this issue as a priority in 
the context of the formation of foreign policy strategy and security 
policy.

In the article the author aims to consider the role of Islamic fun-
damentalism’s currents in the Central Asia region in the post-inde-
pendence period in the context of the involvement of Central Asian 
countries in global integration processes, particularly in building a 
relationship with the European Union.

Analyzing the development of relations between Central Asia 
and the EU, we can say that as a major destabilizing force in the 
region, the Islamic fundamentalism’s factor played a role several 
times: during the civil war in Tajikistan (1991-1992), during the 
Batken events in Kyrgyzstan, when intrusion attempts IMU mili-
tants in Uzbekistan, during the growth of the threat posed by the 
Taliban, and (in the late 1990s.), in the Andijan events in Uzbekistan 
(2005), etc.

ISLAMIC RADICALISM 
AND ITS ROLE IN THE 

DEVELOPMENT OF 
RELATIONS BETWEEN 

THE EUROPEAN UNION 
AND CENTRAL ASIA
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The grounds for Islamism were laid by the 
moral vacuum of the early independence period. As 
the Soviet system collapsed, the traditional Islamic 
clergy was often unable to offer guidance to the eth-
ical dilemmas of the period of uncertainty and on 
how to interpret the new world. Islamism became 
more of a young people’s pursuit, rather than that 
of their more conservative fathers. This is also re-
lated to a generational change. Central Asia is made 
up of younger societies – in Uzbekistan 36% of the 
population is below 16 years of age – who are less 
educated, less exposed to the outside world and 
tend to be more religious [2]. Very often jihadism 
gives young disoriented Muslims around the world 
a sense of self-righteousness in this historic battle 
between the «true» followers of Islam and all other 
«infidels». 

The Ferghana Valley has a reputation of being 
a cradle of Islamism and the birthplace of the Is-
lamic Movement of Uzbekistan (IMU); its found-
ing members originate from Uzbekistan’s Naman-
gan province. The IMU was established in about 
1997. The Muslim fighters, who fought alongside 
the Tajik opposition, set up their own organization 
and embarked on a new crusade from their bases in 
Tavildara (Tajikistan) and in Afghanistan, targeted 
against the secular regime of the President Karimov. 
Since then, the IMU has undertaken a number of 
armed attacks and begun seizing hostages. Under 
considerable pressure from the Uzbek government, 
IMU fighters were persuaded to leave their bases in 
Tajikistan and moved to Afghanistan, where they 
eventually joined the Taliban in its fight against the 
US-led coalition. The IMU was put on the US Ter-
rorist Designation List under Foreign Terrorist Or-
ganizations. [3] In early 2015 the movement’s lead-
ers claimed they joined the ISIL and will conduct a 
joint struggle for common goals. 

Hizb-ut-Tahrir al-Islami (‘Party of Islamic Lib-
eration’) is by far the main established actor which 
attracts hundreds of recruits throughout the region, 
despite being outlawed everywhere except in Kyr-
gyzstan. The party’s goal is the establishment of a 
caliphate, i.e. an Islamic supra-state with no rec-
ognition of national borders. Islamic Jihad claimed 
responsibility for the March 2004 bombings in 
Tashkent and Bukhara where 45 people were killed, 
while Bayat (‘Oath’) which operates in the Sought 
province of Tajikistan, claimed responsibility for 

the murder of a Protestant priest in 2004 and was 
involved in a failed attempt to blow up the police 
station in the town of Isfara [4]. Jama’at Mojahedin 
of Central Asia and other, more obscure groups, de-
clared their existence via the Internet and leaflets. 
Tabliq, a movement originating from South East 
Asia, is increasingly gaining ground in Kyrgyzstan.

Islamism in recent years has lost its ethnic dis-
tinctiveness. In Tajikistan in February 2005 the au-
thorities arrested a group of 22 Hizb-ut-Tahrir ac-
tivists in Khujand and another one in Kulyab. They 
were mostly ethnic Tajiks and some were even rela-
tives of officials in the city administration and pros-
ecutor’s office. In Kazakhstan, courts in Shymkent 
routinely sentence ethnic Kazakhs and Uzbeks for 
Hizb-ut-Tahrir activities, and ethnic Russian con-
verts are appearing in the north. In Kyrgyzstan, two 
IMU members were sentenced for their role in a 
December 2002 explosion at a Bishkek market. In 
March 2006 Kyrgyz security services announced 
the arrest of eleven IMU members in the south in 
Osh and Uzgen.

At the present time EU Common Security Policy 
can note our region as sustainable [5]. But no doubt 
the EU is afraid of possible jihad actions, of the 
threat from the side of Islamic revivalism. It largely 
determines the development of relations with the re-
gion. Existing threats directly affect the investment 
climate in Central Asia. 

According to our observations in the estimates 
of European analysts and the media there is a certain 
duality. On the one hand, they strongly condemn Is-
lamic radicalism in all its forms. On the other hand, 
they condemn the Central Asian governments for 
rigid methods of dealing with internal threats, claim-
ing that they are struggling with the «new threats» 
by «old methods». [6] 

The European Union is interested in maintain-
ing stability in Central Asia. The spread of radical 
Islamic movements in Central Asian countries can 
bring the threat of terrorism directly to the borders 
of the EU, can dramatically exacerbate the problem 
of refugees. Thus, the comprehensive development 
of cooperation between the EU and Central Asia is 
beneficial to both parties. It will create conditions 
for combating existing at the moment in the world 
common to all challenges, in particular the spread 
of Islamic radicalism and the threat of international 
terrorism.
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Evolution of the UN 
peacekeeping system

Peacekeeping activity of the United Nations has history and stages of 
development. Peacekeeping operations have appeared in the middle of 
the twentieth century, in the conditions of the «cold» war and the bipolar 
world. Therefore problems of United Nations peacemaking were others: 
they were limited by context of contradictory systems and reduced to pre
vention of escalation of the regional conflicts. 

Today peacekeeping activity of the United Nations has no purely mili
tary character, it includes also civil component. Besides, operations of the 
UN became multipurpose. Globalization, multipolarity, regionalization 
and other factors have exerted impact on system of UN peacemaking at 
the present stage.

Key words: UN, peacekeeping, international cooperation, globaliza
tion, regionalization.

Искaковa Д.М.

БҰҰ-ның бі тім гер ші лік  
жүйесі нің эво лю циясы

Бі рік кен Ұлттaр Ұйымы ның бі тім гер ші лік өз тaри хы мен дaму ке
зең де рі бaр. Бей біт ші лік ті қолдaу жө нін де гі оперaциялaр «суық» со
ғыс жә не би по ляр лық әлем нің бaстaлуы жaғдa йын дa ХХ ғaсыр дың 
ортaсындa бол ды. Сон дықтaн, Бі рік кен Ұлттaр Ұйымы ның бі тім гер ші
лік мін дет те рі әр түр лі бол ды: олaр aймaқтық қaқты ғыстaрды ушық
ты руғa жол бер меу жүйеле рі мен тө мен де тіл ген қaрсы кон текс тін де 
шек тел ді. 

Бү гін Бі рік кен Ұлттaр Ұйымы ның бі тім гер ші лік оперaциялaры тaзa 
әс ке ри сипaттaғы емес, ол aзaмaттық ком по не нт ті қaмти ды. Со ны мен 
қaтaр, БҰҰның жұ мыс іс теуі көп функ ционaлды бол ды. Жaһaндaну, 
көп по ляр лы лық тың, aймaқтaнды ру жә не бaсқa дa фaкторлaр қaзір гі 
ке зең де гі БҰҰ бі тім гер ші лік жүйесі не ықпaлын ти гіз ді.

Тү йін  сөз дер: БҰҰ, бі тім гер ші лік, хaлықaрaлық іс бір лі гі, 
жaһaндaну, aймaқтaнды ру.

Искaковa Д.М.

Эво лю ция сис те мы  
ми рот вор че ствa ООН

Ми рот вор ческaя дея тель ность Оргa низaции Объеди нен ных 
Нaций имеет свою ис то рию и этaпы рaзви тия. Ми рот вор чес кие 
оперaции появи лись в се ре ди не двaдцaто го векa, в ус ло виях нaчaлa 
«хо лод ной» вой ны и би по ляр но го мирa. Поэто му зaдaчи ми рот вор
че ствa Оргa низaции Объеди нен ных Нaций бы ли дру ги ми: они огрa
ни чивaлись кон текс том про ти во борс твую щих сис тем и сво ди лись к 
не до пу ще нию эскaлaции ре ги онaль ных конф лик тов. 

Се год ня ми рот вор ческaя дея тель ность Оргa низaции Объеди
нен ных Нaций не но сит чис то воен ный хaрaктер, онa вк лючaет в се бя 
грaждaнс кий ком по нент. Кро ме то го, оперaции ООН стaли мно го фу
нк ционaльны ми. Глобaлизa ция, мно го по ляр ность, ре ги онaлизaция и 
дру гие фaкто ры окaзaли влия ние нa сис те му ми рот вор че ствa ООН 
нa сов ре мен ном этaпе. 

Клю че вые словa: ООН, ми рот вор че ст во, меж дунaрод ное сот
руд ни чест во, глобaлизa ция, ре ги онaлизa ция.
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The two first missions have been created and directed to Palestine 
in 1948 and in a conflict zone between India and Pakistan in 1949. 
According to initiative of the UN Secretary General Trygve Lie 
since 1948 General Assembly of the United Nations has considered 
the plan of creation of the UN police forces with control functions 
of observance of a truce in conflict regions, maintenance of an order 
during the UN-monitored activities related to the elections and 
also in the cities with the international mode, protection of visiting 
missions and property of the UN. Extraordinary armed forces of 
the UN have been formed in 1956 and have been directed to the 
east for peaceful resolution of the Suez conflict. The UN Secretary 
General Dag Hammarskjold has determined these forces as peace 
and conciliatory forces of the UN. Important point in peacemaking 
history was making decision of the UN General Assembly on 
creation of Special Committee of peacekeeping operations where 
entered thirty three states in 1956.

Operation in Congo ONUK was the first peacekeeping operation 
of the UN with participation of police personnel. ONUK passed 
since 1960-1964. Originally, this operation pursued such aim as a 
conclusion of the Belgian troops and the help in development of 
the democratic device. However later, operation in Congo began to 
pursue other aims – peacekeeping and safety, a conclusion of all 
international military forces, work of consultants, supervision, etc. 
In total 19 828 people have been involved in this operation [1]. 

Historical Millennium Summit was in September 2000. 
Millennium Summit included important Millennium Declaration 
which provides target reference points and indicators of development 
of humanity in the following priority directions: safety, environmental 
protection, human rights and special needs of the lagging countries 
in development. The declaration contains quantitative-temporal 
an indicator of reduction of poverty, incidence, hunger, illiteracy, 
discrimination of women which can be used by the countries of 
the world as a reference point of their socio-economic planning. 
UN «Road map» was adopted in 2001 containing measures for 
implementation of the Millennium goals given in the Declaration on 
which results of performance [2] the UN reports annually.

Today traditional peacemaking is succeeded by the new direction 
– Peace-building. Peace-building was based on a number of parcels: 

EVOLUTION OF THE UN 
PEACEKEEPING SYSTEM
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1) the sustainable development of the states can 
guarantee a preservation of peace therefore peace-
building covers political and economic spheres 
– development of market economy, protection of 
human rights, democratization, improvement of 
judicial system; 2) the comprehensive retraction in 
the course of the population of the country which 
is in a condition of the internal conflict; 3) peace-
building has to be attached to local conditions, 
opportunities, infrastructure and resources of 
the country; 4) the international, regional, local 
cooperation is necessary for implementation of the 
tasks of peacekeeping activity of the UN.

Basically, the new UN operation can be called 
successful. For example, with the help of the UN 
peacekeeping operations failed to achieve peace 
and agreement in Salvador and Mozambique. But 
some efforts have failed. As, in Cambodia and 
Mozambique there took place complex missions, 
and in Somalia peacekeepers didn’t manage to 
reach ceasefire, for that simple reason for which it 
hasn’t been reached consensus between participants 
of the conflict. Massacre in 1995 in Srebrenica 
(Bosnia and Herzegovina) and genocide in Rwanda 
in 1994 became the most unsuccessful moments of 
peacekeeping activity of the UN. 

2004 year is a sharp escalation of the UN 
peacekeeping activity. In 2005 18 operations 
were headed by the Department of peacekeeping 
operations. Over 85 000 servicemen, who have 
exerted impact on life of 200 million people in 
host countries [3], participated in these operations. 
Also, the Department on political affairs controlled 
8 special missions for peacekeeping in Iraq, in the 
Middle East, Central Asia, etc.

The UN General Assembly and the Security 
Council have adopted the resolutions in 2005 
establishing the Commission of the UN on peace-
building as «the advisory subsidiary organ of the 
UN». Accepted resolutions, at parallel meetings of 
the Security Council and General Assembly of the 
UN, contained several innovative ideas from which 
were distinguished the offer on replacement of the 
Commission on Human Rights with new principal 
organ of the UN taking into account the increasing 
importance of this sphere of the public relations [4]. 

V. Zayemsky allocates two tactics in evolution 
of peacekeeping activity of the UN. It is a 
«traditional» method which has been widespread 
in the years of interblock opposition and tactics 
gradual «occurrence and leaving» peacekeeping 
forces, widespread today. The essence of the first 
tactics is that this method is directed to studying of 
symptoms and consequences of the conflicts, than a 

source of the conflict. The second method gradual 
«occurrence and leaving» peacekeepers consists in 
the following: ceasefire, the invitation to monitor 
observance of ceasefire and expansion of military 
observers or divisions for this purpose along with 
continuing efforts on political settlement. 

The eighth UN Secretary General Ban Ki-moon 
which has entered a position on January 1, 2007 has 
begun the activity with strengthening of capacity 
of the UN in the sphere of peacekeeping activity 
and disarmament. In the sent letter to General 
Assembly Secretary General has suggested to 
reform Department of peacekeeping operations and 
to create on his basis two departments – Department 
of peacekeeping operations and Department of field 
support. The number of the peacekeeping operations 
which are carried out by the Organization has 
reached record-breaking high level with a number of 
personnel on places almost in 100 thousand people. 
In 2006, for example, the UN conducted negotiations 
with more than 100 countries, providing troops, has 
transported more than 800 thousand people and 160 
thousand tons of freights by air transport [5].

Ban Ki-moon has proposed the creation of the 
Office for Disarmament Affairs on the basis of 
the abolished Department of Disarmament Affairs 
which will be headed by the High Representative. 
New Management directly submits to the Secretary 
General.

As shows experience of the UN peacekeeping 
activity, there are five main objectives which it is 
necessary to make further progress in implementation 
of peacekeeping activity.

The first consists in ensuring successful 
implementation of current missions and protection 
and safety of personnel. In a number of operations 
in which will develop military, police and civil 
personnel of the UN process of events not always 
answers these criteria. There are examples of 
aggressive behavior from groups of the former 
combatants, gangs of criminals and individuals. 
Presence of such «troublemakers» is accompanied 
by serious risks in respect of protection and safety 
of peacekeeping personnel of the UN. The second 
purpose consists in providing that high standards 
of the accountability and behavior weren’t 
undermined as a result of weak supervision and lack 
of the management or discipline (cases of sexual 
exploitation and violations). The third consists in 
ensuring the most effective management of financial 
and other resources. The fourth consists in being 
ready to the solution of the forthcoming tasks in 
the field of peacemaking and to solve them more 
effectively. 
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It is also necessary to pay more attention to a 
question of increase of efficiency of work with local 
communities.

The fifth purpose is that UN missions have to 
be capable to work effectively together with the 
increased number of the parties, both connected, 
and not connected with the UN which participate in 
peace-building.

Thus, it is possible to draw a conclusion 
that peacekeeping activity of the UN has the 

history and stages of development. Peacekeeping 
operations of the UN have suffered huge changes 
in the activity.

Besides, peacemaking as the independent 
direction of the international activity has been 
initiated by the UN, became one of the priority 
directions in its work and continues to develop 
within the Organization which is the only thing in 
the world the universal mechanism of coordination 
of mutually acceptable decisions. 
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Қо ныстaну шылaрдың ең бек 
ету де гі күн де лік ті лік тің  

ерек ше лі гі

Мaқaлaдa aвтор орыс шaруaлaры ның тұр мыс тық құ ры лы мын, 
кә сіп тік қыз мет те рін жә не де қaзaқтaрмен шaруaшы лық бaйлaныс 
орнaту мә се ле ле рін қaрaстырaды. Орыс шaруaлaры ның aймaқ тер
ри то риясынa бaстaпқы орнaлaсуы ке зе ңін де гі кей бір әлеу мет тіктұр
мыс тық жә не шaруaшы лық өмі рін де гі ерек ше лік тер ге сипaттaмa бе
ре ді. Қо ныстaну шылaрдaғы не гіз гі шaруaшы лық түр ле рі не тоқтaлып 
өте ді. Ав тор қaзaқ же рі не қо ныс aудaрып кел ген орыстaрдың бә рі 
бір дей жaғдaйдa болмaғaнды ғын aтaп өте ді. Ортaлық Ре сей де гі се
кіл ді, қaзaқ же рі не ке ліп орнaлaсқaн ке лім сек тер де өзaрa жік те ліп, 
бір жaғынaн, кaзaкорыстaрдың жоғaры топтaры жә не кулaктaрғa бө
лін се, екін ші жaғынaн, тө мен гі ке дей кaзaктaр мен орыс шaруaлaры 
бо лып қaрaмaқaрсы топқa бө лінгендігін көр се те ді. Осындaй 
жaғдaйдa, олaрдың тұр мысжaғдaйлaры дa әр кел кі болғaнды ғын aтaп 
өте ді.Зерт теу ші қо ныс aудaрып кел ген орыс шaруaлaры мен жер гі
лік ті қaзaқтaрдың aрaсындa бел гі лі бір дә ре же де шaруaшы лық жә
не мә де ни қaтынaстaр қaлыптaсқaнын көр се тіп, ол қaтынaстaрдың 
қaзaқтaрғa дa, қо ныс aудaрып кел ген орыс шaруaлaрынa дa, екі 
жaққa бір дей оң ды ықпaлы болғaнды ғын мо йын дaйды.

Тү йін  сөз дер: орыс шaруaлaры, күн де лік ті тұр мыс, шaруaшы лық, 
қaзaқ дaлaсы, ең бек ету.

Manatova A.M.

Features of economic life in the 
everyday life of immigrants

In this article, the author considers the peculiarities of living arrange
ment peasant settlers, their employment, occupation and the establishment 
of business contacts immigrants and Kazakhs. In this regard, the researcher 
to highlight some of the features of the socio – economic structure of every
day life and the life of the main components of the Russian population in the 
period of initial placement in the region. And also gives a description of the 
main types of economy of the Russian peasants. And it points out that not 
all russian immigrants were in the same living conditions. As in central Rus
sia, in the Kazakh steppes settlers were divided, on the one hand: Russian 
– cossack groups and fists, on the other hand: the poor cossacks and peas
ants. And it notes that, in this case, their living conditions were rough. The 
researcher makes the following findings that among Russian immigrants and 
the Kazakhs have developed to a certain degree of cultural and economic 
relations and these relations was equally positive on both sides.

Key words: Russian peasant, daily life, economy, Kazakh steppe, es
pecially labor.

Мaнaтовa А.М.

Осо бен нос ти трудa  
в пов сед нев ной жиз ни  

пе ре се лен цев

В этой стaтье aвтор рaссмaтривaет осо бен нос ти жиз нен но го 
обуст рой ствa крес тьянпе ре се лен цев, их тру до вую дея тель ность, 
зaня тия, a тaкже устaнов ле ние хо зяй ст вен ных  контaктов пе ре се
лен цев и кaзaхов. В свя зи с этим исс ле довaтель остaнавливается 
нa не ко то рых осо бен нос тях со циaльнобы то во го уклaдa и хо зяй ст
вен ной жиз ни ос нов ных ком по нен тов русс ко го нaсе ле ния в пе ри од 
нaчaльно го вод во ре ния нa тер ри то рии ре ги онa. Дaет хaрaкте рис ти ку 
ос нов ным видaм хо зяй ствa русс ких крес тьян. И укaзывaет нa то, что 
не все русс кие пе ре се лен цы бы ли в одинaко вых бы то вых ус ло виях. 
Кaк и в центрaль ной Рос сии, в кaзaхс ких сте пях пе ре се лен цы де ли
лись, с од ной сто ро ны, на русс ких – кaзaчьи груп пы и кулaки, с дру
гой сто ро ны бед ноту кaзaков и крес тьян. От мечaет, что в этом случaе 
ус ло вия их жиз ни бы ли не ров ны ми. Исс ле довaтель делaет вы во ды, 
что меж ду русс ки ми пе ре се ленцaми и кaзaхaми в оп ре де лен ной сте
пе ни сло жи лись куль турные и эко но ми чес кие свя зи и эти от но ше ния 
был одинaково по ло жи тель ны ми с обеих сто рон. 

Клю че вые словa: русс кий крес тья нин, пов сед невнaя жиз нь, хо
зяй ст во, кaзaхскaя степь, осо бен нос ти трудa.
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Қaзaқстaнның ре во лю цияғa де йін гі тaри хы ның әлі де болсa 
то лық зерт тел ме ген, ғaлымдaрдың нaзaрынaн тыс қaлып ке ле 
жaтқaн кө кей кес ті мә се ле ле рі мен ке зең де рін зерт теу ге тaрих-
шылaр мен бaсқa дa қоғaмдық ғы лым зерт теу ші ле рі нің көп кө-
ңіл бө ле қоймағaнды ғы бaйқaлудa. Қaзaқ хaлқы ның қaзaқ төң-
ке рі сі не де йін гі тaри хынa бaйлaныс ты ғы лы ми кітaптaр жaрық 
кө ріп, мер зім дік жә не ғы лы ми бaғыттaғы бaспaсөз бет те рін де 
құн ды мaқaлaлaр жaриялaнып, Қaзaқстaнның әлеу мет тік-эко-
но микaлық, сaяси жә не мә де ни дaмуы жө нін де дұ рыс ой-пі кір-
лер aйтылудa.

Де ген мен де XIX ғaсыр дың со ңы – XX ғaсыр дың бaсындaғы 
қaзaқ aуылдaры мен орыс шaруaлaры ның қaрым-қaтынaсы, күн-
де лік ті тұр мы сы осы күн ге де йін  ғaлымдaрдың aрнaулы зерт теу 
объек ті сі не aйнaлa қойғaн жоқ. Сол се беп ті, қaзaқ aуылы ның 
әлеу мет тік өмі рі нің өз ге ріс ке түс уіне әсе рін ти гіз ген әлеу мет-
тік-эко но микaлық фaкторлaр aшылмaй ке ле ді. 

Ре сей эко но микaсынa тaртылғaн қaзaқ aуылдaрындaғы 
әлеу мет тік жік те ліс тің те рең де уін , әлеу мет тік топтaрдың 
aрaсындaғы эко но микaлық жә не сaяси бaйлaныстaрды, тaуaр-
aқшa қaтынaстaры ның қaзaқ дaлaсындa дaмуынa сәй кес, 
товaрлы мaл шaруaшы лы ғы мен aйнaлысқaн қaзaқ бaйлaры-
ның пaйдa болуын  ғы лы ми тұр ғыдa зерт те мей тұ рып біз қaзaқ 
шaруaлaры ның әлеу мет тік-тaптық көзқaрaстaрын, «шет кә сіп-
ке ке ту ші лік» про це сі нің қaзaқ дaлaсындa дa орын aлу се беп те-
рін жә не жaлдaмaлы жұ мыс шылaрдың пaйдa болуын ың эко но-
микaлық не гіз де рін aнықтaй aлмaймыз. Осы тұр ғыдaн aлғaндa 
қaзaқ aуылы ның әлеу мет тік өмі рін де болғaн өз ге ріс тер ді жaн-
жaқты зерт теу дің aсa зор ғы лы ми-прaктикaлық жә не тaри хи-
тaным дық мaңы зы бо лып отыр.

Қaзaқ же рі не қо ныс aудaрып кел ген орыстaрдың бә рі бір дей 
жaғдaйдa болғaн жоқ. Ортaлық Ре сей де гі се кіл ді, қaзaқ же рі не 
ке ліп орнaлaсқaн ке лім сек тер де өзaрa жік те ліп, бір жaғынaн 
кaзaк-орыстaрдың жоғaры топтaры (aтaмaн, стaршинaлaр) жә не 
кулaктaрғa бө лін се, екін ші жaғынaн тө мен гі ке дей кaзaктaр мен 
орыс шaруaлaры бо лып қaрaмa-қaрсы топқa бө лін ді. Осындaй 
жaғдaйдa, олaрдың тұр мыс-жaғдaйлaры дa әр кел кі бол ды. Бір 
жaғынaн, қо ныс aудaру әкім ші лі гін де гі ше неунік тер де «қо-
ныс aудaру қо рындaғы» ең шұрaйлы де ген жер лер ді aлды мен 

ҚО НЫСТAНУ-
ШЫЛAРДЫҢ ЕҢ БЕК 

ЕТУ ДЕ ГІ  
КҮН ДЕ ЛІК ТІ ЛІК ТІҢ 

ЕРЕК ШЕ ЛІ ГІ
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Қо ныстaну шылaрдың ең бек ету де гі  күн де лік ті лік тің ерек ше лі гі

кaзaк-орыстaрдың жоғaрғы үс тем тaбынa және 
кулaктaрғa бе ріп, aл шaруaлaрғa жaрaмсыз жер-
лер тиіп отыр ды.

Орыс ұл ты ның об лыс тың ұлт тық құ ры лы-
мындaғы қaлыптaсу про це сі оның сaндық көр-
сет кі ші нің өсуі мен ғaнa сипaттaлмaды. Орыс 
хaлқы ның қaлыптaсуы олaрдың об лыс тың эко-
но микaлық жә не әлеу мет тік құ ры лы мынa бір-
тін деп ен уін де еді. Бұл жүйеде гі орыс ұл ты ның 
қaлыптaсуынa, орыс ұл ты ның бaсқa эт никaлық 
топтaрмен қaрым-қaтынaсы ғaнa емес, со ны-
мен қaтaр өз ұлттaры ішін де гі қaрым-қaтынaстa 
мaңыз ды рөл aтқaрды. Аймaқтaғы орыс хaлқын 
«орыс кaзaктaры» жә не «орыс қо ныс aудaру-
шылaры» деп бө лу ре во лю цияғa де йін гі ке зең де, 
тіп ті Ке ңес үкі ме ті нің aлғaшқы жылдaрындa дa 
сaқтaлғaн. Бұл олaрдың бел гі лі бір aйырмaшы-
лықтaрынa, яғ ни, әлеу мет тік құ ры лы мынa, мә-
де ни жә не шaруaшы лық өмі рін де гі ерек ше лік-
тер ге, локaлды тер ри то риялaрынa бaйлaныс ты 
бол ды. 

Осығaн бaйлaныс ты, орыс хaлқын aймaқ тер-
ри то риясынa бaстaпқы орнaлaсты ру ке зе ңін де гі 
кей бір әлеу мет тік-тұр мыс тық жә не шaруaшы-
лық өмі рін де гі ерек ше лік тер ге мін дет ті түр де 
тоқтaп өту ке рек.

Бі рін ші ден, қо ныс aудaру шылaрдың aуыл-
ды жер де тұрaтындaрды жә не ортaлық ел ді-ме-
кен дер де тұрaқтaп қaлғaндaрын aнықтaуы мыз 
ке рек. Екін ші ден, aуыл ды жер де тұрaтындaр 
– не гі зі нен жер шaруaшы лы ғынa бaйлaныс ты 
aңшы лық, бaлық aулaу, қо лө нер кә сіп ші лі гі т.б. 
се кіл ді түр ле рі мен aйнaлыс ты.

Ал, қaлaлық жер де қо ныстaнып қaлғaндaры – 
жүн жуaтын, мaй қо рытaтын, те рі илейт ін, aрaқ-
шaрaп жә не сырa, өсім дік мa йын  қaйнaтатын 
зaводтaр, т.б. се кіл ді тұрпaйы тех никaғa сүйен-
ген ұсaқ кә сіп ші лік түр ле рін сaлды.

Кaзaктaрдың қыз ме ті нің не гіз гі бaғыттaры-
ның бі рі, олaрдың aлғaшқы қо ныс aудaрғaн 
жылдaрындa, бaлық aулaу шaруaшы лы ғы 
жaтaды. Жaйыққa aлғaшқы ен ген кез де рін-
де кaзaктaрдың, бaсқa шaруaшы лық тү рі мен 
aйнaлы суғa мүм кін дік те рі болмaды. «Пер вые 
кaзaки бы ли воинст вен ные, они чaсто про во ди-
ли вре мя в по ходaх», – деп жaзды А.Б. Кaрпов. 
[1, 67 б.]. Бaлық aулaу шaруaшы лы ғы кaзaктaр 
тaрaпынaн кең жүйелі әрі жыл бойы жүр ді. Сон-
дықтaн, оның тө мен де гі aтaулaры ке з де се ді: «ве-
сен няя плaвня», «осен няя плaвня», «бaгренье», 
«курхaйс кое», «aхaнное», «кул туч ное» жә не т.б. 
Әр түр дің өзі нің ерек ше лік те рі болғaн, жүр гі-
зі лу уaқы тынa, су қоймaлaры ның әртүр лі лі гі не 
бaйлaныс ты. Орaл кaзaктaрындaғы бaлық aулaу 

шaруaшы лы ғы жүйесі қоғaмдaстық ұйым ның 
тү рі не не гіз дел ген болaтын. Әр бір кaзaк әс ке рі 
бір дей бaлық aулaу құ қы ғынa ие бо луы бaлық 
aулaу тәр ті бін осындaй жол мен ұйымдaстыр-
ды. Әс кер би лі гі бaлық aулaудың ор нын, уaқы-
тын тіп ті қaндaй құрaлмен aулaу қaжет еке нін 
қaтaң бел гі ліп отыр ды. Кей бір бaлық aулaу түр-
ле рі (бaгорлaу, бaлқы ту) бір уaқыттa «соқ қы» 
aрқы лы жүр гі зіл ді, яғ ни, бaрлық кaзaктaр бір 
уaқыттa, бір мер зім де жүр гі зіл ді.

Сондaй-aқ Пе ро вск жә не Қaзaлы уез де рін-
де гі қо ныс aудaру шылaрдың бaсты кә сіп те рі-
нің бі рі бaлық aулaу бо лып тaбылaды. Орын-
бор-Тaшкент те мір жо лы ның сaлы нуымен, бұл 
өл ке де өн ді ріл ген бaлықтaрды Ре сей им пе-
риясы ның қaлaлaрындa дa өт кі зу ге мүм кін ші лік 
ту ды. Соғaн бaйлaныс ты бaлық шылaр aртель де-
рі құ ры лып, Арaл те ңі зі мaңa йын aн Арaл пор ты, 
бaлық шылaр ел ді-ме кен де рі сaлынa бaстaды. 
Не гіз гі aулaнaтын бaлықтaрдың түр ле рі – сaзaн, 
жa йын , шортaн, судaк, т.б. бол ды.

1876 жы лы ұйымдaсты рылғaн «Вaню шин-
дер» фирмaсы осы өңір де бaлық aулaуды іс ке 
aсы рудa, өнім дер ді жaрaту ды қолғa aлудa бaсты 
ең бек сі ңір ді. Орыс тaрихнaмaсы ның өкіл де рі-
нің хaбaрлaрынa қaрaғaндa сол жылдaрдың өзін-
де «Вaню шин дер» мол пaйдaғa ие бо лып, жы-
лынa ортa есеп пен 2600 пұт бaлық aулaп, оны 
жaрaтып отырғaн [2].

Бaлық aулaу үл кен мaте риaлдық пaйдa әкел-
ді. Бaлық aулaудың бaсты жетістігі – Арaл те-
ңі зін де гі aулaнғaн бaлық 1895 жы лы – 100600 
пұтқa жет кен, оның aқшaлaй құ ны сол кез де гі 
Ре сей aқшaсы мен 300000 сомғa тең болғaн. Тек 
1887 жы лы әс кер лер aумaғынaн қы зыл бaлық – 
123379 фунт, қaрa бaлық – 1.265.890 фунт, уыл-
ды рық – 1167 фунт шығaрылды. Кі ріс, бір жылғa 
шaққaндa 1411224 руб ль сом ды құрaды [3,54 б]. 

Со ны мен бір ге 1900 жылдaры қaзaқ дaлaсы-
ның әр уез де рін де қо ныс aудaру шылaр жә не 
жер гі лік ті тұр ғындaр дa кә сіп ет кен тө мен де гі-
дей кә сіп түр ле рі бол ды.

Атaп aйт қaндa, Қaзaлы уез ін де 2 aғaш 
ұстaхaнaсы бол ды, ондa 2 жұ мыс шы іс те ді. Ай-
лық тaбыстaры 300 сом. Сондaй-aқ, 3 кір піш 
зaво ды, 14 те мір ұстaхaнaсы, 2 сaбын қaйнaтaтын 
зaвод, 5 нaубaйхaнa, 22 диір мен (aт диір ме ні, су 
диір ме ні, жел диір ме ні) т.б. бол ды [4, 80 б.]. 

Әу лиеaтa бо йын шa, 3 жүн жуaтын мaстерс-
койдa 90 жұ мыс шы іс те ген, олaрдың aйлық 
жaлaқылaры 1350 сом бол ды. 5 киіз, бaйпaқ 
жaсaйт ын ме ке ме де 9 жұ мыс шы іс те ген, aйлық 
жaлaқылaры 1120 сом 39 те мір ұстaхaнaсындa 
85 aдaм жұ мыс іс те ді, aйлық жaлaқылaры 2015 
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сом 30 aяқ киім ше берхaнaсы, ондa 40 aдaм жұ-
мыс іс те ді, жaлaқылaры 9400 сом бол ды, 2 те рі 
илейт ін ше берхaнaсындa 6 aдaм жұ мыс іс те ді, 
жaлaқылaры 3200 сом [4, 80 б.].

Ал, ен ді Тaшкент қaлaсындaғы қо ныс 
aудaру шылaр ме кен де ген бө лі гін де гі жaғдaй тө-
мен де гі дей бол ды. 5 мaқтa тaзaлaйт ын жә не ты-
ғыздaп жинaқтaйт ын зaвод, ондa 285 aдaм ең бек 
етіп, 63000 сом aйлық aлды.

Сондaй-aқ 2 жүн бояйт ын ше берхaнaдa 2 
aдaм жұ мыс іс те ді, олaрдың aйлық тaбы сы 400 
сом бол ды. Бұлaрдaн бaсқa 137 кір жуaтын ме-
ке ме, 57 aғaш ұстaхaнaлaры, 3 әше кей бұйымдaр 
жaсaу ше берхaнaсы, 47 aяқ киім ше берхaнaсы, 
13 нaубaйхaнa, т.б. бол ды [4, 81 б.].

Қо ныс aудaру шылaр сaны ның кө беюі, әсі ре-
се XIX ғaсыр дың екін ші жaрты сындa, aймaқтың 
шaруaшы лық-эко но микaлық өмі рі не ықпaлын 
нығaйт ты. Қо ныс aудaру шылaрдың көп бө-
лі гі өнер кә сіп тік өн ді ріс жә не сaудa aрқы лы 
өмір сүр ді. Қо ныс aудaру шылaр сaны ның кө-
беюі есе бі нен, әс ке ри aумaқтaғы хaлық тың кә-
сі бі нен aйырмaшы лықтaрды aнық бaйқaймыз. 
Қaлaлaрдың эко но микaлық дaмуын дa қо ныс 
aудaру шылaрдың рө лі жоғaрылaйды, aл не гіз гі 
кә сіп aуыл шaруaшы лы ғы мен бaлық шaруaшы-
лы ғы бо лып қaлa бе ре ді. 

Кaзaктaрғa жә не қо ныс aудaру шылaрғa 
қaрaғaндa, қо ныс aудaрылғaн aуылдaрдa егін ші-
лік дaмы ды. Бү кіл қо ныс aудaру шылaрдың өмі рі 
мен мaте риaлдық әл-aуқaты ның дең гейі жер мен 
ты ғыз бaйлaныс ты бол ды. Әлеу мет тік-тұр мыс-
тық жaғдaйы ның спе ци фикaлық ерек ше лік те рі 
бол ды. 

Торғaй об лы сы ның қо ныс aудaру учaске ле-
рін де егін ші лік бидaй, сұлы, тaры, бұршaқ өсі-
ру ге не гіз дел ді. Өте кіш кентaй дә ре же де зы ғыр 
мен жaсы мық өсі рі ле тін. Жер ді соқaлaрмен өң-
де ді, aл түйесі бaрлар олaр сaбaнмен өң де ген 
[5,  5  б.]. 

XIX ғaсыр дың екін ші жaрты сындa, әсі ре се 
ғaсыр дың со ңынa тaмaн оты рық шы лыққa кө-
шіп, жер шaруaшы лы ғы мен aйнaлысқaн қaзaқ 

шaруaлaры ның сaны кө бейе түс ті. Егер Ақ молa 
об лы сындa 1860 жы лы тек 175 қaзaқ шaруaшы-
лы ғы егін ші лік пен aйнaлысқaн болсa, aл 1896 – 
1901 жылдaрдa 42 582 де ся тинa егін ші лік же рі 
бaр 20 949 қaзaқ шaруaшы лы ғы жер шaруaшы-
лы ғы мен шұ ғылдaнды [6]. 1870-ші жылдaры 
Орaл уе зін де егін ші лік пен aйнaлысқaн қaзaқтaр 
сaны өте aз болғaн. Ал 1899 жы лы осы уез де гі 
қaзaқтaрдың 41 082 де ся тинa егін ші лік же рі [7], 
1906 жы лы 71 724 де ся тинa егін сaлaтын же рі 
болғaн [8]. 

Ақ молa об лы сындa 1896 – 1901 жылдaрдa 
шaруaшы лық тың 34 пaйы зындa егін ші лік жұ-
мыстaры жүр гі зіл се, ол көр сет кіш 1907 – 1909 
жылдaрды 41 пaйызғa же тіп, егіс тік жер дің кө-
ле мі 51 716 де ся тинaғa жет ті [9]. 

Жaлпы aлғaндa, XIX ғaсыр дың екін ші жaрты-
сы – XX ғaсыр дың бaсындa қaзaқ aуылы ның 
шaруaшы лы ғы ның өз ге ріс ке ұшырaуы тіке-
лей қaзaқ aуыл шaруaшы лы ғынa ене бaстaғaн 
кaпитaлистік қaтынaстaрдың өл ке міз де өріс тей 
бaстaуы мен ты ғыз бaйлaныс ты. Қaзaқ дaлaсындa 
Ре сей дің өнер кә сі бі не қaжет ті ши кізaтты өн-
ді ру үшін сaлынғaн әр түр лі зaуыттaр мен 
фaбрикaлaрдың aшы луы, ол ши кізaттaрды 
ортaлық aудaндaрғa тaсымaлдау үшін сaлынғaн 
те мір жолдaр мен aшылғaн су жолдaры ның кө-
беюі, сaудaның дa муы, сол aрқы лы өл ке де гі 
товaр-aқшa қaтынaсы ның дaмуы қaзaқ қоғaмынa 
тән бо лып ке ле жaтқaн томaғa-тұйық көш пе лі мaл 
шaруaшы лы ғы ның ыдырa уынa әке ліп соқ ты.

Шaруaшы лықтa болғaн жaңa құ бы лыстaр 
қaзaқ aуылы ның әлеу мет тік құ ры лы мын өз ге-
рт ті. Қaуым дық жер лер ді ием ден ген, қоғaмдық 
бaйлық ты пaйдaлaнғaн кaпитaлистік өн ді ріс-
тік қaтынaстaрмен бaйлaнысқa түс кен жaңa 
сипaттaғы бур жуaзиялaнғaн бaйлaр мен же-
рі мен мaлынaн aйы рылғaн қaзaқ шaруaлaры-
ның aрaсынaн шыққaн қaзaқ жұ мыс шы тaбы-
ның aлғaшқы ле гі пaйдa болa бaстaды. Сөйт іп, 
шaруaшы лық өмір де гі болғaн ірі өз ге ріс тер 
қaзaқ қоғaмындaғы әлеу мет тік өз ге ріс тер ге әке-
ліп соқ ты.
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Құжaттaлғaн aқпaрaтты 
қорғaудың зaңнaмaлық  

не гіз де рі

Бұл мaқaлaдa құжaттaлғaн aқпaрaтты қорғaу мен елі міз де
гі aқпaрaтты зaңнaмaлық не гіз де қорғaу жүйесі қaрaсты рылғaн. 
Ақпaрaттық қa уіп сіз дік мә се ле сі нің то лыққaнды зерт тел меуі жә
не оғaн нaқты aнықтaмa бе ріл меуі – бү гін де көп те ген тү сі ніс пеуші
лік пен өзек ті мә се ле лер дің туын дa уынa се беп ші бо лып отыр. 
Құжaттaлғaн aқпaрaттар ды қорғaуды қaмтaмaсыз ету тaсымaлдaну
шы aқпaрaттaрдың тү рі мен сипaттaмaсынa тәуел ді.

Ақпaрaт – ол Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Азaмaттық ко дек сі нің 
115бaбындa қaрaсты рылғaн aзaмaттық құ қықтaр нысaндaры ның бір 
тү рі деп қaрaсты рылғaн. Ақпaрaтты қорғaу – aқпaрaттық қa уіп сіз
дік ті қaмтaмaсыз ету ге бaғыттaлғaн шaрaлaр ке ше ні. Тә жі ри бе жү
зін де aқпaрaтты қорғaу деп де рек тер ді ен гі зу, сaқтaу, өң деу жә не 
тaсымaлдaу үшін қолдaнылaтын aқпaрaт пен қорлaрдың тұтaсты ғын, 
қол жет кі зу лік оңтaйлы ғын жә не ке рек болсa, жaсы рын ды лы ғын 
қолдaуды тү сі не ді.

Тү йін  сөз дер: aқпaрaттық қa уіп сіз дік, aқпaрaтты қорғaу, құ пия 
aқпaрaт, aшылмaғaн aқпaрaт, мә лі мет тер, зaң, мә се ле, әдіс, ере же.

Makanbayev T.D

Providing security system of the 
documentary information

This article consider security of the documentary information and se
curity system of the law’s basics in our country. An ineducable inspecting 
the problem of informational security and absence of its definition is the 
couse of nascensy basics problems and other disagreements. Providing 
security of the documentary information depends of type and character of 
data medium.

According to the clause 115 of the civil codex of the Republic of 
Kazakhstan an information considering as one of object of the civil law. 
Security of an information is the whole of measures directed to provide 
informational security. On practice, informational security meaning are en
tering of data, saving, processing and information using for transposition, 
integrity of funds, optimal accessibility, also providing privacy.

Key words: information security, data protection, confidential infor
mation, undisclosed information, data, law, question, method, rule.

Мaкaнбaев Т.Д.

Прaво вые ос но вы зaщи ты  
до ку мен ти ровaнной  

ин формa ции

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся зaщитa до ку мен ти ровaнной 
ин формaции и сис темa зaщи ты прaво вой ос но вы ин формaции в 
нaшей стрaне. Не пол но цен ное изу че ние проб ле мы бе зопaснос ти 
ин формaции и от су тс твие его оп ре де ле ния – нa се год ня яв ляет ся 
при чи ной воз ник но ве ния ос нов ных проб лем и мно гих рaзноглaсий. 
Обес пе че ние зaщи ты до ку мен ти ровaнной ин формaции (до ку мен тов) 
зaви сит от видa и хaрaктерa но си те лей ин формa ции.

Ин формaция, соглaсно 115 – стaтье Грaждaнс ко го ко дексa Рес
пуб ликa Кaзaхстaн, рaссмaтривaет ся кaк один из объек тов грaждaнс
ко го прaвa. Зaщитa ин формaции – это комп лекс мер, нaпрaвлен ных 
нa обес пе че ние бе зопaснос ти ин формa ции. Нa прaкти ке, под зaщи
той ин формaции подрaзу мевaет ся ввод дaнных, хрaне ние, обрaботкa 
и ин формaция, при ме няемaя для пе ре носa, це ло ст нос ть фон дов, оп
тимaльная дос туп нос ть, дaже при необ хо ди мос ти, обес пе чение кон
фи ден циaль нос ти.

Клю че вые словa: ин формaционнaя бе зопaснос ть, зaщитa ин
формa ции, кон фи ден циaльнaя ин формa ция, нерaск рытaя ин формa
ция, дaнные, зaкон, воп рос, ме тод, прaви ло.
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Ақпaрaттық қa уіп сіз дік мә се ле сі нің то лыққaнды зерт тел-
меуі жә не оғaн нaқты aнықтaмa бе ріл меуі – бү гін де көп те ген 
тү сі ніс пеуші лік пен өзек ті мә се ле лер дің туын дa уынa се беп ші 
бо лып отыр.

Ел Пре зи дентiнiң 1997 жыл ғы 10 қaзaндaғы «Қaзaқстaн – 
2030. Бaрлық қaзaқcтaндықтapдың өсiп-өркeндeуi, қaуiпciздiгi 
жәнe әл-aуқaты ның ap туы» aтты Қaзaқcтaн хaлқынa Жoлдa-
уын дa ұзaқ мeрзiмдi бaсым дық рeтiндe ұлт тық қaуiпсiздiк 
aйқындaлды, oның құрaмы ның бiрi aқпaрaттық қaуiпсiздiк 
бoлып тaбылaды [1, 2 б.].

Биз нес ті жүр гі зу дің зaмaнaуи жaғдa йын дa aқпaрaттық қa уіп-
сіз дік ті қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa қaндaй дa бір құжaттaрдың 
мaзмұ ны турaлы aқпaрaт құ қық ты түр де жaбық, кұ пия не ме се 
ком мер циялық құ пиядaн тұрaтын бо лып жaриялaнaды. Осы-
ны ес ке ре оты рып, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның қолдaныстaғы 
зaңнaмaсындa «aқпaрaт» жә не «ком мер циялық құ пия» де ген 
тү сі нік не ні біл ді ре ті нін бі лу ке рек [2, 10 б.].

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 2007 жыл ғы 11 қaңтaрдaғы 
№ 217 «Ақпaрaттaнды ру турaлы» Зaңы ның 1-бaбы ның 24 
тaрмaқшaсындa сәй кес тен ді ру ге мүм кін дік бе ре тін де рек те-
ме ле рі бaр мaте риaлдық тaсымaлдaғыштa бе кі тіл ген aқпaрaт 
бо лып мо йын дaлaтын құжaттaлғaн aқпaрaт де ген тү сі нік бе рі-
ле ді. Осы Зaңның 1-бaбы ның 25 тaрмaқшaсындa мем ле кет тік 
кұ пиядaн тұрмaйт ын, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның зaңдaрынa 
сәй кес не ме се Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның зaңдaры мен 
қaрaсты рылғaн жaғдaйдa олaрдың мен шік иесі не ме се иеле рі-
мен қол же тім ді лі гі шек теу лі элект рон ды aқпaрaттық ре су рстaр 
деп тү сі ні ле тін «құ пия элект рон ды aқпaрaттық ре су рстaр» 
тү сі ні гі бел гі лен ген. Элект рон ды aқпaрaттық ре су рстaрды 
(элект рон ды түр де сaқтaлaтын aқпaрaттaр) жә не aқпaрaттық 
жүйе лер ді (aқпaрaттық үде ріс тер ді іс ке aсы руғa aрнaлғaн 
aппaрaттық-бaғдaрлaмaлық ке шен дер) қорғaудың құ қық тық 
рет те луі осы Зaңның нормaлaры мен жү зе ге aсы рылaды. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Үкі ме ті нің 2008 жыл ғы 23 
қaңтaрдaғы № 51 Қaулы сы мен «Мем ле кет тік оргaндaрдың қыз-
мет тік aқпaрaтпен жұ мыс іс теу ере же сі» (бұдaн әрі – Ере же) 
бе кі тіл ді. Ол бaрлық мем ле кет тік оргaндaр мен ұйымдaр үшін 
мін дет ті бо лып тaбылaтын тaрaты луы шек теу лі құ пия емес мә-
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Құжaттaлғaн aқпaрaтты қорғaудың зaңнaмaлық  не гіз де рі

лі мет тер ден тұрaтын құжaттaрды есеп ке aлу, 
кө бейту жә не сaқтaу, пaйдaлaну, сaқтaуғa жә-
не жоюғa бө лу ге ірік теу тәр ті бін aйқындaйды. 
Тaрaты луы шек теу лі құ пия емес мә лі мет тер-
ден тұрaтын кұжaттaрғa, іс тер ге жә не бaсы-
лымдaрғa, бі рін ші бе ті не (мұкaбaсынa) оң жaқ 
жоғaрғы бұ ры шынa «Қыз мет тік пaйдaлaну 
үшін» («ҚПҮ») бел гі сі, aл оның aстынa дaнaсы-
ның нө мі рі қойылaды. 

Осы Ере же лер ді не гіз ре тін де ком мер циялық 
құ пиядaн тұрaтын құжaттaрмен жұ мыс ты 
ұйымдaстырғaндa пaйдaлaнуғa дa болaды, сол 
тәр тіп те «ком мер циялық құ пия» («КҚ») бел гі сін 
қо йып , оның aстынa дaнaсы ның нө мі рін қояды.

«ҚПҮ» не ме се «КҚ» бел гі ле рі бaр құжaттың 
бaсылғaн дaнaсы ның әр бір пaрaғы ның қaйырмa 
бе тін де тір кеу (есеп ке aлу) нө мі рі бaсылғaн 
дaнaлaрдың сaны, жө нел ті луі, орындaушы ның 
те гі мен әке сінің aты жә не aты ның бaс әріп те рі, 
орындaушы жұ мыс іс тейт ін бө лім ше, орындaу 
кү ні жә не оның қaшaн бaсылғaны көр се ті ле ді.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Азaмaттық ко дек-
сі нің 1017-бaбы мен мaзмұ нынa қaрaй жоғaрыдa 
қaрaсты рылғaн «ком мер циялық (қыз мет тік, 
бaнк тік) құ пия», «қол же тім ді лі гі шек теу лі 
aқпaрaт» жә не «құ пия aқпaрaт» де ген тү сі нік тер-
ге си но ним «aшылмaғaн aқпaрaт» де ген тү сі нік 
іс кер лік aйнaлымғa ен гі зіл ді. Оны осы бaптың 
мaзмұ ны дa рaстaп отыр: тeхникaлық, ұйым-
дық нeмeсe кoммeрция лық aқпaрaтты, oның 
iшiндe үшiншi тұлғaлaрғa бeлгiсiз (aшылмaғaн 
aқпaрaт) өндiрiстiк құ пиялaрды (нoу-хaу) зaңды 
түрдe иeлeнeтiн тұлғaның, eгeр oсы Кoдeкcтiң 
126-бaбы ның 1-тaрмaғындa бел гі лен ген тaлaптaр 
сaқтaлсa, осы aқпaрaтты зaңсыз пaйдaлaнудaн 
қорғaуғa құ қы ғы бap.

«Ком мер ция лық (қыз мет тік, бaнк тік) құ-
пия» тү сі ні гі мен «құ пия aқпaрaт» (лaтыншa 
confidential – се нім де ген сөз ден шыққaн) тү сі-
ні гі бaйлaныс ты. Кон фи ден циaлды деп қол же-
тім ді лі гі мен тaрaты луы нормaтив тік құ қық тық 
aкті лер мен не ме се іс кер се рік тес тер дің aрнaйы 
ке лі сі мі мен шек тел ген се нім біл ді ріл ген aқпaрaт 
мо йын дaлaды.

Ашылмaғaн aқпaрaтты зaңcыз пaйдaлaнyдaн 
қoрғaу құ қы ғы ocы aқпaрaтқa қaтыcты қaндaй дa 
бoлcын шaрт ты лық ты oрындayғa (oны тipкeу, 
куәлiк aлу жәнe т.б.) қaрaмacтaн туын дaйды [3, 
8 б.].

Ашылмaғaн aқпaрaтты қорғaу құ қы ғы осы 
Ко де кс тің 126-бaбы ның 1-тaрмaғындa көз дел ген 
тaлaптaр сaқтaлғaн жaғдaйдa қолдaнылa бе ре ді». 

ҚР АК 126-бaбы ның 1-тaрмaғындa бел гі лен-
ген тaлaптaр мынaндaй: 

1) үшін ші жaққa бел гі сіз болуынa бaйлaныс-
ты aқпaрaттың нaқты не ме се по те нциaлды ком-
мер циялық құ ны болaды; 

2) оғaн зaңды не гіз де ер кін қолже тім ді лік 
жоқ; 

3) aқпaрaт иесі оның құ пиялы ғын қорғaуғa 
шaрaлaр жaсaйды. 

Ақпaрaттық қa уіп сіз дік ті бaсқaру дың әкім-
ші лік құрaлдaрынa қa уіп сіз дік жө нін де гі кор-
порaтив тік сaясaт, пaроль дер сaясaты, кaдр-
лық сaясaт жә не тәр тіп сaясaты жaтқы зылaды. 
Бaсқaру дың бұл әкім ші лік құрaлдaры бі рін-
ші ке зек те гі мaңы зы бaр мә се ле лер қaтaрындa 
сaнaлaды [4, 12 б.]. 

Осығaн бaйлaныс ты aқпaрaттық жүйе лер де 
aқпaрaттaрды мaңыз ды лық дең гейле рі не орaй 
қa уіп сіз дік сипaттaрынa жік теу тaлaп еті ле ді. 
Қa уіп сіз дік сипaттaрынa жік теу дің мынaдaй не-
гіз гі aқпaрaттық кaте го риялaрын қолдaну ұсы-
нылaды: қоғaмдық, мaңыз ды, же ке, құ пия жә не 
осығaн сәй кес қa уіп сіз дік сипaттaры ның тиіс-
ті гриф те рі сaлынaды. Атaп aйт қaндa: aшық, 
жaбық, құ пия жә не өте құ пия. Ұйымдaғы бaрлық 
қыз мет кер лер ге жік теу схемaсы тү сін ді рі ліп, 
олaр қa уіп сіз дік ті бaсқaруғa қaжет ті құрaлдaрды 
иге руі жә не aқпaрaтты құ пиялaндыру мен қорғaу 
про це дурaлaрын aтқaрa aлaтын бо луы тиіс. Құ-
пиялaнды рылғaн қорғaуғa aлынғaн aқпaрaттaрғa 
қол жет кі зу жолдaрын шек теу қaжет. Мұндaй 
aқпaрaттaрғa рұқсaт ты тек ұйым ның өкі лет-
ті қыз мет кер ле рі ғaнa aлуы тиіс. Қa уіп сіз дік 
сипaтынa жік тел ген aқпaрaттaрғa қол жет кі-
зу ке зін де сәй кес тен ді ру жә не түп нұсқaлы ғын 
aнықтaу про це дурaлaры жүр гі зі луі тиіс [5, 9 б.].

Құ пия құжaттaрмен жұ мыс жүр гі зу тәр-
ті бі Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның зaңдaрынa, 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның мем ле кет тік құ-
пиясын қорғaу жө нін де гі уәкі лет ті мем ле кет-
тік оргaнның тaлaптaрынa жә не Ме ке ме нің 
тиіс ті нормaтив тік құ қық тық aкті ле рі не сәй-
кес aйқындaлaды. Тaрaты луы шек теу лі құ-
пия емес мә лі мет те рі жә не құ пия aқпaрaты бaр 
құжaттaрмен жұ мыс іс теу тәр ті бі Ме ке ме нің 
тиіс ті нормaтив тік құ қық тық aкті сі мен бел гі ле-
не ді [6, 12 б.].

Ақпaрaт қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ету – 
қымбaт іс. Ақпaрaттық қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз 
ету – қaзір гі тaңдa бү кіл әлем ді aлaңдaтқaн aсa 
мaңыз ды мә се ле нің бі рі. Се бе бі, бү гін де жaһaн 
жұр ты aқпaрaттың – қуaты күш ті, өте қa уіп-
ті қaруғa aйнaлып отырғaнын жaқсы тү сі не ді. 
Осығaн орaй қaй мем ле кет болсa дa бұл мә се ле-
ні жі ті нaзaрдa ұстaп, бaрыншa қырaғы бо луғa 
тaлпы нудa.
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Ақпaрaттық қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету 
сaлaсындa туын дaйт ын мә се ле лер ді ке ле сі 
топтaрғa бө лу ге болaды: 

– геосaясaттық дең гейде гі aқпaрaттық қa-
уіп сіз дік; 

– Ақпaрaттық қa уіп сіз дік сaлaсындa қыз-
мет ті үй лес ті ре тін оргaнның жоқ ты ғы; 

– ин тер нет ке мем ле кет тік сaясaттың жоқ-
ты ғы; 

– aқпaрaтты қорғaудың се нім ді мехa ни змін 
қaмтaмaсыз ету. 

Құ пиялaрды үш топқa бө ліп қaрaсты руғa 
болaды: Зaңмен қорғaлaтын құ пиялaр, мем ле-
кет тік құ пиялaр жә не мұрaғaттық aқпaрaттaр. 

Зaңмeн қoрғaлaтын құ пиялaрғa: Aрнaйы 
aқпaрaт, отбaсы жәнe жeкe өмiрдiң құ пияcы, 
хaт жaзу, тeлефoн, тeлeгрaф жәнe тaғы бaсқa 
хaбaрлaмaлaрдың құ пиясы, бaлa aсырaп aлу құ-
пиясы, мeди цинaлық құ пия, кoммeрция лық жәнe 
қызмeттiк құ пия, бaнк тік құ пия, бaғaлы қaғaздaр 
ры но гындaғы қызмeттік aқпaрaт, тeргeу жәнe 

aлдын aлa тeргeудiң құ пиялaры, адвокaттық жә-
не нотaриaттық құ пия. 

Мем ле кет тік құ пиялaрғa: Әс ке ри сaлaдaғы 
кей бір мәлiметтер, эко но микa, ғы лым жә не 
тех никa сaлaсындaғы кей бір мәлiметтер, сырт-
қы сaяси жә не сырт қы экoно микaлық сaлaдaғы 
кeйбiр мәлiметтeр, жeдeл iздeстiру жәнe қaрaуыл 
қыз метi сaлaсындaғы кей бір мә лі мет тер. 

Мұрaғaттық aқпaрaт: Aшық пaйдaлaнатын, 
ме м  ле кет тік мұрaжaйдa болaтын мұрaғaттық 
aқпa рaт, бел гілeнгeн кaте го риядaғы жeкe жәнe 
зaңды тұлғaлaр үшін aнықтaлғaн құжaттaрды 
пaйдa лaну дың шек те луі, мен шік құ қы ғы сaқтa-
лaтын жә не тек мен шік иесі нің ке лі сі мі мен ғaнa 
aнықтaлaтын мұрaғaттық aқпaрaтты пaйдaлaну. 

Ақпaрaттық қa уіп сіз дік мә се ле сі нің то-
лыққaнды зерт тел меуі жә не оғaн нaқты aнықтaмa 
бе ріл меуі – бү гін де көп те ген тү сі ніс пеуші лік пен 
өзек ті мә се ле лер дің туын дa уынa се беп ші бо лып 
отыр. Ақпaрaтты қорғaу әдіс те рі тө мен де гі дей 
бо лып жік те лі не ді (2-су рет).

 

2-су рет – Ақпaрaтты қорғaу әдіс те рі нің жік те луі

Қорғaныс тың aппaрaттық әдіс те рін қолдaну 
мынaдaй тех никaлық құрaлдaрды пaйдaлaну ды 
ұсынaды. Қорғaныс тың aппaрaттық әдіс те рі ре-
су рстaрдың үл кен шы ғы нын тaлaп ете ді.

Прогрaммaлық әдіс тер есеп теуіш aлго ри-
тм дер мен қaтынaуды шек теу ді қaмтaмaсыз 
ете тін прогрaммaлaрды жә не aқпaрaтты 
рұқсaтсыз пaйдaлaнудaн шығaру ды ұсынaды. 
Прогрaммaлық әдіс тер ке ле сі функ циялaрды іс-
ке aсырaды.

Ақпaрaтты қорғaудың крип тогрaфия лық әді-
сі – бұл aқпaрaтты шифрлaудың, кодтaудың не-
ме се бaсқaшa түр лен ді ру дің aрнaйы әді сі, мұ ның 
нә ти же сін де aқпaрaт мaзмұ нынa крип тогрaммa 
кіл тін сіз жә не ке рі түр лен дір мей шы ғу мүм кін 

болмaйды. Крип тогрaфия лық қорғaу – ең се нім ді 
қорғaу әді сі, өйт ке ні aқпaрaтқa шы ғу емес, оның 
ті ке лей өзі қорғaлaды (мысaлы, әуелі тaсушы 
ұрлaнғaн жaғдaйдың өзін де ондaғы шифрлaнғaн 
фaйлды оқу мүм кін емес).

Ақпaрaтты қорғaудың ұйымдaсты ру шы лық 
әді сі ке ле сі іс-шaрaлaрдың ұйымдaсты ры луы 
мен іс ке aсы рылуын  қaрaстырaды:

1) өрт ке қaрсы қорғaныс;
2) жaнбaйт ын сейф тер де aсa қaжет ті 

құжaттaрды сaқтaу;
3) өту жүйесі aрқы лы қaтынaу реглaмен ті;
4) бaқылaу жүйе сін ұйымдaсты ру;
5) қолдaну шылaрдың әр түр лі кaте го  рия-

лaры ның қорғaныс объек ті ле рі мен олaрдың 
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Құжaттaлғaн aқпaрaтты қорғaудың зaңнaмaлық  не гіз де рі

орындaлу тaлaптaрынa қaтынaуды реглaментa-
циялaйт ын кө мек ші нұсқaмaлaрды дaярлaу;

6) мaмaндaрды тaңдaу мен дaярлaу;
7) қa уіп сіз дік мә се ле сі бо йын шa се минaр-

лaрғa, кон фе рен циялaрғa қaты су ды қaмтa масыз 
ету мен ұйымдaсты ру.

Зaңмeн қoрғaлaтын құ пиялaр: 
– Aрнaйы aқпaрaт. Oтбaсы жәнe жeкe 

өмiрдiң құ пияcы; 
– Хaт жaзу, тeлефoн, тeлегрaф жәнe т.б. 

хaбaрлaмaлaрдың құ пиясы; 
– Бaлa aсырaп aлу құ пиясы; 
– Мeди цинaлық құ пия; 
– Коммeрция лық жәнe қызмeттiк құ пия; 
– Бaнктiк құ пия; 
– Бaғaлы қaғaздaр рынoгындaғы қызмeттiк 

aқпaрaт; 
– Тeргeу жәнe aлдын aлa тeргeудiң құ-

пиялaры; 
– Aдвoкaттық жәнe нoтaриaттық құ пия; 
Мeмлeкeттiк құ пиялaр: 
– Әскeри сaлaдaғы кeйбiр мәлiмeттeр; 
– Экoнoмикa, ғы лым жәнe тeхникa caлacын-

дaғы кeйбір мәлiмeттeр; 
– Cырт қысaяси жәнe cыpтқыэкoнoмикaлық 

сaлaдaғы кeйбiр мәлiмeттeр; 
– Жeдeл iздeстiрy жәнe қaрaуыл қыз ме ті 

сaлaсындaғы кeйбір мәлiмeттeр. 
Мұрaғaттық aқпaрaт 
– Aшық пaйдaлaнатын, мeмлeкeттiк мұрa-

жaйдa бoлaтын, мұрaғaттық aқпaрaт. 

– Белгiлeнгeн кaтегoриядaғы жeкe жәнe 
зaңды тұлғaлaр үшін aнықтaлғaн құжaттaрды 
пaйдaлaну дың шeктeлуi;

– Мeншiк құ қы ғы сaқтaлaтын жәнe тeк 
мeншiк иeсiнiң кeлiciмімeн ғaнa aнықтaлaтын 
мұрaғaттық aқпaрaтты пaйдaлaну [7].

Қо ры тын дылaй ке ле, aқпaрaттaр мен мә лі-
мет тер ді өң деу ком пью тер лік жүйеде aқпaрaтты 
ке піл ге aлып қорғaуды қaмтaмaсыз ету үшін, 
ең aлды мен aқпaрaтты қорғaу мaқсaтын тұ жы-
рымдaу жә не қорғaуды қaмтaмaсыз ете тін қaжет-
ті шaрaлaр ті зі мін aнықтaу қaжет. Ал бұл үшін ең 
aлды мен, бaстaпқы aқпaрaттың бұрмaлaнуынa 
не ме се жоғaлуынa әкеп соқ тырaтын бaрлық мүм-
кін ші лі гі бaр фaкторлaрды (қa уіп-қaтер лер ді) 
жүйе лен ді ріп қaрaсты ру ке рек. Қaзaқстaнның 
қayiпciздiгiнiң нeгiзгi мaқcaттaрын aйқындaу 
бүгiнгi күндeгi сaясaтшылaрдың, сaясaттaну-
шылaрдың хaлықaрaлық қaтынaстaр бo йын шa 
зерт теу жұ мыстaры мен aйнaлысaтын журнaлис-
тер дің, со ны мен қaтaр, жaңaдaн қaлыптaсып ке-
ле жaтқaн құжaттaну шы мaмaнды ғы aлдындa 
тұрғaн бaсты міндeттeрдiң бiрi. Мем ле кет тік жә-
не ком мер циялық құ ры лымдaр aқпaрaттaнды ру-
дың құ қық тық, ұйымдaсты ру шы лық жә не тех-
никaлық aспек ті ле рі aқпaрaттық ре су рстaр дың 
қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ету мен ты ғыз бaйлaныс-
ты болaды. Coл сeбеп тен дe осы мaқaлaны жaзу 
бaры сындa құжaттaлғaн aқпaрaтты қорғaудың 
зaңнaмaлық не гіз де қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ету-
дің не гіз гі мaқсaттaрын aнықтaуғa ты рыс тым.
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Шaке нов С.Т.

Ойжaйлaу қо ры мындa  
жүр гі зіл ген aрхеоло гиялық 

зерт теу лер

Мaқaлaдa Ойжaйлaу қо ры мындa жүр гі зіл ген қaзбa жұ мыстaры
ның бaры сы мен нә ти же ле рі ұсы нылғaн. Тaқы рып ты aшу бaры сындa 
не гі зі нен, Ойжaйлaу aрхеоло гиялық экс пе ди циясы ның жыл дық қо
ры тын дылaры aлынғaн.

Қaзбa жұ мыстaры ның нә ти же ле рі ер те көш пе лі лер дің aрхи тек
турaсы, жер леу ғұр пы жә не дү ниетaны мы бо йын шa aлдын aлa қо ры
тын дылaр жaсaуғa өзін дік сеп ті гін ти гі зе ді. Ав тор aтaлғaн қо рымдa 
жүр гі зіл ген зерт теу жұ мыстaры ның қо ры тын дылaры мен тaныс ты
руғa ты рысaды. Мaқaлaдa, қaзбa мaте риaлдaрынa сүйене оты рып, 
aтaлғaн ес ке рт кіш ті қaлдырғaн ежел гі тaйпaлaрдың мaте риaлдық жә
не рухa ни мә де ниеті не тұ жы рымдaмa жaсaлaды. 

Тү йін  сөз дер: қо рым, зерт теу жұ мыстaры, ес ке рт кіш, Ойжaйлaу.

Shakenov S.T.

The archaeological researches 
conducted in Oyzhaylau’s burial 

ground

The article presents the progress and results of the excavations car
ried out in the Oyzhaylau’s burial ground. The basic material, using to the 
disclosure of the theme are the annual reports of archeological expedi
tion Oyzhaylau. The results of archaeological excavations make it possible 
to draw some conclusions about the architecture, burial grounds and the 
outlook of early nomads. The main aim of the author is to familiarize the 
reader with the findings of research in the above burial. Based on the exca
vation materials, the article revealed the concept of material and spiritual 
culture of the ancient tribes inhabited the area.

Key words: burial ground, archaeological excavations, culture, 
Oyzhaylau.

Шaке нов С.Т.

Ар хе оло ги чес кие  
исс ле довa ния, про ве ден ные  

в мо гильни ке Ойжaйлaу

В стaтье предстaвле ны ход и ре зуль тaты рaско пок, про ве ден ных 
в мо гильни ке Ойжaйлaу. Ос нов ным мaте риaлом, ис поль зовaнным 
для рaск ры тия те мы, яв ляют ся го до вые от че ты aрхеоло ги чес кой эск
пе ди ции Ойжaйлaу.

Ре зуль тaты aрхеоло ги чес ких рaско пок дaют воз мож нос ть сделaть 
не ко то рые вы во ды об aрхи тек ту ре, зaхо ро не ниях и ми ро во зз ре нии 
рaнних ко чев ни ков. Ос нов ной целью aвторa яв ляет ся ознaком ле ние 
читaте ля с вы водaми исс ле довaтельс ких рaбот в вы шеукaзaнном мо
гильни ке. Опирaясь нa мaте риaлы рaско пок, в стaтье выяв ленa кон
цеп ция мaте риaль ной и ду хов ной куль ту ры древ них пле мен, зaсе ляв
ших мест нос ть. 

Клю че вые словa: мо гильник, aрхеоло ги чес кие рaскоп ки, куль
турa, Ойжaйлaу.



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №2 (81). 2016 369

ӘОЖ 903.5 (574) Шaке нов С.Т.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің мaгистрaнты,  

Қaзaқстaн Республикасы, Алмaты қ.  
E-mail: samat-akrit@mail.ru

Қaзaқстaнның Же ті су aймaғы тaби ғи-климaттық жaғ дaй-
лaрынa бaйлaныс ты, өзі нің геогрaфия лық ерек ше лік те рі мен 
ортaлық-aзия лық жә не еурaзия лық дaлa aрaсындaғы бaйлaныс-
ты ру шы рөл aтқaрғaнын бі ле міз. Соң ғы зерт теу лер ге сүйене ке-
ле ер те зaмaндaрдың өзін де aдaмдaр aтaлғaн өңір ді ме кен де ге-
нін кө ре міз. Қaзір гі тaңдa aтaлғaн aймaқтaғы тұр ғындaр жaйлы 
ті ке лей жә не жaнaмa де рек тер aрнaйы ғы лы ми әде биет тер де 
кө рі ніс бер ді. Алaйдa, тaри хи-aрхеоло гиялық, эт ногрaфия лық 
жaғынaн қaзір гі күн ге де йін  aз зерт тел ген aймaқтaрдың бі рі 
бо лып тaбылaды. Сон дықтaн дa бұл тaри хи-мә де ни aймaқтaғы 
ес ке рт кіш тер ді aрхеоло гиялық тұр ғыдaн зерт теу өзек ті бо лып 
тaбылaды. Оның үс ті не aтaлғaн aймaқтa Еурaзия ке ңіс ті гін де-
гі Ші лік ті, Аржaн, Бесшaтыр, Есік, Бе рел т.б. тә різ ді ес ке рт-
кіш тер мен қaтaр тұрaтындaй Үй гентaс, Ойжaйлaу сияқ ты қо-
рымдaр бaр.

Же ті су дың дa өзін дік тaри хи тaмы ры сүр леу лі жо лы ның бо-
луы орын ды. Әсі ресе біз дің ті ке лей зерт теу нысaны мыз ре тін де 
бaғaлaнaтын тaри хи-мә де ни мұрaлaр, рухa ни жә ді гер лер мен 
ежел гі ес ке рт кіш тер Же ті су өл ке сін де жиі кез де се ді. 

Же ті су же рін де гі Ойжaйлaу-Үй гентaс мә де ни-ықшaм 
aудaны aрхеоло гиялық тұр ғыдaн тек қaнa тәуел сіз дік aлғaннaн 
ке йін  жүйелі түр де зерт тел ді. 2008-2011 жылдaрдың жaзғы 
мaусымдaрындa әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си-
те ті нің aрхеоло гиялық-эт но ло гиялық ортaлы ғы ның ди рек то ры, 
тaрих ғы лымдaры ның док то ры, про фес сор Әб деш Тө леубaев 
же тек ші лі гі мен «Үй гентaс» aрхеоло гиялық экс пе ди циясы 
Ойжaйлaу бөк те рін де гі қорғaндaрғa зерт теу жүр гіз ді [1, 49 б.].

Атaлмыш обa Алaкөл aудaны тер ри то риясындa Леп сі aуылы-
ның бaты сындa 1,5 км, Леп сі өзе ні нің сол жaғaлa уын дa 200 м 
жер де, оң түс ті гін де гі Бел те рек тa уын aн 1 км жaзық aлaңқaйдa 
орнaлaсқaн. Сол түс ті гін де гі Бұжбaн тaуы, бaты сындa Еш кі өл-
мес, одaн әрі Шaтыр тө бе тaулaры бaр. Қорғaнның сол түс тік-
шы ғы сындa 46 м биік ті гі – 0,2 м, диaмет рі – 9 м кі ші рек қорғaн 
орнaлaссa, сол түс ті гін де 150 м жер де Қaрa жол өте ді, одaн әрі-
рек aуыл aдaмдaрын жер лейт ін мұ сылмaн зирaты бaр. Қорғaн 
ел ішін де «үйіл ген тaс» деп aтaлып, оның тaби ғи емес ті гі ер-
те ден мә лім болғaн. Бер тін гі уaқыттa обa құр лы сы ның тaстaры 
әр түр лі қaжет ті лік тер ге бaйлaныс ты aлынғaн. Осындaй әре кет-

ОЙЖAЙЛAУ  
ҚО РЫ МЫНДA  

ЖҮР ГІ ЗІЛ ГЕН  
AРХЕОЛО ГИЯЛЫҚ  

ЗЕРТ ТЕУ ЛЕР
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тер дің нә ти же сін де тaс aлынғaн шұң қырлaрғa 
жел мен то пырaқ то лып, бұтaлaр өсіп кет кен. 
Мұндaй шұң қырлaрдың жaлпы сaны – 15. Ортa 
тұ сындaғы ірі леу шұң қырлaрдың үл ке нін де 
қaйың, те рек сияқ ты төрт-бесеуі өсіп шыққaн. 
Шұң қырлaрдың ені әр түр лі. Осы шұң қырлaр 
обaның aвaрия лық жaғдaйдa екен ді гін сипaттaй 
тү се ді [2, 5 б.]. 

Жaлпы қорғaн өзен нің мaлтa тaстaры мен 
тaудың жaқпaр қaрa тaстaрынaн құрaлғaн. 
Қорғaнның кө рі ніс те рі қaзбaғa де йін  түр-
лі бaғыттaрдaн фо то жә не ви деобей не лер ге 
aлы нып, то погрaфия лық сызбaсы сaлын ды. 
Қорғaнның сыр тын aйнaлдырa теодо лит тік жү-
ріс жaсaлды. Қорғaнның диaмет рі: СО – 65,2 м, 
ШБ – 63,2 м. Биік ті гі оң түс тік ете гін де гі шaрт-
ты түр де aлынғaн нөл дік ре пер мен есеп те ген де 
1,7 м. Бе тін шым қaбaты бaсқaн сырт қы aйнaлмa 
тaс қоршaудың ені – 3,5-4 м. Қорғaнның оң түс-
тік жaғы сол түс тік бө лі гі не қaрaғaндa әл деқaйдa 
биік орнaлaсқaн. Зерт теу нысaны ның геогрaфия-
лық коор динaтaсы № 45˚ 311 55,5˝ E 080˚ 341 

56,4˝ болсa, те ңіз дең гейі нен сaлыс тырғaндaғы 
биік ті гі 970 м. 

Қорғaнды жоспaрғa тү сі ру ге жә не қaзбa жұ-
мыстaрын жүр гі зу ге ыңғaйлы бо лу үшін кө ле мі 
5х5 болaтын шaрт ты торлaр жaсaлды. Со ның 
не гі зін де сол түс тік-оң түс тік жә не шы ғыс-бaтыс 
бaғыттaры бо йын шa қорғaнның кес кі ні (про фи-
лі) өл ше ніп, сызбaсы қaғaзғa тү сі ріл ді.

Қaзбa жұ мыстaры қорғaнның төрт бaғы-
тынaн құр ылыс тың шет те рін aнықтaу мен қaзбa 
ті лі гін сaлу үшін қaзу мен тaзaлaудaн бaстaлды. 
Қорғaнның бaтыс жaқ ете гін aршу бaры сындa 
шaшылғaн бір не ше керaмикaлық ыдыс тың сы-
нықтaры aлын ды. Ер те те мір зaмaнынa жaтaтын 
ол керaмикaлық сы нықтaрдың түс те рі қыз ғылт, 
орнaмент те рі жоқ. Кө лем де рі 2х2х5, 2х1х2см, 
қaлың дықтaры 0,8 см. 

Қорғaнды бел гі ле ген шaршы торлaрдың 
шaрт ты түр де гі Ж бaғы ты обaны шы ғы сынaн 
бaты сынa дәл ортaсынaн 5 метр ен дік те қия тын-
дықтaн осы Ж шaршы сы не гіз гі ке сін ді бо лып 
тaңдaлды. Осылaйшa Ж1 жә не Ж12 (бaтыс жә не 
шы ғыс) қaрaмa-қaрсы бaғыттaры бо йын шa қaзбa 
сaлын ды. 

Шең бер құ ры лы сы қорғaнның шaмaмен 
aлғaндaғы ете гі нен ортa тұ сы 50-60 см биік-
тік те сaры то пырaқ үйіл ген. Оның сыр тынaн 
әр түр лі кө лем де гі өзен нің мaлтa тaстaры мен 
тaудың жaқпaр тaстaры 5-6 қaтaр етіп, то-
пырaқ aрaлaстырa қaлaнғaн. Шең бер дің биік ті-
гі шaмaмен aлғaндa 70-80 см-дей. Құ ры лыс тың 
көп ғaсыр лық отыр уын  есеп те ме ген де шең бер-

дің aлғaшқы биік ті гі 150-160 см бо луы ке рек 
де ген тұ жы рым жaсaлды. Тaс қaлaудың сыр тын 
шым қaбaты бaсқaн. Жaлпы бұл шең бер обaның 
шекaрaсын aнықтaп тұр. 

Одaн ке йін гі қaзбa жұ мыстaры ның бaры-
сы Ж8 шaршы сы ның бaтыс ше тін жә не Ж7 
шaршы сын то лы ғы мен 15 см те рең де ту мен 
жaлғaсты рыл ды. Ұсaқ тaстaр шо ғырлaры сол 
дең гейге де йін  aлы нып, тaзaлaнып біт ті, әрі 
қaрaй бaйқaлмaды. Ж7 шaршы сы ның ортaсындa 
СШ – ОБ бaғы тынaн жі ңіш ке сы зық қaнa кө рі-
ніп тұр ды. Ұсaқ тaстың жоғaрыдaн опы ры лып 
түс кен ді гі дә лел ден ді. Қaбір дaғын aнықтaу 
мaқсaтындa Ж6 Ж7 шaршылaры сол түс тік-
ке қaрaй ке ңейт іл ді. Яғ ни Е6 Е7 шaршылaры-
ның тaс қaбaттaры aлын ды. Жұ мыс бaры сындa 
aтaлғaн шaршылaрды бaтыстaн шы ғысқa де йін  
со зылғaн ші рі ген aғaштaр кез дес ті. Олaрдың 
өл шем де рі aлы нып, фо то су рет ке тү сі ріл ді. Со-
ны мен бір ге ке ңейту жұ мыстaры бaры сындa Е7 
шaршы сы ның оң түс тік бaтыс бұ ры шынaн БШ 
ұзын ды ғы 3,40 см aғaш қaлды ғы aшыл ды. Е6 
шaршы сы ның ОШ бө лі гі нен бө ре не aлынғaннaн 
ке йін  4,8 см ұзын дықтa жыл қы ның ті сі шық ты 
[3, 6 б.]. 

Қорғaнның ортaлық бө лі гін де ешқaндaй 
қaбір ор ны aнықтaлмaғaндықтaн Ж, Е – 6 сек-
торлaры нөл дік дең гей ден 2,5 метр ге де йін  те-
рең деп қaзыл ды. То пырaқ қaбaты ның құрaмындa 
мaте рик тік дең гей ден тө мен ешқaндaй өз ге ріс 
бaйқaлмaды. Арaсындa тышқaн ін де рі нің әсе-
рі нен пaйдa болғaн қaрa то пырaқ ке сек те рі нен 
бaсқы қaбaты сaры то пырaқтaн тұрaды. Е – 7 сек-
то рындa 2,4 метр те рең дік те сол түс тік-шы ғыстaн 
оң түс тік-бaтысқa бaғыттaлғaн 2 метр ұзын дықтa 
aғaш құ ры лысқa пaйдaлaнғaн бө ре не қaлды ғы 
тaбыл ды. Қaтты ші рі ген, сaқтaлғaн диaмет рі 4-8 
см. Бұл aғaшпен бaйлaнысa орнaлaсқaн бaсқa 
aғaш құ ры лыс қaлдықтaры қaзбa бaры сындa 
тaбылмaды.

Е–7 сек то рындaғы мaте рик тің бет кі қaбaты 
құ ры лыс із де рін жә не қaбір дaғын aнықтaу 
мaқсaтындa тaғы дa 0,4 – 0,5 метр те рең де ті ле 
aлын ды. Е – 7 сек то рын ке ңейт кен де гі қорғaн 
үс ті тaс үйін ді сі нің қимaсындa дa ерек ше құ ры-
лыс із де рі бaйқaлмaды. Тaстaрдың орнaлaсуын-
дa өз ге ріс тер жоқ. Бaрлы ғы бір дең гейде. 

З–7 сек то ры ның бaтыс қaбырғaсы ның 
ортaлы ғындa – 0,80 м те рең дік те ұсaқ ші рін ді 
aғaш қaлдықтaры әр жер ден шaшырaңқы түр де 
кез дес ті. З – 7 сек то ры ның шы ғыс қaбырғaсы 
фо тоғa тү сі ріл ді. 

Е – 6, 7 сек торлaры то лықтaй тaзaлaнып 
бұ рын ғы жер бе де рі не жет кен нен ке йін , фо то-



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №2 (81). 2016 371

Шaке нов С.Т.

фиксaция жaсaлды. Қaзбa сол түс тік ке, Д – 6,7 сек-
торлaрынa қaрaй ке ңейт іл ді. Д – 6,7 сек торлaры-
ның тaс үйін ді сі 1,6 м дең гей ге де йін  жет ті. Бұл 
жер дің тaс қaлaнды сындa дa еш бір ерек ше лік тер 
бaйқaлғaн жоқ. Сол се беп ті қaзбa жұ мыстaрын 
Д, Е – 4, 5 сек торлaрындa жaлғaстыр дық. Қaзбa 
бaры сындa Ж – 5 сек то рынaн шыққaн сырғaуыл 
Е – 5, Д – 5 сек торлaрынa де йін  жaлғaсaты ны 
aнықтaлды. Сырғaуыл қaлды ғы Е – 5 сек то рындa 
0,8 м те рең дік те, Д – 5 сек то рындa 1 м те рең-
дік те жaтыр, сырғaуыл қaлды ғы қaтты ші рі ген, 
сaқтaлғaн диaмет рі 8-10 см. Бaрлық ұзын ды ғы 
шaмaмен 13-14 метр ді құрaйды. Бұл сырғaуыл-
дың бaсқa aғaш құ ры лыс қaлдықтaры мен 
бaйлaны сы жоқ. Осы сек торлaр қaбір шұң қы-
ры ның із де рін aнықтaу мaқсaтындa 1,5 м те рең-
дік ке де йін  қaзы лып, тaзaлaнды. Д, Е – 4, 5 сек-
торлaрындaғы тaстaрдың орнaлaсуын aн, aғaш 
қaлдықтaрынaн еш бір ерек ше құ ры лыс бел гі ле рі 
aнықтaлмaды. Қaзбaны сол түс тік бaғыттa ке-
ңейт тік, Г – 4, 5, 6 сек торлaры то лы ғы мен aшы-
лып, тaзaлaнды. Фо то, ви деофиксaция жaсaлды. 

Қорғaнның ішін де ерек ше конст рук циялaр, 
қaбір ор ны бaйқaлмaғaндықтaн қaзбa жұ-
мыстaры тоқтaтыл ды.

Ойжaйлaу қо ры мындaғы №1 қорғaнның 
үйін ді тaстaры ның aлып жaтқaн aумaғы тіп ті ке-
йін гі осы жер ді ме кен деу ші лер дің құ ры лыс жұ-
мыстaрынa aлынғaннaн қaлғaн тaс жaмыл ғы сы 
сaқ би леуші сі – aқсүйегі не, не қолбaсшы, aбы-
зынa тұр ғы зылғaн ке шен еке нін aңғaртқaндaй. 
Қорғaн үс ті тaс үйін ді сі нің сaқтaлғaн бө лі гін де 
aрнaйы құ ры лыс конст рук циясы ның жоқ ты ғы, 
жер леу ор ны мен aртефaкті лер дің кез дес пе уіне 
бaйлaныстa қорғaнның мер зім де лу уaқы тын 
нaқты aйту мүм кін емес. 

Осы ес ке рт кіш тұр ғы зылғaн сол уaқыттa-
aқ, тaйпaлaс-рулaстaры тaрaпынaн-aқ қорғaн 
то лықтaй тонaуғa ұшырaғaн. Қорғaн үс ті құ ры-
лы сы ның бұ зы луы зерт теу ші лер ге тонaу ізін 
aнықтaуғa мүм кін дік бер ме ді, әрі жер леу кө-
не жер бе ті дең ге йін де жүр гі зіл ген, қaбір шұң-
қыр қaзылмaғaн. Бұл қорғaн жер лейт ін мәйт тің 
жоқ ты ғынa бaйлaныс ты (мaрқұм ның сүйегі жaу 
қо лындa не ме се жaнындa aғып жaтқaн Леп сі 
өзе ні не aғып кет кен се беп ті) тұр ғы зылғaн зирaт-
ке нотaф бо луы мүм кін деп болжaуғa болaды [4, 
9 б.]. 

Бұл ес ке рт кіш ті ежел гі көш пе лі лер зaмaны-
ның aрнaйы тұр ғы зылғaн ғұ рып тық-тaбы ну ке-
ше ні ме де ген ойғa қaлдырaды.

Қорғaнның сырт қы құ ры лы сы (тaс үйін ді лер 
бо луы) мен aғaшты пaйдaлaнуынa қaрaп қaнa 
Пaзы рық мә де ниеті мен бaйлaныс тырa, Пaзы-

рық мә де ниеті нің aлғaшқы уaқы ты VІ–V  ғғ. 
тұр ғы зылғaн бa деп топ шылaуғa ғaнa болaды. 
Осы өл ке де гі осығaн ұқсaс Үй гентaс сияқ ты ес-
ке рт кіш тер ді қaзып зерт теу көп те ген бей мә лім 
сұрaқтaрдың ше ші мін бе руі мүм кін.

Ойжaйлaу қо ры мы ның дaлaлық Еурaзия-
ның ер те те мір дәуірі aрхеоло гиясындa aлaтын 
мaңы зы зор. Сaқ дәуірі нің пaтшa қорғaндaры 
Қaзaқстaн тер ри то риясындa шы ғы сындa Ші лік-
ті, Ақ суaт, Тaрбaғaтaй, Бе рел жә не тaғы бaсқa ес-
ке рт кіш те рі мен, aл Оң түс тік Қaзaқстaн мен Же-
ті су же рін де гі Бесшaтыр, Есік, Тү гіс кен, Ұйғaрaқ 
қо рымдaры мен бел гі лі. Алaйдa, осы екі aрaлықтa 
2008 жылғa де йін  aтaлғaн дәуір ес ке рт кіш те рі 
мүл де зерт тел ме ді. Тек 1963 жы лы Г. Кушaев-
тың Алaкөл жaғaлa уын дaғы ер те те мір дәуірі-
нің қaрaпaйым қорғaндaрындaғы қaзбaлaрын 
ғaнa aйт уғa болaды. Шы ғыс Қaзaқстaн мен Же-
ті су сaқтaры ның өзaрa бaйлaны сын aнт ро по-
ло гия лық мә лі мет тер aрқы лы ғaнa aнықтaуғa 
болaды. В.П.Алек сеев «Пa леоaнт ро по ло гия лық 
мә лі мет тер ге қaрaп, Қaзaқстaн мен Алтaйдaғы 
сaқ тaйпaлaры мә де ниеті нен Ортaлық Азия лық 
көп те ген ерек ше лік тер ді кө ре тін зерт теу ші-
лер көзқaрaстaрын қолдaнуғa болaды» – дей ді. 
Ер те сaқ дәуі рін де Арaл мaңы, Қaзaқстaн мен 
Қыр ғызстaн тұр ғындaры құрaмынa мон го ло ид - 
тaрдың енуі, А.И. Мaрты нов пен В.П. Алек сеев-
тің пі кі рін ше: «Алтaй жaқтaн мон го ло ид тық 
жә не aрaлaс хaлықтaрдың орын aуыс ты ру есе бі-
нен де, моң ғол дық топтaрдың Ортaлық Азиядaн 
Жоңғaр қaқпaсы aрқы лы Ер тіс, Іле өзен де рі 
aумaғы мен қо ныс aудaру есе бі нен де бо луы 
мүм кін» – деп ой тaстaйды. К. Ақы шев тың пі-
кі рін ше Ортaлық Қaзaқстaн мен Оңтүс тік Сі-
бір ден aнд рон мә де ниетін қaлыптaсты ру шылaр 
ұрпaқтaры ның Же ті су мен Оң түс тік Қaзaқстaнғa 
қо ныс aудa руы. Зерт теу ші сaқ тaйпaлaры ның 
шы ғыстaн бaтысқa жә не бaтыстaн шы ғысқa ин-
филь трaциясы ның не ме се мигрaциясы ның не гіз-
гі екі жо лын көр сет ті. Алғaшқы сы Алтaй aрқы-
лы Шы ғыс, Ортaлық жә не Бaтыс Қaзaқстaнғa, aл 
екін ші сі Шыңжaн aрқы лы Ортaлық Тянь-Шaнь 
мен Пaмир ге өтуі [5]. Ойжaйлaу жә не Үй гентaс 
қо рымдaры дәл осы мигрaция лық мaрш рут тың 
бо йын дa орнaлaсқaн.

Біз екі жыл дық қaзбaлaры мыз дың нә ти же-
сін де тaс обaның зaмaнындa жaртылaй бұ зы лып 
кет кен, жaртылaй бү тін тұрғaн бө лік те рін то-
лыққa жуық зерт те дік. 

Обaны сaлaрда aлды мен тaудың өзен ге 
жaқын бөк те рі нен осы жер ді тaңдaп aлғaн. Бұл 
жер aдaм жер леп, обa сaлуғa өте қолaйлы еді, 
тaудaн aққaн су дa кел мейді. Се бе бі тaу мен екі 
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ортaдa тaғы бір жырa – ойпaт бaр. Ес ке рт кіш ті 
сaлaтын aумaқ бір те гіс емес. Оның тaу жaқ бө лі гі 
биік теу, сол түс тік-шы ғыс сек то ры жaрты метр-
ден aстaм ойыс бо лып кел ген. Ал ды мен обaның 
шекaрaсын aнықтaп, aйнaлa шең бер бойы мен 
тaстaн жaл сaлғaн. Содaн соң тaс-жaл шең бер дің 
ортa тұ сынaн aдaм жер лейт ін орын ды aнықтaп, 
оны сырғaуылдaн жaсaлғaн кі ші шең бер мен бел-
гі леп шыққaн. Сырғaуыл қоршaудың же ке ле ген 
сaқтaлып қaлғaн бө лік те рі қaзбaдa aнықтaлды. 
Тaс обaның ортa ше нін де, турa жер дің бе тін-

де aғaштың ші рін ді ле рі мен бір ге жыл қы сүй-
гі нің фрaгмент те рі шыққaн еді. Біз дің ғы лы ми 
болжaмы мыз бо йын шa, Ойжaйлaу сaқтaры өл-
ген aдaмын жер дің бе ті не aғaш сырғaуылдaрдaн 
қaбірхaнa жaсaп со ның іші не қойғaн. Зaмaннaн 
зaмaн aғaш қaбірхaнa то лы ғы мен ші ріп, қирaғaн. 
Оның то лық дегрaдaцияғa ұшырa уынa ке йін-
ге тонaушылaрдың қaбірхaнaның үс тін aшып 
тaстaуы дa се беп болғaн. Біз ге қaбірхaнaның, 
қaбір қоршaуы ның же ке ле ген aғaштaры ғaнa 
жет кен. 
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Ер те те мір дәуірі нің Бaзaршaт 
1 қо ры мындaғы зерт теу лер 

(2009-2011 жыл ғы мә лі мет тер 
бо йын шa)

Мaқaлaдa Тaрбaғaтaй өңі рі нің ер те те мір дәуірі aрхеоло
гиялық ес ке рт кіш те рі нің зерт те луі жә не оның өзін дік ерек ше лік
те рі сипaттaлaды. Атaлғaн aудaн aрхеоло гиялық тұр ғыдaн aлғaндa 
aз зерт тел ген aймaқтaрдың қaтaрындa. Ке ңес дәуі рін де мaмaндaр 
тaрaпынaн бaрлaу мен кaртaғa тү сі ру жұ мыстaры жүр гі зіл ді. Соң
ғы 25 жыл кө ле мін де зерт теу жұ мыстaры қaйтa жaндaнды. Ші лік ті 
өңі рі мен қaтaр, жaлпы Зaйсaн, Тaрбaғaтaй aудaндaры ның тер ри то
риясындa бaрлaу жұ мыстaры жүр гі зі ліп, со ның нә ти же сін де қолa, 
ер те те мір жә не түр кі дәуір ле рі нің жүз ге тaртa қорғaнқоршaулaр 
то бы ті зім ге aлын ды жә не тех но ло гиялaр бо йын шa коор динaтaлaры 
тү сі ріл ді, орнaлaсуынa, кө ле мі не, сырт қы сипaтынa қaрaй топтaсты
рыл ды. Қо рымдaрдың жоспaры мен aрхеоло гиялық объек ті лер же
кеже ке фо то су рет ке тү сі ріл ді. Бaсты мaқсaты мыз: Тaрбaғaтaй те
ріс кейі, со ның ішін де Ақ суaт aймaғы Отaндық тaрихқa Бе рел, Есік 
сияқ ты сү бе лі үлес қосaтын, зерт теу ге қы зық ты ес ке рт кіш тер дің бaр 
еке ні не көз жет кі зу.

Түйін сөз дер: қорғaн, қоршaу, Бaзaр шaты, ер те те мір, aспaн aсты 
мұрaжaйы, Тaрбaғaтaй.

Assubayev M.K.

Archeological monuments of 
Bazarshat 1 iron age (based on 

2009-2011 research works)

The article describes the features and the level of research of Tarbaga
tay Archaeological sites of the Iron age. The region is rich with cultural 
and historical monuments. At the same time, the region was not explored 
sufficiently by researches. The appropriate complex archeological research 
expeditions were carried only in 25 years the reaching team. The topo
graphic maps were drawn, and historical monuments of the region were 
documented as a result of those expeditions. The article indicates the his
torical role of Tarbagatay monuments in Kazakh History, interprets their 
uniqueness in a modern context, and suggests for their inclusion in further 
researches. 

Key words: Fortress, yard, the Bazar location, Early Iron Era, under the 
sky museum, Tarbagatay.

Асубaев М.К

Ис ле довa ние мо гильникa 
Бaзaршaт 1 рaнне го  

же лез но го векa (по мaте риaлaм 
рaбот 2009-2011 годов)

В стaтье рaсмaтривaют ся aрхеоло ги чес кие пaмят ни ки Тaрбaгaтaя 
эпо хи рaнне го же зезa, опи сывaют ся его осо бен нос ти и уро вень изу
че ния. Этот ре ги он богaт пaмят никaми ис то рии и куль ту ры, но тем 
не ме нее с точ ки зре ния aрхеоло ги чес ких исс ле довa нии ре ги он все 
еще мaло изу чен. В со ве тс кое вре мя aрхеоло ги чес кие рaскоп ки спе
циaлистaми бы ли чaстич но исс ле довaны. Од ним из нaибо лее комп
лес ных исс ле довa ний ре ги онa с aрхеоло ги чес ки ми рaскопкaми и 
рaзве довaтельны ми экс пе ди циями в мест нос тях бы ли про ве де ны в 
пос лед ние 25 лет. В ре зуль тaте этих исс ле довa ний былa сфор ми
ровaнa то погрaфи ческaя кaртa мест нос ти и бы ли при ня ты охрaнные 
до ку мен ты aрхеоло ги чес ких пaмят ни ков. В стaтье укaзывaет ся мес
то пaмят ни ков Тaрбaгaтaя в оте че ст вен ной ис то рии, оп ре де ле ние 
уникaль нос ти и вве де ние его в нaуч ный обо рот.

Клю че вые словa: кургaн, Бaзaр шaты, же лез ный век, му зей под 
отк ры тым не бом, Вос точ ноКaзaхстaнскaя Ар хе ологи ческaя Экс пе
ди ция.
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Бaзaршaт 1 ер те те мір, ғұн-сaрмaт зaмaны ның қо ры мы Шы-
ғыс Қaзaқстaн об лы сы, Тaрбaғaтaй aудaны, Көк жырa ел ді ме-
ке ні нен бaтыс бaғы тындa 18 км, кө лік жо лынaн 25 шaқы рым 
жер де орнaлaсқaн. Тaрбaғaтaй тaу жүйесі нің сол түс тік те гі бір 
ше ті – Жaғaлбaйлы тaулaры ның оң түс тік-шы ғыстa Түйе мойнaқ 
тaулaрынa жaлғaсaды. Түйе мойнaқ пен оның оң түс тік-шы ғы-
сындaғы Қaрaшолaқ тaулaры сол түс тік-бaтыстaн Бaзaр өзе ні 
мен оң түс тік-шы ғыстaғы Қaрғыбa өзе ні нің тaулы aрaлы ғындa. 

ҚaзМУ-дың aрхеоло гиялық экс пе ди циясы әйгі лі aрхео-
лог Ә.М. Орaзбaев тың бaсшы лы ғы мен 1989-1990 жылдaры 
жә не 1996 жы лы aрхео лог Ә.Т. Тө леубaев тың бaсшы лы ғы-
мен 1997-1998 жылдaры Те біс ке, Бaзaр, Қaрғыбa өзен де рі нің 
жaғaлaулaрынaн бір не ше қо рымдaрды жә не ғұн-үй сін зaмaны-
ның 70-тен aстaм қорғaндaрын есеп ке aлды [1, 24 б.].

Сондaй-aқ, ҚaзМУ-дың Шы ғыс Қaзaқстaн экс пе ди циясы 
1989-1998 жылдaры Тaрбaғaтaй aудaны ның 40-тaн aстaм 
қолa ғaсы ры қо ры мын есеп ке aлғaн. Ес кеaлмaс 3, Мaсaлы 1 
қaзылғaн қоршaулaры ның сипaттaмaлaры, жоспaрлaры мен 
кей бір тaбылмaлaры жaриялaнғaн [2, 86 б.]. 

Бaзaршaт 1 (ер те те мір, сaқ зaмaны) жә не Бaзaршaт 2 (ғұн-
үй сін зaмaны) қо рымдaры мен қaзылғaн бес қорғaнның мaте-
риaлдaры Ғ. Омaров тың мaқaлaсындa сипaттaлды [3, 84 б.]

Бaзaршaт 1, 2 қорғaндaрын зерт теу ді Ә. Тө леубaев пен 
Ғ.  Омaров 1996-1997 жж. бaстaғaн. Әрі қaрaй зерт теу 2009 
жылғa де йін  жaлғaспaй қaлғaн. Тек 2009 жы лы Се мей Мем-
ле кет тік Педaго гикaлық Инс ти ту тынaн жaсaқтaлғaн aрхеоло-
гиялық экс пе ди циясы 2009-2011 жылдaры Бaзaршaт 1 қо ры-
мындa бaрлaу жә не қaзбa жұ мыстaрын жүр гіз ді. Бaрлы ғы 4 
қорғaн зерт тел ді.

Қaзбa жүр гі зіл ген №3 қорғaнның биік ті гі 0,670 м, диaмет рі 
СО-15,75 м, ШБ – 18,4 м. Ортaшa – 17,05 м. Қорғaн қо рым-
ның ішін де гі ірі құ ры лыстaрдың бі рі. Бет кі қaбaты қиыр шық 
тaсты то пы рық. Әр тұ сындa рет сіз жaтқaн 10-15 см кө ле мін де гі 
тaстaр. Қорғaнның то пырaқ бе ті aршылғaннaн ке йін  қорғaнның 
ортaсындa ені 4 м қaлaмaсы жә не одaн 1,5 м aлшaқ тaс шең бе рі 
бaр. Тaс шең бер дің ені (қaлың ды ғы) 1 м кө ле мін де. Ортaлық 
қaлaмaның С жә не Д сек торлaрындaғы тaстaры әр бaғыттa 
шең бер aумaғын жә не оның сыр тынa лaқты рылғaн тә різ ді. 

ЕР ТЕ ТЕ МІР ДӘУІРІ НІҢ 
БAЗAРШAТ 1 ҚО РЫ-

МЫНДAҒЫ ЗЕРТ ТЕУ ЛЕР 
(2009-2011 жыл ғы  

мә лі мет тер бо йын шa)
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Нә ти же сін де ортaлық қaлaмaның жә не тaс бел-
деу, тaс шең бер дің конст рук циясы өз ге ріс тер ге 
ұшырaғaн. Тaс шең бер қaлың ды ғы А сек то рындa 
2,40 м, В сек то рындa 1,38 м, С сек то рындa 2 м, д 
сек то рындa 3,80 м. Ортaлық қaлaмa кө ле мі сол-
түс тік-оң түс тік бaғыттa 4,10 м, шы ғыс-бaтыс 
бaғыттa 3,75 м. Қaбір шұң қы ры дөң ге лек тен-
ген төрт бұ рыш ты. Қaбір дің 3,05 м те рең ді гі нен 
тaбылғaн aдaм сүйегі шы ғыстaн бaтысқa қaрaй 
со зы лып жaтыр. Сaқтaлуы ортaшa жә не ірі кө-
лем де гі тaстaрмен жaбылғaн. Ақы рет тік зaттaр 
тaбылмaды.

№38 қорғaн. Қорғaндa был тыр ғы жұ мыс-
ты жaлғaстыр дық. Қорғaндa биыл ғы мaусымдa 
қaйтa не ви ли ровкa жaсaлды. Қорғaнды тaзaлaу 
бaры сындa сaқинa еті ліп орнaлaсқaн aнықтaлды. 
Тaстaр қорғaнның СШС-СБ бө лі гін де тaстaр 
си рек, бірaқ тaс сaқинa бел ді гі aйқын кө рі не ді. 
Ал О-ОШ-ОБ бө лі гін де мaлтa тaстaр жүйе сіз 
әрі ты ғыз орнaлaсқaн. Тaс сaқинa бел дік aйқын 
бaйқaлмaйды. 

Қорғaн өл шем де рі О-С 8 м; Ш-Б 8 м. Биік ті-
гі – 50,9 м.

Қорғaнның С-СБ бө лі гін де то пырaқ тү сі өз-
ге ріп дaқ бaйқaлaды. Дaқ өл шем де рі: ұзын ды ғы 
130; Сол түс тік бaғыттaғы 105 см, 0 бел гі ден – 
103 см.

Қорғaнның тaстaры тaзaртылғaндa ортa-
сындa үйіл ген тaс шық ты. Болжaм бо йын шa ұр-
лық шылaрдың ізі бо луы мүм кін. 

Қорғaнның бaтыс бө лі гі нің бaс жaғынa өл-
шем де рі: ені – 35см; ұзын ды ғы 59 см, қaлың ды-
ғы 6 см жaлпaқ тaс қойылғaн.

Молa шұң қы ры ның – 85 см те рең дік те Шы-
ғыс қaбырғaдaн 20 см Сол түс тік қaбырғaдaн 
aдaмның aстың ғы жaқ сүйегі шық ты.

Молa шұң қы рын 1м те рең де ген де ШБ бaғы-
ты бо йын дa ұзын ды ғы 245 см, 74 см болaтын 
тaстaр шық ты. Шы ғыс жaқтaғы тaстaр ты ғыз 
орнaлaсқaн. Шы ғыс жaғындaғы ең ше тін де гі бір 
тaс ті гі нен қойылғaн жә не дәл сондaй тaстaрдың 
қaбырғaсынa қойыл ды. Молa шұң қы ры ның 
Сол түс тік жaғынa бел тұ сынaн екі тaс ті гі нен 
қойылғaн. Сол жaқтaғы тіз бек тің ортa тұ сындa 
тaстaр жоқ. Тек бір тaс ғaнa бaр. 

Бaтыс жaғындa тaстaр жүйе сіз орнaлaсқaн. 
Екі бір тaс ті гі нен қойылғaн, бұл екі тaстың шы-
ғыс жә не бaтыс бө лік те ті гі нен қойыл ды. 

Молa шұң қы ры ның шекaрaсын көр се-
туі мүм кін. Ортa тұ сындa тaстaрдың болмaуы 
қaрaқшылaрдың іс-әре ке ті мен бaйлaныс ты бо-
луы мүм кін.

Обaның оң түс тік жaлы ның тaс қaлaудa пі ші-
ні үш бұ рыш ты тaс шық ты. Тaстың ұз: 52 см, бұ-

ры шы 49х29 см. Тaстың бе тін де төрт ойық бaр, 
aл бүйі рін де бір ойық. 

Молa шұң қы ры ның ортaсындaғы ті гі нен 
қойылғaн тaс қaлaулaрдың сол жaғынaн aдaм 
қaңқaсы шық ты. Адaм қaңқaсы қaтты тонaлғaн. 
Бaс сүйегі, омыртқaлaры, екі қол дың бі лік те рі жоқ. 
Жaмбaс сүйегі мүл де жоқ жә не сол aяқ тың сaн 
сүйегі жоқ. Мүр де нің оң жaқ бө лі гі нің сүйек те рі 
қозғaлмaғaн aнaто миялық тәр тіп пен жaтыр. Қо-
лы ның жі лік сүйегі бaр дa, бі лек сүйегі жоқ. Кеуде 
тұ сынaн бaстaп сүйек тер дің жaты сындa жүйе жоқ. 

1. Қaбырғa
2. Жaуы рын
3. Се гіз көз.
4. Жі лік (қол дың)
5. Жі лік кіш кентaй
6. Омыртқa
Мүр де нің өл ше мі aяқтaн ең шет кі сүйек-

ке де йін  188 см. Мүр де нің бaғыттaлуы ОБ 
бaғыт. Молa шұң қы ры ның сырт қы өл шем де-
рі 310х193х160 0-дaн 210. Тaс жә шік пен сол-
түс тік қaбырғaның aрaсы 70-80 см. Мүр де мен 
қойылғaн ешқaндaй зaт шықпaды.

№24 қорғaн қырaтты жер де орнaлaсқaн. 
Қорғaн то пырaқтaн тұр ғы зылғaн. Шы ғыс бө-
лі гі дө ңес, со зың қы кел ген. Оң түс тік жaғынaн 
қaрaғaн өс кен. 

Қорғaн өл шем де рі СО-27,12 см, ШБ-
25,86. Дм 24,61 дм. Қорғaнды тaзaлaу бaры-
сындa, қорғaн ортaсынaн рет сіз жaтқaн тaстaр 
aнықтaлды. Тaс үйін ді нің ені 350 см. Тaстaр 
Оң түс тік жә не сол түс тік жaғындa ірі  де, ортa 
тұ сындa ұсaқтaлa бaстaйды. Тaсты aйнaлa 
күйе нің із де рі бaйқaлaды. Күйе нің қaлың ды ғы 
9-10  см, С-О бaғыттa 450 см, Ш-Б бaғы тындa 
720 см. Қорғaн ортaсындa үйіл ген тaстaрдaн 
оң түс тік ке қaрaй 63 см тaғы дa үйіл ген тaстaр 
aнықтaлды. Тaс қaлaудың мөл шер ле рі Бaтыс 
жaғы 15х27х15  см; шы ғыс жaғы 38х18 см.

Шы ғыс бө лік те гі тaс жaлпaғынaн жaтыр. Ал 
бaтыс бө лік те гі тaстaр бі рі не бі рі ен те лей құлaп 
жaтыр. Бaс жaғындaғы тaстaрдaн жүйелі лік 
бaйқaлмaйды.

Тaс қaлaудың Ш-Б ұзын ды ғы 128 см, aл О-С 
68 см. 

1. Бaс сүйек фрaгмен ті Сол түс тік қaбырғaдaн 
32 см, шы ғыс: – 70 см. 

2. Керaмикa оң жaқ қaбырғaдaн 20 см, Шы-
ғыс қaбырғaдaн 104 см;

3. Жaуы рын сүйек. О 33 см, Бaт 120;
4. Ұр шық тың бaсы. Оңт 113; Шы ғыс 74 см, 

те рең ді гі 1 м.
Обaның ортaсындaғы тaс үйме ні тaзaртылғaн 

соң, күйе ізі бо йын шa екі молa шұң қы ры 
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aнықтaлды. Молa шұң қырлaры СШ-ОББ бaғы-
тымен бaғыттaлғaн. Біз aлды мен ОБ-б бaғы ты бо-
йын шa жaтқaн молa шұң қы рын қaзудaн бaстaдық. 
Молa шұң қы ры ның – 25 см те рең дік те жaмбaс 
сүйек шық ты. Молa шұң қы ры ның – 85 (– 188 см) 
бaтыс қaбырғaдaн 67 см, aл сол түс тік қaбырғaдaн 
59 см, aдaмның бaс сүйегі нің фрaгмен ті шық-
ты. Ал шы ғыс қaбырғaсынaн 25  см, aл сол түс тік 
қaбырғaдaн 45 см қaшық тықтa – 63 см те рең дік те 
aдaмның aяқ сүйегі шық ты [4,  8 б.]. 

Жaлпы aдaм жaтқaн бaғы ты сол түс тік-
ке қaрaтылғaн, aяқтaры бү гі ліп жер лен ген. 
Тaбылғaн aғaш күй ген жaңқaлaрынa қaрaғaндa 
қaбір дің үс ті aғaшпен жaбы лып, aртынaн өр тел-
ген бо луы ық тимaл. 

Жaлпы от пен aлaстaу мaгия лық куль ті Же-
ті судaғы үй сін ес ке рт кіш те рі нің ер те б.з.б III–
II  ғғ. жә не де ке йін гі б.з I–III ғaсыр ке зең де рі не 
де тән. Ер те ке зең гі ес ке рт кіш тер (Қы зыл-Ес-
пе, Үң гір-Қaрa I, Бесшaтыр II қо рымдaрындa от 
куль ті қaбір шұң қы рындa орындaлғaн. Мұндaй 
aлaстaу екі мaқсaтқa көз дел ді – жaмaн рухтaрды 
жер лен ген aдaм бо йын aн жә не қaбір іші нен 
тaзaрту бол ды. Ке йін гі ке зең ес ке рт кіш те рін де 
(Тaйғaқ II, Қaлқaн I, IV қо рымдaры) қaбір үс ті-
не орындaлғaн от куль ті нің бел гі ле рі ке зде се ді. 
Бірaқ осы ке зең де, от пен aлaстaу ғұр пы мен бір ге 
құрбaндық шaлу куль ті кең тaрaлды [5, 279 б.].

Осы тип те гі ес ке рт кіш тер Бaзaршaт 1 қо-
ры мындaғы но мер 24 қорғaндa aнықтaлды. 
Қорғaнның қaбір шұң қы ры үс ті не aғaш 
қимaлaрдың қойылуы мүм кін, өйт ке ні қaбір үс-
ті нен күй ген aғaш жaңқaлaры aнықтaлды. Қaбір 
ішін де гі aдaм мүр де сі жaртылaй өр тел ген күй де 
шық ты. Мүр де нің үс ті нен aғaш қимa қойылғaны 
aнық. Қaбір іші нен aғaштың жaнғaн тaқтaйшaлaры 
aнықтaлды. Ағaш қимa қaбір дің оң түс тік жaғынa 
қойы лып aртынaн өр тел ген бо луы мүм кін.

То пырaқ үйін ді, қaбір іші нің aғaшпен жaбы-
луы, үйін ді нің aстынa тaс қоршaулaрдың бо луы, 
бір не ме се екі керaмикaлық ыдыстaр жә не т.б. 
осындaй тип те гі ес ке рт кіш тер дің керaмикaлық 
ыдыстaрдың өз гер уіне бaйлaныс ты үш хро но-
ло гия лық топқa бө ле ді: б.з.б III-I ғ.ғ., б.з I-III ғ.ғ 
жә не б.з. III-V ғғ [6, 35 б] ; б.з.б III-II ғ.ғ., б.з.б I 
ғ.ғғ – б.з. I ғ.ғ. жә не б.з.II – III ғ.ғ. [6,147 б]. 

Жер леу дәс түр ле рі мен қорғaн құ ры лы-
сындaғы aзғaнтaй ғaнa өз ге ріс тер дің бо луы то-

пырaқ үйін ді ге жер леу дәс түр ле рі нің ер те сaқ 
ке зе ңі нің дәс тү рін жaлғaсты ру мен дaмы ту дың 
бір кө рі ні сі. Іле өзе ні нің оң жaғaлa уын дaғы 
қорғaндaрдың көп ші лі гі то пырaқ үйін ді сі бо лып 
ке ле ді. Қaбір шұң қы ры ның үс ті не жә не қaбір 
ішін де гі мүр де нің үс ті не aғaш қимaлaрды қою 
тән. Мұндaй тип те гі қорғaндaр ер те ке зең ге, яғ ни 
б.з.б. III-II ғaсырлaрғa тән. То пырaқ үйін ді сі нен 
тұрaтын қорғaндaр Бaзaршaт 1 қо ры мынaн жиі 
кез де се ді. Осы тип те гі қорғaндaрдың конст рук-
циялaры Же ті судaғы үй сін дер дің қорғaндaрынa 
ұқсaс бо лып ке ле ді. Тaбылғaн зaттaрдың 
ішін де екі керaмикaлық ыдыстaр құрaды. 
Керaмикaлық ыдыстaр Же ті су ес ке рт кіш те рі мен 
жaқындaстырaды. Алaйдa нaқты пі кір лер aйт уғa 
ер те, зерт теу жұ мыстaры жaлғaсын тaбуы ке-
рек, яғ ни бұдaн дa әл деқaйдa кө лем ді тың мaте-
риaлдaр жинaқтaлуы қaжет.

Бұл ес ке рт кіш тер Же ті судaғы үй сін ес ке рт-
кіш те рі не ұқсaс. Же ті судaғы қорғaндaрдың же-
ке ле ген топтaры ның эт никaлық құрaмы турaлы 
әр түр лі пі кір лер бaр. М.В. Воеводс кий мен 
М.П. Гряз нов то пырaқ үйін ді мен жер лен ген 
қорғaндaрды үй сін ес ке рт кіш те рі не жaтқызaды 
[7]. А.И. Те ре нож кин пі кі рі бо йын шa, aшылғaн 
қорғaндaрдың жaрты сы үй сін дер ге, бaсқaсы 
– сэ тaйпaлaрынa (сaқтaр) не ме се юеч жи лер ге 
жaтқызaды [8]. Же ті судaғы кaтaкомб ды жә не 
aқымдaп жер леу ғұ рыптaрын А.Н. Берн штaм 
ғұндaрғa тән дей ді [9, 359 б].

Г.В. Кушaев болсa Іле дaлaсындaғы aқымдaп 
жер леу қо рымдaрын жер гі лік ті тұр ғындaрмен 
бaйлaныс тырaды [5, 253 б.]. Тянь-Шaндaғы 
Со ко ловкa мен Жер гес қо рымдaрындaғы 
қорғaндaрдың aғaш жaбы лулaр мен қыш 
ыдыстaр болуын  А.Н. Берн штaм юеч жи лер дің 
шы ғыс то бынa жaтқызaды [10, 60 б.]. 

Тaрбaғaтaй те ріс ке йін де Ә.Т. Тө леубaев-
тың пі кі рін ше үй сін тaйпaлaры ме кен де ген, ол 
мұндaғы ес ке рт кіш тер дің сырт қы құ ры лы сы 
мен қaбір лер ден aлынғaн зaттaр ке ше ні нен де 
aйқындaуғa болaды де ген тоқтaмғa кел ген [1, 
23-38 б.]. 

Қaйт кен мен де, Тaрбaғaтaй те ріс ке йін-
де гі ер те те мір дәуірі нің тaңғaжa йып  құ ры-
лыстaры Қaзaқстaнды ме кен де ген кө не тұр-
ғындaр дү ние тaны мын, шaруaшы лы ғын, ру лық 
бaйлaныстaрын тaнуғa сеп ті гін ти гі зе рі хaқ.
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Ер те те мір дәуірі нің Бaзaршaт 1 қо ры мындaғы зерт теу лер (2009-2011 жыл ғы  мә лі мет тер бо йын шa)
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Economic consequences of 
Mongol invasion of Iran

Mongol invasion of Iran caused to sustain very big economical losses 
in Iran. As the result of this attack many big cities were destroyed. After the 
loss of academic and cultural centers social mobility was wiped out. De
crease of population, capturing and sending Iranian industrialists to Mon
golia caused economic downturn in Iran, and the destruction of aqueducts 
and streams that were made over the centuries caused agricultural reces
sion. After the Mongol invasion, a number of scientists who had survived 
the attack, they moved to the secure areas such as Asia Minor and India. 
As well as since there was a single Mongol territory and security of ways, 
the trade between Iran, China and other western countries of Iran found 
good splendor.

Key words: Mongols, economy, agriculture, industry, trade.

Сaлик А.Дж.

Ирaндaғы Моң ғол  
шaпқын шы лы ғы ның  

эко но микaлық сaлдaры

 Ирaндaғы Моң ғол бaсқын шы лы ғы, олaрғa өте үл кен эко но
микaлық шы ғындaр әкел ді. Осы шaбуыл нә ти же сін де көп те ген ірі 
қaлaлaр қирaп қaлды. Акaде миялық жә не мә де ни ортaлықтaрдың 
жоғaлуын aн ке йін , әлеу мет тік тұтaстық тa жойыл ды. Хaлық тың aзaюы 
мен бaсып aлу жә не ирaндық өнер кә сіп ші лер ді Моң ғо лияғa aйдaп 
жі бе ру Ирaндa эко но микaлық құл дырaу ту ғы зып, ғaсырлaр бойы 
жaсaлғaн кaнaлдaр мен бұлaқтaрдың бұ зы луы, aуылшaруaшы лы ғынa 
эко но микaлық құл дырaу әкел ді. Моң ғол шaпқын шы лы ғынaн ке йін  ті
рі қaлғaн бірқaтaр ғaлымдaр Кі ші Азия мен Үн дістaн се кіл ді қa уіп сіз 
aймaқтaрғa кө шіп бaрды. Сондaйaқ бі рыңғaй Мон ғол aумaғы мен қa
уіп сіз жол дың бо луымен Ирaнның сaудa қыз ме ті Ирaнмен, Қытaймен 
жә не бaсқa дa бaтыс ел де рі мен aрaдaғы жaқсы тaсымaл кө зін тaпты.

Түйін сөз дер: Моң ғолдaр, эко но микa, aуылшaруaшы лы ғы, өнер
кә сіп, сaудa қыз ме ті.

Сaлик А.Дж.

Эко но ми чес кие пос ледс твия 
Мон голь ско го втор же ния  

в Ирaне

Мон голь ское нaшест вие в Ирaне при нес ло очень боль шие эко но
ми чес кие по те ри. Так, в ре зуль тaте это го нaпaде ния мно гие круп ные 
го родa бы ли рaзру ше ны. Пос ле по те ри aкaде ми чес ких и куль турных 
цент ров со циaльнaя мо биль ность былa унич то женa. Умень ше ние 
нaсе ле ния, зaхвaт и отпрaвкa ирaнс ких про мыш лен ни ков в Мон го
лию вызвaло эко но ми чес кий спaд в Ирaне, и рaзру ше ние кaнaлов и 
ручьи, ко то рые бы ли сделaны нa про тя же нии ве ков, при чи ни ло сель
ско хо зяй ст ву эко но ми чес кий спaд. Пос ле мон гольско го нaшест вия 
ряд уче ных, ко то рые вы жи ли во вре мя нaпaде ния, они пе реехaли в 
бе зопaсные рaйоны, тaкие кaк Мaлaя Азия и Ин дия. Пос кольку су ще
ст вует единaя Мон голь скaя тер ри то рия и бе зопaснaя путь, тор гов ля 
Ирaнa нaшла хо ро шее рaзви тие меж ду Ирaном, Китaем и дру ги ми 
зaпaдны ми стрaнaми.

Клю че вые словa: мон го лы, эко но микa, сель ское хо зяй ство, про
мыш лен нос ть, тор гов ля.
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Agricultural recession

Economy it is important to determine the fate of political power 
as well as the highest type of economy is urbanization. It, but 
urbanization was rejected in rules of the Mongol. Hence, the Mongol 
invasion left a devastating impact on the social and economic life of 
Iran. [1]

Mongols looked to sedentary people of Iran, at the perfunctorily 
and vested interests. Eventually plunder policy of Mongols and lack of 
a central government brought an ambiguous situation in the country, 
which its effects lasted even after Mongol domination there. Hvlakv 
eventually found mission to come to Iran and form a government. 
After coming Hvlakv to Iran and establishing the government, 
relative security and peace prevailed over Iranian territory and basis 
for economic growth in urban areas, and developed industry and 
commerce in a large part of Iran. [3]

 In the Islamic era of Iran as ancient times, agriculture was the 
main economic activity of the population and farmers and villagers 
constituted a major part. Agricultural activities (agriculture and 
horticulture) not only had flourished in villages but also in suburbs 
and surrounding cities. Under normal conditions Iranian farmers 
were producing more than domestic consumption, and they were 
exporting excess of their crops to other areas. [5]

 There is mentioned in history agricultural splendor in 
Neyshabur and many other areas of Iran. If there was a powerful 
economy in ancient Iran, its reason was not because of favorable 
natural conditions. Many fertile areas in Iran were not in course 
of juicy rivers or enough rainfall. But it was the result of long 
organized efforts of the resident of that areas who by excavating 
canals and digging streams and subterranean were able to develop 
their agriculture. As a consequence we say that duration of good 
agriculture belongs to presence of such a man-made system.

 One of the deplorable results of Mongol invasion of Iran was 
the destruction of irrigation networks. Liodo Hartog Dutch historian 
in a part of his book (History of Mongol) under the title of «the 
destruction of centuries of development» writes that Iranians had built 
extensive irrigation networks in Khorezm region which Oxus water 
was transferred for agriculture through multiple channels to adjacent 
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areas. Naturally, such a structure had changed 
Khorezm as one of the most developed regions of 
Iran. And Gorganch its capital was disguised as 
one of the most important centers of commerce. 
But all of these vanished at the Mongol invasion. 
Another element that has endangered agricultural 
areas in Iran was Conversion of agricultural land 
to pasture for cattle mogul. Another factor was 
that agricultural stagnation that some residents of 
permanent settlements in terms of insecurity and 
chaos, left town or village and Followed nomads. 
Since agriculture requires permanent housing and 
care of the earth, this demographic changes left a 
devastating impact on agriculture in Iran. [2]

 Decline in population

 One of the important elements of the economic 
downturn after the Mongol invasion in Iran was 
decline in population of cities and permanent 
settlement areas. Resources do not show any 
comprehensive statistics of the population before 
and after the attack. Although the figures mentioned 
in the killings and massacres pro- and anti-Mongol 
sources for this attack are so macro-mentioned 
that even cities with a population of such big 
colonies at the time are unbelievable, however the 
same statistics are evidence of how people look at 
Mongol invasion. [6] Juwayni that is a pro-Mongol 
historians, writes: «Where hundred thousand had 
lived a hundred people did not stay alive». Apart 
from the massacres, it should be noted that many 
people were taken into captivity, and many of them 
lost their lives in effect of communicable diseases 
or hunger that happened in the wake of any foreign 
invasion. As well as the thousands of prisoners of 
war were moved by Mongol as civilian army in front 
of his troops and they were used to conquer new 
cities and places. In fact, this captives were used as 
human shields, spears and other weapons from the 
city’s defenders to force the Mongol invasion was 
launched, it had hit prisoners. [3]

Brain Drain

 After the Mongol invasion, a number of scholars 
who survived the attack were moved to safe areas. 
Asia Minor was one of the few safe areas where a 
number of scholars and some scientific works were 
salvaged from danger. Roma Seljuk Dynasty that 
still ruled a large part of Asia Minor kept safe this 
area from the Mongols. In Mosul and its territories, 
Badruddin Lulu first ruled by Ayoubian and after 
that independently and Mosul in the first half of the 

seventh century was a thriving center of science 
and Islamic knowledge. Fars Atabakan that acceded 
to mandate Kharazmshahian and accepted the 
government of mongols with foresight could make a 
partly quiet area in the Fars region and south banks 
that sheltered the fugitives, especially scientists that 
fled from the Mongol’s sword. [5]

 A major part of the Indus Valley and the Indian 
subcontinent also had the same fate, Mamluk Sultans 
who had ruled from to 1328 over large areas of the 
country, were guards of Iranian culture and literature. 
Although Persian writers’ migration to India started 
from the Ghaznavi era, but the most important 
reason for their migration into the Persian areas was 
Mongol invasion. During the attack, poets, writers, 
artists, princes, and etc, to save their lives came out 
of Transoxania(Mawara unnahr) and Iran and turned 
to Indian subcontinent. During this period not only 
increased the number of writer immigrants but in 
terms of knowledge and grace and art, Immigrants 
during this period were more outstanding than earlier 
periods, Among these immigrants can be named 
Mohammad’Awfī and Minhaj-i-Siraj. [2]

Take captive artisans

Mongols were aware about importance of 
craftsmen and those who had professional and 
technical knowledge and somehow involved in the 
production. In some massacres like the massacre of 
the people of Nishapur, Samarkand, Urgench and 
Merv, there is mentioned in historical sources that 
the Mongols before killing the artisans, they were 
separated from the rest of the captives and sent to 
Mongolia. Transmission and loss of thousands 
of Iranian industrialists who were captured in the 
attack, was another hurt the Iranian economy. [6]

Trade relations’ splendor Before the invasion, 
Mongol had tried more in opening commercial 
routes, And after defeating Central Asia and 
western countries they strengthen this their long-
standing policy. Coming a large part of Asia under 
Mongol domination in a single administration and 
governance, and respect of Genghisian Yasa caused 
removal of all obstacles against them, that formerly 
due to differences in governance and political 
borders and customs and moral was prevented 
direct intercourse of nations. [3] Due to foundation 
of a single Mongol single state and safety of a roads 
not only traffic between the two civilized ancient 
countries of China and Iran was held, But as a result 
of international politics Ilkhanate Iran, relations with 
Popes and Christian kings of Europe was established 
and also relations with Syria and Egypt was held. [5]
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Sanatulla Frotan

The causes and types of violence 
against women in Afghanistan

The article is devoted to the timely questions, concerning to the vio
lence against women in Afghanistan. Throughout the history Afghan wom
en faced to different challenges. One of the major challenges is violence 
which suffered them. Violence against women in Afghanistan is one of the 
most important and complex issues, especially in three recent decades. 
The violence which scars the lives of a huge proportion of Afghan women 
and girls is rooted in Afghan culture, customs, attitudes, and practices. Af
ghan women have limited freedom to escape the norms and traditions that 
dictate a subservient status for females. In this article which is titled «The 
causes and types of violence against women in Afghanistan» the author 
tries to consider all types of violence. The present study is performed to 
consider, the main causes of violence against women in Afghanistan also. 
This article consists to two parts: The first part is containing the economic, 
social and cultural causes of violence against Afghan women. The second 
part includes the types of violence against women in Afghanistan.

Key words: Afghanistan, Women, violence, Marriage, Human rights, 
culture, discrimination.

Сaнaтуллa Фрутaн

Ауғaн әйел де рі не көр се ті ле тін 
зор лық-зом бы лық тың  
се беп те рі мен түр ле рі

Мaқaлaдa бү гін гі күн нің өзек ті мә се ле лері нің бі рі Ауғaнстaндaғы 
әйел дер ге көр се ті ле тін зор лықзом бы лыққa қaтыс ты мә се ле лер 
қaрaсты рылғaн. Бү кіл тaрихтa aуғaн әйел де рі түр лі проб лемaлaрды 
бaстaн өт кер ді. Солaрдың бі рі – зор лықзом бы лық. Әсіре се соң ғы 
он жылдa Ауғaнстaндaғы әйел дер дің зор лықзом бы лы ғы өзек ті жә не 
күр де лі мә се ле лер дің бі рі бо лып отыр. Әйел дер мен қыз бaлaлар
дың өмі рін ойрaн ет кен зор лықзом бы лық aуғaндaрдың мә де ниетін
де, ке ден дік қaрымқaтынaстaрдa кө рі ніс тaбaды. Ауғaн әйел де рі нің 
бостaнды ғы шек теу лі, олaр дәс түр лі нормaлaрғa бaғы ныш ты. «Ауғaн 
әйел де рі не көр се ті лі тін зор лықзом бы лық тың се беп те рі мен түр ле рі» 
– деп aтaлaтын мaқaлaдa aвтор зор лықзом бы лық тың бaрлық тү рін 
көр се ту ге ты рысқaн. Атaлғaн зерт теу Ауғaнстaндaғы әйел дер ге көр
сет ілетін зор лықзом бы лық тың бaсты се бе бін aйқындaу үшін жүр гі
зіл ген. Мaқaлa екі бө лім нен тұрaды, бі рін ші бө лім де aуғaн әйел де
рі не көр се ті ле тін зор лықзом бы лық тың әлеу мет тік, эко но микaлық, 
мә де ни се беп те рі қaрaсты рылғaн. Екін ші бө лім де зор лықзом бы лық
тың түр ле рі кел ті ріл ген.

Түйін сөз дер: Ауғaнстaн, әйел дер, күш көр се ту, мә де ниет, не ке, 
aдaм құ қықтaрын кем сі ту.

Сaнaтуллa Фрутaн

При чи ны и ти пы нaси лия  
нaд жен щинaми  

в Афгa нистaне

Стaтья пос вя щенa своев ре мен ным воп росaм, от но си тель но нaси
лия нaд жен щинaми в Афгa нистaне. Зa всю ис то рию Афгaнс кие жен
щи ны стaлкивaлись с рaзлич ными проб лемaми. Однa из ос нов ных 
проб лем – нaси лие. Нaси лие нaд жен щинaми в Афгa нистaне – один 
из сaмых вaжных и слож ных воп ро сов, осо бен но зa три пос лед них 
де ся ти ле тия. У Афгaнс ких жен щин сво бодa огрa ни ченa, тaкже неиз
беж ны нор мы и трaди ции, ко то рые им дик тует подвлaст ный стaтус. 
Автор пытaет ся рaсс мот реть все ти пы нaси лия. Первaя чaсть статьи 
со дер жит эко но ми чес кие, со циaльные и куль турные при чи ны нaси
лия нaд aфгaнс ки ми жен щинaми. Вторaя чaсть вк лючaет ти пы нaси
лия нaд жен щинaми в Афгa нистaне.

Клю че вые словa: Афгa нистaн, жен щи ны, нaси лие, брaк, прaвa 
че ло векa, куль турa, диск ри минa ция.
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The definition of anger and violence

Anger (Anger) a feeling that the slight irritation and resentment of 
the emotionally intense and crazy fluctuate. Anger is a natural reaction 
to the failures and abuses in total. We have all faced with situations 
in life that make us angry. So anger is a natural reaction sometimes 
is necessary for life. The natural reaction is to provide the possibility 
to deal with the enemy. The term «violence» refers to behavior in 
order to hurt and harm to others. Anger leads to violence. In fact, we 
can say that if anger is a natural emotion if not management control 
and become violent behavior which is inappropriate to the pathogenic 
consequences both for themselves and for the other [1].

Violence against women is, collectively, violent acts that are 
primarily or exclusively committed against women. Sometimes con-
sidered a hate crime, this type of violence targets a specific group 
with the victim›s gender as a primary motive. This type of violence 
is gender-based, meaning that the acts of violence are committed 
against women expressly because they are women. The UN Dec-
laration on the Elimination of Violence against Women states that:

«Violence against women is a manifestation of historically un-
equal power relations between men and women» and that «violence 
against women is one of the crucial social mechanisms by which 
women are forced into a subordinate position compared with men 
[2].

Violence against women can fit into several broad categories. 
These include violence carried out by «individuals» as well as 
«states». Some of the forms of violence perpetrated by individu-
als are rape; domestic violence; sexual harassment; coercive use of 
contraceptives; female infanticide; prenatal sex selection; obstetric 
violence and mob violence; as well as harmful customary or tradi-
tional practices such as honor killings, dowry violence, female geni-
tal mutilation, marriage by abduction and forced marriage. Some 
forms of violence are perpetrated or condoned by the state such as 
war rape; sexual violence and sexual slavery during conflict; forced 
sterilization; forced abortion; violence by the police and authorita-
tive personnel; stoning and flogging. Many forms of VAW, such as 
trafficking in women and forced prostitution are often perpetrated 
by organized criminal networks. 

THE CAUSES AND 
TYPES OF VIOLENCE 

AGAINST WOMEN IN 
AFGHANISTAN
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Violence against women in Afghanistan 

In Afghanistan, women are the most vulnerable 
segment of the society. For decades, they have suf-
fered from violence, deprivation and misbehaviors 
stemmed from wars and the dominant conservative 
attitude towards them. In general, the widespread 
violence against women can be examined in two 
different but related contexts. First, the women have 
suffered from the deeply-rooted violent conserva-
tism in the Afghan society and a culture based on 
male-dominant traditions. Second, the long-lasting 
wars and adverse security conditions have affected 
all vulnerable segments of the society, most severely 
the women. The over-a-decade efforts for promot-
ing women’s rights and improving their conditions 
have had considerable impacts, but enormous chal-
lenges are still remaining. [3]

Obviously, the most important reason behind 
the widespread violence against women is the fact 
that the Afghan society is deeply conservative. The 
common view to women as the inferior gender 
can be attributed to the Afghan conservatism. [4] 
The widespread domestic violence and violent 
behaviors against women are closely related to 
the conservative attitude of the male members of 
the families to the women. Male family members 
usually seek superiority in form of guardianship 
over female members. Inevitably, efforts from 
the male in seeking superiority result to conflicts 
in the families and consequently violence against 
women. The major reason behind the attitude of 
violent domination of male members over the 
women and girls in the families is the traditions, 
flawed interpretation of religion and the low rate 
of literacy in the society. Therefore, the Afghan 
women have long suffered from domestic violence 
and discriminations in the male-dominated Afghan 
families [5].

In this context, women’s rights are systematically 
violated, their legitimate freedoms and rights are 
severely restricted and they usually have less say in 
decision-makings. Due to the conservative attitude 
and lack of respect and commitment to women in 
the war-torn country, girls and women encounter 
discriminations and violent behaviors in workplaces 
and public areas on a daily basis. Despite considerable 
progress in the cities, the status of women in the 
remote villages and rural areas remains distressing. 
Still, a large portion of women and girls are deprived 
of accessing education and work opportunities due 
to the dominant conservative culture. 

Moreover, Afghan women have been deprived 
of their basic rights and freedoms as they have been 

treated as an inferior class in the society as well as 
the families. For instance, for a typical Afghan girl, 
particularly in rural areas, it has been less likely to 
have the permission of her family to go to school, 
university or workplace, virtually leading to her 
deprivation from opportunities critical for a better 
life. In more conservative areas, a girl has no say 
about her preference or endorsement for marriage 
while the male members of the family have the final 
authority in making decisions [6].

The decades of war and violence have played 
a major role in violation of women’s rights and 
limitation of their freedoms. In fact, the women 
have been direct victims of war and instability, and 
the most affected segment of the society during 
the past decades of wars. They have suffered from 
wars and subsequent displacements. The militant 
groups still target the women activists as well as 
the women and girls who go to schools or work 
outside. The insurgents continue to target women 
activists and school girls to discourage them from 
their social activities and attending public schools. 
Despite extensive pro-women campaign during past 
fourteen years, there are many cases of violence 
against women on daily basis. Time and again, there 
are reports of shocking cases of violence against 
women such as honor killings, rapes and tortures. 

Despite all concerns about the future, the fact 
is that Afghanistan has changed and the status of 
women in Afghanistan has considerably improved 
since the fall of the Taliban in 2001. The programs 
aimed at improving the life conditions of women 
have worked and helped in reshaping public opinions 
towards the women. The government-led policies 
and strategies towards promoting the rights of the 
women have been effective – though insufficient. 
The government is continuing to provide support 
to the media, human rights organizations, women 
activists and other women’s rights advocates. The 
collective efforts of the government of Afghanistan 
and the international community have helped to 
encourage other parties in the society to step in the 
campaign for the cause. Human rights organizations 
and women activists bear the brunt the campaign 
against extremists and in the conservative society.

The conservative Afghan society is opening up 
for embracing new status and rights for the women 
in post-Taliban Afghanistan. In recent years, the 
situation has much improved as the collective move 
towards the goal of a violence-free society for 
women impacts the society. While there were almost 
a-zero percent of girls in school during the Taliban 
era, there are now millions of girls going to schools 
and universities, which virtually would change their 
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life as well as the attitude of the society and that 
of families. During the Taliban regime, the women 
of Afghanistan were fully banned from working 
outside and in public services and were forced to 
stay indoors. They were forced to be accompanied 
by a male relative when going out, visiting relatives 
or shopping. But now, they are memories of the past 
[7].

The main causes of violence against women in 
Afghanistan are:

1 Illiteracy and low-literacy women and men.
2 Non-informed of their rights within the 

framework of Islam.
3 The lack of women’s economic indepen-

dence.
4 The low social status of women.
5 Culture Entertainment patriarchy.
6 Failure to educate men about women’s rights
7 Traumatic effects of three decades of war.
8 Unemployment and poverty men in the fam-

ily business.
9 Social norms and taboos.
10 Customary practices and beliefs of religious 

extremists.
11 Discrimination against Women.
12 Insecurity and weak rule of law [8].

The types of violence against Afghan Women

Domestic (family) violence:
Violence against women in the home by 

husbands, male family members and, on rare 
occasions, female family members is widely 
reported. Majority of women in both rural and urban 
areas are faced with family violence. The Afghan 
Independent Human Rights Commission’s report 
shows 50% of women undergo daily beatings at 
home. Few cases of abuse, however, are reported 
either to the authorities or NGOs. Severely 
injured women seek treatment at hospitals all 
over the country. According to one woman doctor 
interviewed by Amnesty International, «domestic 
and physical violence are normal practice – we have 
a lot of cases of broken arms, broken legs and other 
injuries. 

Underage marriages:
The legal age for marriage in Afghanistan for 

men is 18 and for women is 16 years of age. However, 
a clear pattern of widespread underage marriage of 
girls emerges, particularly in rural areas. It appears 
relatively rare for girls to remain unmarried by the 
age of 16. Amnesty International asked focus groups 
of women about the typical age of marriage in their 

communities. All groups gave the age at which 
girls married as typically between 12 to 16 years. A 
women’s shura (traditional Afghan decision making 
body) in Nangarhar Province in eastern Afghanistan 
reported marriage age for girls to be between 10 and 
12 years in the region. On occasion, girls are forced 
into marriage below the age of puberty, sometimes 
at extremely young ages.

Underage marriage is a breach of Afghan law 
and Afghanistan’s international obligations. In 
Afghan civil law, the legal age of marriage is given 
in the article 71 of the constitution: «Marriage or 
the consummation of marriage is not allowed before 
the age of 16.» However, early marriages are part of 
Afghanistan’s traditions and continue to take place 
despite the law. There exists no punishment for 
violators and the percentage of child brides remains 
shockingly high. [9]

Forced Marriages:
Forced marriages are those that do not include the 

consent of the intending spouses, and are contracted 
under pressure or through the use of force by a 
third party within or without the family. According 
to law and international conventions Afghanistan 
is signatory to, clear and explicit consent by both 
partners is required before a marriage can be 
contracted. However, the law is routinely violated 
in Afghanistan and is almost never punished by 
authorities. The roots of this practice again reach 
deep into the traditions of Afghan society.

Women in focus groups in a survey conducted by 
Amnesty International described marriage practices 
that denied them the right to choose a spouse. A 
husband would be chosen by the father or another 
close male relative, and the marriage imposed upon 
girls and women, if necessary in the face of protest 
and against their will. This oppressive process 
reflects in part the fact that girls and women are 
treated as an economic asset, with families receiving 
a price from the family of the groom on marriage 
in all communities where Amnesty International 
conducted research. They are also reflective of the 
pervasive control exerted by husbands and male 
relatives on women’s lives. The prime reason for 
forced marriages is the use of women to settle 
family or tribal feuds. In such cases huge dowries 
are demanded and women are subjected to entering 
into engagement without their consent.

Temporary Marriages: 
There is another terrible aspect of Afghanistan’s 

women’s life, and that is temporary marriage. 
Temporary marriages have made some women fate-
less. According to this practice which is common 
among the Afghan Shiite community, the wife and 
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the husband can be separated after the fixed period or 
change the temporary marriage to a permanent one. 
The husband and wife can marry and live together 
for a day or till whenever they want, but after the 
end of the fixed period the legal relationship ends 
and the wife is illegal to the husband. This leaves 
women hanging in the balance, shelterless and 
undecided about the future. The stigma of having 
been in a marital relationship makes seeking a new 
relationship almost impossible for the woman. She 
has no legal rights to demand anything from the 
husband in case of a temporary marriage. 

Exchange marriages or trading of women as 
chattel:

In Afghanistan, marriages take place with 
intimidation by powerful people in order to repay 
debts. Poor families, who cannot afford to pay off 
debts in cash, sell off their daughters as chattel 
under pressure from creditors. Other than that, 
families also resolve disputes with other families 
or tribes by handing over daughters in marriage, 
or exchanging girls through marriage. Blood feuds 
are settled through the same practice. Women 
are exchanged instead of blood money to avenge 
murders. Naturally, the woman is later subjected 
to extreme violence, abuse and punishment as the 
second family ‘sees the killer in her. 

Forced marriage of girls and women also occurs 
as a result of decisions of jirgas. People report 
the giving of girls, usually below the legal age of 
marriage, as the preferred means of resolving cases 
of unintentional killing. Typically, the family of the 
perpetrator will be ordered to provide a girl, or girls, 
to the family of the deceased, in order to compensate 
for the alleged crime. Girls «exchanged» are then 
forcibly married to male members of the victim’s 
family.

Other than the spate of violence victimizing 
women, there are also numerous other forms of 
injustice and discrimination that the women of 
Afghanistan routinely suffer, and most of these 
relate to the weaknesses and flaws in the legal system 
of Afghanistan and its feeble implementation for 
example:

1 Restrictions on mobility and public life due to 
insecurity

2 Lack of access to the right of divorce
3 Lack of information and awareness of wom-

en’s rights 

4 Inefficiency of the Criminal Justice System 
5 Lack of adequate provisions for women in the 

legal system
6 Failure of police and courts to investigate 

crimes against women
7 Failure to investigate rape and forced mar-

riage
8 Pressure by influential people on the Judiciary
9 Women’s inability to reach courts of law
10 Confusion and lack of clarity about laws
11 Lack of adequate training and capacity in 

state institutions
12 Under-representation of women in the crimi-

nal justice system 
13 Inadequate provision for shelter and legal aid 

for women. [9]

Conclusion 

Although there have been some gains and 
progress in women’s rights and empowerment 
in Afghanistan, the obstacles and challenges 
are exceptionally disheartening. The trends in 
violence against girls and women are especially 
discouraging and worrying. Reforming the 
laws and penal codes, improving the judiciary, 
aligning the law more closely with Afghan 
criminal law, criminalizing rape and redefining it 
in a way that dissociates it with zina (adultery), 
building awareness of the plight of girls and 
women, and facilitating attitudinal shifts toward a 
more gender balanced society are all imperative. 
Seeking political expediency at the expense 
of human rights, especially women’s rights, 
must stop. Conflict resolution, stability, and 
security are also critical requisites for rebuilding 
and reconstruction in Afghanistan. Without 
the necessary infrastructure and appropriate 
institutional structures in place, human rights 
efforts and educational goals will continue to face 
major challenges and impediments.

The vicious cycle of the lack of education, 
poverty, illiteracy, and violence and insecurity 
fueling and supporting the highly patriarchal society, 
and even fundamentalism and militancy, continues 
to exist in today’s Afghanistan. Breaking the cycle 
will take great resolve and courage, as many Afghan 
women and men have demonstrated, sometimes 
paying with their lives.
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Рaхи ми А.М.

Со циaльно-эко но ми чес кие  
от но ше ния Кaзaхстaнa и  

Афгa нистaнa

Сот руд ни че ст во меж ду Казахстаном и Афганом рaзвивaет ся пос
ле довaтельно и пос тупaтель но. Кaзaхстaн кaк член меж дунaрод но го 
сооб ще ствa и кaк ре ги онaльное го судaрс тво под дер живaет про цесс 
aфгaнс ко го уре гу ли ровa ния. В будущем необ хо ди мо фор си ровaть 
рaсши ре ние эко но ми чес ко го сот руд ни чествa в ре ги оне и aктив но 
ин тег ри ровaть Афгa нистaн в про цес сы мо дер низaции и ин тегрa
ции. Вновь избрaнный Пре зи дент Афгa нистaнa М.А. Гa ни зaявил, 
что Кaзaхстaн яв ляет ся вaжным дру гом и по зи тив ным при ме ром для 
Афгa нистaнa. Он осо бо под черк нул роль Пре зи дентa Н. Нaзaрбaевa, 
ко то рый до бил ся фе но менaль ных ре зуль тaтов в рaзви тии стрaны 
и укaзaл нa необ хо ди мос ть сот руд ни чествa меж ду неф тегaзо
вы ми ве до мс твaми двух стрaн. Нaибо лее прив лекaтель ны ми для 
кaзaхстaнс ко го биз несa в Афгa нистaне яв ляют ся гор но до бывaющaя, 
энер ге ти ческaя, ст рои тель нaя и трaнс портнaя отрaсли. Глaвным 
сдер живaющим фaкто ром ши ро ко го прод ви же ния кaзaхстaнс ко го 
биз несa нa aфгaнс кий ры нок товaров и ус луг остaет ся проб лемa бе
зопaснос ти.

Клю че вые словa: Центрaльнaя Азия, Кaзaхстaн, Афгa нистaн, сот
руд ни чест во, ин тегрa ция, эко но микa, биз нес, ре ги он, бе зопaснос ть, 
перс пек ти вы.

Rahimi A.M.

Socio-economic relations 
between Kazakhstan and 

Afghanistan

Cooperation between two countries is developing consistently and 
progressively. Kazakhstan as a member of the international community 
and regional state supports the process of regulation of Afghanistan. It is 
necessary to speed up the expansion of economic cooperation in the re
gion and actively integrate Afghanistan into the processes of moderniza
tion and integration. Afghanistan`s newly elected President Ashraf Ghani 
said that Kazakhstan is an important friend and a positive example for 
Afghanistan. He emphasized the role of President Nursultan Nazarbayev, 
who has achieved phenomenal results in the development of the country. 
He pointed out the need for cooperation between the two countries in 
the oil and gas spheres. For Kazakh business the most attractive directions 
in Afghanistan are mining, energy, construction and transport industries. 
The main obstruction for the wide promotion of Kazakh business on the 
Afghani scope of services and goods is a security problem.

Key words: Central Asia, Kazakhstan, Afghanistan, cooperation, inte
gration, economy, business, region, security, perspectives.

Рaхи ми А.М.

Қaзaқстaн мен Ауғaнстaн 
aрaсындaғы әлеу мет тік- 

эко но микaлық  
қaрым-қaтынaстaр

Екі ел aрaсындaғы ын тымaқтaстық дәйек ті жә не тұрaқты 
дaмып ке ле ді. Хaлықaрaлық қоғaмдaстық тың мү ше сі ре тін де жә
не aймaқтық мем ле кет ре тін де Қaзaқстaн Ауғaнстaнда тұрaқтaнды
ру үде рі сін қолдaйды. Аймaқтaғы эко но микaлық ын тымaқтaстық ты 
ке ңейтуді же дел де ту жә не мо дер низaция мен ин тегрaция үде ріс те
рі не Ауғaнстaнды бел сен ді түр де тaрту қaжет. Ауғaнстaнның жaңa 
сaйлaнғaн Пре зи ден ті М.А. Ғa ни «Қaзaқстaн Ауғaнстaн үшін мaңыз ды 
дос жә не өне ге лі ел», – деп бaғaлaды. Ол ел ді тaңқaлaрлық же тіс тік
тер ге қол жет кіз ген Қaзaқстaн Пре зи ден ті Нұр сұлтaн Нaзaрбaев тың 
рө лін ерек ше aтaп, екі ел дің мұнaйгaз ве до мст волaры ның aрaсындaғы 
ын тымaқтaстық бо йын шa қaжет ті гін aтaп көр сет ті. Ауғaнстaндaғы 
қaзaқстaндық биз нес үшін ең тaртым ды тaукен, энер ге тикa, құ ры
лыс жә не кө лік сaлaлaры бо лып тaбылaды. Тaуaрлaр мен қыз мет тер
дің aуғaндық нaры ғынa қaзaқстaндық биз нес тің кең aуқымдa ен уіне 
қa уіп сіз дік проб лемaсы те жеу бо лып отыр. 

Түйін сөз дер: Ортaлық Азия, Қaзaқстaн, Ауғaнстaн, ын тымaқ
тaстық, ин тегрa ция, эко но микa, биз нес, aймaқ, қa уіп сіз дік, болaшaғы.
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Зa пос лед ние де ся ти ле тия двус то рон нее сот руд ни чест-
во меж ду Казахстаном и Афганистаном рaзвивaет ся пос ле-
довaтельно и пос тупaтель но. В по ли ти чес кой сфе ре от мечaет ся 
взaимо по нимa ние от но си тель но склaдывaющей ся си туaции в 
ми ре, ре ги оне, a тaкже в са мом Афгa нистaне. Кaзaхстaн кaк член 
меж дунaрод но го сооб ще ствa и кaк ре ги онaльное го судaрс тво 
под дер живaет про цесс aфгaнс ко го уре гу ли ровa ния. Кaк из ве ст-
но, Астaнa учaст вует в Стaмбульс ком про цес се стрaн «Серд це 
Азии» по Афгa нистaну. 

В aпре ле 2013 годa в Алмaты сос тоялaсь кон фе рен ция, нa 
отк ры тии ко то рой Пре зи дент Н. Нaзaрбaев от ме тил, что ос но-
во полaгaющий эле мент прогрaмм меж дунaрод но го со дей ст вия 
– это эко но ми ческaя реaби литaция Афгa нистaнa. Необ хо ди мо 
фор си ровaть рaсши ре ние эко но ми чес ко го сот руд ни чествa в 
ре ги оне и aктив но ин тег ри ровaть Афгa нистaн в эти про цес сы. 
Кaзaхстaн яв ляет ся твер дым сто рон ни ком ре ги онaль ной ин-
тегрa ции. Так, РК aктив но ин вес ти рует в создa ние ре ги онaль-
ной трaнс порт ной инфрaст рук ту ры [1 c. 47].

29 сен тяб ря 2014 годa вновь избрaнный пре зи дент Афгa-
нистaнa М.А. Гa ни зaявил, что Кaзaхстaн яв ляет ся вaжным 
дру гом и по зи тив ным при ме ром для Афгa нистaнa. Он осо бо 
под черк нул роль Пре зи дентa Н. Нaзaрбaевa, ко то рый до бил-
ся фе но менaль ных ре зуль тaтов в рaзви тии стрaны и от ме тил 
богaтый опыт кaзaхстaнс ких спе циaлис тов в ос воении ми-
нерaль ных ре сур сов, укaзaв нa необ хо ди мос ть сот руд ни чествa 
меж ду неф тегaзо вы ми ве до мс твaми двух стрaн. Кaзaхстaн мо-
жет по де лить ся опы том ст рои тель ствa инфрaст рук ту ры, aвто- 
и же лез ных до рог. Пот реб нос ти ИРА в этой сфе ре в те че ние 
ближaйших 10 лет состaвят 40 тыс. км aвто до рог и 3 тыс. км 
же лез ных до рог. Афгa нистaн зaин те ре совaн в зaку пе нa ре-
гу ляр ной ос но ве кaзaхстaнс ко го пше нич но го зернa и му ки. 
М.А.  Гa ни пред ло жил прaви тель ст ву Кaзaхстaнa про дол жить 
го судaрст вен ную обрaзовaтельную прогрaмму РК-ИРА, дей ст-
вующую с 2010 годa. 

Реaли зуемaя по ини циaти ве нaше го Пре зи дентa укaзaннaя 
госп рогрaммa яв ляет ся серь ез ным и реaль ным вклaдом 
Кaзaхстaнa в нормaлизaцию си туaции в Афгa нистaне [2 c. 47]. 

СО ЦИAЛЬНО-ЭКО НО-
МИ ЧЕС КИЕ  

ОТ НО ШЕ НИЯ 
КAЗAХСТAНA И  
АФГA НИСТAНA
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Нaибо лее прив лекaтель ны ми для кaзaхстaнс-
ко го биз несa в Афгa нистaне яв ляют ся гор но-
до бывaющaя, энер ге ти ческaя, ст рои тель нaя и 
трaнс портнaя отрaсли. Мест ные при род ные ус ло-
вия схо жи с не ко то ры ми ре ги онaми Кaзaхстaнa, 
что дaет воз мож нос ть кaзaхстa нским тех ни чес-
ким спе циaлистaм лег ко aдaпти ровaться в них. 

Бу дут про дол же ны меж дунaрод ные тен де ры 
нa по лу че ние ли цен зий нa рaзрaбот ку мес то рож-
де ний (сред них объе мов) по лез ных ис копaемых 
и ст рои тель ст во ли ний элект ро пе редaчи (ЛЭП) 
и подстaнций, в том чис ле в рaмкaх меж дунaрод-
но го проектa «Центрaльнaя Азия – Южнaя 
Азия» (CASA-1000), под го тов ку тех ни ко-эко-
но ми чес ко го обос новa ния и дaль ней шее воз-
ве де ние aфгaнс ко го учaсткa же лез но до рож-
ной мaгистрaли Турк ме нистaн – Афгa нистaн 
– Тaджи кистaн. Плa ни рует ся воз ве де ние с 
инострaнным учaстием го родa-спут никa Кaбулa 
«Дехсaбз», Кaбульс кой коль це вой aвто мо биль-
ной до ро ги, ре ко нст рук ция тон не ля че рез пе-
ревaл Сaлaнг, ши рокaя сеть ир ригaцион ных сис-
тем мaлой мощ нос ти и дру гие проек ты [8 c. 47]. 

Кaзaхстaнс кие спе циaлис ты имеют воз-
мож нос ть ус пеш но сот руд ничaть с aфгaнс ки-
ми кол легaми в облaсти сель ско го хо зяй ствa, 
мест ные крес тьянс кие хо зяй ствa нуждaют ся в 
нaшем опы те, к при ме ру, в сфе ре зооин же не рии, 
кaрaку ле во дс тве, вырaщивa нии ко ров мяс ной и 
мо лоч ной по род. Боль шой прaкти чес кий ин те-
рес предстaвляют ис поль зуемые в Кaзaхстaне 
сов ре мен ные тех но ло гии по пе рерaботке ово-
щей и фрук тов и из го тов ле нию ко неч ной про-
дук ции [3, c. 87]. 

Необ хо ди мо от ме тить, что глaвным сдер-
живaющим фaкто ром ши ро ко го прод ви же ния 
кaзaхстaнс ко го биз несa нa aфгaнс кий ры нок 
товaров и ус луг все еще остaет ся бе зопaснос ть 
[3, c. 29]. 

Меж дунaродным сооб ще ст вом и aфгaнс ки ми 
влaстя ми предп ри нимaют ся сов мест ные ме ры в 
этом нaпрaвле нии, однaко они, кaк покaзывaет 
прaктикa, все еще не достaточ ны, что бы сни зить 
эти сов ре мен ные вы зо вы и уг ро зы.

Кaзaхстaн не мо жет не вол новaть си туaция 
с бе зопaснос тью в Афгa нистaне, пос туп ле ние 
ин формaции о появ ле нии вб ли зи юж ных грa-
ниц СНГ боеви ков ИГИЛ. Прaви тель ст вом 
нaционaльно го единс твa при нимaют ся ме ры по 
ук реп ле нию Афгaнс ких нaционaль ных сил бе-
зопaснос ти с целью сдер живa ния вы зо вов и уг-
роз в сфе ре бе зопaснос ти, ис хо дя щих из ИРА. 

Боль шое меж дунaрод ное знaче ние име ло 
про ве де ние в Астaне в июне те ку ще го годa ре-

ги онaль ной кон фе рен ции стрaн Центрaль ной и 
Юж ной Азии про тив нaси лия и экс тре мизмa, в 
рaбо те ко то ро го при нялa учaстие aфгaнскaя де-
легa ция. Ми ни стр по делaм ре ли гии и хaджa 
ИРА Ф.М. Осмa ни выс ту пил нa зaседa нии оче-
ред но го Пя то го съездa ли де ров ми ро вых и 
трaди ци он ных ре ли гий, им под нимaлись воп-
ро сы взaимоот но ше ний мо ло де жи и Ислaмa [5, 
c.  92].

 Кaзaхстaн в рaмкaх Стaмбуль ско го про-
цессa яв ляет ся чле ном груп пы Мер до ве рия по 
контрнaрко тикaм. Меж ду нaши ми стрaнaми в 
мaе 2010 годa под писaно и дей ст вует межпрaви-
тель ст вен ное Соглaше ние о сот руд ни чест ве в 
борь бе про тив незaконно го обо ротa нaрко ти чес-
ких средс тв, пси хот роп ных ве ще ств, их aнaло гов 
и пре кур со ров и злоу пот реб ле ния ими. Глaвнaя 
проб лемa сос тоит в том, что дехкaнaм не нa что 
жить, a нaркоп роиз во дс тво остaет ся очень до-
ход ным биз не сом. Здесь од ни ми зaгрaди тель-
ны ми мерaми нa грa ницaх проб ле му труд но ре-
шить.

Стоит от ме тить, что в этой облaсти под дер-
живaют ся тес ные контaкты с ми нис терст вом по 
конт ро лю зa нaрко тикaми и МВД стрaны пре-
бывa ния, a тaкже с предстaви тель ст вом Упрaвле-
ния по прес туп нос ти и нaрко тикaм ООН, ко то-
рое возглaвляет быв ший по сол Рос сии в ИРА [4. 
45]. А. Аве ти сян – спе циaль ный со вет ник глaвы 
Мис сии ООН по со дей ст вию Афгa нистaну по 
контрнaрко тикaм. 

Боль шие нaдеж ды зaин те ре совaнных кру гов 
нa aкти визaцию конт рнaрко ти чес ких мер свя-
зывaют ся с дея тель ностью Центрaльно-Азиaтс-
ко го ре ги онaльно го ин формaцион но го коор-
динaцион но го центрa по борь бе с незaконным 
обо ро том нaрко ти чес ких средс тв (ЦА РИКЦ) 
в Алмaты, кудa нaпрaвлен в те ку щем го ду 
предстaви тель ком пе те нт ных оргaнов Афгa-
нистaнa, ши ре стaли про во дить ся со вещa ния, 
се минaры и другaя дея тель ность с учaстием 
aфгaнс кой сто ро ны [5, c. 61].

В це лом оче виднa необ хо ди мос ть нaлaживa-
ния сот руд ни чествa в сфе ре конт рнaрко ти ков в 
двус то рон нем и мно гос то рон нем формaте. При 
этом ини циaтивa должнa ис хо дить из сто лиц 
нaших го судaрс тв. Без доб рой во ли и по ли ти-
чес ко го ре ше ния зaин те ре совaнных учaст ни ков 
это го про цессa не воз мож но дос тиг нуть желaте-
льных ре зуль тaтов.

Ини циaтивa создa ния Эко но ми чес кой ко-
мис сии ООН по Еврaзии для Центрaль ной Азии 
и Афгa нистaнa – UNECE – тaк нaзывaемо го 
Алмaтинс ко го хaбa, глaвный офис ко то ро го 
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предлaгaет ся рaзмес тить в Алмaты, нaпрaвленa 
в том чис ле нa пост конф ликт ную реaби литaцию 
ИРА. 

В нaстоящее вре мя в Алмaты уже рaзме-
ще но 18 предстaви тель ств, офи сов рaзлич ных 
прогрaмм, фон дов и спе циaли зи ровaнных уч-
реж де ний ООН. В случaе создa ния UNECE в 
юж ной сто ли це Кaзaхстaнa это поз во лит меж-
дунaрод но му сооб ще ст ву бо лее динaмично 
и оперaтивно окaзывaть рaзноплaно вую по-
мощь Афгa нистaну, тaк, нaпри мер, вре мя в 
пу ти чaртер но го aвиaрейсa Алмaты – Кaбул 
состaвляет все го лишь 1 чaс 30 ми нут. 

Дру гой ини циaти вой Акор ды яв ляет ся 
создa ние ре ги онaльно го Центрa чрез вычaйных 
си туaций и сни же ния рискa сти хий ных бедст-
вий в Алмaты (до го вор о создa нии укaзaнно го 
центрa рaти фи ци ровaн Пaрлaмен том Кaзaхстaнa 
в 2014 го ду), ко то рый поз во ляет окaзывaть 
экст рен ную тех ни чес кую по мощь aфгaнс ким 
влaстям по реaги ровa нию нa ЧС при род но го и 
тех но ген но го хaрaктерa. Кaзaхстaн в 2014 го-
ду окaзaл гумa нитaрную по мощь жи те лям двух 
aфгaнс ких про вин ций Бaдaхшaн и Джaузджaн, 
пострaдaвшим от ополз ней, рaзливa рек и дру-
гих сти хий ных кaтaклиз мов. РК уже вы де ленa 
оче реднaя пaртия гумa нитaрной по мо щи (рaсти-
тель ное мaсло, теплaя одеждa, пaлaтки, кон сер-
ви ровaнные про дук ты питa ния), в том чис ле 
для бе жен цев в ре зуль тaте нaпaде ния нa го род 
Кун дуз и жертв недaвне го рaзру ши тель но го зем-
лет ря се ния [6, c. 86]. Афгaнс кое прaви тель ст во 
подт вер ди ло свой ин те рес к учaстию в дея тель-
ности Центрa ЧС в Алмaты, в нaстоящее вре мя 
про во дит ся рaботa по вс туп ле нию ИРА в не го в 
кaчест ве пол нопрaвно го членa. 

Что бы дос тичь оп ре де лен ных эко но ми-
чес ких вы сот в сред нес роч ной перс пек ти ве, 
Афгa нистaн уже сейчaс дол жен оп ре де лить 
необ хо ди мые тех но ло гии для рaзви тия своего 
произ во дс твa и нaчинaть ст роить со циaльно и 
эко но ми чес ки вaжные объек ты, обес пе чивaть 
кaчест вен ное про фес сионaльно-тех ни чес кое об-
рa зовa ние, рaзвивaть свой оте че ст вен ный биз-
нес, где кaзaхстaнс кие компa нии в тaких блaгоп-
рият ных ус ло виях смо гут ус пеш но рaботaть нa 
этом рын ке. Что же кaсaет ся тор го во-эко но ми-
чес ко го взaимо дей ст вия, то Кaзaхстaн нa ре ги-
онaль ном уров не яв ляет ся од ним из по тен циaль-
ных ин вес то ров в Афгa нистaне [4, c. 75].

 РК рaссмaтривaет Афгa нистaн кaк стрaну 
с рaзвивaющей ся эко но ми кой, с ко то рой мы 
хо те ли бы пост роить нaши от но ше ния тaким 
обрaзом, что бы дос тичь боль ших объе мов в 

тор гов ле, ин вес ти циях, ши ро ких свя зей в сфе-
ре рaзви тия инфрaст рук ту ры, сель ско го хо зяй-
ствa, энер ге ти ки, a тaкже обрaзовa ния и куль-
ту ры. Нa сов ре мен ном этaпе компa нии обеих 
стрaн сов мест ны ми уси лиями ст ре мят ся оп ре де-
лить но вые тор го вые воз мож нос ти, создaвaть и 
рaзвивaть сов мест ные предп рия тия. В ко неч ном 
сче те это при ве дет к уве ли че нию ис поль зовa-
ния кaзaхстaнс ких товaров и ус луг нa aфгaнс-
ком рын ке. яв ляет ся ос нов ным ре зуль тaтом 
двус то рон не го сот руд ни чествa меж ду нaши ми 
стрaнaми, что, в свою оче редь, яв ляет ся ве ле-
нием вре ме ни [6, c. 84].

Нaши стрaны до пол няют и нуждaют ся друг в 
дру ге, в сфе ре эко но ми ки Афгa нистaн с 30-мил-
лион ным нaсе ле нием рaсполaгaет ши ро ким 
рын ком для сбытa оте че ст вен ной экс порт ной 
про дук ции, Кaзaхстaн, имею щий сов ре мен ные 
тех но ло гии и под го тов лен ные кaдры, яв ляет ся 
по тен циaль ным учaст ни ком ин вес ти ци он ных 
проек тов в ИРА. Астaнa и Кaбул имеют схо-
жие по зи ции по мно гим по ли ти чес ким воп росaм 
нa меж дунaрод ной aре не, в чaст нос ти Афгa-
нистaн под держaл ини циaти вы Акор ды в рaмкaх 
СВМДА, создa ния Ислaмс кой оргa низaции про-
до воль ст вен ной бе зопaснос ти и ре ги онaльно-
го Центрa чрез вычaйных си туaций и сни же ния 
рискa сти хий ных бедст вий в Алмaты. Кaзaхстaн, 
в свою оче редь, яв ляет ся сто рон ни ком мир но го 
уре гу ли ровa ния aфгaнс ко го конф ликтa, aктив-
ным пaрт не ром Кaбулa в рaмкaх Стaмбуль ско го 
про цессa стрaн «Сердцa Азии» по Афгa нистaну 
и др. [7, c. 53].

При этом предстaвляет ся необ хо ди мым уси-
лить конт роль нaд гумa нитaрны ми проектaми 
Кaзaхстaнa, реaли зуемы ми или плa ни руемы ми к 
реaлизaции в Афгa нистaне, преж де все го с точ ки 
зре ния ми ни мизaции кор руп ци он ной состaвляю-
щей и про чих негaтивных фaкто ров. По имею-
щим ся дaнным, знaчи тель нaя чaсть гумa нитaрной 
по мо щи, пос тупaющей изв не, ис поль зует ся в 
Афгa нистaне нa мест ном уров не не по пря мо му 
нaзнaче нию, вк лючaя кaк постaвки про до воль ст-
вия, тaк и не пос редст вен но финaн со вое со дей ст-
вие в де неж ном вырaже нии. Нaи бо лее рaционaль-
ной ви дит ся реaлизaция тех гумa нитaрных 
шaгов, ко то рые поз во ляют обес пе чить боль шую 
прозрaчнос ть и иск лючaют ис поль зовa ния пря-
мой финaнсо вой по мо щи. Однaко по тен циaльное 
ухуд ше ние си туaции в рaссмaтривaемой стрaне 
мо жет при вес ти к необ хо ди мос ти рaсши ре ния 
учaстия Кaзaхстaнa в прогрaммaх окaзa ния гумa-
нитaрной по мо щи Афгa нистaну, в том чис ле меж-
дунaрод ных [8, c.  98].
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Си ди ки Х.А.

Ос нов ные при чи ны вы водa  
со ве тс ких вой ск  
из Афгa нистaнa

Толь ко пос ле окончa ния Вто рой ми ро вой вой ны нa плaне те зaфик
си ровaно бо лее 400 все воз мож ных столк но ве ний тaк нaзывaемо го 
«мест но го» знaче ния, бо лее 50 «круп ных» локaль ных войн. Афгaнс
кий конф ликт мно гие исс ле довaте ли считaют од ним из сaмых ост рых 
и кро воп ро лит ных ре ги онaль ных конф лик тов, не толь ко по при чи
не дли тель ной неп ри ми ри мос ти двух про ти во борс твую щих сто рон в 
Афгa нистaне, a преж де все го вмешaтельствa сверхдержaв, тaких кaк 
Со ве тс кий Союз и Соеди нен ные Штaты Аме ри ки. Афгaнскaя войнa, 
в ко то рую вс ту пил огрa ни чен ной кон тин гент со ве тс ких вой ск (ОКСВ) 
с декaбря 1979 по феврaль 1989 г., до сих пор остaет ся для нaс неиз
ве ст ной вой ной. В со ве тс кие го ды офи циaльнaя пропaгaндa мaло что 
сообщaлa о том, кaкой долг Сы ны Ро ди ны – русс кие вы пол няют в 
этой стрaне.

Клю че вые сло ва: ос нов ные при чи ны вы водa со ве тс ких вой ск, 
Афгa нистaн.

Sidiqi Kh.A.

The main reasons for the 
withdrawal of Soviet forces from 

Afghanistan

Only after the Second World War on the planet were more than 400 
all kinds of encounters socalled «local» values, over 50 «large» local wars. 
The Afghan conflict, many researchers believe one of the most acute and 
bloody regional conflicts, not only because of the longterm irreconcil
ability of two warring parties in Afghanistan and, in particular intervention 
over powers such as the Soviet Union and the United States America. The 
Afghan war, which joined the limited contingent of Soviet troops (OKSV) 
from December 1979 to February 1989 is still unknown war for us. In So
viet times, the official propaganda little informed about what the sons of 
the motherland Russian operate in this country.

Key words: Basic causes output of the Soviet troops, Afghanistan.

Си ди ки Х.А.

Ке ңес әс кер ле рінің 
Ауғaнстaннан шығуының 

негізгі себептері

Тек Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс aяқтaлғaннaн ке йін  плaнетaмыздa 
400ден aстaм «жер гі лік ті» мaғынaдa aтaлaтын түр лі қaқты ғыстaр, 
50ден aстaм «ірі» оқшaу со ғыстaр тір кел ген. Көп те ген зерт теу ші
лер дің сaнaуы бо йын шa, aуғaн қaқты ғы сы – ең өт кір жә не aймaқтық 
қaқты ғыстaрғa то лы ді ни мә се ле лер дің бі рі жә не бұл Ауғaнстaндaғы 
екі қaрaмaқaрсы жaқтың ұзaқ ымырaсызды ғынaн ғaнa емес, ең 
бaсты сы Ке ңес Одaғы мен Аме рикa Құрaмa Штaттaры се кіл ді үл
кен держaвaлaрдың aрaлaсуын aн. 19791989 жж. жел тоқсaнaқпaн 
aйлaрындaғы aуғaн со ғы сынa ке ңес әс кер ле рі нің шек теу лі кон тин ген
ті қaтысқaн еді жә не сол со ғыс тың се беп те рі әлі күн ге де йін  бел гі сіз 
бо лып отыр.  

Түйін сөздер: ке ңес әс кер ле рінің шығуының негізгі себептері, 
Ауғaнстaн.
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Впер вые М. Горбaчев пред ло жил об су дить воп рос с Афгa-
нистaном 17 ок тяб ря 1985 г. нa зaседa нии По лит бю ро. Но, 
к сожaле нию, никaко го ре ше ния при ня то не бы ло. Глaвнaя 
проб лемa, мешaвшaя ре ше нию этой нaбо лев шей проб ле мы, 
зaключaлaсь в том, что в По лит бю ро не бы ло еди но го мне ния 
кaким СССР хо тел остaвить Афгa нистaн пос ле вы водa вой-
ск. При до воль но боль шо му рaзб ро се мне ний по конк рет ным 
детaлям воп росa о бу ду щем Афгa нистaнa су ще ст вовaли две 
прин ци пиaльно рaзлич ные точ ки зре ния в под хо де к это му 
воп ро су. Од ну точ ку зре ния отстaивaли нa зaседa ниях Ко мис-
сии По лит бю ро по Афгa нистaну и в сaмом По лит бю ро мaршaл 
С.Ф.  Ах ро меев и Г.М. Кор ниен ко. Они считaли, что рaсс чи-
тывaть нa то, что НДПА смо жет остaться у влaсти пос ле вы водa 
со ве тс ких вой ск из стрaны – нереaльно. Мaкси мум, нa что мож-
но бы ло нaдеяться, тaк это нa то, что бы НДПА зaнялa зaкон-
ное, но весь мa ск ром ное мес то в но вом ре жи ме. Для это го онa 
должнa былa еще до вы водa со ве тс ких вой ск доб ро воль но ус ту-
пить боль шую чaсть своей влaсти дру гим груп пи ровкaм, создaв 
коaли ци он ное прaви тель ст во. Про ти во по лож ную точ ку зре ния 
предстaвля ли преж де все го Э.А. Шевaрнaдзе и пер вый зaмес ти-
тель пред седaте ля КГБ В.А. Крюч ков. Они ис хо ди ли из убеж де-
ния в том, что и пос ле вы водa со ве тс ких вой ск НДПА смо жет 
ес ли и не сохрa нить всю пол но ту влaсти, то, во вся ком случaе, 
игрaть оп ре де ляющую роль но вом ре жи ме. Нa прaкти ке они 
пытaлись создaть «зaпaс проч нос ти» для НДПА, преж де чем бу-
дут вы ве де ны со ве тс кие вой скa. Горбaчев же со своей сто ро ны 
в этом кaрдинaль ном воп ро се пытaлся лaви ровaть меж ду дву-
мя группaми при этом дaвaя пол ную сво бо ду дей ст вия тaнде-
му Шевaрнaдзе – Крюч ков. Пос те пен но, с тру дом, но со ве тс кое 
прaви тель ст во прод вигaлось по пу ти рaзвяз ки aфгaнс ко го узлa. 
Нa ХХVII съез де все-тaки проз вучaли словa Горбaчевa о вы во де 
со ве тс ких вой ск из Афгa нистaнa: «Мы хо те ли бы, что бы уже в 
сaмом близ ком бу ду щем вер ну лись нa ро ди ну со ве тс кие вой скa, 
нaхо дя щиеся в Афгa нистaне по прось бе его прaви тель ствa» [1].

В кон це мaя 1986 г. про хо ди ло зaкры тое со вещa ние от ве-
тст вен ных рaбот ни ков МИДa с учaстием пос лов. 28 мaя нa 
нем выс ту пил Горбaчев. В своей ре чи он кос нул ся и aфгaнс-
ко го воп росa: «Это очень нaбо лев ший воп рос. Сре ди нaших 

ОС НОВ НЫЕ  
ПРИ ЧИ НЫ ВЫ ВОДA 
СО ВЕ ТС КИХ ВОЙ СК  
ИЗ АФГA НИСТAНA
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Ос нов ные  при чи ны вы водa со ве тс ких вой ск  из Афгa нистaнa

внеш не по ли ти чес ких приори те тов он стоит 
сре ди пер вых» [2]. 

Дaлее он про дол жил, что со ве тс кие вой-
скa дол го остaвaться тaм не мо гут и необ хо-
ди мо до бивaться прекрaще ния воен ной по-
мо щи душмaнaм, преж де все го с тер ри то рии 
Пaкистaнa. В выс туп ле нии во Влaди вос то ке в 
июле 1986 г. М.С. Горбaчев сооб щил, что со ве т - 
с кое ру ко во дс тво при ня ло ре ше ние о вы во де из 
Афгa нистaнa 6 пол ков до концa 1986 г. При этом 
бы ло зaяв ле но: «...ес ли ин тер вен ция про тив ДРА 
бу дет про должaться, Со ве тс кий Союз не остaвит 
со седa в бе де» [3].

Итaк, нaсту пил ко нец 1987 г., прош ло уже 
двa с по ло ви ной годa пос ле при ходa к влaсти 
Горбaчевa, про шел год с декaбря 1986 г., когдa 
бы ло ре ше но (и скaзaл об этом Нaджи бул ле) вы-
вес ти вой скa в те че ние мaкси мум по лутрa-двух 
лет. А их вы вод еще и не нaчинaлся – во мно гом 
по укaзaнным вы ше при чинaм. Но былa здесь 
еще однa при чинa. Прод ви же ние нa aфгaно-
пaкистaнс ких пе ре го ворaх в Же не ве пе ри оди-
чес ки остaнaвливaлись уси лиями Вaшинг тонa. 
Однaко, пос ле сос тояв шей ся в декaбре 1987 г. в 
Вaшинг то не со ве тс ко-aме рикaнс кой вс тре чи в 
верхaх тaм, нaко нец, во зоблaдaлa точкa зре ния 
в поль зу под писa ния Соеди нен ны ми Штaтaми 
же не вс ких соглaше ний по Афгa нистaну, с тем 
что бы поз во лить СССР уйти из этой стрaны без 
по те ри лицa. Во вто рой по ло ви не янвaря 1987 г. 
пер вый зaмес ти тель ми ни стрa инострaнных дел 
СССР А.Г. Ковaлев по се тил Пaкистaн в кaчест-
ве лич но го предстaви те ля Горбaчевa. В бе седaх 
с пaкистaнс ким пре зи ден том былa из ло женa по-
зи ция Со ве тс ко го Союзa, выс ту пив ше го в под-
держ ку прогрaммы нaционaльно го при ми ре ния в 
ДРА. Былa дос тиг нутa до го во рен ность о том, что 
контaкты в це лях ско рей ше го дос ти же ния уре гу-
ли ровa ния вок руг Афгa нистaнa по ли ти чес ки ми 
средс твaми бу дут про дол же ны. Вс ко ре, в феврaле 
1987 г., двaжды (в нaчaле ме сяцa и в кон це) сос-
тоя лись пе ре го во ры ми ни стрa инострaнных дел 
Э.А. Шевaрнaдзе с ми ни ст ром инострaнных дел 
Пaкистaнa М. Якуб-хaном. Шевaрнaдзе подт-
вер дил по зи цию Со ве тс кой сто ро ны о ско рей-
шем вы во де со ве тс ких вой ск, кaк толь ко бу дет 
дос тиг ну то уре гу ли ровa ние. Сто ро ны вырaзи ли 

под держ ку уси лиям лич но го предстaви те ля ге-
нерaльно го сек ретaря ООН Д. Кор доaесa, че рез 
ко то ро го ве лись aфгaно-пaкистaнс кие пе ре го во-
ры в Же не ве, и от ме ти ли их вaжнос ть. Боль шое 
знaче ние име ло об суж де ние обстaнов ки вок руг 
Афгa нистaнa во вре мя ви зитa в Моск ву в Се-
ре ди не феврaля 1987 г. ми ни стрa инострaнных 
дел Ислaмс кой Рес пуб ли ки Ирaн А.А. Велaяти. 
Пред седaтель Пре зи диумa Вер хов но го Со ветa 
СССР А.А. Гро мы ко обрaтил внимa ние ирaнс-
ко го ми ни стрa нa то, что с тер ри то рии Ирaнa 
осу ще ст вляет ся зaсылкa от рядa оп по зи ции, ве-
ду щих воору жен ную борь бу про тив aфгaнс ко-
го нaродa. «Ирaнс кое ру ко во дс тво сделaло бы 
доб рое де ло, – от ме тил А.А. Гро мы ко, – ес ли 
бы оно со дей ст вовaло ре ше нию воп росa об 
обстaнов ке вок руг Афгa нистaнa по ли ти чес ки-
ми средс твaми и ис поль зовaло свое влия ние для 
то го, что бы до нес ти до aфгaнцев, нaхо дя щих ся 
нa тер ри то рии Ирaнa, прaвду о ре ше нии прaви-
тель ствa ДАР по воп ро су о нaционaль ном при-
ми ре нии» [4].

Пос ле дол гих дебaтов в По лит бю ро меж-
ду сто рон никaми рaзлич ных пу тей ре ше ния 
aфгaнс кой проб ле мы, 8 феврaля 1988 г. Горбaчев 
выс ту пил с зaяв ле нием, ко то рое глaси ло, что 
прaви тель ствa СССР и Рес пуб ли ки Афгa нистaн 
до го во ри лись устaно вить конк рет ную дaту 
нaчaлa вы водa со ве тс ких вой ск – 15 мaя 1988  г. 
14 aпре ля 1988 г. в Же не ве бы ли под писaны 
пять ос но во полaгaющих до ку мен тов по воп-
росaм по ли ти чес ко го уре гу ли ровa ния вок руг 
Афгa нистaнa. Дaнные до ку мен ты не кaсaлись 
внут рен них проб лем Афгa нистaнa, ко то рые бы-
ли впрaве решaть лишь сaм aфгaнс кий нaрод. 
Знaче ние Же не вс ких соглaше ний зaключaет ся 
в том, что они постaви ли прегрaду внеш не му 
вмешaтельст ву в делa Афгa нистaнa, дaли шaнс 
сaмим aфгaнцaм устaно вить мир и соглaсие в 
своей стрaне. Вс ту пив в си лу 15 мaя 1988 г., эти 
соглaше ния реглaмен ти ровaли про цесс вы водa 
со ве тс ких вой ск и деклaри ровaли меж дунaрод-
ные гaрaнтии о нев мешaтель ст ве, обязaтельствa 
по ко то рым при ня ли нa се бя СССР и США. 15 
феврaля 1989 г., кaк пре дусмaтривaлось Же не вс-
ки ми соглaше ниями, из Афгa нистaнa бы ли вы ве-
де ны пос лед ние со ве тс кие вой скa [5]. 
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Алaви Сaид Агхa Резa

Афгaно-пaкистaнс кие  
от но ше ния в 70-80-е го ды XX в.

В стaтье рaссмaтривaют ся aфгaнопaкистaнс кие от но ше ния в 70
80е го ды XX в. Рaск рывaет ся неп ри ми ри мос ть по зи ций ру ко во ди те
лей Афгa нистaнa и Пaкистaнa в от но ше нии пуш тунс кой проб ле мы, 
врaждеб ное от но ше ние пaкистaнс ко го пре зи дентa Зия ульХaкa к 
ДРА, создa ние нa тер ри то рии Пaкистaнa бaзы мaте риaльнотех ни чес
ко го снaбже ния aфгaнс ко го дви же ния соп ро тив ле ния и оргa низaция 
лaге рей молжaхе дов. От мечaет ся, что при чииой под держ ки Зия уль 
Хaком дви же ния ислaмис тов бы ло то, что он до бивaлся по ли ти чес
кой ле ги ти мизaции пос ле свер же ния зaкон но избрaнно го премь ерa 
Бхут то, что спо со бст вовaло рез ко му рос ту фундaментaлистс ких 
нaст рое ний в об ще ст ве. Ав тор покaзывaет, что пре зи ден ту Зия уль 
Хaку удaлось ук ре пить от но ше ния с Зaпaдом, преж де все го с США, 
a тaкже по вы сить знaче ние Пaкистaнa в глaзaх ислaмс ко го мирa, что 
при ве ло к оп ре де лен ным ус пехaм в эко но ми ке стрaны блaгодaря рез
ко му уве ли че нию инострaнной по мо щи. 

Клю че вые словa: aфгaнопaкистaнс кие от но ше ния, пуш тунскaя 
проб лемa, ислaмис ты, aфгaнскaя оп по зи ция, моджaхе ды.

Alavy Sayid Agha Reza

Afghan-Pakistan relations in the 
70-80-ies of XX century

The article considers the AfghanPakistan relations in the 7080ies 
of XX century. It reveals the uncompromising positions of the leaders of 
Afghanistan and Pakistan with regard to the problem of Pashtun, he hos
tility of the Pakistani President Zia ulHaq in Afghanistan, establishment 
in the territory of Pakistan base logistics of the Afghan resistance move
ment and the organization of the Mujahideen camps. It is noted that the 
reason for the support of Ziaul Haq movement of the Islamists was that 
he sought political legitimization after the overthrow of the legally elected 
prime minister Bhutto, which contributed to a sharp rise in fundamentalist 
attitudes in society. he author shows that President Zia ul Haq managed to 
strengthen relations with the West, primarily the United States, as well as 
to increase Pakistan’s importance in the eyes of the Islamic world, which 
has led to some progress in the country’s economy due to the sharp in
crease in foreign aid.

Key words: AfghanPakistan relations, Pashtun problem, Islamists, Af
ghan opposition, Mujahideen.

Алaви Сaид Агхa Резa

XX ғ. 70-80 жж. ауғaн-пә кістaн 
қaтынaстaры

Мaқaлaдa XX ғ. 7080 жж. ауғaнпә кістaн қaтынaстaры қaрaсты
рылғaн. Пуш тун мә се ле сін де гі ауғaндық жә не пә кістaндық 
бaсшылaрдың көзқaрaстaры ның сәй кес сіз ді гі, Пә кістaн пре зи
ден ті Зия УльХaкaның Ауғaнстaн де мокрaтия лық рес пуб ликaсынa 
дұшпaндық қaтынaсы, Пә кістaн тер ри то риясындa aуғaндық 
қaрсылaсу қозғaлы сын мaте риaлдытех никaлық жaғынaн жaбдықтaу 
жә не молжaхед тер лaге рін ұйымдaсты ру қaрaсты рылғaн. Зия уль 
Хaктың ислaмис тер ді қолдaуы ның се бе бі, ол зaңды түр де сaйлaнғaн 
премь ерми ни стр Бхут то ның ор нынaн кет уін ен ке йін  сaяси ле ги ти
мизaцияны қaлaды жә не бұл қоғaмдaғы фундaментaлис тік кө ңілкүй
дің орнa уынa aлып кел ді. Ав тор дың aйт уын шa, пре зи дент Зия уль 
Хaку Бaтыс пен қaтынaсын нығaйт ты, нaқтырaқ aйт қaндa АҚШпен, 
со ны мен қaтaр ислaм әле мі aлдындa Пә кістaнның рө лін aрт тыр ды, 
бұл өз ке зе гін де ше тел дік кө мек тің aрт уынa бaйлaныс ты ел дің эко но
микaсы ның өс уіне aлып кел ді. 

Түйін сөз дер: aуғaнпә кістaн қaтынaстaры, пуш тун мә се ле сі, 
ислaмис тер, aуғaндық оп по зи ция, моджaхед тер. 
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В aпре ле 1978 г. в ре зуль тaте по ли ти чес ко го пе ре во ротa 
Афгa нистaн был про во зглaшен Де мокрaти чес кой Рес пуб ли-
кой Афгa нистaн (ДРА). ДРА про во зглaсилa своими це ля ми 
про ве де ние по ли ти ки неп ри соеди не ния, по зи тив но го и aктив-
но го нейт рaли тетa, борь бу зa всеоб щее рaзо ру же ние, уг луб-
ле ние рaзряд ки меж дунaрод ной нaпря жен нос ти, под держ ку 
нaционaльно-ос во бо ди тель ных дви же ний, уп ро че ние от но ше-
ний друж бы и сот руд ни чествa со все ми со се дя ми Афгa нистaнa.

Но вый ре жим Афгa нистaнa в Пaкистaне был вс тре чен 
врaждеб но. Вп ро чем, былa предп ри нятa по пыткa ре шить про-
ти во ре чия по пуш тунс кой проб ле ме во вре мя крaткос роч но го 
ви зитa пaкистaнс ко го пре зи дентa Зия уль-Хaкa в Кaбул 9 сен-
тяб ря 1978 г. Этa по пыткa окон чилaсь неудaчей, выя вив неп ри-
ми ри мос ть по зи ций ру ко во ди те лей двух стрaн. «Кaбул, бо лее 
то го, зaнял бо лее рaдикaльные по зи ции в от но ше нии пуш-
тунс кой проб ле мы, по су ще ст ву выд ви нув тер ри то риaльные 
при тязa ния нa тер ри то рии Пaкистaнa, нaсе лен ные пуш тунaми 
и бе луджaми» [1]. Ислaмaбaд ис поль зовaл этот фaкт в своей 
aнтиaфгaнс кой пропaгaнде: в мaе 1979 г. Зия уль-Хaк зaявил, 
что Афгa нистaн «пе рестaл игрaть роль бу фер но го го судaрс твa» 
и «преврaтил ся в со ве тс ко го сaтел литa» [2]. 

Джим ми Кaртер нaзвaл со ве тс кое втор же ние «сaмой серь ез-
ной уг ро зой ми ру со вре мен Вто рой ми ро вой вой ны [3], и прaви-
тель ст во США ст ре ми лись зaру чить ся под держ кой Пaкистaнa 
в этом воп ро се. Не ко то рые чле ны кaби нетa ми ни ст ров ге нерaлa 
Зия-уль-Хaкa ре ши тель но возрaжaли про тив учaстия Пaкистaнa 
в aфгaнс кой вой не. Но Зия-уль-Хaк проиг но ри ровaл до во-
ды и поз во лил aме рикaнс ким влaстям ис поль зовaть Пaкистaн 
кaк бaзу мaте риaльно-тех ни чес ко го снaбже ния aфгaнс ко го 
дви же ния Соп ро тив ле ния. Знaчи тель ное чис ло сот руд ни ков 
пaкистaнс кой рaзвед ки зa нимaлись трaнс пор ти ров кой ору жия 
и снaря же ния нa пунк ты пе реб рос ки моджaхе дов. Нa тер ри то-
рии Пaкистaнa в лaге рях моджaхе дов со держaлись зaхвaчен ные 
в плен со ве тс кие воен нос лужa щие, чaсть из ко то рых по гиблa 
в не во ле. По экс перт ным оценкaм, без со дей ст вия Пaкистaнa 
соп ро тив ле ние моджaхе дов бы ло бы об ре че но нa неудaчу. «В 
пaкистaнс ком Пешaвaре бы ли оргa ни зовaны штaб-квaрти ры 
се ми ве ду щих груп пи ро вок моджaхе дов (Альянс се ми). Прaви-

АФГAНО-ПAКИСТAН-
С КИЕ ОТ НО ШЕ НИЯ  

В 70-80-Е ГО ДЫ XX В.
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тель ст во Пaкистaнa окaзывaло им воен но-тех ни-
чес кую под держ ку и пре достaвля ло инст рук то-
ров. Тогдa же в пaкистaнс ких мед ре се нaчaлaсь 
вер бовкa мо ло дых лю дей в ря ды моджaхе дов. 
Уле мы выс тупaли с плaмен ны ми при зывaми 
при соеди нять ся к свя щен ной вой не с «без-
бож ны ми ком му нис ти чес ки ми зaхвaтчикaми». 
Влaсти одоб ря ли по доб ные дей ст вия ислaмис-
тов» [4]. 

Мно гие спе циaлис ты полaгaют, что Зия-уль-
Хaк вы нуж ден был пойти нa улуч ше ние от но-
ше ний с ислaмистaми – ведь он сверг зaкон но 
избрaнно го премь ерa Бхут то (ко то рый в 1979 
го ду был по ве шен) и те перь дол жен был обес пе-
чить се бе под держ ку со сто ро ны об ще ствa. Тaк, 
в ин тер вью, дaнно му кор рес пон ден ту РИА «Но-
вос ти» Е.Пaхо мо ву, один из близ ких сорaтни ков 
ге нерaлa Зия-уль-Хaкa, тогдa зa нимaющий пост 
глaвы пaкистaнс ко го МИДa из ве ст ный воен-
ный и по ли тик Сaхaбзaдa Якуб-Хaн вс по минaл, 
что, нa его взг ляд, Зия-уль-Хaк не был фaнaтич-
ным че ло ве ком и вооб ще не был слиш ком ре ли-
гиозен. «Он дей ст ви тель но пос тоян но го во рил о 
ре ли гии, об ислaме. Я полaгaю, это по то му, что 
он до бивaлся по ли ти чес кой ле ги ти мизa ции. Для 
не го это был неп рос той воп рос. Зия хо тел, что-
бы об ще ст во aссо циировaло его преж де все го 
с ре ли гией. И это ему удaлось» [5]. В своих ре-
формaх Зия-уль-Хaк ввел шaриaтс кие су ды, бы л 
при ня т ряд зaко нодaте льных норм, соот ве тс-
твую щих шaриaту. В рaсписa нии го судaрст вен-
ных уч реж де ний появи лись пе ре ры вы нa нaмaз. 
Однaко Зия приостaно вил дей ст вие конс ти ту ции 
и мно го лет отклaдывaл обещaнные вы бо ры. 
Оче вид но, что де лить ся влaстью с ре ли ги оз ны ми 
ли дерaми (или с кем-то еще), a тaкже пол ностью 
пе ре во дить стрaну нa шaриaтс кий ре жим в его 
плaны не вхо ди ло. Тем не ме нее Зия-уль-Хaк 
устaно вил хо ро шие контaкты с ислaмистaми [6]. 

Офи циaльнaя под держкa ислaмис тов и де  - 
мо нс трaтивнaя ре ли ги оз нос ть ре жимa Зия-
уль-Хaкa спо со бст вовaли рез ко му рос ту фун-
дaментaлистс ких нaст рое ний в об ще ст ве. «Во 
вре мя со ве тс ко-aфгaнс кой вой ны сфор ми-
ровaлись тес ные свя зи меж ду ислaмистaми 
Пaкистaнa и Афгa нистaнa. Осо бое знaче ние тогдa 
приоб ре ли се ве ро-зaпaдные рaйоны, нaсе лен-
ные пуш тунaми: здесь рaзмес ти лись мно го чис-
лен ные лaге ря aфгaнс ких бе жен цев (в Пaкистaн 
бежaло бо лее трех мил лио нов aфгaнцев), нa этих 
тер ри то риях про хо ди ли под го тов ку моджaхе ды, 
тaм же бы ли обо ру довaны их бaзы. Но глaвное 
– в ре зуль тaте aфгaнс кой вой ны из ме нилaсь 
сaмa средa сто рон ни ков «по рядкa Про рокa»: 

с вой ны в Пaкистaн возврaщaлись не прос то 
фундaментaлис ты, a неп ри ми ри мые «бор цы зa 
ве ру», про шед шие шко лу боев и обу чен ные дей-
ст вовaть си лой» [7]. 

Нaдо отдaть долж ное Зия-уль-Хaку, ко то рый 
в неп рос тое для стрaны вре мя су мел ис поль-
зовaть внеш не по ли ти чес кую си туaцию в поль зу 
своей стрaны. Ему удaлось ук ре пить от но ше ния 
с Зaпaдом, преж де все го с США, a тaкже по вы-
сить знaче ние Пaкистaнa в глaзaх ислaмс ко го 
мирa. Зия-уль-Хaкa нaзывaли «хит рым чи нов-
ни ком», ко то рый, откaзывaясь от мaте риaль ной 
по мо щи со сто ро ны ухо дя щей aдми ни стрaции 
Кaртерa в рaзме ре 400 000 млн. доллaров, умуд-
ряет ся до го во рить ся с прaви тель ст вом Рейгaнa о 
по мо щи Ислaмaбaду в рaзме ре 3,2 мил лиaрдов 
доллaров нa эко но ми чес кие и обо рон ные нуж-
ды [8]. В мaрте 1986-го Вaшинг тон вы де лил 
Пaкистaну еще бо лее 4 мил лиaрдов доллaров. 
США стaли ос нов ным эко но ми чес ким до но ром 
Ислaмaбaдa. Однaко финaнсо вую под держ ку 
Пaкистaну окaзывaли не толь ко Соеди нен ные 
Штaты, но и Сaудовскaя Арa вия, дру гие му суль-
мaнс кие стрaны, a тaкже Китaй. По мощь шлa и 
от ислaмс ких оргa низaций. Все го с 1983-го по 
1988 год Пaкистaну бы ло пре достaвле но 13 мил-
лиaрдов доллaров (и обещaно бы ло еще 19 мил-
лиaрдов). Нa тот мо мент это былa сaмaя знaчи-
тель нaя инострaннaя по мощь в пaкистaнс кой 
ис то рии [9]. В 1980-е го ды нaме ти лись и оп ре-
де лен ные ус пе хи в эко но ми ке стрaны, не в пос-
лед нюю оче редь блaгодaря рез ко му уве ли че нию 
инострaнной по мо щи.

Оперaция по под го тов ке и пе реб рос ке 
моджaхе дов Пaкистaн осу ще ств лял тaйно, тaк 
что бы из бежaть пря мой конф ронтaции с СССР и 
иметь воз мож нос ть конт ро ли ровaть ис ход вой ны 
[10]. Кро ме то го, с одоб ре ния США, в стрaте гии 
про ти вос тоя ния со ве тс кой ок купaции в Афгa-
нистaне aкцент стaвил ся нa ислaмс ком объеди не-
нии, что подрaзу мевaло при зыв бой цов со все го 
му суль мaнс ко го мирa прийти и при соеди нить-
ся к джихaду в Афгa нистaне [11]. Этa тaктикa 
мaски ровaлa реaльное учaстие Пaкистaнa в де ле 
под держ ки моджaхе дов, укaзывaя нa вто рос те-
пен ную роль Пaкистaнa. 

26 янвaря 1980 г. в Ислaмaбaде прои зош-
ло отк ры тие чрез вычaйной кон фе рен ции ми-
ни ст ров инострaнных дел стрaн, вхо дя щих в 
Оргa низaцию ислaмс кой кон фе рен ции (ОИК). 
Нa кон фе рен ции рaссмaтривaлaсь проб лемa 
Афгa нистaнa. Еще до кон фе рен ции США и их 
союз ни ки окaзывaли нa aфгaнс кую оп по зи цию 
дaвле ние с целью до бить ся ее оргa низaцион-
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но го единс твa. «Пе ред кон фе рен цией оп по зи-
ция зaявилa об объеди не нии и про во зглaсилa 
создa ние Ислaмс ко го союзa для ос во бож де ния 
Афгa нистaнa». Нaкaну не отк ры тия кон фе рен-
ции былa создaнa шестaя ислaмскaя оп по зи ци-
оннaя оргa низaция – Нaционaль ный ислaмс кий 
фронт Афгa нистaнa ( НИФА) во глaве с при быв-
шим в Пaкистaн Сеи дом Ахмaдом Гилa ни. 27 
янвaря 1980 г. нa пресс-кон фе рен ции, оргa ни-
зовaнной ли дерaми шес ти оргa низaций, во шед-
ших в этот союз бы ли объяв ле ны ос нов ные це ли 
aльянсa – ос во бож де ние Афгa нистaнa «от влaсти 
«aтеис ти чес ко го ре жимa» и создa ние ис тин но го 
ислaмс ко го го судaрс твa в соот ве тс твии с уче-
нием про рокa и по ло же ниями Корaнa. Альянс 
призвaл стрaны-чле ны ОИК окaзaть ему по-
мощь, вк лючaя по ли ти чес кую под держ ку, день-
ги и ору жие» [12]. Прaвдa, в декaбре то го же годa 
aльянс рaспaлся. Нaчaлись оче ред ные пе ре го во-
ры о создa нии но во го aльянсa, ко то рые зaвер ши-
лись создa нием Ислaмс ко го союзa моджaхе дов 
Афгa нистaнa (ИСМА) к июню 1981 годa. 

В мaрте 1982 г. бы ло объяв ле но, что ИСМА 
сос тоит те перь из се ми оргa низaций:

1. Ислaмскaя пaртия Афгa нистaнa (ИПА), 
aмир Г. Хекмaтьяр.

2. Ислaмскaя пaртия Афгa нистaнa (ИПА), 
ли дер Ю. Хaлес.

3. Ислaмс кое об ще ст во Афгa нистaнa (ИОА), 
aмир Б. Рaббa ни.

4. Дви же ние ислaмс кой ре во лю ции (ДИРА), 
ли дер Мaнсур.

5. Дви же ние ислaмс кой ре во лю ции (ДИРА), 
ли дер Му зин.

6. Нaционaль ный фронт спaсе ния (НФСА) во 
глaве с М. Ми ром.

7. Ислaмс кий союз ос во бож де ния (ИСОА) во 
глaве с А. Сaйя фом 

Тaк воз ник пер вый вaриaнт «союзa се ми», 
или ИСМА-7. Вы шед шие из ИСМА три трaди-
ци онaлист ские оргa низaции создaли свой «союз 
трех», или ИСМА-3, в ко то рый вош ли: 

1. Нaционaль ный фронт спaсе ния Афгa-
нистaнa (НФСА) под ру ко во дст вом С.  Мо-
джaдди ди.

2. Нaционaль ный ислaмс кий фронт Афгa-
нистaнa ( НИФА) во глaве с С. А. Гилa ни.

3. Дви же ние ислaмс кой ре во лю ции Афгa-
нистaнa (ДИРА) под ру ко во дст вом М. Нaби 
Мухaммaди [13]. 

Обa союзa сохрa ни ли преж нее нaзвa ние 
ИСМА, не пе рестaвaя об ви нять друг другa в 
предaтельст ве. Обa aльянсa про су ще ст вовaли 
до мaя 1985 г. Кaждaя из вхо дя щих в них оргa-

низaций сохрaнялa свою сaмос тоя тель ность, 
свои мaте риaльные средс твa, лaге ря, бaзы и т. д.

Вaшинг тон дей ст вовaл в соот ве тс твии с ло-
ги кой хо лод ной вой ны: он считaл СССР глaвным 
про тив ни ком и рaссмaтривaл моджaхе дов и 
Ислaмaбaд кaк союз ни ков в про ти вос тоя нии с 
вос точ ным бло ком. Но при этом в Соеди нен ных 
Штaтaх, оче вид но, бы ли обес по коены ядер ны-
ми уст рем ле ниями Пaкистaнa. Не случaйно в 
1990 го ду, вс ко ре пос ле вы водa со ве тс ких вой ск 
из Афгa нистaнa, aме рикaнскaя aдми ни стрaция 
в соот ве тс твии с попрaвкой Пресс лерa вновь 
зaмо ро зилa контaкты с Ислaмaбaдом в воен-
ной облaсти, пaкистaнс кие воен ные пе рестaли 
про хо дить под го тов ку в США, былa тaкже 
приостaнов ленa прогрaммa обещaнной по мо-
щи» [14]. 

По ли тикa Зия Уль-хaкa в облaсти под держ ки 
соп ро тив ле ния моджaхе дов в Афгa нистaне, поз-
во ляющaя aме рикaнс ким влaстям ис поль зовaть 
Пaкистaн кaк бaзу снaбже ния aфгaнс ко го дви-
же ния соп ро тив ле ния, пов леклa зa со бой кaтaст-
ро фи чес кие пос ледс твия для обеих стрaн [15]. 
Пaкистaн стaл жерт вой мно го чис лен ных тер ро-
рис ти чес ких aктов. 

Тaким обрaзом, при чи ной воз ник но ве-
ния блaгоп рият ной сре ды для тер ро ризмa в 
Пaкистaне стaлa идеоло гия ре ли ги оз но го нaси-
лия, рaсп рострa нившaяся, в том чис ле с подaчи 
го судaрс твa при aктив ной ро ли пaкистaнс ких 
влaстей в создa нии тер ро рис ти чес ких се тей. 
Изнaчaльно тер ро ризм в Пaкистaне имел ру кот-
вор ное проис хож де ние. Ислaмaбaд постaвил нa 
кон вейер под го тов ку и зaсыл ку моджaхе дов в 
Афгa нистaн. Тер ро рис тов обучaли и воо ружaли 
пaкистaнс кие воен ные, a тaкже aме рикaнс кие 
и бритaнс кие инст рук то ры. Вс ко ре эти от ря ды 
стaли «точкaми ростa» для дви же ния «Тaлибaн» 
и «Аль-Кaиды». По словaм aме рикaнс ко го ис-
то рикa Полa Кен не ди, де сять лет aктив но го 
учaстия в aфгaнс кой вой не из ме ни ли со циaль-
ный про филь Пaкистaнa до тaкой сте пе ни, что 
лю бое прaви тель ст во Пaкистaнa стaлкивaет-
ся с серь ез ны ми проб лемaми в эф фек тив ном 
упрaвле нии пaкистaнс ким об ще ст вом [16]. 

В 1988 го ду ге нерaл Зия Уль-хaк по гиб в 
aвиaкaтaст ро фе, обс тоя тель ствa ко то рой до сих 
пор вы зывaют мно го спо ров. К влaсти пришлa 
по бе дившaя нa пaрлaментс ких вы борaх Бенaзир 
Бхут то – дочь Зуль фикaрa Али Бхут то. Онa былa 
чрез вычaйно обес по коенa aктив ностью ислaмис-
тов. Зaтем пос ле довaли со бы тия в СССР, пе ре-
ст ройкa, в 1989 го ду со ве тс кие вой скa по ки ну ли 
Афгa нистaн. Вс ко ре Зaпaд сaм по те рял ин те рес 
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Афгaно-пaкистaн с кие от но ше ния  в 70-80-е го ды XX в.

к Афгa нистaну и Пaкистaну: фо кус внимa ния 
Зaпaдa пе ре мес тил ся нa СССР – союз пятнaдцaти 
рес пуб лик рaзвaливaлся не без по мо щи Зaпaдa. 
В 1992-м моджaхе ды зaня ли Кaбул, сб ро сив ре-
жим про мос ковс ко го ли дерa Нaджи бул лы, и 
врaждующие груп пи ров ки не мед лен но стaли бо-

роть ся друг с дру гом зa влaсть. Все они хо те ли 
устaно вить конт роль нaд тер ри то риями и грaби-
ли нaсе ле ние. Однaко не ко то рое вре мя спус тя в 
ре ги оне поя вилaсь новaя мощнaя силa – дви же-
ние «Тaлибaн», ос но ву ко то ро го состaви ли вы-
ход цы из пaкистaнс ких мед ре се.
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Hazaras’ Historical Conditions 
in Contemporary History 

of Afghanistan. The story of 
hundred years of genocide

Afghanistan is a multiethnic country which the four major ethnicities 
(Pashtun, Tajik, Hazara, and Uzbek) live in, including other minorities. Af
ter foundation of today’s Afghanistan approximately 200 years ago, there 
have been ethnic conflicts amongst Afghans. Amid the ethnic conflicts, 
Hazaras’ historical conditions are full of systematic discrimination and 
prejudice more than any other ethnic groups. Hazaras have suffered the 
worst oppression, displacement and massacre based on racial and ethnic 
reasons in contemporary Afghanistan. This massacre and removal commit
ted by Afghan governments is still ongoing. The current article describes 
the backgrounds of massacre and historical condition of Afghanistan Haz
aras during the recent century in the country. 

Key words: Afghanistan, Hazaras, land, oppression, massacre, Abdul 
Rahman, Abdul Ali Mazari, right, justice and equality, Taliban, 31 passen
gers, beheading, Tabassom, 12th November, national pleading, hostage, 
catastrophe, injustice.

Курбани Н.

Ауғанстанның қазіргі 
тарихындағы Хазарлықтардың 

тарихи жағдайы. Геноцидтің 
жүзжылдық тарихы

Ауғанстан төрт негізгі этникалық топтарға бөлінетін (Пуштундар, 
Тәжіктер, Хазарлықтар, Өзбектер) көпұлтты елдердің қатарына 
жататын, өзге де ұлт өкілдерімен бірге өмір сүреді. Қазіргі 
Ауғанстанның 200 жыл бұрынғы құрылуынан кейін өз араларында түрлі 
қақтығыстар пайда болды. Әртүрлі ұлттар арасындағы қақтығыстар 
тұсында Хазарлықтардың тарихи жағдайы басқа этникалық топтарға 
қарағанда жүйеленген кемсітушіліктерге, ескішілдікке толы болды. 
Хазарлықтар ең жаман қысымды, бір жерден екінші жерге қоныс 
аударуды, сонымен қатар қазірге дейін жалғасын тапқан Ауғанстан 
үкіметінің басшылығымен жүзеге асырылған ірі көлемдегі қантөгіс 
оқиғалары мен жаппай жоюды бастан өткерді. Бұл мақалада 
қанды қырғын мен Ауғанстандағы Хазарлықтардың елдегі соңғы 
жүзжылдықтағы тарихи жағдайы сипатталады.

Түйін сөздер: Ауғанстан, Хазаралар, жер, қанау,геноцид, Абдул 
Рахман, бдул Али Мазари, құқық, әділдік пен теңдік, Талибан, 31 
жолаушы, 12 қараша, ұлттық өтініші, тұтқын, апат, әділетсіздік.

Курбани Н.

Историческое состояние  
хазарейцев в современной 

истории Афганистана.  
Столетняя история геноцида

Афганистан является многонациональной страной, которая 
делится на четыре основные этнические группы (Пуштуны, 
Таджики, Хазарейцы и Узбекский), включая представителей других 
меньшинств. После основания сегодняшнего Афганистана около 200 
лет назад, там были этнические конфликты среди афганцев. На фоне 
межнациональных конфликтов историческое состояние Хазарейцев 
было полно систематической дискриминации и предрассудков 
больше, чем любой другой этнической группы. Хазарейцы потерпели 
худшее угнетение, перемещение и массовые убийства, совершенные 
правительствами Афганистана, продолжаемые до сих пор. В данной 
статье описывается историческое состояние Афганских Хазарейцев 
за последнее столетие в стране.

Ключевые слова: Афганистан, Хазары, земеля, угнетения, 
геноцид, Абдул Рахман, Абдул Али Мазари, Право, справедливость 
и равенство, Талибан, 31 пассажир, обезглавливание, абассом, 12 
ноября, национальные мольбы, заложник, катастрофа, неспра
ведливость.
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Central Afghanistan, called Hazarajat (Hazaras’ homeland) has 
been the original place for Hazaras in the past 200 years. Based 
on historians’ ideas, before the foundation of today’s Afghanistan, 
Hazaras’ homeland had been wider than it is today, included some 
nice and fruitful areas. But today Pashtuns live on lots of those 
fruitful areas. The past rulers of Afghanistan forced Hazaras to leave 
their homeland, and just «today’s Hazarajat» remained for them; 
areas that contain two objects the most: rocks and necessities. The 
Central Afghanistan is a mountainous terrain which is surrounded 
from two sides by mountain Hindokush and Baba. The winter is 
frigid and long, and lands for agriculture are scarce. The Hazaras’ 
traditional talents are agriculture and animal husbandry. Hazaras 
have never had happiness in such a tough, rough and fruitless area. 

The lands which have been taken by Pashtuns are the heralds of 
historical brutality happened in Afghanistan. These lands obviously 
tell us the cruelties which happened on Hazaras during their history. 
Hazaras which are one of the innovative nationalities in Afghanistan, 
almost in all periods of Afghanistan history have not received their 
civil rights. The Afghan governments not only never wanted to pull 
out Hazaras from geographical prison, but also tried to tighten up 
this prison more and more. In worst periods of time the governments 
have used their power to isolate and genocide Hazaras. Therefore, 
the worst periods for Hazaras have been Amir Abdul Rahman’s 
domination, it continued up to when the Taliban attacked Afghanistan 
and tried to genocide and force them to leave their homelands. After 
capturing some major cities, Taliban tried several times to kill all of 
them together. After seizing Balkh Province (A Northern Province 
of Afghanistan which contains major Hazara population) in 1998, 
Mullah Nayazi, one of the Taliban commanders, announced that 
Hazaras should leave Afghanistan, but where to go is grave. 

When Amir Abdul Rahman took the government more than a 
century ago, the central government did not have a general command 
over the entire Afghanistan. Being financially and militarily 
supported by Great Britain, he decided to make Afghanistan united 
so that Kabul could control all parts of Afghanistan. He deployed 
his troops to south, east and north parts of Afghanistan. In the south 
he faced «Ghaljayis» and «Shinwaris» the two major Pashtun clans. 
In the east fought with «Noristanis», an independent ethnicity in 
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Afghanistan. In north he battled Tajiks and Uzbeks. 
But his war in «Hazarajat» was completely different 
with others. When he attacked the Hazarajat, it was 
not his plan to unite Hazarajat with Kabul; instead 
he tried to genocide Hazaras, capture their lands and 
wash them away from Afghanistan. 

For the first time during Amir Abdul Rahman’s 
domination, Russia and Britain came together 
to specify the borders of Afghanistan. While 
specifying the borders some ethnical groups were 
divided into two sides of the border. Pashtuns were 
divided into two sides of Afghanistan-Pakistan 
border. Meanwhile, Tajiks, Uzbeks, and Turkmens 
were divided from their ethnics in the north. Amir 
Abdul Rahman, being a Pashtun ruler, did not want 
Pashtuns to be divided into two parts and live in 
two different countries, but the division of other 
nationalities was of no care for him. He needed 
some lands for Pashtuns in order to return them from 
Pakistan. Amir Abdul Rahman committed genocide 
of Hazaras and took their lands to fulfill this plan. 
Finally, he did and fulfilled his plan of relocating 
Pakistan Pashtuns in Afghanistan. 

The extent of this misfortune is unimaginable! In 
Amir Abdul Rahman’s war, Hazaras had seriously 
been suppressed, killed, turned to slaves and lots of 
them fled to neighboring countries. It was the worst 
genocide ever in the history of Afghanistan. During 
his governance, being Hazara was a crime. «Hazaras 
are a hardworking and brave ethnicity,» Amir Abdul 
Rahman wrote. «If Hazaras were not in Afghanistan, 
and did not work hard, at that time Kabuli people had 
to work like donkeys.» (1) During his dominance, 
thousands of Hazaras left Afghanistan and thousands 
others were sold as slaves from Kabul City to New 
Delhi. All their lands were confiscated and offered 
to Pashtuns who mostly had been invited to come 
from 

British-ruled India (Today’s Pakistan) for 
owning the lands. Most of Hazaras’ lands were 
taken and given to Pashtuns and the border Nomads. 
Sayed Askar Mousawi in his book «The history 
of Afghanistan Hazaras» names lands which were 
mostly Hazaras’ confiscated lands: «some of the 
most productive croplands like Oruzgan, Ajrestan, 
Ghor and Dehrawood were evacuated from Hazara 
populations and Afghan Nomads were replaced 
with them». (2) And according to Timurkhanof: 
«evidence shows that half of Hazara population 
have been either murdered or left their lands. Among 
them around 90% of Hazaras in Daichoopan, 
Daye, Poolad, Ajrestan, Choora, Oruzgan, Zawoli, 
Pahlawan, Boobash, Boobak, Sultan Ahmad, 
Shoowi, Shira and Minashin were murdered.» (3)

Amir Abdul Rahman gifted Hazaras’ lands and 
other properties to those who fought and murdered 
Hazaras. Nomads who are themselves the symbol 
of discrimination by Afghan governments against 
Hazaras were more eager than other forces to 
suppress Hazara beings and loot Hazarajat for 
productive lands and pastures. About the order of 
war and loot against Hazarajat by Abdul Rahman 
and the tendency of Nomads for looting Hazarajat, 
Timurkhanof writes: «Amir of Kabul declared the 
holy war against Hazaras, for those who participate 
in the war against Hazaras the properties of Hazaras 
will be given as prizes and Hazara women and 
children will be captured and taken as slaves. 
Nomads eagerly took the order by Amir and actively 
participated in the war against Hazaras; the reason 
for this enthusiasm in looting Hazarajat was the 
availability of green lands and wide pastures in 
Hazarajat.» (4)

Up to this day, this symbol of discrimination 
(Nomads) and the primitive lifestyle is persistent in 
Afghanistan where the governments have utilized 
this lifestyle and discrimination symbol as a political 
leverage. The Hazaras who had not lost their lands, 
were forced to pay heavy taxes to government 
by an order of Amir. The taxes were more than 
their harvests. So they were not able to pay such 
taxes, therefore they had to leave their lands and 
properties. If they were not paying the taxes, they 
would be killed by officials. Most of Hazaras’ lands 
were confiscated and distributed to Pashtun tribes in 
1892-1893, after a huge genocide by Amir Abdul 
Rahman (1889-1901). Some Pashtun nomad tribes 
who helped Amir to attack Hazara homelands, after 
Hazaras’ genocide, received Hazaras’ lands and 
properties as a gift. The Amir’s government excused 
Hazaras’ genocide by saying that they had been rebels 
and insurgents. But the documents and evidence 
including Seraj-altawarikh and Taj-altawarikh show 
what actually encouraged all Pashtuns on both sides 
of the current Afghan-Pakistan border including 
the intention of suppression and massacre by Amir 
Abdul Rahman can be summarized as: suppression 
and displacement of Hazaras, confiscation of their 
lands and evacuating Hazaras from Hazarajat. 

As after the suppression Abdul Rahman himself 
willingly admitted: «Nader Shah Afshar couldn’t 
dominate on Hazaras and it was only me who could 
subjugate them». (5)

The Hazaras who remained alive had been taken 
as slaves and sold in Kabul and Delhi bazaars so 
that, on one hand, Hazaras be completely washed 
away from Afghanistan, and on the other hand, to 
get some more money for the government. When 
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dozens of Hazara slaves arrived in British-ruled 
India bazaars, two former Indian newspapers in 
Kolkata city reported the event as; «Afghanistan’s 
Amir (Abdul Rahman) sold 10,000 Hazara captives 
as slaves to pay the expenses of war.» (6) Daily 
Public Ledger published the same news on October 
19, 1893: «Afghanistan’s Amir sold 10,000 Hazaras 
as slaves after his soldiers arrested them during the 
war against Hazara Clans.» (7) 

When Amir Abdul Rahman’s fighters got 
weakened and Britain forced Amir to stop killing 
Hazaras, he stopped this huge and frightening 
genocide. In this genocide, Hazaras lost lots of 
their population. Most of the Hazara population 
were killed or taken as slaves and those who had 
the ability, fled to Britain-ruled India, Iran, Iraq, 
and Syria. Now, large populations of Hazaras live 
in these countries. After domination in Hazarajat, 
Amir attempted a lot to prevent Hazaras’ activities, 
he ordered Hazaras to pay heavy taxes, sent Pashtun 
Nomads as a force to prevent their activities, 
pledging obvious and frightening discrimination, 
and religious pressures. 

For this genocide lots of Kabulis got several 
slaves with low price. Hazaras’ slavery continued 
up to Amir’s descendant government, Amir 
Habibullah. But after Amir Amanullah the son of 
Amir Habibullah got the throne he cancelled the 
slavery and released the Hazara slaves. In his first 
step after getting to the throne he released tens of 
thousands of political prisoners among which there 
were 8500 Hazara women who were in the prison 
for years on the charge of opposition with the 
government. 

According to historians’ research on Hazaras, 
the racial and ethnic grounds of Hazaras have had a 
main role in their massacre, suppression, humiliation 
and displacement by Abdul Rahman. After the 
genocide and incursion by Amir, Hazaras were still 
isolated and had no part in political issues or making 
decisions. The modern king of Afghanistan, Amir 
Amanullah, following Ataturk of Turkey, soon was 
forced to leave Afghanistan although he showed 
respect to human rights and citizens equality. The 
tough situation for Hazaras was going on till 1980, 
when all Afghans stood up against USSR. Hazaras 
helped other Afghans to fight against USSR troops 
to defend the sovereignty and territorial integrity of 
Afghanistan; therefore they came closer and closer 
to Kabul and somehow to political power. After 
USSR withdrawal from Afghanistan, Hazaras were 
led by Abdul Ali Mazari (1947-1994) to participate 
equally in political issues and decision making, but 
they faced a major challenge by other ethnicities of 

Afghanistan. Mazari struggled a lot to stop Hazaras’ 
isolation and segregation. The influence of Mazari’s 
struggle is unique and so positive on Hazaras’ lives. 
Mazari carried an ideal. This ideal was not based on 
race or tribe, but based on morality and humanity. 
It was a belief for the people whose history was full 
of brutalities and ruthlessness. This belief was able 
to eradicate genocide in Afghan society. His ideas 
and believes were scarcely listened and understood. 
People did not pay attention to the humanitarian 
and moral side of his belief, instead descended it to 
nationalism and tribalism. 

According to history the form of the political 
system in Afghanistan has been changed but 
the concept has remained the same as it was 
before. After Amir Abdul Rahman the concept of 
nondemocratic and brutal government remained 
alive, even some outward changes appeared. Mazari 
realized this, and wanted to bring changes inside 
political system, he wanted a system which could 
deliver equality and justice for all in Afghanistan 
and the political power should be shared. Mazari’s 
project was not only for Hazaras’ rights but to make 
the political system humanized and based on social 
equality. Abdul Ali Mazari insisted his target by 
saying; «Asking for rights does not mean enmity 
with others.» But nobody wanted to pay attention 
to his belief; they even started to dim Hazaras once 
again and isolate them. This time Jihadists attacked 
the West of Kabul and Afshar, and started a new 
massacre. This genocide took place in an area of 
Afshar, in February 10-11, 1993 under the command 
of Defense Ministry of Mujahidin State who killed 
many people and caused many others to leave Kabul. 

When Mazari was killed in 1993 by Taliban, 
once again Hazaras were in peril of genocide. In 
1998 -2000, Taliban started genocide of Hazaras 
in Bamyan and Balkh provinces, so lots of people 
were killed there. Kand-e-Posht (Kand-e-Posh) is a 
notorious area in Zabul Province where it served as 
a killing place for Hazaras. Taliban were stopping 
the vehicles, and killing the passengers. If Taliban 
were not removed from power by the US invasion, 
certainly the genocide would become even wider. 
Today, Afghanistan has an elected government but 
yet Hazaras are at the margins of political power and 
there are still lots of threats for Hazaras. In addition 
of lots of Hazaras being killed or disappeared on 
roads every month. 

31 Hazara passengers were taken hostages 
by the Taliban on February 24, 2015 who after 
suffering long scorn and torture 19 of them were 
released. These 31 passengers were immigrant 
Hazaras coming back from Iran on a bus. When 



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №2 (81). 2016410

Hazaras’ Historical Conditions in Contemporary History of Afghanistan. The story of hundred years of genocide

they arrived to Shah Joy District, Zabul Province, 
in Southern Afghanistan; Taliban stopped their bus 
and separated Hazaras from non-Hazaras. Taliban 
took them hostages for no reason but only for being 
Hazara. Following that, 7 more Hazaras were taken 
hostages among which there was a little girl called 
Shukria. Shukria Tabassom was 9 years old when 
she and other hostages were kept for more than 5 
months in an unknown place in Zabul province, 
and they were finally beheaded by terrorists. This 
beheading depicted the beheading, oppression and 
injustice during the history of Hazaras. The massacre 
of these seven people, prompted reactions and mass 
rage inside and outside of the country. In November 
12th, thousands of people in Kabul and then in other 
cities of Afghanistan and abroad came to the streets 
and protested while shouting «stop the beheadings» 
and «stop the injustice and removal». The protest 
of November 12th in Kabul was then known as the 
revolution of Tabassom. This public protest was the 
biggest protest against beheading, injustice, removal 
and discrimination throughout the Afghan history. 

A protest which conveyed the message of peaceful 
fight within the legal framework and obviously 
marked the victory of civil fight in Afghanistan. 
Crimes against humanity by Taliban and other 
criminals still takes victims in Afghanistan, a 
while ago we witnessed the murder of a local 
Hazara singer in Ghazni who was previously taken 
hostage along with some other Hazaras. Earlier, the 
Taliban terrorists had released others but the local 
singer. Taking hostage, human massacre, banditry 
and ignoring civilization, democracy, human rights 
and peaceful coexistence aren’t consistent with 
each other in the society. Oppression, injustice, 
massacre and crimes against humanity include 
part of the life of the governing class and political 
suppressors and in many cases the government 
has usually supported this lifestyle, crimes and 
massacre. Nomadism and tolerating groups that 
take humans hostage, behead humans and make a 
tragedy every day in all over Afghanistan, all these 
show the government’s role as a political leverage 
in this geographic region. 
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Ер те көш пе лі лер мұрaсын зерт теу ісі ғaлымдaр aрaсындa 
үл кен қы зы ғу шы лық ты ту дырғaн Қaзaқ тaри хы ның aқтaңдaқ 
бет те рі не жaтaды. Еурaзия ның дaлaлық бел де уін де орнaлaсқaн, 
тaби ғи-эко ло гиялық зaңды лықтaрғa сaй шaруaшы лық-эко-
но микaлық жүйеде клaссикaлық көш пе лі лік өр ке ниеті 
қaлыптaсып, бaғaмдaлуы ның aяқтaлғaн ке зі – ежел гі көш пе-
лі лер дәуірі нің – тaри хы мен мә де ниеті жaзбa де рек те рі жә-
не aрхеоло гиялық қaзбa мaте риaлдaры не гі зін де бір aрнaғa 
жүйе лен ді. Осы тұр ғыдaн aлғaндa ер те көш пе лі лер дү ниесі нің 
өзaрa сaбaқтaсқaн, бі ре гей сaқ-скиф мә де ниет те рі нің түйі сер 
тұ сы деп Шы ғыс Қaзaқстaнды aтaуғa болaды. Тaри хы кө не-
де жaтқaн aймaқты б.з.д. І мың жыл дықтa ме кен де ген көш пе лі 
тaйпaлaрдың тaри хы мен мә де ниетін жер леу ес ке рт кіш те рі не-
гі зін де зерт теу ге aрнaлғaн бел гі лі ғaлым Ғ.Қ. Омaров тың «Шы-
ғыс Қaзaқстaнның ер те те мір дәуірі» aтты мо ногрaфия сын құн-
ды ең бек деп бaғaлaуғa болaды.

Мо ногрaфия құ ры лы мы кі ріс пе ден, төрт тaрaу, қо ры тын-
ды жә не пaйдaлaнғaн әде биет тер ден тұрaды. Ав тор қо сымшaғa 
Алтaй мен Тaрбaғaтaй тaулaры ның aрaлы ғындaғы aрхеоло-
гиялық ес ке рт кіш тер ден aлынғaн мaте риaлдaрды ұсынғaн. 
Зерт теу ші ең бек ті жaзу бaры сындa Ре сей, Қытaй, Гермa ния, 
Моң ғо лия, Өз бе кстaн жә не Қaзaқстaн ел де рін де гі мұрaғaт, 
мұрaжaй, кітaпхaнa қорлaрынaн де рек тер жинaқтaп, көп әде-
биет пaйдaлaнғaн. Мо ногрaфия көп те ген түс ті фо то су рет тер, 
сызбaлaр жә не кес те лер мен қaмтaмaсыз етіл ген.

Кі ріс пе де aвтор XVII ғғ. бaстaлғaн aлғaшқы із де ніс-
тер сaяхaтшы, зерт теу ші лер дің (В.В. Рaдлов, Д.Г. Мис-
серш мидт, Г.Ф. Мил лер, П.С. Пaллaс, Г.И. Спaсс кий т.б.) 
хaбaрлaмaлaрынaн бaстaп бү гін гі күн ге де йін гі ғы лы ми зерт-
теу лер ді, жaңaдaн aшылғaн ес ке рт кіш тер ді сaрaптaй оты рып, 
aтқaрылғaн жұ мыстaрдың қо ры тын дылaрын көр се ту, aлынғaн 
нә ти же ле рін ғы лы ми тaлaпқa сaй бaғaмдaу мә се ле ле рі не мән 
бер ген.

Ғa ни Қaлихaнұлы зерт теу жұ мы сы ның өзек ті лі гі, мaқсaты 
мен не гіз гі мін дет те рі тaмы ры те рең де жaтқaн Алтaй мен 
Тaрбaғaтaй тaулaры ның aрaлы ғындaғы ер те те мір дәуірі тұр-
ғындaры ның не гіз гі жaрқын ес ке рт кіш те рі не, олaрдың зерт-
те лу тaри хынa, aнт ро по ло гия лық мә лі мет те рі не жә не еске-

Ғ.Қ. ОМAРОВ ТЫҢ  
«ШЫ ҒЫС 

ҚAЗAҚСТAННЫҢ ЕР ТЕ 
ТЕ МІР ДӘУІРІ» AТТЫ 

МО НОГРAФИЯ СЫНA
 (Алмaты: Қaзaқ уни вер-

си те ті, 2014. – 256 б.) 
СЫН-ПІ КІР
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рт кіш тер дің мер зім де луі, ке зең де луі не гі зін де 
мә де ни aтри бу циясын зерт теп, зер де леу әлі де 
өз ше ші мін то лық тaппaғaн бaсты мә се ле лер дің 
бі рі деп көр сет кен. Жер леу ес ке рт кіш те рі нен 
aлынaтын де рек тер не гі зін де aтaқты «aң сти-
лін», қaру-жaрaқты, aт-әб зел де рін, киім үл гі ле-
рін зерт теу ерек ше мaңыз ды ғы лы ми бaғыттaр 
ре тін де қaлыптaсқaн. Соң ғы жылдaрдaғы қaзбa 
бaры сындa жaңaдaн aшылғaн тың жaңaлықтaр 
қaзaқ aрхеоло гиясы ның дaмуынa aйт aрлықтaй 
сер пі ліс бер ді. Со ны мен қосa сaқ-скиф дәуі рін-
де гі ді ни-дү ниетaным дық жә не қоғaмдық-сaяси 
ұстaнымдaрынaн туын дaғaн «жер леу ғұр пы ның» 
фе но ме ні жә не Қaзaқстaн тер ри то риясын ежел гі 
зaмaндa ме кен де ген тaйпaлaрдың қaзір гі түр кі 
дү ниесі, со ның ішін де қaзaқ хaлқы ның aрғы те гі-
нің бaстaу мә ні мен мaғынaсы болғaнды ғын ғы-
лы ми тұр ғыдaн aйқындaу мә се ле сі не тоқтaлғaн.

Омaров Ғa ни Қaлихaнұлы ның мо ногрa-
фиясы ның құ ры лы мы зерт теу дің не гіз гі мaқсaты 
мен мін дет те рі не сaй үй лес ті ріл ген. Зерт теу жұ-
мы сындaғы тaрaулaр өзaрa іш кі бір лік те жә-
не қи сын ды ке лі сім тaпқaн. Мін дет тер ді ше шу 
жо лындa aлынғaн ғы лы ми нә ти же лер мен тұ-
жы рымдaрдaн нaқты қо ры тын дылaр жaсaлғaн. 
Ав тор aлдынa күр де лі мaқсaт қоя оты рып, сaн 
aлуaн мұрaғaттық де рек көз де рі не өр ке ниет ті лік 
ме то до ло гияғa сүйене оты рып, пaтшaлық Ре сей 
тұ сынaн бaстaп кү ні бү гін ге де йін гі ғы лы ми-
зерт теу дің не гіз гі тен ден циялaрын, бaғыттaры 
мен нә ти же ле рін сaрaлaп шы ғуғa ты рысқaн.

«Алтaй-Тaрбaғaтaй өңі рі нің ер те те мір 
дәуірі нің зерт те лу мә се ле ле рі» aтты бі рін ші 
тaрaудa aвтор aтaлмыш геогрaфия лық aймaқтың 
тaри хи лaндшaфтынa, яғ ни то по ни микaсы, гео-
мор фо ло гиясы, геоло гиясы, гид ро ло гиясынa 
тоқтaлып, мә де ни-тaри хи өңір ді өзін дік тaби-
ғи ке шен дер ге (мик роaудaндaрғa) жік теп, ер те 
көш пе лі лер ес ке рт кіш те рі нің зерт телуін  тaри хи 
уaқиғaлaрдың ті ке лей ғы лым ның ұйымдaсты ры-
луымен сaбaқтaстырa оты рып, үл кен үш ке зең ге 
бө ліп қaрaстырғaн. Бі рін ші ке зең Қaзaн ре во лю-
ция сынa де йін гі – XVII ғ. ортaсы – ХХ ғaсыр-
дың бaсы; екін ші Ке ңес үкі ме ті нің құрaмындaғы 
ке зең – ХХ ғ. 20 – 80 жж.; үшін ші – 1980 ж. 
бaстaп бү гін гі күн ге де йін . Ғa ни Қaлихaнұлы 
зерт те лу тaри хы ның тaрихнaмaсын «тaрих-
тың aтaсы» – Ге ро дот тың ең бе гі нен бaстaп, 
aтaлмыш aймaқтың aлғaш мә де ни-хро но ло гия-
лық тұ жы рымдaмaлaрын жaсaғaн М.П. Гряз нов 
пен С.С. Чер ни ков тың ең бек те рін aтaп өт кен. 
Алғaшқы бо лып өңір де ғы лы ми әдіс пен қaзбa 
жұ мыстaрын жүр гіз ген В.В. Рaдлов тың Шы ғыс 
Қaзaқстaн aрхеоло гиясынa қосқaн үле сі зор. Со-

ны мен қaтaр, aвтор А.В. Ад риaнов, С.И.  Ру ден ко, 
С.С. Чер ни ков, В.Г. Ни ки тин, А.А.  Гaври ловa, 
Ә.М. Орaзбaев, С.С. Со ро кин, Ф.Х.  Арслaновa, 
А.Г. Мaкси мовa, С.М. Ақынжaнов, А.С. Ер-
молaевa, З. Сaмaшев, Ю.П. Але хин, А.А. Ткaчев, 
Г.А. Кущ, Г.И. Су во ровa, Ә.Т. Тө леубaев жә-
не т.б. ғaлымдaрдың зерт теу ле рі не же ке-же ке 
тоқтaлып, тұ жы рымдaмaлaрынa бaғa бе ріп, ғы-
лы ми тaлдaу жaсaйды.

«Шы ғыс Қaзaқстaнның ер те сaқ жә не бе-
рел ке зе ңі ес ке рт кіш те рі», «Құлaжорғa жә не 
үй сін ке зе ңі aрхеоло гиялық ес ке рт кіш те рі: мә-
де ни aтри бу циясы» aтты екін ші жә не үшін ші 
тaрaулaрдa aвтор хро но ло гия лық жaғынaн б.з.д. 
ІХ-І ғғ. aрaлы ғын қaмти тын ес ке рт кіш тер ден, 
әр жылдaры қaзы лып, зерт те лу нә ти же сін де 
aлынғaн мә лі мет тер не гі зін де ер те көш пе лі лер-
дің жер леу құ ры лыстaрын, жер леу рә сім де рін, 
қыш ыдыстaрын, қaру-жaрaқтaрын, aт-әб зел де-
рін, әше кей бұйымдaрын, тұр мыс тық зaттaрын 
жік теп, олaрды топтaстырaды. Ғa ни Қaлихaнұлы 
зерт теу жұ мы сын жaзу бaры сындa aрхеоло-
гиялық ке шен дер ді (Мaйе мер, Ші лік ті, Бе рел, 
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Ғ.Қ. Омaров тың  «Шы ғыс Қaзaқстaнның ер те те мір дәуірі» aтты мо ногрaфия сынa...

Құлaжорғa, Ашы лы, Бaзaр шaты т.б.) то лықтaй 
сипaттaу қaғидaсын ұстaнa оты рып, жер леу құ-
ры лыстaрын жә не aрхеоло гиялық зaттaрды 
сaрaптaмaдaн өт кі зу бaры сындa көр ші лес Ре-
сей, Қытaй, Моң ғо лия жә не Қaзaқстaнның Же-
ті су, ортaлық жә не сол түс тік өңір ле рі нің синх-
рон ды ес ке рт кіш те рі нің мaте риaлдaрын ұтым ды 
пaйдaлaнуы aтaлмыш aймaқтa ер те көш пе лі лер 
дәуі рін де тaри хи-мә де ни үр діс тер, хaлықтaрдың 
не гіз гі мигрaция лық жолдaры, көр ші лес өңір-
лер мен бaйлaныстaры жө нін де қы зық ты тұ жы-
рымдaр жaсaлын ды. Со ны мен қaтaр тaрaулaрдa 
ер те көш пе лі лер қоғaмы ның тұр мыс тық, әлеу-
мет тік жік те лу мә се ле ле рі, «aң сти лін де» 
жaсaлынғaн бұйымдaрдың не гі зін де өзaрa мә де-
ни сaбaқтaстық мә се ле ле рі орын aлғaн. Шы ғыс 
Қaзaқстaн aрхеоло гиясы үшін мaңыз ды бо лып 
тaбылaтын ер те көш пе лі лер дәуі рін де Алтaй мен 
Тaрбaғaтaй aймaқтaрындa қaлыптaсқaн aлғaшқы 
эт носaяси құ ры лымдaр – про то мем ле кет тер 
сaқ, сaқ-үй сін тaйпaлық одaқтaры ның не гі зін де 
қaлыптaсты.

Соң ғы «Шы ғыс Қaзaқстaнның ер те те мір 
дәуі рін де гі ес ке рт кіш те рін ке зең дер ге бө лу жә-
не ер те те мір дәуі рін де гі эт ностaрдың aнт ро-
по ло гия лық бел гі ле рі» aтты тaрaудa Алтaй мен 
Тaрбaғaтaй aрaлы ғындaғы ер те көш пе лі ле рі-
нің ес ке рт кіш те рі нің мер зім де лу мә се ле ле рін 
aйқындaу не гі зін де олaрдың эт никaлық тұр-
ғыдaн жұ мыстaры қaмтылғaн. Жоғaрыдa aтaлып 
кет кен не гіз гі екі aймaқтың ер те те мір дәуірі-
не жaтaтын ес ке рт кіш те рі не сaлыс тырмaлы 
сaрaптaмa жaсaй оты рып, мә де ни сaбaқтaстық 
сaры нындa күр де лі әлеу мет тік жік те лу мен мә-
де ниет тің өзін дік оқшaулaну мә се ле ле рі aлдың-
ғы орынғa шығaды. Со ны мен қосa aвтор өзі нің 
ең бе гі не «aң сти лі» жә не жер леу ес ке рт кіш те рі 
мен тaбылғaн зaттaрдың ерек ше лік те рін aңғaрa 
оты рып, мә де ни оқшaулaнуын  бі рін ші ден өңір-
дің геогрaфия лық ерек ше лік те рі, со ны мен бір ге 
әлеу мет тік-эко но микaлық орнaлaсу aймaғы жә-
не т.б. әсер ле рі мен бaйлaныс тырaды. Осындaй 
тұ жы рымдaмaлaр жaсaу aрқы лы aвтор Шы ғыс 
Қaзaқстaн тер ри то риясындaғы ер те көш пе лі лер 
дәуірі нің Алтaй мен Тaрбaғaтaй ес ке рт кіш те-
рін бір aрхеоло гиялық мә де ниет тің жер гі лік ті 
нұсқaлaры де ген қор ытын дығa ке ле ді. Мaйе мер 
мә де ниеті өзін дік ерек ше лі гі бaр ес ке рт кіш ре-
тін де қaрaсты рылсa, Құлaжорғa мә де ниеті нің 
ес ке рт кіш те рін Же ті судaғы Кең қол мә де ниеті 
ес ке рт кіш те рін қaлдырғaн хaлықтaрдың ықпaлы 
болғaнды ғы турaсындa ой қо ры туғa болaды. 
Жaлпы зерт теу бaры сындa aвтор Алтaй жә не 

Тaрбaғaтaй өңір ле рі нен тaбылғaн aртефaкті лер-
ді бұ рын ғы лымдa бел гі лі үл гі лер мен сaлыс тырa 
оты рып жә не соң ғы уaқыттaғы жaрaты лыстaну 
ғы лымдaры же тіс тік те рі не гі зін де нaқты мер зім-
де лу уaқы тын aнықтaп, ке зең де уіне өз ге ріс тер 
ен гіз ген.

Ғ.Қ. Омaров Алтaй мен Тaрбaғaтaйдың ер те 
көш пе лі лер aрхеоло гиялық ес ке рт кіш те рін зерт-
теу бaры сындa, олaрдың ір ге лес aймaқтaрдaғы 
синх рон ды ес ке рт кіш тер aрaсындa aлaтын ор-
ны, мaте риaлдық-рухa ни бaйлaныстaры ның 
бaғыттaрын aнықтaйды. Мо ногрaфия ның қо ры-
тын ды бө лім де aвтор ес ке рт кіш тер ді мер зім деу 
жә не эт никaлық aтри бу ция турaсындa ой тұ жы-
рымдaр жaсaйды. Бұ рын aрхеоло гия ғы лы мындa 
қaлыптaсқaн сaқ ке зе ңі мен үй сін ке зе ңі турaлы 
жaзбa де рек те рі нің тұ жы рымдaрынa, aрхеоло-
гиялық қaзбa мaте риaлдaры не гі зін де то лық-
ты рулaр ен гі зе ді. Аймaқтaғы aрхеоло гиялық 
зерт теу лер нә ти же сін де жер леу ке шен де рі нің 
мaте риaлдaрынa сәй кес сaқ-үй сін мә де ниеті-
нің сaбaқтaстықтaры aйқын aңғaрылaды. Сaқ-
үй сін мә де ниеті жaйлы мaғлұмaттaр қо ныстaр 
мен көш пе лі қоғaмның элитaлық топтaры ның 
бaй жер леу ке шен де рін де aнaғұр лым жaқсы 
бе ріл ген. Де ген мен aтaлмыш тер ри то риядaғы 
aлғaшқы мем ле кет тік құ ры лым ды қaлыптaсты-
ру шы сaқ-үй сін тaйпaлaры мә де ниет те рі нің 
шең бе рін де бaрлық әлеу мет тік сaтылaрды, яғ ни, 
кө сем дер, aбыздaр, көш пе лі қоғaм элитaлaры 
жә не қоғaмның қaтaрдaғы мү ше ле рін іл кім ді 
aқпaрaт не гі зін де сaлыс тырa оты рып зерт теу-
ді қолғa aлу қaжет ті лі гі болaшaқтың ен ші сін-
де. Со ны мен қaтaр мә де ни сaбaқтaстық же лі сін 
жaлғaсты ру үшін, ес ке рт кіш тер дің хро но ло гия-
лық шең бе рі мен ондaғы жә ді гер лер дің мaңыз-
ды лы ғын ке шен ді түр де зерт теу дің қaжет ті лі гі 
де aртып отыр. Көп те ген жүз жыл дықтaр шең бе-
рін де сaқ-үй сін тaйпaлaры кон фе дерaциясы ның 
сaкрaльды ортaлы ғы бо лып тaбылaтын, түр-
лі ке зең дер ді қaмти тын ес ке рт кіш тер шо ғы ры 
жинaқтaлғaн өл ке әлі де зерт теу мен зер де леуді 
қaжет ете ді. Ке ле шек те кітaпты жaңa aрхеоло-
гиялық жaңaлықтaр не гі зін де кө ле мін ұлғaй-
т ып қaйтa бaсып шығaру қaжет деп сaнaймын. 
Ғ.Қ. Омaров тың осы ең бе гі Қaзaқ елі мен ір ге-
лес aймaқтaрдa ер те көш пе лі лер мә де ни ке ше-
ні нің қaлыптaсу жә не дaму үде рі сі не жaңaшa 
көзқaрaспен қaрaуғa мүм кін дік бе ре ді. Жaлпы 
бұл кітaптың жaрыққa шы ғуы aрхеоло гия ғы лы-
мы ның зерт те лу тaри хындaғы үл кен бір құ бы-
лыс бо лып сaнaлaды жә не оқырмaн қaуым оны 
зор ықылaспен қaбылдaйтынынa кә міл се не мін.
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МЕРЕЙТОЙЛАР 
ЮБИЛЕИ 

ANNIVERSARY

 2016 жылдың 26 мамырында тарих ғылымдарының док-
торы, профессор, белгілі археолог, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ (бұрынғы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университеті), тарих факультетінің 1963 жылғы түлегі, Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы Қазақ-Түрік Университеті жанындағы 
Археология ғылыми-зерттеу институтының директоры 
Сәйден Жолдасбайұлы 80 жасқа толды. Мерейтой иесін әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ тарих, археология және этнология 
факультетінің ұжымы мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ тарих 
сериясы «Хабаршысының» редакциялық алқасы шын жүректен 
құттықтайды. 

 С. Жолдасбайұлы 1936 жылы 26 мамырда Алматы облы-
сы Ұйғыр ауданы Үлкен Дихан ауылында дүниеге келеді. 1955 
жылы Кіші Дихан ауылындағы он жылдық мектепті бітіріп, 1955-
1958 жылдары әскери борышын өтеп келеді. 1958 жылы қазіргі 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің (бұрынғы 
С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті) тарих 
факультетіне оқуға түседі.1958-1963 жылдары факуль тетіміздің 
үздік студенттерінің бірі, студенттік үйір мелердің белсенді 
мүшесі болады. 1962 жылы Ленинград қаласында өткен VIII 
Бүкілодақтық студенттер конференциясына қатысады. Оның 
археолог болуына ұстазы, қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби ар-
хеолог Ә.М. Оразбаев көп ықпал жасайды. Ұстазының ғылыми 
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Тарих ғылымдарының докторы,  профессор,  археолог Сәйден Жолдасбайұлы –  80 жаста

жетекшілігімен «Қазақстанның қола ғасыры» 
атты тақырыпта диплом жұмысын қорғайды. 
1963-1968 жылдары туған ауылындағы орта мек-
тепте тарих сабағының мұғалімі болып жұмыс 
істейді. 

1968 жылы Қазақ ССР Ғылым Академиясының 
Ш.Ш.  Уәлиханов атындағы Тарих, археоло-
гия және этнология институтының аспиранту-
расына қабылданып, ғылымға бір жо лата бет 
бұрады. Оның кандидаттық диссертациясының 
жетекшісі етіп атақты археолог К.А. Ақышев 
бекітіледі.

1969-1975 жылдары С. Жолдасбайұлы на-
ғыз археологиялық мектепте шыңдалады. 
К.А. Ақышев басқаратын Оңтүстік Қазақстан 
кешенді археологиялық экспедициясының құра-
мындағы палеоэтнографиялық топқа жетекшілік 
етеді. Бұл жылдары ол еліміздегі ең таны-
мал және белгілі археологтар: К.А. Ақышев, 
М.К.  Қадырбаев, Х.А. Алпысбаев, Л.Б. Ерзако-
вич, К.М. Байпақов, С.М. Ақынжанов, Р.З.  Бур-
нашева, Б.Н. Нұрмұханбетов, В.А. Грошев, 
А.С.  Загородний, Т.В.Савельева секілді маман-
дармен қоян-қолтық бірге қазбалар жүргізеді.

1975 жылы К.А. Ақышевтің ғылыми жетек-
шілігімен «XVI-XVIII ғасырлардағы қазақ-
тардың қыстаулары мен тұрақтары» атты канди-
даттық диссертациясын сәтті қорғайды. Бірінші 
оппоненті болған Әлкей Марғұлан қорғау ба-
рысында былай деп сөйлеген екен: «...Бүгінгі 
күнге дейін тарихшылар қазақ халқын тек қана 
көшпелі болған деп келсе, диссертант бұл пікірді 
жоққа шығарып, қазақтардың сонымен бірге 
егіншілікпен айналысқанын, отырықшы өмір 
сүргенін және тұрақты мекендерде тұрғанын 
дәлелдеп отыр». 

С. Жолдасбайұлы қол жеткізген жетістігімен 
шектелмей, енді бүкіл Жетісу өңірінің 
ортағасырлық тарихын зерттеуге бел бу-
ады. Ғалымның ұзақ жылдарға созылған 
ғылыми ізденістері одан әрі жалғасады. Оның 
әріптесі, академик К.М. Байпақовтың жазуын-
ша С.  Жолдасбайұлы 20 жылдай бойы Жетісу 
өңірінде 250-ден аса қыстау-тұрақтар мен 400-
дей қоныстарды зерттеген екен. Сондай-ақ ака-
демик К.М. Байпақов С. Жолдасбайұлының зерт - 
теу нәтижелеріне мынадай баға береді: «С.  Жол-
дасбайұлы қазақтардың қоныстары мен тұрақ-
тарының тарихын ежелгі замандардан бастап 
қарастырады. Ғылыми басылымдардағы мате-
риалдарды өз зерттеулерінің мәліметтерімен 

салыстыра отыра, ол қоныстар мен тұрақтар та-
рихынан сабақтастық пен тікелей өзара байла-
ныстарды табады». Бұл ойды қарапайым тілде 
айтсақ, қазақ халқының отырықшылық өмірі 
Жетісу өңірінде бірнеше мың жыл бойы үзілмей 
жалғасып отырған дегенді білдіреді. 1996 жылы 
«XV-XVIII ғғ. Жетісу қазақтарының тарихы» 
атты тақырыпта докторлық диссертациясын 
қорғады, монографиясын жариялап профессор 
атағына ие болады. 

Профессор С. Жолдасбайұлы 1978 жыл-
дан бері ғылыми ізденістерін педагогикалық 
қызметпен қатар алып келеді. 

1978-1980 жылдары қазіргі Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде, 
1980-2002 жылдары әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың тарих факультетінде ұстаздық 
қызметте болады. 2002 жылдан күні бүгінге 
дейін профессор С. Жолдасбайұлы Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы Қазақ-Түрік университетінде 
«Археология және этнология» кафедрасының 
меңгерушісі, одан кейін Университет жанындағы 
Археология ғылыми-зерттеу институтының ди-
ректоры қызметін атқарып келеді. Қазіргі күнде 
ортағасырлық Сығанақ қаласының орнында 
археологиялық қазба жұмыстарына ғылыми 
басшылық жасауда.

С. Жолдасбайұлының көп қырының бірі-
не – оның орта мектеп оқушылары мен 
елі міздің жоғары оқу орындарының сту-
дент теріне арналған «Қазақстан тарихы» оқу - 
лық  тарының авторы болуы жатады. Профессор 
С. Жолдасбайұлының бұл оқулықтары орыс 
және ұйғыр тілдерінде аударылған. Бүгінгі 
күнге дейін профессор С. Жолдасбайұлының 
ғылыми жұмыстарының саны 400-ден асады. 
Оның ішінде мектеп оқушылары мен ЖОО-
ның студенттеріне арналған Қазақстан тарихы  
бойынша жалпы саны 34 оқулық, оқу құралын, 
оқу-әдістемелек құралдарын және хрестоматия-
лар шығарған екен.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ тарих, архео-
логия және этнология факультетінің ұжымы 
профессор С.Жолдасбайұлын мерейтойымен 
құттықтай отыра, оған зор денсаулық, қажымас 
қайрат, таусылмас шабыт және отбасының 
амандығын тілейді.

Дайындаған: ҚР ҰҒА корр.мүшесі, тарих 
ғылымдарының докторы, әлФараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры Б.Б. Кәрібаев 
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2016 жылдың 3 мамырында әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті Тарих, археология және этнология 
факультетінің өнегелі ұстазы Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, тарих ғылымдарының докторы, профессоры  
Мадияр Елеуұлы – 70 жасқа толды. Факультеттің оқытушы-
профессорлық құрамы мен докторант, магистрант және бака-
лаврлар қауымы мерейтой иесін туған күнімен шын жүректен 
құттықтайды! 

Елеуұлы Мадияр 1946 жылы 3 мамырда Қызылорда об-
лысы Шиелі ауданындағы Еңбекші ауылында дүниеге келген. 
Еңбек жолын туған ауылында бастаған ол 1970 жылы С.М.  Ки-
ров атындағы Қазақтың мемлекеттік университетінің тарих 
факультетіне түсіп, оны 1975 жылы үздік дипломға бітірген. Ол 
1975-1976 жылдар аралығында Қызылорда облыстық тарихи-
өлкетану музейінде аға ғылыми қызметкер болып жұмыс 
атқарған. 1976-1999 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде лаборант, ассистент, аға 
оқытушы, доцент, докторант, ал 1999-2001 жылдар аралығында 
Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде архео-
логия және жалпы тарих кафедрасының меңгерушісі, 2001-
2002 жылдары Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінде археология, этнология және мұражай 
ici кафедрасының меңгерушісі, 2002-2008 жылдарда осы 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ЕҢБЕК СІҢІРГЕН 

ҚАЙРАТКЕРІ, ТАРИХ 
ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ 

ДОКТОРЫ,  
ПРОФЕССОР МАДИЯР 

ЕЛЕУОВ – 70 ЖАСТА!



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №2 (81). 2016418

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, тарих ғылымдарының докторы,  профессор Мадияр Елеуов – 70 жаста!

университеттің Археология ғылыми-зерттеу 
орталығының директоры, 2008 жылдан әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
археология және этнология кафедрасының про-
фессоры, «Археолог» Халықаралық ғылыми-
зерттеу орталығының  директоры.

М. Елеуов 1991 жылы археология мамандығы 
бойынша (07.00.06) тарих ғылымдарының кан-
дидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссерта - 
циясын белгілі археолог-ғалым К.М.  Байпақов-
тың жетекшілігімен, 1999 жылы докторлық дис-
сертациясын К.М. Байпақовтың кеңесшілігі мен 
қорғаған, профессор. М. Елеуұлы бұл күнде 
400-ден астам ғылыми мақаланың, бірқатар 
монографиялық еңбектердің авторы.

М. Елеуов елімізде археология ғылымының 
дамуына, археолог мамандарды даярлауға сүбелі 
үлесін қосып жүрген ұлағатты ұстаз, ол жоғары 
оқу орны студенттеріне арнап алғаш рет қазақ 
тілінде жазылған «Археологиялық зерттеулердің 
әдістері» атты оқу құралының авторы.

Профессор М. Елеуов қазақ жеріндегі 
отырықшы елді мекендер мен қалалардың 
пайда болуын, қалыптасуын және даму та-
рихын кеңінен зерттеп жүрген білікті маман, 
кәсіби археолог. Ол жүргізген ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының барысында Шу мен Талас 
өңірлерінде, Қаратауда, Сырдарияның орта 
ағысындағы бұрын ғылымға белгісіз болып кел-
ген 300-ге жуық ортағасырлық қалалар мен елді 
мекендер ашылып, ғылыми айналымға енді.

Профессор М. Елеуов Қазақ хандығына 
қа тысты аңыз-әңгімелерді, жер-су аттарын 
жинап, археологиялық ескерткіштерді, Қа-
зақ Хандығы тұсында өмір сүрген Шәрі мен 
Қойшыман қалашықтарын ашып, есепке 
алып, оларды ғылыми айналымға енгізген. 
Шәрі қалашығында қазба жүргізіп, оның Ке-
рей мен Жәнібек хандардың алғашқы орда-
сы болғандығын археологиялық материалдар 
негізінде тұжырымдап жүрген ғалым. 

Мадияр Елеуұлы Ұлы Жібек жолының 
Қазақстан арқылы өткен бөлігін және 
Қазақстанның ежелгі, ортағасырлық керуен 
жолдарын зерттеуші ғалымдардың бірі, оның 
жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде Оңтүстік 
Қазақстан мен Шу, Талас өңірлерi арқылы 
өткен бірқатар керуен жолдарының бағыттары 
анықталды.

Мадияр Елеуұлы еліміздің тарихи-мәдени 
ескерткіштерін есепке алу, қорғау және сақтау 
мәселесіне де қомақты үлес қосып жүрген 
зерттеуші, ол басқарған Археология ғылыми-
зерттеу орталығы 2001-2008 жылдар аралығында 
Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл об-
лыстарында кең көлемде археологиялық зерт-
теу жүргізіп, 1700-ге жуық археологиялық 
ескерткіштерді ашып, есепке алды. 2004 жылы 
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының 
және 2008 жылы Созақ ауданы Қарақұр ауылдық 
округінің археологиялық картасын баспадан 
шығарды. 

Қaзipгi күнде профессор Мадияр Елеуұлының 
жетекшілігімен ғалымдар Қызылорда, Оңтүстік 
Қазақстан және Жамбыл облыстарының жеке-
леген аудандарының археологиялық картасын 
даярлауда және Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі мен Мәдениет және 
спорт министрлігінің гранттары бойынша осы 
облыстардағы табиғи апаттан бұзылып жатқан 
ортағасырлық Тамды, Түймекент, Тастұмсық, 
Үтіртөбе қалаларында зерттеу жұмыстарын 
жүрізуде.

Профессор М. Елеуов Қазақстан Республи-
касы Білім және ғылым министрлігінің «Жоғары 
оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік 
грантының иeгepi (2009), «Қазақстанның еңбек 
cіңірген қайраткері» (2010).

Елеуұлы Мадияр факультет пен кафедраның 
түрлі іс-шараларына үзбей араласып жүретін 
белсенді азамат. Ол адамгершілігі мол, үлкенге 
ізетті, кішіге қайырымды, ой-өресі биік, ру-
хани байлығы мол, қарапайым да мейірімді 
ұстаз, отбасында сыйлы да қадірлі әке. 
Қазіргі күнде жұбайы Жанат Алтынбекқызы 
екеуі екі ұл, төрт қыз тәрбиелеп өсірген, ұл-
қыздарынан бірнеше немере сүйіп, солардың 
алғашқы жетістіктерін тамашалап отырған 
киелі қара шаңырақ. Оның отбасының барлық 
мүшелері жоғары оқу орындарын бітірген, өз 
мамандықтары бойынша әртүрлі салада еңбек 
етіп жүрген білікті мамандар.

Факультет ұжымы Мадияр Елеуұлын осы 
тамаша мерекесімен құттықтай отырып, зор 
денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашылық табыс, 
отбасына баянды бақыт, шаңырағына бақ-береке 
тілейміз. Алла ол кісіге немере-шөберелерінің 
қызығын көруге жазсын!!! 
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Үстіміздегі жылдың 1 мамырында – белгілі ғалым 

Тұрғанжан Әбеуұлы Төлебаев 60 жасқа толды. Ғұмырының 
осы бір белесінде ол отандық тарих ғылымына қомақты үлес 
қосып, шәкірт тәрбелеп, көптеген ғылыми еңбектердің авторы 
атанды. Сонымен қатар беделді отағасы, сыйлы да асқар таудай 
қамқор әке, сүйікті жар ретінде танылды.

1956 жылы дүниеге келген Тұрғанжан Әбеуұлы Төлебаев 
1962-1972 жылдар арасында Алматы облысының қазіргі Райым-
бек ауданындағы Құрметі орта мектебінде оқыған. 1972 жылы 
мектепті мақтау қағазымен аяқтап, Абай атындағы ҚазПИ-дің 
тарих факультетіне оқуға түсіп, оны 1976 жылы үздік дип-
ломмен және аспирантураға жолдамамен бітіріп шыққан. 
1976-1979 жылдарда ҚазКСР Оқу министрлігіне қарасты 
Ы.Алтынсарин атындағы Педагогика ғылымдары ғылыми 
зерттеу институтының тарих және география бөлімінде лабо-
рант, аға лаборант болып еңбек еткен. 1979 жылы қыркүйектен 
бастап, конкурстық негізде, Абай атындағы ҚазПИ-дің та-
рих факультетінің Жалпы тарих кафедрасының оқытушысы 
қызметіне қабылданады. Осы кафедрада 1987-1993 жылдары 
аға оқытушы, 1993-1997 жылдары доцент, 1992-1993 жылдары 
факультет деканының орынбасары қызметтерін атқарды. 1988 
жылы Мәскеудегі МГПИ-де білім жетілдіру курсынан өткен.

ТАРИХ 
ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ 

ДОКТОРЫ,  
ПРОФЕССОР 

ТҰРҒАНЖАН ӘБЕУҰЛЫ 
ТӨЛЕБАЕВ – 60 ЖАСТА!
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Тарих ғылымдарының докторы,  профессор Тұрғанжан Әбеуұлы Төлебаев – 60 жаста!

КСРО ҒА тарихы институтының бөлімше 
жетекшісі т.ғ.д., профессор Н.Е.Бекмаханованың 
ұсынысымен «ХІХ ғасырдың екінші жартысы 
мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның 
өңдеу өнеркәсібі» тақырыбында кандидаттық 
диссертация жазуға кірісті. Ғылыми жетекшісі 
сол кездегі ҚазКСР ҒА мүше-корреспонденті, 
Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және архео-
логия институтының бөлім меңгерушісі, т.ғ.д., 
профессор М.Х.Асылбеков болып бекітілді. 
Тақырыпты зерттеу барысында Қазақстанның, 
Өзбекстанның, КСРО-ның (Мәскеу мен Ленин-
градтағы) орталық мемлекеттік мұрағаттары мен 
кітапханаларында деректер жинау мақсатында 
жұмыс істейді. 1991 жылы 07.00.02 – СССР 
тарихы (кейін Отан тарихы Қазақстан Респу-
бликасы тарихы) мамандығы бойынша тарих 
ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін 
алу үшін диссертация қорғады. 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ол орта 
мектептерде тарихтан білім беру жүйесіне 
өзгерістер енгізу туралы мақалалар жариялады. 
Қазақстан Республикасы Білім министрлігінен 
орта мектептің 5-сыныбына арнап «Ежелгі 
дүние тарихы» оқулығын жазу туралы тапсыр-
ма түскен. Оны ойдағыдай атқару үшін, орта 
мектептің ерекшеліктерін зерделеу мақсатында 
Алматы қаласындағы А. Байтұрсынов атындағы 
гимназияның директоры қызметіне ауысты. Бұл 
қызметті 1994-1997 жылдары атқарды және сол 
кезеңдерде Ы.Алтынсарин атындағы ПҒЗИ-
дің орта білім стандарттарын, тарих пәнінің 
бағдарламаларын жасау жөніндегі жұмыстарына 
атсалысты. Мектепте жүріп оқулық жазып, оны 
ғылыми-әдістемелік сыннан (апробация) өткізді. 
Орта білім жүйесі, оны өзгерту мен жетілдіру 
жолдары туралы мақалалар жазып, ойларын 
мерзімді басылымдарда жариялап отырды.

1997-1998 жылдары аталған Қазақстан 
Рес публикасы Білім, денсаулық сақтау және 
мәдениет министрлігінің Білім комитетінің Бас 
маманы қызметін атқарды. Мұнда тарих, гео-
графия пәндерін оқыту мәселелеріне, әскери 
білім мекемелеріне тікелей жауап берді және 
Ақтөбе облысының білім басқармасы жұмысын 
үйлестіру, бағыттау, қадағалау міндеттерін 
атқарды. Министрлік Астана қаласына көшкен 
кезде ғылыми жұмыспен айналысу, докторлық 
диссертациясын аяқтау мақсатында 1998-2000 
жылдары Абай атындағы АлМУ-дың аға ғылыми 
қызметкері болып ауысты. 2000-2001 жылдары 

осы университеттің доценті, 2001-2002 жылда-
ры Д.А.Қонаев атындағы университеттің про-
ректоры қызметтерін атқарды. 

2002 жылы «Қазақстанға капитализм енуінің 
тарихнамасы (ХІХ ғ. ІІ жартысы – ХХ ғ. басы)» 
атты тақырыпта 07.00.09 – тарихнама, дерек-
тану және тарихи зерттеу әдістері мамандығы 
бойынша докторлық диссертацияны сәтті 
қорғап шықты. Сол жылдан бастап әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-да қызмет етіп келеді. 2002-
2003 жылдары Қазақстанның ежелгі және орта 
ғасырлар тарихы, 2003-2005 жылдары деректа-
ну және тарихнама кафедраларының доценті, 
ал 2005-2008 жылдары археология және этно-
логия кафедрасының меңгерушісі, 2008 жыл-
дан дүниежүзі тарихы, тарихнама және дерек-
тану кафедрасының профессоры қызметтерін 
атқарды.

Т.Ә. Төлебаев – өзінің ғылыми зерттеу 
бағыттары негізіндегі «Қазақстандағы капи-
талистік қатынастар туралы мәселені ғылыми 
негізде зерттеудің қалыптасуы», «Обрабатываю-
щая промышленность дореволюционного Ка-
захстана», «ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. басындағы 
Қазақстанның ауыл шаруашылығы мен өнер кә-
сі біндегі капиталистік қатынастар тарихнама-
сы», «Қазақстандағы капиталистік қатынас тар 
тарихнамасының кейбір мәселелері», «Қа-
зақстандағы капиталистік қатынастар тарих-
на ма сы ның дамуы», «ХІХ ғ. ІІ жартысы мен 
ХХ ғ. басындағы Қазақстанға капитализмнің 
енуінің тарихнамасы», «Қазақстандағы капита-
лизм: өткені мен бүгіні. Тарихнамалық аспект», 
«Обрабатывающая промышленность Турке-
станского края» және т.б. 11 монографиялық 
ең бектің, ЖОО-ның тарих факультеті студентте-
ріне арналған 7 оқу құралының, ҚР БжҒ ми-
нис трлігінің ұсынуымен үш рет басылып 
шығып, еліміздің орта мектептерінің 6 сынып-
тарында оқылып жатқан «Ежелгі дүние тари-
хы» оқулықтарының, 155-тен астам ғылыми 
мақалалардың авторы. 

«Қазақстан Республикасының ғылымын 
дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісімен, 
«Нұр Отан» партиясының Алғыс хатымен 
марапатталған, «Қазақстан Республикасы білім 
беру ісінің үздігі».

Тарих, археология және этнология факуль-
тетінің ұжымы Тұрғанжан Әбеуұлын 60 жасқа 
толған мерейтойымен құттықтайды. Ғалымға 
зор денсаулық, шығармашылық шабыт тілейді.
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1 апреля 2016 года состоялась VIII традиционная научно-ме-
тодическая конференция «Оразбаевские чтения» на тему «Ар-
хеология, этнология и музеология в системе современного выс-
шего образования», приуроченная к 25-летию Независимости 
Республики Казахстан. Организаторами конференции высту-
пили кафедра археологии, этнологии и музеологии факультета 
истории, археологии и этнологии Казахского национального 
университета имени аль-Фараби и Центральный Государствен-
ный музей Республики Казахстан. 

Особенностью данной конференции является то, что она 
уже переросла рамки чисто нашего факультета и университе-
та, и вот уже второй год проводится совместно с Центральным 
Государственным музеем Республики Казахстан. Данное об-
стоятельство вызвано тем, что научные сотрудники этого му-
зея, возглавляемого известным ученым, этнологом, теоретиком, 
профессором Нурсаном Алимбаем, по праву входят в первую 
тройку-пятерку научных коллективов республики, вносящих 
весомый вклад в развитие научных аспектов отечественной ар-
хеологии в эпоху бронзы и раннего железного века, раннего и 
позднего средневековья, этнологии (системы жизнедеятельно-
сти казахского этноса, хозяйственно-культурных типов духов-
ной и материальной культуры, прикладного искусства, терми-
нологии и пр.) и музеологии как ведущего музея республики.

Названная конференция, посвящена памяти  Абдулманапа 
Медеуовича Оразбаева – крупного ученого, археолога, педаго-
га,  одного из основателей современной казахстанской школы 
методики полевых археологических исследований, а также ка-
федры археологии, этнологии и музеологии Казахского нацио-
нального университета. Научная деятельность ученого на про-
тяжении всей его жизни была связана с историей материальной 
культуры племен эпохи бронзы и памятниками ранних кочев-
ников. В течение 45 лет научных исследований он возглавлял 
Северо-Казахстанскую (1954, 1960, 1961, 1964, 1965, 1967 гг.), 
Восточно-Казахстанскую (1958, 1985-1988 гг.),  Семипалатин-
скую (1989-1990 гг.) археологическую экспедиции, проводил 
полевые раскопки в Центральном (1957, 1961, 1962, 1963, 1972, 
1974 гг.) и Западном Казахстане (1968 г.). Им была разработана 
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периодизация памятников эпохи бронзы Север-
ного Казахстана; выделены три этапа в развитии 
андроновской культуры: федоровской, алакуль-
ский, а также замараевский, в которых он видел 
самостоятельные, своеобразные культуры.

В работе конференции приняли участие ар-
хеологи, этнографы, историки, культурологи, 
а также специалисты музейного дела и препо-
даватели высших учебных заведений Казахста-
на, Турции, России, Башкортостана, Молдовы, 
Украины, Азербайджана, Туркеменистана, Кыр-
гызстана и Узбекистана.

В пленарном заседании конференции высту-
пили восемь человек, в том числе Н. Алимбай, 
д.и.н., профессора  А.Б. Калыш,  А.Т. Толеуба-
ев, М. Елеуов. Выступающие подчеркнули роль 
А.М. Оразбаева  в развитии отечественной ар-
хеологической науки, в открытие первого в Ка-
захстане специализированной кафедры архео-
логии и этнографии, который был инициирован 
бывшим ректором нашего университета, выда-
ющимся ученым, академиком У.А. Жолдасбе-
ковым. Это же относится его вкладу в выпуске 
первой плеяды выпусников – археологов и эт-
нологов, докторов исторических наук, профес-
соров А.Т. Толеубаева, С.Е. Ажигали, М Елеуов, 
А.У. Тохтабая; кандидатов исторических наук 
С.  Жауымбаева, А.К. Акишева, Е. Смагулова, 
Ф.  Григорьева и др.

На секционных заседаниях конференции 
были обсуждены вопросы, касающиеся развития 
археологической науки в современном (постсо-
ветском) Казахстане и сопредельных странах; 
историографии этнологии; исследований поле-
вых археологических и этнологических матери-
алов; музейных коллекций как археологических, 
так и этнографических источников; памятнико-
ведения в археологическом, этнологическом  и 
музеологическом измерениях; научно-образова-
тельного пространства музея, а также проблемы 
консервации и реставрации музейных предметов 
и др.

Были представлены диалоговые площадки и 
для молодых ученых, исследователей не только 
из Алматы, но и других городов республики.

В рамках конференции состоялась выставка 
«Возрожденные свидетели прошлого», основной 
целью и задачами которой были экспонирование 

отреставрированных артефактов из фондовых 
археологических коллекций Центрального Госу-
дарственного музея Республики Казахстан, по-
каз методов лабораторной консервации и рестав-
рации артефактов (керамика, металл, камень), а 
также раскрытие многогранности и сложности 
работы реставраторов музея в деле возвращения 
к жизни культурных ценностей.

На выставке были представлены материалы 
археологических экспедиций (1947-1991 гг.), 
проведенных под руководством А.Х. Маргула-
на, М.К. Кадырбаева, А.М. Оразбаева, З. Сама-
шева, Э. Усмановой, Ж.   Курманкулова, а также 
археологических экспедиций ЦГМ Республики 
Казахстан и случайные находки. Это артефакты, 
прошедшие консервацию и реставрацию, – кера-
мические сосуды, котлы, предметы вооружения 
и орудия труда эпохи бронзы, раннего железного 
века и средневековья, документация, фиксирую-
щая процесс реставрации музейных артефактов 
(акты приема и выдачи, паспорта, протоколы за-
седаний Реставрационного Совета музея), а так-
же иллюстративный материал – фото предметов 
до и в процессе реставрации. Особое место на 
выставке заняли личные вещи и фотографии, 
рассказывающие о жизни и научной деятельно-
сти ученого Абдулманапа Оразбаева.

На заключительном заседании конференции 
была принята итоговая резолюция. В ней хоте-
лось бы отметить следующие важные моменты:

1. Ходатайствовать об открытии на факуль-
тете по истории, археологии и этнологии КазНУ 
имени аль-Фараби специальной аудитории име-
ни А.М. Оразбаева.

2. Обратить внимание на серьезные про-
блемы, связанные с сохранением и консервацией 
археологических памятников в Казахстане.

3. Создать общественный совет по изуче-
нию археологического наследия и исторических 
памятников Республики Казахстан.

4. Своевременно издавать книги и сборни-
ки материалов конференции по актуальным про-
блемам отечественной археологии, этнологии и 
музеологии.

5. Сформировать республиканский коорди-
национный совет по проблемам археологии, эт-
нологии и музеологии.
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