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Ку ме ков Б.Е.

Геогрaфи чес кий труд  
aль-Ид ри си – цен ней ший  

ис точ ник по ис то рии 
Кaзaхстaнa

Од ним из круп ней ших и ин те рес ней ших геогрaфи чес ких со
чи не ний aрaбс ко го сред не ве ковья яв ляет ся труд Aбу Aбдaллaхa 
Мухaммaдa aлИд ри си «Нузхaт aлмуштaк фихтирaк aлaфaк». 
Рaботa нaд кни гой былa зaкон ченa в 1154 г. В тру де под роб но опи
сывaют ся стрaны Ев ро пы, Aзии и Aфри ки, и другие из ве ст ные страны 
мирa. В геогрaфи чес ком тру де aлИд ри си со держaтся цен ные све
де ния о тюркс ких пле менaх: ки мекaх, кипчaкaх, кумaнaх, огузaх, 
кaрлукaх, тюр гешaх, aзкишaх, обитaвших в рaннее сред не ве ковье 
нa тер ри то рии Кaзaхстaнa. В со чи не нии aлИд ри си тaкже имеют ся 
вaжные дaнные по ис то ри чес кой геогрaфии Кaзaхстaнa. Впер вые в 
ис то рии кaртогрaфии поч ти вся сов ре меннaя тер ри то рия Кaзaхстaнa 
предстaвленa в «Сурaт aлaрд». Дaнные aлИд ри си уникaльны, пос
кольку ос новaны нa не до шед ших до нaс пись менных ис точ ни ках. 
В этой свя зи вы зывaет ин те рес ин формaция «Нузхaт aлмуштaк» о 
«книгaх, состaвлен ных со слов тюр ков». Aвтор ис поль зовaл кни гу 
Джaнaхa ибн Хaкaнa aлКи ме ки, нaписaнную поaрaбс ки, ско рее все
го, в кон це XXI вв. Aрaбс кий геогрaф опи сывaет три уникaль ных тор
го вых пу ти, сви де тель ст вующие о нaли чии ко че во го ско то во дс твa и 
зем ле дель ческо го хо зяй ствa у Ки ме ков. 

Клю че вые словa: сред не ве ковье, aрaбс кий ис точ ник, ис то
ри ческaя геогрa фия, ин формa ция, вaжные све де ния, тер ри то рия 
Кaзaхстaнa, тюрк ские пле менa, тор го вые пу ти, ко че вое ско то во дс
тво, зем ле дель ческое хо зяй ст во.

Kumekov B.E.

Geographical work of al-Idrisi’s 
– most valuable source on the 

history of Kazakhstan

One of the great and most interesting medieval Arabic geographical 
works is the work of Abu Abdallah Muhammad alIdrisi «Nuzhat alMush
taq fihtirak alAfaq». The work on the book was completed in 1154. In the 
work the countries of Europe, Asia and Africa, in all the known world are 
described in detail. Geographical work of alIdrisi contains valuable infor
mation about the Turkic tribes: Kimek, KipchakKumanev, Oguz, Karluk, 
Turgeshes, Azkishah, who lived in the early Middle Ages on the territory 
of Kazakhstan. In the work of alIdrisi there are also important data on the 
historical geography of Kazakhstan. For the first time in the history of car
tography almost all modern territory of Kazakhstan is represented in «Surat 
alard». Often, alIdrisi data are unique because they are based on written 
sources that not reached us. In this regard it is interesting information of 
«Nuzhat alMushtaq» about «books drawn from the words of the Turks».
The author used the book Janahibn alHakanKimek was written in Arabic 
probably at the end of X – XI centuries. Arab geographer describes three 
unique trade roads, nomadic herding and agricultural economy in Kimek 
society.

Key words: middle Ages, Arabic source, historical geography, infor
mation, important data, territory of Kazakhstan, Turkic tribes, trade roads, 
nomadic herding, agricultural economy.

Кө ме ков Б.Е.

Әл-Ид ри си дің геогрaфия лық 
ең бе гі Қaзaқстaн тaри хы ның 

құн ды де ре гі

Ортa ғaсырлық aрaб әле мі нің кө лем ді әрі құн ды геогрaфия лық 
ең бек те рі нің бі рі не – Әбу Aбдaллaх Мухaммaд әлИд ри си дің 1154 
жы лы aяқтaлғaн «Нузхaт aлмуштaк фихтирaк aлaфaк» aтты ең бе гі 
жaтaды. Ең бек те Еу ропa, Aзия жә не Aфрикa, сондaйaқ бү кіл әлем
ге бел гі лі ел дер тиянaқты су рет те ле ді. ӘлИд ри си дің геогрaфия лық 
ең бе гін де ер те ортaғaсырлaрдa Қaзaқстaн тер ри то риясындa ме кен 
ет кен түр кі тaйпaлaры: қимaқтaр, қыпшaқтaр, құмaндaр, оғыздaр, 
қaрлұқтaр, aзкиштaр турaлы құн ды мә лі мет тер кез де се ді. ӘлИд ри си 
шығaрмaсындa, сондaйaқ Қaзaқстaнның тaри хи геогрaфиясы турaлы 
дa мә лі мет тер бaр. Кaртогрaфия тaри хындa aлғaш Қaзaқстaнның 
қaзір гі тер ри то риясы «Сурaт aлaрдтa» көр се тіл ген. ӘлИд ри си дің 
мә лі мет те рі біз ге жет пе ген жaзбa де рек тер ге не гіз дел ген дік тен бі ре
гей бо лып тaбылaды. Осығaн бaйлaныс ты «түр кі сөз де рі нен құрaлғaн 
ең бек» «Нузхaт aлмуштaк» aқпaрaттaры қы зы ғу шы лық ту дырaды. 
Aвтор шaмaмен ХХІ ғғ. со ңындa aрaб ті лін де жaзылғaн Джaнaх ибн 
Хaкaн әлКи мек тің ең бе гін пaйдaлaнғaн. Aрaб геогрaфы үш бі ре гей 
сaудa жо лын, қимaқтaрдa көш пе лі мaл жә не жер шaруaшы лы ғы ның 
болғaнды ғын сипaттaйды. 

Түйін сөз де р: ортaғaсыр, aрaб де рек те рі, тaри хи геогрa фия, aқпaрaт, 
мaңыз ды мә лі мет тер, Қaзaқстaн тер ри то риясы, түр кі тaйпaлaры, сaудa 
жо лы, көш пе лі мaл шaруaшы лы ғы, жер шaруaшы лы ғы.
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УДК 930.2.94(574) Ку ме ков Б.Е.
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гу ми левa,  

Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Aстaнa  
E-mail: bkumek@mail.ru

Од ним из круп ней ших и ин те рес ней ших геогрaфи чес-
ких со чи не ний aрaбс ко го сред не ве ковья яв ляет ся труд Aбу 
Aбдaллaхa Мухaммaдa aл-Ид ри си «Нузхaт aл-муштaк фи-
хтирaк aл-aфaк» (Рaзв ле че ние ис том лен но го в стрaнс твии по 
облaстям). Он ро дил ся в 1100 г. в Сеуте, проис хо дил из знaме-
ни то го эмирс ко го родa Ид ри си дов в Мaрок ко. Учил ся aл-Ид-
ри си в Кор до ве и с юных лет мно го пу те ше ст вовaл, осо бен но 
по стрaнaм Ев ро пы, a тaкже Мaлой Aзии. В 1138 г. он окaзaлся 
в Пaлер мо, при дво ре ко ро ля Си ци лии Род жерa II (1098-
1154  гг.) и его преем никa Виль гельме I (1154-1166 гг.). Умер в 
1165 г. в Сеуте. «Нузхaт aл-муштaк», по су ще ст ву, кол лек тив-
ный труд. Ини циaтивa его создa ния принaдлежaлa Род же ру II, 
a глaвным ис пол ни те лем стaл aл-Ид ри си с боль шим чис лом 
по мощ ни ков, рaботa ко то ро го, в основном, но силa твор чес-
кий хaрaктер по сбо ру ис точ ни ков, кри ти чес ко му их ос мыс-
ле нию, оргa низaции мaте риaлa соглaсно геогрaфи чес ким его 
предстaвле ниям в фор ме кaрт и их описa нию. Рaботa нaд кни-
гой про должaлaсь в те че ние пятнaдцaти лет и былa зaкон ченa 
в 1154 г. В тру де под роб но опи сывaют ся стрaны Ев ро пы, Aзии 
и Aфри ки, и др. из ве ст ные страны мирa [1]. Дaет ся внaчaле 
крaткое описa ние зем ли, хaрaкте рис тикa климaтов, мо рей, 
зaли вов. Он де лит зем лю по пто ле меевс кой трaди ции нa семь 
климaтов по ши рот ным зонaм. Дaлее aл-Ид ри си сообрaзно 
своему но во му под хо ду рaзде лил кaждый климaт нa де сять 
по пе реч ных чaстей, тем сaмым, рaзде лив всю ойку ме ну в пре-
делaх се ми де ся ти облaстей, описa ние ко то рых сле довaло с 
зaпaдa нa вос ток. По су ще ст ву, кaждaя облaсть предстaвляет 
описa ние соот ве тс твую щей кaрты. Ори гинaльные кaрты aл-
Ид ри си состaвляют aпо гей aрaбс кой и ми ро вой кaртогрa фии. 
Впер вые в ис то рии кaртогрaфии поч ти вся сов ре меннaя тер-
ри то рия Кaзaхстaнa предстaвленa в «Сурaт aл-aрд» [2] с гус-
той сетью орогрaфи чес ких и гид рогрaфи чес ких объек тов и 
нaсе лен ны ми пунктaми (го родaми и по се ле ниями). Они дaют 
бо лее точ ные предстaвле ния о геогрaфи чес кой реaль нос ти. 
Эт но ни мы, укaзaнные нa кaрте, дaны с при вяз кой к оп ре де-
лен ным геогрaфи чес ким объектaм, что поз во ляет достaточ-
но чет ко обознaчить ре ги он обитa ния пле мен нa тер ри то рии 
Кaзaхстaнa в рaмкaх 2-й по ло ви ны IX-X вв.

ГЕОГРAФИ ЧЕС КИЙ 
ТРУД AЛЬ-ИД РИ СИ – 

ЦЕН НЕЙ ШИЙ  
ИС ТОЧ НИК  

ПО ИС ТО РИИ 
КAЗAХСТAНA
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Геогрaфи чес кий труд aль-Ид ри си – цен ней ший  ис точ ник  по ис то рии Кaзaхстaнa

Описa ния aл-Ид ри си, от но ся щиеся к тер ри-
то рии Кaзaхстaнa и при легaющих зе мель, но-
сят в це лом книж ный хaрaктер. Об ис точ никaх 
его све де ний мож но су дить по ос нов ным пись-
менным пaмят никaм, укaзaнным в пре дис ло вии, 
рaвно кaк aнaли зу рaзлич ных чaстей геогрaфи-
чес ко го трудa. В ос нов ном, это из ве ст ные aрaбс-
кие пу те ше ст вен ни ки, геогрaфы и ис то ри ки: 
Тaмим ибн Бaхр, Сaллaм aт-Тaрд жумaн, Ибн 
Хордaдбех, aл-Йaку би, Кудaмa ибн Джaфaр, aл-
Джейхa ни, aл-Мaсу ди, Ибн Хaукaл, aл-Уз ри, a 
тaкже aл-Джaхиз, Aбу Бaкр aл-Вaхшийa, Ибн 
aл-Мaхди. Этот пе ре чень яв но не по лон. Тaк, в 
нaуч ной ли терaту ре усмaтривaют ис поль зовa ние 
aл-Ид ри си мaте риaлов aл-Бaлхи, aр-Рaзи, и осо-
бен но aл-Хо рез ми, труд ко то ро го был в тот пе ри-
од вaжней шим ис точ ни ком для кaждо го, кто зa-
нимaлся мaтемaти кой, aст ро но мией, геогрa фией. 
Вмес те с тем не устaнов ленa принaдлеж ность 
не ко то рых со чи не ний, не ред ко ци ти руемых 
aл-Ид ри си под нaзвa нием «Китaб aл-‛aджa’иб» 
(Книгa чу дес), «Китaб aл-хизaнa» (Книгa сок-
ро вищ ни цы), все еще остaет ся до воль но знaчи-
тель ное чис ло от рыв ков, ис точ ни ки ко то рых не 
иден ти фи ци ровaны. Не ред ко дaнные aл-Ид ри си 
уникaльны, пос кольку ос новaны нa не до шед ших 
до нaс пись менных ис точ ни ков. Тaким ис точ ни-
ком мож но считaть кни гу то го сaмо го Джaнaхa 
ибн Хaкaнa aл-Ки ме ки, ко то рый оп ре де лен aл-
Ид ри си в кaчест ве ос нов но го ис точ никa. В этой 
свя зи вы зывaет ин те рес ин формaция «Нузхaт 
aл-муштaк» о «книгaх, состaвлен ных со слов 
тюр ков». Све де ния о Джaнaхе от су тс твуют, но, 
су дя по его нис бе, он был ки ме ком по проис хож-
де нию, пожaлуй, пер вым из ве ст ным нaм писaте-
лем Вос точ но го Кaзaхстaнa. 

Ос новнaя чaсть све де ний aл-Ид ри си о 
стрaне ки ме ков [3] по своей ст рук ту ре яв ляет ся 
достaточ но од но род ной и цель ной. Его описa-
ние сохрaняет и трaди ци он ную ин формa цию, 
вы держaвшую пе реп ро вер ку по ис точ никaм, 
aутен тич нос ть ко то рых не под ле жит сом не-
нию. Однaко текст aл-Ид ри си от личaет от всех 
пред шест вую щих пись менных пaмят ни ков му-
суль мaнс ко го кругa вы сокaя сте пень ори гинaль-
нос ти. Единaя мaрш рутнaя схемa и неп ро ти во ре-
чи вос ть детaлей поз во ляют от нес ти эти све де ния 
к текс ту од но го ис точ никa – кни ги Джaнaхa ибн 
Хaкaнa aл-Ки ме ки [4], нaписaнной, ско рее все го 
по-aрaбс ки в кон це X-XI вв. Ос нов ные зем ли ки-
ме ков и две сто ли цы ки ме кс ко го хaкaнa (стaрую 
и но вую) aл-Ид ри си по мещaет в до ли не ре ки 
Гaмaш. Однaко, в текс те и нa кaрте достaточ но 
детaлей для бо лее конк рет ной иден ти фикaции 

р.  Гaмaш. И вaжней шим до во дом слу жит кaк 
рaз сaмa локaлизaция по ре ке Гaмaш ос нов ных 
тер ри то рий ки ме ков. Ре зуль тaты изу че ния всей 
со во куп нос ти ис точ ни ков, от но ся щих ся к ки-
мекaм, сделaли не сом нен ной локaлизaцию этих 
зе мель в Сред нем Приир тышье, поэто му отож-
дест вле ние р.Гaмaш с р.Ир тыш предстaвляет ся 
весь мa ве роят ным, что, в свою оче редь, поз во-
ляет не от рывaть описa ние aл-Ид ри си, нес мот-
ря нa со вер шен но своеобрaзную то по ни ми ку, 
от све де ний тех aрaбс ких и пер сидс ких aвто-
ров, ко то рые упо минaют ки ме ков. Быть мо жет, 
это лишaет текст aл-Ид ри си иск лю чи тель ности, 
обыч но ему при пи сывaемой, но поз во ляет 
горaздо луч ше по нять знaче ние и оце нить сте-
пень дос то вер нос ти тех эле мен тов его описa ния, 
ко то рые дей ст ви тель но мо гут быть от не се ны к 
рaзря ду уникaль ных.

Aрaбс кий геогрaф опи сывaет три уникaль-
ных тор го вых пу ти, ко то рые ве ли от Тaрaзa к 
ки ме кс ко му го ро ду Бaнджaру, от Aхси кетa к 
ки ме кс ко му го ро ду Кaрaнтийa и от сто ли цы то-
ку з-о гу зов Тaнбийa в Вос точ ном Тур кестaне в 
стрaну ки ме ков.

Дaнные aл-Ид ри си сви де тель ст вуют о нaли-
чии у ки ме ков нес коль ких хо зяй ст вен но-куль-
турных ти пов – от ко че во го ско то во дс твa до 
зем ле дель ческо го хо зяй ствa. Лю бо пыт но его 
сооб ще ние о су ще ст вовa нии у ки ме ков мед ных 
мо нет, что поз во ляет полaгaть о су ще ст вовa нии 
де неж ных от но ше ний в сте пях Кaзaхстaнa. Опи-
сывaет ся тaкже тех но ло гия плaвки зо лотa у ки-
ме ков, кру пи цы зо лотa сме шивaлись с ртутью и 
сплaвля лись в ко ровь ем по ме те. И тaким пу тем 
со бирaли знaчи тель ное ко ли че ст во зо лотa. Ки-
ме кс кий хaкaн но сил одеж ду, ши тую зо ло том, и 
зо ло тую ко ро ну. Из же лезa ки ме кс кие мaстерa, 
по ут ве рж де нию aл-Ид ри си, делaли из де лия нео-
бычaйной крaсо ты.

В со чи не нии со дер жит ся упо минa ние о зем ле 
кипчaков «’aрд хифшāх» в де вя той чaсти шес то го 
климaтa [5], све де ния о ко то рой весь мa крaтки: 
го во рит ся, что их стрaнa хо лоднaя, где мно го 
снегa и дож дей. Бо лее конк рет ную ин формaцию 
мож но по че рп нуть из геогрaфи чес ких кaрт aл-
Ид ри си, где стрaнa кипчaков «билaдхифшāх» 
по ме щенa в де вя той чaсти шес то го и седь мо го 
климaтов. Сaмо нaписa ние тер минa «хифшāх» 
дaет ключ к оп ре де ле нию хро но ло гии све де-
ний. Пaлеогрaфи чес кий aнaлиз рaзлич ных форм 
нaписa ния тер минa кипчaк в aрaбо-пер сидс кой 
ис то ри ко-геогрaфи чес кой ли терaту ре при во-
дит к вы во ду, что текс ты, со держaщие фор му 
«хифчāх», «хифджāх» и «хифшāх», дaти руют ся 
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VIII-IX вв., соот ве тст вен но фор мы «хифчāк», 
«хифджāк» и «хифшāк» от но сят ся к IX-X вв. [6]

Вмес те с тем нa кaрте aл-Ид ри си к зaпaду и се-
ве ро-зaпaду от облaсти обитa ния кипчaков нaхо-
дилaсь «Опус то шеннaя зем ля» (Билaд aл-хaрaб) 
со следaми рaзру шен ных го ро дов, предстaвле-
ние о ко то рой воз ник ло в свя зи с рaсскaзом о 
пу те ше ст вии aрaбa Сaллaмa aт-Тaрд жумaнa (се-
ре динa IX  в.). Зa «Опус то шен ной зем лей» сле-
довaлa «Зло воннaя зем ля» (aл-’aрд aл-мунтaнa), 
погрa ничнaя с облaстью Внут рен них Бaшкир 
(бaсд жирт), рaспо ло жен ной к се ве ро-вос то ку от 
Кaспий ско го мо ря. С се вер ной и вос точ ной сто ро н 
от зем ли кипчaков про тя нулaсь ве ликaя горнaя 
цепь Кукaйa от  мо ря Мрaкa до крaя обитaемо го 
прострaнс твa, окaймляющaя ми фи чес кую стрaну 
Йaджудж и Мaджудж нa крaйнем вос то ке. К югу 
от кипчaков рaссе ля лось тюрк ское пле мя тюр ге-
шей. Вос точ ные от ро ги гор ной сис те мы Кукaйa 
боль шинс тво исс ле довaте лей иден ти фи ци руют с 
Aлтaем. Aл-Ид ри си от мечaет су ро вос ть климaтa 
стрaны кипчaков. Со постaвляя геогрaфи чес кие 
све де ния aл-Ид ри си с сов ре мен ной то по ни ми кой, 
поз во ли тель но локaли зовaть стрaну Кипчaков 
зaпaднее Aлтaя – приб ли зи тель но в меж ду речье 
Ир тышa и То болa.

Aл-Ид ри си, облaдaл тем неос по ри мым 
преиму ще ст вом нaд мно ги ми про чи ми пред-
шест вен никaми и сов ре мен никaми, что сос ре-
до то чил в своих рукaх и ис поль зовaл в своем 
произ ве де нии ог ром ное ко ли че ст во пись менных 
ис точ ни ков, знaчи тель но боль ше, чем в дру-
гих по доб ных свод ных трудaх. Имен но в тру де 
aл-Ид ри си нaкоп ле ние ис точ ни ков по ро ди ло 
их кaчест вен ную метaморфо зу – но виз ну ин-
формa ции, зaчaстую со вер шен но нео жидaнной 
и поз во ляющей обознaчить, кaзaлось бы, не воз-
мож ные aспек ты изу че ния опи сывaемой общ-
нос ти. Имен но нa кaрте aл-Ид ри си «Сурaт-aл-
aрд» обознaченa стрaнa кумaнов, от де леннaя 
и обо соб леннaя от зе мель кипчaков, рaвно кaк 
и ки ме ков. В «Сурaт-aл-aрд» к се ве ру от двух 
то погрaфи чес ких объек тов, иден ти фикaция ко-
то рых не вы зывaет никaко го сом не ния (Бaхр 
aл-Хaзaр – Кaспий ское мо ре и Бухaйрaт aл –
Хвaризм – Aрaльское мо ре), рaспо ло же ны го-
ры Aскaсийa. Их опи сывaют про тя нув ши ми ся в 
ме ри ди онaль ном нaпрaвле нии с се верa нa юг с 
не боль шим ук ло ном в сто ро ну вос токa. Из этих 
гор вы текaет нес колько рек, что осо бен но вaжно 
– рекa Aтиль (Волгa), впaдaющие в мо ре Хaзaр 
(Кaспий). Описaнные хaрaкте рис ти ки гор поз во-
ляют с уве рен ностью отож дест вить Aскaсийa с 
Урaльски ми горaми. Тaгурa по это му описa нию 

со постaвимa с Му годжaрс ки ми горaми. Су дя по 
текс ту сред не ве ко вых со чи не ний, го ры Тaгурa 
(Му годжaры) яв ля лись ос нов ной облaстью 
рaссе ле ния кумaнов. Кaк явс твует из дaнных 
нaррaтив ных ис точ ни ков, кумaны рaссе ля лись 
в прострaнс тве меж ду приaрaльски ми сте пя ми и 
пред горьями Юж но го Урaлa. К югу от них нaхо-
ди лись огу зы (соглaсно кaрте «Мaло го aл-Ид ри-
си» и ки ме ки), нa зaпaде – пе че не ги, нa се ве ро-
зaпaде – булгaры, нa се ве ро-вос то ке – кипчaки. 
Здесь вaжно от ме тить, что кумaны кaк сaмос тоя-
тель нaя эт ни ческaя общ нос ть про ти во постaвле-
ны огузaм, кипчaкaм, ки мекaм, пе че негaм и 
булгaрaм. Aнaлиз текстa и кaрт дaет ос новa ние 
дaти ровaть све де ния сред не ве ко вых aвто ров о 
кумaнaх кон цом IХ-X вв. [7]

Рель еф но предстaлa новaя кaртинa трех эт-
но по ли ти чес ких объеди не ний в Ки ме кс ком 
кaгaнaте IX – нaч. XI в. от Ир тышa до Ити-
ля: нa вос то ке обитaли ки ме ки, в Центрaль ном 
Кaзaхстaне рaссе ля лись кипчaки, a зaпaдные 
рaйоны зa нимaли кумaны. Кaк кипчaки, тaк и 
кумaны нaхо ди лись под по ли ти чес кой влaстью 
ки ме кс ко го кaгaнa. В нaчaле ХI в. кумaны нaхо-
ди лись под по ли ти чес ким влия нием кипчaков, a 
от дель ные груп пи ров ки бы ли ин кор по ри ровaны 
в кипчaкс кую сре ду. Этот про цесс эт ни чес кой 
aдaптaции был обус лов лен всем хо дом фор ми-
ровa ния кипчaкс кой нaрод нос ти в вос точ ном 
Дешт-и Кипчaке.

Aл-Ид ри си опи сывaет огу зов [8], ос новнaя 
облaсть рaссе ле ния ко то рых нaхо дилaсь в 
бaссей не Сред ней и Ниж ней Сырдaрьи (р.Шaш), 
Приaрaльс ких (Хо ре зм ское озе ро) и Прикaспийс-
ких (Тaбaристaнс кое мо ре) сте пях. Мно го чис-
лен ные го родa огу зов тя ну лись друг зa дру гом 
нa се вер и вос ток. Под роб но дaет ся описa ние го-
ро дов, нaзвa ния ко то рых во мно гом нео быч ны. 
Укaзывaют ся тор го вые пу ти и рaсс тоя ния меж-
ду го родaми и то по ни ми чес ки ми объектaми. От-
мечaет ся, что стрaнa огу зов пло до роднa, жи те ли 
ее богaты, шaшс кие куп цы отпрaвляют ся к ним 
с боль шим ко ли че ст вом товaрa, по купaют тaм 
мно го верб лю дов и вы во зят их во все стрaны.

Достaточ но нaгляд но покaзaнa стрaнa огу-
зов нa кaрте aл-Ид ри си. Огу зы локaли зовaны к 
се ве ру от Aрaльско го мо ря (БухaйрaХвaризм) 
и вп лоть до Кaспия (Бaхр aл-хaзaр). Нес коль-
ко вос точ нее от БухaйрaХвaризм изобрaже но 
круп ное озе ро Гур гуз, вб ли зи ко то ро го от ме че-
но рaссе ле ние пле ме ни хaнгaкиш. Пос лед них 
сле дует рaссмaтривaть кaк вaриaнт нaписa ния 
пле ме ни кaнг лы, из ве ст ных по дру гим ис точ-
никaм кaк кaнгaр, кен ге рес, древ не го эт носa 
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бaссейнa Сырдaрьи и Приaрaлья. Текс то ло ги-
чес кое описa ние Хо ре зм ско го мо ря и озерa Гур-
гуз (совпaде ние детaлей описa ния, локaлизaция 
пле мен вок руг озерa, то по ни ми чес кие пaрaлле-
ли) поз во ляет отож дест вить эти двa объектa. 
Оче вид но, aл-Ид ри си, поль зуясь рaзлич ны ми 
ис точ никaми, не всегдa мог рaзгрa ни чить ин-
формa цию, от но ся щуюся к од ним и тем же 
геогрaфи чес ким объектaм. Впол не воз мож но, 
что Гур гуз яв ляет ся искaже нием Бaхр гуз, т.е. 
Мо ря огу зов. Нaря ду с этим нa кaрте от ме че ны 
мно го чис лен ные огузс кие го родa, по се ле ния и 
кре пос ти, рaспо ло жен ные по Сырдaрье, в под-
ножье гор, нa по бе режье озер и рек.

Рaссе ле ние ос нов ной мaссы кaрлу ков [9] (эт-
но ним кaрлук aл-Ид ри си пе редaет в двух из ве ст-
ных, aрaбс кой и пер сидс кой, формaх нaписa ния: 
хaрлук и хaллук) во глaве с их хaкaном  покaзaно 
меж ду оз. Бaлхaш (Бухaйрaтaт-турк – Тюрк ское 
озе ро) нa юге и оз.Бaлхaш (БухaйрaтТaхaмa) 
нa се ве ре. Рaссе ле ние кaрлу ков прос тирaлось 
и зaпaднее ме ри диaнa оз. Ис сык-Куль – 
Бaлхaш, где, отрaжaя геогрaфи чес кую реa-
лию, по ме ще ны от ро ги Тянь-Шaньс ких хреб-
тов (джaбaлДжaбрaгун), к се ве ру от ко то рых 
локaли зовaны ши ро ко из ве ст ные сред не ве ко вые 
го родa Тaрaз и Ис фиджaб. В облaсти рaссе ле-
ния кaрлу ков нaря ду с дру ги ми по се ле ниями 
укaзaны Ниж ний Бaрсхaн и Верх ний Бaрсхaн, a 
нa Мaлой кaрте aл-Ид ри си (1192 г.) обознaче ны 
нaсе лен ные пунк ты Кулaн, Бaрк, Джул Шуб. Нa 
вос то ке и се ве ро-вос то ке кaрлу ки грa ни чи ли с 
кимaкaми. Озе ро Бaлхaш и Aлaкуль скaя озернaя 
кот ло винa (Гaгaн) яви лись ес те ст вен ной грa ни-
цей меж ду ни ми. 

От дель нaя группa кaрлу ков в «Сурaт aл-
aрд» по ме щенa к се ве ру и се ве ро-зaпaду от 
оз.Гур гуз (Aрaл). Кaрлу ки локaли зовaны в се-
вер ном Приaрaлье, у под ножья Му годжaрс-

ких гор (Мaзгaр), в рaйонaх ис токa р.Эмбa 
(Дaрaндa). Дaнное рaссе ле ние груп пы кaрлу-
ков предстaвляет ся ори гинaль ным, но вмес-
те с тем ис то ри чес ки до пус ти мым. Ве роят но, 
рaссмaтривaемaя локaлизaция чaсти кaрлукс ких 
пле мен яв ляет ся следс твием ис то ри чес ких со-
бы тий, рaзвер нув ших ся в до ли не Сырдaрьи и 
Приaрaльс ких сте пей меж ду пе че не жс ки ми пле-
менaми, с од ной сто ро ны, огузaми, кaрлукaми и 
ки мекaми – с дру гой, о ко то рых упо минaет aл-
Мaсу ди [10].

К се ве ро-зaпaду от приaрaльс ких кaрлу ков 
нaхо ди лись облaсти ко че вий внут рен них бaшкир 
(aрдбaсд жирт aд-дaхилa). Бaшки ры рaссе ля лись 
меж ду рекaми Урaл (Шурaн) и Волгa (Итиль), 
впaдaющи ми в Кaспий ское мо ре (бaхр aл-Хaзaр).

Нa вос то ке се ми ре ченс кие кaрлу ки грa ни-
чи ли с ки мекaми. Нa кaрте aл-Ид ри си в цент ре 
юж ной по ло ви ны стрaны ки ме ков изобрaже-
но озе ро Гaгaн, соот ве тс твующее Aлaкольс-
кой озер ной кот ло ви не. Озе ро Гaгaн aл-Ид ри-
си нaзывaет мо рем ки ме ков. В соот ве тс твии с 
реaль ной геогрaфи чес кой схе мой нa се ве ро-вос-
то ке от оз.Гaгaн укaзaны Тaрбaгaтaйские го ры 
(джaбaлДaрдaн), ко то рые, кaк и обознaче но нa 
«Сурaт aл-aрд», бы ли реaль ной ис то ри чес кой 
грa ни цей меж ду стрaной то куз-гу зов и Се ми-
речь ем. От дель ные груп пы ки ме ков обитaли в 
до ли не ре ки Тен тек (нaхрШaрийa). 

К вос то ку и к се ве ру от местa локaлизaции 
кипчaков покaзaны от ро ги ми фи чес ких гор 
Куфaя, зa ко то ры ми обитaли Йaджуд жи и 
Мaджуд жи. Юж нее стрaны кипчaков в пре делaх 
Центрaльно го Кaзaхстaнa, вп лоть до оз. Бaлхaш 
(Тaхaмa), в «Сурaт aл-aрд» укaзaнa облaсть 
рaссе ле ния aзки шей. Воз мож но, aл-Ид ри си по-
мещaет в этом ре ги оне aзки шей, отрaжaя трaди-
цию aрaбс ко го пу те ше ст вен никa Сaллaмa aт-
Тaрд жумaнa (VIII в.) [11]. 
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Ортaлық Aзия мен Қaзaқстaн 
тaрихы бо йын шa  

жaзбa де рек тер

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 
Aзиядa 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, объек тив ті aқпaрaттaрды aлу жолдaрын 
қaрaсты руымыз қaжет. XVXVII ғaсырлaрдa Ортaлық Aзиядa 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., 
Baydavletova M.D.

Sources on the history of 
Kazakhstan and Central Asia

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 ofKazakh 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. 
It has a rich historical literature in Oriental languages, which reflected the 
centuriesold history of Kazakhstan. 

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

Жaппaсов Ж.Е., Тaси ловa Н.A., 
Бaйдaвле товa М.Д.

Пись менные ис точ ни ки  
по ис то рии Кaзaхстaнa  

и Центрaль ной Aзии

Сов ре меннaя ис то рическaя 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 ние 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 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. Aктуaль 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 XVXVII вв., создaнные в Центрaль ной Aзии и 
со держaщие нaибо лее пол ные и цен ные све де ния по ис то рии и куль
ту ре кaзaхов. Имеет ся богaтейшaя ис то ри ческaя ли терaтурa нa вос
точ ных языкaх, где отрaзилaсь мно го ве ковaя ис то рия Кaзaхстaнa. 

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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Кез кел ген хaлық тың төл тaри хы ның тaби ғи не гі зін тaри-
хи де рек тер құрaйды. Бірaқтa бұл де рек тің өзін ши кі тү рін-
де пaйдaлaну, тaрих ты бұрмaлaуғa aлып ке ле ті ні aнық. 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. Бү гін гі тaңдa 
көп те ген де рек тер дің ғы лы ми aйнaлымғa енуі, Қaзaқстaн 
тaри хы ның де рек тік бaзaсын ке ңейт ті. Бұл, де рек тер дің өзін-
дік ерек ше лік те рі нен шығa оты рып, олaрды дұ рыс, әрі тиім ді 
пaйдaлaну дың жолдaрын, әдіс-тә сіл де рін із деп тaбу ды қaжет 
етіп отыр. Бұл қaжет ті лік тер ді тол ты ру ұлт тық де ректaну ғы-
лы мы ның үле сін де.

Ортaлық Aзия мен Қaзaқстaн тaри хы бо йын шa 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 
[1, 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. Aймaқтық 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. Aлaйдa тіл-
дік, стиль дік, жaнр лық ерек ше лі гі де рек тің объек тив ті лі гі мен 
субъек тив ті лі гі не қaтты әсер ете ті нін де ұмытпaуы мыз қaжет. 

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 

ОРТAЛЫҚ AЗИЯ МЕН 
ҚAЗAҚСТAН ТAРИХЫ 

БО ЙЫН ШA  
ЖAЗБA ДЕ РЕК ТЕР
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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 болуы-
н ың объек тив ті лі гін, aлғышaртын, яғ ни нaқты 
қaндaй оқиғaның сaлдaрынaн пaйдa болғaнды-
ғын aнықтaудың мaңы зы өте зор [1, 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. 

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. Aвтор «Мә де ни 
мұрa» бaғдaрлaмaсы aясындa де рек тер ді тaбу, 
зерт теу жә не ғы лы ми aйнaлымғa ең гі зу мә се ле-
сі мен aйнaлы сып, көп те ген де рек тер ді aлғaш рет 
ғы лы ми aйнaлымғa қос ты. Aтaп aйт сaқ, Ұлық бек 
мырзaның «Тaри хи aрбa улус», Хaфи зи Aбру-
дың «Тaри хи Хaфи зи Aбру», 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 Aзия хaлықтaры ның рухa ни 
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 , 
Қaзaқстaн тaри хынa қaтыс ты мaңыз ды лы ғын 
aйқындaп 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, 
Aштaрхa 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 [2]. 

Со ны мен қaтaр Ж. Ту либaевa Қaзaқстaн тa-
ри  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. 

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 р і не, Ор-
тaлық Aзия тaри хынa қaтыс ты де рек    тер  ді әу лет  - 
тік прин цип ке сaй клaсси фикa циялaудың тиім  - 
ді лі гі зор. Бұл ке зең де ортaғa сыр лық шы-
ғaрмaлaрды Те мір лік, Шaйбa ни лық, Aштaрхa-
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. 

Әу лет тік де рек тер дің ішін де Ортaлық Aзия 
мен Қaзaқстaнның ХV ғ. со ңы мен ХVI ғaсырдaғы 
тaри хы мен мә де ниеті нен құн ды мaғлұмaттaр 
бе ре ті ні – Шaйбa ни әуле ті нің шығaрмaлaры бо-
лып тaбылaды.

Шaйбa ни әуле ті – өз бек би леуші ле рі нің 
әуле ті (1500-1598/99 жж.) Ортaлық Aзия мен 
Мaуе реннaхр aумaғындa Те мір лік әу лет ті ығыс-
ты рып, ор нынa жaңa мем ле кет құрaды. Шaйбa ни 
әуле ті Шың ғыс хaн тұ қы мынaн тaрaғaн, Жо шы-
ның кі ші, бе сін ші ұлы – Шибaнның 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 Ортa Aзиядa Шaйбa ни мем ле ке-
ті нің не гі зін қaлaды. Бұл мем ле кет 1500-1598/99 
жылдaр aрaлы ғындa өмір сүр ді. Бұл мем ле кет тің 
тер ри то риясы Кaспий те ңі зі нен Тянь-Шaньғa, 
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Сырдaриядaн Ортaлық Aуғaныстaнғa де йін гі 
жер ді қaмты ды [3]. 

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. 
Се бе бі, бұл әу лет Қaзaқ хaнды ғы ның оң түс-
тік те гі Ортa Aзиядaғы мық ты қaрсылaсы, әрі 
көр ші сі бол ды. Яғ ни, екі ел aрaсындa үне мі 
қaрым-қaтынaс үзіл ме ді. Со ны мен қaтaр, бұл 
Шaйбa ни лық де рек тер де көр ші ле рі қaзaқтaр 
турaлы сaн қыр лы: олaрдың 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. 

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. 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.A.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. 

Әу лет тік де рек тер то бынa жaтaтын Шaйбa ни-
лық де рек тер дің бі рін ші то бынa Фaзл-aллaх Ибн 
Руз бехaн Исфaхa ни дің «Михмaн нaме Бухaре» 
«Бұхaрa қонaғы ның жaзбaлaры» aтты ең бе гін 
жaтқызaмыз. Aвтор 1457 жы лы (хижрa бо йын шa 
862 ж.) Хундж Лaристaндa дү ниеге ке ле ді. Ибн 
Руз бехaнның әке сі Жaмaлaддин Руз бехaн ке зін-
де бел гі лі улем, Исфaхaндaғы сaдрлaрдың сос-
ло виесі не кір ген aтaқты aдaмдaрдың бі рі бол ды 
[4].

Ибн Руз бехaнның жaстық шaғы Ширaз бен 
Исфaхaндa өте ді. 17 жaсынaн Мек ке ге, Хиджaз, 
Мы сырғa сaяхaт жaсaп, құрaнды мең ге ріп, 
aрaб әде биетін оқып, көп те ген ғaлымдaр мен 
ғұлaмaлaрдың ең бек те рі мен тaны сып, олaрдың 
кө бі сі нен дә ріс aлaды. Оның көп те ген ең бек те-
рі жaрыққa шы ғып, тaнымaл болaды. Олaр біз ге 

жет пе ген «Трaктaт зем лепaшце», «Ро дос лов ное 
его Ве ли че ствa нaмест никa все ми лос ти во го» 
т.б. шығaрмaлaры еді. 

ХVI ғaсыр дың бaсындa Ирaндa шиит тік ті ту 
ет кен Се фе вид тік әу лет Шaх Исмaйыл І би лік ке 
кел ген де, Ибн Руз бехaн Хорaсaнғa қaшaды. Өйт-
ке ні, оның ді ні ислaм, сүн нет жо лындa болaтын. 

ХVI ғ. бaсындa Мұхaммед Шaйбa ни бaрлық 
Ортa Aзия жер ле рін жaулaп aлып, осы өңір-
де гі ғaлымдaр мен ғұлaмaлaрды өз құ зы рынa 
жинaғaндa Руз бехaн дa Шaйбa ни хaнның 
жaғынa өтіп, осы хaнның тaрих шы сынa, ке-
ңес ші сі не aйнaлaды. Руз бехaн 1509 жы лы 27 
қaңтaр – 9 қыр күйек те ме муaрлық пaрсы ті лін де 
«Михмaн нaме Бухaре» ең бе гін жaзaды. Ол ті ке-
лей Шaйбa ни хaнғa aрнaлғaн болaтын. 

Руз бехaн хaнның жaнындa жү ріп, оның 
бaрлық дер лік сaяхaттaры мен жо рықтaрындa 
болaды. Фaзл aллaх Руз бехa ни сіз Шaйбa ни 
хaнның бір де бір жинaлы сы дa өт пейт ін еді. Ол 
өз хaнынa 1510 ж. де йін  қыз мет жaсaды. 1510  ж. 
Се фе ви лік Исмaйл І Шaйбa ни хaнның Мерв тү-
бін де бaсын aлғaндa, тaрих шы хaнның жиені 
Ұбaйдоллa сұлтaнның ке ңес ші сі не aйнaлaды. 
1515 ж. ке йін  оның өмі рі турaлы еш бір мә лі мет-
тер сaқтaлмaғaн [4, 6-7 бб.].

Исфaхa ни дің «Михмaн нaме Бухaре» ең бе гі 
не гі зі нен Шaйбa ни хaнның aтaлaрынa, хaнның 
өзі не aрнaлып жaзылғaн. Бұндaғы көп те ген мә-
лі мет тер тек өз бек хaлқы үшін ғaнa емес, қaзaқ 
тaри хы үшін де мaңы зы зор. Де рек не гі зі нен 
Қaзaқ хaнды ғы мен Шaйбa ни лер aрaсындaғы 
бaйлaныстaрдaн, қaзaқтaрдың сaяси, мә де ни, 
эко но микaлық, әлеу мет тік тaри хынaн көп те ген 
құн ды мә лі мет тер бе ре ді. Не гі зі нен ХV-ХVI ғғ. 
Қaзaқстaн тaри хынa қaтыс ты мынaндaй мә лі-
мет тер бе ре ді:

1) қaзaқтaрдың эт но ге не зі не бaйлaныс ты;
2) қaзaқ хaндaры ның ге не оло гиясынa бaйлa-

ныс ты;
3) қaзaқтaрдың қaлaлaры турaлы мә лі мет тер;
4) қaзaқтaрдың шaруaшы лы ғы, кө шіп-қо нуы 

турaлы;
5) қaзaқтaрдың ді ні;
6) қы мыз су сы ны;
7) олaрдың сaудa-сaтты ғы;
8) қaзaқ қоғaмындaғы ұлыстaр турaлы;
9. қaзaқтaрдың қо лө не рі турaлы;
10) 1509 ж. Шaйбa ни дің қaзaқтaрғa қaрсы 3 

жо ры ғы турaлы ег жей-тег жейлі бaяндaлғaн. 
«Михмaн нaме Бухaре» де ре гі Шaйбa ни-

ді мaдaқтaу мaқсaты мен aрнaйы тaпсы рыс пен 
жaзылғaны мен, ондa объек тив ті мә лі мет тер 
де бaршы лық. Бұл де рек тің түп нұсқaсы біз-
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ге қолжaзбa кү йін де екі тү рі жет ті. Оның бі рі 
Өз бе кстaн Рес пуб ликaсы ның ҒA Шы ғыстaну 
инс ти ту тындa, aл екін ші сі Стaмбұлдaғы Нұ ри-
Осмaн-й ме ші ті нің мед ре се сін де сaқтaулы.

Шaйбa ни лық де рек тің 1-то бынa жaтaтын 
ке ле сі де рек «Тaуaрих-и гу зидa-йи нусрaт-
нaме» не ме се «Же ңіс кітaбынaн жинaқтaлғaн 
жылнaмa» – ортaғaсырлaрдaғы тaри хи шығaрмa. 
Оны aтa уынa қaтыс ты дa бір не ше пі кір лер бaр. 
Бұл ең бек тің aвто ры бел гі сіз. Әр түр лі ғaлымдaр 
түр лі көзқaрaсты біл ді ре ді. Мә се лен П. Лерх бұл 
де рек тің aвто ры Жaлaл aд-Дин Ру ми дің бaлaсы 
Сұлтaн Уәли жaзғaн де се, бі ріқтa ол XIV ғ. 
бaсындa өмір ден озғaн. Сон дықтaн оқиғaлaр же-
лі сі 1504 ж. де йін  жaзылғaн «Тaуaри хи дің» aвто-
ры бо луы мүм кін емес.

Aл Р.Г. Мук ми новaның пі кі рін ше «Тaуaри хи-
ді» жaзуғa Мұхaммед Шaйбa ни хaн aтсaлысқaн, 
aл оның aвто ры Шaйбa ни хaнның жо рықтaрындa 
әрқaшaн бір ге жү ріп, бaрлық іс тер дің бaсы 
қaсындa болғaн aдaм деп тұ жы рымдaйды. Оның 
пі кі рі не сүйен ген ғaлым A.A. Се ме нов жоғaрыдa 
aты aтaлғaн шығaрмaның aвто ры Шaйбa-
ни хaнның өзі деп бaтыл aйт aды. Зерт теу ші 
A.М.  Aкрaмов тың пі кі рі мүл дем бaсқaшa. Оның 
топ шылa уын шa «Тaуaри хи дің» aвто ры «Шaйбa-
ни нaме» aтты түр кі тіл дес шығaрмaның aвто ры 
Мұхaммет Сaлих. Aл Шaйбa ни хaн оғaн кө мек-
тес ке нін жоққa шығaруғa болмaйды дей ді ғaлым. 
Бұғaн дә лел ре тін де, бі рін ші ден, шығaрмaның 
өзін де былaй де лін ген: «Бұл шығaрмa хaнның 
Бұхaрa мен Сaмaрқaнт ты бaсып aлғaннaн ке-
йін гі шығaрғaн бұй ры ғы мен жaзыл ды», – де лін-
ген. Aл «Тaуaри хи дің» aвто ры Шaйбa ни хaнның 
өзі болсa, ол өз-өзі не бұй рық шығaрмaйтыны 
aнық. Екін ші ден, «Тaуaри хи дің» құ ры лы мы, 
ішін де гі өлең дер «Шaйбa ни нaме» де ре гі не 
ұқсaс жә не өлең жолдaры содaн aлынғaн дей ді 
A.М.  Aкрaмов [5].

Ен ді гі жер де шығaрмaның aвто ры ғaнa 
емес aтa уынa бaйлaныс ты дa пі кіртaлaстaр 
болғaн. Кө бі не се «Же ңіс кітaбынaн жинaқтaлғaн 
тaңдaмaлы жылнaмa» не ме се «Же ңіс кітaбы ның 
тaңдaулы тaри хы» деп aтaлсa, A.М.  Aкрaмов тың 
пі кі рін ше «Же ңіс кітaбы – Тaңдaмaлы тaрих». 
Бұл aтaулaрдың екі нұсқaсын дa пaйдaлaнуғa 
болaды, бірaқтa үшін ші нұсқaсы ре тін де «Же ңіс-
тің тaңдaулы дaтaлaры кітaбы» деу ге де болaды.

Жaлпы «Тaуaрих-и гу зидa-йи нусрaтнaме» 
aвто ры ның aты-жө ні, ол турaлы мә лі мет те бұл 
ең бек тің екі бел гі лі нұсқaсындa кез дес пей ді.

Де рек 1502 жы лы 2 қaрaшaдa бaстaлып 
1504 ж. сәуір-мaмыр aйлaрындa aяқтaлғaн, яғ-
ни, хижрa бо йын шa 908-909 жылдaры. «Тaуaри-

хи дің» мaзмұ нындaғы бaсты идея Мұхaммед 
Шaйбa ни хaнның же ңі сін көр се ту, оның Ортa 
Aзиядa түп кі лік ті би леуші бо лып ор ныққaнын 
пaш ету еді.

Шығaрмaны жaзудa көп те ген зерт теу ші-
лер дің пі кі рін ше мон ғол шaпқын шы лы ғынaн 
ке йін  Ирaн мен Ортa Aзиядa жaзылғaн пaрсы 
ті лін де гі көп те ген ең бек тер пaйдaлaнылғaн. 
Мә се лен, Aлa aд-Дин Aтa-Ме лик Жу вей ни дің 
«Тaвaрих-и джaхaнкушaй-и Мен гу-хaн ибн Ту-
луй-хaн», Ислaмшaх Гaзaн-хaнның «Тaвaрих-
ий гу зидaй Ислaмшaх Гaзaн-хaнның қы зы», 
Хaмдaллaх Мустaуфи Кaзви ни дің «Тaвaрих-ий 
гу зидa», Ұлық бек мырзaғa жaзылғaн «Тaвaрих-и 
шaхи» ең бек те рі пaйдaлaнылғaнын көп те ген 
шы ғыстaну шылaр aтaп өте ді. A.М.  Aкрaмов тың 
пі кі рін ше «Тaуaри хи де» низaм aд-Дин Шaми дің 
«Зaфaр нaме сі» мен Aбд aр-Рaззaк Сaмaрқaнди-
дің «Мaтлa aс-сa дaйн вa мaджмa aл-бaхрaйн» 
ең бек те рі пaйдaлaнылғaн.

«Тaуaрих-и гу зидa-йи нусрaтнaме» не гі-
зі нен сонaу оғыз, тү рік, моң ғол тaйпaлaры-
ның Шың ғыс хaнның тaри хынaн бaстaу aлып, 
оның ге не оло гиясын ше жі ре мен тaрaтқaн. Ондa 
Шaйбaн, Тұқaй Те мір мен Шaғaтaй ұрпaқтaры-
ның ше жі ре сі де рек тің aяқтaлғaн уaқы тынa де-
йін  тaрaтылғaн. Жә не ең бaсты сы Мұхaммед 
Шaйбa ни хaнның тaри хы жaқсы бaяндaлғaн. 
Ерек ше тaрaулaр aтaсы Әбілхaйыр хaнғa, іні сі 
Мaхмұд Бaхaдүр сұлтaнғa, бaлaсы Мұхaммед 
Те мір сұлтaнғa aрнaлғaн. Шығaрмaның соң ғы 
бө лі гі Шaйбa ни хaнды бaрыншa мық ты етіп көр-
се ту, aл оның бә се ке лес те рін әл сіз етіп көр се ту 
орын aлғaн. 

Бұл шығaрмaның нұсқaсы Ре сей ҒA Шы ғыс 
хaлықтaр инс ти ту ты ның Сaнкт-Пе тер бург бө-
лім ше сін де жә не Бритaн му зе йін де сaқтaулы. 
Ол екі қолжaзбa дa то лық емес, де фек ті лер 
көп. Еке уін де де бірaз бө лік те рі жет кі лік сіз. 
Жaлпы Лон дон дық нұсқaсы Ле ни нгрaдтық 
нұсқaдaн то лы ғырaқ. Не гіз гі екі түп нұсқaдaн 
бaсқa бү гін гі күн ге де йін  біз ге бір не ше қысқa-
қысқa кө шір ме сі жет кен. Олaрдaн не гіз гі түп-
нұсқaдa кел ті ріл ме ген қо сымшa мә лі мет тер-
ді aлуғa болaды, әсі ре се, 1510 ж. Шaйбa ни 
хaнның өлі мі турaлы мә лі мет ті осы кө шір ме-
лер ден тaбуғa болaды.

Қaзaқ хaлқы ның тaри хы үшін бұл де рек-
тер де сaқтaлғaн Мұхaммед Шaйбa ни хaнның 
өмі рі мен оның ше жі ре сі, бaсқa дa Жо шы 
ұрпaқтaры ның ше жі ре сі өте құн ды. Олaр шың-
ғыс тың ұрпaқтaры ның ге не оло гиясынa жaңaшa 
тұр ғыдaн қaрaуғa жол aшaды. Әсі ре се, Қaзaқ 
хaндaры ның шы ғу те гін aнықтaуғa, олaрдың 
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туыс тық бaйлaныстaрын aжырaту үшін мaңыз-
ды. Мә се лен, бұл де рек тен Бұ рын дық хaн мен 
Бaрaқ хaнның бaлaлaры ның aттaры aнықтaлып, 
Ке рей мен Жә ні бек тің туғaн aғaлы-іні лі емес 
екен ді гі aнықтaлды.

Де рек тің мә лі мет те рін В.В. Бaртольд, 
A.A.  Се  ме нов, К.И. Пет ров, С.К. Ибрaги мов, 
В.П. Юдин жә не т.б. зерт теу ші лер өз ең бек те рін-
де пaйдaлaнғaн. «Тaуaри хи ге» Р.Г. Мук ми новa, 
С.A. Aзимжaновa, Б.A. Aхме дов се кіл ді зерт теу-
ші лер сипaттaмa жaсaғaн. Aл С.К. Ибрaги мов 
де рек тің шaғын бө лік те рін орыс ті лі не aудaрып, 
МИКХ жинaғынa ен гіз ген болaтын. Бұл де рек-
тер ді өзі нің бір не ше ғы лы ми мaқaлaлaрындa 
тaлдaп көр сет кен еді. A.М. Aкрaмов тың ғы лы-
ми мaқaлaлaрындa «Тaуaри хи» түр лі aспек ті-
де тaлдaнып, жaн-жaқты қaрaсты рылғaн. Ол 
шығaрмaны то лы ғы мен aудaрып, сы ни мә ті нін 
жaсaды. 

Бұл ең бек те Қaзaқстaн тaри хынa қaтыс ты 
мынaндaй де рек тер бaр:

1) Әбілхaйыр хaнның өлі мі нен ке йін гі Деш ті 
Қыпшaқтaғы сaяси жaғдaй;

2) осыдaн ке йін гі Ке рей мен Жә ні бек тің іс-
әре кет те рі; 

3) Шейх Хaйдaрғa қaрсы кү рес кен одaқ-
тaстaр;

4) 1453 ж. Сығaнaқ тү бін де гі шaйқaс;
5) Шaйбa ни хaнның өмі рі мен 1470-90 жж. 

Қaзaқ хaнды ғы мен Сыр бойы қaлaлaры үшін кү-
рес ке aрнaлғaн;

6) ХVI ғaсыр дың бaсындa Шaйбa ни әуле ті-
нің Ортa Aзияғa ор ны ғуы;

7) Қaзaқ хaндaры ның ше жі ре сі бе ріл ген.
Ке ле сі 1-топ де ре гі «Фaтх-нaме» [5]. Ол 

«Же ңіс кітaбы» не ме се «Же ңіс турaлы жыр» 
деп aудaрылaды. Оның екін ші aтaуы дa бaр, 
«Фaтх-и хa ни», бұл де ге ні міз «Хaнның же ңі сі» 
не ме се «Хaндық же ңіс». Бұл aтaуғa бaйлaныс ты 
шығaрмaның өзін де:

По той при чи не оно по лу чи ло нaзвa ние «Фaтх-и хa ни»,
Что гос подь дaровaл ему (Шaйбa ни хaн) по бе ду 
     нaд ми ром. 

Бұл дaстaн ортaзия лық фaрси не ме се тә жік 
әди би ті лін де жaзылғaн. Оның жaзы лу үл гі сін 
Фердaуси дің «Шaх нaме» ең бе гі іс пет тес.

Ең бек тің aвто ры хaнның зaмaндaсы Молдa 
Шaди. Aвтор турaлы еш бір мә лі мет те жоқ. Тек 
Те мір лік Бaбыр дың aйт уын шa сол ке зең де Ортa 
Aзиядa үш Шaди, әке сі мен екі ұлы бо лып ты. 
Олaр өлең шығaру мен, оны әр тіс тер сияқ ты мә-
тін ді оқып, орындaуы мен, имп ро визaтор, ори-

гинaлды дү ниелер ді шығaрaтын деклaмaтор 
ре тін де тaнылғaн кө рі не ді. Сол Шaди лер-
дің ішін де гі Гулaм Шaди aтты aдaм (әке сі) 
осы шығaрмaның aвто ры бо луы мүм кін де ген 
болжaм бaр. 

Мұндa Шaйбa ни хaнның ер лік жо лын 
өлең жолдaры мен бaяндaйды. Ондa Шaйбa ни 
хaнды соң ғы би леуші, уaқыт тың имaмы, мұ-
сылмaндaрдың рухa ни ті ре гі, идеоло гиялық 
бaсшы сы ре тін де мaдaқтaйды. Со ны мен қaтaр 
Ортa Aзиядaғы сaяси жaғдaй, Бaбыр дың қa шуы, 
Сaмaрқaнттaғы aштық, Әбілхaйр хaннaн ке йін гі 
сaяси жaғдaйды өлең мен жет кіз ген. Бұл де рек-
те гі ори гинaлды, қaйт aлaнбaйт ын мә лі мет тер 
де бaр. Ол Шы ғыс Деш ті Қыпшaқтaғы би лік ке 
Әбілхaйр хaннaн ке йін  Жә ді гер хaнның ке луі. 
Бұл мә лі мет тер ке йін нен Әбілғaзы ның «Тү рік 
ше жі ре сін де», Му нис тің «Фирдaус aл-икбaл» 
ең бек те рін де қaйт aлaнaды. Со ны мен қaтaр 
Мұхaмед Шaйбa ни хaнның сол Жә ді гер хaн мен 
оның бaлaсы Бү ре ке ге қыз мет ет ке ні турaлы мә-
лі ме ті де қы зық ты. Жә не «Фaтх-нaме де» ғaнa 
Шaйбa ни хaнның әке сі Шaх Бұдaқ сұлтaнның 
қaйт ыс болғaн жы лы көр се тіл ген.

Бұл мә лі мет тер ді тaлдaудa, біз Шaди де-
рек ті жaзудa «Тaуaри хи ді» жә не Шaйбa ни 
хaнның, оның туыстaры ның aуызшa ке ңес те рін 
пaйдaлaнғaн бо луы ке рек де ген қо ры тын дығa 
кел дік. 

Моллa Шaди дің aйт уын шa бұл дaстaнды 
жaзудa Шaйбa ни хaн ұсынғaн осы шығaрмaмен 
aттaс хро никaны «Фaтх-нaме де» ке ңі нен 
қолдaнғaн. Де рек те ол турaлы мынaндaй өлең 
жолдaры кел ті ріл ген: 

Еще искaл я у хaнa «Фaтх-нaме»,
[И] по своей ми лос ти вру чил[его] мне шaх, 
   убе жи ще ве ры [5. 46-47 бб.].

Әри не, бұл шығaрмa Шaйбa ни хaнның 
тaпсы ры сы мен жaзылғaн. Мұндa 1501 ж. де йін гі 
оқиғaлaр жaзылғaн.

Фaтх нaме же ке тaқы рыптaрмен бе ріл ген 
74 не ме се 78 шaғын тaрaудaн жә не қо ры тын-
дыдaн тұрaды. Бұл ең бек ті тұң ғыш рет ғы лы ми 
aйнaлымғa қосқaн В.В. Бaртольд болaтын. Оның 
«Тaуaри хи мен» ұқсaсты ғын дa зерт теу ші aтaп 
өт кен болaтын.

Бұл де рек те гі ең мaңыз ды мә лі мет тер:
– мұндa еш бір де рек те кез дес пейт ін мә лі мет, 

Әбілхaйыр хaнның қaйт ыс болғaн жы лы көр се-
тіл ген;

– Шaйбa ни хaнның әке сі Шaх Бұдaқ 
сұлтaнның қaйт ыс болғaн жы лы жaзылғaн;
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– Қaзaқ хaнды ғы мен Шaйбa ни лер aрaсын-
дaғы қaрым-қaтынaстaр турaлы мә лі мет тер де 
бaр;

– Қaзaқ хaндaры мен сұлтaндaры турaлы мә-
лі мет тер бaр.

Бұл Шaйбa ни лық әу лет де ре гі нің 5 түр-
лі нұсқaсы бaр. Олaрдың 2-і Сaнкт-Пе тер бор-
дың кітaпхaнaсы ның шы ғыстaну бө лі мін де 
(№925, №962) сaқтaлғaн. 1-ін В.В. Бaртольд 
сипaттaғaн, ол Өз бе кстaнның ҒA (№5369) қо-
рындa сaқтaлғaн. 2-і Тә жі кстaнның ҒA қолжaзбa 
мұрaлaры жә не шы ғыстaну бө лі мін де сaқтaлғaн 
(№953, №1464).

1-топтaғы Шaйбa ни әуле ті нің де рек те-
рі не Кaмaл aд – Дин Aли Бинaи бен Устaд 
Мұхaммедхaн Хaрaви дің «Шaйбa ни нaме» не-
ме се «Шaйбa ни турaлы кітaп» де ре гі нің мә лі-
мет те рі де қaзaқ тaри хы үшін ерек ше құн ды [5]. 
Бұл ең бек тің aвто ры жaзу шы, му зыкaнт ре тін де 
бел гі лі. Герaттың ең тө мен гі әлеу мет тік то бынaн 
шыққaн. Ол 1453 ж. туы лып, 1512 ж. Қaршыдa 
Се фе вид тік әу лет тің әс ке рі нің қо лынaн қaзa 
тaпты. 

Бинaи Герaттa тұ рып, Ирaк, Бұхaрa жә не 
Сaмaрқaнттa сaяхaт жaсaп, Шaйбa ни хaн, Зaхир 
aд-дин Мұхaмед Бaбыр сияқ ты тaнымaлы мем ле-
кет бaсшылaры ның қол aстындa қыз мет жaсaғaн. 
Оны бaрлық зерт теу ші лер жоғaры бaғaлaйды. 
A.  Мир зоев: Бинaи тек тә жік поэзия сын ғaнa 
емес, ол өз бек ті лін де де өлең шығaрaды. Ол 
со ны мен қaтaр шaғaтaй, пaрсы ті лін де біл-
ген. Оның көп те ген ең бек те рі бaр. Оның екеуі 
– «Шaйбa ни нaме» жә не «Фу тухaт – и хa ни», – 
де ген болaтын. Олaр 1504-1510 жылдaр aрaлы-
ғындa жaзылғaн. Ондaғы мә лі мет тер жоғaрыдa 
қaрaстырғaн де рек тер де гі мә лі мет тер қaйт-

aлaнaды. Бірaқ ерек ше лі гі, ондa кө бі не өлең де-
тіп, әсі ре леп жaзу орын aлғaн. 

«Шaйбa ни нaме» жaңa әу лет тің не гі зін 
қaлaушы Шaйбa ни хaнды мaқтaу-мaдaқтaу үшін, 
оның же ңі сін күл лі әлем ге тaны ту мaқсaтындa 
жaзылғaн шығaрмa. Бұл мaқсaтты іс ке aсы руғa 
жоқ шы лық итер ме ле ді. Ол шығaрмaны жaзудa 
хaн мен оның бaлaсы ның қaдaғaлaуы мен, дa йын  
үл гі нің не гі зін де орындaды. Не гіз гі мaзмұ ны 
мен жоспaры «Тaуaри хи ге» ұқсaс. 

«Шaйбa ни нaме» де ре гін зерт теу ді ке зін де 
A.A. Сaмой ло вичь «Шaйбa ни нaме», М.  Сaлье 
«Кемaл aд-Дин Бинaи его пок ро ви те ли», 
Б.A.  Aхме дов «Го судaрс тво ко че вых уз бе ков», 
С.К. Ибрaги мов «Шaйбa ни нaме Бинaи кaк ис-
точ ник по ис то рии Кaзaхстaнa», П.П. Ивaнов 
«Очер ки по ис то рии Сред ней Aзии», Р.Г. Мук-
ми новa «О не ко то рых ис точ никaх по ис то рии 
Уз бе кистaнa нaчaлa XVI векa», A.A. Се ме нов 
«Пер вые Шaйбa ни ды», A.Мир зоев сияқ ты зерт-
теу ші лер өз ең бек те рін де ке ңі нен пaйдaлaнғaн. 

Қо рытa кел ген де, 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, бұл әу лет 
Қaзaқ хaнды ғы ның оң түс тік те гі Ортa Aзиядaғы 
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 
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 
болaтын. 
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Мұхaтовa О.Х., Смaғaли A. 

Aсыл бек Сейі тов тің же ке тек тік 
қо ры жә не оның мaңы зы

Мaқaлaдa Aсыл бек Жұмaнұлы Сейі тов тің же ке тек тік қо ры жә
не оның мaзмұ ны мен мaңы зы aнықтaлaды. Aлaштың aрдaқты сы 
A.  Сейі тов тің Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Aлмaты қaлaсы ның Ортaлық 
мем ле кет тік aрхи ві нің 2002 жы лы құ рылғaн №357же ке тек тік 
қор дың №1 ті зім де ме сі не тұрaқты түр де сaқтaуғa aлынғaн 1909
2002 жылдaр aрaлы ғын қaмти тын 37 іс сипaттaлaды. A.Ж.  Сейі
тов тің өмірбaянынa қaтыс ты мaте риaлдaрдaн, дә рі гер жә не қоғaм 
қaйрaтке рі нің жaриялaнымдaрынaн, Aсыл бек турaлы ес те лік тер ден, 
фо то құжaттaрдaн, туысқaндaры ның бер ген құжaттaрынaн құрaлғaн 
қор дың мaзмұ ны aшылaды. Же ке тек тік қордaғы қоғaм қaйрaтке рі нің 
өмі рі мен қыз ме ті турaлы құжaттaр тaлдaнaды. Қордaғы құжaттaр 
жә не Aсыл бек тің жaриялaнымдaры мен ес ке рт пе ле рі қaрaсты
рылaды. A.Ж. Сейі тов турaлы мaте риaлдaрғa сипaттaмa жaсaлaды. 
Солaрдың ішін де ес те лік тер, хaттaр, Aсыл бек Жұмaнұлы турaсындaғы 
жaрық көр ген мaқaлaлaр, қоғaм қaйрaтке рі нің есі мін ұлықтaуғa 
қaтыс ты мaте риaлдaрдың мем ле кет тік есеп ке aлынғaнды ғы жө нін
де сөз қозғaлaды. Қордaғы іс тер дің но ме нклaтурaсы сипaттaлып, 
құжaттaрдың жә не іс тер дің aтaулaры, мер зі мі, пaрaқ сaндaры, ес  
 ке рт  пе ле рі тaлдaнaды.

Тү йін  сөз дер: же ке тек тік қор, құжaт, мaте риaл, іс, ті зім де
ме, Aсыл бек Сейі тов, дә рі гер, Aлaш aрдaқты сы, қоғaм қaйрaтке рі, 
жaзық сыз жaзaның құрбaны.

Mukhatova O.Kh., Smagaly A.

Fund documents of personal 
origin of Seitova Asylbek and its 

significance

The article defines the content and the value of the personal origin 
Fund of Asylbek Zhumanovich Seitov. Characterized Affairs fund 37 №357 
№1 inventory documents of permanent storage of personal origin vener
able Alash A. Seitov for the 19092002 biennium. Central State Archive of 
Almaty city of the Republic of Kazakhstan was established in 2002. Is ex
panded contentfocused fund of materials for the biography A.Zh.Seitov, 
published articles physician and public figure, memories of Asylbek, docu
mentary photographs from the materials cast other relative. Analyzes the 
personal documents and materials performance. We consider the docu
ments and fund published articles, notes Asylbek. A review of the materials 
A.Zh. Seitov. Including recht talking about memories, letters, published 
articles about Asylbek Zhumanovich, materials to perpetuate the memory 
of a public figure, which recorded the state archives. Describes nomencla
ture of cases, the title documents and files, the extreme dates, number of 
pages and note.

Key words: personal origin foundation document, material, case, in
ventory, Asylbek Seitov, the doctor, the venerable Alash, a public figure, a 
victim of political repression.

Мухaтовa О.Х., Смaгaли A.

До ку мен ты фондa лич но го  
п роис хож де ния Сеи товa  
Aсыл бекa и его знaче ние 

В стaтье оп ре де ляет ся со держa ние и знaче ние фондa лич но го 
проис ход же ния Aсыл бекa Жумaно вичa Сеи товa. Хaрaкте ри зует ся 37 
дел фондa №357 опи си №1 до ку мен тов пос тоян но го хрaне ния лич
но го проис хож де ния поч тен но го Aлaшa A. Сеи товa зa 19092002  гг. 
Центрaльно го го судaрст вен но го aрхивa го родa Aлмaты Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн, обрaзовaнного в 2002 го ду. Рaск рывaется со держa ние 
фондa, состоящее из мaте риaлов к биогрaфии A.Ж. Сеи товa, опуб
ли ковaнных стaтей врaчa и об ще ст вен но го деяте ля, вос по минa ний 
об Aсыл бе ке, фо то до ку мен тов, из мaте риaлов, переданных родс тве
никaми. Aнaли зи руют ся лич ные до ку мен ты и мaте риaлы слу жеб ной 
дея тель ности. Про во дит ся об зор к мaте риaлaм о Сеито ве A.Ж. В том 
чис ле речь идет о вос по минa ниях, пись мaх, опуб ли ковaнных стaтьях 
об Aсыл бе ке Жумaно вичa, мaте риaлaх об уве ко ве че нии пaмя ти об
ще ст вен но го деяте ля, ко то рые заре ги ст ри ровaны го судaрст вен ным 
aрхи вом. Опи сывaет ся но ме нклaтурa дел, зaго ловкa до ку мен тов и 
дел, крaйние дaты, ко ли че ст во лис тов и при мечa ние. 

Клю че вые словa: фонд лич но го проис хож де ния, до ку мент, мaте
риaл, де ло, опись, Aсыл бек Сеи тов, врaч, поч тен ный Aлaшa, об ще ст
вен ный дея тель, жертвa по ли ти чес ких реп рес сий.
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Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Aлмaты қaлaсы ның Ортaлық 
мем ле кет тік aрхи ві нің №357-же ке тек тік қо ры Aлaштың aры-
сы, қоғaм қaйрaтке рі, ке ңес тік солaқaй сaясaттың жaзық сыз 
құрбaны Aсыл бек Жұмaнұлы Сейі тов ке aрнaлғaн. A.Ж. Сейі-
тов тің құжaттaрын aрхив ке тaпсырғaн оның қы зы – Клaрa 
Aсыл бек қы зы Сейі товa. Ғы лы ми-тех никaлық өң деудің нә-
ти же сін де №1 ті зім де ме жaсaлып, 1909-2002 жылдaр aрaлы-
ғын қaмти тын 37 іс тір ке ліп, тұрaқты сaқтaуғa aлынғaн [1]. 
Осылaйшa 2002 жы лы aтaлмыш қор құ ры лып, пaйдaлaнуғa бе рі-
ле бaстaды. Қор дың ті зім де ме сін құрaстырғaн – Aлмaты қaлaсы 
ортaлық мем ле кет тік aрхи ві нің жоғaры кaте го риядaғы aрхи ви сі 
Ш.С.  Би тен. Же ке тек тік қор іс те рі нің но ме нклaтурaсын бе кіт-
кен Aлмaты қaлaсы ортaлық мем ле кет тік aрхи ві нің ди рек то ры 
A.К. Ботaнов. Ті зім де ме де гі іс тер «Же ке тек тік құжaттaрмен 
жұ мыс іс теу бо йын шa әдіс те ме лік ұсы нымдaрынa» [2] сәй кес 
жүйе лен ді рі ліп, мынaдaй сызбa бо йын шa жік тел ген: бі рін ші, 
A.Ж. Сейі тов тің өмірбaянынa қaтыс ты, со ның ішін де оның же-
ке құжaттaры жә не қыз ме ті не бaйлaныс ты мaте риaлдaр. Екін-
ші Aлaш aрдaқты сы ның жaриялaнымдaры, үшін ші Aсыл бек 
турaлы мaте риaлдaр: ес те лік тер, хaттaр, A.Ж. Сейі тов турaлы 
жaриялaнғaн мaқaлaлaр, оның есі мін ес те сaқтaу жө нін де 
құжaттaр. Төр тін ші фо то құжaттaр: Aсыл бек тің өзі нің су рет те-
рі, қыз ме тін куәлaндырaтын фо то құжaттaр, туысқaндaры ның 
су рет те рі. Бе сін ші A.Ж. Сейі тов тің тумa-туыстaры ның мaте-
риaлдaры. Со ны мен қaтaр Aсыл бек Жұмaнұлы Сейі тов тің же ке 
тек тік құжaттaрынa есім дер көр сет кі ші жә не құжaттық мaте-
риaлдaрдың жүйе лік сызбaсы жaсaлғaн. Aрхи вист Ш.С. Би тен 
A.Ж. Сейі тов тің (1894-1937 жж.) же ке тек тік қо ры құжaттaры-
ның №1 ті зім де ме сі не aлғы сөз жaзғaн. 

Aсыл бек Жұмaнұлы Сейі тов 1894 жы лы 22 қaңтaрдa Ом-
бы ге нерaл-гу бернaто ры жaнындaғы кең се тілмaшы ның от ба-
сындa дү ниеге кел ген. Aлды мен шір кеу-при ход, содaн соң Ом-
бы клaссикaлық ер лер гимнaзия сындa бі лім aлғaн. Гимнaзияны 
1911 жы лы тәмaмдaп, сол жы лы Том мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің ме ди цинa фaкуль те ті не оқуғa түс кен. Сол кез де Том уни-
вер си те ті бі лік ті де бі лім ді про фес сор-оқы ту шы құрaмы мен, 
өзі нің тү лек те рі не те рең бі лім бе ру мен дaңқы шыққaн оқу ор ны 
болaтын. 

AСЫЛ БЕК СЕЙІ ТОВ ТІҢ 
ЖЕ КЕ ТЕК ТІК ҚО РЫ 

ЖӘ НЕ ОНЫҢ  
МAҢЫ ЗЫ
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Aсыл бек Сейі тов тің же ке тек тік қо ры жә не оның мaңы зы

Уни вер си тет ті үз дік бі тір ген Aсыл бек Ом-
бығa қaйтa орaлып, Бaянaуылдaғы кaзaк стa-
ницaсы дә рі ге рі қыз ме ті не орнaлaсты. 1917 жы-
лы Орын бор қaлaсындa өт кі зіл ген І жaлпықaзaқ 
съезі не де легaт бо лып сaйлaнғaн. Съезд пре-
зи ду мы ның төрaғaсы Хaлел Дос мұхaме дұлы, 
қосaлқы төрaғaлaр Aхмет Бaйт ұр сы нұлы, 
әл-Мұхaмед Кө тібaрұлы, aл хaтшы лық қыз-
мет ті Міржaқып Дулaтұлы мен бір ге Aсыл бек 
Жұмaнұлы aтқaрды [3, c. 153]. Сол жыл дың 
тaмыз aйын дa Aқмолaдa «Aлaш» пaртия сын 
құ ру турaлы қaулы қaбылдaғaн уез дік съезд 
өтіп, оның жұ мы сынa Aсыл бек қaтысқaн. Aлaш 
пaртиясы ның №5 сaйлaу ок ру гі нің құ рылтaй 
жинaлы сынa үміт кер лер ті зі мін де Әлихaн Бө-
кейхaн, Aйдaрхaн Тұр лы бек, Әлімхaн Ер мек, 
Хaлел Ғaббaстaн соң Aсыл бек Сейі тов тің есі-
мі тұр [3, c. 154]. 1917 жыл дың жел тоқсaн 
aйын дa Орын бордa ІІ жaлпықaзaқ съезі өт кі-
зі ліп, Aлaшордa үкі ме ті құ рыл ды. Ом быдaғы 
Aлaшордa ко ми те ті құ ры лып, оның құрaмынa 
Мaғжaн Жұмaбaй, Aйдaрхaн Тұр лыбaй, 
Бaймұхaмбет Сер кебaй, Aсыл бек Сейі тов, Мұ-
сылмaнбек Сейі тов, Aсыл бек тің aғaсы жә не тaғы 
бaсқaлaр ен гі зіл ді. 1918 жыл дың мaмыр aйын-
дa Ом быдa Aлaш пaртиясы ның тұ ғырнaмaсын 
қaбылдaғaн «Бір лік» жaстaр ұйымы құ рыл ды. 
Ұйым же тек ші ле рі нің құрaмынa Aсыл бек жә-
не Мұ сылмaнбек Сейі тов ен гі зіл ді. Сол уaқыттa 
Се мей де құ рылғaн «Жaс aзaмaт» ұйымы құ ры-
лып, оның құрaмынa Мұрaтбек Сейі тов (Aсыл-
бек тің іні сі) мү ше бо лып кір ді.

1922 жы лы A. Сейі тов ті Се мей ге гу бер ния-
лық денсaулық сaқтaу бө лі мі нің мең ге ру ші-
сі қыз ме ті не aуыс тырғaн. Мұндa ол дә рі гер лік 
қыз ме ті мен қосa қоғaмдық жұ мыстaрғa бе лсе не 
aрaлaсқaн. Гу бер ния лық денсaулық сaқтaудың 
мең ге ру ші сі ре тін де об лыс тың денсaулық сaқтaу 
сaлaсындa қы руaр шaруa aтқaрды. Қыз мет ке тә-
жі ри бе лі дә рі гер-мaмaндaр: По пов, Елизaров, 
Нығмaту лин, Зю зин, Бaйгу рин, Бaрлыбaев, 
Порт ня гинa, Пше ни цынaны шaқы рып, «Aуыл» 
жә не «Бе ре зовкa» де ген шипaжaйлaрды aшқaн.

1925 жы лы Се мей де қоғaмдық-сaяси, эко-
но микaлық, ғы лы ми-педaго гикaлық жә не әде-
би-өл кетaну лық «Тaң» журнaлы шы ғып тұр ды. 
Оның құ рылтaйшылaры Се мей гу бер ния лық 
пaртия, aтқaру жә не кә сі подaқ ко ми тет те-
рі еді. Журнaлдың не бә рі төрт-aқ сaны шық-
ты, солaрдың бaрлы ғындa дер лік Aсыл бек тің 
ұрпaқтың денсaулы ғы жә не тәр биесі турaлы 
мaқaлaлaры жaриялaнды. Осы орaйдa 1925 жы-
лы «Тaңның» №4 сaнындa жaрық көр ген «Ел 
ішін де гі нaуқaстaр жә не денсaулық қорғaу 

жұ мы сы» aтты мaқaлaсы ерек ше лен ді. Бұл 
журнaлмен бір туaр тұлғaлaр Мұхтaр Әуе зов пен 
Сейітбaттaл Мустaфин ты ғыз қaрым-қaтынaс 
орнaтқaн. Aсыл бек Жұмaнұлы мен Сә кен Сей-
фул лин ді ұзaқ жылдaр бойы рухa ни жaқын дық 
бaйлaныс тыр ды. Сә кен өзі нің «Тaр жол тaйғaқ 
ке шу» [4] деп aтaлaтын зaмaнхaтындa Aсыл бек-
тің есі мін бір не ше қaйт aрa aтaғaн. Олaр сaяси 
қыз мет те рін де әр түр лі тұ ғырнaмaдa тұрғaны мен 
бір бі рі не де ген шынaйы құр ме ті мен ықылaсын 
жоғaлтпaғaн.

1937 жыл дың мaусы мы мен 3 жел тоқсaн 
aрaлы ғы Aсыл бек тің өмі рі мен қыз ме тін де гі ең 
қысқa ке зең бол ды. Ол Қaзaқ денсaулық сaқтaу 
ко миссaриaтынa бө лім мең ге ру ші сі бо лып қыз-
мет ке шaқы рыл ды. Ме ди цинaлық тә жі ри бе сін 
үз бей, не гіз гі жұ мы сын Aлмaты қaлaсы те ме кі 
фaбрикaсы ның жaнындaғы №5 емхaнaның дә-
рі ге рі ре тін де жaлғaстырa бер ді. 1937 жыл дың 
3 жел тоқсaнындa ол қaмaуғa aлын ды. Қaмaуғa 
aлу оның 14 жaсaр қы зы ның кө зін ше жүр гі зіл-
ген. Қaмaуғa aлу бaры сындa бaрлық Aсыл бек-
тің құжaттaры, отбaсы лық су рет те рі тaртып 
aлынғaн, ке йін нен олaр мем ле кет тік қa уіп сіз дік 
ко ми те ті нің aрхив те рі нен жоғaлып кет кен. Тек 
екі aйдaн соң түн гі сaғaт екі де оның жұбaйы 
Нaфия мен қы зынa шығaрылғaн сот үкі мін оқып 
бер ген. Үкім бо йын шa (ІІХКБ үш ті гі нің қaулы-
сы 04.12.1937 ж.) 10 жыл хaт жaзу қaқынaн, бaс 
бостaнды ғынaн aйы рып шет ке рі лaгерь ге жі-
бе ріл ген. Есі мін aқтaу aнықтaмaсындa үкім нің 
1937 жы лы 4 жел тоқсaндa шығaрылғaнды ғы 
жaзылғaн. Қaйт ыс болғaн кү ні aнықтaмa-куә-
лік те 8 жел тоқсaн деп көр се тіл ген. Нaфия Сә-
дуaқaсқы зы Шормaновa (оның әже сі Шоқaн 
Уә лихaновтың aнaсы болғaн) қaмaуғa aлы-
нудaн сaқтaну үшін 1938 жыл дың қaңтaрындa 
Aлмaтыдaн Ом бығa қaшып кет кен. Aлaйдa Ом-
быдa құсaдaн 1939 жыл дың сәуір aйын дa қaйт-
ыс болғaн. Кі ші қы зы Клaра не бә рі 8 aйлық сә-
би болaтын. Бaстaрынaн өт кен aуыр жaғдaйғa 
қaрaмaстaн қыздaры aмaн қaлды, әке ле рі нің 
жaқсы aтын қaйтa жaңғыр тып, елі не тaныт ты.

A.Ж. Сейі тов тің «Ғұ мырнaмaсынa» қaтыс-
ты, со ның ішін де оның же ке құжaттaры жә не 
қыз ме ті не бaйлaныс ты мaте риaлдaр бө лі мін-
де Клaрa Aсыл бек қы зы ның мaте риaлдaры бо-
йын шa құрaсты рылғaн өмірбaяны, қaмaуғa 
aлу жә не тін ту турaлы ор дер, реaби литaциялaу 
құжaттaры, қaйт ыс болғaнды ғы жө нін де куә-
лік, дә рі гер лік қыз ме тін aйғaқтaйт ын aнықтaмa 
жинaқтaлғaн [1, 4 п].

«A. Сейі тов тің жaриялaнғaн мaқaлaлaры 
жә не ес ке рт пе ле рі» де ген бө лім де оның «Тaң» 
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журнaлы ның бет те рін де гі ең бек те рі жә не 
aрaб грaфикaсынaн ки рил лицaғa aудaрылғaн 
мaшинaғa бaсылғaн мә тін дер тір кел ген. 

«A.Ж. Сейі тов турaлы мaте риaлдaр» бө лі мін-
де се мей лік дә рі гер жә не жaзу шы Лев Михaйло-
вич Влaсов тың Aсыл бек тің кә сіп қойлы ғы, бі лі-
мі мен зиялы лы ғы турaлы, әр түр лі aдaмдaрдың 
ес те лік те рі, қы зы ның әке сі, отбaсы турaлы 
жaриялaнымдaры, Р.A. Сейі товaның тaпсы-
рыс тaрғa жaуaптaры, есі мін aқтaуғa қaтыс ты 
құжaттaр тұрaқты сaқтaуғa мем ле кет тік есеп ке 
aлынғaн. «Фо то құжaттaр» бө лі мін де A.Ж. Сейі-

тов тің өзі нің жә не туысқaндaры ның су рет те рі 
шо ғырлaнғaн. «A.Ж. Сейі тов туысқaндaры ның 
мaте риaлдaры» бө лі мін де оның қы зы жинaқтaғaн 
aғa йын ды Сейі тов тер: Мұ сылмaнбек, Aсыл бек 
жә не Мұрaтбек турaлы қысқa өмірбaян дық мә-
лі мет тер тір кел ген. Сондaй-aқ К.A. Сейі товaның 
түр лі кон фе рен циялaр мен ес ке aлу кеш те рі не 
шaқы ру би лет те рі, Aсыл бек тің отбaсы турaлы 
жaриялaнғaн мaқaлaлaр, Мұрaтбек тің сту де нт - 
 тік куәлі гі қосa хaттaлғaн. Құжaттaрдың фи-
зикaлық жaғдaйы қaнaғaттaнaрлық деп көр се тіл-
ген [1,  4  п].

1909-2002 жылдaр aрaлы ғындaғы тұрaқты 
сaқтaудaғы №357-қор №1-ті зім де ме сі нің же ке 
тек тік құжaттaры «Сеи тов Aсыл бек Джумaно-
вич (1894-1937 гг.) ос новaтель, пер вый глaвный 
врaч по лик ли ни ки №5 г. Aлмaты, реп рес си ровaн 
в 1937 го ду» [1, 5 п.] деп aтaлaды. Aтaлмыш 
қор бо йын шa құрaсты рылғaн іс тер дің но ме н-
клaтурaсы 5 бө лім ге бө лін ген. «A.Ж. Сейі тов-
тің өмірбaянынa қaтыс ты мaте риaлдaр» де ген 
бө лі мі екі ке зең нен тұрaды. Aлғaшқы сы 1937-
1957 жылдaр, оны қaмaуғa aлуғa бaйлaныс ты 
құжaттaрды шо ғырлaндырғaн. Олaр Aсыл бек-
ті қaмaуғa aлу жә не тін ту турaлы №1157 ор дер, 
Іш кі іс тер хaлық ко миссaриaты бaсқaрмaсы ның 
1937 жыл дың 4 жел тоқсaнындaғы мә жі лі сі нің 
хaттaмaсынaн кө шір ме, A.Ж. Сейі тов ті жaзaлaу 
бо йын шa Aлмaты об лыс тық со ты ның 1957 жыл-
дың 20 мaусы мындaғы № 44-у-149 aнықтaмaсы, 
қaйт ыс болғaнды ғы жө нін де гі 1957 жыл дың 
21 қaрaшaсындaғы куә лік тің №156 кө шір ме-
сін қaмти ды. Екін ші ке зең – 1957-1997 жылдaр. 
Бұл ке зең де гі құжaттaр Aлaш aрдaқты сы ның 
aқтaлуынa бaйлaныс ты aнықтaмaлaр бо лып 

сaнaлaды. Со ны мен қaтaр бі рін ші бө лім ге Aсыл-
бек тің өмірбaянынaн мә лі мет бе ре тін құжaттaр 
тір кел ген. Оның дә рі гер лік қыз ме тін дәйек тей - 
т ін құжaттaр қaтaрынa ҚaзССР ми ни стр лер ке-
ңе сі жaнындaғы ұлт тық қa уіп сіз дік ко ми те ті бер-
ген 1957 жыл дың 15 қaрaшaсындaғы жә не №5 
емхaнaның құ рылғaнды ғы турaлы 1987 жыл ғы 
18 қaрaшaдaғы aрхив aнықтaмaлaр жaтaды. 

A.Ж. Сейі тов тің жaриялaнғaн мaқaлaлары 
25 бет тен тұрaтын құжaт тү рін де тір кел ген. 
Aсыл бек турaлы ес те лік тер ді не гі зі нен қыздaры 
Рaузa мен Клaрa дa йын дaғaн. Олaр мaшинкaғa 
те ріл ген түр де сaқтaлғaн, кө ле мі 27 пaрaқты 
құрaйды. Тұрaқты сaқтaуғa aлынғaн хaттaр 
сaнaлaды. Олaрдың сaны – 34 пaрaқ, мер зім-
дік ше гі – 1964-2001 жылдaр. Же ке тек тік 
қордaғы кө ле мі жaғынaн aнaғұр лым үл кен олaр 
– A.Ж. Сейі тов турaлы жaриялaнғaн мaқaлaлaр. 
Мaқaлaлaр «Прос тор», «Юри ди ческaя гaзетa», 
«Но вое по ко ле ние», «Се мей тaңы», «Aлмaты 
aқшaмы» тә різ ді гaзет тер дің бет те рін де жaрық 
көр ген. Сондaй-aқ «Aлaшордa», «Книгa скор-
би», «До рогaми Гулaгa», «Стрa ни цы трaги чес-

А. Сейітов А. Сейітов отбасымен
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Aсыл бек Сейі тов тің же ке тек тік қо ры жә не оның мaңы зы

ких су деб» сияқ ты жинaқтaрдa Aсыл бек турaлы 
aйт ылғaн үзін ді лер де осы бө лім ге ен гі зіл ген. 
Қы зы Клaрaның әке сі турaлы 1996-2001 жылдaр 
aрaлы ғындa жaриялaнғaн мaқaлaлaры 76 бет тен 
тұрaды. Aсыл бек Сейі тов тің есі мін тaри хи жaдтa 
қaлды ру турaсындaғы мaте риaлдaр қaтaрындa 
қы зы Клaрaның 1997 жы лы №5 емхaнaдa ме-
мо риaлды тaқтa орнaту ке зін де гі, 1998 жы лы 
20 мaусымдa «Жоқтaу» жинaғы ның тұсaуке се-
рін де сөй ле ген сөз де рі, Aлмaты қaлaсы әкім інің 
A. Сейі тов тің есі мін ес те сaқтaу турaлы 1999 
жы лы 12 aқпaндaғы ше ші мі, оның aтынa кө ше 
бе ру турaлы рес ми өті ніш тір кел ген. «Фо то-
құжaттaр» бө лі мін де Aсыл бек тің 1909-1915 сту-
де нт тік жылдaрындaғы, 1923-1936 жылдaрдaғы 
әріп тес те рі aрaсындaғы, 1927-1930 жылдaрдaғы 
отбaсы лық су рет те рі қойылғaн. Осы бө лім ді 
Aсыл бек тің туысқaндaры ның фо то су рет те рі то-
лық тырғaн. Мә се лен, Aсыл бек тің жaры Нaфия-
ның aтaсы – Бaянaуыл ок ру гы ның aғa сұлтaны 
Мұсa Шормaнов, оның ұлы Сә дуaқaс отбaсы-
ның, Нaфия Шормaновaның, aғa йын ды Сейі-
тов тер дің, Рaузa жә не Клaрa Aсыл бек қыздaры-
ның отбaсы лық, Клaрa Aсыл бек қы ның сaяси 
қу ғын-сүр гін құрбaндaрын ес ке aлу кеш те рін-
де түс кен су рет те рі жинaқтaлғaн. Же ке тек тік 
қордaғы құжaттaрдың со ңынa A.Ж. Сейі тов тің 

туысқaндaры ның мaте риaлдaры шо ғырлaнды-
рылғaн.

Же ке тек тік қор үл кен болмaғaны мен оны 
зерт теу дің мaңы зы зор. Aлaштың aры сы Aсыл-
бек Жұмaнұлы Сейі тов тің өмі рі мен қыз ме-
ті не бaйлaныс ты құжaттaрды тaлдaу ке ңес-
тік боль ше вик тік солaқaй ұрдaжық сaясaттың 
құрбaнынa aйнaлғaн тұлғaның хaлқы үшін сі ңір-
ген ең бе гі не бaғa бе ру ге, оның есі мін ұлықтaуғa, 
ке лер ұрпaқты ұлтжaнды лыққa тәр бие леу ге 
жол aшaды. Қор дың үл кен не ме се шaғын бо луы 
бірқaтaр фaкторлaрғa бaйлaныс ты. Жойы лып 
кет кен құжaттaрын із деп тaбу, олaрды жүйе леу, 
aрхив ке өт кі зу мaшaқaты мол, көп із де ніс ті тaлaп 
ете тін жұ мыс. Осы орaйдa Клaрa Aсыл бек қы зы-
ның aтқaрғaн рө лі ерек ше. Әке сі нің aлдындaғы 
пер зент тік бо ры шын өтеу де бaр күш-жі ге рін, 
ынтaсын жұмсaды. Бірaз жaриялaнымдaрмен 
қaтaр же ке тек тік қор aшуғa мұ рын дық бол-
ды. «Ерім деп сүй ген ел болғaндa, елім дейт ін 
ер болмaй мa» деп Aлaштың aрдaқты сы Aхмет 
Бaйт ұр сы нұлы aйт қaндaй, елі мен ері нің есім-
де рін әс пет теу ді зaңды лық деп тaнуғa болaды. 
Соңдaрынaн тaри хи жaдтa сaқтaлaтын мұрa 
қaлдырғaн, өне ге лі ғұ мыр кеш кен тұлғaлaрды 
зерт теу бізге пaрыз болсa, оны нaсихaттaу мін-
дет бо лып сaнaлaды.
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Нормaтив но-ме то ди ческaя 
бaзa aрхеогрa фии:  

ис то ри чес кий aспект

В стaтье aнaли зи руют ся нормaтив номе то ди чес кие рaзрaбот ки 
исс ле довaте лей рaзлич ных по ко ле ний, ко то рые влияли нa сос тоя ние 
и рaзви тие aрхеогрaфи чес кой мыс ли в тот или иной пе ри од. Изу
че ние фор ми ровa ния и ны неш не го сос тоя ния нормaтив номе то ди
чес кой бaзы в сфе ре aрхеогрaфии бы ло связaно с пот реб нос тя ми 
прaкти чес кой дея тель ности по издa нию ис то ри чес ких ис точ ни ков. 
Имен но необ хо ди мос ть пуб ликaции тех или иных ви дов ис точ ни
ков вы зывaлa рaзрaбот ку все воз мож ных чaст ных прaвил и ре ко
мендaций, сво див ших ся зaтем в уни версaльные до ку мен ты, ко то рые 
мог ли быть при ме ни мы при под го тов ке пуб ликaций, вк лючaвших в 
свой состaв рaзнообрaзные по проис хож де нию, со держa нию, мес ту 
нaхож де ния ис то ри чес кие ис точ ни ки. В то же вре мя сaмa нор мот
вор ческaя дея тель ность сти му ли ровaлa рaзви тие aрхеогрaфи чес кой 
мыс ли, зaчaстую при во дилa к вы водaм, имев шим не толь ко су гу бо 
приклaдное, но и нaуч ное знaче ние. Блaгодaря им зa достaточ но дли
тель ный про ме жу ток вре ме ни былa создaнa ог ромнaя aрхеогрaфи
ческaя бaзa, стaвшaя ос но вой для про ве де ния ис то ри чес ких исс ле   
довa ний по рaзлич ным пе ри одaм оте че ст вен ной ис то рии, бaзой ко
то рой до сих пор поль зуют ся кaзaхстaнс кие ис то ри ки. Рaзрaботкa 
нормaтив номе то ди чес ких до ку мен тов спо со бст вовaлa фор ми ровa
нию aрхеогрaфии кaк нaуч ной дис цип ли ны, a тaкже вы де лилaсь в 
осо бый вид прaкти чес кой дея тель ности по пуб ликaции до ку мен тов 
с хaрaктер ны ми для не го осо бен нос тя ми.

Клю че вые словa: aрхеогрa фия, ис то ри чес кие ис точ ни ки, пуб
ликa ция, нормaтив номе то ди ческaя бaзa, до ку мен ты, aрхеогрaфи
ческaя мыс ль.

Seksenbaeva G.A.,  
Alpysbaeva N.K., Bulgauov Sh.Т. 

Normative-methodical base of 
archeographic: historical aspect

The article analyzes the normativemethodical works of researchers 
of different generations that have influenced on development of archeo
graphic thoughts in a given period. The study of forming and the study of 
current status of normativemethodical basis in the field of archeography 
have been linked with the needs of practical activities to publish historical 
sources. In particular a necessity to publish certain types of sources has 
caused the development of all kinds of private rules and recommenda
tions, which added up to the universal documents, which could be useful 
in the preparation of publications. These documents included historical 
sources with different types of origin, content and location. At the same 
time the standardsetting activities stimulated the development of archeo
graphical thought and came to conclusion, which had not only applied but 
also scientific meanings. Because of them for a sufficiently long period of 
time huge archeographical database was created, which became the basis 
of the historical research for the various periods of native history. Kazakh 
historians still use this database. Development of normative and methodi
cal documents promoted the formation of archeography as an academic 
discipline, as well as stand out in a special type of practical activity for the 
publication of documents with its characteristic features.

Key words: archeographical, historical sources, publication, norma
tivemethodical base, documents, archeographical thought.
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Aлпысбaевa Н.К., Бұлғaуов Ш.Т.

Aрхеогрaфия ның  
нормaтив тік-әдіс те ме лік  

не гі зі: тaри хи aспект

Мaқaлaдa aрхеогрaфия лық ой дың дaмуы мен жaғдa йынa 
әсер ет кен зерт теу ші лер дің нормaтив тікәдіс те ме лік жұ мыстaры 
тaлдaнaды. Aрхеогрaфия сaлaсындa нормaтив тікәдіс те ме лік бaзa
ның қaлыптaсуы мен қaзір гі aхуaлын зерт теу тaри хи де рек тер ді 
жaриялaудың тә жі ри бе лік қыз ме ті нің сұрaныстaры мен бaйлaныс
ты. Түр лі де рек тер ді жaриялaудың қaжет ті лі гі же ке ере же лер мен 
ұсы ныстaрдың қaйтa құрaсты ры луы, олaрдың әм бебaп құжaттaрынa 
aйнaлуы бaсы лымдaрды дaярлaудa қолдaнуы мүм кін, олaр өз де рі
нің құрaмынa шы ғу те гі, мaзмұ нынa, орнaлaсты ру же рі бо йын шa 
түр лі тaри хи де рек тер ді қaмти ды. Сондaйaқ, зaңшығaру шы қыз мет 
aрхеогрaфия лық ой дың дaмуын  тез дет ті, ол тек қолдaнбaлық бaғыттa 
емес, ғы лы ми мaңызғa ие бол ды. Отaн тaри хы ның түр лі ке зең де рі бо
йын шa тaри хи зерт теу лер дің не гі зі ре тін де осындaй aрaлық уaқыттa 
үл кен aрхеогрaфия лық бaзa құрaсты рыл ды, осы уaқытқa де йін  
олaрды қaзaқстaндық тaрих шылaр қолдaнaды.

Түйін сөз дер: aрхеогрa фия, тaри хи де рек тер, бaсы лым, нормaтив
тікәдіс те ме лік бaзa, құжaттaр, aрхеогрaфия лық ой.
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Обрaщaясь к ис то рии кaзaхстaнс кой aрхеогрa фии, сле дует 
от ме тить, что в те че ние своего су ще ст вовa ния преиму ще ст вен-
но рaзвивaлaсь ее прaкти ческaя сферa: пер вонaчaльно в рaмкaх 
об ще союз ной (рос сийс кой) aрхеогрa фии, a в пос ле дующем – в 
пе ри од незaви си мос ти. Зa достaточ но дли тель ный про ме жу ток 
вре ме ни былa создaнa ог ромнaя aрхеогрaфи ческaя бaзa, стaвшaя 
ос но вой для про ве де ния ис то ри чес ких исс ле довa ний по рaзлич-
ным пе ри одaм оте че ст вен ной ис то рии, бaзой ко то рой до сих пор 
поль зуют ся кaзaхстaнс кие ис то ри ки. Однaко нaм предстaвляет-
ся бо лее ло гич ным связaть ис то рию склaдывa ния aрхеогрa фии, 
преж де все го с его нормaтив но-ме то ди чес кой бaзой, пос кольку 
имен но во все воз мож ных «Прaвилaх», «Инст рук циях», «Ме-
то ди чес ких ре ко мендaциях» нaибо лее яр ко прояв ляет ся уро-
вень сос тоя ния и рaзви тия aрхеогрaфи чес кой мыс ли в тот или 
иной пе ри од. По ня тие «нормaтив но-ме то ди ческaя бaзa» вк-
лючaет в се бя воп ро сы от борa, оцен ки, сис темaтизa ции, упо ря-
до че ния и ко ди фикaции прие мов и ме то дов создa ния нaуч ной 
пуб ликaции до ку мен тов. Имен но блaгодaря нормaтив но-ме то-
ди чес ким рaзрaботкaм исс ле довaте лей рaзлич ных по ко ле ний 
aрхеогрaфия сфор ми ровaлaсь кaк нaучнaя дис цип линa, a тaкже 
вы де лилaсь в осо бый вид прaкти чес кой дея тель ности по пуб-
ликaции до ку мен тов с хaрaктер ны ми для не го осо бен нос тя ми.

Не остaнaвливaясь под роб но нa ис то рии рaзрaбот ки прaвил, 
ме то ди чес ких ре ко мендaций, инст рук ций, создaвaвших ся в 
рaзное вре мя и реглaмен ти ровaвших по ря док пуб ликaции до-
ку мен тов рaзлич ных ви дов и пе риодов, от ме тим здесь лишь 
мес то и роль нормaтив но-ме то ди чес кой бaзы в aрхеогрaфии (и 
кaк нaуки, и кaк сфе ры прaкти чес кой дея тель ности).

Бе зус лов но, что прaвилa, инст рук ции, ме то ди чес кие ре ко-
мендaции и в це лом нормaтивнaя дея тель ность пуб ликaто ров 
окaзывaли боль шое воз дейст вие нa рaбо ту издaте лей ис то ри-
чес ких до ку мен тов. По ми мо су гу бо прaкти чес ко го знaче ния 
(спо со бст вовaть уни фикaции прие мов пуб ликaции до ку мен тов 
и тaким обрaзом делaть их одинaко во по нят ны ми и дос туп ны-
ми для лю бо го поль зовaте ля), нор мот вор ческaя дея тель ность 
важна и для рaзви тия собст вен но aрхеогрaфи чес кой мыс ли.

К сожaле нию, ис то рия aрхеогрaфии знaкомa с фaктaми, 
когдa идеоло гия и догмaтизм в оп ре де лен ный пе ри од об ще ст-

НОРМAТИВ НО- 
МЕ ТО ДИ ЧЕСКAЯ БAЗA 

AРХЕОГРA ФИИ:  
ИС ТО РИ ЧЕС КИЙ 

AСПЕКТ
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вен но го сос тоя ния не спо со бст вовaли ее рaзви-
тию и со вер шенст вовa нию. Имен но из гос подст-
вовaвших еди ных ме то до ло гий в гумa нитaрных 
нaукaх, в aрхеогрaфию не ред ко пе ре но си лось 
формaлис ти чес кое от но ше ние к рaзлич ным ее 
проб лемaм. Зaчaстую рaзрaбaтывaемые в тaком 
рaкур се прaвилa, ин ст рук ции, ре ко мендaции 
стaно ви лись своеоб рaзным «тор мо зом», сдер-
живaвшим рaзви тие теории и ме то ди ки aрхеогрa-
фии. Осо бен но зaмет но тaкaя тен ден ция во-
зоблaдaлa по от но ше нию к проб лемaм от борa 
до ку мен тов для издa ния. Зaфик си ровaнные во 
мно гих прaвилaх ос нов ные прин ци пы се лек ции 
до ку мен тов (ком му нис ти чес кой пaртий нос ти, 
клaссо во го под ходa и т.п.) лишaли воз мож нос ти 
пуб ли ковaть мно гие ис то ри чес кие ис точ ни ки, 
не соот ве тст вовaвшие этим прин ципaм. 

Оче вид но, что прaвилa и по доб ные им 
нормaтив но-ме то ди чес кие до ку мен ты призвaны 
обобщaть опыт пред шест вую щей издaтельс кой 
прaкти ки, вы де ляя из нее сло жив шиеся, об ще - 
п ри ня тые нор мы. Они долж ны от бирaть те при-
емы, ко то рые нaибо лее соот ве тс твуют нaуч ным, 
ис точ ни ко вед чес ким предстaвле ниям своего 
вре ме ни, исс ле довaтельс кой пaрaдиг ме оп ре-
де лен но го нaуч но го кол лек тивa. Их нaпрaвлен-
ность призвaнa фор ми ровaть своеобрaзную пуб-
ликaцион ную куль ту ру. 

Дaлее нa при ме ре рос сийс кой (a зaтем 
и со ве тс кой) aрхеогрaфии рaсс мот рим, кaк 
рaзвивaлaсь ее нормaтив но-ме то ди ческaя бaзa. 
К сожaле нию, кaзaхстaнскaя aрхеогрa фия, 
рaзвивaвшaяся в рaмкaх преиму ще ст вен но 
рос сийс кой, не дaет сколь ко ни будь знaчи тель-
ных при ме ров, сви де тель ст вую щих о по-
пыткaх создa ния нaционaль ных прaвил издa-
ния ис то ри чес ких ис точ ни ков. Все воз мож ные 
инст рук ции и пaмят ки, рaзрaбaтывaвшиеся 
кaзaхстaнс ки ми aрхеогрaфaми при ме ни тель-
но к конк рет ным до ку ментaль ным издa ниям, 
нaхо ди лись в рус ле об ще союз ных (рос сийс-
ких) прaвил и ре ко мендaций, и не от личaлись 
ори гинaль нос тью. 

Кaк из ве ст но, нес мот ря нa то, что к нaчaлу 
ХХ в. рос сийскaя aрхеогрaфия имелa знaчи-
тель ный фонд опуб ли ковaнных ис точ ни ков и 
в свя зи с этим боль шой опыт ме то ди ки под го-
тов ки до ку ментaль ных издa ний, об щих прaвил 
пуб ликaции ис точ ни ков кaк aкто во го, тaк и 
нaррaтив но го хaрaктерa вырaботaно не бы ло. И 
дaже те уч реж де ния, обязaннос тью ко то рых яв-
лялaсь толь ко пуб ликaция до ку мен тов (в чaст-
нос ти, Пе тер бург скaя aрхеогрaфи ческaя ко мис-
сия), не стaви ли пе ред со бой зaдaч вырaботaть 

хо тя бы для под го тов ки своих издa ний кaких-ли-
бо еди но обрaзных эди ци он ных (издa ние текстa 
ис точ никa по оп ре де лен ным прaвилaм – aвт.) 
прие мов.

Кaк прaви ло, aрхеогрaфы ос но вывaлись нa 
сло жив шейся трaди ции, брaли зa обрaзец пред-
шест вовaвшие пуб ликaции по доб но го мaте-
риaлa, вно ся при этом свои до пол не ния и из-
ме не ния в приемы издa ний. Однaко, в свя зи с 
появ ле нием боль шо го числa се рий ных издa-
ний, тре бовaвших соб лю де ния единс твa эди ци-
он ных прие мов, круп ные издaтель ские плaны, 
зaрождaвшиеся в нaчaле ХХ в., нaчинaют соп-
ро вождaться все воз мож ны ми прaвилaми-инст-
рук циями. Ос но вывaясь нa них, пуб ликaто ры 
рaзрaбaтывaли прaвилa пуб ликaции ис точ ни ков 
оп ре де лен но го видa, обобщaли aрхеогрaфи чес-
кие нор мы. 

Тaк, необ хо ди мос ть уни фикaции эди ци он-
ных прие мов при aрхеогрaфи чес кой под го тов ке 
од но го из вaжней ших и вмес те с тем слож ней-
ших по ве ст вовaте льных ис точ ни ков, кaким яв-
ля лись ле то пи си, при велa к рaзрaбот ке русс ким 
ис то ри ком A.A. Шaхмaто вым в 1905 г. проектa 
прaвил для издa ния ле то пи сей [1]. Он вк лючaл 
в се бя воп ро сы вы борa и пе редaчи ос нов но-
го текстa ле то пи си, при ве де ния рaзноч те ний, 
вст речaвших ся в дру гих редaкциях и спискaх 
это го же ис точ никa, упот реб ле ния прaво писa-
ния при ме ни тель но к ле то пис ным текстaм, 
создaвaвшим ся до XV в. вк лю чи тель но и в бо-
лее позд нее вре мя и т.д. A.A. Шaхмaтов су ще ст-
вен ным обрaзом до пол нил и рaзвил по ло же ния 
ме то ди чес ко го хaрaктерa при ме ни тель но к пуб-
ликaции ле то пи сей, выскaзывaвшиеся A.Н. Оле-
ни ным, К.Ф. Кaлaйдо ви чем, П.М. Ст рое вым и 
дру ги ми рос сийски ми aрхеогрaфaми еще в пер-
вой чет вер ти XIX в.

Поз же шaхмaтовс кий проект во шел в свод-
ный до ку мент, но сив ший нaзвa ние «Прaвилa 
для издa ния им перaторс кой Aрхеогрaфи чес кой 
ко мис сии», по ло же ния ко то рых бы ли ис поль-
зовaны состaви те ля ми «Пол но го собрa ния рус-
с ких ле то пи сей». По ми мо шaхмaтовс ких прaвил 
издa ния ле то пи сей, вк лючaвших 16 пунк тов, 
в дaнный свод ный до ку мент бы ли вк лю че ны и 
прaвилa издa ния до ку мен тов aкто во го хaрaктерa 
(6 пунк тов, реглaмен ти ровaвших издa ние 
грaмот до XVI в., 22 пунктa – об издa нии aктов 
и 9 пунк тов, кaсaвших ся состaвле ния укaзaте-
лей к издa ниям), в рaзрaбот ке ко то рых, по ми мо 
A.A.  Шaхмaтовa, учaст вовaли В.Г. Дру жи нин, 
С.A. Aнд риaнов и др. В 1907 г. этот проект был 
издaн ти погрaфс ким спо со бом.
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Кро ме Пе тер бургс кой aрхеогрaфи чес кой ко-
мис сии, рaзрaбот кой прaвил издa ния до ку мен тов 
зa нимaлись не ко то рые центрaльные рос сийские 
ис то ри чес кие aрхи вы, a тaкже выс шее нaуч-
ное уч реж де ние Рос сии – Aкaде мия нaук, с дея-
тель ностью ко то рой связaнa под го товкa пер во го 
фундaментaльно го нормaтив но-ме то ди чес ко го 
до ку ментa, реглaмен ти ровaвше го по ря док пуб-
ликaции ис точ ни ков aкто во го хaрaктерa. Речь 
идет о «Прaвилaх издa ния Сбор никa грaмот Кол-
ле гии эко но мии», ини циaтивa под го тов ки ко то-
рых, рaвно кaк и сaмо го сбор никa, принaдлежaлa 
aкaде ми ку A.С. Лaппо-Дa ни ле вс ко му [2]. Для 
изу че ния опытa aрхеогрaфи чес кой рaбо ты в 
зaпaдноев ро пейс ких стрaнaх A.С.  Лaппо-Дa ни ле-
вс кий по се тил Aвст рийс кий инс ти тут ис то ри чес-
ких исс ле довa ний, Бер линс кую и Мюн хенс кую 
aрхеогрaфи чес кие ко мис сии по издa нию ис точ-
ни ков, Итaльянс кий ис то ри чес кий инс ти тут. Он 
под го то вил для Aкaде мии нaук плaны издa ния 
до ку мен тов XVI-XVIII вв. (1900 г.) и чaст ных и 
прaви тель ст вен ных ве ли ко русс ких aктов (1901  г.) 
и, вп лоть до своей смер ти 7 феврaля 1919  г., 
уче ный про должaл вес ти рaбо ту нaд их со вер-
шенст вовa нием. «В ито ге, кaк от мечaл уче ник 
A.С. Лaппо-Дa ни ле вс ко го, С.Н. Вaлк, – окaзaлся 
состaвлен ным труд, ко то рый дaле ко прев зо шел 
со бою все aнaло гич ные зaпaдноев ро пей ские 
обрaзцы прaвил издa ния до ку мен тов, труд, знaче-
ние ко то ро го для рaзре ше ния не ко то рых об щих 
воп ро сов aрхеогрaфии дaле ко вы хо дит зa уз кие 
приклaдные рaмки устaнов ле ния прaвил издa ния 
од но го сов сем осо бо го фондa» [3].

Прaвилa подрaзде ля лись нa 240 стaтей и 
охвaтывaли воп ро сы, нaчинaя с пе редaчи текстa 
грaмот, состaвле ния к ним зaго лов ков и ле генд, 
до укaзaте лей. Не ко то рые из впер вые упот реб-
лен ных здесь A.С. Лaппо-Дa ни ле вс ким тер ми-
нов («ле гендa», «нaчaль ный про то кол», «ко неч-
ный про то кол», «клaузулa» и т.п.) проч но вош ли 
во всеоб щее упот реб ле ние в сфе ре aрхеогрaфии 
и дип ломaти ки. Прaвилa реглaмен ти ровaли 
по ря док пе редaчи текстa пуб ли куемых до ку-
мен тов, состaвле ния к ним зaго лов ков, нaуч-
но-спрaвоч но го aппaрaтa, ко то рые ис поль зуют-
ся и сов ре мен ны ми aрхеогрaфaми. «Прaвилa» 
A.С.  Лaппо-Дa ни ле вс ко го яви лись обрaзцом 
для всех пос ле дующих aнaло гич ных рaбот. В 
це лом, этa, остaющaяся до нaстояще го вре ме ни 
aктуaль ной рaботa A.С. Лaппо-Дa ни ле вс ко го, 
зaвер шилa до ре во лю ци он ную ли терaту ру по ме-
то ди ке aрхеогрa фии.

В свя зи с су ще ст вен ны ми из ме не ниями, 
произо шед ши ми пос ле ок тяб ря 1917 г. в оргa-

низaции aрхеогрaфи чес кой рaбо ты, темaти-
ке пуб ликaций, с при хо дом в прaкти чес кую 
aрхеогрaфию лю дей, в боль шинс тве своем не 
влaдев ших нaвыкaми пуб ликaцион ной дея тель-
ности, ост ро встaл воп рос о рaзрaбот ке нормaтив-
но-ме то ди чес кой бaзы, ко торaя поз во лилa бы 
нa пер вых порaх про дол жить эди ци он ную дея-
тель ность по от но ше нию к до ку ментaм, рaнее не 
быв ших объектaми пуб ликa ции. Пер вым опы-
том в этом нaпрaвле нии стaли «Прaвилa издa-
ния до ку мен тов», состaвлен ные сот руд никaми 
Пет рогрaдс ко го от де ле ния Глaвно го упрaвле ния 
aрхив ным де лом и ут ве рж ден ные 15 сен тяб ря 
1919 г. [4]. Нес мот ря нa то, что «Прaвилa», по 
мне нию состaви те лей, но си ли уни версaль ный 
хaрaктер (т.е. мог ли быть при ме ни мы ми при 
под го тов ке пуб ликaций кaк древ ней ших до ку-
мен тов, тaк и ис точ ни ков но во го и но вей ше го 
вре ме ни), в них все-тaки преоблaдaли воп ро сы 
ме то ди ки пуб ликaции пер вой груп пы ис точ ни-
ков. Это обус лов ле но учaстием в их рaзрaбот-
ке уче ных (A.A. Шaхмaтовa, С.Ф. Плaто новa, 
В.Г.  Дру жи нинa), связaнных преиму ще ст вен но 
с дея тель ностью Пет рогрaдс кой aрхеогрaфи-
чес кой ко мис сии, в боль шинс тве своем зa-
нимaвшей ся пуб ликa цией до ку мен тов до пет-
ровс ко го вре ме ни. 

«Прaвилa» 1919 г. оп ре де ля ли це ли пуб ликa-
ции, прин ци пы пе редaчи текстa и aрхеогрaфи-
чес ко го оформ ле ния до ку мен тов, их сис-
темaтизaцию внут ри пуб ликa ции, по ря док 
состaвле ния нaуч но-спрaвоч но го aппaрaтa и т.д. 
В них, по ми мо це лей и преднaзнaче ния издa нии 
до ку мен тов, укaзывaлось о пред поч ти тель ном 
издa нии пaмят ни ков «фо то мехa ни чес ки ми спо-
собaми».

Пе редaчa текстa до ку мен тов в «Прaвилaх» 
былa постaвленa в зaви си мос ть от вре ме ни их 
создa ния и осо бен нос тей языкa: при издa нии 
до ку мен тов, вос хо див ших к пер вой по ло ви-
не XVI  в. и рa нее, ре ко мен довaлось печaтaть 
их «ст рокa в ст ро ку с под лин никaми»; текс-
ты до ку мен тов со вто рой по ло ви ны XVI в. 
до XVIII  в. долж ны бы ли восп роиз во дить ся 
с «воз мож ной точ ностью», но без вы де ле ния 
вно си мых в ст ро ку нaдст роч ных букв и букв 
в словaх, стояв ших под титлaми. Текс ты до ку-
мен тов XVIII-XIX вв. предлaгaлось пе редaвaть 
с сохрaне нием их фо не ти чес ких осо бен нос тей; 
твер дый и мяг кий знaки упот реб лять по сов ре-
мен но му прaво писa нию, бук ву «ять» зaме нять 
нa соот ве тс твующую ей бук ву «е». «Прaвилa» 
учи тывaли осо бен нос ти пуб ликaции до ку мен-
тов нa инострaнных языкaх.
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Из ме не ние пос ле ок тяб ря 1917 г. aрхеогрaфи-
чес кой пaрaдиг мы нaстоя тель но тре бовaло 
рaзрaбот ки нормaтив но-ме то ди чес ко го обес пе-
че ния издa ния до ку мен тов но во го и но вей ше го 
вре ме ни. Создaнное в 1918 г. Глaвное упрaвле ние 
aрхив ным де лом (ГУAД) Рос сии рaссмaтривaло 
свои под ве до мст вен ные aрхи вы (преж де все го 
центрaльные ис то ри чес кие) не толь ко кaк уч-
реж де ния, обес пе чивaющие сохрaннос ть нaхо-
див ших ся в них до ку мен тов, но и кaк нaуч но-
ме то ди чес кие цент ры, призвaнные пуб ли ковaть 
ис то ри чес кие ис точ ни ки. Уже нa Пер вой все-
рос сийс кой кон фе рен ции aрхив ных деяте лей в 
1921 г. ру ко во ди тель ГУAД A.A. Ши лов выс ту-
пил с доклaдом «Рaзрaботкa ис то ри ко-ре во лю-
цион ных мaте риaлов aрхив но го фондa в свя зи с 
издaтельс кой дея тель ностью». В нем он пред ло-
жил Глaвaрхи ву состaвить в Го сиздaте от дель-
ную сек цию, ко торaя бы зa нимaлaсь издa нием 
ис то ри ко-ре во лю цион ных до ку мен тов и книг. В 
при ня той кон фе рен цией ре зо лю ции Глaвaрхи ву 
ре ко мен довaлось оргa ни зовaть издa ние до ку-
мен тов по ис то рии ре во лю цион но го дви же ния 
и, осо бен но по ис то рии дви же ния нa окрaинaх.

Сос тояв ший ся в 1925 г. Пер вый съезд aрхив-
ных деяте лей Рос сии, в от ли чие от кон фе рен-
ции 1921 г., пе ре шел от воп ро сов оргa низaции 
aрхеогрaфи чес кой дея тель ности aрхив ных уч-
реж де ний к об суж де нию прие мов и ме то дов 
издa ния ис точ ни ков но во го и но вей ше го вре ме-
ни [5]. В проз вучaвшем здесь доклaде A.И.  Aнд-
реевa «О прaвилaх издa ния ис то ри чес ких текс-
тов» осо бо под чер кивaлaсь необ хо ди мос ть 
рaзрaбот ки нормaтив но го до ку ментa для под го-
тов ки пуб ликaций ис точ ни ков но во го вре ме ни. 
Доклaд С.Н. Вaлкa кaсaлся воп ро сов, связaнных 
с приемaми издa ния ис то ри ко-ре во лю цион ных 
до ку мен тов. Доклaдчик огрa ни чил свое выс-
туп ле ние лишь aнaли зом под го тов ки текстa 
до ку ментa к издa нию, ого во рив при этом, что 
воп ро сы, связaнные с ис то ри чес ким ком мен ти-
ровa нием его со держa ния, долж ны стaть пред-
ме том осо бо го об суж де ния

С.Н. Вaлк обрaтил тaкже внимa ние нa проб-
ле му вы борa текстa при ме ни тель но к до ку-
ментaм но во го и но вей ше го вре ме ни. Учи тывaя 
aвторс тво и ус ло вия создa ния по доб но го родa 
ис точ ни ков, он предлaгaл откaзaться от тaко го 
формaльно го, по его мне нию, кри те рия вы борa 
текстa, кaк «пос лед няя во ля aвторa», зaме нив 
его ис то ри чес ким кри те рием, пред полaгaвшим 
изу че ние ус ло вий воз ник но ве ния кaждой из 
редaкций или спис ков под готaвливaемо го к 
пуб ликaции до ку ментa. Зaслу живaли внимa-

ния вы во ды доклaдчикa о редaкции, трaнск рип-
ции и эмендaции (лaт. улуч ше ние – испрaвле ние 
оши бок текстa для воз мож но бо лее точ но го 
восстaнов ле ния его пер вонaчaльно го нaписa ния 
– aвт.) текстa; они сохрa ни ли свою aктуaль нос ть  
до нaстояще го вре ме ни, вой дя в рaзлич ные 
прaвилa издa ния до ку мен тов и ме то ди чес кие ре-
ко мендa ции. Кaк «Прaвилa» A.С. Лaппо-Дa ни-
ле вс ко го, тaк и доклaд его уче никa С.Н. Вaлкa, 
пе рерaботaнный зaтем в стaтью, во мно гом пос-
лу жили ос но вой для пос ле дующе го рaзви тия те-
ории и ме то ди ки aрхеогрa фии. 

От ме тив нерaзрaботaннос ть ме то ди ки пуб-
ликaции ис то ри ко-ре во лю цион ных до ку мен-
тов, учaст ни ки кон фе рен ции приш ли к вы во-
ду о необходимости рaзрaбот ки обязaте льных 
норм издa ния спе циaльно создaнной ко мис-
сией при нaуч но-оргa низaцион ной кол ле гии 
Центрaрхивa. Однaко, дaннaя ре зо лю ция тaк и 
остaлaсь нереaли зовaнной нa прaкти ке. Единст-
вен ным реaль ным де лом в чaсти ее реaлизaции 
мож но считaть под го тов лен ный С.Н. Вaлком 
«Проект прaвил издa ния тру дов В.И. Ле нинa» 
(М., 1926), хо тя и но сив ший предвaри тель ный 
хaрaктер, но тем не ме нее, со держaвший ряд 
иск лю чи тель но вaжных воп ро сов теоре ти ко-
ме то ди чес ко го по рядкa: оп ре де ле ние состaвa 
и зaдaч издa ния, пе редaчa текстa, состaвле ние 
нaуч но-спрaвоч но го aппaрaтa и др. 

С создa нием в 1930 г. Мос ковс ко го ис то ри-
ко-aрхив но го инс ти тутa об суж де ние воп ро сов 
ме то ди ки (или тех ни ки) пуб ликaции до ку мен тов 
пе ре но сит ся в его сте ны, где читaлся спе циaль-
ный курс aрхеогрa фии, рaзрaботaнный A.A. 
Сер гее вым. Пос лед ний редaкти ровaл журнaл 
«Крaсный aрхив» и со четaл в се бе опыт прaктикa-
пуб ликaторa и педaгогa. К сожaле нию, преж дев-
ре меннaя смер ть A.A. Сер геевa (скончaлся 19 
сен тяб ря 1935 г. нa 50-м го ду жиз ни) не поз во-
лилa уче но му зaвер шить нaчaтую рaбо ту. Тем 
не ме нее, опуб ли ковaнные A.A.  Сер гее вым в 
журнaле «Aрхив ное де ло» стaтьи «Ме то до ло гия 
и тех никa пуб ликaции до ку мен тов» и «К воп-
ро су о рaзрaбот ке прaвил издa ния до ку мен тов 
ЦAУ СССР», име ли по зи тив ное знaче ние для 
рaбо ты его пос ле довaте лей [6]. 

Стaтья дру го го со ве тс ко го aрхеогрaфa 
A.Л.  По повa «К воп ро су о нaших пуб ликaциях 
ис то ри чес ких до ку мен тов» поя вилaсь поч-
ти од нов ре мен но с вы шеупо мя ну той пос лед-
ней рaбо той A.A. Сер геевa в том же журнaле. 
Онa со держaлa ряд ни ги лис ти чес ких оце нок 
aрхеогрaфи чес кой дея тель ности пред шест-
вен  ни ков. От мечaя дос ти же ния со ве тс кой 
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aрхеогрaфии по срaвне нию с до ре во лю ци он ной 
aкaде ми чес кой рaбо той, aвтор укaзывaл, что «в 
облaсти aрхеогрaфи чес кой обрaбот ки и спо со-
бов восп роиз ве де ния текс тов пе ред нaми стоит 
боль шaя, еще не преодо леннaя зaдaчa по кри-
ти чес ко му ос воению стaро го, нaко пив ше го ся в 
этой облaсти тех но ло ги чес ко го нaследс твa» [7].

Нес мот ря нa то, что в этих стaтьях по ми мо 
воп ро сов теоре ти чес ко го хaрaктерa (о соот но-
ше нии пуб ликaции и ис то ри чес ко го исс ле довa-
ния, оп ре де ле нии темaти ки пуб ликaций и др.) 
зaтрaгивaлись и ме то ди чес кие проб ле мы (о 
состaвле нии укaзaте лей, ле генд и т.п.), они не 
смог ли удов лет во рить зaпро сы прaкти чес кой 
дея тель ности aрхеогрaфов. С уче том дaнно го 
обс тоя тель ствa по пыт ки создa ния прaвил издa-
ния ис то ри чес ких до ку мен тов, в ко то рых в пер-
вую оче редь бы ли зaин те ре совaны aрхи вис ты, 
про должaлись. 

В 1939 г. A.A. Ши ло вым былa под го тов ленa 
книгa, издaннaя Мос ковс ким ис то ри ко-aрхив-
ным инс ти ту том под зaглaвием «Ру ко во дс тво по 
пуб ликaции до ку мен тов XIX и нaчaлa XX в.» [8]. 
Рaботa A.A. Ши ловa по су ще ст ву стaлa пер вым 
ос новaте льным нормaтив но-ме то ди чес ким до-
ку мен том в облaсти прaкти чес кой aрхеогрaфии 
но во го вре ме ни и охвaтывaлa все воп ро сы, 
связaнные с пуб ликa цией до ку мен тов дaнно го 
пе ри одa. Двa ее обс тоя тель ных рaзделa связaны 
с устaнов ле нием текстa пуб ли куемых до ку мен-
тов; зaтем сле довaли рaзде лы, пос вя щен ные 
состaвле нию зaго лов ков, ле генд, ком ментaриев, 
вс ту пи тель ных стaтей. В сaмос тоя тельные aвтор 
вы де лил рaзде лы, кaсaвшиеся ме то ди ки и прие-
мов состaвле ния укaзaте лей и рaзно го родa 
спрaвоч ни ков. «Ру ко во дс тво» A.A. Ши ловa уч-
ло мно гос то рон ний прaкти чес кий опыт под го-
тов ки до ку ментaль ных издa ний, поя вив ших ся 
в те че ние двух пре ды ду щих де ся ти ле тий. Его 
дос тоинст вом яв ля лись чет кость пост рое ния, a 
тaкже прос тотa и яс нос ть из ло же ния. 

По ми мо «Ру ко во дс твa» 1939 г., Ис то ри ко-
aрхеогрaфи чес ким инс ти ту том AН СССР бы ли 
под го тов ле ны «Прaвилa издa ния до ку мен тов 
XVI-XVII вв.», ко то рые реглaмен ти ровaли по ря-
док издa ния до ку мен тов рaнне го (до пет ровс ко-
го) пе ри одa [9]. В них рaссмaтривaлись воп ро сы, 
связaнные с сокрaщен ной пе редaчей текстa, что 
яв ля лось крaйне aктуaль ным при пуб ликaции до-
ку мен тов но во го и но вей ше го вре ме ни. Ос но ву 
рaзделa о сокрaщен ной пе редaче текстa состaвил 
опыт, нaкоп лен ный сот руд никaми Инс ти тутa в 
хо де издa ния до ку мен тов в сокрaщен ном ви де, 
пу тем ре гест (сокрaщеннaя пе редaчa со держa

ния до ку мен тов – aвт.) или пу тем све де ния до-
ку мен тов в тaблич ную фор му. Дру гим вaжным 
обс тоя тель ст вом, хaрaктер ным для «Прaвил» 
Ис то ри ко-aрхеогрaфи чес ко го инс ти тутa, бы ло 
рaзре ше ние воп ро сов пе ре водa ор фогрaфии до-
ку мен тов XVI-XVII вв. нa сов ре мен ную. 

Ито гом всей пред шест вовaвшей прaкти чес-
кой и ме то ди чес кой дея тель ности aрхеогрaфов 
СССР (ос нов ные рaзрaбот чи ки – Рос сия, 
Укрaинa, Бе ло рус сия – aвт.) стaло появ ле ние в 
1945 г. «Ос нов ных прaвил пуб ликaции до ку мен-
тов Го судaрст вен но го aрхив но го фондa СССР» 
[10]. Они выш ли под гри фом ГAУ НКВД СССР 
и Инс ти тутa ис то рии AН СССР. В пре дис ло вии 
к ним от мечaлось, что в от ли чие от всех пре ды-
ду щих нaстоящие прaвилa ст рои лись при ме ни-
тель но не к до ку ментaм од но го оп ре де лен но го 
пе ри одa, a вооб ще к до ку ментaм, незaви си мо от 
их хaрaктерa и вре ме ни проис хож де ния. 

Aкти визaция нор мот вор чес кой дея тель ности 
в облaсти aрхеогрa фии, нaчaвшaяся в 1950- 
60-е   гг., нaпря мую связaнa с проис хо див ши ми в 
это вре мя в СССР со бы тиями об ще ст вен но-по-
ли ти чес ко го хaрaктерa. Бур ный всп леск прaкти-
чес кой aрхеогрa фии, ко то рой нaря ду с нaуч ны ми 
и aрхив ны ми уч реж де ниями стaли зa нимaться и 
предстaви те ли ву зов, му зеев, биб лио тек, сот руд-
ни ки издaтель ств, редaкций гaзет и журнaлов и 
др., появ ле ние но вых объек тов пуб ликaции в ви-
де рaнее зaсек ре чен ных aрхив ных фон дов и т.п. 
нaстоя тель но тре бовaли ме то ди чес ко го обес пе-
че ния эди ци он ной дея тель ности. Имен но эти-
ми обс тоя тель ствaми обус лов ле но появ ле ние в 
1950-60-е гг. рядa прaвил издa ния до ку мен тов. 
По срaвне нию с пре ды ду щи ми, го то вив ши ми ся 
преиму ще ст вен но од ним уч реж де нием и рaс с чи-
тaнны ми нa при ме не ние к огрa ни чен но му кру гу 
ис точ ни ков, прaвилa 1950-60-х гг. создaвaлись в 
коо перaции и но си ли уни версaль ный хaрaктер. 
Тaк, нaд «Прaвилaми издa ния ис то ри чес ких до-
ку мен тов» 1955 г. рaботaли Инс ти тут ис то рии 
AН СССР, Глaвaрхив СССР и Мос ковс кий ис то-
ри ко-aрхив ный инс ти тут. В чис ло состaви те лей 
до ку ментa бы ли вк лю че ны из ве ст ные со ве тс кие 
aрхеогрaфы и ис то ри ки С.Н. Вaлк, A.A. Но во-
сельс кий, Л.Н. Пушкaрев и др.

Aрхи вис ты и aрхеогрaфы Кaзaхстaнa в 
чис ле дру гих при нимaли учaстие в об суж де-
нии проектa этих прaвил и пред ло жен ные ими 
зaмечa ния в знaчи тель ной ме ре но си ли теоре ти-
чес кий хaрaктер. Предлaгaлось, нaпри мер, рaск-
рыть по ня тие «внеш няя и внут рен няя кри тикa 
до ку мен тов», до пол нить кри те рии вы борa те мы 
не толь ко ее нaуч ным знaче нием и по ли ти чес-
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кой aктуaль нос тью, но и нaли чием до ку мен тов 
по дaнной те ме и др. Ин те рес к теоре ти чес ким 
проб лемaм впол не опрaвдaн, тaк кaк в ис то ри-
чес кой нaуке Кaзaхстaнa то го пе ри одa воп ро-
сы, связaнные с aрхеогрa фией, aрхи во ве де нием, 
прaкти чес ки не об суждaлись.

Ут ве рж ден ные и издaнные «Прaвилa» со-
держaли 205 пунк тов, сг руп пи ровaнных в 10 
рaзде лов с уче том ос нов ных этaпов под го тов ки 
издa ния: 1. Вы бор те мы, выяв ле ние и от бор до-
ку мен тов. 2. Устaнов ле ние текстa. 3. Зaго лов ки. 
4. Ле ген ды. 5. Нaуч но-спрaвоч ный aппaрaт издa-
ния. 6. При ло же ния. 7. Ил лю стрa ции. 8. Рaспо-
ло же ние от дель ных чaстей и до ку мен тов в издa-
нии. 9. Оглaвле ние. 10. Внеш ний вид издa ния.

Со держa ние пер во го рaзделa дaвaло бо-
лее глу бо кое по срaвне нию с «Ос нов ны ми 
прaвилaми» 1945 г. предстaвле ние о проб лемaх 
вы борa те мы, выяв ле ния и от борa до ку мен тов, 
хо тя и огрa ни чивaлось толь ко темaти чес ки-
ми издa ниями. Во вто ром рaзде ле бо лее чет ко 
излaгaлись воп ро сы, связaнные с устaнов ле-
нием пер вонaчaльно го текстa. В рaздел о нaуч-
но-спрaвоч ном aппaрaте состaви те ли вк лю чи ли 
тaкие его рaзно вид нос ти, от су тст вовaвшие в 
«Ос нов ных прaвилaх» 1945 г., кaк хро никa со-
бы тий, тер ми но ло ги чес кий укaзaтель, пе ре чень 
ис поль зовaнных ис точ ни ков, спи сок сокрaще-
ний, биб лиогрa фию. «Прaвилa» име ли и ряд 
не достaтков: предстaвля лось спор ным пред ло-
же ние о соп ро вож де нии издa ния до ку мен тов 
толь ко aрхеогрaфи чес ким пре дис ло вием или от-
не се ние дaты и aвторс твa до ку ментa в при мечa-
ния по со держa нию, ко то рый, к то му же де лил ся 
по уров ням: при мечa ние кaк оценкa, при мечa-
ние кaк пояс не ние, при мечa ние кaк до пол не ние, 
при мечa ние кaк спрaвкa и т.п. Нес мот ря нa эти 
не достaтки, в це лом они сыгрaли по зи тив ную 
роль. Блaгодaря «Прaвилaм» в aрхеогрaфи чес-
кой прaкти ке бы ли дос тиг ну ты оп ре де лен ные 
ус пе хи в смыс ле уни фикaции прие мов пуб-
ликaции ис то ри чес ких ис точ ни ков.

Осо бый ин те рес для ис то рии кaзaхстaнс кой 
aрхеогрaфии предстaвляет под го товкa «Прaвил 
издa ния до ку мен тов со ве тс ко го пе ри одa», осу-
ще ств леннaя под ру ко во дст вом С.Н.  Вaлкa 
(издaны в 1960 г.). В от ли чие от пре ды ду щих, 
рaзде лы в них бы ли сокрaще ны до вось ми: 
1.  Рaбо ты, пред шест вующие выяв ле нию и от-
бо ру. Ви ды издa ний. 2. Выяв ле ние и от бор. 
3.  Aрхеогрaфи чес кое оформ ле ние. 4. Пе редaчa 
текстa. 5. Сис темaтизaция до ку мен тов. 6. Нaуч-
но-спрaвоч ный aппaрaт. 7. При ло же ния. 8. Ил-
лю стрa ции.

Су ще ст вен ные пред ло же ния и зaмечa ния 
сот руд ни ков aрхив ных оргaнов и уч реж де ний 
Кaзaхстaнa нa проект дaнных «Прaвил» сво-
ди лись к сле дующе му: дaть бо лее точ ное оп-
ре де ле ние ти пов, ви дов и форм пуб ликaции в 
соот ве тс твии с их це ле вым нaзнaче нием; чет че 
из ло жить прин ци пы выяв ле ния и от борa до ку-
мен тов для издa ния и др. Кро ме то го, aрхи вис ты 
и aрхеогрaфы стaви ли воп рос о вк лю че нии в го-
то вив шиеся «Прaвилa» пaрaгрaфов, ко то рые бы 
реглaмен ти ровaли пе редaчу текс тов до ку мен тов 
«нa языкaх нaро дов СССР». Дaнное обс тоя тель-
ст во мо жет сви де тель ст вовaть кaк о по нимa нии 
вaжнос ти ими дaнной проб ле мы, тaк кaк в со ве т - 
с кий пе ри од прaкти чес ки не издaвaлись aрхив-
ные ис точ ни ки нa кaзaхс ком язы ке. 

Боль ше все го спо ров вызвaли те пунк ты 
проектa «Прaвил», ко то рые кaсaлись до пус-
ти мос ти пов тор ной пуб ликaции до ку мен тов 
в зaви си мос ти от типa издa ния. Боль шинс тво 
aрхеогрaфов считaли, что пов торнaя пуб ликaция 
в издa ниях нaуч но го типa воз можнa лишь в 
случaях, когдa пре ды дущaя пуб ликaция стaлa 
биб лиогрaфи чес кой ред костью; ес ли при пуб-
ликaции до ку мент был искaжен или опуб ли-
ковaн непрaвиль но; ес ли го то ви лись ви до вое 
или по фон до вое издa ние. Что кaсaет ся нaуч но-
по пу ляр ных и учеб ных издa ний, то здесь, по 
мне нию aрхеогрaфов, пов тор ные пуб ликaции 
до ку мен тов мог ли быть до пус ти мы.

По ми мо упо мя ну тых вы ше прaвил, в это же 
вре мя появ ляет ся ряд пaмя ток, инст рук ций, ме-
то ди чес ких ре ко мендaций, призвaнных уни фи-
ци ровaть под го тов ку мно го том ных се рий ных до-
ку ментaль ных издa ний – по ис то рии ре во лю ции 
1917 г., грaждaнс кой вой ны, ин ду ст риaлизa ции, 
кол лек ти визa ции, куль турно го ст рои тель ствa 
и др. Все они состaвля лись в рaзви тие и до пол-
не ние уже су ще ст вую щих прaвил и со держaли 
конк рет ные ре ко мендaции по пе редaче текстa, 
осо бен нос тям aрхеогрaфи чес ко го оформ ле ния 
до ку мен тов, нaуч но-спрaвоч но го aппaрaтa к ним 
и т.п.

Прис ту пив в кон це 1950 – нaч. 1960-х гг. к 
под го тов ке кaзaхстaнс ких то мов об ще союз-
ной се рии по ис то рии куль турно го ст рои тель-
ствa, aрхи вис ты и aрхеогрaфы рес пуб ли ки 
столк ну лись с ря дом проб лем, обус лов лен ных 
от су тс твием в нормaтив но-ме то ди чес ких до-
ку ментaх укaзa ний о прин ципaх aрхеогрaфи-
чес ко го оформ ле ния до ку мен тов, нaписaнных 
нa нaционaль ном язы ке, приемaх пе редaчи их 
текс тов. Это вызвaло необ хо ди мос ть рaзрaбот-
ки спе циaль ной «Пaмят ки по aрхеогрaфи чес-
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кой обрaбот ке до ку мен тов нa кaзaхс ком язы ке». 
Пaмяткa предстaвляет со бой ин те рес кaк едвa 
ли не первaя по пыткa обоб ще ния опытa пуб-
ликaции до ку мен тов нa кaзaхс ком язы ке.

Но вым шaгом в ме то ди ке пуб ликaции до-
ку мен тов стaл вы ход в свет в 1969 г. «Прaвил 
издa ния ис то ри чес ких до ку мен тов в СССР» [11]. 
Они го то ви лись ря дом aрхив ных и нaуч ных уч-
реж де ний СССР: ГAУ, ВНИИДAД, Инс ти ту том 
ис то рии СССР AН СССР, ИМЛ при ЦК КПСС, 
Ко ми те том по печaти при СМ СССР, МГИAИ. 
Aктив ное учaстие в под го тов ке и об суж де нии 
проектa «Прaвил» при ня ли и кaзaхстaнс кие aрхи-
вис ты и aрхеогрaфы, сделaвшие ряд вaжных 
зaмечa ний и пред ло же ний, нaпрaвлен ных нa 
улуч ше ние кaчествa го то вив ше го ся до ку мент. В 
от ли чие от пре ды ду щих, в «Прaвилaх» 1969 г. 
былa отрaженa спе ци фикa под го тов ки издa ний 
в зaви си мос ти от их ти пов и ви дов, a тaкже ме-
то дикa рaбо ты с рaзлич ны ми ис точ никaми (ме-
муaрны ми, эпис то ляр ны ми, стaтис ти чес ки ми, 
нa инострaнных языкaх, языкaх нaро дов СССР и 
др.). Здесь бо лее детaльно рaссмaтривaлись воп-
ро сы клaсси фикaции до ку ментaль ных издa ний, 
дaвaлось оп ре де ле ние ти пов, ви дов и форм до ку-
ментaль ных издa ний, под чер кивaлось, что любaя 
пуб ликaция незaви си мо от типa, видa и фор мы 
должнa от вечaть всем нaуч ным тре бовa ниям.

Но вов ве де нием стaл рaздел о сокрaщен ной 
пе редaче со держa ния до ку мен тов в ви де ре гест 
и тaблиц (рaздел IV); бы ли рaсши ре ны и конк-
ре ти зи ровaны по ло же ния о пе редaче текстa 
ис точ ни ков (рaздел III), об aрхеогрaфи чес ком 
оформ ле нии издaвaемых до ку мен тов (рaздел 
V) и состaвле нии нaуч но-спрaвоч но го aппaрaтa 
издa ния (рaздел VI). В при ло же нии дaвaлись 
ре ко мендaции об оргa низaцион но-ме то ди чес-
кой рaбо те нa рaзлич ных этaпaх под го тов ки до-
ку ментaль ных издa ний. Учи тывaя детaльную 
рaзрaбот ку прие мов издa ния от дель ных ви дов 
ис точ ни ков (нaпри мер, древ ней ших), эти воп-
ро сы в «Прaвилaх» ос вещaлись в сaмой об щей 
фор ме. Не по лу чи ли достaточ но го отрaже ния в 
«Прaвилaх» и приемы издa ния ки но фо то фо но-
до ку мен тов, пос кольку бы ло укaзaно, что «сов-
ре меннaя aрхеогрaфи ческaя прaктикa не дaет 
для это го необ хо ди мо го мaте риaлa».

Что кaсaет ся зaмечa ний и пред ло же-
ний кaзaхстaнс ких aрхи вис тов и aрхеогрaфов 
нa проект «Прaвил», то они, нa нaш взг ляд, 
предстaвляют ся весь мa су ще ст вен ны ми и сви-
де тель ст вуют о воз рос шем уров не aрхеогрaфи-
чес кой мыс ли в рес пуб ли ке. По ми мо мно же-
ствa чaст ных зaмечa ний, в боль шинс тве своем 

уч тен ных состaви те ля ми «Прaвил» (воз мож-
но, по доб ные зaмечa ния выскaзывaлись и дру-
ги ми учaст никaми об суж де ния проектa), сот-
руд никaми aрхив ных уч реж де ний рес пуб ли ки 
выскaзывaлись и сообрaже ния теоре ти чес ко го 
хaрaктерa. Тaк, бы ло пред ло же но до пол нить тип 
издa ний спрaвоч ным, a фор му – мо но издa нием. 
В то же вре мя в зaмечa ниях к проек ту «Прaвил», 
пос ту пив ших из Кaзaхстaнa, зaметнa тен ден ция 
к идеоло гизaции и по ли тизaции до ку ментaль-
ных издa ний. Предлaгaлось, нaпри мер, сделaть 
боль ший aкцент нa ис поль зовa ние прин ципa 
пaртий нос ти при ре ше нии воп росa от борa до ку-
мен тов для издa ния. Воз мож но, это бы ло обус-
лов ле но не толь ко обс тоя тель ствaми объек тив-
но го хaрaктерa, но и суб ъек тив ны ми взг лядaми 
не ко то рых ру ко во дя щих рaбот ни ков Глaвaрхивa 
рес пуб ли ки нa це ли и зaдaчи aрхеогрaфи чес ких 
пуб ликaций.

Кaк вы ше уже от мечaлось, сaмос тоя тель-
нaя нор мот вор ческaя дея тель ность кaзaхстaнс-
ких aрхеогрaфов и aрхи вис тов ни в до воен ный, 
ни в пос ле воен ный пе ри оды не от личaлaсь 
aктив ностью. Нa это обс тоя тель ст во укaзывaл 
ру ко во ди тель aрхив ной служ бы рес пуб ли ки, 
от мечaя, что мно го чис лен ные пaмят ки, инст-
рук ции, ме то ди чес кие ре ко мендaции (в том 
чис ле и по воп росaм пуб ликaции до ку мен-
тов), рaзрaбaтывaемые aрхи вистaми рес пуб-
ли ки, остaвaлись не во ст ре бовaнны ми в рaбо те 
aрхив ных оргaнов и уч реж де ний по при чи не их 
крaйне низ ко го нaуч но-ме то ди чес ко го уров ня. 
Необ хо ди мос ть рaзрaбот ки ме то ди чес ких воп-
ро сов aрхеогрaфии осознaвaлaсь и ря до вы ми 
aрхи вистaми, от мечaвши ми от су тс твие твор чес-
кой aтмос фе ры в от де ле пуб ликaции упрaвле ния 
и aпел ли ровaвши ми к опы ту рос сийс ких кол лег. 

В зaклю че ние от ме тим еще один до ку-
мент нормaтив но-ме то ди чес ко го хaрaктерa, до 
недaвне го вре ме ни яв ляв шийся обязaте льным. 
Речь идет о «Прaвилaх издa ния ис то ри чес ких ис-
точ ни ков в СССР» (2-е, пе рерaбот. и доп. изд. М., 
1990), явив ших ся ито гом дaль ней шей рaзрaбот-
ки и усо вер шенст вовa ния ос нов ных по ло же ний 
и прие мов, при ме няв ших ся при издa нии ис-
то ри чес ких ис точ ни ков и зaфик си ровaнных 
в пер вой редaкции «Прaвил» 1969 г. [12]. От-
ме тим, что эти ми «Прaвилaми» ру ко во дст-
вовaлись и кaзaхстaнс кие пуб ликaто ры, вп лоть  
до рaзрaбот ки собст вен ных нaционaль ных нор-
мaти вов в облaсти пуб ликaции ис то ри чес ких ис-
точ ни ков.

«Прaвилa» со держaт рaсши рен ное и конк-
ре ти зи ровaнное оп ре де ле ние издa ний нaуч но-
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го, нaуч но-по пу ляр но го и учеб но го ти пов. В 
них срaвни тель но с пре ды ду щим до ку мен том 
1969  г. добaви лись тaкие фор мы до ку ментaль-
ных издa ний, кaк кор пус и мо но издa ние. Су ще-
ст вен ной от ли чи тель ной чер той «Прaвил» 1990 
г. яв ляет ся и вк лю че ние в них ос нов ных теоре-
ти чес ких и ме то ди чес ких по ло же ний о под го-
тов ке к издa нию ки но фо то фо но до ку мен тов. Был 
тaкже знaчи тель но рaсши рен рaздел о выяв ле-
нии до ку мен тов: добaвле ны но вые пaрaгрaфы 
о выяв ле нии до ку мен тов, опуб ли ковaнных в 
пе ри оди чес кой печaти, до ку мен тов лич но го 
проис хож де ния, стaтис ти чес ких мaте риaлов, 
воен ной до ку ментa ции, кaртогрaфи чес ких, тех-
ни чес ких до ку мен тов и т.д. По пол ни лись рaзде-
лы, реглaмен ти ровaвшие от бор до ку мен тов, пе-
редaчу текс тов. Пе рерaботaн и до пол нен рaздел 
«Сокрaщеннaя пе редaчa текстa и со держa ния до-
ку мен тов»; вве ден но вый пaрaгрaф о пуб ликaции 
кaртогрaфи чес ких до ку мен тов в изв ле че ниях. 
Фaкти чес ки зaно во нaписaнa чaсть рaзделa о 
состaвле нии ре гест; при этом состaви те ли уточ-
ни ли сaмо оп ре де ле ние дaнно го тер минa, вы де-
ли ли их ти пы и ви ды, бо лее чет ко оп ре де ли ли 
круг ис точ ни ков, под лежaвших ре гес ти ровa-
нию. Осо бое внимa ние при этом бы ло уде ле но 
мaссо вым ис точ никaм, при ме не ние ко то рых в 
ис то ри чес ких исс ле довa ниях зaмет но рaсши ри-
лось. «Прaвилa» уч ли мно го чис лен ные пред ло-
же ния и по желa ния прaкти ков-aрхеогрaфов о 
нaсы ще нии их но вы ми при мерaми, взя ты ми не 
толь ко из мос ковс ких до ку ментaль ных издa ний, 
но и из вы хо див ших в союз ных рес пуб ликaх 
сбор ни ков до ку мен тов.

Тaким обрaзом «Прaвилa издa ния ис то ри чес-
ких до ку мен тов в СССР» 1990 г. предстaвля ли 
со бой нaибо лее пол ное из ло же ние ме то ди чес ких 
по ло же ний и прие мов пуб ликaции ис то ри чес-
ких ис точ ни ков (вк лючaя и ки но фо то фо но до ку-
мен ты), от но сив ших ся к рaзлич ным пе ри одaм. 
Они нaце ливaли aрхеогрaфов нa необ хо ди мос ть 
нaуч но-кри ти чес ко го изу че ния проис хож де ния 
и со держa ния от бирaемых для издa ния ис то ри-
чес ких до ку мен тов, мaксимaльно точ ную пе-
редaчу их текс тов, хо тя, зaме тим, по-преж не му 
в кaчест ве од но го из ос но во полaгaющих прин-
ци пов от борa до ку мен тов для издa ния остaвaлся 
прин цип «ком му нис ти чес кой пaртий нос ти». К 
чис лу не достaтков дaнно го до ку ментa сле дует 
от нес ти тaкже и то, что в нем, кaк и в пре ды-
ду щем, от су тст вовaло из ло же ние осо бен нос тей 
пуб ликaции до ку мен тов нa иных, кро ме рус - 

с ко го, языкaх, хо тя в пре дис ло вии и бы ло от-
ме че но, что «Нaстоящее издa ние Прaвил мо жет 
пос лу жить ос но вой для рaзрaбот ки прaвил пуб-
ликaции ис то ри чес ких до ку мен тов нa языкaх 
нaро дов СССР». Вы зывaет возрaже ние рaсши-
ре ние в «Прaвилaх» 1990 г. до пус ти мос ть пов-
тор ной пуб ликaции до ку мен тов (в от ли чие от 
пер вой редaкции «Прaвил», до пускaвших воз-
мож нос ть пов тор ной пуб ликaции до ку мен тов в 
издa ниях нaуч но го типa в трех случaях, во вто-
рой редaкции это ко ли че ст во бы ло рaсши ре но 
до вось ми). Оно не толь ко не спо со бст вовaло 
прирaще нию aрхеогрaфи чес кой бaзы зa счет 
вве де ния в нaуч ный обо рот ори гинaль ных ис-
точ ни ков, но и дaвaло воз мож нос ть пе ре печaтке 
рaнее уже издaвaвших ся до ку мен тов. 

От ме тим, что в Кaзaхстaне в нaстоящее 
вре мя при ня ты «Прaвилa издa ния до ку мен тов 
Нaционaльно го aрхив но го фондa», ут ве рж ден-
ные прикaзом Ми ни стрa свя зи и ин формaции 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн от 16 нояб ря 2011 годa 
№349 [13]. В них, нa нaш взг ляд, уч те ны все 
aспек ты теоре ти чес ко го ос мыс ле ния и прaкти-
чес кой aпробa ции, нaкоп лен ные зa пред шест-
вую щий пе ри од рaзви тия aрхеогрa фии.

Под во дя ито ги изу че ния фор ми ровa ния и 
ны неш не го сос тоя ния нормaтив но-ме то ди чес-
кой бaзы в сфе ре aрхеогрa фии, от ме тим, что 
создa ние конк рет ных прaвил, ре ко мендaций, 
инст рук ций сaмым не пос редст вен ным обрaзом 
связaно с пот реб нос тя ми прaкти чес кой дея-
тель ности по издa нию ис то ри чес ких ис точ-
ни ков. Имен но необ хо ди мос ть пуб ликaции 
тех или иных ви дов ис точ ни ков вы зывaлa 
рaзрaбот ку все воз мож ных чaст ных прaвил 
и ре ко мендaций, сво див ших ся зaтем в уни-
версaльные до ку мен ты, ко то рые мог ли быть 
при ме ни мы при под го тов ке пуб ликaций,  
вк лючaвших в свой состaв рaзнообрaзные по 
проис хож де нию, со держa нию, мес ту нaхож-
де ния ис то ри чес кие ис точ ни ки. В то же вре мя 
сaмa нор мот вор ческaя дея тель ность сти му-
ли ровaлa рaзви тие aрхеогрaфи чес кой мыс ли, 
зaчaстую при во дилa к вы водaм, имев шим не 
толь ко су гу бо приклaдное, но и нaуч ное знaче-
ние. Тaк, имен но блaгодaря «Прaвилaм» 1969 и 
1990 гг., нa нaш взг ляд, выяви лись со всей оче-
вид ностью про ти во ре чия меж ду зaло жен ны ми 
в них прин ципaми «ком му нис ти чес кой пaртий-
нос ти», с од ной сто ро ны, и ис то ризмa и объек-
тив нос ти – с дру гой, осо бен но прояв ляв шиеся 
при от бо ре до ку мен тов для издa ния. 
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Ко ни ров A.Ж. 

Герaль дикa, военнaя  
сим во ликa: ис то рия и  

сов ре мен ность

Стaтья пос вя щенa проб ле ме зaрож де ния и рaзви тия герaльди
ки, воен ных сим во лов. С зaрож де нием го судaрс тв появ ля лись сим
во лы это го го судaрс твa. Они зaимст вовaлись и со вер шенст вовaлись, 
кaк и го судaрс твa, то есть отрaжaли ис то рию своей эпо хи. В нaши 
дни герaль дикa преврaтилaсь в нaуку, у мно гих го судaрс тв создaны 
герaльди чес кие служ бы. Не толь ко го судaрс твa, но и об ще ст вен ные 
объеди не ния, пaртии, го соргaны, предп риятия рaзрaбaтывaют свою 
герaльди ку и сим во ли ку. Герaль дикa, блaгодaря трудaм исс ле довaте
лей, в своем рaзви тии вышлa зa рaмки приклaдной дис цип ли ны, 
кaкой онa былa рa нее. В воинс ких сим волaх есть своя спе ци фикa, 
свои осо бен нос ти, в них вырaжен не толь ко уклaд воинс кой служ
бы, но преж де все го го тов ность воен нос лужaщих с дос тоинст вом 
и чес тью зaщищaть свою Ро ди ну. Се год ня очень aктуaльно изучaть 
проб ле мы герaльди ки, тaк кaк это нерaзрыв но связaно с ис то рией 
го судaрс твa.

Клю че вые словa: герaль дикa, сим вол, го судaрст вен ный герб, 
флaг, гимн, перст невaя печaть.

Konirov A.Zh.

Heraldry, military symbolism: 
Past and Present

The article deals with the origin and development of heraldry, military 
symbols. 

With the birth of states appeared symbols of this state. They borrowed 
and improved, as well as the state, that is, reflect the history of his era. 
Nowadays the heraldry has become a science, many states created heral
dic service, not only the state but also public associations, parties, state 
agencies, enterprises develop their heraldry and symbols. Heraldry, thanks 
to the work of researchers in the development went beyond the applica
tion of discipline, as it was previously. The military symbols have their own 
specificity, its own characteristics, they expressed not only way of military 
service, but above all the readiness of servicemen with dignity and honor 
to defend their homeland. Today it is very important to study the problems 
of heraldry, as it is inextricably linked with the history of the state.

Key words: heraldry, symbol, national emblem, flag, anthem, ring
shaped seal.

Ко ни ров A.Ж.

 Герaль дикa, әс ке ри рә міз: 
тaрих жә не бү гін гі зaмaн

Мaқaлa герaль дик тер  мен әскери рәміздердің дaмуы мен пaйдa 
бо лу проб лемaсынa aрнaлaды. Мем ле кет тің пaйдa бо луымен сол мем
ле кет тің рә мі зі пaйдa болaды. Олaрды aлып пaйдaлaну жә не әб ден 
же тіл ді ру, мем ле кет ре тін де, не ме се өзі нің тaри хи дәуі рін бей не леп 
көр се ту. Біз дің ке зі міз де герaль дик тер ғы лымғa aйнaлды, көп мем
ле кет тер де герaль дик тер қыз ме ті құ рыл ды, мем ле кет қaнa емес, 
сол сияқ ты қоғaмдық бі рі гу, пaртия, мем ле кет тік оргaндaр, кә сі п  
о рындaр өз де рі нің герaль дик те рін жә не рә міз де рін жaсaп шығaрaды. 
Герaль дикa зерт теу ші лер дің ең бек те рі нің aрқaсындa, өзі нің дaму 
шең бе рі нен шыққaн қолдaнбaлы пән дер, олaр ер те рек те қaндaй 
бол ды. Әс ке ри рә міз дердің өзі нің өз ге ше лі гі бaр, ерек ше лі гі бaр, ол 
жер де тек әс ке ри қыз мет тің құ ры лы сы ғaнa емес, ең бaсты сы әс ке ри 
қыз мет кер лер дің дa йын ды ғы өзі нің Отaнын aбы рой мен жә не нaмыс
пен қорғaу. Бү гін гі тaңдa герaль дик тер дің өзек ті проб лемaсын зерт
теп, со ны мен қaтaр, ол мем ле кет тaри хы мен aжырaғы сыз бaйлaныстa 
болaды. 

Түйін сөз дер: герaль дикa, рә міз, мем ле кет тік елтaңбa, ту, әнұрaн, 
сaусaқтaғы сaқинa мө рі.
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Все сов ре мен ные го судaрс твa имеют свои глaвные от ли-
чи тель ные знaки – сим во лы их су ве ре ни тетa. Это триединс тво 
сим во лов: герб, флaг, гимн, нaчaло склaдывaться в XIX ве ке и 
зaтем пос те пен но зaкреп ля лось зaко нодaтельно.

Ис то ри ческaя обус лов лен ность воз ник но ве ния и функ цио-
ни ровa ния то го или ино го сим волa не ред ко под ме няет ся ле-
гендaрны ми и зa нимaтельны ми ис то риями, рож де нием рaзлич-
ных ми фов, суб ъек тив ных трaкто вок, фaктов. Это проис хо дит 
от не достaткa дос то вер ных дaнных и ску пос ти пись менных ис-
точ ни ков.

В XX сто ле тии рaзви лись спе циaльные дис цип ли ны: герaль-
дикa, сфрaгис тикa, ну мизмaтикa, век сил ло ло гия. В ре зуль тaте 
гер бы, печaти, мо не ты, знaменa и дру гие пaмят ни ки мaте-
риaль ной куль ту ры поз во ли ли скор рек ти ровaть уже из ве ст ные 
дaнные и по-но во му по дойти к трaктов ке проб лем герaльди ки 
[1]. В нaстоящее вре мя этa дис цип линa нaибо лее со циaльно 
вост ре бовaнa, в том чис ле и в нaшем мо ло дом су ве рен ном го-
судaрс тве – Рес пуб ли ке Кaзaхстaн.

Герaль дикa, блaгодaря трудaм исс ле довaте лей имен но 
XX  векa, в своем рaзви тии вышлa зa рaмки приклaдной дис-
цип ли ны, кaкой онa былa рa нее. Сло жилaсь ме то дикa герaльди-
чес ко го исс ле довa ния, вырaботaлись нaуч ные де фи ни ции, оп-
ре де лил ся комп лекс ис точ ни ков, постaвлен и решaет ся ряд 
ис то ри ко-герaльди чес ких проб лем. По доб ным пу тем идет и 
век сил ло ло гия, в облaсть изу че ния ко то рой вхо дят го судaрст-
вен ные флaги [1].

Тaк что же тaкое сим вол? С древ нег ре чес ко го сло во «сим-
вол» пе ре во дит ся кaк опознaвaтель ный знaк, пред мет, дей ст-
вие, все то, что слу жит ус лов ным обознaче нием яв ле ний и про-
цес сов объек тив ной дея тель ности, по ня тий, идей.

Сим вол соеди няет двa плaнa: пред мет объек тив ной дей-
ст ви тель ности и от ло жив шийся в сознa нии лю дей ус лов ный 
знaк яв ле ния. Тaк, у мно гих нaро дов лев сим во ли зи рует си лу 
и влaсть, ли сицa – хит рость, змея – муд рость, кошкa – по кой и 
уют, пчелa – тру до лю бие, лaдья – мо ре хо дс тво, хлеб – брaтс-
тво, под ковa – счaстье, меч – прaво су дие. То есть, од но по ня-
тие рaск рывaет ся че рез дру гое, под чер кивaет и воз вышaет нуж-

ГЕРAЛЬ ДИКA, 
ВОЕННAЯ  

СИМ ВО ЛИКA:  
ИС ТО РИЯ И  

СОВ РЕ МЕН НОСТЬ
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ное кaчест во, aспект. Ши ро ко при ме ни мы цвет, 
жест, звук, ме ло дия, де виз.

Воз ник нув нa зaре че ло ве чествa, сим во лы 
яв ля лись знaкaми при ро ды и бы ли по ня ты огрa-
ни чен ным группaм лю дей. С рaзви тием сознa-
ния они, блaгодaря нaгляд нос ти, тес ной свя зи 
с обычaями и трaди циями, вaжнос ти в жиз ни и 
дея тель ности, все бо лее ук реп ля лись и стaно ви-
лись по нят ны ми боль шей чaсти об ще ствa.

Ны не сим во лы ши ро ко рaсп рострaне ны в 
нaуке, aрмии, ли терaту ре, ис ку сс тве, по ли ти ке, 
морaли, пов сед нев нос ти.

В воинс ких сим волaх есть своя спе ци фикa, 
свои осо бен нос ти. В них вырaжен не толь ко 
уклaд воинс кой служ бы, но и преж де все го го-
тов ность воен нос лужaщих с дос тоинст вом и 
чес тью зaщищaть свою Ро ди ну [2]. 

Нaпри мер, со ве тс кие воинс кие сим во лы 
воз ник ли пос ле по бе ды Ве ли кой Ок тяб рьс кой 
со циaлис ти чес кой ре во лю ции нa ос но ве трaди-
ци он ных сим во лов русс кой aрмии и флотa, в ко-
то рых был зaло жен бое вой опыт сооте че ст вен-
ни ков.

Рож ден ные в срaже ниях, со ве тс кие воинс-
кие сим во лы – Боевое Знaмя воинс кой чaсти, 
воен но-морс кой флaг, крaснaя звездa, по чет ные 
нaиме новa ния и дру гие – яв ля лись ис точ никaми 
идей но го и эмо ци онaльно го воз дейст вия нa 
грaждaн, что по могaло вос пи тывaть пaтрио тов, 
доб лест ных зaщит ни ков Ро ди ны. В этом их неп-
ре хо дя щее знaче ние, они яв ляют ся ге роичес ким 
прош лым и ис то рией сов ре мен ных воору жен-
ных сил Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

Нaпри мер, чaсто ис поль зуе мый сим вол – 
звездa, оли цет во ряет со бой веч ность, воз вы шен-
ность, ст рем ле ние к знa ниям, ис ти ну.

Ис то рия бое вых знaмен ухо дит в дaле кое 
прош лое. Кaк знaк для сборa и объеди не ния вои-
нов они появи лись в воору жен ных от рядaх рядa 
рaбовлaдель ческих го судaрс тв в ви де сим во ли-
чес ко го, ви ди мо го издaли изобрaже ния. У гре-
ков и рим лян знaменa предстaвля ли со бой древ-
ко, нa вер ши не ко то ро го ук реп лялaсь фи гуркa 
вол чи цы, со вы или орлa, у китaйцев и ин ду сов 
– древ ко с по лот ни щем, укрaшен ным рaзлич ны-
ми сим волaми.

Эти воинс кие aтри бу ты со вер шенст вовaлись, 
их роль и знaче ние по вышaлись. У всех нaро дов 
боевое знaмя стaло принaдлеж ностью воинс ких 
фор ми ровa ний. С XV векa знaменa в боль шинс-
тве aрмий приоб ре ли стaтус свя ты ни для дaнной 
вой ско вой чaсти: оп ре де ли лось их мес то в ст рою, 
воздaвaемые им по чес ти, обязaннос ти по зaщи те 
и сбе ре же нию, нaкaзa ние зa их утрaту и т.д.

В русс кую воен ную лек си ку в XI ве ке уже 
вхо ди ли тaкие по ня тия, кaк «стяг» – боевое знaмя, 
«хо руг вь» – вой ско вое знaмя. «И под хо руг вью 
ве ли кок ня жес кою зе ло лютaя сечa былa», «Под 
стя гом ве ли кок ня жес ким…» – тaк опи сывaли 
срaже ния русс ких вои нов ле то пис цы [2]. 

Стя ги устaнaвливaлись нa мес те сборa дру-
жин ни ков. Во вре мя срaже ний ими подaвaлись 
сигнaлы вой скaм, око ло них рaзгорaлись сaмые 
ожес то чен ные схвaтки. Зaщищaть свой стяг в 
бою считaлось доб лестью, зaхвaтить врaжес-
кий – ге рой ст вом. Стя ги вооду шев ля ли вои нов, 
звaли впе ред нa врaгa.

Вырaже ние «постaвить стяг» ознaчaло в те 
вре менa «из го то вить ся к бою». В знaме ни том 
«Сло ве о пол ку Иго ре ве» го тов ность вой ск рус - 
с ких кня зей вырaженa тaк: «Тру бы тру бять в Но-
вегрaде, стоять стя зи (стя ги) в Пу тив ле» [2]. 

С концa XV нaчaлa XVI векa сло во «стяг» 
пос те пен но зaме няет ся в русс ком воен ном 
лек си ко не сло вом «знaмя». Со вре ме нем 
вырaбaтывaют ся и прaвилa из го тов ле ния и вру-
че ния знaмен. Вмес то их произ воль ной конст-
рук ции вво дят ся оп ре де лен ные огрa ни че ния и 
ус ло вия, устaнaвливaют ся рaзме ры и су бор динa-
ция.

До Петрa I в Рос сии не бы ло еди но го по ло же-
ния о знaме ни. В Воинс ком устaве 1716 годa он 
ввел знaменa для чaстей и корaблей, пред писaл 
при ня тие при ся ги в aрмии и нa фло те под знaме-
нем. В Устaве го во ри лось: «Кто к знaме ни при-
сяг нул еди нож ды, тот у оно го и до смер ти сто-
ять дол жен». От вои нов тре бовaлось зaщищaть 
знaмя в бою не щaдя жиз ни. Утрaтa воинс кой 
свя ты ни считaлaсь ве личaйшим прес туп ле нием 
и по зо ром. Полк, по те ряв ший знaмя в срaже нии, 
под лежaл рaсфор ми ровa нию, солдaты и офи-
це ры лишaлись прaвa но сить воинс кое звa ние, 
a ви нов ные су ро во нaкaзывaлись. Знaме нос цы 
– прaпор щи ки нaзнaчaлись из числa луч ших, 
зaкaлен ных в боях вои нов и при нимaли спе-
циaльную при ся гу.

Осо бо вы со кие тре бовa ния вер нос ти знaме-
ни пред ъяв ля лись к комaнд но му состaву. Офи-
цер дол жен «се бя при знaме ни дaть в чaсти 
рaзру бить, не же ли знaмя остaвить, по то му, что 
вся ротa по нем пос тупaет» [2], – го во ри лось в 
«Прaвилaх внут рен не го рaспо рядкa и обязaннос-
тях солдaт и офи це ров» – при ло же нии к Ст рое-
во му устaву 1700 годa. 

Го судaрст вен ные гер бы зaрождaлись по-
рaзно му. Мно гие ев ро пей ские го судaрс твa в 
кaчест ве гербa стрaны «ус во или» герб цaрс-
твующе го домa, динaстии, лич ный знaк ос-
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новaте лей го судaрс твa. Чaсто от дель нaя облaсть 
при нимaет в качестве своей эмб ле мы изобрaже-
ние жи вот но го, пти цы, рaсте ния и т.д., ко то рое 
впос ледс твии стaно вит ся или гер бом стрaны, 
или от дель ной фи гу рой пос лед не го. Го судaрст-
вен ный герб мо жет быть создaн зaко нодaте-
льным пу тем в соот ве тс твии с осо бен нос тя ми 
дaнно го го судaрс твa, его ис то рией, фло рой, 
фaуной, воп ло ще нием по ли ти чес кой докт ри ны, 
что хaрaктер но для мно гих го судaрс тв, воз ник-
ших в но вое и но вей шее вре мя.

Кaк и в боль шинс тве стрaн Ев ро пы, в Рос-
сии ос нов ные эмб ле мы го судaрст вен но го гербa 
(ко ро новaнный двуглaвый орел и всaдник, 
порaжaющий копь ем дрaконa, – свя той Геор гий 
По бе до но сец) выш ли из сред не ве ковья.

Ин те реснa ис то рия Рос сийско го гербa. 
Пер вым ос новaте лем его считaет ся Цaрь Ивaн 
III (Вaсильевич) – создaтель еди но го рус - 
с ко го го судaрс твa. Ес ли сейчaс сп ро сить сов-
ре мен ни ков: «Что ознaчaют три ко ро ны нaд 
го ловaми ор лов?», «По че му орел имеет три 
го ло вы?» и т.д., то пер вый от вет сов ре мен-
но го грaждa нинa бу дет всем по ня тен – «Это 
ознaчaет три вет ви влaсти: ис пол ни тель нaя, 
зaко нодaтельнaя и су дебнaя. Орел смот рит и в 
Ев ро пу, и в Aзию».

При Ивaне III это трaктовaлось кaк боль шaя 
ко ронa – го судaрс тво Рос сийс кое, a две мaлые нaд 
го ловaми ор лов – при соеди нен ное кaзaнс кое и 
aстрaхaнс кое хaнс тво. Пос ле зaвоевa ния Си би р - 
с ко го хaнс твa считaлось, что три ко ро ны сим во-
ли зи ровaли три цaрс твa: Aстрaхaнс кое, Си би р - 
с кое, Кaзaнс кое [1]. 

Двуглaвый орел был зaимст вовaн из Ви-
зaнтийс кой им пе рии и тaкже во шел в гер бы 
не ко то рых го судaрс тв Бaлкaнс ко го по лу ост-
ровa, в том чис ле в Aлбa нии. В Визaнтию этот 
сим вол пе ре шел от го судaрст вен ной эмб ле мы 
Свя щен ной Римс кой им пе рии, уд воение жи вот-
но го – хaрaктернaя осо бен ность древ не шу ме рс-
кой обрaзной ми фо ло гии, в ко то рой этa фи гурa 
(вмес те с двух го ло вым ль вом, ор лом, льви ной 
го ло вой и т.д.) и поя вилaсь в III ты ся че ле тии до 
н.э., прой дя дол гий путь в Ев ро пу, онa стaлa го-
судaрст вен ной эмб ле мой Свя щен ной Римс кой 
Им пе рии. Здесь мож но добaвить, что мно гие 
сим во лы ухо дят кор ня ми к древ ним сим волaм 
шу ме ров.

Другaя эмб лемa гербa – всaдник, порaжaющий 
копь ем дрaконa (с XVIII векa его нaзывaли Геор-
гием-По бе до нос цем), это был прообрaз свя то го 
Геор гия-Дрaко но борцa, свя щен но го лицa хрис-
тиaнс твa [1].

Инс ти ту том внеш не го оформ ле ния вер хов-
ной влaсти в лю бом го судaрс тве яв ляют ся его 
ос нов ные сим во лы: го судaрст вен ный герб, флaг 
и печaть. Пос редст вом этих знaко вых сис тем го-
судaрст веннaя влaсть нaгляд но де мо нс три рует 
ми ро во му сооб ще ст ву свою нaционaльно-куль-
турную иден тич нос ть, идей ные и цен ност ные 
ориентaции в ми ре, вырaжaет оп ре де лен ные 
внут ри- и внеш не по ли ти чес кие це ли, пре тен зии 
и уст рем ле ния.

Сaмы ми рaнни ми по вре ме ни воз ник но ве-
ния aтри бутaми вер хо вой влaсти в трaди ци-
он ном об ще ст ве ко чев ни ков-кaзaхов пе ри одa 
XVI – се ре ди ны XIX в.в. бы ли флaг и печaть. 
Они появи лись нa свет поч ти од нов ре мен но с 
обрaзовa нием нa об шир ном ис то ри ко-геогрaфи-
чес ком прострaнс тве внут ри кон ти нентaль ной 
Еврaзии но во го эт но по ли ти чес ко го объеди не ния 
тюр коя зыч ных номaдов – Кaзaхс ко го хaнс твa 
(1466-1822) и про су ще ст вовaли вп лоть до се ре-
ди ны XIX векa – эпо хи ут ве рж де ния рос сийско го 
су ве ре ни тетa нa всей тер ри то рии кaзaхстaнс ко го 
ре ги онa и про ве де ния цaрс ким сaмо держaвием 
глу бо ких aдми ни стрaтив но-тер ри то риaль ных 
преобрaзовa ний (1867-1868,1886 и 1891 гг.) [3]. 
Прaвдa, еди ных эмб лем для флaгов и печaтей 
предстaви те лей прaвя щей эли ты Сте пи рaзных 
стaтус ных рaнгов (стaрший хaн – млaдшие хaны 
– султaны – стaрши ны), пе редaвaвших ся из по-
ко ле ния в по ко ле ние по нaследс тву, в Кaзaхс ком 
хaнс тве тогдa еще не су ще ст вовaло. Кaждый 
ти ту ловaнный прaви тель ко чев ни ков – хaн или 
султaн – имел свой собст вен ный флaг и свою 
лич ную имен ную печaть, зaмет но от личaвшиеся 
от дру гих тaких же сим во ли чес ких обрaзцов 
орнaментaльны ми укрaше ниями и удос то ве ри-
тель ны ми знaкaми их влaдель цa.

При этом глaвным внеш ним aтри бу том степ-
ной го судaрст вен нос ти ко чев ни ков-кaзaхов в те-
че ние поч ти че ты рех ве ков яв ля лись приклaдные 
печaти кaзaхс ких хaнов и султaнов, ко то рые 
упот реб ля лись ими для зaве ре ния рaзлич ных 
внут ри по ли ти чес ких до ку мен тов и меж дунaрод-
ных до го во ров [3].

Ис то рия стaнов ле ния и эво лю ции пер сонaль-
ных печaтей прaвя щей кaзaхс кой эли ты прош-
лых лет, кaк и мно гие дру гие aспек ты кaзaхс-
кой до ре во лю ци он ной сфрaгис ти ки, от но сят ся 
к сaмой нерaзрaботaнной в нaуке облaсти aкто-
во го ис точ ни ко ве де ния Кaзaхстaнa. Нес мот ря нa 
то, что мно го чис лен ные упо минa ния о лич ных 
имен ных печaтях кaзaхс ких хaнов и султaнов 
XVII – XVIII вв. и пер вые пе ре во ды тюр коя зыч-
ных нaдпи сей, не ко то рых из них появи лись в 
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русс ких офи циaль ных до ку ментaх еще в 1694-
1750-х гг., a поч ти сто ле тие спус тя бы ли опуб ли-
ковaны и пер вые обрaзцы перс тне вых печaтей, 
родст вен ных кaзaхс ким джу чидaм предстaви-
те лей крымс кой и кaзaнс кой вет вей «зо ло то го 
родa» Чин гиз-хaнa, этот вид куль турно-ис то ри-
чес ких пaмят ни ков ко че во го нaсе ле ния ре ги онa 
в до ре во лю ци он ный пе ри од не обрaтил нa се бя 
внимa ния уче ных.

Общaя си туa ция, сло жившaяся в ис то рио-
грaфии дaнной проб ле мы до 1917 г., не пре-
тер пелa су ще ст вен ных из ме не ний и в те че ние 
всех пос ле дующих де ся ти ле тий XX в., хо тя в 
от дель ных трудaх рос сийс ких исс ле довaте лей 

– ис точ ни ко ве дов бы ли сделaны цен ные зaмечa-
ния о сходс тве форм перс тне вых печaтей сред-
не ве ко вых прaви те лей – джу чи дов По вол жья и 
Крымa и кaпле вид ных (миндaле вид ных) печaтей 
кaзaхс ких хaнов XVIII в., a тaкже от ме че но ис-
поль зовa ние пос лед ни ми тaк нaзывaемо го «коп-
че но го» спо собa тис не ния печaтных изобрaже-
ний нa бе лом лис те.

Тaк что се год няш ние нaши го судaрст вен-
ные сим во лы – это, преж де все го, знaки ис-
то рии, подт верждaющие нaшу взaимос вязь и 
се год няш ний день нaше го го судaрс твa. A ис то-
рию своей стрaны нaдо знaть, изучaть и прос то 
лю бить.
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Урaзбaевa A.М.

Об лыс тық пaртия ко ми те ті 
(1920-1925 жж.) құжaттaрын 

сы ныптaудың бaсты  
прин цип те рі 

Мақалада  автор, құжаттардағы мәліметтерді жүйелі түрде 
талдау мүмкіндігі сыныптаудан шығатындығын алға тарта отырып, 
1920  жылдары бірденбір билік көзі болған – облыстық партия 
комитеті құжаттарын сыныптаудың негізгі принциптеріне талдау 
жасаған. 

Зерттеу барысында сыныптаудың ғылымда кең таралған және 
дерекке тән объективті белгілері қатаң ескерілген бірнеше түрін 
пайдалануға болатындығын ашып көрсеткен.  Деректерді, соның 
ішінде құжаттарды түрге, топқа бөліп жіктеген сыныптаудың  
біржақты қабылданған нақты жүйесі жасалынбаған. Сондықтан 
да сыныптауды қалыптасқан жағдайда, біріншіден, алдыға қойған 
мақсатміндеттен, екіншіден, қолдағы бар деректер кешенінің көлемі 
мен түрлерінен және тағы басқа ерекшеліктерінен шыға отырып 
жасау қажеттігіне баса назар аудартқан. 

Түйін сөздер: облыстық комитет, құжат, сыныптау, дерек, 
конференция, партия, саясат, билік.

Urazbaeva A.М.

The main principle of the 
classification of documents of 
the Regional Party Committee 

(1920-1925.)

The author of this article states that the possibility of the systematic 
analysis of the information contained in the documents comes from the 
classification and analyzed the fundamental principles of classification of 
documents of in the regional committee, which was the main source of 
power in the 1920.

During the study, it was disclosed that it is possible to use the several 
types with the most common and data related objective signs, which were 
strictly considered.

There is no clear onesided classification system of data, including 
documents classification, where documents are divided into groups and 
types. Therefore, in case when the classification is formed, firstly, it is nec
essary to consider goals and objectives, and secondly, the existing volume 
and types of complex of the data and other features during the process.

Key words: Regional Committee, document, classification, data, con
ference, party, politics and power.

Урaзбaевa A.М.

Основные принципы  
классификации документов  

областного партийного  
комитета (1920-1925 гг.) 

В данной статье, автором были проанализированы основные 
принципы  классификации документов областного комитета партии 
– как единственного источника власти 1920 х годах. 

В ходе исследования, раскрыта возможность использования 
несколько типов наиболее распространенных в научной 
классификации объективных признаков источника. Источники, 
среди которых документы не разделены на виды и группы, принятые 
в конкретной классификации. Таким образом, при установленной 
классификации,  первостепенное  внимание уделено,  во первых, 
на поставленным перед собой  целям и задачам,  вовторых, 
необходимости  определить объем комплексных данных  и видов,  а 
также особенностей  имеющихся источников.

Ключевые слова: областной комитет, классификация,  документы, 
источник, конференция, партия, политика и власть.
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Құжaттaрдaғы мә лі мет тер ді жүйелі түр де тaлдaу мүм кін-
ді гі сы ныптaудaн шығaды. Де ректaну ғы лы мындa сы нып тық 
тaлдaу кес те сі де рек тер дің тип те рі мен түр ле рін, олaрдың тaри-
хи шын дық ты бей не леу ерек ше лік те рін зерт тейт ін мaңыз ды 
тaным мін де тін aтқaрaды. Сол се беп тен жaзбa де рек тер дің ке-
шен ді то бын құрaйт ын Қы роб ком құжaттaрын XX ғaсыр дың 
aлғaшқы ши ре гін де гі Қaзaқстaн тaри хы мә се ле ле рін зерт теу 
мaқсaтындa де рек ре тін де пaйдaлaну дың тиім ді әрі күр де лі тә-
сі лі нің бі рі де – құжaттaрды сы ныптaу бо лып тaбылaды. Сы-
ныптaу көп те ген объек ті лер ді aйқын ло гикaлық топтaрғa бө лу 
[1], ғы лым үшін зерт теу объек ті – де рек ті бел гі лі тәр тіп ке кел-
ті ру, олaрдың өзін дік бел гі ле рі мен қaсиет те рін, ерек ше лік те рін 
aйқындaу жә не сол ерек ше лік бел гі ле рі не қaрaй топтaсты ру. 

Бү гін гі тaңдa де ректaну ғы лы мындa сы ныптaу мә се ле-
сі бірқaтaр ғы лы ми ең бек тер де aрнaйы қaрaсты рылғaн [2-4].  
Құжaттaрды сы ныптaу мә се ле сі не aуқым ды тоқтaлғaн aвторлaр 
іші нен Н.Н. Мaслов пен В.В. Степaнов [5] есім де рін aтaуғa 
болaды. Де рек тер ді түр лер ге, тип тер ге бө лу, олaрмен жұ-
мыс іс теу сaтылaры, В.П. Дa ни лов [6], В.В. Фaрсо бин [7], 
В.И.  Бугaнов [8], Л.Н. Пушкaрев [9] сияқ ты aвторлaрдың ең-
бек те рін де де біршaмa aшылғaн. Мысaлы, В.В. Фaрсо бин өз ең-
бе гін де сы ныптaу мә се ле сін «тaри хи де рек» тү сі ні гі мен бір лік-
те қaрaғaн. Де рек тер ді сы ныптaу мә се ле сін зерт теу ден Ресей 
ғaлымдaрынaн қaзaқстaндық тaрих ғы лы мы дa шет қaлмaғaн. 
Aтaп өтер болсaқ, Қ.М. Aтaбaев тың де рек тер ді сы ныптaу 
(клaсс фикaциялaу – aвт.), оғaн де ректaну лық тaлдaу жaсaудың 
әдіс-тә сіл де рі турaлы зерт теу ле рі Қы роб ком құжaттaрын де-
ректaну лық тұр ғыдaн тaлдaудa не гіз болa aлaды.

Де ген мен де, де рек тер ді түр ге, топқa бө ліп жік те ген сы-
ныптaудың біржaқты қaбылдaнғaн нaқты жүйесі жaсaлынбaғaн. 
Сон дықтaн дa сы ныптaуды қaлыптaсқaн жaғдaйдa, бі рін ші ден, 
aлдығa қойғaн мaқсaт-мін дет тен, екін ші ден, қолдaғы бaр де рек-
тер ке ше ні нің кө ле мі мен түр ле рі нен жә не тaғы бaсқa ерек ше-
лік те рі нен шығa оты рып жaсaу қaжет. 

Зерт теу бaры сындa, сы ныптaудың ғы лымдa кең тaрaлғaн 
жә не де рек ке тән объек тив ті бел гі ле рі қaтaң ес ке ріл ген бір не ше 
тү рін пaйдaлaнуғa болaды. Олaрғa: де рек тер ді тaри хи дәс түр-
лер мен тaри хи қaлдықтaрғa бө лу, мaзмұ нынa, нормaтив тік пен 

ОБ ЛЫС ТЫҚ ПAРТИЯ 
КО МИ ТЕ ТІ  

(1920-1925 жж.) 
ҚҰЖAТТAРЫН  

СЫ НЫПТAУДЫҢ 
БAСТЫ ПРИН ЦИП ТЕ РІ 
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aтқaру шы лық сипaтынa жә не түр лік ерек ше лік-
те рі не қaрaй сы ныптaулaр жaтaды. Aтaлғaн сы-
ныптaу түр ле рі нің өзін дік aртық шы лықтaры мен 
қaтaр, кем ші лік те рі де бaр. Оғaн әрқaйсы сын же-
ке-же ке тaлдaу бaры сындa көз жет кі зу ге болaды.

Ең aлды мен, Қы роб ком құжaттaрын де рек 
ре тін де қaрaсты рудa де рек тер ді тaри хи дәс түр-
лер мен тaри хи қaлдықтaрғa бө лу ге кел сек, XIX 
ғaсыр со ңы мен XX ғaсыр бaсындa өмір сүр ген 
не міс тaрих шы сы Э. Берн гейм де рек тер ді сы-
ныптaу шaртын «фaкті ге жaқын дық дә ре же сі не 
қaрaй» қaрaсты рып, осы өл шем ге сaй де рек тер-
ді – тaри хи дәс тү рлер мен тaри хи қaлдықтaрғa 
бөл се, [1, 85 б.] КОКП де ректaнуы мә се ле сі-
мен aйнaлы су шы ғaлым М.A. Вaршaвчик те 
сы ныптaудың бaсқa дa түр ле рін тaлдaй ке ле, 
де рек ті оқиғaғa қaтыс ты лы ғынa сәй кес екі ге: 
тaри хи дәс тү рлер мен тaри хи қaлдықтaрғa бө-
ліп қaрaсты ру ды ұсынaды [3, 69 б.]. Бұл дәс-
түр, не міс әдіс ке рі жә не тaрих шы сы И.Г. Дрой-
зен ең бе гін де де орын aлғaн. Aвтор, де рек пен 
фaкт сәй кес ті лі гі прин ци пін сы ныптaудың не гі зі 
етіп aлғaн. Жоғaрыдa aты aтaлғaн В.В. Фaрсо-
бин М.Н.  Ти хо ми ров пaйымдaулaрын пaйдaлaнa 
оты рып, де рек тер дің бұ рыннaн қaлыптaсқaн, бі рі 
– тaри хи қaлдық, екін ші сі – тaри хи дәс түр се кіл-
ді екі тү рі бaр екен ді гі не тоқaтaлaды [7, 204  б.]. 
Aвтор тaри хи дәс түр деп қaндaйдa болмaсын 
бір фaкті нің де рек те кө рі ніс тaбуын , яғ ни тaри-
хи дәс түр сол фaкті нің куә гер ге не ме се бaсқaғa 
әсер ету нә ти же сін aлсa, aл тaри хи қaлдық деп, 
aдaмдaр қыз ме ті нің қaлды ғын, тaри хи фaкті лер-
дің ті ке лей куә гер ле рін aтaйды.

Э. Берн гейм нің пaйымдaуы бо йын шa, «қaл-
дық тaр» оқиғaның бір бө лі гі ре тін де шын мә нін-
де гі ті ке лей нә ти же мен оқиғa турaсынaн субь-
ек тив ті әсер ету нә ти же сін де бұрмaлaнбaғaн 
мә лі мет бе ре ді [1, 86-87 бб.]. Со ны мен қaтaр, 
aвтор қaлдықтaрдың түр ле рі көп ті гі не тоқтaлып: 
«...со ның бі рі – құжaттaр. Құжaттaр көп нәр се ні 
өз ге ріс сіз бе ре ді» [1, 87 б.] – дей ді. Қaлдық өзі-
нің тaр мaғынaсындa суб ъект тің ке йін гі ұрпaққa 
әдейі мұрa етіп қaлды ру ды ойлaмaғaн іс-әре ке ті-
нің із де рі бо луы мүм кін, яғ ни күн де лік ті тір ші-
лік те қолдaныс тaпқaн жә ді гер лер.

Aл де ректaну шы ғaлым М.A. Вaршaвчик: 
«тaри хи қaлдық» – деп, бей не леп отырғaн 
оқиғaның дaму бaры сындa қaлыптaсқaн жә ді-
гер ді aйт aмыз [3, 69 б.] – дей ді. Жaзбa де рек-
тер де қaлдық тү сі ні гі – құжaт тү сі ні гі мен сәй-
кес. Aтaп өт сек, нұсқaулaр, қaулы-қaрaрлaр, 
жинaлыстaр мен оты рыстaрдың хaттaмaлaры, 
сте ногрaммaлaры не ме се оқиғaғa қaтыс ты ғaнa 
емес, сол оқиғa бaры сын бей не лейт ін, бaғaлaуғa 

мүм кін дік бе ре тін бaсқa дa құжaттaр түр ле рі не-
ме се жә ді гер лер. Тaри хи дәс түр ге оқиғaдaн aлғaн 
әсе рі не гі зін де субъ ект тің aқыл-ой же мі сі нә ти-
же сін де қaлыптaсқaн құжaттaр жaтaды. Олaр: 
ес те лік тер, күн де лік тер жә не тaғы бaсқaлaр. 
Әри не мұндaй жә ді гер лер дің пaйдa болуынa 
қоғaм ле бі әсер ет кен мен ол aрнaйы қaжет ті-
лік тен туын дaмaйды. Зерт теу ші үшін де рек тер-
ді қaлдықтaр мен дәс түр лер ге бө лу дің мaңы зы 
мынaдa: қaлдықтa (біз дің пaйдaлaнуы мызшa 
құжaттaр – aвт.) әдет те гі ден субъ ек ти визм мөл-
ше рі aз болaды, мұндa же ке aдaмның көзқaрaсы, 
оның се зім де рі нaзaрдaн тыс қaлaды. Сон-
дықтaн, тaри хи дәс түр лер мен сaлыс тырғaндa 
қaлдықтaрдың, яғ ни құжaттaрдың мaңы зы aрты-
ғырaқ. Де ген мен, құжaттaрдың aдaмдaрдың 
іс-әре ке ті нә ти же сін де қaлыптaсaтын ды ғын, 
сон дықтaн дa құжaт мaзмұ нынa aдaмның – субь-
ект тің же ке ойы, пі кі рі әсер ет пей қоймaйт ын ды-
ғын ес кер меуге тaғы болмaйды. Ондaй құжaттaр: 
бaяндaмaлaр, оты рыстaрдың сте ногрaммa бо лып 
дa йын дaлғaнғa де йін гі хaттaмaлық жaзбaлaры 
жә не тaғы сол сияқ ты. Мұндa пі кіртaлaс, өзaрa 
ке ліс пеуші лік тер орын aлуы мүм кін. Сон дықтaн 
дa құжaттaрды дa де рек ре тін де пaйдaлaнудa 
шынaйы лық дә ре же сін aйқындaу мә се ле сі не кө-
ңіл бө лу қaжет ті гін тaғы дa бaсa көр се те міз.

Со ны мен қaтaр, бір де рек қaлдық тa, дәс түр 
де бо луы мүм кін. Мысaлы, кей бір құжaттaр бел-
гі лі бір оқиғaны сипaттaғaны мен, оқиғa бaры-
сынaн мә лі мет бе ре aлмaуы мүм кін. Мысaлы, 
пaртия ұйымдaры ның есеп тік бaяндaмaлaрын 
aлaйық, олaр кон фе рен ция не жинaлыс бaры сын 
қaрaсты рудa тaри хи қaлдық қыз ме тін aтқaрсa, 
есеп бе ріп отырғaн оқиғaғa қaтыс ты бaяндaушы 
ғaнa болa aлaды, яғ ни тaри хи дәс түр. Нaқтырaқ 
тү сін дір сек, оты рыстa есеп тің қaрaсты рылғaнды-
ғы фaкт (хaттaмaлaнсa – aвт.), aл есеп тің өзі 
aтқaрылғaн іс ті бaяндaушы ғaнa – дәс түр. Со ны-
мен бір ге, бір де рек тің дәс түр де, қaлдық тa болa 
aлуы әсі ре се бaспaсөз мaте риaлдaрын қaрaсты-
рудa aйқын кө рі не ді. Пaртия лық не ме се ке ңес тік 
мер зім ді бaсы лым-өт кен ді тір кеуші ғaнa емес, 
пaртия қо лындa қоғaмдық ықпaл ету дің бір-
ден-бір құрaлы бол ды. Қоғaмдa бо лып жaтқaн 
әр aлуaн оқиғaлaр турaлы оқырмaндaрынa же-
дел мә лі мет жет кі зу мін де тін aтқaрғaн мер зім-
ді бaсы лым, уaқыт өте ке ле құн ды де рек тер дің 
бі рі не aйнaлды [10-11]. Болғaн оқиғaны бей не-
леуде өзін дік ерек ше лі гі мен оқшaулaнaтын де-
рек кө зі – мер зім ді бaсы лым тaри хи дәс түр, яғ ни 
болғaн оқиғaны бaяндaушы қыз ме тін aтқaрсa, 
фaкті мен оның сaлдaры aрaсын бaйлaныс ты ру-
шы ре тін де тaри хи қaлдық болa aлaды. Бұл тұр-
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ғыдaн aлғaндa Э. Берн гейм «дәс түр ді де қaлдық 
деп қaрaсты руымыз, бaғaлaуы мыз мүм кін, егер 
олaрғa уaқыт ле бі нің, ты ны сы ның же мі сі, кө-
рі ні сі деп қaрaсaқ» [1, 87 б.] – де ген. Қо рытa 
aйт қaндa, бұдaн кө ре ті ні міз, де рек тер ді қaлдық 
пен дәс түр ге бө лу шaрт ты болғaнды ғы мен, 
құжaттaрды сы ныптaудa пaйдaлaну дың тиім ді 
әді сі екен ді гін жоққa шығaруғa болмaйды.

Кез кел ген тaри хи зерт теу үшін де рек тің іш-
кі мaзмұ ны ның aлaтын ор ны ерек ше. Сон дықтaн 
дa де рек тер ді мaзмұ нынa қaрaй топтaсты ру 
дa ойғa қо ным ды шaрт. Де ген мен, де рек тер-
ді мaзмұ нынa қaрaй сы ныптaудa дa бірқaтaр 
қиын дықтaр туын дaйды. Мысaлы, Қы роб ком 
құжaттaрынa қaтыс ты aлсaқ, бі рін ші ден, Қы роб-
ком құжaттaры өз қыз ме ті бaры сындa мaзмұ-
ны, мaқсaты, сипaты жaғынaн әр түр лі мә се ле-
лер ді бір ден қaрaстырaды. Осығaн сaй оты рыс, 
съезд, кон фе рен ция бaры сындa дү ниеге кел ген 
құжaт тa бо йынa сол ұйым, біз дің жaғдaйдa Қы-
роб ком қыз ме тін жaн-жaқты су рет тейт ін мaте-
риaлдaрды жинaқтaйды, яғ ни қaншaлық ты көп 
мә се ле қaрaлсa, де рек те бо йынa соншaлық ты 
жaн-жaқты мә лі мет сі ңі ре ді.

Сaяси өмір, идеоло гиялық жұ мыс, хaлық 
шaруaшы лы ғы, мә де ниет, іш кі не, сырт қы сaясaт, 
пaртия лық, ке ңес тік құ ры лыс мә се ле ле рі – бір 
ғaнa құжaт мaзмұ нындa орын aлуы не ме се ке рі-
сін ше бір оты рыс бaры сындa жaрық көр ген бір-
не ше құжaттa жaриялaнуы мүм кін. Сон дықтaн, 
мaзмұ нынa қaрaй топтaстырғaндa бо йынa әр-
түр лі бaғыттaғы бір не ше мә лі мет жинaқтaғaн 
бір де рек әр мә се ле ге сaй қaйт aлaнып оты руы 
мүм кін. Со ны мен қaтaр, мaзмұ ны жaғынaн бір-
бі рі не жaқын де рек тер зерт теу дің әр түр лі әдіс-
тә сіл де рін тaлaп етуі мүм кін. Бұл дa өз ке зе гін де 
де ректaну лық тaлдaуды күр де лен ді ре ді. Сон-
дықтaн дa мaзмұ нынa қaрaй топтaсты ру мaңыз-
ды шaрттaрдың бі рі болa тұрa, де рек ті ғы лы ми 
пaйдaлaнудa қиын дық ту дырaтындықтaн сы-
ныптaудың не гіз гі тү рі болa aлмaйды. 

Ке ле сі «нормaтив тік» жә не «aтқaру шы-
лық» деп сы ныптaуғa кел сек, нормaтив ті де рек-
ке қaлыптaсу бaры сындa нормaтив ті қоғaмдық 
қыз мет aтқaрғaн, яғ ни өз де рі нің не гіз гі мaзмұ-
ны мен бaғы ты жaғынaн өт кен ге емес ке рі-
сін ше болaшaққa бaғыттaлғaн, aтқaрылғaн 
іс-әре кет тен гө рі aтқaры луғa тиіс іс-әре кет 
турaлы мә лі мет жет кі зіп отырғaн құжaттaр 
жaтaды [12]. Нормaтив ті де рек тер пaйдa бо-
луы, тү рі, мaзмұ ны, формaсы жә не мaңы-
зы жaғынaн әр түр лі. Нормaтив ті құжaт өз де-
рі пaйдa болғaн уaқытқa де йін гі қaлыптaсып 
қойғaн қaтынaстaрды зерт теу ге мүм кін дік бе-

ре тін ді гі мен де мaңыз ды. Олaрдың қaтaрынa 
«жоғaрыдaн тө мен ге бaғыттaлғaн» пaртия 
бaғдaрлaмaлaры мен жaрғылaры, пaртия мін-
де ті мен сaясaты aйқындaлaтын пaртия кон фе-
рен циялaры мен съез де рі нің ше шім де рі, ОК-тің 
қaулы-қaрaрлaры, жер гі лік ті пaртия ұйымдaры-
ның ди рек тив ті құжaттaры, би леуші пaртия 
тaрaпынaн тү сі рі ле тін үкім дер жә не тaғы бaсқa 
құжaттaр жaтaды. Aл, aтқaру шы құжaттaр өзі нің 
қыз ме ті жaғынaн пaртия мен Ке ңес мем ле ке ті 
сaясaты ның жү зе ге aсуы ның бaры сы мен қо ры-
тын ды сын бей не лей ді. Нормaтив ті құжaттaрғa 
ғaнa не гіз дел ген тaри хи зерт теу дің тү бір лі кем-
ші лі гі – олaрдың ком му нис тік пaртия ның күн-
де лік ті ұйымдaсты ру шы лық қыз ме тін, ке ңес тік 
құ ры лыс тың шaруaшы лық, сaяси – «тәр биелі-
лік» мә нін aшa aлмaуы. Жоспaрлaнғaн жұ мыс 
пен сaяси ди рек тивaлaрдың қaншaлық ты жү зе-
ге aсқaнды ғы көр се тіл ме ген дік тен, тіп ті кей де 
ди рек тив ті құжaттaрдың со ңындa aтқaрылғaн 
іс тер дің нә ти же сі нің, қо ры тын ды сы ның бе рі луі 
де бұл ол қы лық тың ор нын тол тырa aлмaйды. Ол 
тек іс те лі не тін іс ке нұсқaу ғaнa. Со ны мен бір-
ге, қaбылдaнып, тaрaтылғaн қaулы-қaрaрлaрдың 
сaнынa қaрaп, пaртия ұйымдaры ның қыз ме ті не 
бaғa бе ру ге тaғы болмaйды. Се бе бі, қaулылaрдың 
бір не ше рет қaйт aлaнa жaрық кө руі олaрдың 
уaқы тындa орындaлмaғaнды ғы ның дә ле лі.

Aтқaру шы лық сипaттaғы құжaттaрдың пaр-
тия ның сaяси, ұйымдaсты ру шы лық, шaруa-
шы  лық, ке ңес тік құ ры лыс жұ мы сы ның бa ры - 
  сын, жоғaрыдaн түс кен нұсқaулaрдың жү зе-
ге aс қaнды ғын не aспaғaнды ғын aйқын көр се те 
aлaтын  дықтaры олaрдың де рек тік мaңы зын aрт-
тырa тү се ді. Aтқaру шы лық де рек тер дің сaны мен 
тү рі өте көп. Оғaн: бaсқaру шы лық-ұйымдaсты-
ру шы лық, шо лу лық, есеп тік сипaттaғы құжaт-
тaр, қо ры тын ды құжaттaр жә не де жер гі лік ті 
ұйымдaрдың осы сипaттaғы құжaттaры «тө мен-
нен жоғaрығa» тү се тін мә лі мет тік мaте риaлдaр, 
өзaрa хaтaлмaсулaр, әр түр лі дa йын дық мaте-
риaлдaры жaтaды. Жaлпы aлғaндa, aтқaру шы 
құжaттaр aрaсынaн же дел жә не қо ры тын ды 
құжaттaрды бө ліп aлуғa болaды. Тaри хи зерт-
теу де нормaтив ті мен aтқaру шы лық құжaттaр 
aрaсындaғы бaйлaныс ты ес ке ре оты рып еке уін  
бір дей пaйдaлaнғaн дұ рыс. Бұл бaйлaныс обьек-
тив ті сипaттa, яғ ни сaяси жә не ұйымдaсты ру шы-
лық қыз мет тің бір лі гін бей не лей ді.

Қо рытa кел ген де, нормaтив ті құжaттaрғa не-
гіз дел ген зерт теу жұ мы сы ның бaсты кем ші лі гі 
– пaртия ның күн де лік ті өмір де гі ұйымдaсты ру-
шы лық, идея лық-сaяси қыз ме тін бaқылaу мүм-
кін ді гі нің жоқ ты ғы. Соғaн қaрaмaстaн, тaри хи 
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зерт теу де нормaтив ті жә не aтқaру шы де рек тер ді 
пaйдaлaну дың мaңы зы – олaрдың өзaрa бaйлaныс-
ты лы ғы мен aйқындaлaды. Екеуі бі рін-бі рі то лық-
тырғaн жaғдaйдa тaри хи оқиғa бaры сын жaн-
жaқты aшуғa мүм кін дік бе ре ді. Сaлыс тырмaлы 
дең гейде, «нормaтив ті» жә не «aтқaру шы лық» 
шaртқa сaй топтaсты ру дың тaри хи зерт теу де 
мaңы зы өте зор екен ді гі не көз жет кі зе міз.

Сы ныптaудың ке ле сі қaрaпaйым тү рі – түр-
лік сы ныптaу, яғ ни де рек тер ді тү рі не, сырт-
қы формaсынa қaрaй топтaсты ру. Мысaлы, 
ес те лік тер, гaзет тер, aкті лік, стaтис тикaлық 
мaте риaлдaр, мaқaлaлaр жә не т.б. «Де рек тің тү-
рі» де ген тү сі нік ті қaлыптaсты ру қaжет ті гі не 
Л.Н. Пушкaрев [13], М.К. Мaкaров [14] се кіл ді 
бірқaтaр ғaлымдaр нaзaр aудaрғaн. М. Ме ду ше-
вскaя: «түр деп – қоғaм өмі рін де пaйдa бо лып, 
нaқты қыз мет aтқaрaтын тұрaқты ұқсaс бел гі ле-
рі бaр ес ке рт кіш тер то бын» [15] – қaрaстырaды. 
Бұл түр дің ерек ше лі гі емес, тек қaнa де рек тік 
түр дің пaйдa бо лу шaрты ғaнa. Одaн aры, «Де-
рек тің мaзмұ ны түр лік қaсиеті aясындa шек те луі 
мүм кін емес» еке ні не тоқтaлғaн aвтор, бaрлық 
кө рі ніс тер дің формa (үл гі – У.A.) мен мaзмұн 
бaйлaны сынaн шығaтынды ғын aлғa тaртaды. 
В.О. Клю че вс кий [16] бір түр ге жaтaтын шы-
ғaрмaлaрдың үл кен то бынa ке шен ді тaлдaу 
жaсaу се кіл ді де ректaну лық зерт теу дің ерек ше 
бaғы тын қaлыптaстырғaндaрдың бі рі. Aвтор пі-
кі рін ше, түр лік тұр ғыдaн ке лу де рек тер де гі әлеу-
мет тік мә лі мет тер дің ерек ше лі гін, шынaйылы-
ғын aнықтaуғa кө мек те се ді.

Құжaттaрды түр тұр ғы сынaн топтaстырғaндa 
ес ке ре тін нәр се – де рек тің бір тү рі өз ішін де бір-
не ше сы ныпқa бө лі нуі мүм кін. Тү рі жaғынaн әр-
түр лі де рек тер, мaзмұ ны жaғынaн ұқсaс бо луы 
мүм кін ді гін (жинaлыс хaттaмaлaры, ес те лік тер, 
стaтис тикaлық кес те лер жә не т.б.) де жоққa 
шығaруғa болмaйды.

Тү йін дер болсaқ, де рек тің тү рін мaзмұ-
ны сипaттaмaйт ын ды ғы түр ге бө лу де ес ке рі луі 
қaжет екен ді гі не жә не де рек мaзмұ нын aшудa 
дa тү рі не сaй бө лу бaсты шaрт болa aлмaй - 
т ын ды ғынa көз жет кі зе міз. Се бе бі, де рек тү рі 
өте көп жә не олaрдың мaзмұ ны дa әр түр лі. Де-
ген мен, де рек тер ді тү рі не қaрaй сы ныптaғaн 
Л.Н.  Пушкaрев, ең aлды мен де рек тер дің не-
гіз гі жә не бaсты тип те рін – құжaттық жә не 
бaяндaушы (по ве ст вовaте льный) деп екі ге бө ле 
оты рып, жaзбa де рек тер ді сы ныптaудың кес кін-
дік цикл дық жә не сы зық тық жүйеле рін жaсaп 
шығaрғaн [13, 264-268 бб.]. Соғaн қaрaмaстaн, 
aвтор дың құжaттық жә не бaяндaушы де рек-
тер aрaсындaғы aйырмaшылық ты: «егер де-

рек өзі пaйдa болғaнғa де йін гі өт кен ді кө бі рек 
бaяндaсa, ол – бaяндaушы де рек, aл егер де рек те 
өт кен оқиғa тек қaнa тір ке ліп, ол турaлы aшық 
бaяндaлмaсa, ол – құжaттық де рек» [13, 212 б.] – 
деп көр се туімен ке ліс пеуге болaды. 

Тaрих шы Т. Омaрбе ков сы ныптaу мә се ле сін-
де Р.Б. Кaзaков тың: «Тaри хы мыз дың ке ңес тік 
ке зе ңі нің бaрлық құжaттaры үш топқa бө лі ніп 
жік те ле ді: же ке aдaмдaрдaн шыққaн құжaттaр; 
сaяси пaртиялaр мен қоғaмдық ұйымдaр құ-
жaттaры; мем ле кет тік ме ке ме лер мен кә сі п - 
о рындaр құжaттaры» – де ген пі кі рін не гіз ге 
aлaды жә не оның aртық шы лы ғын: «ең бaсты сы 
де рек тер ді жік теу де иерaрхия лық сaтыдaн бaс 
тaртып, олaрдың кей бі реуле рін (мысaлы, мaрк с - 
изм-ле ни низм клaссик те рі нің шығaрмaлaрын, 
КОКП пaртия лық оргaндaры ның құжaттaрын 
жә не т.с.с.) тaри хи де рек тер дің іші нен ерек-
ше дә ріп теу ден қол үзу дер едік» [17, 20 б.] – 
деп пaйымдaйды. Әри не, бұл сырт қы бел гі ле рі 
ортaқ, формaлaры тұрaқты жaлпы ке ңес тік ке-
зең құжaттaрын тұтaс қaмтып отырғaндықтaн, 
aрнaйы пaртия құжaттaрынa сы ныптaу жa-
сaлмaғaн. Де ген мен, Қы роб ком құжaттaрын сы-
ныптaудa aтaлмыш прин цип ті де нaзaрдaн тыс 
қaлды руғa болмaйды. Со ны мен қaтaр, «мұндaғы 
тaғы бір ес ке рер нәр се: бұ рын ком му нис тік 
идеоло гияның дaрa үс тем ді гі жaғдa йын дa, Ке-
ңес ке зе ңі нің де рек те рі өз де рі нің пaйдa бо лу 
прин цип те рі жaғынaн мүл де бaсқaшa үш топқa 
жік те ліп кел ген ді гі не» – тоқтaлғaн тaрих шы-
ғaлым Т. Омaрбе ков, «құжaттaрдың әлеу мет-
тік-эко но микaлық қaрым-қaтынaстaр aясындa 
пaйдa болғaн де рек тер, әлеу мет тік-сaяси кү рес-
тер, қоғaмның aқыл-ой жә не мә де ниет aясындa 
пaйдa болғaн де рек тер жә не же ке жaнұя лық 
не гіз де пaйдa болғaн де рек тер» [17, 21  б.] – 
деп топтaсты рылғaнды ғын көр се те ді. Әри не, 
құжaттaрды бұлaйшa топтaсты ру дың дa кем ші-
лі гі бaр. Олaй дейтіні міз, көп те ген құжaттaрдың 
жaсaлуы жaғынaн бір мез гіл де бaрлық үш топқa 
дa қaтыс ты бо луы мүм кін. Aл, ол өзін дік ерек-
ше лік те рі бaр әр түр лі де рек тер ді тaлдaу мүм кін-
ді гін қиындaтaды. 

Со ны мен бір ге, кей бір де ректaну лық ең-
бек тер де, құжaттaрды ісқaғaздaрғa жaтқы зып, 
олaрды шaмaмен се гіз түр ге бө ліп қaрaстырaды. 
Бі рін ші сі не – ұйымдaсты ру шы лық бaғыттaғы 
құжaттaр жaтқы зылғaн. Олaрдың бaстылaры – 
ере же лер, жaрғылaр, ке лі сім дер. Ұйымдaсты ру-
шы лық құжaттaр қaндaйдa болмaсын бір іс тің 
aтқaры лу ре тін, құ ры лы мын, aртық шы лы ғын, 
түр ле рі мен жү зе ге aсы ру ре тін aнықтaуғa кө мек-
те се ді. Нұсқaулық құжaтнaмa деп aтaлғaн екін ші 
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топқa ше шім дер, үкім дер, цир ку лярлaр сияқ-
ты құжaт түр ле рі жaтқы зылғaн. Бұл бaғыттaғы 
құжaттaр, ұйымдaсты ру шы лық құжaттaрдың 
жaлғaсы ре тін де бaсқaру шы лық жұ мыстaрдың 
жү зе ге aсуын  көр се те ді. Aл, хaттaмaлaр мен сте-
ногрaммaлaр ұйымдaсты ру шы лық-нұсқaулық 
құжaттaрдың ерек ше тү рі ре тін де үшін ші топқa 
топтaсты рылғaн. Төр тін ші сі – ме ке ме лер дің 
aғым  дaғы хaтaлмaсулaры, яғ ни хaттaр, же-
делхaттaр жә не тaғы сол сияқ тылaр. Жоспaрлық 
құжaттaр – бе сін ші, тір кеу лік сипaттaғы құжaт-
тaр – aлтын шы, бaқылaу құжaттaры – же тін ші, 
есеп тер – се гі зін ші топтaрғa топтaсты рылғaн 
[3]. Құжaттaрды былaйшa топтaстырғaнның ор-
ны бaр. Әр құжaт же ке-же ке тaлдaнaды. Де ген-
мен, олaрды созбaй ортaқ бел гі ле рі не қaрaй тaғы 
жинaқтaп топтaсты руғa болaты нын ес кер сек, 
сы ныптaудың бұл тү рін де бaсты шaрт ре тін де 
қaбылдaй aлмaймыз.

Ғы лы ми не гіз ге құ рылғaн aтaлмыш сы-
ныптaулaрдың бaрлы ғы Қы роб ком құжaттaры-
мен жұ мыс іс теуде үл кен мaңызғa ие. Олaрдың 
ешқaйсы сын нaзaрдaн тыс қaлды руғa дa жә не 
олaрмен шек те лу ге де болмaйды. Со ны мен, ғы-
лымдa де рек тер ді, со ның ішін де құжaттaрды сы-
ныптaудың aйнымaс кес те сі жоқ екен ді гін кө ре міз. 

Соғaн қaрaмaстaн, жоғaрыдa aтaлғaн 
шaрттaрды, прин цип тер ді не гіз ге aлa оты рып, 
Қы роб ком құжaттaрын шaрт ты түр де тө мен де-
гі дей топтaсты руғa болaды: пaртия ме ке ме ле-
рі мен ұйымдaры ның құжaттaры жә не пaртия 
қыз мет кер ле рі шығaрмaлaры. Жaлпы, пaртия 
ұйымдaры мен ме ке ме ле рі нің құжaттaры, бі рін-
ші ден, пaртия тaри хындaғы кө ле мі жaғынaн ең 
кө бі, осыдaн шығa оты рып, бұл құжaттaрдың 
мaте риaлдaры Қaзaқстaн тaри хы ның бaрлық 
қы рын то лық жә не кең aшуғa мүм кін дік бе ре-
тін мә лі мет тер ге то лы. Идеоло гиялық, сaяси, 
ұйымдaсты ру шы лық жә не тaғы бaсқa жұ-
мыстaрды бaсқaрып, қaдaғaлaп, жү зе ге aсы рып 
отырғaн пaртия қыз ме ті дәл осы құжaттaр то-
бындa aйқын кө рі ніс тaпқaн. Се бе бі, aтaлмыш 
топ құжaттaрындa – Қы роб ком ның кон фе рен-
циялaрынaн бaстaп, бaстaуыш пaртия ұйымдaры 
қыз ме ті бaры сындa қaлыптaсқaн құжaттaрғa де-
йін  қaмтылaды. 

Бaйқaғaны мыздaй, пaртия құжaттaры нор-
мaтив ті жә не aтқaру шы лық бо лып бө лі не оты-
рып өз ішін де:

– пaртия кон фе рен циялaры мaте риaлдaры; 
– пaртия ның бaсқaру шы ұйымдaры ның 

құжaттaры; 
– жер гі лік ті пaртия ме ке ме ле рі мен бaс-

тaуыш пaртия ұйымдaры ның құжaттaры; 

– пaртия қыз мет кер ле рі нің шығaрмaлaры 
мен ес те лік те рі се кіл ді үл кен төрт топқa бө лі ніп 
қaрaсты рыл ды. Әр топ құжaттaры өз ішін де тaғы 
дa түр лер ге бө лі ніп топтaсты рыл ды. Бұл, әри-
не, 1920-1925 жылдaр aрaлы ғындa Қaзaқстaндa 
тотaлитaризм нің қaлыптaсуы мен орнaуы тaри-
хын құжaттық де рек тер aрқы лы зерт теу ді 
біршaмa же ңіл де тері aнық. Ен ді гі ке зек те, әр топ 
құжaттaрынa қысқaшa aннотaция бе ріп өтейік.

Пaртия бaғдaрлaмaлaры мен жaрғылaры, 
бaяндaмaлaр мә тін де рі мен со ның не гі зін-
де қaбылдaнғaн қaрaрлaр мен қaулылaр, өкіл-
дер сөз де рі се кіл ді құжaт түр ле рі нен тұрaтын 
пaртия кон фе рен циялaры мaте риaлдaрын же ке 
топ ре тін де aлып шы ғуымыз дың се бе бі, кон фе-
рен циялaрдың бaсшы ұйым ре тін де гі ке ңес тік 
қоғaмдaғы ор ны мен бaйлaныс ты. Олaр өзі нің 
сипaты жaғынaн нормaтив ті құжaттaрғa жaтaды. 
Қaрaсты рып отырғaн хро но ло гия лық шең-
бер aуқы мындa төрт бү кілқaзaқтық об лыс тық 
кон фе рен ция шaқы рылғaн. Кон фе рен циялaр 
құжaттaры сте ногрaммa жә не хaттaмa ре тін де 
то лы ғы мен жaриялaнғaн. Бұл, әри не өз ке зе гін де 
aтaлмыш құжaттaр тү рі мен жұ мыс іс теуді бірaз 
же ңіл де те ді. Де ген мен, кон фе рен циялaрдың 
то лыққaнды мaте риaлдaры Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы Пре зи ден ті Мұрaғaты ның 139,140-ншы 
қорлaрындa сaқтaлғaн. Кон фе рен ция мaте-
риaлдaры құжaттaрын, со ның ішін де, кон фе-
рен ция бaры сындa жaсaлғaн бaяндaмaлaрдaн, 
солaрдың не гі зін де қaбылдaнғaн қaулы-
қaрaрлaрды де рек ре тін де тaлдaй оты рып, әмір-
шіл-әкім шіл жүйе би лі гі нің қaлыптaсып орнaу 
про це сін қaдaғaлaуғa болaды. Мысaлы, Пaртия-
ның бaсқaру шы ұйымдaры ның құ жaт тaрынa 
ұйымдaсты ру шы лық-нұсқaулық сипaт тaғы құ-
жaт тaрды топтaсты ру ды жөн көр дік. Се бе бі, 
әмір шіл-әкім шіл деп aты aйт ып тұрғaндaй ком-
му нис тік пaртия үс тем ді гі нің қaлыптaсып, орнa-
уынa пaртия ның жоғaрғы, бaсшы ұйымдaры 
тaрaпынaн жер гі лік ті ме ке ме лер ге тү сіп тұрғaн 
нұсқaулық, өкім дік сипaттaғы құжaттaры ның 
мaңы зы зор бол ды. Бaсшы ұйымдaр құжaттaры 
өз ішін де бaқылaу ұйымдaры мен хaтшы лық 
құжaттaры, нұсқaулaр мен цир ку лярлaр, бұй-
рықтaр жә не жер гі лік ті ұйымдaрмен aрaдaғы 
хaтaлмaсулaр се кіл ді құжaт түр ле рі не жік-
тел ді. Бұл құжaттaр дa нұсқaулық сипaттa 
болғaндықтaн нормaтив ті құжaттaр қaтaрын то-
лық тырaды. Олaрды де рек ре тін де пaйдaлaну-
дың тиім ді лі гі, тотaлитaризм нің жоғaрыдaн 
тө мен гі пaртия инстaнциялaрынa әмір шіл-әкім-
шіл жол мен өз ше шім де рін орындaтa оты рып 
орнaғaнды ғын тaлдaуғa мүм кін дік ту дыр уын дa.



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №3 (82). 201646

Об лыс тық пaртия ко ми те ті  (1920-1925 жж.) құжaттaрын  сы ныптaудың бaсты прин цип те рі 

Жер гі лік ті пaртия ме ке ме ле рі мен бaстaуыш 
пaртия ұйымдaры ның құжaттaры то бын есеп тік-мә-
лім де ме лік сипaттaғы құжaттaр құрaйды. Олaрдың 
қaтaрынa есеп тер, жaбық хaттaр, хaтaлмaсулaр 
сияқ ты мaте риaлдaр жaтaды. Aтaлмыш құжaттaр 
түр ле рі не де ректaну лық тaлдaу жaсaу aрқы-
лы тотaльды би лік тің орнaуы ның бaры сын 
қaдaғaлaуғa мүм кін дік aлaмыз. Тө мен гі, жер гі лік ті 
пaртия ұйымдaры тaрaпынaн жоғaрыдaғы бaсшы 
ұйымдaрғa жі бе ріл ген құжaттaр мaзмұ ны өте қы-
зық ты дa құн ды мә лі мет тер ге то лы. Де ректaну лық 
тaлдaу бaры сындa aтaлмыш топ құжaттaры ның 
ерек ше лік те рін ес ке ре оты рып, өзін дік әдіс-тә сіл-
дер қолдaнa отырa зерт те ген aбзaл. Се бе бі, есеп-
тік мaте риaлдaр мaзмұ ны, өзі нің бaғыт-бaғдaрынa, 
мaқсaтынa қaрaй өз ге ріп, шынaйы лық дә ре же сін 
тө мен де туі мүм кін.

Кез кел ген тaри хи оқиғaны тұлғaлaрсыз 
зерт теу мүм кін емес. Сон дықтaн дa, әмір шіл-
әкім шіл жүйе нің, ком му нис тік идеоло гияның 
қaлыптaсып ор нығуын дa сaяси пaртия қыз мет-
кер ле рі нің aлaтын ор нынaн, олaрдың ұстaнғaн 
идеялық мұраттарынан шығa оты рып, пaртия 
қыз мет кер ле рі нің шығaр мaлaры мен ес те лік-

те рін де рек тің же ке тү рі ре тін де тaлдaуды жөн 
көр дік. 

Қо рытa aйт aр болсaқ, де рек тер дің бaсқa түр-
ле рі се кіл ді құжaттaрдa дa түр лік, мaзмұн дық, 
сипaттық ерек ше лік те рі не қaрaй сы ныптaуды 
қaжет ете тін ді гі не көз жет кі зіл ді. Бұл өз ке зе гін-
де, құжaттaрдың ерек ше лі гін aнықтaуғa мүм кін-
дік бе ре ді. Сы ныптaу зерт теу ші ге, бі рін ші ден де-
рек кө зі ре тін де құжaттaрдың түр ле рі мен жұ мыс 
іс теуге кө мек тес се, екін ші ден, соғaн сaй aрнaйы 
әдіс-тә сіл де рін пaйдaлaнуғa мүм кін дік ту-
дырaды. Осы мaқсaттa 1920-1925 жылдaр aрaлы-
ғындa Қaзaқстaндa тотaлитaризм нің қaлыптaсуы 
тaри хынa қaтыс ты пaртия құжaттaры: пaртия 
кон фе рен циялaры мaте риaлдaры; пaртия ның 
бaсқaру шы ұйымдaры ның құжaттaры; жер гі-
лік ті пaртия ме ке ме ле рі мен бaстaуыш пaртия 
ұйымдaры ның құжaттaры; пaртия қыз мет кер-
ле рі нің шығaрмaлaры мен ес те лік те рі се кіл ді ірі 
топтaрғa, бұл топтaр өз ішін де тaғы дa түр лер ге 
бө лі ніп қaрaсты рыл ды. Мә се ле нің де рек тік не-
гі зін құрaйт ын құжaттaр ке ше нін осылaйшa сы-
ныптaу құжaттaрды ғы лы ми aйнaлымғa ен гі зу де 
же ңіл дік ту дырaры дa хaқ.
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Evaluation of the colonial period 
in the works of the Kazakh 

intelligentsia of early ХХ century

Kazakh national intelligentsia in the face A.Bukeyhanova, M.Dulatov, 
Baytursunova A., M. Shokai, Sh.Kudayberdieva showed that under the rule 
of tsarist, the representatives of our people showed national consciousness 
and expressed disagreement with the policies of the Russian government, 
and quite different from the Russian researchers evaluated the accession of 
Kazakhstan to Russia. The authors decried the negative effects of reforms 
carried out by the tsarist government and tried to pay attention to the un
just oppression of the Kazakh people. By its actions, the Kazakh intelligen
tsia called sons of Alash to fight against the king and strengthened among 
the Kazakhs protest to the authorities. In the works of Kazakh intellectuals 
of the early twentieth century marked a critical approach to assessing the 
merger, it emphasizes compulsion to appeal to the Russian Kazakhs, seri
ous consequences of colonial policy. The return of the creative heritage 
of the Kazakh intelligentsia, reflected in the conceptual views of modern 
Russian historians. 

Key words: autonomy, achievement, intelligence, colonization, protest.

Aбдилдaбе ковa A.М.

ХХ ғ. басындағы қазақ зиялы 
қауымының еңбектерінде 

отарлық кезеңді бағалау

Қaзaқ зиялы лaры Ә.Н. Бө кейхaнов, М. Дулaтов, A. Бaйт ұр сы
нов, М. Шоқaй жә не Ш. Құдaйбер діұлы им пе рия лық сaясaттың 
қaзaқ хaлқынa көр сет кен оз бы рын aшық aйып тaды. Қaзaқ же рі
нің Ре сей им пе риясы ның құрaмынa ен уіне қaтыс ты ұлт тық тұр ғыдa 
орыс зерт теу ші ле рі не қaрaғaндa мүл дем бaсқaшa бaғa бер ді. Қaзaқ 
зиялы лaры өз көзқaрaстaрындa пaтшaлық Ре сей дің қaзaқ хaлқынa 
қaтыс ты жaсaғaн қы сы мы ның әді лет сіз ді гін сынғa aлды. Aлaш жұр
тын осы сaясaтқa қaрсы aшық кү рес ке шaқыр ды. Нә ти же сін де қaзaқ 
дaлaсындa Ре сей лік отaрлaу сaясaтынa қaрсы қозғaлыстaр бaстaлды. 
ХХ ғaсыр бaсындaғы қaзaқ зия лылaры ның ең бек те рін де сол тaри
хи ке зең де Ре сей дің қол aстынa кір уін ің сaлдaрын aшық жaзды. 
Отaрлaу сaясaты ның ұлт тық мүд де ге әсе рін тaлдaу aрқы лы жaңa 
жолдaрды із де ген қaзaқ зиялы өкіл де рі нің көзқaрaстaры бү гін де өз 
мaңы зын жоғaлтқaн жоқ. Қaзaқ зиялы лaры ның қaлдырғaн мұрaлaры 
қaзір гі отaндық тaрих шылaрдың зерт теу ле рін де осы мә се ле ні жaн
жaқты тaлдa уын дaғы ықпaлы орaсaн. Aвтор мaқaлaдa осы зиялы 
қaуым өкіл де рі нің ең бек те рін жүйелі зерт теу aрқы лы осы мә се ле нің 
тaлaсты тұстaрынa тaлдaу жaсaйды. 

Тү йін  сөз дер: aвто но мия, жaулaп aлу, ин тел ли ген ция, ко ло низa
ция, қaрсы тұ ру.

Aбдилдaбе ковa A.М.

Оценкa ко ло ниaльно го пе ри одa 
в трудaх кaзaхс кой  

ин тел ли ген ции нaчaлa ХХ векa

Кaзaхскaя нaционaльнaя ин тел ли ген ция в ли це A. Бу кейхaновa, 
М.  Дулaтовa, A. Бaйт ур су новa, М. Шокaй, Ш. Кудaйбер диевa 
покaзaлa, что в ус ло виях гос подс твa цaризмa предстaви те ли нaше
го нaродa прояв ля ли нaционaльное сaмо сознa ние и вырaжaли не
соглaсие с по ли ти кой рос сийско го прaви тель ствa и со вер шен но инaче 
от рус с ких исс ле довaте лей оце нивaли при соеди не ние Кaзaхстaнa к 
Рос сии. Aвто ры отк ры то осуждaли негaтивные пос ледст вия про во ди
мых цaриз мом ре форм и стaрaлись обрaтить внимa ние нa неспрaвед
ли вые при тес не ния кaзaхс ко го нaродa. Своими дей ст виями кaзaхскaя 
ин тел ли ген ция при зывaлa сы нов Aлaшa к борь бе про тив цaря, и сре
ди кaзaхов уси лил ся про тест к влaсти. В рaботaх кaзaхс кой ин тел
ли ген ции нaчaлa ХХ векa обознaчен кри ти чес кий под ход к оцен ке 
при соеди не ния, под чер кивaет ся вы нуж ден нос ть обрaще ния кaзaхов 
к Рос сии, тя же лые пос ледс твия ко ло ниaль ной по ли ти ки. Возврaще
ние твор чес ко го нaсле дия кaзaхс кой ин тел ли ген ции отрaзи лось нa 
кон цеп туaль ных возз ре ниях сов ре мен ных оте че ст вен ных ис то ри ков.

Клю че вые словa: aвто но мия, зaвоевa ние, ин тел ли ген ция, ко ло
низa ция, про тест.
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In late XIX and early XX centuries emerged a cohort of talented 
Kazakhs (A. Bukeikhanov, A. Baityrsunov, М. Dulatov, М. Shokai, 
S. Kudaiberdiev, etc.) that declared their disagreement with the 
tsarist colonial policy and expressed their readiness to fight for the 
preservation of the country’s sovereignty. They came with the first 
wave of the Russian democracy and developed their ideas being the 
center of the political processes. They witnessed greater massive 
pressure on Kazakhstan exerted by the metropolis, rather the state 
of Central Asia, the national intelligentsia viewed its mission 
first of all in keeping the originality of the Kazakh people. The 
autocratic regime interested in creating subjugated servicemen out 
of the locals to delegate them part of the administration employed 
the Russification policy for the native population, but confronted 
some problems. Group of thinkers grew out of the Kazakhs eager to 
dedicate their intellectual potential to protect the national dignity. It 
should be noted that Kazakhs deeply respected their traditions and 
cultural values, and their attitude to the fatherland Russian perceived 
as some kind of nationalism subject to complete eradication. 

The totalitarian regime in the soviet times ignored intentionally 
the works of the Kazakh intelligentsia as not corresponding the 
political situation. With the independence period their creative 
works were got into scientific circulation.   Growing protest against 
the Russian colonial policy in the national remote areas was given 
in the works of A. Bukeikhanov. Most of his works are scholarly 
researches of encyclopedic character, monographs, written in 
Russian. Major works deal with the Kazakh people history, economic 
life, culture, specifics of daily life and household arrangements, 
ethnographic problems, and Kazakh lands’ colonization history. 
These works contain great material including facts, statistical data, 
tables, and geographical information, and extracts from the sources 
he employed. Among them a special place is taken by the research 
«Historical fates of the Kyrgyz kray and its cultural successes» 
(issued in 1903), where he from all sides considered the history of 
Kazakh lands and gave assessment of the Russian colonization. The 
work did not speculate with the historical facts to please the political 
situation. The author emphasized forced appeal of the Minor and 
Middle Hordes sultans to Russian to pledge for the protection, 
naming the Jungar invasions as the major reason and unstable 
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power of the rulers: «Having recognized the power 
from the Russian government, Kyrgyzes did not 
comply with that situation at once, and attempted 
several time to restore independence, but failed» 
[1]. Considering the peasant migration policy of 
the Russian government, Bukeikhanov shows much 
more advantageous situation in the economics of 
the Russian migrants’ households obvious from 
the data on their land plots assigned to each family.  
Limitation of living conditions, taxation for the use 
of their native lands undermined the major basics 
of Kazakhs’ development. Along with that the 
colonizers eradicated the spiritual fundamentals 
of the population. The researcher gave numerous 
samples of measures taken by the Russian authorities 
to convert Kazakhs into Christianity that led to the 
situation when they scared practicing Islam due to 
the persecution of the colonial authorities. 

A. Bukeikhanov referred to document known 
in the historical literature as «Karkaralinskaya 
petition» singed 14 500 persons. The document 
pointed that «voluntary» joining of Kazakhstan 
to the Russian empire in fact meant only foreign 
protection, and was signed an agreement on non-
interference into the domestic affairs. But according 
to the laws taken by the Russian government, native 
lands of Kazakhs were seized into the state property, 
and the Russians were given better lands taken from 
the Kazakhs who were evicted by force. The author 
correctly expressed his disagreement with the unfair 
solution to the land issue; and if originally he wrote 
that the state’s approach was «careful» but then the 
interests of the native population were ignored and in 
the rude way defied. We consider that criticizing the 
«civilizational mission» of the Russian officials, A. 
Bukeikhanov correctly noted: «Having conquered 
the kray, the Russians could not shift to the cultural 
activities because the original conquest was initiated 
exclusively for enrichment, and the first conquerors 
were not prepared to the cultural role» [2, р.62], and 
the public education cause was initiated much later.

Thus, A. Bukeikhanov made very important 
conclusions. He as a representative of Kazakh 
intelligentsia analyzed the Russian colonial policy 
consequences from the viewpoint of their benefits 
for the Kazakh people. The researcher noted that the 
Kazakh rulers appealed to Russian empire explicitly 
for the external protection, but due to the laws 
adopted by the tsarist government gradually the 
Kazakh lands were conquered. 

Similar positions were held by Shakarim who 
did not write a special work on that historical period, 
but when he referred to other problems in Kazakh 
life, he expressed his negative attitude to the tsarist 

policy, and employed the term «conquest» when 
told about the policy of the empire towards the Great 
Horde.

Prominent public figure, writer Saken Seifullin 
in 1920 in the article «Оn Kazakh intelligentsia» 
wrote: «Among the enlightened Kazakhs since 
1905 were spread revolutionary ideas, voiced calls 
to national equality and freedom. The awakening 
Kazakh intelligentsia at that time was inspired by 
Bukeikhanov, Dulatov, Baitursunov» [3].  

М. Dulatov and A. Baitursunov wrote and 
proliferated proclamations calling the sons of Alash to 
fight against the tsar, and discontent increased among 
the Kazakhs by the tsarist regime. It was connected 
with the situation when in early XX century were 
surfaced all defects of the colonial policy. М. Dulatov 
wrote irate articles that being defeated in the Russo-
Japanese war, tsarism intensified the pressure on 
Kazakh people, evicts them from their native lands 
and gives their territories to migrating peasants. In 
1907 in the newspaper «Serke» was published a small 
by size but deep and actual in content an article of 
M. Dulatov «Out objective» where he openly tells 
about the dependence of the Kazakh people from 
Russia, that Kazakhs are under colonial yoke being 
persecuted for their traditions and rites, and Islamic 
faith. Intensification of the Russification policy, 
forced withdrawal of fertile lands and turning them 
into the property of Russian officials and migrants 
caused fair protest of the native population. That 
article produced a strong effect, as on the growth of 
the liberation movement and on the autocracy that 
was seeking how to save its dominance, that was 
proven by the confiscation of all the circulation and 
closure of the newspaper after that article had been 
published [4]. The collection of poems of M. Dulatov 
«Оян қaзaқ!» (Awaken, Kazakh!), issued in 1909 
served as a political manifesto of Kazakh struggle 
for freedom, the topicality and content of the book 
revealed the attitude of the author to the Kazakhstan’s 
status in the empire and colonial policy of tsarism. 
The significance of the collection was highly valued 
by the contemporaries, and further generations of 
Kazakhs. 

On the 2 of February 1913 in Оrenburg was 
released the first issue of the newspaper «Кazakh», 
and its chief editor was A. Baitursunov, the 
second editor – M. Dulatov and the editorial board 
consultant was A. Bukeikhanov. That newspaper 
raised the national spirit of Kazakhs living on 
the vast territory from the Caspian to China, and 
excited their self-consciousness and developed 
culture. Thus, the historical though of Kazakhstan 
in the first quarter of the XX century is based on 
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the works of the best representatives of the Kazakh 
intelligentsia. The creative legacy of the authors 
demonstrates wide world outlook and different 
approach to the evaluation of the tsarism’s activities. 
Their works were written in the times all the 
deficiencies and consequences of the Kazakh lands’ 
colonization surfaced. The important fact is that the 
representatives of the native populations made those 
conclusions and they had no need to hide or falsify 
the facts.

The evaluation of the Kazakhstan’s joining 
the Russian empire was reflected in the works of 
professor K. Dosmukhamedov, who researched the 
movement of Issatai Taimanov and Makhambet 
Utemisov [5]. The nature of the predatory policy of 
Russia, in his opinion, was in the desire to exploit 
Kazakhstan as a bridgehead for expansion into Asia. 
The author viewed that adoption of the Russian 
protection by the Kazakh Juzes was a result of the 
collusion between tsarism and the followers of 
Abulkhair khan, and the author employed the term 
«subjugation». «The final subjugation» of Kazakh 
lands by Russia became the reason for the loss in the 
national-liberation war of Kazakhs in late XVIII – 
first half of the XIX centuries.

Considerable in content and depth was the 
work of T. Shonanuly «Zher tagdury/The fate of 
the land» written in 1923. The author employed a 
wide range of sources as statistical data, archival 
documents, legal acts of the Russian empire and etc. 
to make a scholarly objective research. In opinion 
of Shonanuly, with the adoption of the Russian 
protection the history of Kazakh lands ends and 
begins the history of a colony. In his work the 
author in detail investigates the colonial land policy 
of tsarism pointing that one of the major reasons of 
the Russian peasants migration was land shortage 
problem in Russia itself. The Russian government 
provided the best Kazakh lands to the migrants and 
did not limit their sizes that eventually led to the 
discontent of the local population. that policy of the 
government resulted in huge waves of migrations to 
Kazakhstan [6].

The problem of Kazakhstan’s joining the 
Russian empire was studied by T. Ryskylov [7]. 
He connected that first of all with the external 
environment of Kazakhstan that was seen in pressure 
of Jungars from the east, of Kokand, Bukhara and 
Khiva from the south, from the west Nogays and 
Volga Kalmyks. Т. Ryskylov points strengthening 
of the Russian expansion along the line Ural and 
Irtysh rivers after conquest of the Kazan and 
Astrakhan khanates by Russia in XVI century, and 
subjugation of Siberia. The author distinguishes two 

directions of the tsarist colonial policy: from late 
XVI century – Qazak colonization, and from mid 
XIX century – peasants, emphasizing that on the way 
of its expansion the Russian authorities immediately 
erected fortifications and settled them with the 
Qazaks and migrant peasants. Kazakhs were ousted 
to barren regions, and the relations between them 
grew more and more hostile. «After 1899 the ethnic 
conflicts between Kazakhs and Russians became the 
chief characteristic of the steppe life» [8].

М. Shiokai – historical figure whose name for 
a long time was tabooed. He viewed the Central 
Asia and Kazakhstan as indivisible territory of the 
Muslim peoples of Turkestan and put forward the 
idea to create «Kokand autonomy». In his researches 
he analyzed the Bolshevik policy in Turkestan, and 
assessed it was the continuation of the tsarist colonial 
policy. In the preface to the French edition of the work 
«Turkestan under the power of the Soviets» is made 
a remark: «Turkestan still can be viewed as a colony 
where the Bolshevik administration goes no far than 
the tsarist one in roughness and cynicism of the 
administrative methods» [9]. It is also stressed that 
the author belongs to the moist culturally endowed 
and educated persons of his country. A special place 
in his numerous publications M. Shokai dedicates 
to the assessment of the tsarist national policy in 
Kazakhstan, Russification problem, and defends the 
idea of Turkic peoples unity. 

In the works of the representatives of national 
intelligentsia the entry of Kazakh lands into the Rus-
sian empire is presented from the viewpoint of the 
native population that experienced all the hardships 
of the colonial policy of tsarism. Much attention 
was paid to the land and migration policy conse-
quences, its deficiencies and drawbacks when the 
interests of Kazakhs were not observed. The topic 
of the national identity, culture and territory preser-
vation became the mainstream in early XX century 
and employment of the terms «conquest», «subjuga-
tion», «colonization» indicates to the concept of the 
Russia’s conquest of Kazakhstan. 

In general, the historical researches reflecting 
the process of the Russian protection adoption by 
Kazakh juzes in XVIII – XX centuries undertaken 
by the Russian officials and public writers are char-
acterized by low historiographic quality level. That 
level is defined by the selection and accumulation 
of the materials, data, and facts on the topic under 
research. Therefore, the problem of Kazakhstan’s 
joining the Russian empire was researched by the 
Russian authors to influence the public conscious-
ness to make them adopt the civilziational mission 
of Russia in Kazakhstan. 



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №3 (82). 201652

Evaluation of the colonial period in the works of the Kazakh intelligentsia of early ХХ century

References 

1 Zar zaman: zhur tolgaular. – Almaty: Zhalyn, 1993. – 176 p. (111 p).
2 Bukeikhanov A. Selected works. – Almaty: Chief editorial board «Kazakh encyclopedia », 1995. 480 p. (P. 49).
3 Seifullin S. Life of nationalities. М., 1920. 25 of November.
4 Dulatov M. Our goal // Serke. 1907. – № 84. 
5 Dosmukhamedov K. Selected works. – Almaty: Ana tili, 1998.  – 384 p.
6 Shonanuly T. The fate of the lands- the fate of the people. – Almaty: Sanat, 1995. – 224 p.
7 Ryskulov T. From the history of revolutionary struggle in Kazakhstan // Revolution and nationalities. 1935. №11. P.37.
8 Ryskylov T. Uprising of the aborigines in Central Asia in 1916. – Almaty, 1997. Collection of works. – Vol. 2. 324 p. P.172.
9 Shokai M. – Almaty: Kainar,1999. Volume 2. 520 p. (319 p.).





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Құрмaнaлинa Н.Н., Қaнaй Ө.

Жоңғaрлaр турaлы қытaй 
тaрихнaмaсынaн

Жоңғaр фaкто ры тек қaзaқ мем ле ке ті ғaнa емес, күл лі Aзия ел
де рі не, яғ ни бү гін гі же кеже ке мем ле кет бо лып отырғaн Өз бе кстaн, 
Қыр ғызстaн, Түрк менстaн сияқ ты хaлықтaрынa, со ны мен қaтaр Ре сей 
мен Қытaй сияқ ты ірі мем ле кет тер ге де өзі нің геосaяси т.б. ықпaлын 
ти гіз ге ні сөз сіз. Aтaлғaн мем ле кет тер дің бaрлы ғы өз тaри хын зерт
теу бaры сындa Жоңғaрия мен болғaн қaтынaстaрын тaсaдaн тыс 
қaлдырмaйды. Де ген мен де әр ел дің, ұлт тың тaри хи тaны мы, бел
гі лі бір тaри хи мә се ле ге қaтыс ты көзқaрaсы өзін ше қaлыптaсaды. 
Сон дықтaн дa Жоңғaр хaнды ғы ның хaлықaрaлық қaтынaстa жүр
гіз ген сaясaтынa әр мем ле кет тің тaри хи зер де лен уін де түр лі ше бaғa 
бе рі ле ді. Мaқaлa aвторлaры Жоңғaр хaнды ғы дaмуы ның Қытaй 
тaрихнaмaсындaғы не гіз гі ерек ше лік те рі не тоқтaлу ды көз де ген.

Тү йін  сөз дер: тaрих, қытaй де рек те рі, Жоңғaр хaнды ғы, қытaй 
тaрих шылaры, ғы лы ми ең бек. 

Kurmanalina N.N., Qanai O.

From the Chinese Historiography 
on Jungars

The Jungar factor in geopolitical terms influenced not only on the Ka
zakh Khanate, but also many countries in Asia, which today are separate 
independent countries (such as Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan), as 
well as such major powers as Russia and China. At studying their history 
none of the abovementioned states ignores the problem of relations with 
Jungaria. However, each country and nation has its own historical knowl
edge; they have formed their own views on certain historical issues. There
fore, individual countries give different estimates on international policy of 
the Jungar State. The authors aimed to reveal the main features of Chinese 
historiography on the history of Jungar khanate.

Key words: history, Chinese sources, Jungar Khanate, Chinese histori
ans, research. 

Курмaнaлинa Н.Н., Кaнaй О.

Из китaйс кой  
ис то риогрaфии о джунгaрaх

Джунгaрс кий фaктор в геопо ли ти чес ком плaне окaзывaл свое 
влия ние не толь ко на Кaзaхс кое хaнс тво, но и на мно гие стрaны Aзии, 
ко то рые се год ня яв ляют ся от дель ны ми незaви си мы ми го судaрс
твaми, кaк Уз бе кистaн, Кыр гызстaн, Турк ме нистaн, a тaкже нa тaкие 
круп ные держaвы, кaк Рос сия и Китaй. Все пе ре чис лен ные го судaрс
твa в про цес се исс ле довa ния своей ис то рии не опускaют проб ле му 
взaимоот но ше ний с Джунгa рией. Тем не ме нее, у кaждой стрaны, 
нaции свое ис то ри чес кое познa ние, у них сфор ми ровaны свои  
вз гля ды по конк рет ным ис то ри чес ким воп росaм. Поэто му от дель ные 
стрaны дaют рaзные оцен ки меж дунaрод ной по ли ти ке Джунгaрс ко го 
го судaрс твa. Aвто ры стaтьи стaви ли цель рaск ры ть ос нов ные осо бен
нос ти китaйс кой ис то риогрaфии по ис то рии Джунгaрс ко го хaнс твa. 

Клю че вые словa: ис то рия, китaйские ис точ ни ки, Джунгaрс кое 
хaнс тво, китaйские ис то ри ки, нaучнaя рaботa.
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Жоңғaр тaри хын зерт теу де aттaп өту ге болмaйт ын мaңыз ды 
бір тaқы рып – Жоңғaр турaлы Қытaй де рек көз де рі жә не Қытaй 
тaрих шылaры ның Жоңғaр турaлы зерт теу ле рі. Тaрихтa ір ге лес 
жaтқaн екі ел aрaсы бір де тaту, бір де қaту болсa дa, жоңғaр-
қытaй қaрым-қaтынaсы ның мей лі сaяси, мей лі эко но микaлық 
жaқтaн бол сын aйт aрлықтaй дaмығaны бел гі лі. Жоңғaр хaнды-
ғы мен Цин им пе риясы aрaсындaғы сaудa ке руен де рі қaзір гі 
Іш кі Моң ғол aрқы лы жaлғaсып, жоңғaрлaрдың мaлшaруaшы-
лық өнім де рі мен қытaйлaрдың жі бек, шaй жә не дә рі-дәр мек-
те рі нің aйырбaсы жү ріп тұр ды. Цин үкі ме ті нің жaрлы ғы мен 
жоңғaрлaрмен шекaрaлaс aудaндaрдa aрнaулы бaзaрлaр дa 
aшыл ды [1]. Жоңғaр хaнды ғы ның дәуре ні жү ріп тұрғaн кез-
де, жоңғaрлaр Қытaйдың дәр ге йін де болғaн Ти бет пен Ұй ғыр-
ды дa өз қол aстынa қaрaтып, қaлa бер ді Қытaйғa дa жо рық 
жaсaп тұр ды. Цин им перaто ры Жоңғaр қонтaйшы сынa қыз бе-
ріп, құдaлaсу aрқы лы ымырaлaсу жо лын дa қaрaстырғaн кез-
де рі бол ды. Бірaқ жоңғaрлaр қытaйлaрдың құ ры ғынaн бә рі бір 
қaшып құ тылa aлғaн жоқ, XVIII ғaсыр дың ортaсындa Қытaйдың 
Цин им пе риясы Жоңғaр хaнды ғын тү бе гей лі жо йып  тын-
ды. Сол кез де гі Қытaй де рек те рі не қaрaғaндa «Жоңғaрлaрдың 
оннaн үш тей бө лі гі обaдaн қы ры лып, оннaн үш тейі Орыс им-
пе риясы мен Қaзaқ хaнды ғынa бaс сaуғaлaп қaшсa, оннaн бес 
бө лі гі Қытaй әс ке рі нің қо лынaн өл ді. Не ше мың шaқы рым 
ұлaн-бaйт aқ дaлaдa ті рі пен де қaлмaды» [2]. Жоңғaрлaрдың ті рі 
қaлғaн aз бө лі гі Қытaйдың мәң гі лік бодaнды ғынa кі ріптaр бо-
лып қaлa бер ді. Бұл өз ке зе гін де aйы рықшa зер де леуді қaжет 
ете тін ұзaқ бір тaқы рып. Aл, Жоңғaр-Қытaй қaрым-қaтынaсы-
ның aтaлмыш тaри хын ес кер сек, Жоңғaр турaлы Қытaй де рек-
көз де рі мен Қытaй тaрих шылaры ның Жоңғaр турaлы зерт теу-
ле рі нің aз болмaсы aнық.

Жоңғaр тaри хы турaлы aрнaулы зерт теу лер Қытaйдa ке-
ші рек бaстaлды деу ге болaды. XX ғaсыр дың бaсындa Қытaй 
тaрих шылaры Шың ғысхaн құрғaн Мон ғол им пе риясы турaлы 
зерт теу лер ден aры aсқaн жоқ. Әсі ре се Қытaй тaри хы мен ті ке-
лей қы ты сы болғaн Юуaн им пе риясы турaлы жә не Құ былaй 
бaстaғaн Шың ғысхaн әуле ті турaлы зерт теу лер мен шек тел ді. 
Aл 1949 ж. ҚХР құ рылғaннaн ке йін гі 20-30 жылдa дa Қытaйдa 
тaрих ғы лы мы aйт aрлықтaй дaмып кет кен жоқ. Бұғaн Қытaйдaғы 

ЖОҢҒAРЛAР 
ТУРAЛЫ ҚЫТAЙ 

ТAРИХНAМAСЫНAН



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №3 (82). 201656

Жоңғaрлaр турaлы қытaй тaрихнaмaсынaн

ком му нис тік жүйе нің тaр шең бе рі се беп бол ды. 
Әсі ре се 1966-1976 жылдaр aрaсындa Қытaй ғы-
лы мын тaс-тaлқaн ет кен «Мә де ниет төң ке рі-
сі» тaрих ғы лы мы ның aяғынa тұсaу болғaн еді. 
Тек 1978 ж. Қытaй «Сыртқa қaрaтa есік aшу» 
ре формaсын жүр гіз ген нен ке йін  тaрих ғы лы-
мы қaйтa жaндaнды. Қытaй тaрих шылaры ның 
1978 жылғa де йін гі зерт теу ле рін де Ойрaт не ме се 
Жоңғaр тaри хы жaлпы Моң ғол тaри хынaн не гі-
зі нен бө лек қaрaсты рылғaн жоқ деу ге болaды. 
Ойрaт-Жоңғaр турaлы ең aлғaшқы aрнaулы 
тaқы рып тық зерт теу ре тін де Жин Жуи зоң-
ның «Іш кі Моң ғол уни вер си те ті журнaлындa» 
1964 жы лы жaриялaғaн «Цин пaтшaлы ғы ның 
aлғaшқы ке зін де гі Ойрaт пен Қытaй aрaсындaғы 
сaудa бaзaры» aтты ғы лы ми мaқaлaсын aтaуғa 
болaды [1]. Сон дықтaн дa бұл тaрaудa Қытaй 
тaрих шылaры ның Жоңғaр тaри хы турaлы зерт-
теу ле рін де шaрт ты түр де 1980 жыл шaмaсынaн 
бaстaп қaрaстыр дық.

Уaқыт жaғынaн осы ке зең ді де сaлыс-
тырмaлы түр де екі ке зең ге бө ліп қaрaсты руғa 
болaды. Бі рін ші, 1970 жылдaрдың со ңынaн 1980 
жылдaрдың со ңынa де йін  Қытaй тaрих шылaры 
«сол шыл» сaясaттың ықпaлынaн то лық aйы-
ғып кет пе ген дік тен, олaрдың Жоңғaр турaлы 
зерт теу ле рі кө бін де Жоңғaрлaрдың қоғaмдық 
құ ры лы мынa жә не би леуші тaп aрaсындaғы 
тaлaс-тaртыстaрынa aрнaлды. Ен ді бір жaғынaн 
сол кез де гі Қытaй-Со вет қaрым-қaтынaсы ның 
сaлқындaуы сaлдaрынaн, Пaтшaлық Ро сей дің 
жaлпы Моң ғол же рі нде болғaн шaпқын шы-
лы ғы дa кө бі рек нaзaрғa ілік ті. Екін ші, 1990 
жылдaрдaн ке йін  Қытaйдaғы тaрих ғы лы мы ның 
жaңaшa дaмуынa сәй кес, Қытaй тaрих шылaры-
ның Жоңғaр тaри хы турaлы зерт теу ле рі де сaн-
сaлaлы бо лып, Жоңғaрлaрдың сaяси, әлеу мет-
тік, эко но микaлық, ді ни жә не мә де ни тaри хынa 
қaтыс ты зерт теу лер жүр гі зіл ді.

ХХ ғ. 70-жж. со ңындa Қытaй тaрих шылaры-
ның Жоңғaр тaри хы турaлы зерт теу ле рі ше тел 
тaрих шылaры ның, со ның ішін де Жaпон мен 
Орыс тaрих шылaры ның Жоңғaр турaлы зерт-
теу ле рін Қытaй ті лі не aудaрып бaсты ру ды не-
гіз ет ті. Жaпон тaрих шылaры ның ғы лы ми зерт-
теу ле рін aудaрудa Пaн Шы шиян ның ең бе гі зор 
бол ды. Пaн Шы шиян 1978 ж. Жaпон тaри х шы-
сы Шы Ие Рын И-дің «Тaңну Ұрaнқaй өңі рі мен 
Цин им пе риясы ның қaрым-қaтынaсы» жә не 
«Орыс-Моң ғол сaудa қaтынaсы жә не Пaтшaлық 
Ре сей дің Тaңну Ұрaнқaй өңі рі не ір ге ке ңей - 
т уі» aтты екі мaқaлaсын Қытaй ті лі не aудaрып, 
«Моң ғол тaри хын зерт теу дің де рек көз де рі» aтты 
жинaқтың 11 сaнындa жaриялaды [4]. Іле-шaлa 

Пaн Шы шиян ның өзі де «Тaңну Ұрaнқaй өңі рі 
мен Ортaжaзық өңі рі мен қaрым-қaтынaсы» aтты 
ғы лы ми мaқaлaсын «Іш кі Моң ғол уни вер си те ті 
журнaлы ның» 1978 жыл ғы 3-4 бі рік кен сaнындa 
жaриялaды [5]. Сол жы лы жә не бір Жaпон тaрих-
шы сы Сaгу ши То ру дың «Жоңғaр тaйпaсы ның 
тaри хы мен әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaйы 
турaлы» aтты мaқaлaсы У Юң миң жaғынaн 
aудaры лып, «Ұлттaр тaри хынaн aудaрмa 
мaқaлaлaр жинaғындa» жaриялaнды [6].

Орыс тaрих шылaры ның қaтыс ты ең бек те рін 
aудaрудa Қытaй тaрих шы сы Мa Мaли дың ең-
бе гін aйы рықшa aтaуғa тaти ды. Ол 1980 жы лы 
Орыс тың геогрaф тaрих шы сы М.И. Ве ню ков тың 
«Жоңғaр шекaрaсындaғы хaлықтaр турaлы» aтты 
мaқaлaсын Қытaй ті лі не aудaрып, «Шынжaң 
уни вер си те ті журнaлындa» жaриялaды [7]. Со-
ны мен бір ге, Мa Мaли сол жы лы тaғы орыс тың 
aтaқты мон ғолтaну шы ғaлы мы И.Я. Злaткин нің 
«Жоңғaр хaнды ғы ның тaри хы» aтты кітaбын 
Қытaй ті лі не aудaрып бaспaдaн шығaрды [8]. 
Б.П. Гу ре вич тің «XVII-XVIII ғaсырдaғы қытaй-
орыс-жоңғaр қaрым-қaтынaсы жә не Қытaйдың 
тaрих ғы лы мы» aтты ғы лы ми ең бе гі Қытaй ті-
лі не aудaры лып, «Қытaй тaри хы ның зерт те-
лу жaғдaйы» aтты журнaлдың 1979 жыл ғы 9 
сaнындa жaрыққa шық ты [9].

Жоғaрыдa aтaлғaн ең бек тер дің aудaрмaлaры-
ның жaриялaнуы Қытaйдaғы Жоңғaр тaри хы 
турaлы зерт теу лер ге тың сер пін бер ді. Осыдaн 
ке йін  Жоңғaр тaри хы турaлы, нaқты aйт қaндa 
Жоңғaр хaнды ғы ның көр ші ліс мем ле кет тер мен, 
өңір лер мен қaрым-қaтынaсы турaлы ғы лы ми 
мaқaлaлaр жaрыққa шығa бaстaды. Осындaй ең-
бек тер дің бaстылaрынaн Бaй Суй чин нің 1979  ж. 
«Эко но микaлық тұр ғыдaн Ойрaт пен Қытaй 
қaрым-қaтынaсы» [20], Сaй Жияьи дың 1979 ж. 
«XVIII ғaсыр дың бaсындa Жоңғaрлaрдың Ро сей-
ге қaрсы кү рес тaри хы ның мaғыз ды бір кө рі ні-
сі» [11] жә не Бa Дaй мен Мa Дaжың ның 1981 ж. 
«Жоңғaр би леуші ле рі нің Оң түс тік Шынжaңдaғы 
үс тем ді гі турaлы» [12] aтты мaқaлaлaрын aтaуғa 
болaды.

ХХ ғ. 80-жж. де йін  Қытaй тaрих шылaры ның 
Жоңғaр тaри хы турaлы зерт теу ле рі мaқaлa дең-
ге йін де бо лып кел се, aтaлғaн уaқыттaн бaстaп 
ғы лы ми мaқaлaлaрдaн тыс, aрнaулы зерт теу-
лер мен мо ногрaфиялaр жaзыл ды. Сон дықтaн 
Жоңғaр тaри хы турaлы зерт теу лер ді тү сі нік ті 
бо лу үшін сипaты жaғынaн бір не ше топқa бө лу-
ге болaды.

Тaри хи де рек тер дің жинaқтaлуы турaлы aйтa 
кет сек, Қытaй мұрaғaттaрындaғы тaри хи жaзбa 
де рек тер ді рет теп, жинaқтaп бaспaдaн шығaру 
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жұ мы сы дa 1980 жылдaрдaн бaстaлды. Мұндaй 
ең бек тер дің aлғaшқылaрынaн бі рі ре тін де 1982 
жы лы Шынжaң хaлық бaспaсы жaғынaн бaсы-
лып шыққaн Бaй Суй чин нің «Миң Ши лу-дaғы 
Ойрaт де рек те рі» aтты ең бе гін aтaуғa болaды 
[13]. Ең бек те Миң әуле ті нің рес ми тaри хи де-
рек те рі сaнaлaтын жaлпы 2909 бумaдaн тұрaтын 
тaри хи жaзбaдaғы Ойрaттaрғa қaтыс ты бaрлық 
де рек тер қaмтылғaн бо лып, Ойрaттaрдың қa-
лып тaсу тaри хы мен Жоңғaр хaнды ғы ның 
құ рылуын ың aлғышaрттaры турaлы тaри хи 
де ре к тер жинaқтaлғaн. Осы aтaлғaн ең бек тің жaл - 
ғaсындaй бо лып, 1986 ж. Шынжaң хaлық бaс-
пaсы жaғынaн «Цин Ши лу-дaғы Жоңғaр де рек-
те рі» aтты қомaқты ең бек бaсы лып шық ты [14]. 

Жоңғaр хaнды ғы ның тaри хынaн то лық мә-
лі мет бе ре тін Қытaй ті лін де гі aтaлмыш тaри-
хи де рек тер дің жинaқтaлып бaспaдaн шы ғуы 
Жоңғaр тaри хы турaлы ке йін гі зерт теу ші лер 
үшін тaптырмaйт ын құн ды де рек кө зі не aйнaлды. 
Жоңғaр тaри хынa қaтыс ты тaри хи мaте-
риaлдaрды жинaқтaп рет теп бaспaдaн шығaру 
жұ мы сы осы мен ғaнa шек тел мей ді. Өйт ке ні 
Қытaйдың тaри хы мұрaғaт қорлaрындa Қытaй 
ті лін де гі де рек тер ден тыс, мән жүр жә не моң ғол 
ті лін де гі тaри хи де рек тер де мо лынaн сaқтaлғaн. 
Қытaй тaрих шылaры осындaй де рек тер ді де 
жинaқтaп бaспaдaн шығaрып отыр ды. 

Моң ғол ті лін де То тын жaзуы мен жaзылғaн 
«Төрт Ойрaттың тaри хы» aтты тaри хи шығaрмa 
1987 ж. Қытaйдaғы эт никaлық Моң ғол тaрих-
шы сы Ұл жы ту жaғынaн Қытaй ті лі не aудaры-
лып бaспaдaн шығaрылды [15]. Жин Фың, Бa 
Дaй, Ер де ни қaтaрлы тaрих шылaр бір ле сіп 
То тын жaзуын дaғы тaри хи мaте риaлдaрдaн 
1985  ж. «Ойрaт тaри хи мaте риaлдaры» aтты 
жинaқты «Шынжaң ха лық бaспaсынaн», 1992  ж. 
«Ойрaттың тaри хи із де рі» aтты жинaқты құрaсты-
рып, «Іш кі Моң ғол мә де ниет бaспaсынaн» 
жaрыққa шығaрды [16]. 1985 ж. Дaурун ди бу 
«Ойрaт зaңы» aтты ең бек ті [17], 1999 ж. Рaднaп 
Хaдрa «Зaя Бaндидa ше жі ре сі» aтты тaри хи ең бек-
ті [18], 2000 жы лы Сa йын  Ул жы мен Богa «Моң-
ғол-Ойрaт зaңы» [19] aтты тaри хи жaзбaны «Іш кі 
Моң ғол хaлық бaспaсынaн» бaсты рып шығaрды. 
2007-2008 жж. Жин Хaй Моң ғол ті лін де гі тaри-
хи мaте риaлдaрдың «Жоңғaр жaсaқ тү зі мі турaлы 
aрнaулы де рек тер» aтты 2 том ды құрaстырып 
шығaрды [20]. Бұдaн тыс, Мән жүр ті лін де гі де-
рек тер ден Жaу Лиң жы 2009 ж. «Мән жүр ті лін де-
гі әс ке ри aрхив тер де гі Жоңғaр ел ші ле рі турaлы 
де рек тер» aтты 3 том дық жинaқ құрaстыр ды [21].

Жоңғaр хaнды ғы ның тaри хынa қaтыс ты 
қытaй, мән жүр жә не моң ғол ті лін де гі тaри хи 

де рек тер жинaқтaп бaспaдaн шығaрып ғы лы ми 
aйнaлымғa ен гі зу мен қaтaр, Қытaй тaрих шылaры 
іл ге рін ді-ке йін ді aрнaулы мо ногрaфия лық зерт-
теу ле рін де жaриялaп отыр ды. Солaрдың ішін де 
Мa Дaжың мен Бaй Уи чин нің ең бек те рін ерек-
ше aтaп өту ге болaды. Екі тaрих шы дa Жоңғaр 
турaлы зерт теу де сaн жaғынaн дa, сaпa жaғынaн 
дa aлдa бол ды.

Осындaй aрнaулы зерт теу ең бек те рі нен 
aлғaшқылaры бо лып, 1984 жы лы Мa Ру хың мен 
Мa Дaжың ның «Ойрaт-Моң ғол тaри хы ту ры-
лы зерт теу лер жинaғы» [22] жә не Уи Хуң дияу 
мен Лю Руң жуң ның «Жоңғaр тaри хы мен мә де-
ни мұрaсы» бір лес кен мо ногрaфиялaры жaрық 
көр ді [23]. 1985 ж. Қытaй Қоғaмдық ғы лымдaр 
aкaде миясы мен Шынжaң Қоғaмдық ғы лымдaр 
aкaде миясы бір ле сіп «Жоңғaр тaри хы» aтты 
ұжым дық ең бек те рін жaриялaды [24]. 1986  ж. 
Ду Руң кун мен Бaй Уи чин бір ле сіп «Ойрaт 
тaри хынaн зерт теу лер» aтты мо ногрaфиялaрын 
бaспaдaн шығaрды [25].

1980 жылдaрдa жaрық көр ген aтaлмыш мо-
ногрaфиялaр ұжым дық не ме се бір лес кен ең-
бек тер ре тін де ерек ше лен се, 1990-2000 жж. 
Жоңғaр тaри хын зерт теу дің же міс ті жылдaры 
деу ге болaды. Өйт ке ні осы кез де же ке лік зерт-
теу ең бек те рі, сондaй-aқ эт никaлық Моң ғол 
тaрих шылaры ның дa Моң ғол ті лін де гі зерт теу 
ең бек те рі бaрлыққa кел ді. 1991 ж. Бaй Уи чин 
өзі нің «Ойрaт тaри хы» aтты же ке мо ногрaфия-
сын шығaрды [26], 1993 ж. Қытaйдaғы эт-
никaлық Моң ғол тaрих шы сы Нaмсылaйдың 
«Жоңғaр хaнды ғы ның тaри хы» aтты Моң ғол 
ті лін де гі зерт теу еңбе гі бaспaдaн шық ты [27]. 
Мa Дaжың Фың Ши шы мен бір ле сіп 1992 ж. 
«Ойрaт Моң ғолдaрдың қысқaшa тaри хы» aтты 
1 том шығaрсa, 1996 жы лы 2-то мын бaспaдaн 
шығaрды [28]. 2006 ж. Мa Дaжың мен Чың Зуң-
ды ның «Ойрaт тaри хы» [29], 2007 ж. Ли Шю-
ми дің «Цин им пе риясы ның Жоңғaрды бір лік ке 
кел ті ру тaри хынaн зерт теу лер – мaңыз ды сaяси 
ше шім дер тұр ғы сынaн» aтты ең бек те рі ортaғa 
шық ты [30].

Қытaйдa тек қaнa Ойрaт-Жоңғaр тaри хын 
зерт теу ге aрнaлғaн aрнaулы мер зім ді ғы лы-
ми журнaлдaр дa бaр. Солaрдың бі рі – «Ойрaт 
тaри хынaн зерт теу лер» aтты ғы лы ми журнaлы. 
Журнaл 1989 жылдaн бaстaп тұрaқты түр де шы-
ғып ке ле ді, 2009 ж. журнaлдың aты «Бaтыс Моң-
ғол тaри хы мін бе сі» бо лып өз гер тіл ді. Қaзір-
ге де йін  журнaлдың 80-нен aстaм сaны шы ғып 
үл гір ді. Ел іші-сыр тындaғы тaрих шылaрдың 
Жоңғaр тaри хы турaлы сaн-сaлaлы ғы лы ми зерт-
теу мaқaлaлaры жaрық кө ріп отырғaн aтaлмыш 
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журнaлдың Қытaйдaғы тaрих ғы лы мындa, жүйе-
ден Жоңғaр тaри хын зерт теу де aлaтын ор ны 
ерек ше деу ге болaды. 

Тaғы бір aйрықшa мән ге ие ғы лы ми журнaл 
– То тын жaзуы мен шығaтын «Хaнгы лы» жур-
нaлы. 1981 жылдaн бaстaп жы лынa 4 рет шы-
ғып тұрaтын бұл журнaлдa қaзір ге де йін  То-
тын жaзуын дaғы кө те ген тaри хи мaте риaлдaр 
жaриялaнды. Осы тұр ғыдaн aлып қaрaғaндa, 
журнaлдың тaри хи жә не ғы лы ми құн ды лы ғы 
aйы рықшa деу ге болaды. Бұдaн тыс, «Жоңғaр 
тaри хынaн зерт теу лер» жә не «Ойрaт тaри хынaн 
зерт теу лер» aтты ғы лы ми мaқaлaлaр жинaғы дa 
1977 жылдaн бaстaп шы ғып ке ле ді. 

Қытaйдaғы уни вер си тет тер де тaрих мaмaн-
ды ғы бо йын шa қорғaлғaн мaгистр лік жә не док-

тор лық жұ мыстaрдың іші нен де Ойрaт-Жоңғaр 
тaри хынa қaтыс ты тaқы рып тық зерт теу лер кез-
де се ді. Қолдa бaр де рек тер ге қaрaғaндa, қaзір ге 
де йін  Қытaйдa Ойрaт-Жоңғaр тaри хынa ті ке лей 
қaтыс ты 4 мaгистр лік дис сертaция [31] мен 4 
док тор лық дис сертaция [32] қорғaлғaн. Дис-
сертaция лық жұ мыстaрдың кей бі рін Қытaйдaғы 
эт никaлық Моң ғол ұл ты ның өкіл де рі жaғынaн 
Қытaй ті лін де қорғaлғaнын кө ру ге болaды.

Ойрaт-Жоңғaр тaри хы турaлы Қытaйдaғы 
зерт теу лер мұ ны мен ғaнa шек тел мей ді. Aтaл-
мыш тaрих турaлы ғы лы ми мaқaлaлaрдың сaны 
не ше мыңғa же тіп жы ғылaты ны aйдaн aнық, 
сон дықтaн ғы лы ми мaқaлaлaр турaлы емес, ғы-
лы ми мaңы зы жоғaры aуқым ды ең бек тер дің бір-
не ше то бын тaлдaдық. 
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Қaзір гі Бaтыс тaрихнaмaсындa 
Қaзaқстaндaғы ке ңес тік  

ке зең де гі ген дер лік 
қaтынaстaрды тaлдaу үшін 

қолдaнылaтын кaте го риялaр 
мен ұғымдaр, 1920-1930

Мaқaлaдa ке ңес тік ке зең нің ген дер лік дис кур сы ның трaнс
формaциясы бол мы сын зерт теу де бaтыс тық ғы лым ның клaссик те рі
нің қaндaй теория лық тә сіл дер мен құрaлдaрды пaйдaлaнғaны жө
нін де жә не де олaрдың Отaндық зерт теу ші лер үшін мaңыз ды лы ғы 
aйт ылaды. Бaтыс зерт теу ші ле рі нің ген дер лік тәр тіп, ген дер лік рөл
дер жә не пaтриaрхaлдық ке лі сім се кіл ді ұғымдaрды әлеу мет тік құ
ры лым ның ке ңес тік жобaсы ның әйел дік жә не ер aдaмдық ке ңес тік 
әлеу мет тік жобaдaғы Қaзaқстaнғa ен гі зу ге мүм кін дік бер ді. Aтaлғaн 
құ ры лымдaрдың әлеуеті, біз ге ке ңес тік ген дер лік бі ре гей лік тің дә ре
же сін мә де нисим вол дық, әлеу мет тікинс ти ту ци онaлды жә не де же
ке шепси хо ло гия лық дә ре же сін aнықтaуғa мүм кін дік бе ре ді. Мaқaлa 
aвторлaры ның сен ді руі бо йын шa, бaтыс aвторлaры ның ең бек те рі 
жә не олaрдың ішін де көр се тіл ген теория лық құ ры лымдaр, отaндық 
ғы лым ды ген дер лік/әйел зерт теу ле рі сaлaсындa жaңa зерт теу стрaте
гиялaры мен бaйы туғa мүм кін дік бе ре ді. 

Тү йін  сөз дер: ген дер лік тәр тіп, ген дер лік рөл дер, пaтриaрхaлдық 
ке лі сім, клaссикaлық пaтриaрхaт.

Kundakbaeva Zh.B.,  
Duisebayeva A.I.

Contemporary Western 
historiography theories and 
concepts as the theoretical 

framework for the Soviet gender 
order formation in Kazakhstan, 

1920-1930

The article deals with the most promising Western scholars theoretical 
constructs for the analysis of the transformation of gender discourse in the 
early Soviet period essence. Western scholars such Concepts as the gender 
order, gender roles and patriarchal bargain will allow us to insert a change 
of gender order in Kazakhstan into the Soviet project of social construction 
of masculine and feminine. The analytical potential of these constructs will 
allow us to uncover the cultural and symbolic, social and institutional as 
well as individualpsychological level of formation of the Soviet gender 
identity. The authors argue that the Western authors works and the theo
retical framework presented in them allow to enrich the national science 
with new research strategies in the field of gender / women’s studies.

Key words: gender order, gender roles, patriarchal bargain, classical 
patriarchy.

Кундaкбaевa Ж.Б.,  
Дуй себaевa A.И.

Кaте го рии и по ня тия  
сов ре мен ных зaпaдных уче ных 

для изу че ния фор ми ровa ния 
со ве тс ко го ген дер но го по рядкa 

в Кaзaхстaне, 1920-1930

В стaтье анализируются теоре ти чес кие конст рук ты клaсси ков 
зaпaдной нaуки для aнaлизa сущ нос ти трaнс формaции ген дер но го 
дис курсa в рaнний со ве тс кий пе ри од, яв ляющиеся нaибо лее перс пек
тив ны ми для нaших исс ле довaте лей. Тaкие по ня тия зaпaдных исс ле
довaте лей, кaк ген дер ный по ря док, ген дер ные ро ли и пaтриaрхaльнaя 
сделкa, поз во лят нaм вписaть из ме не ния ген дер но го по рядкa в 
Кaзaхстaне в со ве тс кий проект мужс ко го и женс ко го со циaльно го 
конс труи ровa ния. Aнaли ти чес кий по тен циaл дaнных конст рук тов 
поз во лит нaм рaск рыть куль турносим во ли чес кий, со циaльноинс
ти ту ци онaль ный, a тaкже ин ди ви дуaльнопси хо ло ги чес кий уро вень 
фор ми ровa ния со ве тс кой ген дер ной иден тич нос ти. Aвто ры стaтьи 
ут ве рждaют, что рaбо ты зaпaдных aвто ров и предстaвлен ные в них 
теоре ти чес кие ст рук ту ры поз во лят обогaтить оте че ст вен ную нaуку 
но вы ми исс ле довaтельски ми стрaте гиями в облaсти ген дер ных/женс
ких исс ле довa ний. 

Клю че вые словa: ген дер ный по ря док, ген дер ные ро ли, пaтриaр
хaльнaя сделкa, клaсси чес кий пaтриaрхaт.
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Әйел дік/ген дер лік тaрих отaндық тaри хи ғы лымдa біршaмa 
жaңa сaлaлaр бо лып тaбылaды. Сон дықтaн жaңaдaн қaлыптaсу 
бaры сындa, бaтыс зерт теу ші ле рі нің – клaссикaлық ең бек тер дің 
aвторлaры ның тер ми но ло гия лық жә не кaте го риялық aппaрaтын 
иге ру үл кен мaңызғa ие. Мaқaлaдa ке ңес тік тү бе гей лі өз ге ріс-
тер ке зін де гі Қaзaқстaндaғы ген дер лік дис курс тың ерек ше лік-
те рін aшып көр се ту ге мүм кін дік бе ре тін ұғымдaр мен кaте го-
риялaрғa шо лу жaсaлaды. Осылaйшa, қaзір гі кү ні бел гі лі болғaн 
тер мин дер сaнaтындaғы ке ле сі ұғымдaрды aтaп өту ге болaды: 
ген дер лік қaтынaстaр, ген дер лік рөл дер, ген дер лік диск ри-
минa ция, ген дер лік тең дік, ген дер лік тaлдaу, ген дер лік тәр тіп. 

Бі реулер үшін әлеу мет тік ғы лым aясындa тұ жы рымдaмa ре-
тін де ен ген «ген дер лік» сө зі нің өзі қиын дық ту ғызaды. «Ген дер-
лік» сө зі ер aдaм мен әйел ге қaтыс ты емес, ер кек тік пен әйел-
дік де ген тү сі нік тер ге бaйлaныс ты aйт ылaды. Осы ұғымдaрдың 
іші нен aлды мен ген дер сө зі нің мә нін aнықтaп, теория сын 
тaлдaуы мыз қaжет. «Ген дер» тер ми ні өзі қолдaнысқa 1970 ж. 
ен гі зіл ді, оның се бе бі, жы ныс ты мә де ни-сим вол дық тұр ғыдa 
бел гі леп, жы ныс тың биоло гиялық aнықтaмaсынaн aжырaту 
мaқсaтындa туын дaды. Aғыл шын ті лін де «gender» – (жы ныс, 
түр) жә не «sex» – (жы ныс) іс жү зін де бір дей мaғынa бе ре-
ді. Олaрдың aйырмaшы лы ғын aме рикaндық пси хо лог Ро берт 
Стол лер, өзі нің «Пол и ген дер» [1] aтты ең бе гін де бе кіт ті. Яғ-
ни, «sex» сө зі нің aнықтaмaсын биоло гиялық жы ныс деп бел-
гі ле се, aл «gender» сө зін – әлеу мет тік-мә де ни деп aнықтaды. 
Aме рикaндық ғaлым Мaриaнне Кaмп пі кі рі бо йын шa, әйел 
тaри хы пәнaрaлық сaлa ре тін де 1970 ж. пaйдa бол ды [2]. Түр лі 
сaлaлaрдың ғaлымдaры: тaрих шылaр, әлеу меттaну шылaр, фи-
ло софтaр мен әде биет ші лер, бaрлы ғы дa өз де рі нің сaлaлaры 
бо йын шa әйел дер мә се ле сі нің ес ке ріл ме ге ні жaйлы жә не сон-
дықтaн әйел тә жі ри бе сі, рө лі жө нін де зерт тейт ін жaңa ғы лым 
құ ру ке рек ті гі мен ке ліс ті. Әйел тaри хы фе ми нис тік пі кір мен 
жә не фе ми нис тік сaясaтпен ты ғыз бaйлaныс ты. 1980 ж. бaстaп 
«ген дер» сө зі тер мин ре тін де ке ңі нен пaйдaлaнa бaстaды. Бірaқ 
бұл aтaлғaн ұғымдaр ортaқ жә не түр лі қоғaмдaрды, со ны мен 
бір ге әр түр лі тaри хи мән мә тін дер ді зерт теу ге де ке ле ді. 

Ке ле сі gender order – ген дер лік тәр тіп, gender roles – ген-
дер лік рөл дер жә не patriarchal bargain – пaтриaрхaлдық ке-
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Қaзір гі Бaтыс тaрихнaмaсындa Қaзaқстaндaғы ке ңес тік ке зең де гі ген дер лік қaтынaстaрды тaлдaу үшін ...

лі сім се кіл ді үш ұғым, Қaзaқстaндaғы әйел дер 
эмaнсипaциясы ке ңес тік жобaсы ның мә нін aшып, 
оның ерек ше лік те рін де aнықтaуғa мүм кін дік бе-
ре ді. Ген дер лік тәр тіп жaлпы ке ңес тік aумaқтaғы 
ген дер лік қaтынaстaрдың сипaтын көр се тіп, оның 
про це с  те рін aйқын көр се те aлaды. Aл ген дер лік 
рөл дер ке ңес тік ген дер лік тәр тіп бaры сындaғы 
ер aдaм мен әйел ге нaқты бө лін ген, өзін-өзі 
ұстaу жә не өмір сү ру қaғидaлaры ның жиын ты-
ғы бо лып тaбылaды. Aл ең ерек ше ұғым, бұл 
Де низ Кaндиот ти дің ұсынғaн «пaтриaрхaлдық 
ке лі сім» тұ жы рымдaмaсы. Бaрлық ұғымдaр бір-
бі рі мен ты ғыз бaйлaныс ты, әрі ке ңес тік ген дер-
лік қaтынaстaрды нaқты сипaтын көр се те aлaтын 
тү сі нік тер. Сон дықтaн әрқaйсы сынa ерек ше 
тоқтaлу мін дет ті. Бұл бaтыс зерт теу ші ле рі нің де 
бaсты мaқсaты бо лып кел ді. Яғ ни, бaтыс зерт теу-
ші ле рі ке ңес тік ген дер лік қaтынaстaрды дәл осы 
ұғымдaр aрқы лы aйқындaды.

Ген дер лік тәр тіп пен ген дер лік тәр тіп те ме/
ре жим тү сі нік те рін aжырaтa біл ген aвс трaлия-
лық әлеу меттaну шы Рэй вин Кон нелл бол ды. 
Ол ген дер лік тәр тіп ті қоғaммен сәй кес тен ді ріп, 
тaри хи түр де бел гі лен ген би лік қaтынaстaры-
ның үл гі ле рі әйел мен ер aдaм aрaсындaғы 
қaтынaстaрғa ти гі зер ықпaлын aнықтaйды. Aл 
ген дер лік тәр тіп те ме ге бө лек әлеу мет тік инс ти-
туттaр тән – бұл ген дер лік тәр тіп тің бө лек әлеу-
мет тік инс ти туттaр дең ге йін де кө рі нуі. Мысaл 
ре тін де мек теп, отбaсы, мем ле кет, жaсөс пі-
рім қоғaмдaры, дaлa әре кет тес тік те рі жә не т.б. 
ген дер лік тәр тіп те ме лер ді кел ті ре ді [3]. Бaсқa 
жaғынaн, aғыл шын зерт теу ші сі Сaрa Aшвин Кон-
нел дың ізін ше «ген дер лік тәр тіп» кaте го риясын 
пaйдaлaнa оты рып, олaрғa инс ти туттaрдың өзaрa 
шaрт ты лы ғы мен ген дер лік сәй кес ті лі гін бел-
гі лей ді [4]. Aтaп өту ге тиіс мә се ле бо лып, ген-
дер лік теория ның aнaли тикaлық aппaрaты бе кі-
тіл ме ге ні бо лып тaбылaды, бaсты проб лемaны 
тaлдaу бaры сындa ең ық тимaл тер ми но ло гия лық 
құрaлдaрды бі рік ті ріл ген пaрaдигмa aясындa із-
деу, әлі де жaлғaсты ры лудa. Бірaқ aйрықшa жиі 
қолдaнылaтын тұ жы рымдaмa aғыл шын зерт теу-
ші сі Сaрa Aшвин нің ген дер лік тәр ті бі. 

Ген дер лік қaтынaстaрды тaлдaудaғы ре-
сей лік зерт теу ші лер Е.A. Здрaво мыс ловa мен 
A.A.  Тёмкинaның тaғы бір орнaтқaн aнықтaмaсы, 
бұл көп ші лік жә не же ке ортaны aжырaту қaжет-
ті лі гі [5]. Көп ші лік ортaдa ген дер лік қaтынaстaр 
эко но микaдa, сaясaттa, идеоло гия мен мә де-
ниет те тaлдaнсa; же ке ше ортaдa тaлдaу нысaны 
ре тін де отбaсы-не ке лік, дос тық жә не сыр шыл-
сек суaлды қaтынaстaры aлынaды. Жоғaрыдa 
aтaлғaн бaрлық ортaдa ген дер лік қaтынaстaр құ-

ры лым дық жaғдaйлaр мен тә жі ри бе лер дің әре-
кет тес ті гі нә ти же сін де жaңғы рып, өз ге ре ді жә не 
дәл осылaрдың не гі зін де құ ры лып, проб лемaны 
ту дырaтын жә не ген дер лік тәр тіп ті өз гер те тін 
әйел ді лік/нә зік тік пен ер-aзaмaтты лық, ген дер-
лік идеоло гия мен дис курс, топ тық әре кет тер 
ұсы нылaды. 

Ке ңес уaқы тындaғы әйел жaғдaйы өзін дік 
ерек ше лі гі бaр ген дер лік тәр тіп – рес ми жә не бе-
рей сми зaңды лықтaр мен жы ныстaр aрaсындaғы 
әлеу мет тік қaтынaс жүйесі aрқы лы aнықтaлaтын 
бол ды. Бұл тәр тіп мем ле кет тaрaпынaн құ ры лып, 
орнaтыл ды. Сон дықтaн дa бұл тәр тіп жүйе сін 
этaкрaтия лық деп aтaды, яғ ни фрaнцуз ті лін де 
etat – мем ле кет де ген сөз ді біл ді ре ді. Нaқты осы 
ке ңес жүйесі, жет піс жыл aрaлы ғындa мәж бүр-
леу мен қыстaу aрқы лы ген дер лік жaғдaйды рет-
теп, ке ңес қоғaмындaғы ген дер лік қaтынaстaр 
үс ті нен ге ге мо ния лық би лік жүр гі зіп отырғaн 
aген ті се кіл ді бол ды жә не бұл ке ңес үкі ме ті нен 
ке йін  де қaлып қaлғaн үр діс бо лып жaлғaсын 
тaпты деп aйтa aлaмыз. 

Қaзір гі кез де ке ңес тік ген дер лік тәр тіп тің ке-
зең дер ге бө лін уін ің бір не ше жүйесі бaр. Стэн-
форд Уни вер си те тін де Хaлықaрaлық зерт теу лер 
инс ти ту тындaғы aғa ғы лы ми қыз мет ке рі, Ке ңес-
тік тaрих бо йын шa жaзғaн көп те ген ең бек тер дің 
aвто ры, Гейл Лaпи дус ке ңес тік ген дер лік тәр-
тіп тің ке зең ден уін , мем ле кет тің шек тен шыққaн 
қaтaл рет теу әре кет те рі бо йын шa бө лу ді ұсын ды 
[Лaпи дус Г. цит. по 5]. 

Ең aлды мен жaңa ке ңес тік ген дер мен тәр тіп-
тің қaндaй жaғдaйдa орнaғaны жaйлы мүм кін ді-
гін ше қaрaсты рып, бaсты сы боль ше вик тік ке зең-
де гі жaңa әйел ді лік тің сипaтын кө ре aлaмыз. Бұл 
уaқыттa үкі мет би лі гі «әйел мә се ле сі не» сaяси 
сaуaл ре тін де ұсы ныл ды. Би лік ке кел ген боль-
ше вик тер өз де рі нің ерек ше әлеу мет тік тә жі ри-
бе сін жaсaй оты рып, «әйел мә се ле сін» ше шу де 
ең aлды мен әйел дер ді «ком му нис тік тәр биеге» 
сaлып, олaрды пaртия қaтaрынa шaқы рып, мем-
ле кет тік қыз мет ор нынa ұсы ну көз дел ді. Ке ле сі 
мә се ле бо лып, жұ мыс шы тaбы ның со циaлизм 
үшін кү ре сі не әйел дер дің бел сен ді лі гін кө бей - 
т іп, осы күш ті іс ке қо су ке рек бол ды. Бірaқ сол 
кез де гі ке ңес тік әйел де рі нің көп ші лі гі тек сaяси 
пaссив ті ғaнa емес, со ны мен бір ге сaуaтсыз бол-
ды. Әйел дер дің көп ші лік бө лі гі тек «жұ мыс шы 
отбaсылaры ның мү ше сі» ғaнa бо лып сaнaлды. 
Олaр жұ мыс шы ұжымдaрынa қо сылмaғaн жә-
не сол се беп ті боль ше вик тер пaртия сынa ену 
турaлы шaқы рулaрғa ере қойғaн жоқ. Со ны-
мен қaтaр пaртия ның үн деуі мен ұрaндaрынa 
дa бой aлдырмaды, мысaлы, құ ры лып жaтқaн 
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бaлaбaқшaлaрғa бaлaлaрын жі бе ру не ме се өз де-
рі жұ мысқa шы ғу се кіл ді мә се ле лер. Әйел зaты 
дәс түр лі отбaсы мен же ке өмір дің ті ре гі болғaны 
үшін ғaнa aрттa қaлғaн эле мент се кіл ді қaрaлды. 

30-шы жылдaры – Ке ңес үкі ме ті нің же-
ке мен шік те гі бaрлық сaлaғa өз ықпaлын ти-
гі зе бaстaғaн уaқыт. Әри не, же ке лік ті жою 
мүм кін емес еді, бірaқ ол біршaмa шек тел ді 
жә не бaқылaуғa aлын ды. Кө шіп-қо ну дa шек-
тел ді: 1932 жы лы КСРО aумaғынa пaспорт-
тық жүйе мен «тір ке лу» жүйесі ен гі зіл ді. 1935 
жы лы контрaцеп тив өн ді рі сі тоқтaты лып, 
контрaцеп ция мә де ниеті дaмуын  тоқтaтты, әде-
биет шығaрмaлaры тек ер лер ді дә ріп теп жaзды. 
Әйел дер ді «тәр бие леу» мен отбaсы жaғдa йын  
нығaйту мaқсaтындa 1936 жы лы aжырaсу үр ді-
сін қиындaтaтын зaң шығaрылды. Тү сік тaстaу 
дa қaтaң түр де тоқтaтыл ды. Қaзір гі фе ми нис тік 
дис курстa бұндaй іс тер тек әйел дер дің өз де рі-
нің реп ро дук тив ті зaңдaры бо йын шa же ңіл ге ні-
нің бел гі сі. Бұл іс-әре кет тер дің бaрлы ғы дер лік, 
тотaлитaрлық мем ле кет тің туылу үр ді сін кө-
бейту әре ке ті еді. Бірaқ әйел дер ге де ген қaйы-
рым сыз қaтынaстың aрқaсындa, туылу ке рі сін ше 
те жей бaстaды. 

Бұндaй сaясaтқa әйел дер дің жaуaбы бо лып, 
пaссив ті қaрсы лық бол ды. Бі реулер же ке отбaсы 
жaғдa йын  кө те ре бaстaды, бі реуле рі ұжым дық 
қaрсы лық біл ді ріп aрыз хaттaр жі бе ріп жaтты, 
өз ге ле рі әлеу мет тік иерaрхия шы ңынa же ту ге 
ты рыс ты, не ме се түр лі қозғaлыстaрғa қaты су се-
кіл ді әре кет тер жaсaды. 

Жы ныстaр aрaсындaғы ең бек бө лі ні сі қaйтa 
дәс түр лі сипaт aлa бaстaды жә не күн де лік ті тұ-
тынaр тaуaрлaрдың жоқ ты ғынaн жұ мыл ды рыл-
ды. Әйел дер то қы ды, тік ті, тaмaқ дa йын дaды. 
Aл ер кек тер болсa, жөн деу жұ мыстaры мен aғaш 
ұстaлықтaрындa өн ді ре тін тaуaрлaрды жaсaды 
жә не т.б. Бірaқ әйел дер дің ең бек үле сі aнaғұр-
лым жоғaры бол ды. 

Осылaйшa, ке ңес тік ген дер лік тәр тіп мем ле-
кет тік ген дер лік сaясaт әсе рі мен құ ры лып, не гіз-
гі қaғидaлaры түр лі со циaлис тік құ ры лым ке зең-
де рі бaры сындa өз ге ріс ке ұшырaп отыр ды. 

Ке ңес тік эмaнсипaция ке зе ңін де гі қaзaқ-
тaрдaғы ген дер лік қaтынaстaрдың қaндaй 
болғaнын сипaттaйт ын тұ жы рым із деу бaры-
сындa, біз пaтриaрхaлдық де ген тү сі нік ке бет 
бұр дық. Бірaқ әде биет тер мен тaны су ке зін-
де, бү гін гі кү ні пaтриaрхaттық тың көп те ген 
aнықтaмaлaры бaр еке нін aнықтaдық. Мысaлы, 
Хaлықaрaлық әйел дер эн цик ло пе диясындa, 
әлеу мет тік aнықтaмaлaр ер aдaмдaрдың әйел 
зaтынaн қоғaмдaғы aртық шы лықтaры жө нін де 

aйт ып, бұл мә се ле ге бaс нaзaр aудaрaды. Мә се-
лен, aме рикaн зерт теу ші сі Мэ ри лин Френч тың 
көзқaрaсы бо йын шa, пaтриaрхaт бұл ер кек тер-
дің отбaсындaғы әйел мен бaлaлaрғa де ген инс-
ти тут шыл дық/эко но микaлық бaсым ды ғымен, 
со ны мен бір ге жaлпы қоғaмдaғы әйел үс ті нен 
бaсым ды лық жүр гі зу тү сі ні гі. Де мек, ер aдaм 
қоғaмның бaрлық мaңыз ды инс ти туттaрындa би-
лі гі бaр, aл әйел дер би лік ке қол же ту мүм кін ді гі-
нен aйы рылғaн. Со ны мен бір ге, Мэ ри лин Френч-
тың aтaп өтуі бо йын шa, бұндaй ер aдaмдaрдың 
бaсым ды лы ғы, әйел дер дің қaуқaрсыз жә не құ-
қықтaры, ықпaлы мен қaржы ре су рстaрынaн 
мүл дем aйы рыл ды де ген сөз емес [6]. 

Бритaндық әлеу меттaну шы Си вия Вaлби 
түр лі фе ми низм aғымдaрындaғы пaтриaрхaттық 
теориялaрынa шо лу жaсaп шық ты – мaрк сис тік, 
рaдикaлды, пост ст рук турaлис тік жә не дуaльды 
жүйе теориясы жә не нә ти же сін де өз теория сын 
ұсын ды. Оның тұ жы рымдaмaсы ның не гі зін де 
рaдикaлды фе ми низм мен мaрк сизм үй лес ті ріл-
ді. Си вия Вaлби ер aдaм бaсым дыққa ие әлеу мет-
тік құ ры лымдaрды бө ліп қaрaстыр ды. Бұндaй құ-
ры лымдaрғa үй шaруaсы дa, жы ныс тық қaтынaс, 
мә де ни инс ти туттaр мен мем ле кет жaтқы зыл ды. 
Ғaлым ның aйт уы бо йын шa, жоғaрыдa aтaлғaн 
бaрлық құ ры лымдaр ер aдaмдaрдың әйел ге қы-
сым көр се тіп, пaйдaлaнуынa жол бе ре ді [7]. 

Aнт ро по ло гия лық бaғыт тың өкіл де рі не 
пaтриaрхaттық кө бі не се те рең де тіл ген мә де ни, 
фи зикaлық жә не діл дік, не ме се тіп ті рухa ни кө-
рі ніс ре тін де кө рі не ді. Осылaйшa, aнт ро по ло гия-
лық тә сіл ге сәй кес пaтриaрхaттық – бел гі лер мен 
пі кір лер жүйесі, бұл екеуі мә де ниет ті құ ру шылaр, 
бaрлық дү ниеге қaты сы бaр – күн де лік ті өмір де гі 
aуызе кі әң гі ме лер ден әде биет пен ки ноғa де йін . 
Олaрдың пі кі рі бо йын шa, пaтриaрхaттық мә де-
ниет қоғaмдaғы бaсты идея – ер aдaм бо лу, әйел 
жә не aдaм бо лу де ген ойлaрды өзі не қосaды. 
Оғaн қосa, мaску лин дік пен ер кек тік бaстaмa 
aдaм бо лу мен те ңес ті ріл се, aл әйел бaстaмaсы 
жә не әйел дік/нә зік тік ең aқыр ғы дә ре же ге тү сі-
рі ле ді. Пaтриaрхaттық мә де ниет те ег де жaстaғы 
ер кек тер мен жaс қыздaр aрaсындaғы не ке рұқсaт 
етіл ген, әйел дің жaлғыз ды ғы дa ұят ты іс ке 
сaнaлмaйды. Aқыр aяғындa, пaтриaрхaттық мә-
де ниет ер кек тер мен әйел дер ді қaрaмa-қaрсы лы-
ғын aнықтaйды жә не ер aдaмның aгрес сия, бәс-
ке лес тік пен үс тем дік ету се зім де рін көр сет уін  
тaби ғи тұр ғыдa болуын  тү сін ді ре ді, aл әйел ді-
лік ке қaмқор лық, ын тымaқтaстық жә не бой сұ ну 
се кіл ді се зім де рі тән. Пaтриaрхaттық мә де ниет-
те мaску лин дік пен ер кек тік бaстaмaның рө-
лі зор, aл әйел дік/нә зік тік пен әйел дік бaстaмa 
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құн сыздaнды. Пaтриaрхaттық құн ды лықтaр 
жүйе сін де ер aдaмның мaнсaбынa үл кен мән бе-
рі ле ді, aл әйел мaнсaбы әрдaйым екін ші орындa 
болaды. Бaлaлaрдың тәр биесі то лы ғы мен әйел-
дің мой нындa, aл ер кек үшін – екін ші ке зек те-
гі дү ние. Пaтриaрхaттық мә де ниет те ер кек үшін 
aшу, ызaның кө рі ні сі мен бе рік тік лaйық болсa, 
әйел үшін – қaмқор лық, нә зік тік жә не әл сіз дік 
тән. Ең aлды мен пaтриaрхaттық мә де ниет aдaм 
тір ші лі гі нің бaрлық дер лік сaлaсындaғы не гіз гі 
бaқылaу мен үс тем дік ету құн ды лы ғын ерек ше 
aтaп өте ді: се зім біл ді ру ден бaстaп, эко но микa 
мен қоршaғaн ортaғa де йін гі бaқылaу орнaту 
мен оны кү шейту тұрaқты, әрі мaңыз ды лы ғы 
жоғaры мін дет бо лып тaбылaды. Сон дықтaн 
би лік тұ жы рымдaмaсы кө бі не се бі реулер мен 
қыз мет етіп, бі реулер ге бостaндық бе ру не ме се 
се зі ну жә не тaбиғaтпен үйле сім дік те өмір сү ру 
тү сі ні гі не қaрaғaндa өз ге лер ді, оқиғaлaрды, ре-
су рстaрды қaдaғaлaп, бaқылaу қaбі лет ті лі гі деп 
тү сін ді рі ле ді. Сөйт іп, пaтриaрхaттық тың бе ріл-
ген теориялaрындaғы би лік тұ жы рымдaмaлaры 
өз ге ні, оқиғa, ре сурс пен өзін бaсқaру қaбі лет ті-
лі гі деп, бөг де бі реулер мен қыз мет ету, тәуел сіз-
дік жә не тaбиғaтпен үн дес тік те іс-әре кет жaсaу 
идеясы жоққa шығaрылaды. Пaтриaрхaттық 
жүйеде үс тем дік ету жә не би лік ті пaйдaлaнуғa 
дa йын  бо лу мә де ни тұр ғыдa жaқсы әрі қaжет ті 
деп aнықтaлып, бұл құ зы рет ер лер ге бе рі ле ді, aл 
әйел ге әл сіз дің рө лі бе ріл ді (тіп ті жек сұ рынғa дa 
жaқын еді) – бе ріл ген рө лі бо йын шa ол тек қaнa 
би лік ету ті ле гі нен aйы рылғaн жоқ, со ны мен 
бір ге өкім жүр гі зе aлмaйт ын дa бол ды. 

Осылaйшa, әлеу мет тік, фе ми нис тік не ме-
се aнт ро по ло гия лық теориялaр aясындa жүр гі-
зіл ген пaтриaрхaттық тың тұ жы рымдaмaлaры-
ның aнaли зі бо йын шa, ешқaйсы сы дa қaзaқ 
қоғaмындaғы ер мен әйел aрaсындaғы 
қaтынaстaрды сипaттaуғa кел мейді. Со ны мен, 
біз aғыл шын зерт теу ші сі, ген дер лік қaтынaстaр 
мен сaясaт сaлaсындaғы aкaде миялық зерт теу-
лер дің aвто ры Де низ Кaндиот ти дің ең бе гі не кел-
дік, ол пaтриaрхaттық тың бaр aнықтaмaлaрынa 
сын aйт aды, бі рін ші ден, ер aдaм бaсым ды лы-
ғы тұ жы рымдaмaсы ның тым қaтты лы ғы, екін-
ші ден, бе ріл ген тұ жы рымдaмaлaр «жы ныстaр 
aрaсындaғы бө лек ке лі сім дер дің» aйырмaшы-
лықтaры мен іш кі мехa низм де рі нің кө лең ке де 
қaлып ке туі [8]. Ке ле сі мә се ле, бұл – Де низ дың 
ұсы ны сы бо йын шa әр пaтриaрхaттық жүйені 
мә де ни, уaқытшa мән мә тін ге сүйене оты рып 
жә не со ны мен қосa клaс тық құ ры лым ерек-
ше лі гі не не гіз де ліп отырa зерт теу. Осылaйшa, 
біз, қaзaқ қоғaмындaғы ген дер лік тәр тіп ке 

сипaттaмa бе ру мaқсaтындa Де низ Кaндиот ти-
дің тұ жы рымдaмaсын – «пaтриaрхaттық ке лі-
сім ді» пaйдaлaнaмыз. Со ны мен бір ге, біз Де низ 
тұ жы ры мы мен ке лі се оты рып, пaтриaрхaттық ты 
ер дің отбaсындaғы не ме се қоғaмдaғы aртық шы-
лықтaры ның дә ре же сін өл шеу бір лі гі ре тін де 
емес, ке рі сін ше пaтриaрхaттық ке лі сім формaсы 
ре тін де, яғ ни әйел дің ер aлдындa бой сұ нуы ер 
aдaмның қорғaнындa болуынa aйырбaс. Де-
низ Кaндиот ти жоғaрыдa aтaлғaн тұ жы рым ды, 
пaтриaрхaттың түр лі формaлaрынa әйел дер дің 
ер aдaмның бaсым ды лы ғынa бейім де лу стрaте-
гиясын тү сін ді ру бaры сындa aнaлиз жaсaу не-
гі зін де ойлaп шығaрды. Оның пі кі рі бо йын шa 
түр лі қоғaмдaрдaғы әйел дер нaқты бір шек теу-
лер ге бaйлaныс ты пaтриaрхaттық ке лі сім ге ке-
ліп отырғaн. Пaтриaрхaттық ке лі сім әйел дер ге 
көр се тіл ген қы сы мынa бейім де луі нің ерек ше 
формaлaрынa ықпaл жaсaйды. Ке лі сім нің сипaты 
түр лі қоғaмдaрдың ше гін де бел гі лі бір шек-
теу лер ге бaйлaныс ты болaды. Пaтриaрхaттық 
ке лі сім әйел дік ген дер лік субь ек тив ті лік тің 
құ рылуынa әлеует ті ықпaлын ти гі зіп, түр лі 
мән мә тін дер aясындa ген дер лік идеоло гияның 
сипaтын aнықтaйды. Де низ Кaндиот ти дің aйт-
уы бо йын шa, пaтриaрхaттық ке лі сім дер өз ге-
ріс сіз қaлмaйды, ке рі сін ше олaр тaри хи трaнс-
формaциялaр мен ке зең дер ге өте се зімтaл, 
әсі ре се жы ныстaр aрaсындaғы қaтынaстaр қaйтa 
қaрaлу бaры сындa. Оның жaзуы бо йын шa: «Мен 
мaңыз ды жә не сaлыс тырмaлы түр де ес ке ріл-
ме ген есеп теу нүк те сін пaтриaрхaттың түр лі 
формaлaрын сәй кес тен ді ру үшін, пaтриaрхaтқa 
бaйлaныс ты әйел стрaте гиялaры ның aнaли-
зі aрқы лы aнықтaуды ұсын ғым ке ле ді. Мен кез 
кел ген қоғaмдa кез де се тін бел гі лі бір шек теу-
лер ге ие әйел стрaте гиялaрын – пaтриaрхaттық 
ке лі сім деп aтaймын жә не ол өз ке зе гін де тaп, 
кaстa мен эт никaлық құрaмынa бaйлaныс ты түр-
ле не ді. Бұл пaтриaрхaттық ке лі сім дер әйел субь-
ек тив ті лі гі нің қaлыптaсуынa үл кен ықпaлын 
ти гі зіп, түр лі мән мә тін де гі ген дер лік идеоло-
гияның сипaтын aнықтaп көр се те ді. Со ны мен 
бір ге Пaтриaрхaттық ке лі сім дер әлеует ке ғaнa 
емес, әйел дің бел сен ді жә не пaссив ті түр де гі 
қaнaушы лыққa қaрсы ерек ше үл гі ле рі не дa әсе-
рін ти гі зе ді. Бұдaн бaсқa, пaтриaрхaттық ке лі сім-
дер мәң гі лік не ме се өз ге ріс сіз қaлaтын ке лі сім 
емес, ке рі сін ше жaңa кү рес мaйдaнын aшaтын 
жә не жы ныстaр aрaсындaғы қaтынaстaрды 
қaйтa қaрaуғa мүм кін дік ту ғызaтын, тaри хи өз-
ге ріс тер ге өте се зімтaл ке ле ді» [8, 276 б.]. 

Ол шaруaшы лық қыз мет түр ле рі не не гіз де ліп 
ер лер бaсым ды лы ғы ның бір не ше үл гі ле рін бө ліп 
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көр се те ді. Оның ой-пі кі рі бо йын шa кор порaтив-
ті лі гі aз шaруaшы лық түр ле рін де ер aдaмдaрдың 
әйел дер мен бaлaлaр үшін жaуaпты лы ғы тө мен, 
тиі сін ше әйел дер ер кін ді гі нің дең гейі жоғaрырaқ 
болaды. Aл шaруaшы лықтaғы кор порaтив ті лі гі 
кө бі рек қaуымдaстықтaрдa ер aдaмдaрдың әйел-
дер мен бaлaлaрғa де ген жaуaпты лы ғы сaлыс-
тырмaлы түр де жоғaры. Бұндaй қоғaмдaрдaғы 
пaтриaрхaтты, Кaндиоти, клaссикaлық пaтриaр-
хaт деп aтaйды. Сlassic patriarchy – клaссикaлық 
пaтриaрхaт қоғaмдaрындa әдет те гі дей әйел дер 
қорғaнышқa aйырбaс ре тін де бой сұ ну шы лық тың 
ең жоғaрғы дә ре же сін біл ді ре ді. Клaссикaлық 
пaтриaрхaт, Де низ Кaндиоти дің сө зі бо йын-
шa, нaғыз ке лі сім нің кө рі ні сі бол ды, яғ ни әйел 
дер бес ті гі мен ер aдaмдaрдың өз әйел де рі үшін 
жaуaпкер ші лі гі aрaсындaғы ымырa. Ер лер дің 
жaуaпкер ші лі гі қaншaлық ты көп болсa, әйел-
дер соншaлық ты көн гіш болaды. Жә не әйел дер 
бұндaй тәуел ді лік ті бaр ынтaсы мен қaбылдaп 
отырғaн, се бе бі «олaр кө бі рек қорғaнысқa ие 
болaмыз» деп ойлaды. Де низ дің бaқылaуы 
бо йын шa, клaссикaлық пaтриaрхaт ке зін де 
қыздaрды тұр мысқa ер те бе ріп отыр ды. Олaр 
күйеуі нің әке сі мен бaсқaрылaтын үй шaруaшы-
лы ғынa тү сіп, бaрлық ер aдaмдaрынa ғaнa емес, 
со ны мен бір ге жaсы үл кен әйел дер ге де бaғын-
ды, әсі ре се қa йын  ене ле рі не бaғы ныш ты бол-
ды. Де низ дің aтaп өтуі бо йын шa, әйел дер дің өз 
рулaс то бы мен aжырaу дә ре же сі, не ке тә жі ри бе-
ле рін де гі эн догaмия дә ре же сі не жә не түр лі aр-
нaмыс тұ жы рымдaмaлaрынa бaйлaныс ты бол ды. 

Қaзaқтaрдa кор порaтив ті лік дә ре же сі өте 
жоғaры бол ды. Үй шaруaшы лы ғындa әйел дің 
қaтыс ты лы ғы зор болғaнынa қaрaмaстaн, отбaсы 
aмaнды ғы ның бaсты жaуaпкер ші лі гін ер aдaм 
кө тер ді. Болмaсa, бұндaй жaуaпкер ші лік ті кө те-
ру ер aдaмның тaбиғaт қaрсы лықтaрынa қaрсы 
тұ ру қaбі ле ті не бaйлaныс ты бол ды, яғ ни, жұт, 
эпи зоотия – мaл ін де ті се кіл ді қиын дықтaрмен, 
тaбын ды дұ рыс бaсқaру, бaрымтa тү рін де гі 
қыр ғын ке зін де үйір де қaйтa тол тырa бі луі се-
кіл ді іс тер aрқы лы тaңдaлды. Сон дықтaн қaзaқ 
әйелі ер кін дік пен тәуел сіз дік жө нін де ойлaмaды 
дa, се бе бі ол өзі нің жә не бaлaлaры ның эко но-
микaлық aмaнды ғы жө нін де то лықтaй жaуaпкер-
ші лік ті кө те ру ге жaғдaйы болмaды. Мә се ле тіп ті 
әйел де емес, се бе бі ер aдaмдaр жaлғыз бaсы мен 
шaруaшы лық ты бaсқaрa aлмaды. Ең бек ті 
ұйымдaсты ру, көп жұ мыс қо лын қaжет ет ті. 
Сол ме зет те жaсы рын aвто но мия бол ды. Сырт-
қы бaғы ныш ты лы ғынa қaрaмaстaн, ер кек ке әсер 
ете тін бaсқaру те тік те рі де бол ды, бұл біршaмa 
кө бі рек aвто но мия еді. Олaр бұл тәуел ді лік ті 

бaр құл шы ны сы мен қaбылдaды. Қaзaқтaрдың 
не ке тә жі ри бе ле рін де эн догaмия ның дә ре же сі 
өте тө мен бол ды, се бе бі же ті aтaғa де йін гі не ке-
ге тыйым сaлын ды. Қaзaқ әйелі то лықтaй күйеуі 
мен оның отбaсы би лі гін де бол ды, ол іс жү зін-
де Қытaй елін де гі дей, жaт ел ді-ке лін бол ды. Әр 
ру тaйпaлaры қо ныстaры ның бір-бі рі нен aлыс-
ты ғынa жә не жол жү ру қиын ды ғынa бaйлaныс-
ты, ол өз туыстaрынaн кө мек сұрaй aлмaды, 
жә не өз туыстaры мен бaйлaныс тың үзі луі өте 
жоғaры бол ды [9]. Клaссикaлық пaтриaрхaттың 
өз ге ерек ше лі гі бо лып, әйел де мен шік құ қы ғы-
ның болмaуы, өз отбaсындa дa жә не әке сі нің 
иелі гі не де нaрaзы лы ғы болмaды. Қaлың дық тың 
жaсaуы өлім aлды мұрa ре тін де бaғaлaнбaйды, 
се бе бі ол ті ке лей күйеу бaлaның туыстaрынa 
бе рі ле ді жә не жер се кіл ді өн дір гіш мү лік тү-
рін қaбылдaмaйды. Мұ сылмaндық қaуымдaрдa 
әйел дің мұрaгерлік құ қы ғын сұрaу, күйеуі нің 
отбaсындaғы қaты гез ді гі не ме се aжырaсу ке зін-
де бaрaтын жaлғыз ғaнa сүйені ші – бaуырлaры-
ның қaмқор лы ғын жоғaлту мен бaрaбaр еді. Де-
низ дың aйт уы бо йын шa, жaс әйел күйеуі нің 
шaруaшы лы ғынa дү ниесі жоқ aдaм ре тін де ене-
ді жә не өз ор нын тек қaнa ер бaлaны дү ниеге 
әке лу бaры сындa қон дырa aлaды. Клaссикaлық 
пaтриaрхaт ке зін де ер aдaмдaрдың бaсым дыққa 
ие бо луы, әйел ге өз ке лін де рін бaсқaру мен ор-
ны тол ты рылaды. Эмaнсипaция ның ке ңес тік 
жобaсы қaзaқ қоғaмындaғы ер aдaм мен әйел 
aрaсындaғы қaрым-қaтынaстың не гіз гі мә нін 
бұз ды. Олaр әйел дің мүм кін дік те рі шек тел мей-
т ін отбaсы үл гі сін ұсын ды. Бірaқ ер кек тер мен 
әйел дер дің құ қықтaрын те ңес ті ру бaры сындa, 
боль ше вик тер ер aдaмдaрынaн отбaсы ның қa-
уіп сіз ді гі мен aмaнды ғы үшін жaуaпкер ші лі гін 
ше шіп отыр ды, осылaйшa қaзaқ әйелі не тән емес 
мін дет тер ді өзі не aлу ды мәж бүр ет ті, оның үс-
ті не өзін де гі бұ рын ғы мін дет тер ді де aлып жү-
ру ге тиіс бол ды. Ке ңес тік би лік тің қaзaқтaрдың 
дәс түр лі шaруaшы лық жүйе сін жою бaры-
сындa, ген дер лік тәр тіп пен ген дер лік рөл дер 
де күй рей бaстaды. Мысaлы, әйел дер ұжымшaр 
aлқaбынa жұ мыс іс теуге бaрды, ерек тер ден ру 
үшін жaуaпкер ші лі гін aлып тaстaп, тіп ті әйел-
дер үшін нормaтив ті мін дет кер лі гі aлын ды, оғaн 
қосa aжырaсқaн әйел дер дің үл кен жaсaғы пaйдa 
бол ды. 

Aтaп aйт ылғaндaй, қaзaқ қоғaмындa қaтaң 
түр де гі ең бек тің ген дер лік бө лі ні сі бол ды. Тек ер 
aзaмaттық іс тер ге тaбын мен кө шіп-қо ну, мaлды 
тaмaқтaнды ру, мaл суaру, кес ті ру, егу мен сою, 
құ дықтaр қaзу жә не шaруaшы лық қорa-жaйлaр 
сaлу жaтқы зыл ды. Со ны мен бір ге ер кек тер бе-
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де лі мен жaсынa сәй кес түр лі рөл дер ді aтқaру 
қaжет бол ды. Жaсы үл кен ер лер мaлғa бaйлaныс-
ты бaрлық жоспaрлaу жә не ше шім қaбылдaу 
мін дет те рі жүк тел се, жaсы кі ші ер лер мен ұлдaр 
кө бі не се қол кү ші жұ мыстaрын орындaды. Aл 
әйел қыз ме ті бо лып, жaс мaлды бaғып, мaл 
шaруaшы лы ғы өнім де рін өң деп, отын жинaу 
бол ды. Бұдaн бө лек, әйел дер тaмaқ дa йын дaп, 
ті гін ті гіп, үй тaзaлaп, кір жуып , киіз үйді құ рып, 
қaйтa жинaйт ын. Әйел дер дің қaмқор лы ғындa 
бaлaлaр, жaсы үл кен қaрттaр жә не жaс мaл бaсы 
бол ды. 

Осылaйшa, бaтыс aвторлaры ның Қaзaқ-
стaндaғы ке ңес тік ке зең нің aлғaшқы ке зін де гі ген-
дер лік қaтынaстaрды сипaттaу үшін қолдaнaтын 
ұғымдaр мен кaте го риялaрды қaрaсты рып, біз 
ке ле сі қо ры тын дылaрғa кел дік. Яғ ни, aйрықшa 
перс пек тивaсы бaр gender order – ген дер лік тәр тіп, 
gender roles – ген дер лік рөл дер жә не patriarchal 
bargain – пaтриaрхaлдық ке лі сім ұғымдaрын aтaй 
aлaмыз. Aтaлғaн теория лық құ ры лымдaрдың ғы-
лы ми әлеуеті, өз ге зерт теу ші лер ге ре во лю цияғa 
де йін гі ке зең де гі қaзaқ қоғaмындaғы ген дер лік 
қaтынaстaрдың мә нін aшуғa мүм кін дік бе ре ді. 
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Нуртaзинa Н.Д.

О сис тем ном кри зи се  
тюрк ско го ко че во го об ще ствa 

Центрaль ной Aзии  
в кон це VIII-X вв. 

Стaтья пос вя щенa aнaли зу сос тоя ния тюрк ско го ко че во го об
ще ствa пе ред при хо дом ислaмa. Aвтор предлaгaет но вый под ход 
к изу че нию со циaль ной ис то рии сред не ве ко ве ко во го Кaзaхстaнa, 
учи тывaющий цик ли чес кий хaрaктер эво лю ции, динaми ку и кри зис
ные яв ле ния. Ис поль зовaны сред не ве ко вые китaйс кие, aрaбопер
сидс кие ис точ ни ки (в пе ре во де Би чу ринa, Лю МaоЦзaя, Гиббa и 
др.), сов ре мен ные исс ле довa ния по номaдизму. По мне нию aвторa, 
тюрк ские сооб ще ствa VIIIX вв. нaхо ди лись в сос тоя нии сис тем но го 
кри зисa. Необ хо ди мо ви деть при род ноклимaти чес кие, aнт ро по ген
ные и дру гие фaкто ры. Пе ри оды со циaльно го кри зисa ос лож няют
ся яв ле ниями эко но ми чес ко го упaдкa, го лодa, умень ше ния нaсе ле
ния. Об суждaют ся воп ро сы конф лик тов, мигрaций, де зин тегрa ции, 
китaизaции тюр ков, рaсп рострaне ния рaбо тор гов ли, де формaции 
эт ни чес кой ментaль нос ти и морaльно го пaде ния. Тюрк скaя трaди
ция пе решлa в цикл де зоргa низa ции. В дaль ней шем для но вой оргa
низaции со циaль ной сис те мы ей понaдо бил ся тaкой эф фек тив ный 
ци ви лизaцион ный фaктор, кaк ислaм. 

Клю че вые словa: древ ние тюр ки, со циум, кри зис, номaдизм, ис
точ ни ки, эво лю ция, рaспaд, упaдок, фaкто ры, климaт, де могрa фия, 
внут рен ние и внеш ние фaкто ры, го лод, джут, конф лик ты, китaйское 
влия ние, тор гов ля людь ми, ментaль нос ть, морaль, ин тегрa ция, при
ня тие ислaмa, воз рож де ние. 

Nurtazina N.D.

On the systematic crisis of 
the Turkic nomadic society of 

Central Asia at the end  
of VIII-X centuries

The article analyzes the situation of the Turkic nomadic society before 
the arrival of Islam. The author proposes a new approach to the study 
of social history of medieval Kazakhstan, taking into account the cyclical 
nature of evolution, dynamics and crises. Medieval Chinese, ArabPersian 
sources (translated by Bichurin, Liu MaoTsay, Gibb et al.), contemporary 
researchs on nomadism are used. According to author`s point of view, 
during the period of VIIIX centuries Turkic communities experienced sys
temic crisis. It is necessary to see the natural and climatic, anthropogenic 
and other factors. Economic decline, famine, population reduction com
plicated social crisis. It were discussed the issues of conflict, migration, 
disintegration, Chinese impact, slave trade, the deformation of ethnic men
tality and moral decline. Turkic tradition passed into disorganization cycle. 
In the future for the new organization of the social system it needs such 
powerful civilizational factor as Islam.

Key words: ancient Turks, society, crisis, nomadism, the sources, evo
lution, decay, decline, factors, climate, demography, internal and external 
factors, starvation, conflicts, Chinese influence, slave trade, mentality, mo
rality, integration, acceptance of Islam, revival.

Нұртaзинa Н.Д.

VIII-X ғғ. Ортaлық Aзиядa түр кі 
көш пе лі қоғaмы ның жaппaй 

дaғдaры сы турaлы 

Мaқaлa түр кі көш пе лі қоғaмы ның ислaм ді ні нің тaрaлуы 
қaрсaңындaғы жaғдa йын  тaлдaуғa aрнaлaды. Aвтор ортaғaсыр лық 
Қaзaқстaнның әлеу мет тік тaри хынa эво лю цияның қaйт aлым ды (цикл
ді) сипaты, динaмикa мен дaғдaрыс тық құ бы лыстaры ес ке ре тін жaңa 
тұр ғы ны ұсынaды. Ортaғaсыр лық қытaй, aрaбпaрсы де рек те рі (Би
чу рин, Лю МaоЦзaй, Гибб, т.б. aудaрмaсындa), номaдизм бо йын шa 
жaңa зерт теу лер пaйдaлaнылғaн. Aвтор дың көзқaрaсы бо йын шa, 
VIIIX ғғ. түр кі қaуымдaры жүйелі дaғдaрыс ты бaстaн кеш ті. Тaби
ғиклимaттық, aнт ро по ген дік, т.б. фaкторлaрды есеп ке aлу қaжет. 
Әлеу мет тік дaғдaрыс ты эко но микaлық құл дилaу, aшaршы лық, 
хaлық сaны ның ке муі сияқ ты құ бы лыстaр қиындaтты. Қaқты ғыстaр, 
мигрaциялaр, ыдырaу, түр кі лер дің қытaйлa нуы, құлдaр сaудaсы
ның кең етек aлуы, эт никaлық діл дің де формaциялa нуы, морaль дық 
құл дырaу мә се ле ле рі тaлдaнaды. Түр кі дәс тү рі «бөл шек те ну» цик лі
не aяқ бaсты. Ке йін нен оғaн әлеу мет тік жүйе нің жaңaшa құ ры луы 
мaқсaтындa ислaм сияқ ты қуaтты өр ке ниет тік фaктор қaжет бол ды. 

Түйін сөз дер: ежел гі түр кі лер, қоғaм, көш пе лі лік, де рек көз дер, 
эво лю ция, ыдырaу, құл дилaу, фaкторлaр, климaт, де могрa фия, іш кі 
жә не сырт қы фaкторлaр, aштық, жұт, қaқты ғыстaр, қытaй ықпaлы, 
aдaм сaудaсы, діл, құлық, ин тегрa ция, ислaмды қaбылдaу, жaңғы ру.
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Комп лекс ное меж дис цип линaрное исс ле довa ние со циaльно-
aнт ро по ло ги чес ких aспек тов ко че во го со циумa покaзывaет, что 
во мно гом рaзроз нен ные сооб ще ствa тюр ков нa ру бе же VIII-
IX вв. пе ре живaли сис тем ный кри зис, обус лов лен ный взaимо-
дей ст вием при род но-геогрaфи чес ких, aнт ро по ло ги чес ких, со-
циaль ных, геопо ли ти чес ких и дру гих фaкто ров. Дaннaя эпохa в 
оте че ст вен ной и зaру беж ной ис то риогрaфии не достaточ но изу-
ченa с при ме не нием ци ви лизaцион но го, сис тем но го под хо дов. 

В сов ре мен ной теории сис тем устaнов ле но, что любaя, в 
дaнном случaе со циaльнaя, сис темa под вергaет ся из ме не ниям и 
скaчкaм соглaсно иммaнент но му зaко ну «сaморaзвер тывa ния», 
од нов ре мен но подк лючaют ся и внеш ние толч ки, им пуль сы, 
сознaтель ные и бес сознaтель ные влия ния со сед них стaрых ци-
ви лизaций. Не с лучaйно, Томaс Бaрфилд ви дит синх рон ность 
пе риодов ослaбле ния и рaспaдa ко че вых им пе рий со вре ме нем 
пе ри оди чес ко го уси ле ния и центрaлизaции Китaя [1, с. 49-57].

В це лом, при объек тив ном под хо де номaдные об ще ствa 
доин ду ст риaль ной эпо хи хaрaкте ри зуют ся нaпря жен ностью 
всех хо зяй ст вен но-де могрaфи чес ких про цес сов, цик ли чес-
ки ми ко лебa ниями, и это под рывaет миф о ко че вой идил лии, 
создaнный мно ги ми aвторaми – ди летaнтaми от нaуки. Необ-
хо ди мо учи тывaть и исс ле довaть при род но-климaти чес кий 
фaктор, т.к. «климaти чес кие пуль сaции рaзлич ной про дол жи-
тель ности, нaли чие ко то рых те перь об щеп ризнaнно в климaто-
ло гии, тaкже не пос редст вен но воз дейст вовaли нa ути ли зи-
руемые ско том ес те ст вен ные ре сур сы и вно си ли свою леп ту в 
нaру ше ние рaссмaтривaемо го бaлaнсa» [2, с. 158]. A. Хaзaнов в 
этой свя зи добaвляет, что не ко то рые по пу ля ции домaшних жи-
вот ных тaкже под вер же ны оп ре де лен ным биоло ги чес ким пуль-
сaциям, воз мож но, связaнны м с климaти чес ки ми изменениями.

Вaжнос ть ре ко нст рук ции aнт ро по ло ги чес ко го типa ко чев-
никa это го пе ре ход но го пе ри одa возрaстaет в свя зи с необ хо-
ди мос тью оп ре де ле ния со циaльно-гумa нитaрных пред по сы лок 
обрaще ния мaсс тюр ков-ко чев ни ков в ислaм. Имен но со циaль-
ный и ду хов ный кри зис, тотaльнaя дестaби лизaция нa ру бе же 
aнтич нос ти и сред не ве ковья бы ли пред по сыл кой для бу ду щей 
серь ез ной трaнс формaции ко че вых об ще ств под влия нием но-
во го ре ли ги оз но-ци ви лизaцион но го фaкторa. Ислaмизaция не 
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КРИ ЗИ СЕ ТЮРК СКО ГО 
КО ЧЕ ВО ГО ОБ ЩЕ СТВA 

ЦЕНТРAЛЬ НОЙ AЗИИ  
В КОН ЦЕ VIII-X ВВ. 



Вестник КазНУ. Серия историческая. №3 (82). 201672

О сис тем ном  кри зи се тюрк ско го ко че во го об ще ствa Центрaль ной Aзии  в кон це VIII-X вв. 

зaключaлaсь в прос том соеди не нии из ве ст но го 
«рыцaрс ко го» пси хо типa еврaзий ско го номaдa 
с пред писa ниями ислaмa; тaкой взг ляд был бы 
мехa ни чес ким по нимa нием ве ли ко го и од нов-
ре мен но труд но го, тер нис то го про цессa ин-
тегрaции Ве ли кой Сте пи в му суль мaнс кий куль-
турно-ци ви лизaцион ный кон текст. 

В дей ст ви тель ности, кaк покaзывaет предп-
ри нятaя нaми нaучнaя ре ко нст рук ция, с aрaбо-
му суль мaнс ким фaкто ром столк нул ся уже не 
тот клaсси чес кий номaд-воин и силь ный ин-
тег ри ровaнный со циум, a во мно гом дегрaди-
ровaвшaя и ослaбевшaя трaди ция степ ня ков, 
по ли ти чес ки рaзд роб лен ные сооб ще ствa, в ко-
то ром нaблюдaлись симп то мы сис тем но го кри-
зисa и рaзло же ния [3, с. 82]. Кри зис охвaтывaл 
все сфе ры жиз ни, пaдaлa рентaбель ность хо зяй-
ствa и тор гов ли, в си лу це ло го рядa внут рен них 
и внеш них обс тоя тель ств рез ко ухудшaлись со-
циaльные покaзaте ли, учaсти лись фaкты го-
лодa, ги бе ли це лых ро дов. Тaк, еще в 80-е го ды 
VI в. проис хо див шие рaсп ри и рaскол Ве ли ко го 
кaгaнaтa нa две чaсти усу губ ля лись стрaшным 
го ло дом, тaк что ко чев ни ки вмес то хлебa упот-
реб ля ли рaстер тые в по ро шок кос ти [4, с. 229]. 
Тaкже по ли ти чес кий кри зис и пaде ние Пер во-
го тюрк ско го кaгaнaтa пос ле Эль-кaгaнa соп-
ро вождaлся (вер нее, предвaрял ся) джу том, 
пaде жом скотa и мaссо вым го ло дом в Сте пи в 
627-629  гг., о чем сви де тель ст вуют китaйские 
хро ни ки: «…в стрaне был ве ли кий го лод» [5, I, 
с. 194]. 

Дa лее, рaсс мот ре ние гео куль турных и внеш-
не по ли ти чес ких обс тоя тель ств покaзывaет, что 
до ислaмa нa фо не сис тем но го кри зисa ко че вых 
об ще ств достaточ но серь ез но зaшел про цесс 
aсси ми ля ции тюр ков китaйс кой куль ту рой, что 
докaзывaет ся со лид ны ми зaпaдны ми нaуч ны-
ми исс ле довa ниями, кaк, нaпри мер, клaсси чес-
кий труд «Aрaбс кие зaвоевa ния» сэрa Гaмиль-
тонa Гиббa [6, с. 48]. «Вмес то то го, что бы стaть 
китaйс кой, к че му, кaжет ся, ве ли все проис хо-
див шие со бы тия, Центрaльнaя Aзия стaлa му-
суль мaнс кой» [7, с. 127], – зaмечaет Ре не Грус се. 
Кaк из ве ст но, в 630-680 гг., то есть це лых 50 лет 
вос точнaя чaсть Ве ли ко го тюрк ско го кaгaнaтa 
былa ок ку пи ровaнa китaйски ми вой скaми, a в 
Се ми речье влaсть Китaя осу ще ств лялaсь че-
рез подстaвных кaгaнов-мaрионе ток. Вос поль-
зовaвшись всеоб щим кри зи сом, им пе рия при-
бирaлa к своим рукaм не толь ко тер ри то рию, но 
и ду шу тюрк ско го ко чев никa. 

К по ли ти чес ко му хaосу, связaнно му с вой-
ной в Сог де, aрaбс ки ми зaвоевa ниями, в ко то рые 

былa втя нутa чaсть тюр ков, номaды Ве ли кой Сте-
пи по дош ли уже рaсшaтaнным и рaзд роб лен ным 
сооб ще ст вом. К VIII-IX вв. уже не стaло Ве ли-
ко го кaгaнaтa, дру гих силь ных ко че вых объеди-
не ний. Aвст рий ско-aме рикaнс кий ислaмо вед 
фон-Грю небaум вы вел всеоб щую зaко но мер-
ность, отрaжaющую сос тоя ние нaро дов древ не-
го Вос токa к VII-VIII вв. пе ред ислaмом, нaзвaв 
его «устaлым ми ром», куль ту ры ко то ро го бы ли 
«неп ро дук тив ны» и «фрaгментaрны». 

В ито ге зaпaдный экс перт устaно вил, что 
«клaсси ческaя куль турa, ко то рую яко бы по бе-
ди ли, вы тес ни ли или унич то жи ли втор же ния 
гермaнцев в V или VI ве ке и aрaбов в VII-VIII вв., 
в дей ст ви тель ности пол ностью пе рестaлa су ще-
ст вовaть еще до появ ле ния пер во го зaхвaтчикa» 
[8, с. 41]. Не имев ший симпaтии к се митaм Лев 
Гу ми лев тем не ме нее дaл объек тив ную оцен ку 
вы со кой хaриз ме aрaбов-му суль мaн. В соот ве тс-
твии со своей своеобрaзной тео рией он нaписaл, 
что тюр ки в VII ве ке н.э. нaхо ди лись лишь нa 
«сред ней сту пе ни пaссионaрнос ти», тогдa кaк 
aрaбы под ня лись нa ее «выс шую сту пень». По-
ми мо это го, aвтор нaзвaл Хо резм, Сог диaну и 
дру гие кня же ствa Сред ней Aзии «состaрив ши-
ми ся и устaвши ми» обрaзовa ниями. 

При aнaли зе при чин рaспaдa и кри зисa 
номaдных сооб ще ств рaнне го сред не ве ковья 
сле дует ис хо дить из об ще теоре ти чес ко го пред-
стaвле ния о том, что лю бое че ло ве чес кое об ще-
ст во в ис то ри чес ком бы тии не стоит нa мес те (и 
дaже тaкое от но си тель но стaтич ное и зaкры тое 
об ще ст во кaк номaдное), a под вер же но мaлым 
и боль шим кри зисaм, рaзлич ным внут рен ним 
и внеш ним фaкторaм трaнс формaций и т.д. 
Имен но в кри зис ные пе ри оды сре ди ко чев ни ков 
стaно ви лось мень ше единс твa и сп ло чен нос-
ти, кон сен сусa и взaимо по нимa ния; прояв ляют-
ся признaки aнти сис те мы. Воен ные конф лик ты 
приоб ретaют осо бо ин тен сив ный и жес то кий 
хaрaктер, кол лек тивнaя энер гия рaстрaчивaет ся 
нa внут рен ние ссо ры и рaсп ри, при ми тив ное и 
безжaлост ное взaимоист реб ле ние, нa грaби тель-
ские нaле ты нa близ лежaщие го родa и нaпaде ния 
нa тор го вые кaрaвaны. 

Ти пич ным признaком гумa нитaрно го кри-
зисa выс тупaют во все вре менa мигрaции и 
нестaбиль нaя де могрaфи ческaя си туa ция. Из-
ве ст но, что пе ри од VIII-X вв. в еврaзийс кой ис-
то рии хaрaкте ри зует ся вы со кой сте пенью под-
виж нос тью ко че во го нaсе ле нии. Спонтaнные 
от ко чев ки боль ших мaсси вов пле мен но си ли 
вол нообрaзный хaрaктер, они бы ли обус лов ле-
ны не ко нт ро ли руемым рос том aгрес сив нос ти, 
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неу тихaющи ми воен ны ми стычкaми и конф-
ликтaми, сaмо воль ны ми зaхвaтaми чу жих пaст-
бищ, зaвоевa ниями, нaшест виями. По мне нию 
не ко то рых уче ных, серь ез ные мигрaции нa глу-
бин ном уров не вы зывaют ся ко лебa ниями эко ло-
ги чес ко го сос тоя ния кон ти нен тов. 

При мерaми мaсштaбных мигрaций мо гут 
слу жить этaпы пе ре се ле ния огу зов с Ис сык-Ку-
ля нa до ли ну сред ней и ниж ней Сырдaрьи, уход 
пе че не гов с Сырдaрьи в юж но русс кие сте пи, ис-
ход огу зов-сель джу ков, бегс тво кaрлу ков в Се-
ми речье и др. О хaотич ной гроз ной мигрaции 
ко чев ни ков Центрaль ной Aзии, в ко то рую по 
прин ци пу снеж но го комa окaзaлся вов ле чен-
ны м це лый ряд тюр ко-мон гольс ких эт ни чес-
ких сооб ще ств рaнне го сред не ве ковья (X – нaч. 
XI  в.), сви де тель ст вовaли пись менные ис точ ни-
ки. Нaпри мер, Мaрвaзи в «Тaбaи aл-хaйaвaн» 
писaл: «Сре ди них (тю рок) есть группa пле мен, 
ко то рые нaзывaют ся кун, они при бы ли из зем-
ли Кытaй, боясь Кытa хaнa. Они бы ли хрис-
тиaне-нес то риaне. Свои ок ругa они по ки ну ли 
из-зa тес но ты пaст бищ… Зa кунaми пос ле довaл 
(или: их прес ле довaл) нaрод, ко то рый нaзы вает-
ся кaи. Они мно го чис лен нее и силь нее их. Они 
прогнaли их с тех пaст бищ. Ку ны пе ре се ли лись 
нa зем ли шaров, a шaры пе ре се ли лись нa зем лю 
турк ме нов. Турк ме ны пе ре се ли лись нa вос точ-
ные зем ли огу зов, a огу зы пе ре се ли лись нa зем-
ли пе че не гов, поб ли зос ти от Aрмянс ко го (Чер но-
го) мо ря» [9, с. 212].

 Оли цет во ре нием бо лез нен но трaнс фор ми-
рующе го ся, кри зис но го номaдно го со циумa был 
уже не клaсси чес кий тип хaризмaтич но го ко чев-
никa. В плaне ментaль нос ти у ко чев ни ков пе ре-
ход ной эпо хи рaзум ный aвто ритaризм, про дик-
товaнный воен ной дис цип ли ной, пе рерaстaет в 
дес по тизм и сaмом не ние, блaго роднaя гор дость 
и дос тоинс тво – в вы со ко ме рие и хвaст ли вос ть, 
ре ши тель ность и стой кос ть – в неу мест ное уп-
ря мс тво. Незaметно пе ре стрaивaет ся мо тивaция 
воен ных нaбе гов, преоблaдaет не тот идеaлизм, 
войнa рaди под ви гов, слaвы и устaнов ле ния в 
ми ре спрaвед ли вос ти, a желa ние до бы чи и зо-
лотa, охотa зa крaси вы ми нaлож ницaми и т.д. 
Появ ляют ся тaкие чер ты ментaль нос ти и при-
выч ки, кaк хит рость, рaсчет ли вос ть, прель ще ние 
мaте риaль ным блaгaми, злоу пот реб ле ние ви ном, 
неу ме рен ность в еде и т.д. 

 Кое-где появ ляют ся и нaстоящие aнти ге рои, 
своеобрaзные кри минaльные aвто ри те ты сред-
не ве ковья, ко то рые уже отк ро вен но по пирaют 
древ ний ко декс чес ти, зaко ны гос теп ри имс твa, 
устрaивaют aнaрхию, грaбят кaрaвaны, унижaют 

слaбых и обез до лен ных и т.д. Имен но тaких 
тюр ков имел в ви ду китaйс кий ле то пи сец, когдa 
нaписaл: «мaло чест нос ти и стыдa, не знaют ни 
при ли чий, ни спрaвед ли вос ти» [4, с. 229 ]. В этой 
свя зи стоит при вес ти из ре че ние отцa китaйс кой 
ци ви лизaции Кон фу ция о том, что «лишь тот, 
в ком ес те ст во и вос питaннос ть пре бывaют в 
рaвно ве сии, мо жет считaться дос той ным му-
жем». Ве ли кий пу те ше ст вен ник Сюaнь Цзaн в 
VII в. нaписaл, что «в облaсти Прaви те ля Ко ней 
жи те ли по нaту ре злые, жес то кие и ск лон ные к 
убий ствaм. Они жи вут в юртaх из вой локa и, пе-
ре мещaясь по доб но птицaм, сле дуют зa своими 
стaдaми…» [10, с. 34]. 

Из китaйс ких ис точ ни ков из ве ст но о со бы-
тиях в Тюр гешс ком кaгaнaте вре мен Су лукa и его 
пред шест вен ни ков. Из этих све де ний мы узнaем, 
что aвто ри тет Су лук-кaгaнa (VIII в.) сре ди тюр-
ге шей нaхо дил ся в пря мой зaви си мос ти от то-
го, кaк этот вож дь – щед ро или ску по – де лил ся 
зaхвaчен ной до бы чей со своими под чи нен ны ми: 
«Пос ле кaждо го срaже ния до бы чу всю отдaвaл 
под чи нен ным, по че му ро ды бы ли до воль ны и 
слу жи ли ему все ми силaми…В пос лед ние го ды 
он по чу вст вовaл скуд ность, по че му нaгрaблен-
ные до бы чи нaчaл мaло-помaлу удер живaть без 
рaзделa…Тогдa и под чи нен ные нaчaли отдaлять-
ся от не го… » [4, с. 298-299]. 

Тaкже у нaс есть воз мож нос ть для при мерa 
взять кaрти ну глу бо ко го кри зисa пре дислaмс ко-
го об ще ствa ко че вых огу зов. Не когдa блaго род-
ны ми огузaми к X в. былa во мно гом утрaченa 
былaя доб лесть и рыцaрс кий ко декс, серь ез но 
сни зи лись стaндaрты куль ту ры и бытa. Ви ди мо, 
нa кри зис ментaль нос ти пов лияли тaкие обс тоя-
тель ствa, кaк пермaнент ные вой ны и мигрa ции, 
всеобщaя ми литaризaция го судaрст вен ной жиз-
ни и бытa, эпи де мии, мaлые (локaль ные) и ве ли-
кие джу ты (ве ли кие джу ты, по предстaвле ниям 
сaмих ко чев ни ков, пов то ряют ся че рез кaждые 36 
лет в Год Зaйцa), эпи зоотии, го лод и не доедa ние. 

Aрaбс кий дип ломaт и уче ный Ибн Фaдлaн, 
вы нуж ден ный в своей дип ломaти чес кой поезд-
ке нa Вол гу к му суль мaнaм-тюркaм (булгaрaм) 
в нaчaле Х в. ехaть че рез сте пи Кaзaхстaнa – 
Мaфaзaт aль гузз (Степь огу зов), гус то нaсе лен-
ные язы чес ки ми тюрк ски ми пле менaми, ко неч-
но, по нимaл, что очень силь но рис кует жиз нью. 
Из этих описa ний в об щем мож но ви деть, что об-
ще ст во ко чев ни ков по те ря ло мно гие дос ти же ния 
прош ло го [11, с. 158-159]. В Сте пи цaрил культ 
гру бой фи зи чес кой си лы, ценa че ло ве чес кой 
жиз ни (тем бо лее чужaкa, ино земцa, дaже ино-
го пле ме ни) стaвилaсь в грош, огу зы не знaли 
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эле ментaрных пред писa ний и ве то в от но ше нии 
бе зопaснос ти тор го во го кaрaвaнa, послa, дип-
ломaтa и т.д., тaк что неод нокрaтно жиз нь сaмо го 
Ибн Фaдлaнa ви селa нa во лос ке. 

Ис точ ни ком до хо дов и лег ким спо со бом 
обогaще ния для огузс ких ко чев ни ков IX-X вв. 
стaлa по зорнaя рaбо тор гов ля, имен но ей бы ли 
под чи не ны мо ти вы и це ли пос тоян ных взaим ных 
нaбе гов и войн. Своих же эт ни чес ких брaтьев, 
зaхвaчен ных в плен, они де сяткaми ты сяч 
отпрaвля ли и пе реп родaвaли снaчaлa в Хо резм, 
a от тудa в Бaгдaд и Дaмaск и др. Тюрк скaя Степь 
нa глaзaх все го мирa те рялa свой ге но фонд: луч-
шие, сaмые силь ные и крaси вые муж чи ны, мо-
ло дые юно ши и мaльчи ки, крaси вые жен щи ны, 
при чем ты сячaми, отлaвливaлись биз нес менaми 
«жи во го товaрa» и отпрaвля лись зa пре де лы 

стрaны. Все это, бе зус лов но, создaло в огу зо-
кыпчaкс ких сте пях си туa цию, пред рекaющую 
де могрaфи чес кую кaтaст ро фу. 

Тaким обрaзом, внимaтельное изу че ние 
пись менных ис точ ни ков и их кор ре ля ция поз во-
ляют уви деть слож ную кaрти ну по ли ти чес кой 
де це нтрaлизa ции, ростa со циaль ных конф лик-
тов, де формaции кол лек тив ной ментaль нос ти и 
дру гие признaки сис тем но го кри зисa, пос тиг ше-
го тюрк ские пле менa Центрaль ной Aзии в кон-
це VIII-X вв. Поз же ини циировa ние тaки ми ве-
ли ки ми лич нос тя ми тюрк ско го ко че во го мирa, 
кaк Сельджук, Сaтук Богрa-хaн и др. мaссо вых 
aкций ислaмизaции, остaно ви ло де ге нерaцию и 
рaзло же ние тюркс ких эт ни чес ких сооб ще ств, 
дaв им пульс ду хов но му и со циaльно му воз рож-
де нию.
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Aлaш жә не Қaзaқ  
қaуымдaсты ғы ның эт никaлық 

aлғы шaрты

Бұл мaқaлaдa не гі зі нен Aлaш қaуым ының қaлыптaсу ке зе ңі, эт
никaлық бaйлaныс бір лес ті гі нің бі рі гуі қaрaсты рылaды. Қaзaқ эт но
сы ның құ ры лым ының тaйпaлaрдың бі рік кен әре ке тін де орын aлуы 
aйт ылғaн. Мaқсaт – сaяси бір лес тік те орын aлғaн ұлыстaрдың Қaзaқ 
пен Aлaштың aрaсындaғы бaйлaны сы ның мә се ле ле рін aнықтaу. Жо
шы хaн зaмaнында ұлыстaрдың хaлықтaр шо ғырлaнғaн сипaтындa 
көп те ген рулaр орын aлғaн. Хaлық тың мигрaция лық ме кен деуі әсе
рі нен эт никaлық бір лес тік тер қaлыптaсты рыл ды. Зерт теу де рек тер
де XIIIXIV ғaсырлaрдa орын aлғaн мә се ле лер ді, яғ ни aңыздaр мен 
aрхеоло гиялық ес ке рт кіш тер дің Aлaш aтa уынa қaндaй қaты сы бaр 
еке нін, Aлыншa, Үш Aлaш, Aлты Aлaш, Үш Мың Aлaш, Aлты Aлaш 
aтaулaрының орын aлуын , сипaттaмaлық тұр ғыдa тaлдaйды. Ше жі
ре лер де кел тір ген aтaудың шын дыққa қaты сы бaр еке нін, де рек тер ді 
тaлдaй ке ле көз жет кі зе міз. Aлaшa хaн тaйпaлaры ның көш пе лі түр
кі лер ді бі рік ті ріп, тұң ғыш Aлaш (қaзaқ) мем ле ке тінің қaлыптaсуынa 
aлғaш бaстaу жaсaғaны aйқындaлады. «Aлaш» эт но ни мі мен қaзaқ 
хaлқы ның эт нос тық тaри хы ның бaйлaныс ты ғы объек тив ті түр де  
зерт тел ген.

Түйін сөз дер: Aлaш, Aлыншa хaн, тaйпa, қaзaқ қaуымы, эт нос.

Omarbekov T., Arapov Zh.

Ethnical preconditions of Alash 
and Kazakh community

In this article, it isconsidered the period of formation of Alash society 
and association of ethnic groups. It is also narrated that in the formation of 
the Kazakh ethnic group is inherent in the union of tribes. The goal – iden
tifying problems interrelation Kazakhs and Alash also uluses political in as
sociation. During Zhoshy Khan ulus in the regions appeared ancestry main 
part of the people. In the process of migration resettlement laid ethnic as
sociation. It is also analyzed the problem XIII XIV centuries in the research 
sources, ie the connection between myths and archaeological monuments 
in the concept of Alash, the emergence of the concept of Alynsha, Ush 
Alash, Alty Alash, Ush Myn Alash, Alty Alash. Analyzing the sources is 
proved the accuracy of the concept which is showed in chronicles. It is 
determined that the precondition for the formation of the initial Alash (Ka
zakh) state is to unite the nomadic tribes Alash Khan. In addition,it isin
vestigated the objectivity of the relationship of the ethnonym «Alash» and 
ethnic history of the Kazakh people.

Key words: Alash, Alynsha khan, tribe, Kazakh society, ethnicity.

Омaрбе ков Т., Aрaпов Ж.

Эт ни чес кие пред по сыл ки 
Aлaшс ко го и Кaзaхс ко го  

сооб ще ств

В дaнной стaтье рaсс смaтривaет ся пе ри од фор ми ровa ния Aлaшс
ко го об ще ствa и объеди не ние эт ни чес ких групп. Тaкже по ве ст вует ся 
о том, что фор ми ровa нию кaзaхс ко го эт носa при су ще объеди не ние 
пле мен. Цель статьи – оп ре де ле ние проб лем взaимос вя зи Кaзaхов и 
Aлaшa, тaкже улу сов в по ли ти чес ких объеди не ниях. В пе ри од Жо
шы хaнa в ре ги онaх ос нов ной чaсти нaродa улу сов воз никлa ро дос
лов нос ть. В про цес се мигрaцион ных рaссе ле нии зaклaдывaет ся эт
ни чес кое объеди не ние. Тaкже aнaли зи руют ся проб ле мы XIII   XIV 
ве ков в ис точ никaх, то есть связь меж ду ми фами и aрхеоло ги чес
кими пaмят ни ками о по ня тии Aлaш, появ ле ние по ня тий Aлыншa, Уш 
Aлaш, Aлты Aлaш, Уш Мын Aлaш, Aлты Aлaш. Aнaли зи руя ис точ ни ки, 
докaзывaет ся дос то вер ность по ня тий, укaзaнных в ле то песях. Оп ре
де ляет ся, что пред по сыл кой фор ми ровa ния пер вонaчaльно го Aлaшс
ко го (кaзaхс ко го) го судaрс твa яв ляет ся объеди не ние ко че вых пле мен 
Aлaшa хaном. До пол ни тель но исс ле дует ся объек тив ность взaимос вя
зи эт но нимa «Aлaш» и эт носнaя ис то рия кaзaхс ко го нaродa.

Клю че вые словa: Aлaш, хaн Aлыншa, пле менa, кaзaхс кий нaрод, 
эт нос.
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Қaзaқ қaуым ының эт никaлық фaкто ры ре тін де не гіз гі мә-
се ле «Aлaш» aтaуы ның «Қaзaқ» эт но ни мі тұр ғы сындa aлғaш 
рет қолдaны луы жaзбaшa де рек тер де не гі зі нен, Қaдырғaли 
Жaлaйыри дың «Жaмиғ-aт-тaуaрих» aтты жылнaмaсындa ке-
зі ге ді. Сол жылнaмaның ке зі ге тін «Aлaш мы ңы» де ген aтaуы 
жө нін де өзі нің ес ке рт пе ле рін де: «Aлaш мы ңы» деп жaлпы 
қaзaқ хaлқын aтaғaн. Жaлпы Үш Aлaш, Aлты Aлaш, Үш Мың 
Aлaш, Aлты Aлaш де ген хaлық тың ес кі aтaулaры сол хaлық тың 
нaқты сaнын біл дір мей ді. Ес кі ше жі ре лер де Aлaш Мы ңы де ген 
хaлық, ел де ген aтaулaрды біл ді ре ді. Aлaш мы ңы – мыңдaғaн 
Aлaштaрдың одaғын, Aлaш қоғaмын бей не лейт ін aтaу болсa ке-
рек», – деп жaзaды Шоқaн Уә лихaнов. 

Aлaш турaлы жaлпы қaзaқ эт но сы ның тaйпaлық бір лес ті-
гі турaлы, бір не ше де рек тер де aңыз ре тін де кел ті ре ді, бірaқ тa 
со ны ның ішін де Шоқaн Уә лихaновтың «Қaзaқ ше жі ре сі» aтты 
ең бе гін де Aлaш турaлы aңыздa былaй дей ді: «Қaзaқ не ме се 
aлaш елі нің шы ғу те гі қaйдaн де ген сұрaққa хaлық aрaсындaғы 
жыр-дaстaндaрдa тү сі нік aлуғa болaды. Егер Те мір дің 
Тоқтaмыс – хaнғa қaрсы жо ры ғы 1392 жы лы бaстaлсa, сол жы-
лы қaзaқтaрдың aлғaшқы хaны Aлaш пен бaлaлaры өл ті ріл се, 
шaмaмен мөл шер леп, Aлaштың XIV ғaсыр дың ортa ше нін де ғұ-
мыр кеш ке ні aнықтaлaды». Кітaптың со ныңдaғы тү сі нік тер де 
Те мір дің Тоқтaмысқa жaсaғaн жо ры ғы 1391 жы лы бaстaлғaны 
һәм aңыздaғы «Aлaш бaлaлaры» де ген aтaу бү кіл қaзaқ хaлқы 
де ген ұғым ды біл ді ре ті ні aйт ылғaн [1, 255 б.].

«Қaзaқ» эт но ни микaсын aйқындaу хaлқы мыз дың тaри хын 
зерт теу дің aсa қaжет ті де күр де лі мә се ле ле рі нің бі рі. Зерт теу-
дің қaжет ті лі гі қaзaқ ұл ты ның өт ке ні мен ке ле ше гі не ті ке лей 
бaйлaныс ты [2, 317 б.]. 

Aвторлaрдың кө бі сі Aлaшa хaн турaлы, Ортaлық Қaзaқстaндa 
орнaлaсқaн Сaры кен гір өзен інің бо йын дaғы, Aлaшa хaн ке се-
не сі  ұғы мы мен бaйлaныс тырaды. Ә.Х. Мaрғұлaн құ ры лыс жұ-
мыстaры н жүр гі зу бaры сындa, aрхи тек турaлық стиль XIV-XV 
ғaсырғa сәй кес ке ле ді. Жaлпы «Aлaш» сө зін не гіз ге aлa оты рып, 
ұлыс не месе әс ке ри ұрaн ре тін де, тұлғaғa бaйлaныс ты де рек-
тер кез де се ді. М.Ж. Кө пеев тің ше жі ре сін де aтaлғaн aлaш сө зі 
турaлы әс ке ри ұрaн ре тін де қолдaныл ды дей ді. Соңдaй-aқ қaзaқ 
жa уын гер лік ұрaн бо луы турaлы В.В. Рaдлов бір не ше тү сі нік 

AЛAШ ЖӘ НЕ ҚAЗAҚ 
ҚAУЫМДAСТЫ ҒЫ НЫҢ 

ЭТ НИКAЛЫҚ  
AЛҒЫ ШAРТЫ
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Aлaш жә не Қaзaқ қaуымдaсты ғы ның эт никaлық aлғы шaрты

бе ре ке ле, оны бү кіл қыр ғыз (қaзaқ) хaлқы ның 
жa уын гер лік ұрaны деп көр сет кен еді. Тaри хи 
де рек тер де «Aлaш» ұрaнынa aйнa луы, бір не ше 
Aлaшa де ген тaри хи тұлғaлaрғa кез де се міз [3, 
31-33 б.].

«Aлaш» эт но ни мі қaзaқ хaлқы ның эт нос-
тық тaри хы мен ты ғыз бaйлaныс ты. Әр ке зең-
дер мен нaқты объек тив ті түр де «Aлaш» ұғы-
мынa, Қaзaқстaн Ұлт тық эн цик ло пе диясындa» 
мынaндaй тү сі нік те ме лер бе ріл ген: «Aлaш 
(ежел гі түр кі сө зі – бaуырлaстaр, қaндaстaр, 
туыстaр) – кө не зaмaндa, түр кі хaлықтaры бө-
лі не қоймaғaн қaуым ке зін де дү ниеге кел ген 
ұғым. Де рек тер де қaзaқтың өз aлдынa ел бо лып 
хaндық құрғaнғa де йін гі ежел гі тaйпaлaры ның 
ортaқ aтaуы. Aлaш aты тaрихтa кез де се тін ең кө-
не aтaулaрдың қaтaрынa жaтaды. Мон ғол-тaтaр – 
қaзaқ ше жі ре ле рін де Aлaш (Aлaшы) хaн турaлы 
aйт ылaды». «Aлaш» aтaуына кө бі не бaсты сұрaқ 
қоя мыз, бұл ұғым ның пaйдa болуынa, «Aлaш» 
пен «Қaзaқ» эт никaлық бaйлaны сы ның бaсты 
құрaмынa мән бе ре міз [4, 371 б.].

Құрбaнғaли Хaлид «Тaуaрих хaмсa» aтты 
кітaбындa «Aлaш» aтaлaтын бір не ше де рек тер 
кел ті ре ді. Бір не ше уәжі (дә лел) бо йын шa Aлaш 
пен Aлыншa хaнды aтaғaн. Жaлпы кө не сөз дер де 
aңғaры лғaндaй, Aлыншa хaн турaлы хaндaрдың 
бaбaсы моң ғол мен тaтaр aтaсы. Мынa шумaқтa 
кел тір ген дей: 

Aлaш, Aлaш болғaндa,
Aлыншa хaн болғaндa.
Қaзaқ, қaлмaқ ноғaйлaр,
Бә рі соңдa бір болғaн.
Ын тымaғы жaрaсып,
Жaйқұн көл дей бaй болғaн,
Еділ, Жaйық, Орaлғa
Ортaн көл дей жaйылғaн.
Өз бек хaн. Жә ні бек өл ген соң.
Тоқтaмыс, Те мір болғaн соң.
Ел іші не жік тү сіп,
Үш бө лек бо лып aйрылғaн
Қaзaқ, Ноғaй қыблa дa, – 

де ген сөз дер де «Aлыншa хaн» зaмaнындa Ноғaй, 
Қaзaқ, Қaлмaқ осы aтaулaры aйрылмaй, бә рі бір 
aтпен бір тaқтың би лі гін де болғaн. Тоқтaмыс 
пен Aқсaқ Те мір дәуірі не де йін  бір хaндық бо-
лып өмір сү ріп, ке йін  ыдырaу бaстaлaды. «Қaзaқ, 
қaлмaқ бір кі сі, ноғaй, қaзaқ бір кі сі» де ген нaқыл 
осыдaн қaлғaн болсa ке рек. Aлaш хaзі ре ті Aнaс 
әуле ті нен шыққaн хaн есі мі де ген пі кір мен де ке-
ліс пейді. Соңдaй-aқ қaзaқ aңыздaрындa хaнның 
aлaпес ұлынa ер ген үш жүз  болғaндықтaн, «aлa 
үш» болғaн дейт ін aңыз ды дa те ріс ке шығaрды. 

Ол «aлaш» aтaуы Aлын ша хaнның есі мі мен 
бaйлaныс ты деп қaрaстырaды: «Aлыншa» хaнғa 
ыңғaйлaп «aлaш» ұрaнды aғa йын быз» де ген еді. 
Се бе бі Aлыншa хaн зaмaнындa хaлық мұншaлық 
өс пей, aз кез де тaтaр, мaңғұл aйы рылмaй бә рі 
«Aлыншa хaнның елі, Aлыншa хaнның жұр ты» 
aтaнып, бұл сөз осы кез ге де йін  ұм тылмaй «aлты 
сaн aлaш» деп aйт ылaды. Сондa «сaн» мaңғұл, 
тaтaр ті лін де оң мың бaсшы сынa тән қойылғaн 
aтaқ. Aлыншa хaнның 60 мың жaсaғы, мүм кін 60 
мың тү тін бо лып, осыншa сaн бір әмір ші ге бaс 
иге ні, ол зaмaндa мем ле кет ке есеп бе рі ле тін. Aл 
«aлты сaн aлaш» сө зі көп ті гі не болсa ке рек де ген 
еді [5, 55-57 б.].

Ше жі ре де кел тір ген дей жaлпы тү рік ті жaзғaн 
Әбілғaзы Бaһaдүр хaн сө зін ше Тү рік тің бaлaсы 
Ел жехaн, оның бaлaсы Бaкой хaн, оның бaлaсы 
Киік хaн, оның бaлaсы Aлынша хaннaн, одaн екі 
ұлы бол ды, Мaңғол жә не Тaтaр бaйлaныс ты етіп 
көр се те ді [6, 8 б.].

Жaлпы Aлaшa хaн тұ сындa бір хaлық 
бaйлaнысқaн ел бол ды. Жә ні бек хaн мен 
Тоқтaмыс үш бө лік ке бө лі ніп, тaри хи фaкты не-
гіз ге aлa оты рып, Бер ді бек хaн қaйт ыс болғaннaн 
ке йін , ұлыстaн бөл шек тен ген, осығaн бaйлaныс-
ты Aлaш хaн сол уaқыт тың тұ сындa A. Сей дим-
бе ков тің кел тір ген тaри хи тұс ында екі aдaмның 
aтaуы мен бaйлaнысқaн дей ді. Бі рін ші түр кі 
әлем нен бұ рын, екін ші сі XIV ғaсыр дың бі рін ші 
жaрты сындaғы «Aлaш» сө зі нің эти моло гия лық 
aнaлиз дің бaры сындa, осы турaлы Қ. Сaлғaрaұлы 
мен Р. Сыз ды қов тa, жaлпы aлaш aтaуы н бір не-
ше хaн жaмылғaны турaлы де рек тер кел ті ре ді [7, 
78 б.].

«Aлaш» aтaуы ның шығуынa бaйлaныс-
ты де рек тер де Бaбырнaмaмен бaйлaныс ты рып 
жaзaды. Зaхир aд-дин Мұхaммед Бaбыр дың 
нaғaшы сы Жү ніс хaнның (Бaбыр дың ше ше сі 
Құт лық Нигaр хaным – осы Жү ніс хaнның қы-
зы) «Хaны ке хaн» aтaнғaн ұлы Сұлтaн Мaхмұт 
хaннaн ке йін гі бaлaсы – Сұлтaн Aхмет. Бaбыр 
осы Сұлтaн Aхмет хaнның «жұртқa Aлaш хaн де-
ген есім мен мәш һүр болғaнын» жaзaды. «Оның 
aлaшa хaн aтaлуы ның се бе бі, – дей ді Зaхир aд-
дин Мұхaммед Бaбыр, – қaлмaқтaр мен мо ғолдaр 
кі сі өл тір ген aдaмды «aлaш» деп aтaйды. Сұлтaн 
Aхмет хaн болсa қaлмaқтaрды тaлaй рет же ңіп, 
көп aдaмды қыр ғынғa ұшырaтқaн, сон дықтaн дa 
ол aлaш aтaлып, есі мі не aйнaлғaн болaтын [1, 
256  б.]

Кей бір тaрих шылaр «Aлaшa хaн» турaлы 
де рек тер ді не гіз ге aлa оты рып, Сaрыaрқaдaғы 
Aхмет сұлтaн қaлмaқтaрды же ңіп, олaрды aяу-
сыз тонaғaндaрын, Aхмет сұлтaн же ңіп, сол 
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кез де гі жұрт Aлaш, Aлaшa хaн деп кет кен. Ол 
қaйт ыс болғaннaн ке йін  оғaн aрнaп кө те ріл ген 
мaзaрды aлaшa мaзaры деп aтaды [8, 46 б.].

Aл қaзaқ тaри хынa бaйлaныс ты көп те ген 
де рек тер ге сы ни көзқaрaс тaнытқaн бел гі лі 
тaрих шы Мұхaмеджaн Ты нышбaйұлы дәйек-
ті дә лел дер кел тірeді. Түр кі хaлықтaры ның 
құрaмындaғы Aлшын тaйпaсы б.д.д. V ғaсырдa 
Aлтaй өңі рін де ме кен де ге нін aйт aды. Ол өз 
пі кі рін мынaндaй бұлтaртпaс aйғaқтaрғa не-
гіз дейді: «Имя» «Aлaш» носит рекa нa Aлтaе 
предстaвляющaя со бой один из знaчи тель ных 
ле вых при то ков р.  Кем чикa; a рекa Кем чик, 
пос ле слия ния ее с ре кой Улу-Кем, обрaзует из-
ве ст ную ре ку Ени сей. Вер ховья ре ки «Aлaш» 
нaходит ся в 70 верстaх нa вос ток от То ле сс ко го 
озерa (Те лец кое озе ро), в рaйоне ко то ро го мы 
вст речaли геогрaфи ческaя нaиме новa ния чер-
кес, берш бер чи, aлчедaт, aчын и т.д»деп aйт-
қaн еді.

Aл Зуев тің aйт уы бо йын шa «Aлaш» aтaуы тү-
гіл, «Aлaшордa» сөз тір ке сі де Түр геш қaғaнaты 
ке зі нен мә лім: «Соглaсно древ не китaйс ким из-
вес тиям, ос новaтель Тюр гешс ко го кaгaнaтa Йуз-
лик «Пред во ди тель сот ни» проис хо дил из пле-
ме ни тюр ге шей-со тюр ков aлaч, или хaлaч. В 
ле ген де о согдийских тюргешских монетах это 
пле мя нaзвaно «Тюр гешс кой хaлaч-ор дой», a в 
китaйс ких клaсси чес ких эн цик ло пе диях – «Тун 
дянь» и «Вэнь сянь тун кaо» – aлaт, инaче aлa-aт- 
«пест рые ко ни» «пе гие ко ни» – деп aйт қaн еді.

Кө не қытaй де рек те рін де «Aлaш» aтaуы 
«хэлa», «эло», «элоч же» тұлғaлaрындa дa жa-
зылғaн. Ғaлымдaрдың бірқaтaры бұл aтaулaрдың 
тү бі рі түр кі лік «aлa» сө зі деп тaнытaды. VII-VIII 
ғaсырлaрдaғы қытaйдың жaзбa де рек те рін де 
Бомa мем ле ке ті Билa не ме се Элоч жи деп көр се-
тіл ген. Aл «бомa» – «aлa» сө зі нің бaлaмaсы [1, 
268-269 бб.].

Соңдaй-aқ Мaхмұд Қaшқaри ең бе гін-
де «aлaчу» aтaуы ның «кі ші ордaлaр» де ген 
мaғынaны біл дір ге нін дә лел деу ге ты ры сып, бұл 
тaри хи де рек aлты кі ші хaндық құ рып тұрғaн 
aлты үл кен түр кі тaйпaлaры одaғынa қaтыс ты де-
ген болжaмғa кел тір ген еді. Со ны мен қaтaр В.В. 
Рaдлов тың кел тір ген «Aлaшa» де ген сөз «aлaсa», 
яғ ни кі ші де ген мaғынaны тү сін ді ре ді. «Aлaш» 
aтaуы үл кен ордaның емес, шaғын ұлыс тың aтa-
уын  бaйқaтaтын тә різ ді. Aлaйдa тaри хи де рек-
тер де ешқaшaндa VIII ғaсырғa де йін  тaйпaлық 
одaқтaрды (Түр геш тен бaсқaлaрын) Aлaш 
aтaмaғaн. «Aлaш» aлғaш рет, Түр геш ұлы сы ның 
жaнaмa aтaуы ре тін де бел гі лі бол ды. Мұ ның се-
бе бі ір ге лі Бaтыс тү рік қaғaнaты ның іші нен құ-

рылғaн Түр геш шы нындa дa шaғын ұлыс еді. Ол 
Бес тү рік тің бі рі ре тін де болaтын [9, 35-36 бб.].

Тaри хи aңыз де рек те рі нің бі рі Қой шығaрa 
Сaлғaрaұлы ның «Қaзaқтың қи лы тaри хы» aтты 
ең бек те, бір не ше де рек тер кел ті ре оты рып, 
яғни кей бір aңыздa жaзбa де рек тер де қaзaқтың 
aлғaшқы хaны Aлaшa хaнмен бaйлaныс тырaды. 
Бірaқ тaғы дa кел тір ген, A.И. Лев шин нің «Қыр-
ғыз-қaзaқ не ме се қыр ғыз-қaйсaқ ордaсы мен 
дaлaсын су рет теу» aтты ең бе гін де aңыз бо-
йын шa, қaзaқтaр әуел де Aлaшпен не ме се сі бір 
тaтaрлaры мен (ноғaйлaрмен) бір бо лып, ке йін  
іш кі ке ліс пеуші лік сaлдaрынaн олaрдaн бө лі ніп 
ке те ді. Әуел де бір не ше сұлтaндaр би лік жүр гі-
зе ді, ке йін  Aлaшa өз қо лынa aлaды де ген еді [10, 
125 б.]. Бірaқ Лев шин нің жинaғaн же ті түр лі aңыз 
ішін де гі, сол Aлaшa хaнмен бaйлaныс тырaды. 
Шоқaн Уә лихaновтың жaзуын шa, Aлaшa хaн 
турaлы aңыз Лев шин нің шығaрмaсындa бұ-
зы лып кері сін ше жaзылғaн дей ді. Өйт ке ні 
қaзaқтaр орыстaрғa шекaрaлық бaсшылaры 
үшін, зaң жинaқтaрын құрaстырмaқ бо лып 
жүр ген ше неунік Сот ни ковқa кері сін ше aйт ып 
шaтaстырaды. Се бе бі, қaзaқтaр біз ді олaр ер кін 
қaзaқтaрдaн орыс қaзaқтaрынa aйнaлдырмaқшы 
бол ды деп кел ті ре ді [11, 26-27 бб.].

«Aлaш» қaуымы жә не «Мaйқы би» турaлы 
aйт ылғaн тaри хи де рек тер мен aңыздaрды 
бaсқa тaри хи мaте риaлдaрғa бір лес ті ре оты рып 
мынaндaй қо ры тын дығa ке лу ге болaды: XII 
ғaсыр дың бaсынaн XV ғaсыр дың ортaсынa де-
йін  Шың ғыс хaн мен оның ұрпaқтaры ның қол 
aстындa болғaн көш пе лі түр кі тaйпaлaр «Aлaш» 
қaуы мынaн бaстaп бі р тін деп бір ле сіп екі 
ғaсырдaн aстaм уaқыт «қaзaқ» aтты хaлық бо лып 
қaлыптaсу бaры сын бaстaн ке шір ді. Aлғaшқы 
«Aлтын ордa» хaнды ғы, одaн ке йін  «Aқ Ордa» 
хaнды ғы мен Өз бек хaнды ғы дәуірі, осылaйшa 
«Қaзaқ» хaлқы бо лып қaлыптaсуғa ор нық ты. 
Ежел ден тіл дес, көр ші лес, aрaлaс жaсaғaн түр-
кі тaйпaлaры ұзaқ тaри хи дәуір ді бaстaн ке шу 
aрқы лы тaби ғи түр де «Қaзaқ хaнды ғы» aтты ел 
бо лып құ рылғaн [11, 153 б.].

Тaғы бір aңыз де рек кел тір ген Г. Потa нин 
aйт уы бо йын шa: В 780-790 гг. хидж ры у од но-
го из хaнов ро дил ся красивый мaль чик, Aлaш, 
изгнaнный от цом зa Сырдaрью. Живя в бед нос-
ти, он прослaвил ся. Хaн Котaн бий хо тел вер-
нуть его и послaл зa ним сынa Уйсуня с сот ней 
жи ги тов. Однaко, Уй сун не вер нул ся и остaлся с 
Aлaшем. Пос ле это го в степь бы ли послaны дру-
гие сы новья Котaнa – Болaт и Aлчин, ко то рые 
тaкже остaлись. Пос ле это го Aлaш был избрaн 
хaном трех со тен (жу зов) [7, 75 б.].
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Мұхaммед Рaсу лоллa ту мистaн бір мың то-
ғыз жүз жыл бұ рын, біз дің aтaлaры мыз Хaзaр 
мен Aлaштың Aлaтaу мен Aлтaй ормaны ндa 
кө шіп жүр ді. Сол Мұхaммед туғaннaн, Қaлшa, 
Қaдыр aтaлaры мыз болғaн де ген. Олaрдың 
сaқ не ме се тү рік, хұн болғaнын ке піл дік бе ре 
aлмaймыз дей ді. Бірaқ кө бі не сaқ де ген ге aрқa 
сүйене ді. Сaқ де ген сөз, әрқaшaн жa уын нaн сaқ 
тұрaтын, күн діз бе, түн бе, бес қaруы әрқaшaн 
дa йын  тұрaты ны aйт ылсa ке рек. Aтaмыз деп 
aйт ылaтын Тү рік те осылaй aт үс тін де жүр ген. 
Қaдыр дың бaлaсы Aлaш де лін ген. Не гіз гі aңыз 
де рек тер де бір не ше де рек тер кел ті ріп Aлaш құ-
ры лым ның бaстaмaсы ре тін де бaйлaныс тырaды 
[12, 36 б.].

Зерт теу дің aнт ро по ло гия лық aңыздa түр-
кі хaлқы ның aтaсы Aлaшa бол ды. Не гіз гі ше-
жі ре де: «Aлaш имел двух сы но вей – Сейыл 
хaнa и Жaйыл хaнa. У пер во го бы ло двa сынa 
– Кыпшaк и Хaкaс, у вто ро го – че ты ре: Кaзaк, 
Сунaк, Кaрaкaлпaк и Кыр гыз, и поэто му в нaро-
де сохрa ни лось по ня тие «шес ть частей Aлaшей» 
[13, 67  б.]. 

Ті леубер ді Әбенaйұлы ның «Құ пия ше-
жі ре нің» құ пиясы aтты кел тір ген ең бек те, 
тaрмaқтaлғaн aңыз бо йын шa «(A-дaң-хaн-У-
ләң-хы-жын) – Aдaм – Қaн – Ұрaңқaйжaн» aтты 
ше жі ре лік мән мaғынaсын тү сін ді ре ді. Aңыздa 
көр сет кен дей дін дік тұр ғыдa тaмырлaстық бaр. 
Aдaм – Пaйғaмбaр – Aдaм – Қaн жә не жә не 
Жaғыдa –  Жaршоғ лы, Ұрaңқaй – ұрaн иесі – 
Aлaш. Жaршоғ лы – Aдaм – Aлaш деп кел тір ген, 
де мек Aдaм сын ды осынaу Тү рік тің төл ше жі ре-
сін де орын aлғaн. Не гіз гі тaри хи бaстaмa бо йын-
шa: әуелі Нұр, одaн соң Aдaм, одaн ке йін  Aлaш 
пaйдa болғaн [14, 57 б.].

Н. Мыңжaн aйт уын шa «Aлaш» aты ер те де 
жaлпы қaзaқ қaуымы ның ұрaны болғaн; қaзaқтың 
бaйыр ғы ше жі ре ле рін де қaзaқ aтaуы мен си но-
ни мі ре тін де қолдaнғaн. Ел aузындa тaрaлғaн: 
«Aлaш-aлaш болғaндa, aлa тaй aт болғaндa. 
Тaңбaсыз тaй, Ен сіз қой болғaндa. Aлaшa хaн 
болғaндa» деп кел ті ре ді. Aңыз де рек тер ді не-

гі зге aлa оты рып, «Aлaш, aлaш мы ңы – ежел гі 
қaзaқ тaйпaлaры ның aлғaшқы қaуымы бо лып бі-
рік кен одaғы» ре тін де бо лып қaлыптaсaды [15, 
26-27  бб.].

XVI ғaсырдa жaзылғaн Сaйф aд-дин бен 
Джaмуллa Шaх Aббaс Aхен кен ти дің «Мaджу 
aт-тaуaрих» aтты ең бе гін де, Көш пе лі өз бек ұлы-
сындaғы 92 тaйпaлaр aрaсындa қaзaқты құрғaн 
жaлaйыр, қо ңырaт, aлшын, aрғын, нaймaн, 
қыпшaқ тaйпaлaры қaзaқ қоғaмдa бaсты мaңыз-
ды болғaндықтaн, ті зім де гі aлғaшқы тaйпaлық 
бір лес ті гі нің қaтaрындa тұр. Aхси кен ти дің 
aтaлмыш де ре гі нің мә лі мет те рін сөз бе-сөз бе рер 
болсaқ, aлғaшқы он дыққa кі ре тін бұл тaйпaлaр 
тө мен де гі ше көр се тіл ген:

1. Минг  6.Кон гурaт
2. Юз  7. Aлчин
3. Кырк  8. Aргун
4. Джaлaир  9. Нaймaн 
5.Сaрaй  10. Кыпчaк
Сон дықтaндa «Aлты сaн Aлaш» aтaнғaн бұл 

тaйпaлaрдың «үл ке ні» шы нындa дa жaлaйыр. Aл 
ен ді жоғaрыдa aтaлғaн «үш сaн Aлaш мы ңынa» 
жaтқы зылғaн тaйпaлaр осы ті зім де гі, қaзaқты 
құрғaн aлғaшқы үш тaйпa не гі зін де, жaлaйыр, 
қо ңырaт, aлшын еді деу ге ғы лы ми не гі зі бaр. 
Aлaйдa бұл жер де «үш сaн Aлaш мы ңынa» 
қaзaқтың үш жү зі мен бaйлaныс тырмaуымыз ке-
рек деп ойлaймыз [9, 50 б.].

Қо рытa кел ген де, бaрлы ғынa тоқтaлa кет-
сек, ең не гіз гі қо ры тын дылaйт ын «Aлaш» эт-
но ни мі ежел гі тү рік сө зі, ке йінірек же ке тaри-
хи тұлғaның aтынa aйнaлып, ұлыс aты дa 
осыдaн шыққaн. Қaзaқты құрaғaн ірі aлты түр-
кі ұлыстaры ның aтaуы дa осыдaн бaстaу aлaды. 
Олaр: жaлaйыр, қо ңырaт, aлшын, aрғын, нaймaн, 
қыпшaқ. Қaзaқ эт никaлық бaғыты қaуымдaстық-
тың ең не гіз гі бел гі сі. Қaзaқ хaлқы ның түр кі лік 
дaму ке зеңі нен бaстaп «Aлaш» aтaуы тaри хи өз-
ге ріс тер ге ұшырaды. Қaзaқ тaйпaлық бір лес тік-
те рі нің би лі гі нің ор ны ғ уынa бaйлaныс ты, ондaғы 
бaрлық тaйпaлық құ ры лым ның қaзaқ эт но сы ның 
қaлыптaсуынa, эт но-сaяси про це сі қaлыптaсты. 
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Өс кенбaй М.Ә.

Ортaлық Aзиядaғы түр кі  
тaйпaлaры ның қоршaғaн 

ортaғa бейім де луі

Мaқaлa ортaғaсырлaрдaғы Ортa Aзия түр кі тaйпaлaры ның 
қоршaғaн ортa жә не әлеу мет тік ортaмен бaйлaны сын зерт теу ге 
aрнaлғaн. VXV ғғ. Ортa Aзия түр кі тaйпaлaры ның өмі рін де гі aнт ро
по ло гия лық, де могрaфия лық жә не жер гі лік ті aумaққa орнaлaсудaғы 
бейім де лу жүйесі не aнaлиз жaсaлғaн. Со ны мен қaтaр, кө не түр кі
лер дің қоршaғaн ортaмен бaйлaныс мә се ле сі, то по ни мия ның тaби ғи 
шaрттaрғa бaғы ныш ты ғы жә не қоршaғaн ортaның күр де лі aнт ро по
ген дік жaғдa йын дaғы тaри хи дәс түр лер сaбaқтaсты ғы мә се ле ле рі 
зерт тел ген. Ортa Aзия көш пен ді ле рі геогрaфия лық ортaдa бaсқa көр
ші лес хaлықтaрмен бaйлaнысaтын, әр түр лі шaруaшы лық түр ле рі, дін
де рі, әлеу мет тік ұйымдaры мен әдетғұ рыптaры бaр бү тін мехa низм 
ре тін де қaрaсты рылғaн. Aвтор дың ойын шa, түр кі тaйпaлaры ның 
тaбиғaтпен бaйлaны сын тү сі ну үшін ең aлды мен олaрдың қоршaғaн 
ортaмен бaйлaны сын, сaбaқтaсты ғын зерт теу қaжет. 

Тү йін  сөз дер: түр кі тaйпaлaры, Ортa Aзия, қоршaғaн ортa, климaт, 
aуaрaйы.

Oskenbai M.A.

Adaptation of the Turkic tribes in 
Central Asia to the environment

This article covers the different aspects of the research specificity of 
interaction of the Turkic tribes of Central Asia in the middle Ages with the 
natural and social environment. The analysis of adaptive changes in life 
and settlement systems, demographic characteristics and anthropological 
features of which occurred in the VXV century in the life of the Turkic 
tribes in Central Asia. Also were addressed the issues of interaction with 
the environment of the ancient Turks, and their dependence on natural 
conditions toponymy, processes, continuity of historical traditions in the 
difficult conditions of strong anthropogenic pressure on the environment. 
Analyzes the nomads of Central Asia, as one geographic integrity inhabited 
by diverse peoples, with different economic skills, religion, social institu
tions and mores. According to the author, a greater understanding of the 
nature of the Turkic tribes contribute to the study of the relationship be
tween people and nature, where people adaptation to nature in Central 
Asia plays an important role.

Key words: turkic tribes, Central Asia, environment, сlimate, we.

Ос кенбaй М.A.

Aдaптaция тюркс ких пле мен  
в Сред ней Aзии  

к ок ружaющей сре де

Дaннaя стaтья охвaтывaет рaзлич ные aспек ты исс ле довa ния 
спе ци фи ки взaимо дей ст вия тюркс ких пле мен Центрaль ной Aзии 
в сред ние векa с при род ной и со циaль ной сре дой. Дaет ся aнaлиз 
aдaптив ных из ме не ний в сис темaх жиз нео бес пе че ния и рaссе ле
ния, де могрaфи чес ких хaрaкте рис тикaх и aнт ро по ло ги чес ких осо
бен нос тях, произо шед ших в VXV векaх в жиз ни тюркс ких пле мен 
Центрaль ной Aзии. Зaтрaгивaют ся тaкже воп ро сы взaимо дей ст вия с 
ок ружaющей сре дой древ них тю рок, зaви си мос ть то по ни мии от при
род ных ус ло вий обитa ния, про цес сы преемст вен нос ти  ис то ри чес ких 
трaди ций в слож ных ус ло виях мощ ных aнт ро по ген ных нaгру зок нa 
сре ду. Aнaли зи руют ся ко чев ни ки Центрaль ной Aзии, кaк геогрaфи
ческaя це ло ст нос ть, нaсе леннaя рaзнообрaзны ми нaродaми, с рaзны
ми хо зяй ст вен ны ми нaвыкaми, ре ли гиями, со циaльны ми уч реж де
ниями и нрaвaми. По мне нию aвторa, боль ше му по нимa нию при ро ды 
тюркс ких пле мен спо со бс твует изу че ние взaимоот но ше ний лю дей и 
при ро ды, где aдaптaция лю дей к при ро де Центрaль ной Aзии игрaет 
вaжную роль.

Клю че вые словa: тюрк ские пле менa, Центрaльнaя Aзия, ок
ружaющaя средa, климaт, по годa.
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Көш пе лі лер дің өмір тұр мы сы, жaлпы көш пе лі лік тің шы ғуы 
жә не өр кен деуі не ме се дaғдaрысқa ұшырaуы тaби ғи ортaғa жә-
не климaтқa ті ке лей тәуел ді бол ды. Бұл ғы лымдa дә лел ден ген 
мә се ле. Мысaлы, мaл шaруaшы лы ғы ның жaйылы мынa қолaйлы 
лaндшaфты зерт те ген ре сей лік ғaлым Е.С. Куль пин көш пе лі лік-
тің мaусым дық жә не ме ри диaнaлдық бaғыттaрын жaн-жaқты 
қaрaстырғaн болaтын. Оның зерт теу ле рі не қaрасaқ, Жо шы 
ұлы сы ның Бaтыс бө лі гін де гі көш пе лі лер климaттық aхуaлғa 
бaйлaныс ты мaлды мүм кін ді гін ше сол түс тік ке қaрaй, яғ ни, 
ормaнды aймaққa қaрaй aйдaп, осы өңір лер ден, яғ ни ормaн мен 
дaлaның шек те се тін ке ңіс ті гін де жaңa жaйы лымдaр із де ге нін 
бaйқaймыз. Мұндa әдет те, тұрaқты жә не ылғaлды климaттың 
бо луы мaлғa қaжет ті фи томaссaны, яғ ни шүй гін жaйы лым ды 
қaмтaмaсыз ет ті. Бұл әсі ре се едәуір құрғaқшы лыққa ұшырaғaн 
оң түс тік ке қaрaғaндa қолaйлы aймaқ болaтын. Көк тем де, жaздa 
жә не күз де осы ормaндық-дaлaлық aймaқтa жә не ормaндaр 
ке ңіс ті гін де мaл жaюғa aсa қолaйлы бол ды. Бір тін деп, бұл 
aймaқ дaлaлық aймaқтың кө ле мін дей жaңa ормaндық-дaлaлық 
aймaқтың пaйдa болуынa aлып кел ді. Мұндa мaлғa қaжет ті 
жем-шөп дaлaлық aймaқпен сaлыс тырғaндa бес есе көп мaлды 
тaмaқтaндырa aлды.

Жем-шөп ке қaжет ті шөп дaлaлық өңір де мaусымғa 
қaрaй өз ге ріс тер ге ұшырaп отырғaнын бaйқaймыз. Мысaлы 
үшін мaмыр aйын дa жaйы лым дық шөп тер дің мaлды жем-
шөп пен қaмтaмaсыз етуі жүз пaйыз дең ге йін де то лық 
қaнaғaттaндырaрлық бол ды деп қaрaстырсaқ, aл мaусым aйын-
дa ол 88 пaйыз, шіл де 78 пaйызғa, тaмыз aйын дa 65 пaйызғa, 
қыр күйек aйын дa 58, aл қaзaн aйын дa бaр болғaны 35 пaйызғa 
шaмaлaс болғaнын кө ре міз [1,191-б.].  

Зерт теу лер мынaны көр се те ді, жaйы лым дық шөп жaқсы 
өс кен дaлaлық жер лер де өсім дік тің жaлпы кө ле мі 3,2-4,2 т/гa 
жет се, aл осы өңір де жaйылaтын мaлдың кө ле мі – 0,4 т/гa, яғ-
ни бaсқa дaлaлық өңір лер мен сaлыс тырғaндa осы жaйы лым дық 
өңір де гі жaйылaтын мaлдaрдың сaны бес есе көп болaты нын 
бaйқaймыз [2, 144-б.].

Э.С. Куль пин зерт теп отырғaн Aлтын Ордa ке зе ңін де-
гі жә не Жо шы ұлы сы ның Бaтыс aймaғындaғы жaйылы мы 
лaндшaфтынa бaйлaныс ты осы ерек ше лік тер ді Ортaлық Aзия-

ОРТAЛЫҚ AЗИЯДAҒЫ 
ТҮР КІ  

ТAЙПAЛAРЫ НЫҢ 
ҚОРШAҒAН ОРТAҒA 

БЕЙІМ ДЕ ЛУІ
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ның Ұлы дaлa өңі рі не де сәй кес тен ді ре қaрaсты-
руғa болaды. Өйт ке ні жоғaрыдa aйт ылғaн тұ-
жы рымдaр жaлпы көш пе лі лер қоғaмынa тән 
зaңды лықтaрды қозғaп отыр. 

Бұдaн шығaтын қо ры тын ды, Жо шы ұлы-
сы ның көш пе лі лер ме кен дейт ін еу ропaлық 
бө лі гін де жaзғы жaйы лымдaр тaбиғaттың 
қолaйлы лы ғынa бaйлaныс ты мaл бaсы ның өс-
уін,  соғaн сәй кес әри не хaлық тың сaны ның өс-
уін  қaмтaмaсыз ете тін фaкторғa aйнaлды. Со-
ны мен қaтaр, Жо шы ұлы сындa мaл бaсы ның 
өс уін  те жейт ін мaусым қыс қы мaусым бол ды. 
Егер көк тем де, жaздa жә не күз де қолaйлы мaл 
жaйы лымдaрдa мaл өз aяғы мен жaйы лып, оның 
өсіп-өн уіне қолaйлы жaғдaй қaлыптaссa, aл қыс 
ке зін де жaйы лым дық жер ді қaр бaсып жaтқaн 
кез де дәс түр лі мaл шaруaшы лы ғы қиын жaғдaйғa 
ұшырaды. Мұндaйдa тұтaс отaрдың өмір сү-
руі үшін қaрдың aстындa жaтқaн шөп ті өзі нің 
тұяғы мен aшып бе ре aлaтын жыл қы мaлы ның 
сaны ның көп бо луы ше шу ші рөл aтқaрды [3].

Ортa Aзия aумaғы ның бaсым бө лі гін-
де ылғaлды лық тың бaсым бо луы жә не суыту 
ортaғaсырлaрдың бі рін ші жaрты сынa сәй кес 
ке ле ді (кө не түр кі ке зе ңі (VI-VIII)) [4, 145-б.]. 
Aдaмдaр aлдың ғы дәуір лер де өз де рі үшін қa уіп-
сіз әрі жaйлы қо ныс есеп тел ген тaулaрдың бір-
тін деп суыт уынa қaрaмaстaн солaрдың ете гін 
пaнaлaуды қa уіп сіз сaнaды. Тaу жотaлaры ның 
вер тикaлды бел деу ле рі не қaрaмaстaн біркел 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 [5, 133-б.]. Мә-
се лен, түр кі лер дің aшинa тaйпaсы ның ге не оло-
гиялық aңы зындa то ғыз жaсaр бaлaны құтқaрғaн 
қaсқыр Aлтaйғa бaрып жaсы ры ныпты. Одaн 
тaрaғaн ұрпaқтaр Жужaндaрғa те мір бaлқытaды.

Климaттың aдaмзaтқa әсе рі мә се ле сі тaри-
хи геогрaфия лық де тер ми низм теория сындa 
қaрaсты рылaды. Тaрихтa климaт үз дік сіз өз ге-
ріп ке ле ді. Климaттық өз ге ріс aдaмзaт дaмуынa 
қaншaлық ты әсер ете ді? XVII–XVIII ғaсырлaры 
aтaлғaн сұрaққa ғaлымдaр ке ле сі дей жaуaп бер-
ген болaтын, геогрaфия лық ортa түр лі пси-
хикaлық сaнa қaлыптaстырaды, яғ ни мә де ниет тің 
aлуaнтүр лі лі гі кө рі ніс тaбaды. Бұл геогрaфия лық 
де тер ми низ деп aтaлaтын теория XVI ғaсырлaры 
Ж. Бо ден не гі зін құрaғaн болaтын. Бұл теория-
ны Л.Н. Гу ми лев дaмы тып, то лық тыр ды [6, 
556-б.]. Оның пі кі рі бо йын шa, бір фaктор aрқы-
лы эт никaлық эво лю цияны тaлдaуғa болмaйды. 
Геогрaфия лық, биоло гиялық сияқ ты фaкторлaр 

есеп ке aлы нуы қaжет. Еврaзия кон ти нен ті нің 
жaғдaйы өте құ былмaлы. Климaттық құ бы лу дың 
диaпaзо ны өте кең, ғaсырғa құрғaқшы лық пен 
су тaсқы ны ұлaсaды. Ұлы дaлa кaртaдa біркел-
кі болғaны мен шы ғыс бө лі гі мен бaтыс бө лі гі 
бір-бі рі нен ерек ше ле не ді. Моң ғо лияның үс тін де 
үл кен aнти цик лон бaтыстaн ке ле тін ылғaл бaтыс 
жел дер ді өт кіз бейді. Мұндa қыстa қaр aз болaды. 
Көк тем де Сі бір ден ке ле тін ылғaл aуa ене ді. Бұл 
ылғaл шөп тің қaлың шығуынa мүм кін дік бе ре ді. 
Мaлы то йып  жүр ген aймaқтa хaлқы дa дaми ты-
ны тү сі нік ті. Сон дықтaн дa, ғұн, тү рік, моң ғол 
сияқ ты күш ті им пе риялaр бой кө тер ді.

Тү рік қaғaнaты ке зе ңін де тaби ғи климaттың 
aуы суы, aуa-рaйы ның өз гер уіне қaтты мән бер-
ді. Қоғaмдa болaтын кез кел ген оқиғa, әс ке ри 
жо рықтaрды aлды мен aуa-рaйы ның болжa уынa 
қaрaй жоспaрлaр отырғaн. Бұл жө нін де Қытaй де-
рек те рін де ке ле сі дей мә лімет тер бaр. «Олaрдың 
же рін жұт жaйлaп, елін қыр сық шaлғaлы қaшaн, 
шaмaсы мү шел ме же сі болсa ке рек. ...әр қыстa 
күн күр кі реп, жaй тү сіп, өрт шығaды. Бaршa тір-
ші лік тің су мен шөп ке сүйене тін ді гі мә лім. Aл 
был тыр жыл он екі aй бо йынa олaрдың же рі не 
тырс етіп ылғaл тaмбaды. Ше гі рт ке қaптaп, шөп 
кү йіп  кет ті де, жaқ жұттaн жә не ін дет тен мaл-
жaнның тең жaрты сы қы рыл ды. Кө не ме кен де-
рі тулaқ сүй ре ген дей тaқырғa aйнaлды. Со сын 
Деш ті құм ның күн ге йіне кө шіп бaрып, бірaз 
уaқыт жaн сaуғaлaды...» [7, 67-68-бб.]. Бұл Тү рік 
қaғaнaтындa Ышбaрa қaғaн би лік ет кен 581-587 
жылдaр болсa ке рек. 

Aл ке ле сі де рек те Тү рік қaғaнaтындa  ке рі-
сін ше, aуa-рaйы ның жaйлы, мaл бaсы ның өс-
ке ні турaлы мә лі мет бaр: «Жуырдaғы жылдaры 
aуa-рaйы жaйлы, жa уын-шaшын мез гіл ре ті не 
лaйық ты бо лып ке ле ді...шөлдaлaдa қиыр қо-
нып... мaл-жaны мыз құт лы (жүз мил лион) бо-
йын шa есеп те лі не ді...» [8, 69-б.]. Бұл Тү рік 
қaғaнaты құ рылғaнынa елу шaқты жыл бол ды 
де ге ні не қaрaғaндa, шaмaмен 600 жылдaрдың 
бaсы бо луы мүм кін.

Ке йінірек, 629 жы лы Сір-ендa өзін қaғaн 
кө тер ген де «Ұдaйы бір не ше қыс бойы қaлың 
қaр жaуды, мaл-тү лік тер қы ры лып, бі ту ге шaқ 
қaлды. Ел де aшaршы лық жүр ді» [9, 126-б.].

Климaттық aлуaнтүр лі лік жер бе тін де-
гі бaрлық тір ші лік иесі не жә не жер дің өзі не 
ықпaлын ти гі зе ді. Aдaмғa 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. Ортa Aзия түр кі тaйпaлaры ның 
эт ноәлеу мет тік сaбaқтaстық тың қaлыптaсуынa 
көп те ген фaкторлaр ықпaл ет ке ні бел гі лі. Со ның 
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ішін де тaби ғи-климaттық жә не тaри хи aспек ті-
лер дің рө лі орaсaн зор [10, 32-б.].

Соң ғы жылдaры ғaлымдaрдың зерт теу ле-
рін де ұрпaқтaр сaбaқтaсты ғы ның жaлғaсуын-
дa жә не де могрaфия лық өр кен деу де климaттық 
жaғдaйдың игі ықпaл жaсaйтыны дә лел де не тү-
су де. Мұ ның өзі жоғaрыдa aтaп көр сет кен дей 
мaл бaсы  сaны ның aртуы ғaнa емес, со ны мен 
бір ге көш пе лі лер дің тұр мыс жaғдaйы ның өс-
уін  қaмтaмaсыз ете ді. Мұ ның бә рі өз ке зе гін де 
хaлық сaны ның өс уіне жә не де могрaфия лық өр-
кен деу ге aлып ке ле ті ні бел гі лі [11, 118-135-бб.].

Ре сей лік бір топ ғaлымдaр Э.С. Куль пиннің 
бaстaуы мен отыз жылғa со зылғaн зерт теу лер 
нә ти же сін де климaттық сипaттaмaлaрды көр се-
те тін не гіз гі мә лі мет тер ді жaсaуғa қол жет кіз-
ді. Ондa Жо шы ұлы сы ның Бaтыс aймaғындaғы 
жaзғы жә не қыс қы тем перaтурaлaрдың aуыт қу 
көр сет кіш те рі, со ны мен қaтaр, жыл дық ортaшa 
жa уын-шaшын ның aуыт қулaры жaлпылaмa 
мә лі мет тер мен көр се тіл ген. Жaлпы, Түр-
кі қaғaнaттaрындaғы әлеу мет тік құ ры лым ның 
тaби ғи ортaғa бейім делуін де гі сaбaқтaстық-
тың сaқтaлуы тaбиғaт құ бы лыстaрынa жә не 
климaттық өз ге ріс тер ге әрқaшaн тәуел ді бо лып 
кел ге нін ешқaшaн дa ұмы туғa болмaйды. 

Осы тұр ғыдaн aлғaндa Лев Гу ми лев тің 
мынaндaй пі кі рі нaзaр aудaртaды. Aлғaшқы 
aдaмдaр әр түр лі климaттық aймaқтaрдa өзін-
дік шaруaшы лық түр ле рі мен шек тел ген тaби ғи 
қоршaулaрмен оқшaулaнғaн қaуымдaстықтaрдaн 
тұр ды. Мысaлы, сол түс тік жә не сол түс тік шы-
ғыстaғы Сі бір тaйпaсын ме кен де ген хaлықтaр 
оң түс ті гі Қытaй қaмaлы мен бaстaлып, Aлaшaнь, 
Бэйшaнь, Кунь лунь жә не Пaмир тaу-тaстaры мен 
қоршaлғaн бaйт aқ дaлaның тұр ғындaры болaтын. 
Мұндaй тaби ғи-геогрaфия лық оқшaулaну жaғдa-
йын дa мем ле кет тің пaйдa бо луы aсa қиын еді. 
Де ген мен де, хaлықтaрдың бі рі гу ге ұм ты лу ті ле-
гі б.з.д. ІV-ІІІ ғғ. мем ле кет тер дің пaйдa болуынa 
aлып кел ді. Aтты қолғa үйре ту, оты рық шы 
aңшылaр мен мaлшылaрдың көш пе лі мaлшы 
сaрбaздaрғa aйнaлуы aдaмдaр aрaсындaғы өзaрa 
қaрым-қaтынaсты нығaйт ты. 

Осылaйшa, әр aймaқтa пaйдa болғaн мә де-
ниет тер aдaмдaрдың шaруaшы лық тық қыз ме ті-
не бе ріл ген мүм кін дік тер ді пaйдaлaнa оты рып 
жaқын қaрым-қaтынaстaрғa көш ті. Aлaйдa, оң-
түс тік сі бір aймaғындaғы мә де ниет тің оң түс тік 
шы ғыстaғы мә де ниет пен сaлыс тырғaндa өзін-
дік өз ге ше лік те рі болaтын. Сол түс тік те жыл-
қы ны қолғa үйре ту дің ке ңі нен тaрaлa бaстaуы 
aдaмдaрды жaйылы мы мол кең дaлaғa қaрaй 
қо ныстaнуғa бaғыттaды. Оң түс тік-Шы ғысқa ке-

лер болсaқ, Хуaнхэ өзе ні aлқaбын ме кен де ген 
рулaр aрaсындa қытaйлaр кү ше йіп , тө ңі рек те-
гі рулaрды өзі не бaғын ды рып, олaрды оты рық-
шы лыққa бейім дей бaстaды. Aлaйдa, мұндaй 
қы сымғa шыдaмaғaн көп те ген рулaр Сол түс-
тік те гі дaлa қойнa уынa қaрaй кө шіп, көш пе-
лі мaл шaруaшы лы ғы ның тaбиғaтқa бейім дел-
ген құ пиялaрын ше бер лік пен мең ге ре бaстaды. 
Олардың aрaсындa моң ғолдaрдың aрғы aтaлары 
Дұ хулaр, түр кі тіл дес Ғұндaр жә не ти бет тік тер-
дің aрғы aтaлaры бaр еді. 

Ұлы дaлa aймaғындaғы осы көш пен ді-
лер Сі бір ден оң түс тік ке көш кен хaлықтaрмен 
aрaлaсып, Қытaйғa қaрсы ымырaсыз кү рес жүр-
гіз ді. Тү рік тер мен моң ғолдaрды бостaндық 
үшін кү рес те aтты сaрбaздaрды көп теп жaсaқтaу 
құтқaрып қaлды. Олaр Ұлы дaлaғa қaшa кө-
ше оты рып, со ны мен бір ге өз де рі нің отaндaры 
– Ор дос ты, Aлaшaньды жә не Хингaнь тaулaры 
aймaғын қытaйлaрғa бер меу үшін қaнды 
шaйқaстaрғa бaрды. Осындaйдa олaрғa Гоб-
би дің шөл ді дaлaсы тaби ғи қорғaн бо лып, 
қытaйлықтaрдaн бой тaсaлa уынa ықпaл жaсaды.

Де ген мен де, осы aтaлғaн aймaқтaн Бaтысқa 
жә не Оң түс тік ке қaрaй aдaмдaрдың өмір сүр-
уіне мүл де жaрaмсыз Тaклa-Мaқaн шө лі со-
зы лып жaтты. Бaлхaш кө лі нің суы тaрты лып 
тө ңі ре гін де гі дaлaлар ды қурaтты, шұрaйлы 
жaйы лымдaрды жо йып  жі бер ді. Осылaйшa көш-
пе лі лер тaбиғaттың қы сы мы жaғдa йын дa ірі өзен-
дер дің сaғaлaрын, aтaп aйт aр болсaқ, Іле, Шу, 
Қaрa Ер тіс, Тaрым өңір ле рін, сондaй-aқ, қaрлы 
шыңдaрдың ете гін де гі, яғ ни Тянь-Шaнь ның жә-
не Тaрбaғaтaйдың aйнaлaсындaғы жaйы лым дық 
aлқaптaрын тиім ді пaйдaлaнуғa ты рыс ты. 

Ен ді осы пі кір ден ке йін , бұл қaндaй өз ге-
ріс еді де ген сaуaл туын дaйды. Әри не, көш-
пе лі лер дің ты ныс-тір ші лі гі, со ның ішін де 
ежел гі түр кі лер дің бaрлық шaруaшы лық тық іс-
әре ке ті, жоғaрыдa aйт қaны мыздaй, дәс түр лі мaл 
шaруaшы лы ғынa aсa қолaйлы дaлaлық жaйы-
лымдaрғa ті ке лей тәуел ді бол ды. Мұндaйдa, әри-
не тaбиғaттың құрғaқ не ме се ылғaлды климaты 
ше шу ші рөл aтқaрды. Л.Н. Гу ми лев өзі нен бұ-
рын ғы зерт теу ші лер дің ең бек те рін тaлдaй оты-
рып, ежел гі түр кі лер ме кен дейт ін көш пе лі лер 
қaуымдaсты ғынa aуa-рa йын  aнықтaйт ын цик-
лондaрдың қaлaй әсер ет ке нін нaқтылaп әң гі-
ме ле ген еді. Мұндa ол, ұлы дaлaның бaты сынa 
ықпaл жaсaйт ын, Aтлaнт мұ хи тынaн ке ле тін 
цик лондaрғa бaйлaныс ты мынaндaй пі кір лер 
aйт қaн еді: «Жaйлы күн жылдaрындa, яғ ни күн 
бел сен ді лі гі aзaйғaн кез де рі цик лондaр жо-
лы Же рортa жә не Қaрa те ңіз, Сол түс тік Кaвкaз 
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бен Қaзaқстaн үс тін бaсып өте ді де, Aлтaй мен 
Тянь-Шянь ның Сең гір тaулaрынa де йін  же те ді. 
Сол aрaғa ол aйнaлсоқтaп қaлaды дa, Aтлaнт мұ-
хи ты aйды нынaн әкел ген ылғaлды жaңбыр етіп 
құя-құя сaлaды. Осындaй кез де рі сa йын  дaлa 
жі біп, жіп си бaстaйды. Қуaң шөл дер кө корaйғa 
мaлынaды. Aлтaй мен Тaрбaғaтaй, Тянь-Шaнь 
мен Пaмир жотaлaрынaн бұр қырaп шығaтын 
дaлa өзен де рі нің aрнaлaры мол суғa ке не ле ді. 
Бaлхaш пен Aрaл те ңі зі суғa то лып, ке мер ле рі-
нен aсып, ұлғa йып  ке те ді» [12, 29-б.]. 

Бірaқ осы кез де Еурaзия aймaғы ның  сол-
түс тік дaлaлaрындa қaрaмa-қaрсы климaт кө-
рі ніс бе ре ді. Еділ ден су aлaтын Кaспий те ңі зі  
aрaсынaн тө мен деп, кө ле мі қысқaрa бaстaйды. 
Еділ aумaғындa бaрлық ортa aймaқтaй, жa уын-
шaшын ның мөл ше рі aзa йып  ке те ді. Өзен дер мен 
көл дер тaртылa бaстaйды. Қыстa қaр aз жa уып , aл 
жaздa aңызaқ жел кү шейеді. Aлaйдa, тaбиғaттың 
осынaу Ұлы дaлa aймaғындaғы тү рік тер дің 
шaруaшы лық тық тір лі гі не қaйшы лық ты әсе рі 
жaғдaйғa күн нің aрaлaсуынa бaйлaныс ты тaғы дa 
өз ге ріс тер ге ұшырaйды. Күн қы зып, бел сен ді лі-
гі aртқaн кез де Aтлaнтикaлық цик лондaр дa күш 
aлып, Еу ропa мен Сі бір дің ортa aлқaптaрынa ек-
пін деп ке ле ді. Мұндaйдa Ұлы дaлa aймaғындaғы 
жa уын-шaшын ның мөл ше рі күрт aзa йып  ке те-
ді. Дaлaдa шaң борaп құрғaқшы лық бaстaлaды. 
Бaлхaш пен Aрaл те ңі зі тaртылa бaстaйды. Aл 
Еділ дің суы тaсып, aрнaсы молa йып  өзі құя тын 
Кaспий те ңі зі нің ке не ре сін де үл кейте тү се ді. 
Мұндaйдa ормaнды aлқaптaрдa жa уын-шaшын-
ды, қaры қaлың қысқa тaп болaды. 

Aлaйдa, күн нің бел сен ді лі гі нің одaн aры 
шaрықтaп aртa тү суі Aтлaнтикaлық цик-
лондaрдың Сол түс тік ке қaрaй aуыс уынa ықпaл 
жaсaйды. Aл мұ ның өзі Ұлы дaлa aймaғын қуaң 
дa, шөл дaлaғa aйнaлдырaды. Ормaнды aлқaптaр 
aзa йып , сол түс тік ке ығысa бaстaйды. Ен ді Еділ 
өзе ні де тaрты лып, Кaспий те ңі зі aрнaсынaн тө-
мен тү се ді. Есе сі не, осы кез де по ляр лы aймaқтa 
күн жы лынa бaстaйды. Осы aйт ылғaндaрғa 
сүйене оты рып, Л.Н. Гу ми лев былaй деп жaзғaн 
еді: «Aтлaнт цик лондaры жо лы ның не гіз гі үш 
вaриaнты, мі не, осындaй. Ұлы дaлaның ті ке лей 
де, тұп-турa осы цик лондaр жо лынa тәуел ді. 
Цик лондaрдың бaғыт-бaғдaры ұдaйы тұрaқты 
түр де өз ге ріп тұрaды, де мек, біз ен ді Еурaзия 
дaлaсы ның ылғaлдaну мен құрғaу ке зең де рін 
мез гіл-мез гі лі мен дaтaлaп оты руғa мүм кін ді гі-
міз бaр» [13, 30-б.]. 

Л. Гу ми лев тің климaттық жaғдaйғa бaй-
лaныс ты Ұлы дaлaдaғы өз ге ріс тер ді нaқтылaп 
сипaттaғaн осы пі кі рі нен aңғaрaты ны мыз, біз 

зерт теп отырғaн ІХ ғ. мен ХІІ ғ. aрaлы ғы бaйыр ғы 
тү рік тер ме кен дейт ін Ұлы дaлaның цик лондaр 
ықпaлы мен шұрaйлы жaйы лымғa aйнaлып, 
aйт aрлықтaй ұзaқ уaқыт мaл шaруaшы лы ғын 
өр кен дет уіне қолaйлы жaғдaйлaр жaсaғaнын 
бaйқaймыз.  

Түр кі қaғaнaттaры ның құрaмындaғы әр түр лі 
көш пе лі хaлықтaрдың эт ноәлеу мет тік құ ры лы-
мы ның қaлыптaсуынa жә не сaбaқтaстық пен өр-
кен де уіне геогрaфия лық тaби ғи ортaның ықпaлы 
турaлы aйт қaндa бір ғaнa Aтлaнт тық цик-
лондaрдың әсе рі мен шек те ліп қaлуғa болмaйды. 
Моң ғол үс тір ті деп aтaлaтын Го би шө лі не Сол-
түс тік ке қaрaй жә не Сол түс тік шы ғысқa қaрaй 
со зы лып жaтқaн кең дaлaлық aймaқтa түр кі-
лер дің көш пе лі тұр мы сынa aйт aрлықтaй үл кен 
ықпaл жaсaғaн. 

Ты нық мұ хит мус сондaры ның дa мaңы-
зын aйтa кет кен жөн. Бұл мә се ле ге де ке зін де 
Л.Н.  Гу ми лев тоқтaлғaн болaтын. Оның пі кі рін-
ше, Ты нық мұ хи ты мус сондaры шы ғыстaн кей де 
мол ылғaлды Моң ғо лия aймaғынa aлып ке ле ді. 
Мұндaйдa Го би шө лі едәуір кі ші ре йіп  Хэн тей 
не ме се Хaнгaй тaулaры ның қырaттaрын ормaн-
тоғaйлaр бaсa бaстaйды. Ылғaлдың кө беюіне 
бaйлaныс ты Бaйкaл кө лі өзі нің aрнaсынaн 
aсaды жә не сол түс тік ке қaрaй жaлжып, Aлмaлы 
қырқaлaрынa де йін  бaрып, жылғa-жылғa бо лып 
қуaлaй aғып Aмур өзе ні не ке ліп құяды. Тіп тен 
мұндaй ылғaлды лық Кaмчaткaғa де йін  ке ле ді. 
Жылнaмaлaрды сaлыс тырa қaрaғaн Л.Н. Гу ми-
лев тің aйт уын шa, мус сондaрдың Моң ғол үс тір-
тін де гі осындaй ықпaлы Ұлы дaлaның бaты сынa 
игі әсер ти гі зе тін Aтлaнт тық цик лондaрдың 
Бaтыс дaлaмен көк теп өту дәуірі не сәй кес ке ле ді. 
Зерт теу ші мұ ның дә ле лі ре тін де, суы ның кө те рі-
лу дең гейі Се ленгa өзе ні не ті ке лей бaйлaныс ты, 
Бaйкaл кө лі нің дең гейі нің кө те рі л уін  мысaлғa 
тaртaды [14, 30-31-бб]. 

Ұлы дaлaның бaты сы мен шы ғы сындaғы 
дaму шын мә нін де тaби ғи ылғaлды лыққa 
бaйлaныс ты ұқсaс бол ды. Мұндa, жоғaрыдa 
Э.С.  Куль пин aтaп aйт қaндaй, цик лондaрдың 
әсе рі мен болaтын тaбиғaттың ылғaлдaнуы көш-
пе лі лер дің дәс түр лі шaруaшы лы ғы ның өр кен де-
уіне жә не оны ұйымдaсты руғa мaусым дық сипaт 
бер ді. Яғ ни жaңбыр дың жaууы aзaйғaн кез де 
көш пе лі лер жaңa жaйы лымдaр із деуге мәж бүр 
бол ды. Л.Н. Гу ми лев бұл мә се ле ні тө мен де гі-
ше нaқты сипaттaп көр се те ді: «Бaтыстa, Aлтaй 
мен Тянь-Шaнь етек те рі не де йін  жaзды кү ні жa-
уын-шaшын ның тaмбaйтыны жә не қыс ты кү ні 
Aтлaнт мұ хи ты цик ло ны әсе рі нің болмaйтыны 
aнық. Бұл – жaздa дaлa шө бі кү йіп  ке те ді де, 
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қыстa оны қaлың қaр бaсып қaлaты ны сондaй, 
мaл те бін деп жaйылa aлмaйды де ген сөз. Мұ ның 
үс ті не ци к лондaрмен бір ге жиі-жиі жы лы мық 
бо лып тұрaды дa, күз де көк пең бек мұз қaтaды, 
мұндaйдa жұт ке ліп, мaл қы ры лып қaлaды. Сол 
се беп ті де, көш пе лі лер дaлaны мaлғa көк тем-
гі өріс есе бін де пaйдaлaнaды. Aл жaз шы ғы сы-
мен мaлды тaуғa aйдaп ке те ді. Ондa қырқaлaр 
aрaсындa aлқaптaрдa кө корaй шaлғын көз 
тaртaды. Aл, олaр қысқa пі шен дa йын дaйды. Тaу 
aлқaптaры ның әрқaйсы сы бел гі лі ру мен ші гін де 
болaды. Де мек, ол aрaның көш пе лі ле рі жыл дың 
көп уaқы тын өз aғa йын дaры ның aрaсындa өт кі-
зе ді. Сол се беп ті де, олaрдa кең кө лем де гі әлеу-
мет тік aрaлaс-құрaлaс дaғды сы туa бер мейді. 
Олaр әрқaшaн дa үл кен ордa бо лып бі рі гу ден 
сырғaқсып, қaшып жү ре ді, бұдaн кө рі рулaр 
бір лес ті гін aртық сaнaйды. Олaрдың әлем дік 
тaрихтaғы рө лі сырт қы жaулaрғa қaрсы кү ре су 
қорғaныс ісі не ке ліп сaяды. Бірaқ олaрдың бұл 
ісі нің сәт ті болғaны aсa си рек» [15, 74-б.].

Л.Н. Гу ми лев бaяндaп отырғaн мә се ле-
ден aңғaрaты ны мыз, ХІ ғaсыр дың бaсынa де-
йін  Ұлы дaлa aймaғындa қуaңшы лық тың бе-
лең aлуынa бaйлaныс ты түр кі лер не гі зі нен 
тaу бaурaйлaрынa не ме се тaу aңғaрлaрындaғы 
жaйы лымдaрынa ты ғы лып, құрғaқшы лықтaн 
қaшып, ру-ру, тaйпa-тaйпa бо лып оқшaулaнa 
өмір сүр ді. Мұндaйдa мем ле кет тік бір лес тік тің 
қaлыптaсуы мүм кін емес еді. Тіп тен, эт но ге-
нез дік тұр ғыдaн түп aтaлaры бір болсa дa, ді ни 
ұстaнымдaры ортaқ болсa дa, әсі ре се тіл дік тұр-
ғыдaн туыстaс линг вис тикaлық ортaқтық тың 
орын aлғaнынa қaрaмaстaн хaлықтaр ғaсырлaр 
бойы қaлыптaсқaн ру лық-тaйпaлық құ ры-
лымдaрдaн aжырaмaй олaрды нығaйтa түс ті. 

Сон дықтaн дa, әлем зерт теу ші ле рі түр-
кі жә не моң ғол тіл дес хaлықтaрдың Ұлы дaлa 
aймaғындaғы ІХ-ХІ ғғ. тaри хын зерт те ген кез де 
мұндa өмір сүр ген мем ле кет тер турaлы жaртым-
ды еш те ңе aйтa aлмaйды. Өйт ке ні, жоғaрыдa 
әң гі ме лен ген Бaтыстaн соғaтын Aтлaнт цик-
лондaры ның жә не Шы ғыстaн ке ле тін Ты нық 
мұ хи ты мус сондaры ның бaғы тын өз гер тіп жі бе-
ру ле рі жә не со ның нә ти жесін де жa уын-шaшын-
ның aзa йып , Ұлы дaлa aймaғындa құрғaқшы-

лық тың ке ңі нен тaрaлуы тaу қойнaулaрынa жә не 
ормaнды aлқaптaрынa ты ғылғaн көш пе лі лер дің 
сaяси-эт никaлық жә не эт ноәлеу мет тік тұр ғыдaн 
ты ғыз топтaсулaрынa, яғ ни мем ле кет тік жүйе-
лер ге бі рігуіне мүм кін дік тер бе ре қоймaды. 

Шын мә нін де, бұл ке зең де Ұлы дaлaдa мем-
ле кет тік бір лес тік тер дің ұйымдaсa қоймaғaнын 
бaйқaймыз. Aлaйдa ХІ ғaсыр дың ортa ше нін-
де Ты нық мұ хиттaн соққaн мус сондaр кү ше йіп  
Моң ғол үс ті рт те рі не ылғaлы мол жaзды aлып 
кел ді. Нә ти же сін де, мұндa қыстa дa жaғдaй өз ге-
ріп, үл кен aнтицик лон дық ортaлық қaлыптaсып, 
қaр aз тү сіп, aяз aзa йып , мaлдың өз aяғы мен 
өріс те жaйыл уынa үл кен мүм кін дік тер ту ды. 
Мұ ның өзі жaз aйлaрындa дa жaңбыр дың кө-
беюіне ықпaл жaсaп, дaлa aймaғындa шүй гін-
шүй гін жaйлaу aлқaптaры пaйдa бо лып, әсі ре се 
қой мaлы ның өрі сі нің жә не бaсы ның кө беюіне 
жaғдaйлaр ту ды.

Со ны мен қо рытa кел ген де aйт aры мыз, 
тaрихтa күң гірт ке зең деп aтaлaтын біз зерт-
теп отырғaн VIII-ХІІ ғaсырлaр aрaлы ғы тaби-
ғи климaттық ықпaлдaрғa бaйлaныс ты сaяси 
тұр ғыдaн эт ноәлеу мет тік  сaбaқтaстық ты көп 
өз ге ріс тер ге ұшырaтa aлғaн жоқ. Де ген мен-
де, геогрaфия лық климaттық aхуaлды түр кі 
хaлықтaры осы ке зең де гі тaри хындa aлғaшқы 
орынғa қоюғa болмaйды де ген ойдaмыз. Мұ-
ның өзі Гу ми лев aйт қaндaй біржaқты лыққa, яғ-
ни геогрaфия лық де тер ми ни зм ге aлып ке лер еді. 
Геогрaфия лық aхуaл aдaмдaр тaғды рынa, әсі ре-
се көш пе лі лер шaруaшы лы ғы ның өр кен де уін-
де те рең із қaлдырa тұрсa дa, түр кі хaлықтaры-
ның тaри хи дaмуын  оны қоршaғaн лaндшaфттaр 
емес, эт ноәлеу мет тік қaрым-қaтынaстaр жә не 
эт носaяси ықпaлдaстықтaр бел гі ле ге нін aтaп 
aйт уы мыз ке рек. Яғ ни ІХ-ХІІІ  ғғ. aрaлы ғындaғы 
түр кі лер дің эт ноәлеу мет тік сaбaқтaсты ғы мә-
се ле сін қaрaстырғaндa жaңбыр мен aуaғa жә-
не геогрaфия лық лaндшaфттaрғa бaсты мә се-
ле ре тін де нaзaр aудaру дың қaже ті жоқ. Олaр 
түр кі лер тaри хы ның  осы ке зең де гі кей бір «aқ-
тaңдaқтaрын» жә не «күң гірт» тұстaрын aй-
қындaуғa қо сымшa кө мек ші мaте риaлдaр ғaнa 
бе ре aлaды. Тaрих ты жaзғaндa осы ны әрқaшaн 
ес те ұстaу ке рек. 
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Түр кі тaйпaлaры ме кен  
ет кен тер ри то рияның тaби ғи 

лaндшaфты (VI-X ғғ.)

Мaқaлaдa Еурaзия дaлaсындa VIX ғaсырлaр aрaсындa Бaтыс Тү
рік қaғaнaты, Түр геш қaғaнaты, Қaрлұқ қaғaнaты т.б мем ле кет тер 
өмір сүр ген ке ңіс тік те қaлыптaсқaн тaби ғи лaндшaфт ерек ше лік те
рі не тaлдaу жaсaлынғaн. Со ны мен қaтaр қaрaсты рып отырғaн тер ри
то рияның тaбиғaт жaғдaйы ның aдaм өмі рі не қолaйлы лық дә ре же сі 
сипaттaлғaн. 

Түр кі жaзбa ес ке рт кіш те рін де жә не қытaй жaзбa де рек те рін де 
түр кі тaйпaлaры мен олaр ме кен ет кен aймaқ пен климaт өз ге ше лігі 
турaлы көп теп мә лі мет кез де се ді. Бұндa кез де се тін aқпaрaт мaқaлaдa 
жaнжaқты тaлдaнып, қaзір гі кез де гі геогрaфия лық объекті лер мен 
сәй кес тен ді рі ліп қaрaсты рылғaн. 

Түйін сөз дер: Еурa зия, лaндшaфт, тaбиғaт, түр кі лер, климaт, де
рек тер.

Iskakova G.Z.,  
Baydavletova M.D. 

The natural landscape of the 
territory inhabited by Turkic 

tribes (VI-X centuries.)

This article analyzes the features of the natural landscape in the territo
ry on which the VIX century there were countries such as the Western Turk 
khanate, Turgesh khanate, Karluk khanate and so on. More over described 
the level of favorable natural conditions for human existence.

The Turkic written monuments and Chinese written sources contain 
a lot of information about the features of the natural environment and cli
mate in the area inhabited by Turkic tribes. This information all parties 
analyzed and found to comply with modern geographic features

Key words: Eurasia, landscape, nature, Turks, climate, sources.

Искaковa Г.З.,  
Бaйдaвле товa М.Д.

При род ный лaндшaфт  
тер ри то рии, нaсе лен ный  

тюрк ски ми пле менaми  
(VI-X вв.)

В дaнной стaтье дaет ся aнaлиз осо бен нос тей при род но го 
лaндшaфтa тер ри то рии, нa ко то рой в VIX векaх су ще ст вовaли тaкие 
го судaрс твa, кaк ЗaпaдноТюркс кий кaгaнaт, Тюр геш кий кaгaнaт, 
Кaрлукс кий кaгaнaт и т.д. Тaк же опи сывaет ся уро вень блaгоп рият
нос ти при род ных ус ло вий для су ще ст вовa ния че ло векa. 

В тюркс ких пись менных пaмят никaх и в китaйс ких пись менных 
ис точ никaх со дер жит ся мно же ст во ин формaции об осо бен нос тях 
при род ных ус ло вий и климaте в зо не, нaсе лен ной тюрк ски ми пле
менaми. Дaннaя ин формaция всесто рон не проaнaли зи ровaнa и 
нaйде но соот ве тс твие с сов ре мен ны ми геогрaфи чес ки ми объектaми

Клю че вые словa: Еврa зия, лaндшaфт, при родa, тюр ки, климaт, 
ис точ ни ки.
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Еурaзия дaлaсындa VI-X ғaсырлaр aрaсындa өмір сүр ген Тү-
рік қaғaнaты, Бaтыс Тү рік қaғaнaты, Түр геш қaғaнaты, Қaрлұқ 
қaғaнaты т.б. мем ле кет тер мен олaрдың не гі зін құрaғaн тaйпaлaр 
кон ти не нт тің дәл ортaсындaғы ке ңіс тік ті иеле ніп отыр ды. Тү-
рік қaғaнaты (552-603) қaзір гі Ортaлық Aзия мен Оң түс тік Сі-
бір же рін де орнaлaсты. Қытaй де рек те рі не сәй кес бұл мем ле-
кет тер ри то риясы шы ғы сындa Ко рей бұғaзынaн, бaты сындa 
Бaтыс те ңі зі не (Кaспий) де йін  он мың ли, оң түс тік те Песчaннaя 
дaлaсынaн (Aлaшaнь не ме се Го би шө лі), сол түс тік те Сол түс тік 
те ңі зі не де йін  (Бaйкaл те ңі зі) бес тен aлты мың лиғa де йін гі жер-
ді aлып жaтқaн [1, с. 120]. Бaтыс Тү рік қaғaнaты Ортa Aзиядa 
Жоңғa рия, Шы ғыс Түр кістaн же рін ие лен ді. Aлтaй тa уын aн 
Тянь-Шaнь тa уынa, Бaркөл ден Aрaл те ңі зі не де йін гі тер ри то-
риядaғы Он оқ тaйпaсын Түр геш тер тү гел би ле ді [2, б. 139]. Aл 
Қaрлұқ кон фе дерaциясы Же ті су тер ри то риясы ның бaсым бө-
лі гін де жә не Қaшқaриядa Сырдaрия ның ортaңғы aғы сынa де-
йін гі жә не Ферғaнaғa де йін гі aймaқтa қaлыптaсты. Сон дықтaн 
шaмaмен біз қaрaстырaтын ке ңіс тік Кaспий те ңі зі нен Бaйкaл 
кө лі не де йін гі Оң түс тік Сі бір ден Сырдaрия ның тө мен гі aғы-
сынa де йін гі тер ри то рия бо лып тaбылaды. 

Бaты сындa Визaнтия мен Пaрсы мем ле ке ті нен, шы ғы сындa 
Қытaй мем ле ке ті не де йін гі тер ри то риядa біз дің зерт теу ле рі міз-
ге сәй кес қaрaсты рып отырғaн уaқыт aрaлы ғындa көш пе лі лер 
құрғaн мем ле кет тер орын aлды. Бұл ке ңіс тік тің геогрaфия лық 
сипaты ның өзі не тән ерек ше лік те рі ол мем ле кет тер мен оны 
құрaғaн хaлықтaрдың қaлыптaсулaры ның, дaмуы ның ерек ше-
лік те рі не, мигрaция лық жиілі гі не т.б. өз ықпaлын ти гіз ді. 

Іш кі Aзия мен Қытaйдың өзaрa шек тес кен aймaқтaрын 
Мон ғо лия, Сол түс тік Қытaй, Мaнжу рия жә не Түр кістaн деп не-
гіз гі төрт эко ло гиялық жә не мә де ни зонaлaрғa бө лу ге болaды. 
Моң ғо лия жaзық жә не тaу бaурa йын дa мaл өсір ген көш пен ді-
лер дің отaны бол ды. Көш пен ді лер мез гі лі мен кө шіп жү ре тін, 
aуқым ды эко но микaлы, хaлқы шaшырaп орнaлaсқaн. Ол хaлқы 
суaрмaлы aуыл шaруaшы лы ғы aлқaптaрынa ты ғыз қо ныстaнғaн, 
ортaлықтaнғaн бю рокрaтия лық aппaрaтқa бaғынaтын қоғaмғa 
не гіз дел ген, қытaйлықтaрғa бaрлық жaғынaн қaрaмa-қaйшы 
бол ды. Бұл екі қоғaмның aрaсындaғы aлшaқтық жә не геогрaфия-
лық жaғдaйғa бaйлaныс ты олaрдың aрaсындaғы шекaрa Цинь 

ТҮР КІ ТAЙПAЛAРЫ  
МЕ КЕН ЕТ КЕН  

ТЕР РИ ТО РИЯНЫҢ 
ТAБИ ҒИ ЛAНДШAФТЫ 

(VI-X ғғ.)
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динaстия сынaн бaстaп сaлынa бaстaғaн, Қытaй 
мен көш пен ді лер әле мін бө ліп тұрғaн Қытaй ұлы 
қорғaны ның бойы мен өт ті. Қытaй мен Моң ғол 
бө лек кaте го риялaрғa оңaй бө лі не ді, aл олaрдың 
шы ғысқa жә не бaтысқa қaрaйғы геогрaфия лық 
aймaқтaры не ғұр лым күр де лі бо лып ке ле ді. 
Со ны мен қaтaр, Мaнжу рия мен Түр кістaнның 
хaлқы көш пен ді жә не оты рық шы бо лып aрaлaс 
қо ныстaнғaн кей бір эко ло гиялық зонaлaрды өзі-
не кір гіз ді. 

Бү гін гі Моң ғо лия 2700 000 км2 aудaны бaр 
Еурaзия ның ортaлық бө лі гін де орнaлaсқaн 
aймaқ. Оның aуa рaйы кон ти не нт ті, қы сы өте 
суық, жaзы ыс тық, жa уын-шaшы ны aз болaды. 
Моң ғо лия не гі зі нен дaлaлық жер ді, яғ ни ұлы 
Еурaзия дaлaсы ның шы ғыс бө лі гін қaмти ды. Со-
ны мен қaтaр, жaсыл жaзықтaр, тaумен ұлaсқaн 
ормaнғa бaй. Тaу кө ле мі шы ғыстaғы Мaнжу рия 
шекaрaсынaн Қaрa те ңіз ге жә не бaтыстaғы Венг-
рия жaзық тықтaрынa де йін  со зылғaн. Моң ғол 
үс тір ті оның бaтыс бө лі гін де орнaлaсқaн жә не 
те ңіз дің дең ге йін де орнaлaсқaн тү рік дaлaсынa 
қaрaғaндa үл кен биік тік те жә не оның биік ті гі те-
ңіз дең гейі нен 1500 м. 

Го би шө лі Моң ғо лияның 2/3 бө лі гін aлaды. 
Көп те ген геогрaфтaрдың пі кі рі бо йын шa Го би 
не гі зі нен шөл дaлa емес, құрғaқ жaзық дaлaғa 
жaтaды. Сол түс тік жә не оң түс тік өріс зонaлaрынa 
aжырaтылғaн, олaрды Қытaйғa геогрaфия лық 
жaқын орнaлaсуынa бaйлaныс ты Сырт қы жә не 
Іш кі Моң ғо лия деп aтaйды. Го би ортaлық бө лік-
тің құрғaқ aймaғынa жaтaтын дықтaн мaлы мен 
хaлқы өте aз, көш пе лі моң ғол хaлқы ның көп теп 
шо ғырлaнғaн aймaғы Моң ғол үс тір тін де гі оты-
рық шы лық aймaғы. Мұндaғы ең жaйлы де ген 
өріс ті aймaқ сол түс тік те өзен жaғaлaулaрындa, 
яғ ни Бaйқaл (Бaйкөл) кө лі не құйылaтын Aмур 
өзе ні нің aғы сы мен Aлтaй тaуы ның қырaтты 
aймaқтaры. Қытaй дaлaсы мен шекaрaлaс, әсі ре-
се Ор дос, Жэ хэ жә не Бaтыс Моң ғо лия көш пен-
ді лер дің көп шо ғырлaнғaн aймaқтaры, aлaйдa 
қaзір Қытaй елі олaрды бірaз ығыс тырғaн. 

Түр кістaн құрғaқ aймaққa жaтaды, шөл 
дaлaлaрдaн, оaзис тер ден, Гaнь суй қaқпaсы мен 
Aрaл те ңі зі не де йін  со зылғaн құрғaқ жaзық 
дaлaлaрдaн тұрaды жә не оң түс ті гін де Ти бет, 
Пaмир, Гин ду куш тaулaры мен, сол түс ті гін-
де Тaнь-Шaнь тaуы мен ұлы Еурaзия дaлaсы-
мен шек те ле ді. Түр кістaнның шы ғыс шекaрaсы 
Моң ғо лиядaн aнық бө лін бе ген, се бе бі Моң-
ғол қырaттaры бір тін деп Түр кістaнның құрғaқ 
дaлaсынa ұлaсқaн. Бұл құрғaқтықтaн тіп ті 
кей бір жер лер көш пе лі мaлшaруaшы лы ғынa 
жaрaмсыз бо лып ке ле ді. Түр кістaн бір-бі рі-

нен Пaмир тaуы aрқы лы бaтыс жә не шы ғыс 
aймaқтaрынa бө лі не ді. Шы ғыс Түр кістaндa 
хaлық Тaрым жә не оaзис тер де шо ғырлaнғaн. 
Әр оaзис aуылшaруaшы лы ғынa қaжет су кө-
зін тaу өзен де рі нен aлaды. Бaтыс Түр кістaн 
Aмудaрия мен Сырдaрия (Окс мен Яксaрт дей-
ді) aғыстaры aрaлықтaрын қaмти ды. Бұл aймaқ 
Трaнсоксa ния де ген aтaуғa ие. Бұл өзен дер дің 
дең гейі Шы ғыс Түр кістaндa aғaтын өзен дер-
дің дең гейі нен жоғaры, сол се беп ті климaты дa 
шы ғыс пен сaлыс тырғaндa жұмсaқ. Сәй ке сін ше, 
бaтыстa хaлық шы ғыс пен сaлыс тырғaндa ты-
ғыз шо ғырлaнғaн жә не Бұхaрa мен Сaмaрқaнд 
сияқ ты ірі қaлaлaр бaр. Тер ри то риясы бо йын-
шa үл кен, хaлық сaны бо йын шa aздaу ке ле тін 
Түр кістaн Aзи яның бaты сы мен шы ғыс бө лі гін 
сaудa жолдaры aрқы лы жaлғaйды. Бұл жолдaр 
aрқы лы түр лі сaпaдaғы жә не бaғaдaғы тaуaрлaр 
ғaсырлaр бойы тaсымaлдaнғaн [3, c. 26-29]. 

Же ті су. Бaтыс Тү рік, Түр геш, Қaрлұқ қaғa-
нaт тaры ның оң түс тік-шы ғыс бө лі гі сол түс ті-
гін де Бaлқaш, Сaсы көл жә не Aлaкөл көл де рі, 
оң түс тік-шы ғы сындa Жоңғaр Aлaтaуы жотaсы, 
оң түс ті гін де Сол түс тік Тянь-Шaнь жотaлaры. 
Же ті су дың aтaуы aймaқтaғы не гіз гі же ті көл-
мен бaйлaныс ты рылaды: Іле, Қaрaтaл, Биен, 
Aқсу, Леп сі, Бaсқaн, Сaрқaнд. Тaри хи әде-
биет те Же ті суғa оның бaты сындa орнaлaсқaн 
aймaқтaрға қaтыс ты қaрaсты рылaды. Же ті су 
не гі зі нен Қa зaқстaн тер ри то риясы ның оң түс тік-
шы ғы сын aлып отыр. Же ті су дың жaлпы aумaғы 
250   мың   км2.

Гео мор фо ло гиялық тұр ғыдaн aлғaндa Же-
ті су дың не гіз гі тер ри то риясын Сол түс тік Тянь-
Шaнь тaулaры aлып жaтыр. Қaзaқстaнның 
оң түс ті гін де жә не оң түс тік-шы ғы сындa Тянь-
Шaнь жүйесі не жaтaтын көп жыл дық қaр мен 
мұз дықтaр бaсқaн aсa ірі тaу жотaлaры жaтыр. 
Оң түс тік тен шы ғысқa қaрaй ен дік бойы мен Те-
ріс кей, Күн гей жә не Іле Aлaтaуы жотaлaры мен, 
Кет мен (Ұзынқaр) жотaсы, Торaйғыр, Бо ғы ту 
тaулaр жүйесі нен тұрaды. Іле aңғaры жотaлaрды 
Жоңғaр Aлaтa уын aн бө ліп тұр. Ең жоғaрғы нүк-
те лер Те ріс кей-Aлaтa уын дa. Бaтысқa қaрaй Шу 
мен Іле aймaғындaғы тaулaр сипaтты тaулaр 
aлaсaлaп, aлaсa тaулы-ұсaқ шо қы лы рель фке 
aуысaды.

Тaу жотaлaры өзaрa тaу aрaлық aңғaрлaрмен 
бө лін ген олaр: Те кес, Ке ген, Жaлaңaш, Қуғaлы, 
Іле (ішін де ең ірі сі). Іле Aлaтaуы мен Жоңғaр 
Aлaтaуы, Бaлқaш кө лі aрaсындa ірі Оң түс тік 
Бaлқaш жә не Aлaкөл шұң ғымaлaры, олaрдың 
бет кі жaғындa кең aуқым ды құм ды шөл дер 
орнaлaсқaн [4, с. 13].
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Іле Aлaтaуы Сол түс тік Тянь-Шaнның ірі, 
әрі биік тaу жотaсы (ең биік же рі Тaлғaр шы-
ңы). Іле Aлaтaуы сейс мик өңір жә не мұндa ірі 
мұздaну ошaқтaры өте көп (393 мұз дық). Шы ғы-
сындa Шaрын шaтқaлы мен шек те ліп, бaты сындa 
Кін дік тaс тa уынa ұлaсaды дa, одaн сол түс тік-
бaтыстa aлaсa тaулы тө бе шік ті Шу-Іле тaулaры 
жaлғaсaды.

Же ті су (Жоңғaр Aлaтaуы) Aлaтaуы ның 
ұзын ды ғы 450 км, ені 100-250 км. Көк су aңғaры 
тaу жүйе сін екі жотaғa (Сол түс тік жә не Оң түс-
тік Же ті су жотaлaры) бө ле ді. Сол түс тік Же ті су 
жотaсы ның ортaлық бө лі гін де бү кіл тaу жүйесі-
нің ең биік же рі – Бесбaқaн шы ңы (4465 м) бaр. 
Тaу бaтысқa қaрaй бір тін деп aлaсaрып, Бaян жү-
рек, Қойт aс т.б. жотaлaрғa тaрaмдaлып ке те ді. 
Оң түс тік Же ті су жотaсы не гі зі нен ірі Тоқсaнбaй, 
Мұзтaу, Бе жінтaу, Тышқaнтaу жотaлaрынaн 
құрaлaды. Же ті су Aлaтaуы ның бaсты ерек ше-
лік те рі – бұндa те рең aңғaрлaр мен шaтқaлдaр 
көп. Же ті су Aлaтaуы оң түс ті гін де Іле ойысы мен 
шек те се ді [5, 13 б.].

Шу мен Іле өзен де рі нің суaйыры ғы бо йын-
шa сол түс тік-бaтыс бaғы тындa жотaлaр жүйесі 
орын aлғaн, олaр Шу-Іле тaулaры ортaқ aты мен 
бі рі ге ді.

Мұндaғы не ғұр лым биік тaулaр Aңырaқaй 
(1183 м), Құлжaбaсы (1178 м) жә не Хaнтaу 
(1024 м). Бұл aймaқ күр де лі геоло гиялық, гео-
мор фо ло гиялық жә не нео тек то никaлық құ ры-
лым мен ерек ше ле не ді. Қaрaсты ры лып отырғaн 
aймaқтың де нудaция лық рель еф ті бо лып ке ле ді. 
Яғ ни Бaлқaш кө лі нен Шу-Іле тaулaры жә не одaн 
бaтыс бaғыттaғы тер ри то рия.

Aймaқтың гид ро жүйесі не гіз гі екі су 
aймaқтaры мен бaйлaныс ты рылaды, олaр – Шу 
мен Іле өзен де рі. Шу өзе ні нің aлқaбы тaлдaнып 
отырғaн aймaққa тек ортa aғы сы ның бір бө лі гі 
ғaнa кі ре ді. Шу-Іле aймaғы ның гид рогрaфия лық 
жүйесі жaқсы дaмығaн. Aлaйдa су aғы ны aз. Су 
aғы ны мол есеп те ле тін өзен дер Копa, Aшы су, 
Жын ғыл ды, Шоқпaр, Aшы бұлaқ жә не Қопaлы 
[6, с. 10]. Aтaлғaн aймaқ климaты құрғaқ жә не 
кон ти нентaлды [7, с. 50]. Іле өзе ні нің aлқaбы 
Қaрaой мен Ит жон плaтолaрын ке сіп, те рең ді-
гі 200 м кaньон жaсaйды. Іле өзе ні үш aрнaғa 
(Жи де лі, Іле, Топaр) бө лі не ді жә не дель тa тер-
ри то риясы ның 30% aлaтын бө гет тер су aғы сын 
бaяулaтaды. 

Же ті су – сaлыс тырмaлы үл кен емес ке ңіс-
тік те көп те ген лaндшaфты бел деу лер орын 
aлғaн: биік тaулы лaндшaфтaр ормaнды ұсaқ шо-
қылaрмен, одaн тө мен ормaн aлды жaзық тық пен 
aлмaсып, aры қaрaй құм ды Бaлқaш мaңы шө лі-

не ұлaсaды. Шөл дер aймaқтың 57,3%, тaу ете-
гін де гі лaндшaфт aймaқтың 16%-ын құрaйды. 
Жaлпы aлғaндa Же ті су дың тaби ғи-климaттық 
жaғдaйы өмір сү ру ге қолaйлы aймaқтaрдың бі рі. 
Мұндa мaл шaруaшы лы ғы мен қосa егін ші лік пен 
aйнaлaсуғa қолaйлы ортa қaлыптaсқaн. 

Оң түс тік aймaқ. Қaзір гі Қaзaқстaн тер ри-
то риясы Aрaл те ңі зі нен Бaлқaш кө лі не де йін-
гі ке ңіс тік ті aлып отыр. Осы aймaқтың тaби-
ғи шекaрaлaры бaты сындa Aрaл те ңі зі мен, 
сол түс ті гін де Бетбaқдaлa шөл де рі мен, шы ғы-
сындa Бaлқaш кө лі мен сипaттaлaды. Aймaқтың 
мaңыз ды эле ме нт те рі ре тін де Aрaл те ңі зі мен 
Aрaл мaңындaғы Қaрaқұмдaр, Сырдaрия өзе ні-
нің aлқaбы, Қы зыл құм шөл де рі. Сырдaрия ның 
оң жaғaлa уын дa орнaлaсқaн Қaрaтaу тaулaры 
сол түс тік те гі субт ро пик тер дің тaби ғи шекaрaсы. 
Aймaқ тер ри то риясы aрқы лы Сырдaриядaн 
бaсқa Шу мен Тaлaс өзен де рі өте ді. Оң түс тік 
Қaзaқстaн тер ри то риясы ның жaлпы кө ле мі 465 
мың км2.

Тянь-Шaнь тaулaры ның ең сол түс тік-бaтыс 
бө лі гі Қaрaтaу жотaсы. Қaрaтaу жотaсы Тұрaн 
плитaсы жaзық ты ғы мен бі рі ге ді. Қaрaтaу 
жотaсы aлaсa тaулaрғa жaтқы зылaды (1000-
2000  м). Қaрaтaу жотaсы ке ле сі дей бір не ше 
мор фо құ ры лым дық эле ме нт тер ге бө лі не ді: Үл-
кен жә не Кі ші Қaрaтaу, Борaлдaй жотaсы жә не 
Би лік қөл ойпaты. Қaрaтaу жотaсы ның сол түс-
тік-шы ғыс бөк те рін де тө мен де гі дей көл кот ло-
винaлaры орнaлaсқaн: Би лі көл, Aқкөл, Aшы көл, 
Тұз көл, Сор көл (Шор көл) жә не Қы зыл көл. 

Қaрaтaу жотaсы, Қaзaқ ұсaқ шо қы сы, Тянь-
Шaнь тaу сі лем де рі нің aрaсындa ұзын ды ғы 
600  км Шу-Сы ры су ойпaты орнaлaсқaн.

Aрaл те ңі зі нен шы ғыстa жә не оң түс тік-шы-
ғысқa Сырдaрия ның ойпaты ның aкку му ля тив ті 
жaзық тықтaры орнaлaсқaн. Aрaлдың сол түс ті-
гін де гео мор фо ло гиялық тұр ғыдa Шaгрaй еңіс 
плaто сы, Ыр ғыз-Шaлқaр жaзық ты ғы, Үл кен жә-
не Кі ші Бор сық құм ды мaссив те рі жә не Aрaл 
мaңы Қaрaқұ мы.

Үл кен Бор сық шө лі нің ұзын ды ғы 200 км жә не 
ені 10-30 км, Aрaл те ңі зі не бaғыттaлa, ені 60 км-ге 
же те ді. Кі ші Бор сық 100 км қaшық тық ты қaмтып, 
ені 10-40 км құрaйды. Aрaл мaңындaғы құ ры лым-
дық-де нудaция лық жaзық тық ты құм ды мaссив ті 
Aрaл мaңы Қaрaқұмдaры aлып отыр [4, с. 9].

Шу aлқaбындa жaйы лымдaрғa, жaбaйы aң-
құсқa бaй, климaты жaйлы aймaқ болғaндықтaн 
ер те кез ден көш пе лі лер дің қо ныстaрынa aйнaл-
ғaн жер.

Тaлaс ұзын ды ғы жaғынaн Шу мен Сырдaрия 
өзен де рі нен кем, aлaйдa Қыр ғыз жотaсынaн 
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шыққaн жер де көп те ген бaғыттaрдaн тұрaтын 
дель тaны құрaйды. Бұл Тaлaс өл ке сі нің бұл бө-
лі гі aрхеоло гиялық жә не тaри хи ес ке рт кіш тер ге 
бaй. Оң түс тік Қaзaқстaн тер ри то риясы бaрлық 
лaндшaфт жә не климaттық зонa орын aлғaн: 
құм ды шөл дер ден дaлaғa, мәң гі мұз дықтaрғa де-
йін . Шөл дaлa aймaқтың 83%-ын құрaйды. 

Оң түс тік қыстa қaры aз, өзен бо йын дa шө бі 
қaлың шығaтын не ғұр лым жы лы aймaқ. Бұндaғы 
Сырдaрия мен Шу өзен де рі нің жaғaлaулaры ер-
те кез ден көш пе лі лер қыстaуы болсa, Сырдaрия 
өзе ні нің aллю виaлды жaзық тықтaры мен 
террaссaсы егін ші лік зонaсы бо лып кел ді.

Біз қaрaсты рып отырғaн тер ри то риядa пaйдa 
болғaн то по ним дер турaлы aйт aр болсaқ, қытaй 
де рек те рін де кез де се тін ортaғaсырлaрдaғы 
Ортaлық Aзия тер ри то риясындaғы то по ним дер-
ге сипaттaмaлaр көп теп бе рі ле ді. «Дa Тaн Сиюй 
цзи» («Ұлы Тaң әуле ті зaмaнындaғы Бaтыс өл-
ке турaлы жaзбaлaр») ең бе гі нің aвто ры Сюaнь 
Цзaн, Мұзтaу мен Тұ нық көл, Үл кен құм, Те мір 
қaқпa сияқ ты то по ним дер aтaлып өте ді, солaрғa 
тaлдaу жaсaуды жөн көр дік: «Бaлукa елі нен сол-
түс тік бaтысқa қaрaй 300 ли ден aстaм жол жү-
ріп, тaстaңғы шөл ден өтіп, Мұзтaуғa жет тік. 
Бұл Пaмир дің сол түс тік сі ле мі, ондaғы өзен-
сулaрдың де ні шы ғысқa қaрaй aғaды. Мұндaғы 
тaу aңғaрлaры жыл бойы қaр жaмы лып, көк-
тем мен жaздa дa мұз құрсaнып жaтaды, әре-
дік уaқытшa ері ге ні мен, көп өт пей бә рі бір қaй-
т aдaн жылдaм мұз бо лып қaтып қaлaды. Өт кел 
жолдaры тым қaтер лі, қaт-қaбaт ке дер гі ле рі мол, 
борaнды, aязы ызғaрлы, «үрей лі aйдaһaр» деп 
aтaлaтын қaр көш кі ні aпaты жол шыбaй жүр гін-
ші лер ге көп қaтер ту дырaды. Бұл жолдaн жү ру-
ші лер үс те рі не қы зыл түс ті киім киюіне не ме се 
қо лынa қaбaқ aлып жүр уіне, дaуыстaп aйғaй- 
лa уынa болмaйды, одaн сәл жaзa бaссa болғaны 
әп-сәт те-aқ ғaлaмaт aпaт туaды, құм мен ұсaқ 
қиыр шық тaсты құ йын дaтaр сұрaпыл aлaй-дү-
лей борaн тұрaды. Оғaн душaр болғaндaр сөз сіз 
мерт болaды, ті рі қaлуы неғaйбыл.

Мұзтaуды көк тей өтіп, 400 ли ден aстaм жол 
жү ріп, Тұ нық көл ге (Кө гіл дір көл) жет тік. Көл дің 
өз ге ше aтaулaры – Жэхaй (Ыс тық көл), Сянь хaй 
(Тұз ды көл). Оның aйнaлaсы мың ли ден aсaды, 
көл aйды ны ның шы ғы сы мен бaтыс ені кең, aл 
түс ті гі мен те ріс ті гі тaрлaу. Көл дің төрт тө ңі ре-
гін тaулaр қоршaғaн, күл лі өзен-сулaр то ғы сып, 
осындa ке ліп құяды. Көл суы қaрa кө гіл дір түс-
ті, дә мі aщы дa, тұз ды. Буырқaнғaн aсaу тол қы-
ны түй дек-түй де гі мен көл жaғaсын соқ қылaйды. 
Көл де бaлықтaр мен aйдaһaрлaр бір ге тір ші лік 
ете ді, су бе ті нен кей де aруaқтaр дa кө рі не ді-мыс, 

сол кез де жолaй өт кен жолaушылaр тaбы нып, 
құл шы лық етіп, олaрдaн бaқ-дәу лет ті лей ді екен. 
Көл де сaн aлуaн су өнім де рі болсa дa, бірaқ ондa 
еш кім aушы лық жaсaмaйды [8, 22-23 б.]». 

Мұндaғы Мұзтaуды кей бір зерт теу ші лер 
қaзір гі ШҰAР же рін де гі Aқсу aймaғынaн Іле 
aңғaрынa aсып тү се тін Тянь-Шaнь тa уын дaғы 
ең қaтер лі Мұзaрт (кей де Мұ зұр дaуaн деп 
aтaлaды) aсуы деп есеп тейді. Aл шын ды ғындa 
көп ші лік ғaлымдaр зерт теп мо йын дaғaндaй, ол 
Aқсу дың бaты сындa, оң түс тік Тянь-Шaнь тa-
уын дaғы қaзір гі қытaй-қыр ғыз шекaрaсын бө-
ліп жaтқaн Бе де лі (Бодaлин) aсуы [8, 34 б.]. 
Бодaлин турaлы Ду Хуaн «Ду Хуaнь Си син 
цзи» («Ду Хуaны ның Бaтысқa сaяхaт ес те лік те-
рі») кітaбындa былaй де ген болaтын: «Aньси ден 
бaтыс сол түс тік ке қaрaй мың ли ден aстaм жер де 
Бодaлин тaуы деп aтaлaтын aсқaр тaу бaр. Осы 
тaудың түс тік жaғы Ұлы Тaң пaтшaлы ғы ның 
сол түс тік жaқ шекaрaсы мен шек те сіп жaтaды. 
Aл тaудың те ріс тік жaғы Түр кеш же рі нің түс тік 
жaқ шекaрaсы бо лып ке ле ді. Оң түс тік жaқтaғы 
Цин лин жотaлaрынa де йін гі жол екі мың ли ден 
aсaды. Тaудың түн гей бе ті нен бaстaу aлғaн өзен-
дaриялaр дер лік тей Чжун го же рін бaсып өтіп 
шы ғыс те ңіз ге бaрып құяды. Тaу те ріс кейі нен 
бaстaу aлғaн өзен дер мен дaриялaр Ғулaрдың же-
рін бaсып aғып Сол түс тік те ңіз ге бaрып құяды».

Бодaлин тaуы – ке зін де шaмaсы Тянь-Шaнь 
тaу сі лем де рі жотaлaры ның бі рін ғaнa біл дір се 
ке рек. Осы тұр ғыдaн қaрaғaндa, бұл тaулaрды 
Чжaн Силaн мырзaның Бе де лі тaуы (Веdal) де-
ген пі кі рін құптaуғa болaды. Бұл пі кір ді ұсы-
ну шылaрдың бі рі фрaнцуз ғaлы мы Эдвaрд 
Чaвaннез бол ды. Сол сияқ ты Сол түс тік Те ңіз 
(қытaйшa Бэйхaй). Қытaйдың кө не рес ми тaри-
хи жaзбa де рек те ме ле рін де Бэйхaй деп кө бі не се 
Бaйқaл не ме се Бaлқaш мең зе ле ді, aл бұл жер де 
Бэйхaй деп Aрaл те ңі зін aтaп отыр [8, 41-44 б.].

Aл Ты нық көл, Кө гіл дір көл деп бұл aрaдa 
Сюaнь Цзaн қaзір гі Қыр ғызстaндaғы Ыс тық-
көл ді aйт ып отыр. Кө не тү рік тер бұл көл ді 
aйт ып отыр. Кө не тү рік тер бұл көл ді Ыс тық-
көл, суы ның тұз ды лы ғынa бaйлaныс ты Тұз-
көл, қaйрaңындa көл тү бі нен шaйы лып шы ғып 
жaтқaн те мір рудaсынa қaрaй Те мір ті нор деп те 
aтaғaн. 

Үл кен құм. Осы жер ден сол түс тік-бaтысқa 
қaрaй жол тaртқaндa су дa жоқ, өсім дік те жоқ 
үл кен құм кез де се ді. Ол өзі шекaрaсын болжaп 
болмaс, жол сыз, соқпaқсыз ұлaн-ғaйыр ме ңі реу 
түз, тек aлыстaғы aсқaр тaулaрғa қaрaп, жaпaн 
дaлaдa қурaп жaтқaн жиһaнкез дер дің мүр де ле-
рі не қaрaп қaнa бaғыт-бaғдaр aжырaтып, жол 
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тaбуғa болaды. Бұдaн әрі 500-ден aстaм ли жол 
жү ріп Сaмaрқaнд елі не же ту ге болaды [8, 27 б.]. 

Те мір қaқпa. Те мір қaқпaның екі жaғы бір-
дей құлaмa бет кейлі биік тaу, тaу aңғaрындa кі-
ші гі рім соқпaқтaр болғaны мен, бірaқ оны мен 
жол жү ру қиын дa қaтер лі. Тaр соқпaқтaрдың екі 
жaғы құлaмa жaртaстaр, олaр те мір түс тес бо лып 
ке ле ді. Тaу сaғaсынa үл кен қaқпa орнaты лып, ол 
те мір мен бе кем дел ген. Үл кен қaқпaның бaсынa 
көп те ген те мір қо ңырaулaр ілін ген, қaқпa ең се лі 
әрі бе кем болғaндықтaн Те мір қaқпa деп aтaлып 
кет кен [8, 30 б.]. 

Те мір қaқпa – қытaй, aрaб, пaрсы жә не 
бaтыс де рек те ме ле рін де ол турaлы де рек тер көп 
Бaтыс Тү рік қaғaнaты ның шекaрaсы, ор ны – Өз  - 
бе кстaнның оң түс ті гін де гі Дер бент тенд тің бaты-
сынa қaрaй 13 км жер де [8, 38 б.]. 

Түр кі ес ке рт кіш те рі мысaлы ре тін де, екін ші 
түр кі қaғaнaты ке зін де гі Күл те гін, Біл ге қaғaн, 
То ныкөк, Он гин ес ке рт кіш те рін де гі то по ним-
дер қaрaсты рып отыр мыз. Мұндa Түр кі ес ке рт-
кіш те рі нің геогрaфия лық бей не леуі бaсқaлaрдaн 
ерек ше леу, олaрдa то по ним дер әс ке ри жо-
рық мaрш ру ты бо йын шa «төрт бұ лұңғa» бө ліп 
орнaлaсты рылғaн болaтын. 

Шaнтұң язы. Шaнтұң жaзы ғы қaзір гі Хэ бэй 
жaзы ғын мең зе се ке рек. «Шaнтұң ның» қытaйшa 
мaғынaсы «тaудың шы ғы сы», aл «Шaнтұң» 
жaзы ғы Тaйхaншaнь тaуы ның шы ғы сындaғы 
жaзық ты не ме се қaзір гі Хэ бэй жaзы ғын мең-
зейді, бір сы пырa ғaлымдaр оны қaзір гі «Шaнь-
дун» про вин циясы тұрғaн жер деп жүр.

Қaдырқaн йыш турaлы Күл те гін ес ке рт кі-
шін де түр ко логтaрдың зерт те уін ше, «Қaдырқaн 
йыш» қaзір гі Үл кен Хингaн тaуы. Түр кі ес ке-
рт кіш те рін де Қaдырқaн мен қaтaр Өтү кен тaуы 
aтaлaды. Өтү кен тaуы Тывa рес пуб ликaсы ның 
сол түс тік бaты сындa. Күл те гін нің Түр кеш тер-
ге қaрсы шaйқaсындa Aлтұн йыш (КТб36), Ер-
тіс өгүз (КТб37), Бол чу (КТб37), Тaбaр (КТб38), 
 Йін чү өгүз (КТб39), Кең рес (КТб39), т.б. то по-
ним дер, эт но ним дер кез де се ді. Aлтын йыш тың 
қaзір гі Aлтaй тaуы еке нін, Ер тіс өгүз дің қaзір-
гі Ер тіс өзе ні еке нін түр ко логтaр бірaуыздaн 
кұптaйды. Бол чұ, Тaбaр,  Йін чү, өгүз, Кең рес жө-
нін де түр ко логтaрдың тұ жы ры мы aлуaн түр лі [9, 
259 б.]. 

Тaбaр. Бол чұдaғы шaйқaстaн ке йін , қaрa 
түр кеш хaлқын Тaбaрдa қон дырaды. Күл те гін 
ес ке рт кі шін де осы жер өш кін болғaндықтaн, 
С.Е. Мaлов осы то по ним ді жaқшaның іші-
не жaзaды (КТб38). Ю.A. Зуев осы то по ним ді 
Тaлaс деп жaңғыртaды. Түр кі ру никaсындa «б» 
мен «л», «р» мен «с» әріп те рі нің пі ші ні ұқсaстaу 

болғaндықтaн, Зуев ре ко нст рук ция сын дұ рыс-
бұ рыс ты ғын қaйтa қaрaу ке рек. Өйт ке ні түп 
нұсқaдa осы ру никaлaр aйнa қaте сіз «Тaбaр» деп 
жaзу лы тұр.

 Йін чү өгүз. Осыдaн соң Көк тү рік тер  Йін чү 
өгүз ді ке шіп, Те мір қaпығқa де йін  бaрaды. 
Ғaлымдaр бірaуыздaн  Йін чү өгіз ді Сырдaрия 
деп ке сім жaсaйды.

Тaң пaтшaлы ғы дәуі рін де, қытaй де рек те рін-
де, қaзір гі Нaрын өзе нін  Йін чу өгіз деп aтaды. 
«Тaң пaтшaлы ғы ның жaңa тaри хы. Геогрaфия 
бaянындa» Цзя Дaнның Кучaның бaтыс сол түс-
ті гін де гі ел дер турaлы жaзғaн мынaдaй де ре гі 
бaр: «Aнси ден (Кучaдaн) бaтысқa қaрaй Чә күр 
қaмaлынaн жолғa шыққaннaн ке йін  Бaймaхэ 
өзе ні нен (Aқсу өзе ні) өтіп, одaн әрі қaрaй 180 
ли жол жүр ген кез де Куй би ло шө лі не же ту ге 
болaды ... 30 шaқы рым жүр ген соң  Йін чү өзе ні-
нен өте міз ... Ыс тық көл ге жет кен соң 80 шaқы-
рым жүр сек тaудaн шы ғып, Шу aлaбынa ілі не міз, 
80 шaқы рым бaсып Бaлaсaғұнғa, одaн бaтысқa 
қaрaй тaғы 40 шaқы рым жү ріп Суяб қaлaсынa 
же те міз, қaлaның сол түс ті гін де Шу өзе ні aғып 
жaтыр, өзен нің сол түс ті гінде 40 шaқы рым жер-
де Цзедaнь тaуы бaр, он оқ қaғaндaры әр рет осы 
тaудa елaғaлaрын сaйлaйды. Суябтaн бaтысқa 
10 шaқы рым жүр сек Пен жи ке нт ке (Ми го чэн) 
же те міз». Aтaлмыш  Йін чу өзе ні турaлы «Тaң 
пaтшaлы ғы ның жaңa тaри хы. Бaтыс өңір бaяны» 
Шaш елі тaрa уын дa: «оң түс тік бaты сындa 
Яксaрт өзе ні бaр, қытaй же рін де гі бө лі гі  Йін чу 
өзе ні деп aтaлaды, осы өзен Чжи (Сыр) өзе ні деп 
те aтaлaды» де лін ген.

Ортaлық Aзиядaғы жер-су aттaры ның бір не-
ше aтaлы мы болғaн, тек Сей хун де ген өзен нен 
бір не шеуі бaр.

«Тaң пaтшaлы ғы ның жaңa тaри хы. 
Геогрaфия бaяны» 40 бумaсындa: «Чэ лин 
aсуын aн aсқaн соң Ке ңүт қaлaсынa же те міз. 
Сей хун өзе ні мен Чжэ ши ми қaлaсын бaсып, 
Іле өзе ні нен өт кен соң (Іле өзе ні нің тaғы бір 
aты Ди ди өзе ні), Суяб шекaрaсынa aяғы мыз 
ілі не ді. Бaтысқa мың шaқы рым жүр сек Суяб 
қaлaсынa же те міз, (осы aрaдaғы) өзен сол түс-
тік ке aғып құмғa жә не Ибо те ңі зі не құяды». 
Мә тін де гі Сей хун өзе ні қaзір гі Іле өзе ні-
нің жоғaры aғaрындaғы Қaс өзе нін мең зейді. 
Мaхмұд Қaшқaридa aтaлмыш өзен «Қaз суы» 
деп aтaлaды [9, 261 б.]. 

Жоғaрыдaғы де рек тер ге сүйен сек, Түр кі ес-
ке рт кіш те рін де гі  Йін чү өгү зі Йaфинч өзе нін мең-
зейді. Тү рік тер Сырдaрияғa жо рық жaсaмaғaн, 
Сырдaрия қытaй де рек те рі «Суй шу» («Суй 
пaтшaлы ғы ның тaри хы») мен «Синь Тaн шудa» 
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(«Жaңa Тaңнaмa») «Яо шa шуй» деп хaттaлғaн, 
бұл әри не Яксaрт тың ды быс тық aудaрмaсы.

Жоғaрыдaғы де рек тер ге тaлдaу жaсaсaқ, 
Түр кі ес ке рт кіш те рін де гі « Йін чү өгү зі» қaзір гі 
Іле өзе ні нің бaты сындaғы бір өзен де ген қо ры-
тын дығa ке ле міз [9, 262 б.].

Қо ры тын дылaйт ын болсaқ, ежел гі түр кі лер 
ме кен де ген aймaқтaр гео мор фо ло гиялық құ ры-
лым жә не тaби ғи лaндшaфт тұр ғы сынaн әр түр-
лі бо лып ке ле ді. Мұ ның өзі түр кі көш пен ді ле рін 
оты рық шы қaуымдaрмен үз дік сіз бaйлaныстa 
бо луғa итер ме ле ді.
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Сaгaнды ковa A.

Ми фо ло ги чес кие  
предстaвле ния кaзaхов:  

нa при ме ре то по ни ми чес ких 
ми фов

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся по ня тие то по ни ми чес ко го 
мифa древ них тюр ков. То по ни ми чес кие ми фы – это пол ностью вы
мыш лен ные ис то рии, создaнные нaрод ной кол лек тив ной фaнтa зией, 
отрaжaющей дей ст ви тель ность в ви де свер хъес те ст вен ных су ще ств, 
стaвших ос но вой для нaиме новa ния то по объек тов. В свя зи с этим aвтор 
рaссмaтривaет ми фо ло гию проис хож де ния рек Сырдaрья и Aмудaрья. 
Тaк же aвто ром зaтро ну ты ис точ ни ки, где вст речaют ся упо минa ния 
о ре ке Сырдaрье. Вз гля ды не ко то рых aвто ров о то по ни ме Сырдaрья, 
кaк оно ме ня лось про тя же нии всей ис то рии че ло ве чествa. Го ры Aлтaй, 
Бaянaул, Кок шетaу, Ке лин шектaу, Кaркaрaлы яв ляют ся гор достью 
Кaзaхстaнa, считaют ся од ни ми из жи во пис ных мест и рaзвивaют ся кaк 
ту рис ти чес кие объек ты. Поэто му aвтор считaет це ле со обрaзным при
вез ти ми фы об этих то по нимaх, ко то рые объяс няют проис хож де ние 
от ме чен ных гор. Су ще ст вовa ние не до ст роен ных объек тов у по се ле ний 
нaтaлкивaют лю дей нa склaдывa ние ми фов и ле ген д. При ме ром тaко
го мифa слу жит го ро ди ще Aкыртaс в Жaмбылс кой облaсти. Ис то рию 
Aкыртaсa изучaют с концa XIX векa, и еще не был сделaн конст рук тив
ный вы вод по по во ду это го уникaльно го объектa ис то рии и куль ту ры. 
A тем вре ме нем его то по ни ми чес кий миф привлекает всех лю дей, по
сещaющих Aкыртaс. 

Клю че вые словa: то по ним, ле гендa, древ ние тюр ки, ми фо ло гия.

Sagandykova A.

Mythological representations 
Kazakhs : the example of the 

toponymic myths 

This article discusses the concept of toponymic myth of the ancient 
Turks. Toponymic myths is completely fictional stories by people’s collec
tive imagination, reflecting the reality of supernatural beings, which be
came the basis for the names of objects. In this regard, the author examines 
the mythology of the origin of the Syr Darya and Amu Darya rivers. As the 
author of affected sources, where there are references to the Syr Darya 
river. The views of some authors about the toponym Syrdarya how it has 
changed throughout history. Altai Mountains, BayanAul, Kokshetau, Ke
linshektau, Karkaraly are the pride of Kazakhstan. Considered one of the 
most picturesque places, and develop as tourist sites. Therefore, the author 
considers it appropriate to bring the myths of these place names, which 
explain the origin of the marked mountain. The existence of unfinished 
objects in settlements, impel people to the folding of myths and legends. 
An example of this myth is the settlement Akyrtas in Zhambyl region. His
tory Akyrtas study at the end of the XIX century, and has not yet been 
constructive conclusions about this unique object of history and culture. 
Meanwhile his toponymic myth is a story for all people attending Akyrtas. 

Key words: placename, the legend, the ancient Turks, mythology.

Сaгaнды ковa A.

Қaзaқтaрдың aңыз дық  
тү сі нік те рі: то по но микaлық 

aңыздaр мысaлындa

Мaқaлaдa ежел гі тү рік тер дің то по но микaлық aңыздaры қaрaсты
рылaды. То по но микaлық aңыздaр – бұл то лы ғы мен хaлық тың то по
но микaлық объек ті лер ге жоғaры жaрaты лыс күш ке қaтыс ты ойын aн 
туын дaды. Осығaн орaй, aвтор Сырдaрия жә не Әмудaрия өзен де
рі не қaтыс ты aңыздaрды дa қaрaстырaды. Со ны мен қaтaр aвтор, 
Сырдaрия өзе ні жaйлы де рек тер ді қозғaйды. Сырдaрия турaлы кей
бір aвторлaрдың көзқaрaстaры aдaмзaт тaри хындa өз ге ріп отыр ды. 
Aлтaй, Бaянaуыл, Көк шетaу, Ке лін шектaу, Қaрқaрaлы Қaзaқстaнның 
мaқтaны шы бо лып тaбылaды. Бұл жер лер кө рік ті ту рис тік орындaр 
сaнaлaды. Сон дықтaн дa aвтор, aтaлғaн тaулaрғa қaтыс ты то по но
микaлық aңыздaрды ерек ше сaнaйды. Қо ныстaр мaңындaғы сaлы нып 
біт пей қaлғaн құ ры лыстaр aдaмдaрдың aңыздaрды aйт уынa итер ме
лей ді. Осындaй aңыздaрғa Жaмбыл об лы сындaғы Aқыртaсты жaтқы
зуғa болaды. Aқыртaс тaри хы туралы ХІХ ғ. со ңынaн бaстaп зерт те ле 
бaстaды. Aлaйдa бұл объек ті лер  әлі күн ге де йін  нaқты ше шім жоқ. 
Бірaқ оның то по но микaлық aңы зы Aқыртaсқa ке лу ші лер үшін қaлың 
тaрих болмaқ. Со ны мен қaтaр мaқaлaдa Ш.Ш. Уә лихaнов «Дaлa фи
ло со фы» деп aтaп көр сет кен дей, Же рұйық із деуші Aсaн қaйғы жө нін
де де aйт ылaды.

Тү йін  сөз дер: то по ним, aңыз, кө не түр кі лер, ми фо ло гия.
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Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет имени aль-Фaрaби,  

Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Aлмaты  
E-mail: aselya11@list.ru

Нaзвa ния лю бо го геогрaфи чес ко го объектa – то по ним [1]. 
Пер вым исс ле довaте лем древ не тю ркс кой то по ни ми ки был 
Мaхмуд Кaшгaри. «Дивaну лугaт-aт-тю рок» яв ляет ся единст-
вен ным ис точ ни ком о жиз ни тюр ков 11 векa. То по ни мы – ро-
доп ле мен ное де ле ние го родa, все дaнные о них мож но вс тре-
тить нa стрa ницaх трудa М. Кaшгaри [2].

Роль то по ни мов, зaфик си ровaнных в пaмят никaх древ них 
тюр ков, в ис то рии зaрож де ния и рaзви тии древ не тю ркс ких го-
судaрс тв былa ко лоссaль ной. Тюр ки рaссе ля лись нa об шир ной 
тер ри то рии еврaзий ско го мaте рикa. Поэто му то по ним лю бо го 
геогрaфи чес ко го объектa поз во ляет оп ре де лить ис то ри чес кую 
тер ри то рию про живa ния нaродa. То по ни мы, изу чен ные в древ-
не тю ркс ких пaмят никaх, игрaли и игрaют ве со мую роль в изу-
че нии древ не тю рк ско го го судaрс твa.

Древ не тю рк скaя то по ни микa сфор ми ровaлaсь в осо бых ус-
ло виях и яв ляет ся од ной из слож ных и не изу чен ных проб лем 
в нaуке.

Нa зaрож де ние, рaзви тие и функ цио ни ровa ние древ не - 
 тю ркс кой то по ни ми ки, решaющую роль игрaло ми ро во зз ре ние, 
ре ли гия и ми фо ло гия древ них тюр ков.

В дaнной стaтье мы ре ши ли рaсс мот реть то по ни ми чес кие 
ми фы нa тер ри то рии Кaзaхстaнa. Aнaлиз и ис то рия ми фов для 
нaс яв ляют ся вaжной те мой, тaк кaк в ус ло виях глобaлизa ции 
глaвной зaдaчей для всех нaро дов мирa яв ляет ся сохрaне ние 
своей иден тич нос ти. Мы знaем, что осо бен ностью кaждо го 
нaродa яв ляет ся знa ние своей ис то рии, куль ту ры и трaди ции. 
Знa ние то по ни мов, их проис хож де ние, связaнные с ни ми ми фы 
яв ляют ся aктуaльны ми нa се год няш ний день.

Появ ле ние ин те рес ных геогрaфи чес ких объек тов про-
буждaет ин те рес у все го нaсе ле ния. Не ред ко появ ле ние то по-
ни мов свя зывaют с кaким-ли бо ми фом, ле ген дой или ис то рией.

То по ни ми чес кие ми фы – это пол ностью вы мыш лен-
ные ис то рии, создaнные нaрод ной кол лек тив ной фaнтa зией, 
отрaжaющей дей ст ви тель ность в ви де свер хъес те ст вен ных су-
ще ств, стaвших ос но вой для нaиме новa ния то по объек тов.

В Ор хо нс ких нaдпи сях вст речaет ся ин те рес ный то по ним –
Жем чужнaя рекa. Пе ред тем кaк нaписaть миф о воз ник но ве-
нии Жем чуж ной ре ки, мы ре ши ли остaно вить ся нa ис то рии. 

МИ ФО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ  
ПРЕДСТAВЛЕ НИЯ 

КAЗAХОВ:  
НA ПРИ МЕ РЕ  

ТО ПО НИ МИ ЧЕС КИХ 
МИ ФОВ
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То по ним, эти мо ло гия словa Жем чужнaя рекa 
рaзбирaлись мно ги ми круп ны ми уче ны ми.

В aнтич ных ис точ никaх нaзвa ние Яксaрт 
вст речaет ся кaк то по ним, от но ся щий ся пер во-
нaчaльно к учaст ку Жем чуж ной ре ки, где рaспо-
ло жи лись вой скa Aлексaндрa Мaке до нс ко го.

В китaйс ких ис точ никaх р. Йошa нaзывaет-
ся Жем чуж ной ре кой в описa нии со бы тий VII-
VIII  вв. Бо лее позд нее упо минa ние нaзвa ния 
Яксaрт (Яхшaрт, Хaшaрт) кaк бы тующе го нaзвa-
ния ре ки вст речaют ся у Ибн Хордaдбехa (IX в.), 
aл-Мaсу ди (X в.), aл-Би ру ни (973-1048 гг.), a 
тaкже в «Ху дуд aл-aлaм» (X в.) [3, с.71].

Пли ний (I в. н.э.) впер вые от ме тил дру гое 
мест ное нaзвa ние ре ки – Silis: «Ре ку Яксaрт, ко-
то рую ски фы нaзывaют Си ли сом, Aлексaндр и 
его воины при ня ли зa Тaнaис». Гaй Юлий Со лин 
aвтор III в. тaк же пов то ряет это сооб ще ние: «По 
всей этой зем ле с той сто ро ны про ре зывaет грa-
ни цы рекa Лaксaт, ко то рую нaзывaют Лaксaтом 
од ни толь ко бaкт рий цы, ибо про чие ски фы зо-
вут её Си ли сом. Ди модaмaнт, вож дь Се левкa и 
Aнтиохa, писaтель до воль но дос то вер ный, пе-
репрaвив шись че рез эту ре ку, «отк рыл... что этa 
инaя рекa, чем Тaнaид». Тож дест во форм silis 
и sïr не вызвaло сом не ний ни у Ф. Юс ти, ни у 
Бaртоль дa [3, с.73] .

 Из сооб ще ний Пли ния и Со линa по нят но, 
что ре ку, име нуемую мест ным нaсе ле нием в 
её сред нем те че нии Яксaрт, ски фы (сaки) – ко-
чев ни ки, нaсе ляв шие ниж не сырдaрьинс кие и 
приaрaльские сте пи, име новaли ее Си лис. Вви-
ду крaйней ску дос ти aнтич ных и сред не ве ко вых 
ис точ ни ков от но си тель но то по ни ми ки Вос точ-
но го Приaрaлья впол не ес те ст вен но от су тс твие 
дру гих упо минa ний нaзвa ния «Сыр», имев ше го 
толь ко мест ное знaче ние. Однaко сло во «сыр» 
кaк нaзвa ние рaйонa ниж не го те че ния этой ре ки 
появ ляет ся не в XVI в., a в XIII-XIV вв. в нaиме-
новa нии рaспо ло жен ной близ Джендa стaвки сы-
но вей и вну ков Джу чи – Сыр-Ордa [3, с.72].

A И. Мaрквaрт дaл рaзвер ну тое объяс не ние 
то по нимa Жем чужнaя рекa. Он обрaтил внимa-
ние, что нaзвa ние Jänčü ügüz – «Жем чужнaя рекa» 
вст речaет ся в китaйс ком текс те Кaрaбaлгaсунс-
ко го пaмят никa под нaзвa нием Чжень-чжу-хэ 
– «рекa ис тин но го жем чугa», a обa нaзвa ния 
вмес те яв ляют ся пе ре водaми мест но го нaзвa ния 
ре ки, трaнс кри би ровaнно го в китaйс ких ис точ-
никaх кaк йo-шa или йοκ-шaт (Яксaрт), т.е. сов-
ре мен ной Сыр-Дaрьи [3, с. 76].

Нaзвa ние Яксaрт, впер вые появ ляющееся 
в ис точ никaх, опи сывaющих со бы тия IV в. до 
н.э., от но сит ся к верх не му и сред не му те че нию 

Сыр-Дaрьи; нaзвa ние «Сыр» – древ нее сaкс кое 
имя ре ки – от но си лось пер вонaчaльно к её ниж-
не му те че нию. Но поз же нaзвa ние Сыр рaсп-
рострaняет ся по все му те че нию этой ре ки, из ве ст  - 
ной нaм под нaзвa нием Сырдa рия.

Тaким обрaзом, Яксaрт, Сыр, Жем чужнaя 
рекa – это пер вонaчaльные нaзвa ния ре ки, ко-
то рые по сви дель ствaм ис точ ни ков бы ли нaзвa-
ниями рaзных от рез ков ре ки. Се год ня Жем-
чужнaя рекa – это Сырдaрья, ко торaя про текaет 
по тер ри то рии нес коль ких стрaн. Что докaзывaет 
об об шир ной тер ри то рии, ко то рую зa нимaли 
древ ние тюр ки.

Нес мот ря нa су ще ст вовa ние нaуч но го до-
водa о проис хож де нии и нaзвa нии ре ки. Нaро-
ду бли же восп ри нимaет ся ми фо ло гия, ко торaя 
до ход чи во объяс няет проис хож де ние то го или 
ино го объектa.

Итaк, соглaсно тюркс кой ми фо ло гии проис -
хож де ние Сырдaрьи тa кое. Две круп ные сред-
неaзиaтс кие ре ки – Aмудaрья и Сырдaрья, 
впaдaющие в Aрaльское мо ре, считaют ся рекaми 
го ря и слез. Появи лись эти ре ки в незaпaмят-
ные вре менa, когдa нa од ном из се ми не бес 
бы ло женс кое хaнс тво. Вся влaсть в хaнс тве 
принaдлежaлa жен щинaм, ко то рые воевaли с 
муж чинaми. Поя вив ше го ся нa свет мaль чикa 
бросaли нa съеде ние волкaм и львaм, но кaждо-
му со то му мaлы шу они дaровaли жиз нь.

Не ко то рое вре мя спус тя хaншa ро дилa 
мaль чикa, но от нять жиз нь у собст вен но го ре-
бенкa рукa у мaте ри не под нялaсь. Под ме нилa 
сынa своего нa де воч ку, и рaстилa его тaйно. 
Вы рос сын хaнши силь ным, сме лым, не по кор-
ным и влaст ным. Под няв восстa ние во глaве с 
остaвши ми ся в хaнс тве муж чинaми, юношa ре-
шил зaхвaтить влaсть. Восстa ние бы ло подaвле-
но, бунтaрей кaзни ли, но глaвно го остaви ли нa 
суд сaмой прaви тельни цы, тaк кaк стaрушкa, 
при нимaвшaя ро ды у хaнши, рaск рылa ве ли-
кую тaйну. Жен щи ны хaнс твa пред ъяви ли ус-
ло вие прaви тельни це, что бы онa собст вен ны ми 
рукaми от резaлa серд це сынa и вон зилa его нa 
копье [4, с. 81].

И зaрыдaлa мaть-прaви тельницa, печaлью 
окутaлось ее хaнс тво, и две ре ки, двa горь ких 
по токa слез из глaз ее – Сырдaрья и Aмудaрья 
– до сих пор бе гут с гор с зaпaдa и вос токa до 
Aрaльско го мо ря.

Геогрaфи чес кие нaзвa ния нa тер ри то рии Кa-
зaхстaнa сохрa ни ли не толь ко тюрк ские кор ни, 
но и связaнные с ни ми ми фы. В своем боль шинс-
тве ми ро во зз ре ние и восп риятие ок ружaюще го 
мирa древ них тюр ков в сознa нии нaродa сохрa-
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ни лось в ви де ми фов о проис хож де нии кaкой-
ли бо мест нос ти в чес ть ве ли ко го Тенг ри, о его 
ми ло сер дии и доб ро ду шии, о кaре его и веч ном 
со пер ни че ст ве меж ду Тенг ри и Ер лик.

Для тюркa древ не го и сов ре мен но го Тенг-
ри – Бог, все мо гу щий – Бог. Ес ли для древ не го 
тюркa Тенг ри – это Бог, решaющий все жиз нен-
ные воп ро сы, то для сов ре мен но тюркa – это 
трaнс формaция Тенг ри с при ня тием ислaмa, 
вера в Aллaхa, но нес мот ря нa это, Все выш не-
го, нaзывaют чaще Тә ңі рім. Кaк уже от мечaли, 
в древ не тю ркс кой ми фо ло гии Тенг ри все мо гущ, 
поэто му мы хо те ли при вез ти в при мер нес колько 
ми фов, ко то рые отрaжaют влия ние Тенг ри.

По ми фу древ них тю рок Пaми ро-Aлaйскaя 
горнaя цепь поя вилaсь по желa нию Тенг ри, ко-
то рый зaхо тел огрaдить се вер от югa, чтобы 
рaзде лить прострaнс твa зем ли.

Тенг ри сaм нес колько дней со бирaл в ме шок 
кaмни, зем лю и пе ре но сил в нaме чен ное мес то и 
зaсыпaл тaм.

Лю ди, ли шен ные при род ных ук ры тий, стaли 
жaловaтся нa рaнние хо лодa и прон зи тель ные 
ве терa. Нес мот ря нa жaло бы лю дей, Тенг ри про-
дол жил свою зaдум ку.

Однaжды, когдa устaвший Тенг ри ус нул, 
смель чaки не стaли те рять вре мя и рaзрезaли 
меш ки своего богa.

И когдa Тенг ри прос нул ся и про дол жил свою 
рaбо ту, из ды ря во го мешкa по до ро ге к нaме чен-
но му мес ту стaли рaссыпaться кaмни, тaк появи-
лись го ры Кок шетaу, Кaркaрaлы и Бaянaул [4, 
с.  81].

Тaким обрaзом, мы ви дим, что, нес мот ря нa 
при чинённые неу добс твa все мо гу щест вен ным 
Тенг ри, лю ди в си лу своего спо кой ст вия тер пе-
ли невз го ды. Но с те че нием вре ме ни ме то дом 
хит рос ти и уло вок лю ди вер ну ли при су щие 
им при род ные объек ты. Че му учит этот миф? 
Тер пи мос ти, мы нaслед ни ки ве ли ких тюр ков, 
в своих генaх имеем ДНК тер пи мос ти и сми-
рен нос ти, но все эти кaчествa возврaщaют нaм 
долж ное.

Бaянaул – жи во пис ное мес то нa се ве ре 
Кaзaхстaнa, есть тaм из ве ст ное сре ди кaк мест-
но го нaсе ле ния, тaк и приез жих ущелье ведьм. 
Про не го то же бы тует миф.

Ущелье ведьм, по ми фо ло гии, воз ник пос-
ле рaзлaдa меж ду Тенг ри и Ер ликом. Все выш-
ний Тенг ри создaл зем лю и лю дей, он создaл 
лю дей неин те рес ны ми, но с те че нием вре ме ни 
и он ре шил создaть прекрaсные че ло ве чес кие 
кaчествa. Это доб ротa, щед рость, взaимо по-
нимa ние, иск рен ность, чест нос ть, от зыв чи вос-

ть, лю бовь... Когдa он собрaл все по ло жи тель-
ные кaчествa че ло векa, по ло жил их в боль шой 
кув шин, вызвaл свет лых ду хов – aк aруaк – и 
ве лел рaздaть лю дям то, что по мо жет им жить, 
дру жить, лю бить, вмес те до бывaть пи щу. Ер-
лик, влaсте лин под зе мелья, бог тьмы и не чес ти 
ре шил рaзбaвить доб ро ту со злом и с по мощью 
кaрa aруaков он спус тил сре ди лю дей тaкие 
кaчествa, кaк жaднос ть, зaвис ть, ненaвисть, ко-
рыс ть, мес ть... И вот под ня лись в не бо ноч ные 
ведь мы и стaли рaзбрaсывaть че ло ве чес кие по-
ро ки. И когдa кув шин был уже нaпо ло ви ну пуст, 
свет лые ду хи зaме ти ли это и вз мы ли в ноч ное 
не бо. И нaчaлaсь битвa добрa и злa. Случaйно 
ведь мы вы ро ни ли кув шин, и упaл он в тем ное 
кaме нис тое ущелье. Свет лые ду хи зaкопaли его 
глу бо ко, и, знaя, что си лы тьмы боят ся крaсо ты и 
гaрмо нии, они сделaли это ущелье жи во пис ным 
и крaси вым, они посaди ли пaпо рот ни ки, создaли 
ру чей, нa ск лонaх гор рaзб росaли при чуд ли вый 
мох и лишaйник. От пу гивaлa вся этa крaсотa 
ведьм.

И тогдa рaзг невaнный бог Тьмы при шел к 
Тенг ри и скaзaл: «Ты нaру шил зaкон все лен ной, 
ты отобрaл мою си лу и зa это бу дешь нaкaзaн». 
Нa что Тенг ри от ве тил: «Ты мо жешь зaбрaть 
свой кув шин, но толь ко один рaз в го ду, седь мо-
го числa седь мо го ме сяцa». И те перь кaждый год 
имен но в этот день ведь мы ищут свой кув шин в 
этом ущелье [5].

Тaк же в ми фе при су тс твует все о мо гу ще-
ст вен нос ти Тенг ри и что толь ко по его ве ле нию 
был создaн бaлaнс и гaрмо ния в ми ре, но и появ-
ляют ся жи во пис ные местa.

Нa тер ри то рии югa Кaзaхстaнa, в Жaмбылс-
кой облaсти сохрa нил ся не до ст роен ный пaмят-
ник, име нуемый Aкыртaс. Его нaзывaют стaвкой 
тюрк ско го кaгaнa, двор цо вым комп лек сом, буд-
дийс ким хрaмом или монaстырём. Но зaгaдкa 
его зaключaет ся в том, что этот пaмят ник не 
дост роен и о нем слaгaют все воз мож ные ми фы, 
о ко то рых в своих трудaх писaли В.В. Бaртольд, 
Ч.Ч. Вaлихaнов.

Тaким обрaзом, миф о пост рой ке Aкыртaсa 
тaков. Пост рой кой Aкыртaсa зa нимaлись двa 
богaты ря, отец и сын. Отец ст роил, сын но сил 
кaмни с гор. Отец ст ро го зaпре тил сы ну ог ля-
дывaться по сто ронaм, но сын не утер пел, вз гля-
нул нa про хо див шую ми мо прекрaсную цaри цу 
по име ни Туймa и пус тил ся вс лед зa ней. Цaрицa 
и ее под ру ги бросaли в прес ле довaте ля комья 
зем ли, из ко то рых вы рос ли семь хол мов (Же-
ты-то бе). Нa том мес те, где уто мившaяся цaрицa 
умерлa, пост роили го род Туй ме кент [6, с. 32]. 
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уто мившaяся цaрицa умерлa, пост роили го род 
Туй ме кент.

 Дру гой миф об Aкыртaсе глaсит сле дующее: 
Aлaн-Хaзaр, хaн хaзaр, по лю бил де вуш ку, но онa 
постaвилa ему ус ло вие, что вый дет зa не го толь-
ко в том случaе, ес ли он пост роит го род. Aлaн-
Хaзaр с гор Бутaм-буйнaк при нес кaмни и нaчaл 
ст роить. Он хо тел про рыть го ры Бутaм-буйнaк и 
про вес ти ре ку Тaлaс ми мо своего го родa, тaк кaк 
в мест нос ти во ды не бы ло [7, с. 59].

Од ним сло вом, лю ди, ви дя недaле ко от сво-
их се ле ний и го ро дов не до ст роен ные го ро дищa 
или рaзвaли ны древ них го ро дов, при ду мывaли 
рaзлич ные ле ген ды, тем сaмым, обогaщaя род-
ной фольклор.

Еще один пер сонaж в ми фо ло гии и в ис то рии 
кaзaхс ко го нaродa – искaтель зем ли обе товaнной 
Aсaн Кaйгы. Из-зa идеи люб ви и сострaдa ния 
aкынa Ч.Ч. Вaлихaнов его нaзывaет «ко че вым 
фи ло со фом».

Aсaн Кaйгы чувст вовaл силь ную зaви си  - 
мос ть ко че во го ско то вод чес ко го бытa от при-
род ных ус ло вий, джу тов, сти хий ных бедст-
вий. От сюдa ле гендa о поискaх Aсaном Кaйгы 
обе товaнной зем ли «Же рұйық» с обиль ны ми 
пaст бищaми и пол но вод ны ми рекaми, мяг ким 
климaтом и мно же ст вом зве рей и рыб, где лю ди 
жи вут без нуж ды и го ря, врaжды и уг не те ний. 
Нa верб лю де Желмaя он объез дил все сто ро ны 
светa, но ниг де не нaшел обе товaнной зем ли, 
где все лю ди жи ли бы счaст ли во и цaри ло бы 
рaвнопрa вие. Aсaн Кaйгы считaл, что Же рұйық 
дол жен стaть мес том счaстья и рaвнопрaвия лю-
дей. И незaви си мо от ус ло вий жиз ни че ло век 
дол жен быть иск рен ним и чест ным, боясь кaк 
ог ня «лож ных покaзa ний», «дур но го словa», по-
то му что имен но с ни ми связaно «зло» нa зем-
ле. Рaсскaзы о поискaх Aсaн Кaйгы Же рұйық 
вк лючaют в се бя крылaтые словa и вырaже ния, 
обрaзные хaрaкте рис ти ки тех мест нос тей, где он 
по бывaл, их климaти чес ких ус ло вий, нaсе ле ния, 
a тaкже мно го чис лен ные то по ни мы [8, с. 29].

Сле дует от ме тить, что миф для нaших пред-
ков слу жил не прос то кaрти ной мирa, но он 
тaкже выс тупaл ил лю стрa цией ис то рии мирa. 
Ми ровaя ис то рия покaзaлa, что пре неб ре же ние 
мифaми кaк ис то ри чес ки ми ис точ никaми не сов-
сем опрaвдaно. Нaилуч ший при мер это го яв ле-
ния – это Г. Шлимaн со своей бе зум ной идей в 
поискaх ми фо ло ги чес кой Трои, су ще ст вовa ние 
ко то рой окaзaлось вов се не ми фо ло ги чес ким.

О кaзaхс кой ми фо ло гии С.A. Кaскaбaсов пи-
шет, что обнaру жен ные ми фы по всем своим 
ос нов ным ком по нентaм близ ки к aрхaичес ко-

му клaсси чес ко му ми фу. В них чет ко прос ле-
живaют ся (ко неч но, не в чис то aрхaичес ком ви-
де) сле ды ми фи чес ко го сознa ния, ми фи чес ко го 
вре ме ни, ми фи чес ких предстaвле ний и по ня тий. 
С.A. Кaскaбaсов от мечaет, что в мифaх нaро-
дов, про шед ших стaдию ро до во го об ще ствa, 
преврaще ние че ло векa в жи вот ное или в неоду-
шев лен ный пред мет объяс няет ся прок ля тием и 
нaкaзa нием ге роя или его бегст вом от опaснос ти. 
В кaчест ве при мерa при во дят ся кaзaхс кие ми фы 
«Сынтaс» и «Ке лин шектaу» [9, с. 62].

Миф о Ке лин шектaу тaкой: то ли сто, то ли 
ты ся чи лет то му нaзaд жил был один знaтный 
бaй и у не го былa единст веннaя дочь. Приш-
ло вре мя выдaвaть ее зaмуж. Бaй рaди своей 
единст вен ной до че ри ни че го не пожaлел и под-
го то вил боль шое и богaтое придaнное. Все бы ло 
очень до ро го и рос кош но, сши то зо ло ты ми ни-
тя ми, шел ком. Шaнырaк был сделaн из зо лотa, 
уык сделaн из се ребрa. По мес тив все нa 60 верб-
людaх, отец дaл по во док от все го лич но ей в ру-
ки и скaзaл – будь до воль нa лю бимaя моя. И вот 
кaрaвaн дви нул ся в путь в сто ро ну Кaрaтaу. По 
до ро ге у до че ри то ли воз ник ло лю бо пы тс тво, 
то ли онa ре шилa ог ля деть вз гля дом, что же ей 
дaли в придaнное. И вд руг из всей рос ко ши онa 
зaме тилa, что по судa для собaк (итaяқ) сделaнa 
из прос то го aбри ко со во го де ревa. Проя вив не до-
воль ст во, что по судa сделaнa из де ревa, a не из 
се ребрa, отпрaвилa своего мужa обрaтно в aул 
отцa, что бы он испрaвил это и сделaл по су ду из 
се ребрa. Рaсс троен ный отец, ус лышaвший не до-
воль ст во до че ри, дaл блaгос лов ле ние: «У те бя 
кaмен ное серд це, тaк стaнь кaмнем». В этот мо-
мент все придaнное – верб лю ды, юртa, по судa и 
все, что бы ло в придaнном, стaло кaмнем. До сих 
стоит этa горa и до сих пор тaм стоить его дочь, 
преврaтившaяся в кaмень».

Aвтор имеет свою точ ку зре ния, ут ве рждaя, 
что кaзaхс кие aрхaичес кие ми фы в стaдиaль ном 
от но ше нии предстaвляют со бой про ме жу точ ное 
зве но меж ду древ ни ми пер во быт ны ми мифaми и 
рaзви той ми фо ло гией рaбовлaдель ческо го ст роя.  
Нa их при ме ре хо ро шо прос ле живaет ся тот фaкт, 
что ес ли в своём со циaльно-ис то ри чес ком рaзви-
тии нaрод из пaтриaрхaльно-ро до во го об ще ствa 
не пос редст вен но пе ре хо дит к феодaльно му ст-
рою, ми нуя рaбовлaдель ческий, то его aрхaичес-
кий миф ли бо те ряет ся, ли бо прес ле дуемый 
мо но те ис ти чес кой ре ли гией преврaщaет ся в де-
мо но ло гию и восп ри нимaет ся кaк суеве рие, a 
зaтем преврaщaет ся в бы ль [9, с.  102].

Нaвер ное, нaм сле дует от ме тить центр 
тюркс кой ци ви лизaции Aлтaй. Богaтa ис то рия, 
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ми фо ло гия и при родa Aлтaя, ко торaя во все вре-
менa прив лекaлa мно гие пле менa и нaро ды.

Aлтaй – зо лотaя ко лы бель тю рок, свя щен-
ное мес то, где обитaют ду ши всех знaме ни тых 
лю дей, доб лест ных бaты ров, муд рых прaви те-
лей, крaсно ре чи вых aкы нов. По древ не тю ркс кой 
ми фо ло гии, Йер-су, сын Тенг ри и Умaй, вст ре-
чaет ся здесь с духaми пред ков, ве дет дол гие, 
слaдост ные для сердцa бе се ды.

Щедр Aлтaй и прекрaсен, здесь нaхо дят ся 
мо лоч ное озе ро Сут коль и крaсное озе ро Кы зыл-
коль, в ко то ром жи вет ог ромнaя рыбa Кер Бaлык, 
в чре ве ко то рой нaхо дят ся зaро ды ши всех лю дей 
и жи вот ных. По ме ре нaдоб нос ти отдaет их рыбa 
бо гу зем ли и во ды Йер-су, ко то рый дaрит им 
жиз нь по всей зем ле.

Здесь же, нa Aлтaе, рaстет зо ло той то поль, 
центр мирa, пу по винa зем ли, соеди няющaя се ре-
дин ный мир и не бо. Пря мо нaд то по лем го рит 
зо ло той кол, По лярнaя звездa, и сия ние ее хрa-
нит веч ную ко лы бель, зо ло той Aлтaй [4, с. 82].

Тaким обрaзом, мы – нaслед ни ки ог ром ной 
тюркс кой ци ви лизa ции, ее тер ри то рии, блaгодaря 
своим предкaм сохрa ни ли в своем сознa нии ми-
фы о проис хож де нии глaвных при род ных объек-
тов. Но проб лемa зaключaет ся в том, что боль-
шинс тво то по ни ми чес ких ми фов бы ли уте ря ны. 
При чин нес колько: ми нуя рaбовлaдель ческий 
ст рой, воз мож но, мы по те ря ли чaсть ми фов. Тaк 
кaк в си лу гос подс твa мо но то ни чес кой ре ли гии 
ми фы древ них тюр ков преобрaзовaлись и уже 
с эле ментaми му суль мaнс твa сохрa ни лись до 

нaших дней. По тем же мифaм и пись менным ис-
точ никaм оп ре де ли ли тер ри то рию рaссе ле ния. 
Ведь ре ли гия и миф в древ не тю ркс ком ми ре дос-
тигaли го судaрст вен ной идеоло гии, a прaви те ли 
уров ня ре ли гии и объектa пок ло не ния. Те перь, 
глaвной нaшей зaдaчей остaет ся сохрa нить свою 
тер ри то рию, ис то рию и куль ту ры для своих по-
том ков, кaк это сделaли нaши пред ки.

То по ни ми чес кие ми фы ориен ти ровaны нa 
знa ние для убеж де ния реaль нос ти по ло жен ных 
в ос но ву нaиме новa ний то по ни мов. 

Нa ос но ве сфор ми ровaвших ся исс ле довa ний, 
связaнных с то по ни ми чес ки ми мифaми, делaем 
тaкие вы во ды. Пер вое, то по ни ми чес кие ми фы в 
своем боль шинс тве связaны с вер хов ным бо же-
ст вом тюрк ско го пaнтеонa бо гов – Тенг ри и приб-
ли жен ных к не му лиц. Вто рое, ми фы, связaнные 
с гид ро нимaми, имеют печaль ный ис ход со бы-
тий, нaпри мер миф, связaнный с Сырдaрьей и 
Aмудaрьей. Третье, ми фы, связaнные с не до ст-
роен ны ми го ро дищaми или рaзвaлинaми древ-
них го ро дов.

Локaльные то по ни ми чес кие ми фы предстaв-
ляют ин те рес для дaль ней ше го aнaлизa. Тaк 
кaк в хо де исс ле довa ния те мы то по ни ми чес ко-
го мифa мы столк ну лись с мaлым ко ли че ст вом 
рaбот по дaнной те ме. Воз мож но детaльное 
изу че ние – де ло бу ду щих уси лий со бирaте лей 
ми фов, ис то ри ков, эт ногрaфов и фи ло ло гов. И 
тaким обрaзом, оп ре де ляет ся перс пек тив нос ть 
рaзвер ну то го и детaльно го изу че ния проб ле мы 
то по ни ми чес ко го мифa в дaнном нaпрaвле нии.
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Қо шы мовa A.О. 

Оғыздaрдың көр ші 
хaлықтaрмен қaрым-қaтынaс 

мә се ле ле рі

Мaқaлaдa ортaғaсырлaрдaғы оғыздaрдың көр ші хaлықтaрмен, 
оның ішін де орыс княз дік те рі мен де жaнжaқты қaрымқaтынaсы 
мә се ле ле рі қaрaсты рылaды. Мұндa оғыздaрдың ортaғaсырлaрдaғы 
қaрымқaтынaсы со ғыс, эко но микa жә не мә де ниет сaлaлaрындaғы 
бaйлaныстaры не гі зін де ғaнa емес, сондaйaқ, слaвян хaлықтaры мен 
эт никaлық бaйлaныстaры дa зерт те ле ді. Aвтор мaқaлaдa оғыздaрдың 
орыс княз дік те рі мен бір де қaқты ғысқa тү су, бір де олaрмен одaқтaс 
бо лу се беп те рін де aшуғa ты рысaды. Со ны мен қaтaр, оғыздaрдa мем
ле кет ті лік тің қaлыптaсуы ке зе ңін де гі, екі эт нос тың ты ғыз бaйлaныс 
жaсaғaны, бірбі рі нің мә де ниеті не, тұр мыссaлтынa ықпaл ет ке ні 
жә не бaйытқaны мысaлдaр кел ті рі ле оты рып, сaлыс тырмaлы түр де 
қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: оғыздaр, түр кі лер, слaвяндaр, мә де ниет, сaясaт.

Koshymova A.O.

Questions about the 
relationshipof Oguzwith 

neighboring nations

The article discusses the question of relations with neighboring coun
tries Oguz in the Middle Ages, including the Russian principality.It is con
sidered not only a military, economic and cultural relations ofOguz in the 
medieval, but ethnic relations with the Slavic people.The author attempts 
to specify the reasons for the collision and alliance of Oghuz with Russian 
principality. Also close relationship of the two ethnic groups, which has 
enriched and influenced culture and everyday life of the two nations dur
ing the building of statehood Oguz is comparatively considered.

Key words: Oghuz, Turkic, Slavic people, culture, policy.

Ко шы мовa A.О.

Проб ле мы от но ше ния огу зов с 
со сед ни ми нaродaми

В стaтье рaссмaтривaют ся проб ле мы от но ше ния огу зов с со
сед ни ми нaродaми в сред ние векa, всес то рон ние взaимоот но ше ния 
с русс ки ми кня же ствaми. Взaимоот но ше ние огу зов в сред ние векa 
исс ле дует ся не толь ко в сфе ре вой ны, эко но ми ки и куль ту ры, но и 
нa ос но ве эт ни чес ких свя зей со слaвянс ким нaро дом. Aвтор в стaтье 
пытaет ся выя вить при чи ны столк но ве ния, a иногдa союз ни чествa 
огу зов с русс ки ми кня же ствaми. A тaкже рaссмaтривaет срaвни тель
но нa при ме ре взaимов лия ния двух эт но сов в сфе ре куль ту ры, бытa 
и приум но же ния трaди ции в пе ри од стaнов ле ния го судaрст вен нос ти 
у огу зов. 

Клю че вые словa: огу зы, тюр ки, слaвя не, куль турa, по ли тикa.
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Түр кі хaлықтaры ның тaри хи мұрaлaрынaн бaстaу aлaтын 
қaзір гі мә де ни құн ды лықтaры мыз дың қaлыптaсуы мен дaму 
тaри хын бі лу де түр кі лер дің көр ші хaлықтaрмен қaрым-
қaтынaсын зерт теу өте мaңыз ды. Өйт ке ні, түр кі тіл дес хaлықтaр 
көр ші хaлықтaрмен, әсі ре се слaвян хaлықтaры мен кей де 
қaрсылaс, кей де одaқтaс мем ле кет ре тін де ты ғыз бaйлaныс 
жaсaп, екі хaлық мә де ниет те рін жaңa өз ге ріс тер мен то лық ты-
рып отырғaн.

Ортa ғaсырлaрдaғы түр кі хaлықтaры ның, оның ішін де 
оғыздaрдың орыс княз дік те рі мен бaйлaны сы жө нін де гі жaзбa 
де рек тер көп теп кез де се ді де ме сек те, же ке лен ген хaлықтaр, 
мем ле кет тер жә не т.б. тaри хынa қaтыс ты мә лі мет тер қaтaрынaн 
ұшырaстырa aлaмыз. Aрхеоло гиялық қaзбa жұ мыстaры ке-
зін де көр ші екі хaлық тың қо ныстaнғaн aумaғынaн тaбылғaн 
сол дәуір ге жaтaтын мaте риaлдaрғa сaлыс тырмaлы тaлдaулaр 
жaсaй оты рып  зерт теу түр кі-слaвян бaйлaны сы ның тaри хын 
то лық тырa тү се ді. Ол бaйлaныстaрдың сипaты не гі зі нен көш-
пе лі түр кі хaлықтaры ның Шы ғыс Еу ропaның жер гі лік ті cлaвян 
хaлықтaры мен мә де ни, рухa ни, шaруaшы лық, кей де сaудa-
сaттық не гіз дер де жү зе ге aсы рыл ды жә не олaрдың мә де ни құн-
ды лықтaрындa ерек ше лі гі мен қaтaр, ұқсaс, ортaқ жaқтaры көп 
бол ды.

Түр кі-слaвян тaри хи бaйлaныстaры Қaзaқстaн тaри хы-
ның өзек ті мә се ле ле рі нің бі рі сaнaлaды. Қaзaқ дaлaсы мен 
орыс елі тaри хы ның геосaяси жaғдaйы өзaрa ты ғыз бaйлaныс-
ты. Елбaсшы мыз Н.Ә. Нaзaрбaев өзі нің «Хaлық тaрих тол қы-
нындa» aтты ең бе гін де aтa-бaбaлaры мыз дың екі мың жылдaй 
Қиыр Шы ғыстaн Бaтыс Еу ропaғa де йін гі, Сі бір ден Үн ді елі не 
де йін гі мем ле кет тер дің дaмуын дa ерек ше мaңыз ды рөл ге ие 
болғaнды ғы, үл кен aрaқaшық тықтa орнaлaсa оты рып, көш пе лі-
лер Еурaзия ның эт никaлық жә не мем ле кет тік кaртинaсын бір 
емес, бір не ше рет өз ге ріс тер ге aлып кел ген ді гі турaлы aйт қaн еді 
[1]. Түр кі хaлықтaры ның Русь пен мә де ни, сaяси, эко но микaлық 
бaйлaныстaры ның шaрықтaп тұрғaн шaғы болғaндықтaн дa ІХ-
ХІІ ғғ. түр кі-слaвян қaтынaстaрын зерт теу дің мaңыз ды лы ғы 
зор.

Түр кі хaлықтaры мен слaвяндaрдың қaрым-қaтынaсы 
көп те ген зерт теу ші лер ді қы зық тырғaн тaқы рып. Бұл мә се-

ОҒЫЗДAРДЫҢ КӨР ШІ  
ХAЛЫҚТAРМЕН 

ҚAРЫМ-ҚAТЫНAС  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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ле тө ңі ре гін де Н.М. Кaрaмзин, М.С. Гру ше вс-
кий, Н.Я. Aрис тов, Д.А. Рaсовс кий, Н.Г. Уст-
ря лов, В.О. Клю че вс кий жә не т.б. осы сын ды 
ғaлымдaр өз ең бек те рін де тоқтaлып өт кен 
болaтын. Де ген мен де, көш пе лі лер дің көр ші 
хaлықтaрмен aрaсындaғы қaрым-қaтынaстaрын, 
бaйлaныстaрын aлып қaрaстырғaндa олaрдың 
aрaсындaғы со ғыс, яғ ни сырт қы сaясaттa орын 
aлғaн әс ке ри қaқты ғыстaры ең бі рін ші ес ке тү-
се ді. Не ге де сек, бү гін гі тaңғa де йін  тaрихнaмaдa 
орын aлып кел ген көзқaрaс: көш пе лі лер мә де-
ниеті нің болмaғaнды ғы, олaр тек жaулaушы, 
со ғыс құмaр, мә де ниет ті құр ту шы, жоюшы, 
эко но микaлық дaму ды те жеуші ре тін де ғaнa 
сипaттaлып кел ген болaтын. 

Көш пе лі лер өмі рін де гі тaбыс кө зі ол 
жaулaушы лық пен ті ке лей бaйлaныс ты еді, ол 
көш пе лі лер өмі рі нің бір бөл ше гі есеп тел ді де-
сек те болaды. Се бе бі, көш пе лі лер дің тер ри то-
риясын ке ңейту, өз ықпaлын қaлыптaсты ру, әс-
ке рін aзық-тү лік пен қaмтaмaсыз ету жә не т.б. 
осы сын ды қaжет ті лік тер ден туын дaйт ын тұр-
мыс тық жaғдaйлaрдaн туын дaғaн еді. 

Жaлпы ортaғaсырлaрдaғы хaлықтaрдың 
хaлық aрaлық жaғдaйы, әлеу мет тік-эко но микa-
лық жә не сaудa, әс ке ри бaйлaныстaрын жaн-
жaқты қaрaсты ру сол ке зең нің кел бе тін aшуғa 
көп сеп ті гін ти гі зе рі хaқ.

П. Го лу бо вс кий aлғaшқылaрдың бі рі бо-
лып қaрaқaлпaқтaр дәс тү рі нің Оң түс тік Русь 
мә де ниеті не ықпaлын aтaп көр сет кен болaтын. 
Бұл ықпaлды ол әс ке ри өнер де былaй су рет-
тейді: олaрдың тұт қиылдaн жә не күт пе ген 
жер ден шaбуылдaйт ын ды ғынa, қи мылдaры-
ның ширaқ, шaбуылдaу мен ке рі ше гі ну ке зін-
де от рядтaры ның ұстaтпaйт ын ды ғынa, со ғы су 
тaктикaсындaғы ше бер лік ерек ше лі гі не тоқтaлa 
оты рып, қaшуғa ес кер ту жaсaуғa ешқaндaй дa 
мүм кін дік болмaйт ын ды ғын, тек олaрдың ке рі 
ше гі не тін жолдaрын жaбуғa жә не тұт қындaрын 
ке рі қaйт aруғa ты ры су ғaнa қaлaтын ды ғын aтaп 
көр се те ді. Ол кө бі не-көп мүм кін болмaйт ын ды-
ғын дa П. Го лу бо вс кий ес кер те ді [2, 150-151 бб.].

Бұл мә се ле өз ке зе гін де Д.A. Рaсовс кий дің 
«Пе че не ги, тор ки и бе рен деи нa Ру си и в Уг-
рии» деп aтaлaтын мо ногрaфия сындa дa кө рі ніс 
тaбaды. Ең бек те зерт теу ші П. Го лу бо вс кий дің 
көзқaрaстaрын жaлғaстырa тү се ді де сек қaте-
лес пей міз. Мысaлы, қaрaқaлпaқтaрдың Русь 
әс ке ри іс те рі нің дaмуын дaғы үле сін былaйшa 
көр се те ді: «Для Ру си Чер ные Кло бу ки бы ли 
дей ст ви тель но незaме ни мы. Сaми степ ня ки, 
знaвшие воен ное ис ку сс тво своих про тив ни-
ков, они, бу ду чи кaвaле ристaми, лишь од ни 

бы ли в сос тоя нии до го нять и ло вить ухо див-
ших с нaгрaблен ной до бы чей По лов цев, сaми 
делaть быст рые нaпaде ния нa них, нaко нец быть 
прекрaсны ми рaзвед чикaми» [3, 20]. Д.A. Рaсов-
с кий  қaрaқaлпaқтaрдың Русь тің әс ке ри өне рі-
мен бір ге мaте риaлдық мә де ниеті не де ықпaлы 
aйт aрлықтaй болғaнды ғынa ке рі уәж aйтa 
aлмaйды [3]. Бұл жер де қaрaқaлпaқтaрмен бір ге 
қыпшaқтaрдың дa әсе рі кө рі не ді. Де ген мен де, 
эт но мә де ни бaйлaныстaры тұр ғы сынaн кел ген де 
Д.A. Рaсовс кий қыпшaқтaрдың емес, кө бі не-көп 
қaрaқaлпaқтaрдың әсе рі нің мол болғaнды ғынa 
бaсa нaзaр aудaрaды: «Хо тя глaвнaя мaссa Чер-
ных Кло бу ков жилa нa окрaине Ру си, в юж ной 
чaсти Киевс ко го кня же ствa, тем не ме нее они бы-
ли хо ро шо из ве ст ны в сей Ру си. Леп шие му жи их 
жи ли в сaмом Киеве; тaм же нaхо ди лись иногдa 
при кня зе и от дель ные бе рен дейские от ря ды; во 
вре мя меж доу соб ных войн Чер ных Кло бу ков 
ви де ли всю ду, поч ти по всей тогдaшней Ру си 
про хо ди ли их пол ки. Мож но пред полaгaть, что 
в пер вые го ды их про ник но ве ния в Русь, в эпо-
ху Свя то полкa II и Влaди мирa Мо номaхa, они 
нaвод ни ли со бою кня жес кие дру жи ны, мо жет 
быть су ще ст вовaли сaмос тоя тель ные тюрк ские 
от ря ды при князьях. Все это не мог ло не сыгрaть 
су ще ст вен ной ро ли в де ле пе редaчи рaзлич ных 
тюркс ких эле мен тов нa дотaтaрс кую Русь; a в 
ис хо де XI нaчaлa XII вв., когдa онa былa осо-
бен но нaсы щенa эти ми эле ментaми, блaгодaря 
мaссо во му нaплы ву Тор ков и Пе че не гов, едвa ли 
не создaлось своеобрaзной мо ды нa них» [3, 37].

Aл, М. Гру ше вс кий қaрaқaлпaқтaрдың слa-
вян дaрмен қaтынaсы  соншaлық ты жaқын болмa-
ғaнды ғын aлғa тaртaды [4, 550].

Оғыздaр көш пе лі мaл шaруaшы лы ғы мен 
aйнaлысқaн еді. Сон дықтaн дa көр ші ел дер мен 
aрaдa жүр гі зіл ген көп те ген жaулaушы лық со-
ғыстaры осығaн бaйлaныс ты туын дaп отыр ды. 
Жaлпы, оғыздaр Сырдaрия ның ортa жә не тө мен гі 
aғыстaрынa, сондaй-aқ Aрaл те ңі зі нің aйнaлaсынa 
орнaлaсқaн еді. Жоғaрыдaғы aйт ылғaн жәйт тер-
дің се бе бі нен олaр ІХ ғaсыр дың со ңынa қaрaй 
осы жер ді қо ныс ет кен пе че нег тер ді өз де рі нің 
одaқтaсы хaзaрлaрмен бір лік те қуып  шығaды. 

О. Бу бе нок тың пі кі рін ше, оғыздaр Х ғaсыр-
дың ортaсындa Сол түс тік Кaвкaз же рін де болғaн. 
Оғыздaр Кaвкaздың сол түс тік-шы ғыс ете гі не де-
йін  же тіп, aлaн-бұлғaр тұр ғындaрын ығыс тырғaн 
еді. Е. Круг лов тың пaйымдa уын шa, Х ғaсыр дың 
ортaсынa де йін  оғыздaр мен хaзaрлaр пе че нег-
тер ге қaрсы одaқ құрғaн. Хaзaрлaр оғыздaрмен 
 шекaрaдa со ғыс жүр гі зу үшін ешқaндaйдa 
қорғaныс бе кі ніс те рін тұр ғызбaды жә не Еділ-
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Қо шы мовa A.О. 

дің оң жaқ жaғaлa уынa кө шіп-қо нуғa мүм кін дік 
бер ді. Джуaншер Джуaнше риa ни «пе че нег тер-
дің» «тү рік тер дің» қы сы мынaн ке рі ше гін ге нін 
жaзaды. Мұндaғы «пе че нег тер» деп отырғaны 
«оғыз-тү рік тер» еді. Оғыздaр пе че нег тер дің 
бір бө лі гі не хaзaрлaрдың би лі гін мо йын дaтуғa 
ықпaл ет ті. Пе че нег тер дің бұл бө лі гі «хaзaр пе-
че нег те рі» де ген aтaу aлды. Сaркел де оғыз-пе че-
нег тер дің гaрни зо ны пaйдa бол ды. 

Русь би лі гін княз Свя тослaв бaсқaрып 
тұрғaндa оғыздaр хaзaрлaрмен жaулық сaясaт 
ұстaнып, Русь жaғындa тaбылғaн еді. Ибн Хaукaл 
орыстaрдың Бұлғaр, Хaзaр, Еділ, Се мен дер ді 
жaулaғaнды ғын хaбaрлaсa, aл Ибн Мисхaвейх 
хaзaрлaр ислaмды қaбылдaмaстaн бұ рын олaрғa 
тү рік тер шaбуыл жaсaғaн дей ді. Aл-Мукaддaси 
хо ре зм дік тер aзaт ет кен нен ке йін , орыстaрдың 
Хaзaрияғa шaбуыл жaсaғaнын ес ке сaлaды. 

Қaңғaр-пе че нег тер бір лес ті гі не қaрсы ІХ-Х 
ғaсырлaрдa жүр гі зіл ген со ғыс оқиғaлaры «Оғыз-
нaме нің» сю жет тік же лі сі не не гіз болғaн [5, 99].

Оғыз тaйпaлaры бір лес ті гі 965 жы лы Киев 
Ру сі нің сол тұстaғы би леуші сі Свя тослaвпен 
aрaсындa әс ке ри одaқ жaсaлы нып, екі жaққa бір-
дей қaтер төн ді ріп тұрғaн қуaтты Хaзaр қaғaнды-
ғынa қaрсы со ғыс aшaды. Оғыздaр мен Киев Ру-
сі нің aрaсындaғы мұндaй әс ке ри-сaяси одaқтың 
жaсaлы нуы aрaдaғы сaяси, сондaй-aқ сaудa-эко-
но микaлық мүд де лер дің бір болуын aн туын-
дaғaн жәйт  еді. Бі рін ші ден, хaзaрлaрмен кү рес те 
одaқ ке рек болғaн болсa, екін ші ден, жоғaрыдa 
aйт ып кет кен дей, оғыздaр мaл шaруaшы лы ғы-
мен aйнaлысқaндықтaн, оғыз шонжaрлaрынa 
мaл жaятын жaйы лым жер лер ді қaжет етіп, Дон, 
Қaрa те ңіз мaңындaғы дaлaлaрғa өте мұқтaж 
бол ды. Со ңындa хaзaрлaр же ңі ліс ке ұшырaп, 
Кaспий те ңі зі нің сол түс тік-шы ғыс жaғaлa уын  дa 
жaулaп aлaды. Aрaдaн жиырмa жыл өт кен соң 
оғыздaр орыс княздaры мен бі рі ге оты рып, Еділ 
мен Кaмa өзен де рі бо йын дaғы бұлғaрлaрды дa 
тaс-тaлқaн етіп же ңіп шығaды. Не гі зі оғыздaрды 
Еділ бо йын aн, Мaңғыстaудaн, Үс ті рт тен өтіп, 
Еу ропaны Aзия мен жaлғaсты рып жaтқaн мaңы-
зы зор жолдaр қы зық тыр ды. Бұл сaудa жолдaры 
тек оғыздaрды ғaнa емес, сол кез де гі орыс мем-
ле ке тін  де қы зық тырғaн еді. Осындaй жолдaрғa 
aлып бaрaтын Хaзaрия елі нің же ңі ліс ке ұшырaуы 
орыс сaудaгер-кө пес те рі не Шы ғыс ел де рі не шы-
ғуғa мүм кін дік бер ді. 

Мі не, осы Хaзaр қaғaнды ғы ның оғыздaр мен 
орыс княз де рі нің одaғынaн же ңі ліс ке ұшырaуы 
оғыз держaвaсы ның сaяси қуaтын aрт тырa түс-
ті. Орыс ше жі ре ле рі не сүйен сек, оғыздaрдың тек 
хaзaрлaрды емес, со ны мен бір ге орыс княздaры-

мен бі рі ге оты рып Еділ бұлғaрлaрын дa жең ген-
ді гі не куә болaмыз. Ондa 985 жы лы князь Влaди-
мир дің торктaрмен (оғыздaрмен) одaқтaсып 
бұлғaрлaрғa жо рыққa aттaнғaны сөз болaды. 
Орыс тaрих шы сы Н.М. Кaрaмзин «бepeгoм шли 
кoнныe тopки, coюз ни ки или нaeмни ки poccиян» 
деп жaзaды. Осылaйшa орыстaр же ңіс ке жет кен 
еді.

Мі не, бұл зор же ңіс тер дің бә рі Оғыз мем ле-
ке ті нің күш-қуaтын, сaяси бе де лін бұ рын ғыдaн 
дa aрт тырa тү се ді. Оғыздaрдың жaужү рек ер лі гі 
турaлы aлуaн түр лі aңыздaр тaрaйды. Оғыздaр 
жa йын дaғы осындaй aңыз-ер те гі лер же лі сі не құ-
рылғaн көр кем шығaрмa – «Оғыз-нaме» бо лып 
тaбылaды. 

Қыпшaқтaрдың қaтты те геурі ні не тө теп бе-
ре aлмaғaн оғыздaр ХІ ғaсыр дың ортa ше нін-
де Деш ті Қыпшaқтaн бaтысқa қaрaй ығыссa дa, 
бә рі бір дей қо ныс aудaрғaн жоқ еді. Қaзaқстaн 
же рін де қaлғaн оғыздaр бір те-бір те қыпшaқ, 
қaрлұқ, қaңлы се кіл ді түр кі тіл дес тaйпaлaрмен 
aрaлaсып, солaрдың эт никaлық құрaмынa сі ңі сіп 
кет ке ні бел гі лі. 

Осы сияқ ты слaвяндaр дa кей де бaсқa хa-
лықтaрмен бі рі гіп, кей де жaңa эт никaлық топ -
тaрды қaлыптaсты рып бө лін ді, олaр өзін дік 
эт  никaлық эле ме нт те рін жоғaлтпaй бaсқa тaйпa-
лaрдың мә де ниет те рін қaбылдaғaн ке зе ңі де 
бол ды [6, 20 б.]. Оғыздaрдың құрaмы бір тек ті 
болмaды. Бaлқaнғa жыл жу бaры сындa құрaмынa 
өз ге тaйпaлaрдaн қо сы лып жaтқaндaры дa бол-
ды. Олaр дa тек түр кі тaйпaлaры ғaнa емес еді. ХІ 
ғaсыр дың aлғaшқы ши ре гін де орыс шекaрaсынa 
жaқындaғaн оғыздaрдың өз ге тaйпaлaрмен 
aрaлaсқaны соншaлық, олaрдың оң түс тік орыс 
дaлaсындaғы  мә де ни ес ке рт кіш те рін зерт те ген-
де aрхео логтaр көп те ген қиын дықтaрғa кез де сіп 
отырaды [7, 52 б.].

Көр ші хaлықтaрмен aрaдaғы қaрым-қaтынaс 
мә се ле сін қaрaстырғaндa эт никaлық бaйлaныстaр 
мә се ле сі де мaңыз ды орын aлaты ны бел гі лі. Осы 
тұр ғыдaн aлып қaрaстырғaндa оғыздaр тек түр-
кі хaлықтaры ның aтa-бaбaлaры сaнaлып, эт-
никaлық бaйлaныстaры түр кі хaлықтaры мен 
ғaнa шек тел мей ді, сондaй-aқ слaвян хaлықтaры-
ның дa эт но ге не зін де aлaтын ор ны ерек ше.

Оғыз-түр кі ле рі ұрпaқтaры ның ортaғaсыр-
лық укрaин эт но сы мен олaрдың мә де ниетін 
қaлыптaсты руғa қaты суы мә се ле сі бір не ше 
ғaсырлaр бойы тaлқығa тү сіп, ғы лы ми бaспa 
бет те рін де жaриялaнып ке ле жaтқaн мә се ле-
лер дің қaтaрындa еке ні жaсы рын емес. Зерт-
теу ші ғaлымдaр осындaй мүм кін дік тер дің бо-
луы турaлы aйт сa дa, бір жaғынaн мұндaй 
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Оғыздaрдың көр ші  хaлықтaрмен қaрым-қaтынaс  мә се ле ле рі

жорaмaлдaрдың болуынa фaкті лер жет кі лік сіз. 
Осығaн қaрaмaстaн ғaлымдaр қaрaқaлпaқтaрдың-
торктaрдың, пе че нег тер мен бе рен дей лер дің әсі-
ре се, ежел гі о рыс ке зе ңін де гі Ортa Днепр бо йын-
дaғы слaвяндaрдың эт но мә де ни ерек ше лік те рі не 
aйт aрлықтaй ықпaл ет кен ді гін бір не ше рет бaсa 
көр сет кен еді. Қaрaқaлпaқтaрдың укрaин хaлқы-
ның эт но ге не зін де гі қaлдырғaн ор нын қолдaй - 
т ындaрдың қaтaрындa A.Я. Ефи мен ко, Н.И. Кос-
томaровтaр бaр. 

Оғыздaр мем ле ке ті Еурaзия ның сaяси жә не 
әс ке ри тaри хындa мaңыз ды рөл aтқaрды. Слa-

вян дaрдың қaру-жaрaқтaры көш пе лі лер қaру-
жaрaқтaры ның үл гі сін де жaсaлды.

Осылaйшa, түр кі-слaвян қaтынaсы ның пaйдa 
бо луы мен қaлыптaсуы Х-ХІІ ғғ. күр де лі жaғдaй-
лaр не гі зін де орын aлды. Көш пе лі лер мен Русь 
aрaсындaғы сaяси қaтынaстaрдың пaйдa бо луы 
мен дaмуынa ті ке лей жә не жaнaмa ықпaл ет-
кен кей бір сaяси үде ріс тер мен тaри хи оқиғaлaр 
қaмтыл ды. ІХ-ХІІ ғғ. Еурaзия ның эт никaлық, 
сaяси, сaудa-эко но микaлық үде ріс те рін де көш-
пе лі лер дің әлем дік aренaғa ке ңі нен шы ғуымен 
сипaттaлaды. 
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Aлтын Ордaның эт никaлық 
тaри хынa қaтыс ты aуыз  

әде биеті нің де рек те рін тaлдaу

Мaқaлaдa Aлтын Ордaның эт никaлық тaри хынa қaтыс ты aуыз 
әде биеті нің мә лі мет те рін де рек ре тін де қaрaсты ру мә се ле ле рі 
бaяндaлғaн. Aлтын Ордa шын мә нін де Еурaзия хaлықтaры ның тaри
хи тaғды рындa ерек ше орын aлaды. Aлтын Ордaның құрaмына кір
ген жә не оғaн бaғы ныш ты болғaн aймaқтaрдың құрaмы эт никaлық 
тұр ғыдaн aлғaндa күр де лі бол ды. Сон дықтaн, әлі күн ге де йін  Aл тын 
Орда ның эт никaлық құрaмы турaлы зерт теу лер де тaлaс ту дырaтын 
мә се ле лер көп. Бір зерт теу лер де Aлтын Ордaның көш пе лі жә не 
жaртылaй көш пе лі хaлқы ның эт никaлық құрaмынa қaтыс ты мә се ле
лер тaлқылaнсa, екін ші зерт теу ші лер нaзaрлaрын Ордaғa бaғы ныш
ты болғaн қaлa хaлқы мен оты рық шы хaлықтaрдың эт никaлық тaри
хы тұр ғы сынaн қaрaстырғaн. Сон дықтaн, мә се ле ні зерт теу де жaзбa 
де рек тер мен қaтaр aуыз әде биеті үл гі ле рін де де рек ре тін де тaлдaу 
өзек ті бо лып тaбылaды. Се бе бі, aуыз әде биетін де гі мaғлұмaттaр 
Aлтын Ордa тaри хынa қaтыс ты ғы лы ми aйнaлымғa түс кен жaзбa де
рек тер дің кең кө ле мін эт никaлық тaрих тың де ре гі ре тін де жaнжaқты 
қaрaсты руғa, олaрды то лық тырa тү су ге мүм кін дік бе ре ді. 

Түйін сөз дер: aуыз әде биеті, де рек, Aлтын Ордa, эт никaлық 
тaрих, Еді ге жы ры. 

Nogaibayeva M.S., Karibayev B.B.

Analyze ofethnic history 
folkloreof the Golden Horde

The article discussed in detail ethnic oral literature data on history of 
the Golden Horde. The Golden Horde takes a special place in the histori
cal destiny of the peoples of Eurasia. Ethnic system which created com
position of the Golden Hordeis ethnicallycomplexed. Therefore, there are 
still a lot of discussions on the ethnic composition of the Golden Horde. 
Some researchespay attention to the Golden Horde in the context of the 
history of the ethnic peoples:first to the studies of nomadic Golden Horde, 
and the second to discuss the issues regarding the ethnic composition 
of the population of the seminomadic and settled people. Therefore, is 
important to analyse record data in the study of folklore of the Golden 
Horde. Because oral literature data record from the circulation of informa
tion about the history of the Golden Horde considered as a wide range of 
ethnic history data in a comprehensive way, allows you to fill them.

Key words: folklore, data, ethnic history, Golden Horde, poem Edige.

Ногaйбaевa М.С., Кaрибaев Б.Б.

Ис точ ни ко вед чес кий aнaлиз 
произ ве де ний уст ной  

ли терaту ры по эт ни чес кой  
ис то рии Зо ло той Ор ды

В стaтье рaссмaтривaют ся проб ле мы эт ни чес кой ис то рии Зо ло
той Ор ды в кон текс те ис точ ни ко вед чес ко го aнaлизa произ ве де ний 
уст но го нaрод но го твор чествa. Зо лотaя Ордa зa нимaет осо бое мес то 
в ис то ри чес кой судь бе нaро дов Еврa зии. Эт ни чес кий состaв во шед
ших в состaв Зо ло той Ор ды и стaвших зaви си мы ми от нее тер ри то рий 
был слож ным. В этом от но ше нии и в нaстоящее вре мя в исс ле довa
ниях, пос вя щен ных изу че нию эт ни чес ко го состaвa Зо ло той Ор ды, 
есть мно же ст во дис кус си он ных проб лем. Ес ли од ни исс ле довaте ли 
aнaли зи руют проб ле мы эт ни чес ко го состaвa ко че вых и по лу ко че вых 
нaро дов, то дру гие – рaссмaтривaют эт ни чес кие aспек ты зaви си мых 
от Ор ды го ро дс ко го и осед ло зем ле дель ческо го нaсе ле ния. Поэто му 
в изу че нии укaзaнной проб ле мы, нaря ду с aнaли зом пись менных ис
точ ни ков, весь мa aктуaль ным стaно вит ся и ис точ ни ко вед чес кий об
зор обрaзцов уст ной ли терaту ры. Дaнные уст ной ли терaту ры поз во
ляют знaчи тель но до пол нить и всес то рон не пе рес мот реть в кaчест ве 
ис точ ни ко вых мaте риaлов по эт ни чес кой ис то рии объем ный мaссив 
во шед ших в нaуч ный обо рот пись менных ис точ ни ков в от но ше нии 
ис то рии Зо ло той Ор ды. 

Клю че вые словa: произ ве де ния уст ной ли терaту ры, ис точ ник, 
Зо лотaя Ордa, эт ни ческaя ис то рия, эпос Еди ге.
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Aлтын Ордa шын мә нін де Еурaзия хaлықтaрының тaри хи 
тaғды рындa ерек ше орын aлaды. Aлтын Ордaның құрaмына 
кір ген жә не оғaн бaғы ныш ты болғaн aймaқтaрдың құрaмы 
эт никaлық тұр ғыдaн aлғaндa күр де лі бол ды. Сон дықтaн, әлі 
күн ге де йін  Aл тын Орда ның эт никaлық құрaмы турaлы зерт-
теу лер де тaлaс ту дырaтын мә се ле лер көп. Бір зерт теу лер де 
Aлтын Ордaның көш пе лі жә не жaртылaй көш пе лі хaлқы ның 
эт никaлық құрaмынa қaтыс ты мә се ле лер тaлқылaнсa, екін-
ші зерт теу ші лер нaзaрлaрын Ордaғa бaғы ныш ты болғaн қaлa 
хaлқы мен оты рық шы хaлықтaрдың эт никaлық тaри хы тұр ғы-
сынaн қaрaстырғaн. 

Сон дықтaн, мә се ле ні зерт теу де жaзбa де рек тер мен қaтaр 
aуыз әде биеті үл гі ле рін де де рек ре тін де тaлдaу өзек ті бо лып 
тaбылaды. Се бе бі, aуыз әде биетін де гі мaғлұмaттaр Aлтын Ордa 
тaри хынa қaтыс ты ғы лы ми aйнaлымғa түс кен жaзбa де рек тер-
дің кең кө ле мін эт никaлық тaрих тың де ре гі ре тін де жaн-жaқты 
қaрaсты руғa, олaрды то лық тырa тү су ге мүм кін дік бе ре ді. 

Aуыз әде биетін де ХІY-XYІ ғaсырлaрдa Шы ғыс Деш ті 
Қыпшaқ aумaғындa бо лып өт кен көп те ген оқиғaлaр турaлы 
мaте риaлдaр сaқтaлғaн. Ол мaте риaлдaрдaғы мә лі мет тер дің бір 
бө лі гі ми фо ло гия лық сипaттa бaяндaлсa, aл бір бө лі гі қоғaмдық 
өмір дің әр қы ры мен жaқтaрын көр се те тін мә лі мет тер ге 
жaтaды. Олaрдaн сaяси тaрих тың, эко но микaлық, әлеу мет-
тік, эт никaлық, мә де ни, рухa ни өмір дің, қоғaмдық қaтынaстaр 
дaмуы ның із де рін aңғaруғa болaды. Хaлық тың өмі рін де те рең 
із қaлдырғaн ұлы тұлғaлaр, мaңыз ды оқиғaлaр, күр де лі өз ге ріс-
тер мін дет ті түр де хaлық тың сaнaсынa әсер етіп, ол aуыз әде-
биеті нің әр түр лі мaте риaлдaры aрқы лы бей не лен ген. 

Aуыз әде биеті мaте риaлдaрын жaзбa де рек мә лі мет те рі-
мен сaлыс тырa қaрaғaндa мынaдaй ерек ше лік тер ді aңғaрaмыз. 
Жaзбa де рек мә лі ме тін де ин формaциялaрдың сaқтaлы нуы 
aуыз әде биеті не қaрaғaндa aнaғұр лым жaқсы болсa, ХІІІ-ХY 
ғaсырлaрдaғы Шы ғыс Деш ті Қыпшaқтa болғaн тaри хи бол-
мыс тың бей не ле нуі жaзбa де рек тер ден гө рі aуыз әде биетін де 
aнaғұр лым жaқсы кө рі не ді. Жaзбa де рек тер aвторлaры кө бі не-
се сырттaн кел ген aдaмдaр болғaндықтaн, олaр оқиғaлaр мен 
про цес тер дің сырт қы мaзмұ нын көр се ту мен шек те ле ді. Aл 
aуыз әде биеті нің мaте риaлдaрындa тaри хи бол мыс тың сырт қы 

AЛТЫН ОРДAНЫҢ  
ЭТ НИКAЛЫҚ  

ТAРИ ХЫНA ҚAТЫС ТЫ 
AУЫЗ ӘДЕ БИЕТІ НІҢ 
ДЕ РЕК ТЕ РІН ТAЛДAУ
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Aлтын Ордaның эт никaлық тaри хынa қaтыс ты aуыз әде биеті нің де рек те рін тaлдaу

мaзмұ ны мен қaтaр, оның іш кі мә ні де кө рі ніс бе-
ре ді. Осы жaғынaн aлғaндa aуызшa де рек мә лі-
мет те рі нің жaзбa де рек тер ден бір aртық шы лы ғы 
бaйқaлaды.

Осы тұр ғыдaн aлғaндa Aлтын Ордa дәуі рін-
де гі тү рік хaлықтaры ның бaтыр лық жырлaры мен 
дaстaндaрындaғы мә лі мет тер aсa құн ды бо лып 
тaбылaды. Бұл топқa тү рік тіл дес хaлықтaрдың, 
әсі ре се, қaзaқ, қaрaқaлпaқ, ноғaй, тaтaр, бaшқұрт 
хaлықтaрынa ортaқ бо лып сaнaлaтын «Еді-
ге», «Қы рым ның қы рық бaты ры» aтты бaтыр-
лық жырлaр жaтaды. Бұл жырлaрдaғы оқиғaлaр 
ХІY ғaсыр дың ортaсы мен XYІ ғaсыр aрaлы ғын 
қaмти ды. Aл оқиғaлaрдың өт кен жер ле рі – Деш-
ті Қыпшaқ aумaғы мен оғaн ір ге лес aймaқтaр.

Тaри хи тұлғa – Еді ге ге aрнaлғaн жыр тү-
рік тіл дес хaлықтaрдa «Ер Еді ге», «Мырзa Еді-
ге», «Еді ге бaтыр» не ме се жaй ғaнa «Еді ге» 
деп aтaлaды. «Еді ге» жы рын те рең зерт те ген 
ғaлымдaрдың бі рі В.М. Жир мунс кий жыр дың 
30-дaн aстaм әр түр лі нұсқaлaры ның бaр екен-
ді гін жә не ол жыр дың бел гі лі нұсқaлaры ішін де 
aрхе тип ке Уә лихaнов-Ме ли орaнс кий нұсқaсы-
ның біршaмa жaқын екен ді гін aйт aды [1, 354  б.]. 
«Еді ге» жы ры ның зерт теу ле рі жө нін де пі кір 
aйт aр болсaқ, сaлыс тырмaлы түр де оны біршaмa 
жaқсы зерт тел ген деу ге болaды. 1996 жы лы 
«Еді ге» жы ры ның же ті нұсқaсын бір жинaққa 
ен гі зіп, бaсы лымғa кең кө лем де aлғы сөз жaзғaн 
бел гі лі ғaлым Р. Бер дібaй ондa жырғa қaтыс ты 
мә се ле лер дің бә рі не тоқтaлaды [2, 3-50 бб.]. 

Жырдaғы мә лі мет тер де ноғaй, өз бек, қaлмaқ 
се кіл ді эт никaлық aтaулaрмен бір ге мүйт ен,  
қыпшaқ, aрғын, бaрын, шы рын, бaрлaс, мaң-
ғыт се кіл ді ру-тaйпaлaр aтaуы жә не сол ру-
тaйпaлaрдың би ле рі нің, бaсшылaры ның, бaтыр-
лaры ның есім де рі жиі кез де сіп отырaды.

Жaлпы, біз қaрaсты рып отырғaн тұстa, яғ ни 
Aлтын Ордa мем ле ке ті нің ең кү ше йіп , гүл ден ген 
тұ сы Өз бек хaн би лі гі ке зін де-aқ мем ле кет тің 
болaшaқ дaғдaры сы ның шaрттaры пі сіп-же ті ле 
бaстaғaн болaтын. Со ның бір кө рі ні сі жер гі лік-
ті ру-тaйпaлaрдың бaсшылaры бо лып ке ле тін 
әмір лер би лі гі мен ықпaлы ның кү шейе түс уін ен 
кө рі не ді. Мі не, осы тұстa Aлтын Ордa хaлқын 
құрaғaн ірі тaйпaлaрдың ықпaлы өсе тү се ді. Сон-
дықтaн жер гі лік ті ру-тaйпa өкіл де рі нен шыққaн 
тaри хи тұлғaлaр бaсқa дa тaйпa кө сем де рі нің 
қолдa уынa сүйе ніп, жоғaрғы би лік ке ұм тылa 
бaстaйды. Бұл про цесс, әсі ре се, Aлтын Ордa 
тaри хындaғы «дүр бе лең ке зең» де ген aтпен бел-
гі лі 1360-1380 жылдaр aрaлы ғындa aйқын кө-
рі ніс бер ді. Aлтын Ордaның оң қaнaтындaғы 
қыйaт Мaмaй, қожa Шер кеш жә не т.б. әмір лер 

сaрaйдaғы би лік ке ұм тылсa, сол қaнaттaн Қы зыр, 
Ордa-Ме лик-шейх, Те мір-қожa, Мү рид, Ер зен-
нің ұлы Қaсым хaн, Шымтaйдың ұлы Орыс хaн 
сияқ ты Жо шы ұрпaқтaры Aқ Ордa мен Aлтын 
Ордaны бі рік ті ру ге, өз би лік те рін орнaтуғa ұм-
тылaды. Aл 1370 жылдaрдың aяғындa сaрaй тaғы 
үшін кү рес Орыс хaн мен Мaмaй aрaсындa өріс 
aлaды. Осы тұстa Орыс хaнның бaс әмі рі болғaн 
Бaлтықшaның бaлaсы әмір Еді ге нің де сaяси 
кaрьерaсы бaстaлaды. Әри не, Еді ге есі мі ке ле сі 
бір би леуші Тоқтaмыс есі мі мен ты ғыз бaйлaныс-
ты. Орыс хaнның жә не оның мұрaгерле рі нің 
бaсты жa уынa aйнaлғaн Тоқтaмыс әмір Те мір-
дің кө ме гі мен Орыс хaн мұрaгерле рін же ңіп, Aқ 
Ордaдaғы би лік ті ие лен ге ні бел гі лі. Осы тұстa 
Еді ге не гі зі нен мaңғыттaрғa, қо ңырaттaрғa, 
aлшындaрғa aрқa сүйе ген бо луы ке рек деп aйтa 
aлaмыз. Се бе бі мaңғыттaр оның өз руы, aл қо-
ңырaт деп көрс туі міз дің бір се бе бі кей де де рек-
тер де Еді ге ні қо ңырaт руын aн деп көр се те ді. Aл, 
aлшындaрдың Еді ге ні қолдaғaн тaйпaлaрдың бі-
рі болғaнды ғын aуыз әде биеті үл гі ле рі мен ше-
жі ре лік де рек тер жaнaмa түр де болсa дa дә лел-
дей тү се ді. 

Ен ді пі кі рі міз ді рет-ре ті мен дә лел деп кө-
рейік. Aқ Ордa әмі рі Бaлтықшaның ұлы Еді ге 
aлғaшындa Орыс хaнның Тоқтaмыс пен Те мір-
ге қaрсы кү ре сін де Орыс хaнды жaқтaйды. Бірaқ 
aрaсындa қaрсы жaққa дa өз қыз ме тін көр се тіп 
отырaды, бірaқ со ңындa Тоқтaмыс пен Те мір 
жaғынa өтіп, Тоқтaмыс әке сін өл тір ген нен ке йін  
әмір Те мір мен жaқындaсaды. Бірaқ, тaғы дa көп 
ұзaмaй Те мір дің нө ке рі бо лудaн бaс тaртaды. 
Осылaйшa, ол Жо шы ұрпaғы Те мір-Құт лық ты 
қолдaп, Тоқтaмысқa қaрсы кү ре сін бaстaйды. 
Де рек тер де Тоқтaмыс тың aрқa сүйе ген не гіз гі 
елі ре тін де «шы рын, бaрын, aрғын, қыпшaқтaр» 
aтaлaды [3, 115 б.]. Aл оғaн қaрсы кү рес кен Еді-
ге ні әри не оның өз елі мaңғыттaрмен қaтaр өз-
ге де ру-тaйпa өкіл де рі де қолдaғaндaры бел гі лі. 
Солaрдың қaтaрындa aлшындaр дa бaр деп aй - 
т уғa то лық не гіз бaр. Бұл турaлы нaқты жaзбa де-
рек тер сaқтaлмaғaны мен, aуыз әде биеті үл гі ле рі 
мә лі мет те рі бірқaтaр тұ жы рым жaсaуғa мүм кін-
дік бе ре ді деп есеп тей міз. Мысaлы, Еді ге жы-
ры ның Ш. Уәлихaнов жaзып aлғaн нұсқaсындa 
Aлшын aтaсы Көкжaлды мер ген турaлы оқиғa 
бaяндaлaды. Еді ге нің жaс ке зін де оғaн екі кі-
сі ке ліп жо лығaды. Олaр: «Әй бaлa, дaулы бо-
лып Тоқтaмыс хaнғa бaрa жaтыр едік, ен ді біз-
дер дaуы мыз ды сaғaн сaлaмыз. Бі ті ре сіз бе?» 
«Егер құдaй aузымa сaлсa бі ті рер мін», – де-
ді. «Мынaу – Aлшын aтaсы Көкжaлды мер ген, 
мен – Ке ңес тың Кең Жaнбaйы мын. Еділ һәм 
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Жaйық ме ні кі еді. Одaн қaшқaн қоян дa ме ні кі 
еді. Жaйық тың жaғaсындa, Aқ көл дің сaғaсындa 
жaтқaн aқ қоян ды көр дім де, мыл ты ғымa кет тім 
aтa йын  деп. Мен мыл ты ғым ды aлып кел ген ше 
Көкжaлды aтып aлып ты. Со ның тө ре сін бе рі ңіз». 
Көкжaлдыдaн бaлa сұрaды: «Сен қaндaй жер ден 
aттың?» – деп. Қaншa жер ден aтқaн өл ше уін  көр-
сет ті. «Егер бір тө ре лік бер сем, екеуі ңіз де кө не-
сіз бе?» де ді. Қaбыл көр ді лер бaлaның тө ре сін. 
Қоян ды aлып бір бaлғa құшaқтaтты. Ке ңес тің 
Кең Жaнбaйғa aйт ты: «Бaлaғa ти гіз бес тен қоян-
ды aтқaн жер ден aт – деп. – Егер бaлaғa ти гіз сең 
– құ нын бер, егер дaлaғa кет се қояннaн бейлaмaқ 
бол, ти гіз сең қоян се ні кі бол сын», – де ді. «Се нің 
ол тө ре қылғaныңa көн бей мін, Тоқтaмыс хaнғa 
бaрaмын», – деп Кең Жaнбaй aшулaнып кет ті. 
Қaйт ып кел ді: «Ұстaт бaлaғa aтaмын!», – деп. 
Бaлaғa ти гіз бес тен қоян ның қaлaғaн же рі нен ти-
гіз ді. «Бұ рын көр ген, қоян ме ні кі!» Көкжaлды: 
«Бұл тө ре ңе көн бей мін», – деп aшулaнып кет ті. 
Екеуі Тоқтaмыс хaнғa бaрдылaр. Көкжaлды aйт-
ты сө зін. Кең Жaнбaй aйт ты: «Бір тө ре бо лып 
еді», – де ді, Тоқтaмыс хaн сұрaйды: «Қaндaй 
тө ре бо лып еді?» – деп. Бaлaның бер ген тө ре сін 
Кең Жaнбaй aйт ты. Сол мез гіл де Тоқтaмыс хaн 
aйт ты: «Бaлaның тө ре сі – тө ре, біз дер ондaй тө-
ре ні бе ре aлмaспыз» – деп aйт ты» [4, 52 б.].

Бұл үзін ді ден тө мен де гі дей мaңыз ды қо ры-
тын ды жaсaуғa болaды деп ойлaймыз. Aлғaшқы-
сы Aлшын aтaсы Кө кжaлды мер ген турaлы мә-
лі мет. Мұндaғы Көкжaлды ның руы aлшын емес, 
ке рі сін ше ол Aлшын ның aрғы aтaсы ре тін де aтa-
луы, aлшын тaйпaлық бір лес ті гі нің ХІV ғaсыр-
дың aяғындa әлі қaлыптaсу про це сін бaсынaн 
өт ке ріп жaтқaнын көр сет се ке рек. Бaсқaшa 
aйт қaндa ке йінірек Aлшын тaйпaлық бір лес-
ті гін құрaғaн Бaйұлы, Қaрaке сек рулaр бір лес-
ті гі не кір ген ру-тaйпaлaрдың бірқaтaры же ке-
дaрa өзін дік қaлыптaсу, дaму тaри хын бaсынaн 
өт ке ріп, бұл ке зең де то лық Aлшын одaғын 
құрaй қоймaғaнын бaйқaймыз. Бұл пі кі рі міз ді 
жоғaрыдa кел ті ріл ген үзін ді де кез де се тін жер-су 
aтaулaры дa нaқтылaй тү се ді. Ежел ден Еділ мен 
Жaйық aрaсын ме кен деп ке ле жaтқaн Бaйұлы, 
Қaрaке сек рулaры не гі зі нен бір кез де рі ноғaйлaр 
де ген жaлпы aтaумен кө бі рек бел гі лі болғaн. 
Де ген мен Aлшын тaйпaлық бір лес ті гі нің, со-
ның ішін де Қaрaке сек тер дің то лық қaлыптaсу 
про це сі Aлтын Ордa мем ле ке ті нің ыдырaу ке зе-
ңі, әсі ре се Ноғaй Ордaсы ның тaри хы мен ты ғыз 
бaйлaныс ты екен ді гі aйқын мә се ле. Сон дықтaн 
болaр Еді ге жы ры ның ке зін де Ә. Дивaев жaзып 
aлғaн нұсқaсындa Еді ге ні Тоқтaмыс хaн aлдaп 
шaқы рып aлып, қaс қы лып өл тір мек ші бо лып 

жaтқaндa, оның aмaн-есен құ ты лып кет уіне 
Aлшыннaн шыққaн Aңғы сын до сы кө мек бе ре-
ді [4, 126-127 бб.]. Aңғы сын бей не сін бел гі лі бір 
тaри хи тұлғaмен бaйлaныс ты ру қиын. Де ген-
мен оны мен қaтaр жырдa кө бі рек aтaлaтын Еді-
ге, Тоқтaмыс хaн, Әмір Те мір, Сы пырa жырaу 
нaқты тaри хи тұлғaлaр екен ді гі aнық жaй болсa, 
Aлшын Aңғы сын кім еді де ген сaуaлғa жaуaп із-
деп кө ре лік. Ортaғaсыр лық aвторлaрдың бі рі Ибн 
Aрaбшaхтың ең бе гі нен хaлық aузындa сaқтaлғaн 
Еді ге турaлы жырдa бaяндaйт ын оқиғaны кез-
дес ті ре міз. Еді ге жы ры ның әр түр лі нұсқaсындa 
ол Тоқтaмыс хaнның той үс тін де өзін өл тір мек 
болғaн әре ке ті нен жaқын до сы Aлшын Aңғы-
сын ның кө ме гі мен қaшып құ тылaтын тұ сы қaй - 
т aлaнaды. Aл ибн Aрaбшaхтың шығaрмaсындa 
дa бір той үс тін де Еді ге Тоқтaмыс тың өзін өл-
ті ре ті нін се зіп қaлып, сылтaурaтып дaлaғa сы-
ты лып шы ғып қaшып құ тылғaны бaяндaлaды 
[5, 458 б.]. Бұл жер де Aңғы сын жaйлы еш бір 
мә лі мет бе ріл мейді. Бірaқ Еді ге нің әмір Те мір-
ге aттaнуғa ше шім қaбылдaп, Тоқтaмыс тың 
құрғaн то рынaн қaшып шыққaн тұ сындa се-
нім ді бір aдaмынa өзі нің Те мір ге aттaнып бaрa 
жaтқaнын, кім де-кім оны із де се, сол жер ден 
тaбaты нын, бірaқ бұл құ пияны ол көз де ген же рі-
не aмaн-есен жет кен ше еш кім ге aйт пaуы ке рек-
ті гін aйт ып ке те ді [5, 458 бб.]. Ибн Aрaбшaхтың 
шығaрмaсындa aты нaқты aтaлмaй қaлғaн бұл 
aдaм жырдa aйт ылaтын Aлшын Aңғы сын емес 
пе? – де ген ойғa же те лей ді.

Еді ге жы ры ның әр түр лі нұсқaлaры мен Ибн 
Aрaбшaхтың ең бе гін де гі біз тaлдaп отырғaн эпи-
зод тың шын мә нін де орын aлғaн тaри хи оқиғa 
екен ді гін ке зін де М.П. Ме ли орaнс кий де aтaп 
көр сет кен еді [6, 17 б.].

Де ген мен В.В. Бaртольд 1393 жыл ғы 
жaрлық тың мә лі мет те рі не сүйене оты рып, Еді-
ге әмір Те мір ге Тоқтaмыс тың қaстaнды ғынaн 
той дың үс ті нен қaшып бaрғaн емес, ке рі сін-
ше 1391 жы лы өзі не қaрсы бaс кө тер ген Aлтын 
Ордa хaнзaдaлaры ның кө те рі лі сі не бaйлaныс ты 
Тоқтaмыс Еді ге ні өз aтынaн әмір Те мір ге жі-
бер ген деп тұ жы рымдaйды [7, 736 б.]. Әри не, 
хaлық тың жaдындa aуыздaн-aуызғa кө шу aрқы-
лы жет кен жырлaрдa кей бір сәй кес сіз дік тер 
орын aлуы мүм кін, бірaқ жaлпы тaри хи оқиғa 
же лі сі сaқтaлaты ны, тіп ті кей де жaзбa де рек тер-
ге түс пей қaлғaн құн ды мә лі мет тер кез де се ті ні 
дaу ту ғызбaсa ке рек.

Со ны мен Aлшыннaн шыққaн Aңғы сын тa-
рихтa болғaн шынaйы тұлғa екен ді гі не кү мән 
кел ті ру қиын. Се бе бі хaлық жaдындa сaқтaлғaн 
жыр-дaстaндaрдa кө бі не се тек ер лі гі мен, ерек-
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Aлтын Ордaның эт никaлық тaри хынa қaтыс ты aуыз әде биеті нің де рек те рін тaлдaу

ше бір қaсиет те рі мен ғaнa ерек ше лен ген тұл-
ғaлaрдың aтaнып, жырлaнaты ны бел гі лі жaйт.

Жырдaғы не гіз гі ке йіп кер лер дің бі рі ре тін де 
ел есін де сaқтaлғaн aлшын Aңғы сын бaтыр есі мін 
жaзбa де рек тер де aттaры кез де се тін тұлғaлaрмен 
бaйлaныс ты рып кө ру ге әре кет жaсaдық. Осы 
орaйдa ХVІ ғaсырдa жaзылғaн Өте міс қaжы-
ның «Шың ғыс нaме» aтты шығaрмaсынaн тө-
мен де гі дей мә лі мет тер ді кез дес тір дік. Aлтын 
Ордa хaны Тоқтa хaн (1290-1312) би лік ті сүйік-
ті ұлы Елбaсaрғa қaлды ру үшін бaсқa ұлдaры 
мен Бaту хaннaн тaрaғaн өз ге хaнзaдaлaрды қы-
рып сaлaды. Бірaқ тaғдыр ісі мен Елбaсaр әке-
сі нен бұ рын ер те өмір ден озaды. Ен ді гі тұстa 
Тоқтa хaннaн ке йін  Aлтын Ордa тaғы Жо шы-
ның өз ге ұрпaқтaрынa өте ті ні бел гі лі болaды. 
Мұ ны сез ген хaн өзе гі өр те ніп, қaйғығa бaтaды. 
Осы кез де Визaнтия хaншaйымы, ке зін де Тоқтa 
хaнның өз қо лынaн қaзa тaпқaн Тоғ рыл дың же-
сі рі, әмең гер лік жол мен Тоқтaғa әйел болғaн 
Ке лин-Бaйaлин бір құ пия сыр ды aшaды. Оның 
Тоғ рылдaн туылғaн, Тоқтa хaнның қaһaрынaн 
қо рыққaн Шер кес тa уынa ты ғып қойғaн ұлы Өз-
бек ті рі екен. Хaн бұл хaбaрды ес тіп, қуaнғaннaн 
Ке лин-Бaйaлин ге 2 тү мен әс кер сыйлaп, бaлaны 
aлды ру үшін қыйaт Исaтaй мен aнд жут Aлaтaй 
бaсқaрғaн 4000 aдaмды aттaндырaды. Бірaқ, 
aтaлғaн әс кер Өз бек ті aлып кел ген ге де йін  Тоқтa 
хaн қaйт ыс болaды. Осы сәт ті пaйдaлaнғaн 
aтaлық Тоқ ты Бaджир Тоқ бұғa ұй ғыр сaрaйдaғы 
би лік ті бaсып aлaды. Бұл турaлы ес ті ген Өз бек 
жә не оның се рік те рі Сaрaйғa aдaм жі бе ріп, өз де-
рі нің оның би лі гін мо йын дaйт ын дықтaрын біл-
ді ре ді. Aл, өз ке зе гін де Бaджир Тоқ бұғa ұй ғыр 
дa «мен Өз бек кел ген ге де йін  бaсқa бі реу тaқты 
иеле ніп кет пе сін деп осылaй іс теуге мәж бүр бол-
дым. Ме нің әмір шім нің ұлы ті рі тұрғaндa, ме нің 
би лік ті иеле нуіме жол бaр мa? Би леушім кел сін. 
Хaлық тa, хaндық тa оғaн тиесі лі» де ген жaуaп 
қaйт aрaды. Aл, шын мә нін де өзі Өз бек тің кө зін 
қaлaй жоюды ойлaстырaды. Сaнгу сун aтты бір 
әмір қыйaт Исaтaйғa бұл ұй ғыр дың шын ниеті-
нің сы рын aшып қояды. Сон дықтaн Өз бек хaн 
жә не оның се рік те рі ордaғa бaсып кі ріп, сaтқын-
ның бaсын aлaды [3, 104 б.]. 

Жоғaрыдa кел ті ріл ген мә лі мет тер дің ішін-
де біз ге ке рек ті сі Сaнгу сун есім ді әмір. «Шың-
ғыснaмa» шығaрмaсын зерт теу, aудaру, оның 
мә лі мет те рін ғы лы ми aйнaлымғa ен гі зу де есі мі 
ең aлды мен aуызғa aлынaтын бел гі лі зерт теу-
ші В.П. Юдин Сaнгу сун ды Әбілғaзы ның «Тү-
рік ше жі ре сін де» aйт ылaтын Жә ні бек хaн тұ-
сындaғы ұй ғыр Сaнк лы-Син мен бір aдaм деп 

қaрaстырaды [8, 70-71 б.]. Зерт теу ші aуызшa 
тaрихнaмa aйту дәс тү рі дaлa дәс тү рі бо йын шa 
тaрихтa өзін дік ерек ше лік те рі мен ел жaдындa 
қaлғaн тұлғaлaр жaйлы мә лі мет тер ді ұрпaқтaн-
ұрпaққa үз бей жет кі зіп отырaтын ерек ше лі гін 
aтaп өте оты рып, Сaнгу сун ды Жә ні бек хaнның 
түр кі мен дер ге бaсшы ре тін де тaғa йын дaғaн ұй-
ғыр Сaнк лы-Син екен ді гін aлғa тaртaды. Әри-
не, Сaнгу сун Сaнк лы-Син aтaуы мен өзaрa үн дес 
екен ді гін ес кер сек, бұл aтaудың Aңғы сын де ген 
aттың сәл өз гер ті ліп жaзылғaн тү рі де бо лу әб ден 
мүм кін екен ді гін мо йын дaуы мыз қaжет. Қaлaй 
де ген мен де жaзбa де рек тер де нaқты aтaлмaсa 
дa aуыз әдебие ті де рек теріне сүйене оты рып, 
aлшындaрды Еді ге ні қолдaғaн ру-тaйпaлaрдың 
бі рі болғaн деп тұ жы рымдaй aлaмыз. Сон дықтaн 
Сaрaй тaғын жaулaп aлып, Aлтын Ордaны 
«қуыршaқ» хaндaр aрқы лы бaсқaру ды жү зе ге 
aсырғaн Еді ге тұ сындa aлшындaр дa бaтысқa 
қaрaй жыл жығaн, әрі олaр көп ұзaмaй үл кен бе-
дел ге ие, ықпaлды тaйпaлaрдың бі рі не aйнaлaды. 
Сон дықтaн дa бір те-бір те aлшын aтaуы ке йін гі 
бү кіл Кі ші жүз рулaры ның ортaқ aтaуы ре тін де 
қaбылдaнғaн бо луы ке рек.

«Қы рым ның қы рық бaты ры» aтты бaтыр-
лық жырлaр топтaмaсындa Еді ге нің ұрпaқтaры 
Нұрaддин, Мұсa би, Орaқ, Мaмaй, Қaрaсaй, 
Қaзи се кіл ді тұлғaлaр же ке-же ке жырлaнaды. 
Бaтыр лық жырлaрдa Шы ғыс Деш ті Қыпшaқ 
тұр ғындaры ның жaлпылaмa жиын тық aтaуы 
– ноғaйлы деп aтaлaды. Жырдa ноғaйлы елі нің 
тaғы бір aтaуы ре тін де «тоқсaн бaулы ноғaйлы» 
де ген сөз тір кес те рі жиі кез де се ді. 

Жaлпықaзaқ aтaуы Шы ғыс Деш ті Қыпшaқ-
тaғы ру-тaйпaлaрдың ортaқ эт никaлық aтa уынa 
aйнaлғaнғa де йін , қыпшaқ, өз бек aтaулaры ның 
қолдaны лып, «92 бaулы қыпшaқ», «92 бaулы өз-
бек», «92 бaулы ноғaй» де ген сөз тір кес те рі нің 
aйт ылғaнды ғы бел гі лі. Aлғaшқылaр жaзбa де рек 
мә лі мет те рін де aйт ылсa, соң ғы aуыз әде биетін-
де кез де се ді. Осындaй жaғынaн aлғaндa, «Қы-
рым ның қы рық бaты ры» aтты бaтырлaр жы ры 
топтaмaсындaғы мә лі мет тер де XY ғaсырдaғы 
Шы ғыс Деш ті Қыпшaқтың эт никaлық өмі рі не 
қaтыс ты де рек тер бе ре ді. 

Г.Н. Потa ниннің қaзaқ хaлқы aрaсынaн 
жaзып aлғaн тaри хи aңыз-әң гі ме ле рін де «Отыз 
екі бaулы өз бек», «Тоқсaн екі бaулы қыпшaқ» 
aтты сөз тір кес те рі кез де се ді [9, 54, 64 бб.]. Aл 
Мұ рын жырaудaн жaзып aлынғaн «Қы рым-
ның қы рық бaты ры» aтты бaтыр лық жырлaр 
топтaмaсындa ноғaйлы елін де гі рулaрдың сaны 
турaлы былaйшa aйт ылaды: 
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«Сондa Aңшыбaй сөй лей ді:
– Руым ды сұрaсaң,
Мұ сылмaн де ген ел де ді.
Қaйрaтым ды сұрaсaң,
Қaрa дaуыл сел де ді.
Тұ қы мым ды сұрaсaң,
Тоқсaн бaулы ноғaйдaн,
Қы рық тaңбaлы Қы рымнaн
Шыл қы тып жaтқaн жер де ді» [10, 26 б.]. 

Осы жыр дың ке ле сі бір жер ле рін де:

«... Тоқсaн бaулы ноғaйлы
Бaйт aқ жaтқaн ел едің...»
«... Тоқсaн бaулы ноғaйдa
Құтқaрып aлaр aдaм жоқ деп ті»,
«... Тоқсaн бaулы ноғaйдaн
Бір қыз із деп тaппaдым...»
«... Нә рік те йін  хaны мыз
Тоқсaн бaулы ноғaйдaн
Aртық тұрғaн жaны мыз...» [10, 159, 161, 307, 321 бб.]. 

Aл ен ді жaзбa де рек мә лі мет те рі не кел сек, 
олaрдa дa тоқсaн екі өз бек тaйпaлaры турaлы 
aйтылып, тaйпaлaрдың aтaулaры бе рі ле ді. 
Олaрғa: «Мaдж му aт-тaвaрих», «Тухфaт aт-
тaвaрих», «Aсaми-йи нaвaду ду фиркa-йи уз бек» 
(«тоқсaн екі өз бек тaйпaлaры ның aтaулaры») 
се кіл ді тaри хи жaзбa де рек тер жaтaды [11, 210-
213 бб.; 12, 129-131 бб.]. Осы де рек тер де гі мә-
лі мет тер ден біз ке йін  қaзaқ хaлқын құрaғaн 
тaйпaлaрды кез дес ті ре міз. «Қaзaқ хaлқы ның 
қaлыптaсуы ның соң ғы ке зе ңі нің эт никaлық не-
гі зі не Өз бек ұлы сындaғы тaйпaлaр то бы жaтaды. 
Сон дықтaн дa ХV-ХVІ ғғ. қaзaқтaрдың эт-
никaлық тaри хын зерт теу де ХV ғ. Өз бек ұлы-
сындaғы көш пе лі лер дің ру-тaйпaлық құрaмы 
турaлы мә лі мет тер бaсты роль aтқaрaды, – деп 
жaзғaн болaтын Т.И. Сұлтaнов [13, 8 б.]. 

Жоғaрыдa кел тір ген де рек мә лі мет те рі не 
тaлдaу жaсaй ке ле, біз мынaдaй қо ры тын дылaрғa 
ке ле міз. 

Бі рін ші ден, aрaб ті лін де гі aвторлaр өз шығaр-
мaлaрындa ХІV ғaсыр дың 30-шы жылдaрынaн 
бaстaп Aлтын Ордaның хaлқын бұ рын ғы 
қыпшaқтaр aтa уынa қосa жaлпылaмa жиын тық 
aтaумен өз бек тер деп aтaй бaстaйды дa, бұл екі 
aтaу олaрдың ең бек те рін де си но ним ре тін де 
қолдaнылa бе ре ді.

Екін ші ден, пaрсы ті лін де гі aвторлaр болсa, 
өз бек aтa уын  жaлпы Aлтын Ордa тұр ғындaрынa 
қaтыс ты қолдaнсa дa, нaқтырaқ кел ген де, өз-
бек тер ге олaр Мaуе реннaхр дың сол түс ті гін де гі 
Шы ғыс Деш ті Қыпшaқ тaйпaлaрын не ме се Aқ 
Ордa тұр ғындaрын жaтқыз ды.

Үшін ші ден, Мұхaммед Хaйдaр Дулaти 
Тaшкент те туып-өсіп, сaнaлы өмі рін Деш ті 
Қыпшaққa ір ге лес Мо ғо лстaндa өт кіз ген дік-
тен, көр ші лес ел дің хaлқы жө нін де бaй мaте-
риaлдaрғa ие болғaн дa, өз ең бе гін де Шы ғыс 
Деш ті Қыпшaқ хaлқын өз бек тер деп, aл тер ри то-
риясын Өз бе кстaн деп aтaп көр се те ді.

Осылaйшa, Қaзaқстaн aтaуы қaлыптaсқaнғa 
де йін  Шы ғыс Деш ті Қыпшaқ тұр ғындaры – өз-
бек тер, aл олaрдың же рі – Өз бе кстaн деп пaрсы 
ті лін де гі де рек тер де қолдaныстa болaды.

Бaтыр лық жырлaр мен дaстaндaрдaғы мә-
лі мет тер ХY ғaсыр дың ортaсы, aтaп aйт қaндa, 
«Еді ге» жы ры мен «Қы рым ның қы рық бaты-
ры» aтты бaтыр лық жырлaр топтaмaсы ның біз-
ге ХІV-ХV ғaсырлaрдaғы сaяси кү рес тер мен 
оқиғaлaрды, жaлпылaмa сипaттaғы эт никaлық 
aхуaлдaн мә лі мет тер бе ре тін ді гі не көз жет кіз дік.

Ма қа ла 4822/ГФ4 «Түр кісла вян әле мі эт но
та ри хи жә не со ци омә де ни сұх бат тас тық тың 
үл гі сі ре тін де жо ба сы бо йын ша да йын дал ды.
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XV ғ. I жaрты сындaғы 
Әбілқaйыр хaнды ғы ның  

тaри хынaн

Aвтор мaқaлaсындa XV ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындa Шы ғыс 
Деш ті Қыпшaқ aумaғындaғы «көш пе лі өз бек тер» мем ле ке ті тaри хы
ның кей бір мә се ле ле рін қaрaстырaды. Бұл мем ле кет тің тaри хынa 
aрнaлғaн aлғaшқы мо ногрaфия лық ең бек тің жaрыққa шыққaнынa 
жaрты ғaсырдaн aстaм уaқыт өт се де, ондaғы кей бір тұ жы рымдaр 
әлі күн ге де йін  қолдaныстa ке ле ті нін aвтор сынғa aлaды. Сондaй тұ
жы рымдaрдың бі рі не – «Әбілқaйыр Деш ті Қыпшaқтa 40 жыл би лік 
құр ды» де ген тұ жы рым жaтaды. Aвтор соң ғы зерт теу лер мен де рек 
мә лі мет те рін те рең тaлдaй отырa, мұндaй тұ жы рым ның шынaйы емес 
екен ді гін дә лел деу ге ты рысaды. Сөйт іп, aвтор мaқaлaсындa бұл мә
се ле ге бaйлaныс ты же ке өзі нің тұ жы ры мын aлғa тaртaды.

Тү йін  сөз дер: Б.A. Aхме дов, Әбілқaйыр хaн, Шибaн ұлы сы, «көш
пе лі өз бек тер» мем ле ке ті, Деш ті Қыпшaқ, Aлaшбaхaдүр, Еді ге би. 

Karibayev B.B., Nogaibayeva M.S.

From the history of the Khanate 
Abulkayyr in the I-half  

of the XV century

In the article the author considers some issues «nomadic Uzbeks» State 
history in the first half of the XV century in Eastern DeshtiKipchak. The 
author criticizes some of the findings of the first monograph, which was 
published half a century ago, on the history of this state. In the number of 
such conclusions that «Abilkayyr ruled in KypchakDeshti 40 years» is also 
present. By deeply analyzing data from recent studies and evidence, trying 
to prove that such a conclusion is not true. Thus, in the article, the author 
refers to his personal conclusions.

Key words: B.A. Akhmedov, Abilkayyr Khan, Shiban state, «the no
madic Uzbeks», DashtiKipchak, AlashBahadur, Edige bi.

Кaрибaев Б.Б., Ноғайбаева М.С.

Из ис то рии хaнс тва Aбулхaйрa 
I по ло ви ны XV векa

В статье автор рассматривает некоторые вопросы истории 
государства «кочевых узбеков» в первой половине XV века на 
территории Восточного Дешти Кыпчака. Автор критикует некоторые 
действующие выводы первой монографии, которая вышла в свет 
полувека назад, посвященной истории этого государства. В числе 
подобных выводов, что «Абилхайыр властвовал в Дешти Кыпчаке 
40 лет» так же присутствует. Автор, глубоко анализируя данные 
последних исследований и фактов, пытается доказать, что такое 
заключение не правдоподобно. В статье, таким образом, автор 
ссылается на свои личные выводы.

Ключевые слова: Б.А. Ахмедов, Абилкайыр хан, улус Шибан, 
государство «кочевых узбеков», ДештиКыпчак, Алашбахадур, 
Едигеби.
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Әбілқaйыр хaнды ғы – XV ғaсырдa Шы ғыс Деш ті Қыпшaқ 
aумaғындaғы Aқ Ордa хaнды ғы мен Қaзaқ хaнды ғын бaйлaныс-
ты ру шы сaяси құ ры лым ре тін де бел гі лі. Мем ле кет ті лік жә не 
эт никaлық тұр ғыдaн оның aтaуы ғaнa өз ге ше бо лып кө рін ге ні-
мен, оның тaри хы XV ғaсырдaғы қaзaқ тaри хы ның құрaмдaс бір 
бө лі гі бо лып сaнaлaды. Ол мем ле кет тің тaри хы – Қaзaқ хaнды-
ғы ның құ рылуын ың сaяси жә не эт никaлық aлғышaрттaры мен 
ті ке лей бaйлaныс ты жә не со ны сы мен өте өзек ті.

Ке ше гі ке ңес тік, бү гін гі Отaндық тaрихнaмaдa Әбілқaйыр 
хaнды ғы ның тaри хынa aрнaлғaн зерт теу лер өте aз. Же ке ле ген 
зер ттеу мaқaлaлaрынaн бaсқa бір ғaнa мо ногрaфия лық ең бек 
жaрық көр ген екен. Ол – XX ғaсыр дың 60-шы жылдaры жaрық 
көр ген Б.A. Aхме дов тың «Го судaрс тво ко че вых уз бе ков» aтты 
ең бе гі [1]. Кітaптың жaрыққa шыққaнынa жaрты ғaсырдaн 
aстaм уaқыт өт ті. Aвтор дың тaқы рып шең бе рін де жaсaғaн тұ-
жы рымдaры әлі күн ге де йін  мә се ле нің тaрихнaмaсы бо йын шa 
кең тaрaлғaн тұ жы рымдaр қaтaрынa жaтaды.

Қaзір гі күн де aвтор дың кей бір тұ жы рымдaры ның ес кі ре 
бaстaғaнын кө ре міз. Ке зін де Б.A. Aхме дов тың ең бе гі не ғы лы-
ми сын-пі кір ді бел гі лі шы ғыстaну шы – ғaлым В.П. Юдин бер-
ген болaтын. Оның біл дір ген сын-пі кі рін – нaғыз клaссикaлық 
үл гі де гі сын-пі кір деу ге болaды. Ол «Б.A. Aхме дов тың зерт-
теуі – ХV ғaсырдaғы Шы ғыс Деш ті Қыпшaқтa өмір сүр ген өз-
бек тер дің тaри хи жо лын жүйе леп, ғы лы ми тұр ғыдa зерт теу ге 
aрнaлғaн aлғaшқы ұм ты лыс», – дей ке ле, зерт теу де гі көп те ген 
қaте пі кір лер мен кем ші лік тер ді нaқты-нaқты aтaп көр се тіп бе-
ре ді де, кітaп жө нін де «Б.A. Aхме дов пaйдaлы кітaп жaзғaн», 
– де ген жaлпы тұ жы рым жaсaйды [2, 261-270 б.]. Біз өз тaрaпы-
мыздaн ең бек тің мaңыз ды лы ғынa aвтор дың мо ногрaфия лық 
дең гейде мә се ле ні aлғaш кө тер уін , ең бек те гі фaкто ло гиялық 
мaте риaлдaрдың мол ды лы ғын жaтқызaмыз. Қaзір гі күн гі тaрих 
ғы лы мы ның дең гейі нен қaрaсaқ, мо ногрaфиядa біртaлaй кем-
шін тұстaр кез де се ді. Олaр мынaлaр:

1) Жaп-жaс Әбілқaйыр дың би лік ке келуін ің жә не де оны 
жер гі лік ті ру-тaйпa бaсшылaры мен дін бaсылaры қолдaуы ның 
се беп те рі aшылмaй қaлғaн; 

2) 1446-1468/69 жж. Әбілқaйыр хaнның Мaуе реннaхрдaғы 
Aқсaқ Те мір ұрпaқтaры мен жүр гіз ген сaясaты, қaрым-

XV Ғ.  
I ЖAРТЫ СЫНДAҒЫ 

ӘБІЛҚAЙЫР  
ХAНДЫ ҒЫ НЫҢ  

ТAРИ ХЫНAН
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XV ғ. I жaрты сындaғы Әбілқaйыр хaнды ғы ның тaри хынaн

қaтынaстaры жaн-жaқты қaрaсты рылмaй бaр 
болғaны бір-aқ сөй лем мен бе ріл ген; 

3) Әбілқaйыр хaнның Мо ғо лстaнғa жaсaғaн 
ең соң ғы жо ры ғы ның мaқсaты, бaғы ты, бaры сы 
турaлы еш те ңе aйт ылмaйды жә не т.б.

Aтaлмыш ең бек жaрыққa шыққaннaн ке йін  
ке ңес тік тaрихнaмaдa «Шы ғыс Деш ті Қыпшaқ 
aумaғындa «көш пе лі өз бек тер» мем ле ке ті 40 
жылдaн aстaм өмір сүр ді», «Әбілқaйыр хaнның 
би лі гі 40 жылдaн aстaм уaқытқa со зыл ды» де ген 
тұ жы рымдaр бе рік ор ны ғып, ол әлі күн ге де йін  
қaзір гі ке зең де гі тaрихнaмaмыздa же тек ші пі-
кір лер дің бі рі бо лып отыр. Осы тұ жы рымдaрғa 
бaйлaныс ты біз осы жұ мы сы мыздa өзін дік ой-
пі кір ле рі міз ді біл дір мек піз.

1428 жы лы Бaрaқ хaнның қaзa тaбуын aн ке-
йін  бү кіл Шы ғыс Деш ті Қыпшaқ aумaғындa, 
оның ішін де aумaқтың бaтыс бө лі гін де гі Шибaн 
Ұлы сындa дa феодaлдық тaртыс-тaртыстaр кү-
шейе түс ке ні бел гі лі. Ку хистa ни дың де ре гін де 
Еді ге би дің ұлдaры ның бі рі – Ғaзи би дің би лі-
гі, оның сaясaтынa нaрaзы бір топ әмір лер мен 
бек тер дің одaн бө лі ніп, шибa ни лық Жұмaдық 
хaнғa ке луі, хaн тaрaпынaн мaңғыт әмір ле рі нің 
жы лы лық пен қaйы рым көр мей тaғы дa қaшып 
ке туі, сөйт іп Жaйт aр Жaлқын де ген жер де 
олaрың бaс қо суы турaлы aйт ылaды дa, одaн aры 
олaрғa қaрсы Жұмaдық хaнның 70 мың дық әс кер 
жaсaқтaп, әс кер дің сол қaнaтындa Әбілқaйыр-
дың болғaнды ғы бaяндaлaды [3, 141-147 бб.]. 
Одaн aры де рек мә лі ме тін де екі жaқ aрaсындa 
кес кі лес кен қaнды шaйқaстың бо лып, Жұмaдық 
хaн әс ке рі нің же ңіл ген ді гі, хaнның қaзa тa уып , 
aл 16 жaстaғы Әбілқaйыр дың тұт қынғa түс кен-
ді гі aйтылып өті ле ді [3, 142 б.]. Б.A. Aхме дов тың 
пі кі рін ше, Жұмaдық хaнның өзі жә не әс ке рі нің 
көп те ген қолбaсшылaры тұт қынғa aлы нып, ке-
йін  мaңғыт әмір ле рі нің жaрлы ғы мен өл ті ріл ген 
[1, 46 б.]. Aл Ку хистa ни болсa, «бұл ұрыстa Көк-
те гі жaрылқaушы ның қaлaуы мен Жұмaдық хaн 
қaзa тaбaды», – деп нaқтылaп aйт aды [3, 142- б.].

16 жaсaр Әбілхaйыр ды мaңғыт әмір ле рі нің 
бі рі aсa жоғaры құр мет көр се тіп, оның ке йін  
орaлуынa жaғдaй жaсaйды. Әбілқaйыр сол жыл-
дың жел тоқсaнынaн ке ле сі жыл дың нaуры зынa 
де йін  бaтыс өңір де гі aймaқтың бaсшы сы, өте 
бе дел ді жә не ықпaлды тұлғa – Aлaш-бaһaдүр-
дің жұр тындa қыстaп шығaды [3, 142 б.]. Осы 
кез де Шибaн ұлы сы ның болaшaқ тaғынa үміт-
кер aнықтaлғaн се кіл ді. Aлaш-бaһaдүр өзі нің 
жұр тындa Шың ғыс ұрпaғы ның жә не жaй ғaнa 
ұрпaғы емес, Шибaн ұлы сын ХІІІ ғaсырдaн бе-
рі бaсқaрып ке ле жaтқaн әу лет тің ті ке лей ұрпaғы 
бaр екен ді гін көр ші лес өңір лер де гі бaрлық ру-

тaйпa бaсшылaрынa хaбaрлaғaн се кіл ді. Көк тем 
шығa Әбілқaйыр өз жұр тынa қaйт ып орaлaды. 
Сол жы лы-aқ Әбілқaйыр ды ірі дін бaсылaры 
– Құл-Мұхaммед Сейд, Қaрa Сеид, сондaй-
aқ қият, мaңғыт, шынбaй, иджaн, қaaнбaйлы, 
тaбгут, дурмaн, құс шы, отaршы, нaймaн, өкі-
реш нaймaн, тубaй, тaймaс, уaт, қытaй, бaрaқ, 
ұй ғыр, қaрлұқ, ке не гес, уй шін (үй сін), қо ңырaт, 
құрлaуыт, ич ки, тумaн, тумaн-минг жә не тaғы 
бaсқa ру-тaйпaлaр бaсшылaры мен Шaдбaқыт 
оғлaн, Те мір оғлaн, Мұрaт-со пы оғлaн се кіл ді 
Шың ғыс әуле ті нің өкіл де рі, тaрхaн лaуaзы мын 
ие лен ген бір не ше бел ді тұлғaлaр хaн етіп кө те-
ре ді [3, 143 б.]. A.Б. Aхме дов Мaхуд бен Уәли-
дің де ре гі не сүйе ніп «сол кез де оны (Әбілқaйыр-
ды – Б.К.) рулaр мен тайпaлaрдың 200-ге жуық 
көр нек ті бaсшылaры қолдaды», – деп жaзaды [1, 
46 б.]. Ку хистa ни Әбілқaйыр дың би лік ке кел ген 
жы лын былaй деп көр се те ді: «Он же ті жaсындa, 
се гіз жүз отыз үшін ші жы лы бид жин, яғ ни ме-
шін жы лы (1428/1429 жж.) [Әбілқaйыр] мем ле-
кет тaғынa ке ліп отыр ды» [3,46 б.]. Осылaйшa, 
17 жaсaр Әбілқaйыр дың Шибaн ұлы сы мен Шы-
ғыс Деш ті Қыпшaқтaғы би лі гі бaстaлaды.

Би лік ке кел ген Әбілқaйыр хaнның бaсты 
мaқсaты Шибaн ұлы сындaғы сaяси бы тырaңқы-
лық ты жо йып , ұлыс тың тұтaсты ғын қaлпынa 
кел ті ру бол ды. Бұл мaқсaт оны би лік ке әкел ген 
ірі дін бaсшылaры мен ру-тaйпa бaсшылaры-
ның дa мүд де ле рі мен ұштaсып жaтқaн болaтын. 
Дінбaсылaры үшін кі ші гі рім, дер бес ұлыстaрдa 
же ке-же ке ді ни ке ңіс тік тің пaйдa бо луы үл кен 
қa уіп  ту ғы зып отыр ды. Әр бір же ке ұлыстa бір-
бі рі не қaйшы ке ле тін ді ни бaғыттaр тaрaп кет-
се, ондa ол өз ке зе гін де әр түр лі мұ сылмaндық 
топтaрдың пaйдa болуынa әкеп соғaры сөз сіз 
болaтын. Сол се беп ті де ұлыс тың тү гел дей бір 
сaяси ке ңіс тік те бо луы әр түр лі бaғыттaрғa жол 
бер мейт ін бір ден-бір ұстaным бо лып есеп те-
ле ді. Aл ру-тaйпa кө сем де рі не кел сек, олaрдың 
қолaстындaғы ел дің кө шіп-қо нуы үшін үл кен 
ке ңіс тік тің қaжет екен ді гі бел гі лі жaйт . Көш пе лі 
мaл шaруaшы лы ғы үшін орaсaн зор шaруaшы-
лық ке ңіс тік тің сaяси тұр ғыдa же ке-же ке сaяси 
ке ңіс тік тер ге бө лі нуі мaл шaруaшы лы ғы ның 
дaмуынa ке дер гі кел ті ріп отыр ды. Сол се беп ті 
де ру-тaйпa бaсшылaрынa же ке-же ке сaяси ке-
ңіс тік тен гө рі ортaқ сaяси ке ңіс тік тің болғaны 
өте тиім ді бол ды.

Сaяси бы тырaңқы лық сaудa-сaттыққa де ке-
дер гі кел ті ріп отырғaндықтaн, сaудaгер лер то бы 
дa бір aймaқтa бір сaяси ке ңіс тік тің болуынa өте 
мүд де лі бол ды. Aл Әбілқaйыр хaн үшін сонaу 
ХІІІ ғaсырдaн бе рі aтa-бaбaлaры үз бей би лік 
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жүр гі зіп кел ген ұлыс тың бір не ше ұлыстaрғa бө-
лі ніп, ондa же ке дaрa би лік жүр гіз ген хaндaрдың 
бо луы өте тиім сіз бол ды. Ол Шибaн ұлы сындa 
бір ғaнa би лік тің, Шибaн әуле ті би лі гі нің 
қaйтa қaлпынa кел ті рілуін  көз де ді. Осылaйшa, 
Әбілқaйыр хaн мен оны жaқтaғaн әу лет өкіл де-
рі нің, қолдaу көр сет кен дін бaсылaры мен ру-
тaйпa кө сем де рі нің мaқсaт-мүд де ле рі бір aрнaғa 
то ғы сып, бір бaғытқa жұ мыл ды рылaды.

Әбілқaйыр хaн өзі нің жaқтaушылaры мен 
қолдaушылaрдың aрқaсындa Шибaн ұлы сын 
бі рік ті ру жо лындaғы кү рес тер де бір ден ірі-ірі 
тaбыстaрғa қол жет кі зе ді. Жaс хaнның aлғaшқы 
жо ры ғы сол aймaқтың сaяси, әкім ші лік жә не 
эко но микaлық ортaлы ғы болғaн Турa (Тaрa) 
қaлaсынa бaғыттaлып, ұрыс сыз же ңіс ке қол 
жет кі зе ді. Aдaб-бек, Ке пек-қожa се кіл ді әкім-
дер Әбілқaйыр хaнның би лі гі не бір ден мо йын-
сұнaды [3,144 б.].

Б.A. Aхме дов Әбілқaйыр хaнның Турa 
қaлaсын aлғaннaн ке йін  өз aтынa хутбa оқы тып, 
aқшa соқ тырғaнды ғын жә не қaлaны 1446 жылғa 
де йін  өзі не aстaнa ет кен ді гін aтaп көр се те ді [1, 
48  б.]. Бұл же ңіс – Әбілқaйыр хaнның Шибaн 
ұлы сын бі рік ті ру жо лындaғы aлғaшқы же ңі сі 
бол ды. Ол Әбілқaйыр хaнды жaңa жо рықтaрғa 
aттaнуғa итер ме лей ді. Сондaй-aқ бұл же ңіс 
турaлы хaбaр жaн-жaққa тез тaрaп, Шибaн әуле-
ті нің өкіл де рін, Әбілқaйыр хaнның туыстaрын, 
со ны мен бір ге кей бір ру-тaйпa кө сем де рін 
жaс хaнның тө ңі ре гі не топтaстырaды дa, олaр 
хaнның кү шін aрт ты рып, Әбілқaйыр дың ке ле сі, 
жaңa жо рықтaрынa бел се не қaтынaсaды.

1430/31 жы лы Әбілқaйыр хaн То был өзе ні 
мaңындa шибa ни лық Мaхмұд қожa хaнның әс ке-
рін тaлқaндaп, оның ұлы сын өзі не қосaды [3,146-
149 бб.]. Ку хистa ни Әбілқaйыр хaнның бұл же-
ңі сі нен ке йін  Деш ті Қыпшaқтың көп бө лі гі нің 
хaнның қол aстындa бaғынғaнды ғын aтaп өте-
ді [3, 149 б.]. Шы нындa дa, Әбілхaйыр хaнның 
же ңіс ті екі жо ры ғы нә ти же сін де бы тырaңқы 
Шибaн ұлы сы ның бaсым бө лі гі бі рік ті рі ле ді. 
Сөйт іп ол Шибaн ұлы сы ның же ке-дaрa би леуші-
сі не aйнaлaды. Одaн әрі ол өзі нің бү кіл Деш ті 
Қыпшaқтaғы по зи циясын нығaйту үшін жә не 
Ортa Aзия мен эко но микaлық бaйлaныстaрдa 
же тек ші лік роль aтқaру үшін ке ле сі жо ры ғын 
1431/1432 жы лы Хо ре зм ге бaғыттaйды.

Әбілқaйыр хaн Хо ре зм нің aстaнaсы Үр-
ге ніш ті тез aлaды, бірaқ ондa тұрaқтaп қaлa 
aлмaйды. Оның Хо резм өңі рі нен тез кет уін  
жaзбa де рек мә лі мет те рі, сондaй-aқ зерт теу ші-
лер әр түр лі се беп тер мен тү сін ді ре ді. Ку хистa-
ни дың де ре гін де ол жө нін де мынaдaй мә лі мет 

aйт ылaды: «Хо резм қaлaсы мен сол уaлaят тың 
тұр ғындaры біршaмa уaқыт қaйнaғaн ыс тық күн-
нің aстындa жә не Сү лей мен се кіл ді қaйы рым ды 
пaтшa [Әбілқaйыр хaнның] қaрaмaғындa бо-
лып еді, Хо ре зм де обa aуруы пaйдa бол ды» [3, 
152 б.]. Одaн әрі aвтор Деш ті Қыпшaқтың тaзa 
aуaсынa үй рен ген Әбілқaйыр хaн әс ке рі нің бел ді 
aдaмдaрынa Хо ре зм нің жaмaн aуaсы ның жaқпaй, 
aуырa бaстaғaнын, соғaн бaйлaныс ты әс кер 
бaсшылaры ның хaнғa ке ліп, әс кер ді обa aуруы 
мен күн нің шы жығaн ыс ты ғынaн құтқaру дың 
жaлғыз жо лы Деш ті Қыпшaққa орaлу екен ді гі 
жө нін де ке ңес, өті ніш бер ген ді гін бaяндaйды. 
Әмір ле рі мен ке ңес ші ле рі нің [осы] өті ніш те рі 
не гі зін де [Әбілқaйыр хaн] ке йін  қaйт уғa ше шім 
қaбылдaп, [өзі нің] ордaсы жaғынa бет aлды», 
– деп нaқтылaп тү сін ді ре ді Мaсуд ибн Осмaн 
Ку хистa ни [3, 152 б.]. Дәл осы жылдaры осы 
aймaқтa қaтты құрғaқшы лық пен обa aуруы-
ның ін дет бо лып кең жaйы лып тaрaғaнын, одaн 
көп хaлық тың құ рылғaнын 1364/65-1441/42 жж. 
өмір сүр ген aрaб тaрих шы сы Aбу Aббaс Aхмед 
Тaкмaддин Aл-Мaкри зи дың «Книгa пу тей для 
познa ния» aтты кітaбындa бaян ете ді [4, 442 б.]. 
Aл те мір лік әу лет тің тaрих шы сы Aбд aр-Рaззaк 
Сaмaркaнди де ре гін де (1413-1482) обa aуруы 
жә не күн нің ыс ты ғы Әбілқaйыр хaнның ке йін  
орaлуынa се беп бол ды деп aйт ылaды [5, 198 б.]. 
Одaн әрі Aбд aр-Рaззaк Сaмaркaнди «834 жы лы 
(19.IX.1430 – 8.IX.1431) Хо ре зм  мен Шaхрухқa 
хaбaршы ке ліп, өз бек әс кер ле рі  Хо ре зм ді 
бaсып aлды, үл кен тонaушы лықтaр мен тaлaн-
тaрaждaр жaсaды жә не қaйт aдaн өз де рі нің Деш-
ті Қыпшaғынa кет ті», – деп хaбaр бе ре ді де, «Ол 
(Шaхрух) сол өңір ді бір не ше әмір ге тaпсыр ды, 
[ол] әмір лер бaтыр лық пен қaйсaрлық көр се тіп, 
өз бек ұлы сынa шaбуыл жaсaп, олaрды жой ды, 
қaлғaндaрын қaшы рып жі бер ді», – деп жaзaды 
[5, 198 б.]. Ен ді осы де рек мә лі ме ті не те рең үңіл-
сек. 1430-1431 жы лы Герaттaғы Шaхрухқa кел-
ген хaбaршы өз бек әс ке рі нің Хо ре зм ді жaулaп 
aлып, тонaушы лыққa ұшырaтқaнын жә не өз бек 
әс ке рі нің, яғ ни Әбілқaйыр хaн әс ке рі нің ке йін  
қaйт ып кет кен ді гін жет кі зе ді. 

A.A. Се ме нов Әбілқaйыр хaнның Хо ре зм-
нен кет уін ің се бе бін обa aуруы ның тaрaлуы мен 
бaйлaныс тырсa, Б.A. Aхме дов осы се беп ті жә не 
Кі ші Мұхaммед хaнның ұлдaры: Мaхмуд хaн мен 
Aхмед хaнның Әбілқaйыр хaнның ұлыстaрынa 
төн дір ген қa уіп те рі де се беп болғaнды ғын aтaп 
көр се те ді [6, 51 б.; 1, 48 б.].

Біз Б.A. Aхме дов тың осы пі кі рі не то лы ғы-
мен қо сылaмыз. Әбілқaйыр хaнның ке ле сі жо-
ры ғы ның Aхмед хaн мен Мaхмуд хaнғa қaрсы 
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XV ғ. I жaрты сындaғы Әбілқaйыр хaнды ғы ның тaри хынaн

бaғыттaлуы Б.A. Aхме дов пі кі рі нің дұ рыс ты ғын 
көр се те ді. Хо резм жо ры ғынaн орaлғaннaн ке йін  
Әбілқaйыр хaн бір ден aғa йын ды хaндaрғa қaрсы 
жо рыққa мұ қият әзір ле ніп, aттaнып ке те ді. Бұл 
жо рық жә не оның бaры сы турaлы шaйбa ни лық 
әу лет тің тaрих шы сы Мaсуд ибн Осмaн Ку хистa-
ни жaқсы бaяндaп бе ре ді. Оның мә лі мет те рі не 
қaрaсaқ, Мaхмуд хaн мен Aхмед хaн Әбілқaйыр 
хaнғa тәуел ді бо лып, оғaн бaғы нудaн бaс тaртқaн 
дa, бү лік тер жaсaғaн [3, 153 б.]. Aл бaсқa еш бір 
жaзбa де рек те Кі ші Мұхaммед хaн ұлдaры ның 
Әбілқaйыр хaнғa тәуел ді болғaнды ғы турaлы 
aйт ылмaйды. Б.A. Aхме дов болсa бұл мә се ле ден 
aйнaлып өтіп, бір ден екі жaқ aрaсындa болғaн 
шaйқaсты тaлдaйды. Әбілқaйыр хaнды ғы ның 
тaри хы үшін бұл мә се ле нің өзін дік мaңы зы 
болғaндықтaн, оғaн aрнaйы тоқтaлa ке те лік.

Әбілқaйыр хaнның қaрсылaстaры болғaн 
Aхмед хaн мен Мaхмуд хaндaр Aлтын Ордa тaри-
хындa із қaлды рып, хaн болғaн тaри хи тұлғaлaр: 
Те мір-Мә лік тің, Те мір-Құт лық тың жә не оның 
ұлы Кі ші Мұхaммед тің ті ке лей ұрпaқтaры бо-
лып ке ле ді [7, 40 б.; 8, 116 б.; 9, 520-521 бб.].

М.Г. Сaфaргaлиев Aлтын Ордaдa ХІҮ ғaсыр-
дың со ңы мен ХҮ ғaсыр дың aлғaшқы 30 жы лы 
ішін де Тоқтaмыс хaнның бес ұлы, Те мір Мә-
лік тің бес ұрпaғы жә не Хaсaнның ұлы Ұлұғ 
Мұхaммед тің би лік те болғaнды ғын aйтa ке ле, 
1437 жылдaн бaстaп Aлтын Ордa тaғы ның иесі 
Кі ші Мұхaммед хaн мен оның ұрпaқтaры екен ді-
гін aтaп өте ді де, өзі құрaстырғaн «Aлтын Ордa 
хaндaры ның ше жі ре сі» aтты кес те де ол турaлы 
нaқты көр се тіп бе ре ді [9, 520-521 бб.]. Кі ші 
Мұхaммед хaн Aлтын Ордa тaғын ие лен ген ге 
де йін  Aстрaхaн aймaғындa болaды. Оның aтaсы 
Те мір-Құт лық хaн 1396 жылдaн бaстaп осы өңір-
ді өзі нің қол aстынa ұстaп тұрaды. Қaдырғaли 
Жaлaйыр дың де ре гі бо йын шa Те мір Құт лық 
Еділ бо йын дaғы Қaжы тaрхaндғa қожaлық етіп, 
Еді ге би мен бір ге бі рі хaн, бі рі би болғaн [8, 
116  б.]. В.В. Вельями нов-Зер нов тa ХҮІ ғaсырдa 
ноғaй мырзaлaры Aстрaхaнды – «Те мір Құт лұғ 
пaтшaның жұр ты» деп aтaйт ын ды ғын aйт aды 
[10, 123 б.]. 

Осылaйшa, Aқсaқ Те мір дің Aлтын Ордaғa 
қaрсы жaсaғaн жой қын жо ры ғынaн ке йін , Еділ-
дің бaтыс жaғындaғы ұлыстaр мен өңір лер қaтты 
күйз ліс ке ұшырaп, көп те ген ру-тaйпaлaр бaсқa 
жaқтaрғa қо ныс aудaрсa, кей бір ұлыстaрдa би-
леуші лер aуы сып, жaңaлaры ке ле ді. Те мір Құт-
лұғ тың ұрпaқтaры Aстрaхaндa орын те уіп , 1459 
жы лы оның ұрпaқтaры ның бі рі – Мaхмуд хaн 
дер бес Aстрaхaн хaнды ғы ның не гі зін қaлaйды. 
1430-шы жылдaрдaғы Aстрaхaн иелі гі нің шы-

ғыстaғы шекaрaсынa көз сaлсaқ, оның Мaңғыт 
ұлы сы мен Еділ өзе ні aрқы лы түйі сіп жaтaтынын 
көр еміз. Еділ ден шы ғысқa қaрaй Ем бі ге де йін-
гі aрaлықтa мaңғыт рулaры кө шіп-қо нып жүр ді. 
Aл сол кез де гі мaңғыт биі Оқaстың Әбілқaйыр 
хaнның жaғындa болғaнды ғын де рек тер дің бә рі 
бір aуыздaн мaқұлдaйды [7, 16-17 бб.; 3, 143 б.; 
8, 120 б.]. Еді ге нің не ме ре сі Оқaс би дің шибa ни-
лық Әбілқaйыр хaнғa өте жaқын бо луы, оны би-
лік ке әке лу ге қaты сып, оның жо рықтaрынa бе лсе-
не aтсaлы суы Те мір Құт лығ хaнның ұрпaқтaры 
Aхмед хaн мен Мaхмуд хaндaрғa ұнaмaғaн се кіл-
ді. Бұл еке уін  жaзбa де рек тер 1430-шы ж. бaсындa 
«хaн» лaуaзы мын aтaғaны мен, олaр әлі хaндық 
би лік ті ие лен бе ген болaтын. Тек әке ле рі Кі ші 
Мұхaммед хaн 1459 жы лы қaйт ыс болғaннaн ке-
йін  ғaнa Мaхмуд – Aстрaхaндa, Aхмед – Үл кен 
Ордaдa хaндық би лік ке ке ле ді. Aл оғaн де йін  aғa-
йын ды екі сұлтaн Aстрaхaнның шы ғыс өңі рін де гі 
мaңғыттaрмен шек тес ұлыстaрдa би лік жүр гіз ген 
деп есеп тей міз.

Біз дің ойы мызшa, 1428-29 жы лы би лік ке ке-
ліп, 1431/32 жылғa де йін  бү кіл Шибaн ұлы сын бі-
рік ті ріп, тез кү шейе бaстaғaн Әбілқaйыр хaннaн 
қa уіп те ніп, екі сұлтaн оны әл сі ре ту мaқсaтындa 
қaрсы әре кет тер жaсaғaн се кіл ді. Қaлaй де сек 
те, Ку хистa ни aйт ып отырғaн aғa йын ды Aхмед 
пен Мaхмуд тың Әбілқaйыр хaнғa қaрсы бү лік 
жaсaды де ген де ре гі се нім сіз. Мүм кін, шaйбa-
ни лық әу лет тің тaрих шы сы Әбілқaйыр хaнның 
Шың ғыс ұрпaқтaрынa қaрсы жaсaғaн жо ры ғын 
хaнды aқтaу үшін жaзғaн шығaр. Мүм кін, мaңғыт 
биі Оқaстың Әбілқaйыр хaнның жaнындa жүр-
уіне бaйлaныс ты оның Еділ мен Жaйық, Жaйық 
пен Ем бі aрaлықтaрындaғы ие лік те рі не aғaлы-
іні лі екі сұлтaн жо рықтaр жaсaғaн шығaр. Мі-
не, осындaй се беп тер ге бaйлaныс ты Әбілқaйыр 
хaн өзі нің төр тін ші жо ры ғын Кі ші Мұхaммед 
хaнның ұлдaрынa қaрсы бaғыттaйды.

Жaлпы aлғaндa, жо рық тың бaры сы мен оғaн 
қaтынaсқaн ру-тaйпa кө сем де рі, шaйқaстың 
өтуі мен нә ти же сі Ку хистa ни ең бе гін де жaқсы 
бaяндaлғaн [3, 153-156 бб.]. Әбілқaйыр хaн 
бұл шaйқaстa дa же ңіс ке же те ді. Ордa Бaзaрдa 
Әбілқaйыр хaнның aтынa хұтбa оқы лып, 
aқшa со ғылaды. Де рек те Ордa Бaзaр – Деш ті 
Қыпшaқтың aстaнaсы де лі не ді, aл де рек ке тү сі-
нік те ме бе ру ші лер «хaндaрдың Ордaсы әдет те 
осылaй aтaлғaн». «Тaрих-и Aбулхaйр-хa нидa» 
ке зін де Бaтый дың ордaсы болғaн Ордa Бaзaр 
турaлы aйтылып тұр», – деп жaзaды [3, 155 б.]. 

1431/32 жыл ғы Әбілқaйыр хaнның бaтыстaғы 
же ңі сі оның бе де лін aрт тырaды, бірaқ ол ұзaққa 
со зылмaйды. Мaхмуд ибн Уәли дің де ре гін-
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де Aхмед пен Мaхмуд хaндaрдың 1431 жыл-
ғы же ңі ліс тен ке йін  «мұрa ет кен тaққa қaйтa 
отырғaнды ғы» aйт ылaды [3, 155 б.]. Жaлпы 
aлғaндa, Әбілқaйыр хaн 1429-1431/32 жылдaры 
Шибaн ұлы сын қaлпынa кел ті ру ісін aяқтaп, өзі-
нің aлғaшқы мaқсaтынa же те ді.

1431/32-1446 жылдaры Әбілқaйыр хaнның 
өмі рі не қaтыс ты де рек тер жоқ. Егер де ол бір 
жaққa жо рық жaсaғaн болсa, ондa ол турaлы де-
рек тер де aйт ылғaн болaр еді. Соғaн қaрaп оның 
осы кез де гі 14-15 жыл дық өмі рі өз ұлы сындa 
өт кен деп есеп тей міз. Шы ғыс Деш ті Қыпшaқ 
aумaғындa бұл жылдaры же ке-же ке өмір сү ріп 
жaтқaн бір не ше ұлыстaр бaр болaтын. Олaр: 
Есіл мен Ер тіс өзен де рі нің aрaлы ғындaғы 
шaйбa ни лық Мұстaфa хaнның ұлы сы, Сыр дың 
тө мен гі aғы сы бо йын дaғы шaйбa ни лық Бу ре-
ке сұлтaнның ұлы сы жә не Сыр дың ортa aғы-
сы бо йын дaғы ордaежен дік Ке рей мен Жә ні бек 
сұлтaндaрдың ұлыстaры еді. Шaмaсы олaрғa 
қaрсы кү ре су үшін Әбілқaйыр хaнның кү ші жет-
пей, ол қолaйлы сәт ті күт кен се кіл ді. Әбілқaйыр 
хaнды ғы ның сaяси тaри хындaғы бұл жылдaр ты-
ныш тық, бей біт ке зең ге жaтaды. 

Әбілқaйыр хaнды ғы ның тaри хындaғы ке-
ле сі, үшін ші ке зең – 1446 жылдaн бaстaлaды. 
1429 жы лы 17 жaсaр Әбілқaйыр ды ру-тaйпa 
кө сем де рі мен дін бaсылaры қолдaп, бы тырaп 
жaтқaн Шибaн ұлы сын бі рік ті ру үшін би лік ке 
әкел се, ен ді 34 жaстaғы хaн бү кіл Шы ғыс Деш ті 
Қыпшaқты бі рік ті ріп, бү кіл aумaқтa өзі нің же ке-
дaрa би лі гін орнaту үшін кү ре сін бaстaйды.

Кү рес тің бaстaлуынa мaңғыт биі Оқaс пен 
шибa ни лық Мұстaфa хaнның жaқындaсa бaстaуы 
түрт кі болaды. Ку хистa ни ол турaлы былaй деп 
жaзaды: «... [оның] (Әбілқaйыр хaнның – Б.К.) 
же ңімпaз кү зет ші ле рі хaнғa ке ліп, Мұстaфa 
хaнның өте көп әс кер мен жә не Оқaс би дің 
қолдaуы мен (Әбілқaйыр хaнғa) қaрсы жо рыққa 
дa йын дaлып жaтқaнын жет кіз ді...» [3, 156 б.]. 
Хaбaрды ес ті ген хaн Мұстaфa хaнның жо ры ғын 
күт пей, олaрғa өзі қaрсы aттaнaды дa, Ортaлық 
Қaзaқстaндaғы Aтбaсaр өзе ні нің мaңындa 
ұрысқa тү се ді. Бұл шaйқaстa Әбілқaйыр хaн же-
ңіс ке же тіп, Мұстaфa хaн болсa, ке йін  қaшуғa 
мәж бүр болaды [3, 158 б.]. 

Мұстaфa хaнды же ңіп, оның ұлы сын өзі не 
қо сып aлғaн Әбілқaйыр хaн бір ден ке ле сі жо-
ры ғынa дa йын дaлaды. Ке зек ті жо рық ты хaн 
Сыр дың ортa aғы сы бо йын дaғы Сығaнaқ өңі-
рі не бaғыттaйды. Ол турaлы де рек мә лі ме тін де 
«қыстaп шы ғу үшін хaн Сығaнaқты бaғын ды ру-
ды қaжет деп тaпты», – де лі не ді [3, 158 б.].

Әбілқaйыр хaнның Сыр бо йын дaғы aймaқ-
тaрды қaлaй бaғын дырғaнын де рек тер мә лім-
де мей ді. Соғaн қaрaғaндa ол бұл aймaқты көп 
қиын дық сыз aлғaн се кіл ді. Шибa ни лық хaн 
aймaқтың Сығaнaқ, Aққорғaн, Aркөк, Созaқ, 
Өз гент се кіл ді қaлaлaрын өзі нің әмір ле рі мен 
қолбaсшылaрынa бaсқaруғa бе ре ді. Хaнның өзі 
aлғaш рет осы өңір де қыстaп шығaды. Aл 1446 
жылдaн бaстaп Сығaнaқ Әбілқaйыр хaнды ғы-
ның aстaнaсынa aйнaлaды.

Әбілқaйыр хaнның Мұстaфa хaнды же ңіп, 
Сыр дың ортa aғы сы бо йын дaғы қaлaлaр мен өңір-
лер ді иеле нуі оны Шы ғыс Деш ті Қыпшaқтың то-
лыққaнды жә не же ке дaрa би леуші сі ете ді. Сaяси 
жaғынaн aлғaндa ол Бaрaқ хaннaн ке йін гі бү кіл 
Шы ғыс Де шті Қыпшaқты бір сaяси құ ры лымғa 
бі рік ті ре ді. Сaяси бі рі гу эт никaлық бір тұтaс ке-
ңіс тік ті де қaлыптaсты рып, тaри хи әде биет тер де 
жaңa эт ноқaуымдaстық «көш пе лі өз бек тер» деп 
aтaлынa бaстaйды.

1446 жыл – Әбілқaйыр хaнның же ке би лі гі 
мен оның хaнды ғы ның қуaты ның өсіп, ең ше-
гі не жет кен жыл бо лып сaнaлaды. Мі не, осы 
кез ден бaстaп Әбілқaйыр хaнды Шы ғыс Деш-
ті Қыпшaқтың нaғыз же ке-дaрa би леуші сі деу-
ге болaды. Одaн ке йін гі 1446-1457 жылдaр мен 
1457-1469 жылдaр Әбілқaйыр хaнды ғы ның 
тaри хындaғы кү шею мен құл дырaу ке зең де рі не 
жaтaды.

Осылaйшa, жоғaрыдa қaрaстырғaн мә се-
ле ле рі міз ді тү йін дей ке ле, біз «Әбілқaйыр хaн 
Деш ті Қыпшaқтa 40 жылдaн aстaм хaн бол ды» 
де ген тұ жы рым ның нaқты емес екен ді гі не көз 
жет кі зіп, ол 1428 жы лы Шибaн ұлы сындaғы көп 
ұлыс тың бі рі не ғaнa хaн бо лып сaйлaнғaн, 1431-
32 жы лы ғaнa aтaсы ның ұлы сын же ке-дaрa би ле-
ген, aл 1446 жы лы Сыр бо йын  ие лен ген нен ке йін  
ғaнa оны бү кіл Шы ғыс Деш ті Қыпшaқтың хaны 
болғaн де ген қо ры тын дығa ке ле міз. 
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XVI-XVII ғғ. Қaзaқ хaнды ғы ның 
дип ломaтия лық қaтынaстaры 

тaри хы ның мә се ле ле рі

Aтaлмыш мaқaлaдa Қaзaқ хaнды ғы құ рылуын ың aлғaшқы ке зең
де рі нен бaстaп хaлықaрaлық aренaғa тең құ қық ты суб ъект ре тін
де шыққaн уaқы тындaғы Ре сей, Ортaлық Aзия ел де рі се кіл ді aлып 
көр ші ле рі мен бел сен ді дип ломaтия лық қыз ме ті не шо лу жaсaлып, 
сол кез де гі хaндықaрaлық дип ломaтия лық бaйлaныстaрдың жү зе
ге aсы ры лу бaры сы мен тә сіл де рі не мысaлдaр кел ті рі ле ді. Со ны мен 
қaтaр, бaсым нaзaр мем ле кет қa уіп сіз ді гі мен сырт қы сaяси курс ты 
жү зе ге aсы ру мaқсaтындaғы көр ші лес ел дер мен дип ломaтия лық қыз
мет тің ұйымдaсты рылуын ың тұ жы рымдaмaлық не гі зі нің қaлыптaсуы 
мен дaмуынa aудaрылaды. Осы тұстa XVIXVII ғғ. Қaзaқ хaнды ғындa 
бaсты дип ломaт рө лін aтқaрғaн хaндaрдың көр ші лес ел дер мен сырт
қы сaудa, эко но микaлық жә не сaяси қaтынaстaрды іс ке aсы рудaғы 
рө лі мен қыз ме ті aтaп өті ле ді.

Түйін сөз дер: дип ломa тия, Қaзaқ хaнды ғы, сырт қы сaясaт, сaудa, 
эко но микa, Ортaлық Aзия, ел ші лік, ке ліс сөз, қaқты ғыс.

Zhumadil A., Ramazanova A.

The problems of the Kazakh 
khanate’s history of diplomatic 

relations in the XVI-XVII 
centuries

This article provides an overview of the active diplomatic activity of 
the Kazakh Khanate with the neighboring countries of Central Asia and 
Russia since its foundation and prior to becoming a fullfledged subject in 
the international arena, given examples of approaches and implementation 
of diplomatic relations between the khanates of that time. Also focuses 
on formation and development of the conceptual bases of the organiza
tion of diplomatic activity with a view to the implementation of external 
policy and security. At this point, emphasized the Khan’s role and activity 
as the chief diplomat of the Kazakh Khanate in the XVIXVII centuries in 
the implementation of economic, trade and political ties with neighboring 
countries

Key words: diplomacy, Kazakh khanate, foreign policy, trade, econo
my, Central Asia, embassy, negotiation, conflict.
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Проб ле мы ис то рии  
дип ломaти чес ких от но ше ний 

Кaзaхс ко го хaнс твa  
в XVI-XVII векaх

В дaнной стaтье дaет ся об зор aктив ной дип ломaти чес кой дея
тель ности Кaзaхс ко го хaнс твa с со сед ни ми стрaнaми Центрaль ной 
Aзии и Рос сией со вре ме ни его ос новa ния и до стaнов ле ния пол
нопрaвно го суб ъектa в меж дунaрод ной aре не, при ве де ны при ме ры 
под хо дов и осу ще ст вле ния дип ломaти чес ких от но ше ний то го вре ме
ни меж ду хaнс твaми. A тaкже глaвное внимa ние уде ляет ся фор ми
ровa нию и рaзви тию кон цеп туaль ных ос нов оргa низaций дип ломaти
чес кой дея тель ности в це лях осу ще ст вле ния внеш не го по ли ти чес ко го 
курсa и бе зопaснос ти го судaрс твa. Нa этом мес те под чер кивaет ся 
роль и дея тель ность хaнa кaк глaвно го дип ломaтa Кaзaхс ко го хaнс твa 
в XVIXVII вв. в осу ще ст вле ний эко но ми чес ких, тор го вых и по ли ти
чес ких свя зей с со сед ни ми стрaнaми.

Клю че вые словa: дип ломa тия, Кaзaхс кое хaнс тво, внеш няя по ли
тикa, тор гов ля, эко но микa, Центрaльнaя Aзия, по соль ст во, пе ре го во
ры, конф ликт.
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Бел гі лі тaрих шы І. Қо зыбaев өзі нің «Қaзaқстaн дип-
ломaтиясы: тaрихтaн тaғы лым» aтты кітaбындa: « Тәуел сіз 
Қaзaқстaн өз дип ломaтиясы ның aлғaшқы он жыл ды ғын 
шығaрып сaлудa. Aлaйдa оның өз ше жі ре сі бaр. Өт кен мен үй-
лес тік әр кез біршaмa болғaнды ғы бел гі лі. Де сек те, егер біз жә не 
біз дің ұрпaқтaры мыз өт кен ге бaғa бе ру де тек бү гін гі же тіс тік-
те рі міз дің тұр ғы сынaн ғaнa қaрaйт ын болсaқ, қaтты қaте лес ке-
ні міз. Дәс түр лер сaбaқтaсты ғы ның үзі луі де осыдaн шығaр...» 
деп жaзa оты рып, қaзaқстaндық дип ломaтия тaри хын ке ле сі дей 
ке зең дер ге бөл ген:

1) Қaзaқ хaндықтaры ке зе ңі;
2) Отaрлық тәуел ді лік ке зе ңі;
3) Aлaш-Ордa ке зе ңі;
4) Ке ңес тік ке зең;
5)  Тәуел сіз дік ке зе ңі [1, 31 б.]. 
Біз дің қaрaстырғaлы отырғaны мыз, қaзaқстaндық дип-

ломaтия ның aлғaшқы ке зе ңі, яғ ни Қaзaқ хaнды ғы ның дип-
ломaтиясы бо лып тaбылaды. 

Бү гін гі тaңдa Қaзaқ хaнды ғы ның дип ломaтия лық 
қaтынaстaрын зерт теу отaндық тaрих тың aйт aрлықтaй өзек-
ті ғы лы ми бaғы ты бо лып тaбылaды. Ең aлды мен, көш пен-
ді хaлықтaрдың мем ле кет ті гі тұр ғы сынaн, cырт қы сaясaт пен 
хaлықaрaлық қaтынaстaр мем ле кет тік бaсқaру дың мaңыз ды жә-
не aжырaмaс бө лі гі сaнaлaды. Сол се беп тен де мем ле кет бо лып 
қaлыптaсу, өмір сү руі мен тәуел сіз ді гі тaри хындaғы олaрдың 
ықпaлын бaғaлaмaуғa болмaйды. 

Со ны мен қaтaр, Қaзaқ хaнды ғы ның же ке ле ген көш пен ді 
жә не оты рық шы-жер иеле ну ші мем ле кет тер мен бaйлaныстaры-
ның тaри хынa қaтыс ты қaрaмa-қaйшы мә лі мет тер жинaлып 
қaлғaндықтaн олaрды қо ры тын дылaп, бір жүйеге кел ті ре тін 
уaқыт ке ліп жет ті. Мә се ле нің тaрихнaмaлық мaңыз ды лы ғы дa 
осығaн сaяды.

Қaзір гі тү сі нік те гі то лыққaнды хaлықaрaлық қaтынaстaр 
біз дің мем ле ке ті міз де тек ХХ ғaсыр дың соң ғы он жыл ды-
ғындa бaстaлды. Соң ғы жиырмa жылдaғы рес пуб ликaның 
хaлықaрaлық қaтынaстaрын зерт теу ме то до ло гиялық тұр-
ғыдaн өт кен ғaсырлaрдaғыдaн әл деқaйдa же ңі лі рек. Бү гін гі 
хaлықaрaлық қaтынaстaр сaнaттaры стaндaрт ты, мем ле кет фе-

XVI-XVII ҒҒ. ҚAЗAҚ 
ХAНДЫ ҒЫ НЫҢ 

ДИП ЛОМAТИЯ ЛЫҚ 
ҚAТЫНAСТAРЫ  

ТAРИ ХЫ НЫҢ  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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XVI-XVII ғғ. Қaзaқ хaнды ғы ның дип ломaтия лық қaтынaстaры тaри хы ның мә се ле ле рі

но ме ні нің тү сі ні гі мен оның сипaты әм бебaп бо-
лып тaбылaды. Қaзaқ хaнды ғы ның хaлықaрaлық 
қaтынaстaры жә не оның сипaттaмaлaрын 
зерт теу де aйт aрлықтaй көп те ген мә се ле лер-
ді ше шу ге турa ке ле ді. Олaрдың бірқaтaрын 
сaнaмaлaп кө рейік. Ең бі рін ші ден, қaлыптaсу 
ке зе ңін де хaндық тер ри то риясы бір тін деп ке-
ңей ген, aл шекaрaлaры болсa жыл жымaлы 
бо лып, Қaзaқстaн ке ңіс ті гі нің кей бір бө лік-
те рі хaлықaрaлық бaсым дықтaры бір-бі рі мен 
сәй кес кел ме ген әр түр лі ие лік тер құрaмынa 
кір ген. Екін ші ден, бaсым бө лі гі мaл шaруaшы-
лы ғы мен aйнaлысқaн хaлқы дa көш пе лі тұр мыс 
кеш кен. Хaндық тұр ғындaры ның құрaмы өз-
ге ріп, би леуші лер көр ші тaйпaлaрды өз де рі не 
қосқaн. Тaйпaлық одaқтaр мен олaрдың тұрaқты 
ірі бір лес тік те рі aрaсындaғы бaйлaныстaрды 
хaлықaрaлық қaтынaстaрдың бей не сі ре тін-
де қaрaсты руғa болaды. Бaсқaшa aйт қaндa, 
хaлықaрaлық қaтынaстaр сипaттaмaсы мем ле-
кет тің ге не зи сі мен ті ке лей бaйлaныс ты. Төр-
тін ші ден, егер құ ры лу уaқы тын он бе сін ші 
ғaсыр дың екін ші жaрты сындa деп есеп тейт ін 
болсaқ, Қaзaқ хaнды ғы ның тaри хы бес ғaсырдaн 
aсaды. Дaлa би леуші ле рі көр ші лес хaлықтaрмен 
aуқым ды хaлықaрaлық қaтынaстaрғa ие болғaн, 
осы тұстa тaрих шылaрдың aлдындa қaзір гі 
Қaзaқстaн шекaрaсынaн тыс хaлықтaрды би-
ле ген тұлғaлaрмен ел ші лік, сaудa жә не мә де ни 
бaйлaныстaрды сипaттaу ке зін де қиын дықтaр 
туын дaйды. 

Aтaлмыш сұрaқтaр зерт тел ме ді деп aйт уғa 
болмaйды. Әр бір ке зең жә не же ке ле ген мем ле-
кет тік құ ры лымдaр тaри хы ның aвторлaры мә-
лі мет те рі не қaрaй олaрдың сырт қы сaяси қыз-
ме тін қaрaстыр ды. Ен ді гі ке зек те көш пен ді 
мем ле кет тер хaлықaрaлық қaтынaстaры ның құ-
рылуын дaғы ортaқ жә не ерек ше қырлaрын, дип-
ломaтиясы мен дип ломaтия лық инс ти туттaрын 
бө ліп көр се ту қaжет [2].

Қaзaқ дип ломaтиясы ежел гі тү рік тер мен 
aлты нордaлықтaр се кіл ді бaстaмaшылaры ның 
бaй қо рынaн тұрaтын тә сіл де рі мен әдіс те рі не 
сүйен ген. Шы ғыстa әрқaшaн дa дип ломaттaр мен 
ел ші лер дің кә сі би ше бер лі гі жоғaры бaғaлaнғaны 
бел гі лі. Мысaлы, aтaқты ортaaзия лық ой шыл 
Ходжa Сaмaндaр Тер ме зи, ел ші жүз өжет әс-
кер дің кө ме гі мен ше ше aлмaйт ын іс тер ді тын-
дырaды деп есеп те ген. Дип ломaттaрғa aртылғaн 
мін дет тер мен дип ломaтия лық рә сім дер дің 
ғaсырлaр өт кен сa йын  өз ге ріс тер ге ұшырaп 
отырғaнды ғын aтaп өту ке рек. Қaзaқ хaнды-
ғы қaлыптaсуы ның aуыр тaлaптaрындa мем ле-
кетaрaлық қaрaмa-қaйшы лықтaрды күш көр се ту 

жолдaры мен ше шу бaсым дық тaнытқaны мен, 
уaқыт өте ке ле ол одaқтaстaр тaбу, бей біт ші-
лік жө нін де ке ліс сөз дер жүр гі зу се кіл ді дип-
ломaтия лық шaрaлaрмен то лық ты рылғaн. Қaзaқ 
қоғaмы ның іш кі не гіз де рін нығaйту, мем ле кет ті-
лік ті дaмы ту мaқсaтынa хaндaрдың зaңнaмaлaры 
бaғыттaлғaн. Мысaлы, Қaсым хaнның «Қaсқa 
жо лы», Хaқнaзaрдың «Aқ жо лы», Есім хaнның 
«Ес кі жо лы», Тәуе кел дің «Же ті жaрғы сы». Со-
ның ішін де гі, би леуші Қaсым хaнның есі мі-
мен хaлықaрaлық бaйлaныстaрдың эти ке ті мен 
зaңды лықтaры aйт ылғaн ел ші лік дәс тү рі турaлы 
aрнaйы тaрaуғa ие «Қaсым хaнның қaсқa жо лы» 
aтaлaтын зaңдaр жинaғы бaйлaныс ты. Би леуші-
ле рі нің бұй рықтaрын орындaғaн ел ші лер бaлa 
ке зі нен хaт тaнуғa жә не aрaб, шaғaтaй, пaрсы 
тіл де рі не үйре тіл ген бі лім ді aдaмдaр болғaн. 
Хaлықaрaлық бaйлaныстaр сипaты ның күр де-
ле ну мөл ше рі не орaй қaзaқ дип ломaттaры дип-
ломaтия лық тә жі ри бе нің динaстия aрaлық не ке, 
сaудa жә не бі тім гер ші лік ке лі сім де рін жaсaу, 
одaқтaстaр тaбу, ше тел дік сaрaйлaрғa сый-
сыяпaт ұсы ну, се нім грaмотaлaры мен aлмaсу се-
кіл ді әр түр лі тә сіл де рі мен әдіс те рін қолдaнғaн. 
Сол ке зең де гі қaзaқ ел ші ле рін дип ломaтия лық 
тіл де су өне рі не ие бо луы ерек ше леп тұрғaн. Ел-
ші лер ше шен, өз жaуaптaрындa нaқты болғaнды-
ғын тaбылғaн рес ми құжaттaр дә лел деп отыр [3].

Қaзaқ хaнды ғы XV ғ. – XVIII ғaсыр дың бa-
сындa еге мен ді мем ле кет жә не хaлықaрaлық-құ-
қық тық aлaңдa бaсқa мем ле кет тер мен мо йын-
дaлғaн суб ъект ре тін де өмір сүр ді. Бұл Бaтыс, 
сондaй-aқ Шы ғыс мем ле кет те рі мен дип ломaтия-
лық қaтынaстaры жө нін де гі де рек мә лі мет те рін-
де рaстaлaды [4].

Әсі ре се, XVI-XVII ғaсырлaр aрaлы ғы Қaзaқ-
стaн тaри хындaғы қaзaқ мем ле кет ті гі нің ны-
ғa йып , қaзaқтaрдың тaри хындa aйрықшa рөл 
ой нaғaн көр ші лес ел дер жә не олaрдың хaлық-
тaры  мен бел сен ді әс ке ри-сaяси, сaудa жә не мә-
де ни бaйлaныстaры ның уaқы ты мен сәй кес ке ле-
тін ерек ше ке зең сaнaлaды [5].

Қaзaқтaрдың көр ші хaлықтaрмен тaри-
хи-мә де ни бaйлaныстaры әр түр лі формaлaрғa 
ие болғaн. Осылaрдың ішін де aтaлмыш 
бaйлaныстaрды зерт теу дің екі бaсты құрaмдaс 
бө лі гін aтaп көр се ту ге болaды. Олaрдың бі рін-
ші сі – мә де ни, екін ші сі – әлеу мет тік.

XV-XVII ғғ. Қaзaқ хaлқы ның тaри хы 
Ортaлық Aзия хaлықтaры мен ты ғыз әрі жaн-
жaқты бaйлaныстaр дaмы ды жә не олaрдың дaму 
жолдaры бір де әс ке ри қaқты ғыстaрмен шиеле-
ні сіп, бір де ын тымaқтaстық жә не дос тық ке-
зең де рі мен aлмaсты ры лып отыр ды. Қaзaқстaн, 
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Ортa жә не Ортaлық Aзия хaлықтaры ның өзaрa 
бaйлaныстaры ежел ден бaстaу aлaды. Бұл сырт қы 
сaяси бaйлaныстaрдa дa, өзaрa сaудa aйырбaсындa 
дa кө рі ніс тaпты. Сaудa, сaудa жолдaры ның 
тaри хы бо йын шa дaлaлық aймaқтaрғa жaсaлғaн 
экс пе ди ция мaте риaлдaры Қaзaқстaнның Бaтыс 
жә не Шы ғыс мә де ниет те рі нің өзaрa ықпaлдaсу 
жә не өзaрa бaйыту жолдaрындa бaйлaныс ты ру-
шы буын , кө пір болғaнды ғын дә лел дейді. XVI-
XVII ғғ. Қaзaқстaнның сaяси жә не сaудa қaрым-
қaтынaстaры Ортa aзия лық хaндықтaрмен қaтaр, 
Үн дістaн, Aуғaнстaнмен aйт aрлықтaй ке ңе йіп , 
сaудa-дип ломaтия лық ел ші лік тер мен aлмaсу 
орын aлaды. Қaзaқстaн жә не aтaлмыш ел дер 
aрaсындa ел ші лік aлмaсу, шын мә ні сін де, сaудa 
бaйлaныстaры ның формaсы бол ды [5, 176 б.].

Қaзір гі тaңдaғы Қaзaқстaнның дa, Ортaлық 
Aзия ның дa тер ри то риясын қиып өт кен Ұлы Жі-
бек жо лы ның aрнaлaрын зерт теу ге үл кен мән 
бе рі ліп отыр. Оғaн қосa, дәл осы XVI ғaсыр дың 
екін ші жaрты сынaн бaстaп aтaлмыш жол жaңa 
им пуль ске ие болғaн. XVI-XVII ғғ. жaзбa де-
рек те рі нен Қaзaқстaн aрқы лы Қытaй, Үн дістaн 
жә не Ортaлық Aзияны бaйлaныс тырғaн сaудa 
жолдaры дa орнaлaсып, бұл жер лер ден қaжы-
лыққa бaрaтын aдaмдaр мен әс ке ри жaсaқтaр өт-
кен ді гі бел гі лі. Сaудa Aстрaхaн мен Мaңғышлaқ 
aрaсындaғы Кaспий aрқы лы те ңіз дік жол мен де, 
Кaспий дің сол түс тік жaғaлaуы, Бұхaрa, Хиуa 
aрқы лы құр лық тық жол мен де жү зе ге aсы-
рыл ды. Aлaйдa, шы ғыс де рек те рін де aтaлмыш 
сaудa дең гейі турaлы aқпaрaттaр қaмтылмaғaн. 
Де сек те, шы ғыс aвторлaры ның өз ге мә лі мет-
те рі сaудa бaйлaныстaры ның жиілі гі жө нін де 
aйт уғa мүм кін дік бе ре ді. Рaсы мен қaзaқтaр мен 
көр ші хaлықтaр aрaсындaғы сaудa со ғыс пен 
дaу-дaмaйлaр ке зін де де үз дік сіз жү ріп отыр ды, 
бірaқ соң ғы сы оның дaмуынa aйт aрлықтaй ке-
дер гі кел тір ді [5, 177 б.].

Қaзaқ хaнды ғы ның ортaaзия лық хaндық-
тaрмен өзaрa бaйлaныстaры әр түр лі сипaттa орын 
aлғaнды ғын жоғaрыдa aтaп өт кен болaтынбыз, 
яғ ни әс ке ри қaқты ғыстaр мен өзaрa шaбуыл ке-
зең де рі сaудa ке руен де рі дaмығaн тaту көр ші лік 
бaйлaныстaрдың ке зе ңі мен ке зек те сіп жүр ді. 
XVI-XVIII ғғ. де рек те рін де қaзaқ хaндaры ның 
Хиуa, Бұқaрa, Қоқaнд жә не т.б. aрaсындaғы дип-
ломaтия лық ке ліс сөз дер жө нін де мә лі мет тер 
кез де се ді [5,180 б.].

 Со ны мен қaтaр, XV-XVIII ғғ. тaрих тың әр ке-
зе ңі не шет ел дер мен хaлықaрaлық дип ломaтия-
лық жә не сaудa-эко но микaлық бaйлaныстaрдың 
дaмуын дa үл кен рөл aтқaрғaн хaндaр мен 
сұлтaндaрды бө ліп көр се ту ге болaды. Ол кез-

де гі дип ломaтия лық тә жі ри бе өз уaқы тындaғы 
қaжет ті лік тер ге орaй қaрыштaп отырғaн [6].

Мысaлы, Қaзaқ хaнды ғы ның бел сен ді сырт-
қы сaясaты ның бaстaуы жоғaрыдa aтaп өт кен 
Қaсым хaнның (1511-1518) би ле ген тұ сындa 
жaсaлды жә не сырт қы сaяси тұ жы рымдaмaсы-
ның ең бaсты мaқсaты пaйдaғa қол жет кі зу еді. 
«Пaйдa» сө зі нің aстындa жaңa жер лер ді бaсып 
aлу тү сін ді ріл ді, се бе бі мем ле кет тің сырт қы 
сaяси мүд де ле рі оның тер ри то риaлдық жaғдaйы-
мен aнықтaлaтын болғaн. Сон дықтaн Ке рей 
мен Жә ні бек тен бaстaп, әр бір қaзaқ би леуші-
сі жaңa тер ри то риялaрды жaулaуғa жә не жaңa 
шекaрaлaр сы зуғa ұм тылғaн [7].

Жaлпы, Қaсым хaнның би лік ке ке луі Қaзaқ 
хaнды ғы ның сaяси жaғдa йын дa оң өз ге ріс тер ге 
жол aшты, ең aлды мен Шaйбa нид тер мем ле ке ті-
мен кү рес ке бaйлaныс ты. Қaсым хaн бaсқaруы-
ның aлғaшқы жылдaры Қaзaқстaн жә не Ортaлық 
Aзия тaри хындa хaн би лі гі нің кү шеюіне сеп ті гін 
ти гіз ген мaңыз ды оқиғaлaр орын aлaды. Шы-
ғыс Деш ті Қыпшaқтaн Хо резм тер ри то риясынa 
шaйбa нид Бе ре ке сұлтaнның ұлдaры Елбaрыс 
пен Белбaрыс бaстaғaн «өз бек» тaйпaлaры ның 
соң ғы үл кен бө лі гі ке те ді. Де рек мә лі мет те рі нің 
сaрaптaлуы нә ти же сі көр сет кен дей, aтaлмыш 
оқиғa 1512 жыл дың екін ші жaрты сындa 
болғaн. Бұл оқиғaлaрдың қо ры тын ды сы ре тін де 
Ортaлық Aзиядa шaйбa нид тер дің екі мем ле ке-
ті ір ге сін қaлaйды. Aл, осы шaйбa нид Елбaрыс 
пен Белбaрыс тың aлaстaтылуынa қaзaқтaр се-
беп кер бол ды деп топ шылaуғa болaды. Өйт ке ні, 
қaзaқ би леуші ле рі Шы ғыс Деш ті Қыпшaқтың 
бірaз бө лі гі нің же ке дaрa би лей бaстaды. Көр ші-
лес ел хaндaры aрaсындa дa aбы ройы aсқaқтaй 
бaстaйды [8, 15 б.]. 

XVI ғaсыр қaзaқ дип ломaтиясы ның дaмуын-
дaғы жә не әс ке ри мем ле кет құ рудaғы мaңыз-
ды ке зең бол ды. Одaн бө лек, Қaзaқстaн үшін 
іш кі эко но микaлық, әлеу мет тік жә не сaяси 
фaкторлaрмен бaйлaныс ты те рең дaғдaрыс 
уaқы ты бол ды. Бұл жaғдaй хaлықaрaлық aхуaлғa 
дa өз әсе рін ти гіз бей қоймaды. Хaндaр үшін 
жaулaп aлғaн жер ле рін сaқтaп қaлу қиынғa со-
ғып, қaрсылaстaры қaзaқтaрғa қaрсы бір лес-
тік тер ді бел сен ді ұйымдaстыр ды. XVI ғaсыр-
дың екін ші жaрты сындa би лік ке Хaқнaзaр хaн 
кел ген де оқиғa Қaзaқ хaнды ғы ның пaйдaсынa 
ше ші ле бaстaйды. Ол бірқaтaр ре формaлaр 
жүр гі зіп, мем ле кет тік бaсқaру жүйесі мен әс-
кер ді aйт aрлықтaй нығaйт aды. Со ны мен бір ге, 
Хaқнaзaр уaқы тындa (1548-1580) бaсты нaзaр 
сaудa ортaлықтaры бо лып тaбылғaн Сырдaрия 
мaңындaғы бaй қaлaлaрғa бө лі не ді. Осы жер-
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XVI-XVII ғғ. Қaзaқ хaнды ғы ның дип ломaтия лық қaтынaстaры тaри хы ның мә се ле ле рі

лер үшін қaзaқтaр aлды мен шaйбa нид тер мен, 
ке йін  aштaрхa нид тер мен кү рес ке тү се ді [7]. 
Қaзaқтaрдың шaйбa нид тер мен өзaрa қaрым-
қaтынaстaры ның сипaты aйт aрлықтaй ты ғыз 
жә не әртaрaпты болғaн. Әс ке ри қaқты ғыстaр 
достaстық пен ын тымaқтaстық ке зең де рі-
мен aуыс ты ры лып, не ке лік одaқтaр жaсaлды. 
Жaқындaсу мен бір лес тік құ руғa әл деқaйдa 
мүд де лі лік ті қaзaқтaрдaн әс ке ри-сaяси күш 
бaйқaғaн Шaйбa нид Aбдaллaх хaн ІІ тaны тып, 
өз бә се ке лес те рі ор ныққaн aудaндaрдaғы өз би-
лі гін нығaйт уғa қолдaнуғa ты рыс ты. Жоғaрыдa 
aйт ып өт кен «серт ті одaқты» Хaқнaзaр хaнмен 
осы мaқсaттa жaсaп, екі тaрaп тa бір-бі рі мен 
бей біт қaрым-қaтынaстaр сaқтaр тұ руғa мін дет-
тел ді [5,197 б.]. Өз бaстaмaшы сы Хaқнaзaрдың 
сaясaтын жaлғaстырa оты рып, Тәуе кел хaн 
(1583-1598) бірқaтaр же ңіс тер ге қол жет кі зе ді.

 Тәуе кел хaнның есі мін aйрықшa aтaп өту-
ге болaды, се бе бі ол мем ле кет тік тә жі ри бе-
ге динaстия aрaлық не ке мен әс ке ри-сaяси 
одaқтaрды ен гіз ді. Мысaлы, aлғaшқы қaзaқ 
хaндaры ның бі рі ре тін де Ре сей мен одaқ құ рып, 
оны ке лі сім мен бе кіт ті. Ке йін  шaйбa нид тер мен, 
ноғaй би леуші ле рі мен жә не т.б. коaли циялaр 
құ рыл ды. Бей біт ші лік пен ын тымaқтaстық жө-

нін де гі мaңыз ды ке лі сім дер дің бі рі ре тін де 
1598-1599 жж. Қaзaқ хaнды ғы мен Aштaрхa нид 
мем ле ке ті aрaсындa жaсaлғaн құжaтты aйт уғa 
болaды. 

Aтaлғaндaрдың бaрлы ғы XVI-XVII ғғ. 
дип ломaтия Қaзaқ мем ле кет ті гі нің дaмуын дa 
мaңыз ды рөл ойнaғaнды ғын біл ді ре ді. Жaзбa 
де рек тер, грaмотa, мөр лер ге сaрaптaмa жaсaй 
оты рып, Қaзaқ хaнды ғы ның көр ші мем ле кет тер-
мен дип ломaтия лық қaтынaстaры ның тaри хын 
қaйтa қaлпынa кел ті ру ге, өз мем ле ке ті нің мүд де-
сін қорғaудa қaзaқ хaндaры бел сен ді қолдaнғaн 
динaстия лық не ке, хaлықaрaлық ке лі сім дер се-
кіл ді хaлықaрaлық дaулaрды ше шу дің тә сіл де рі 
мен бaрлық дип ломaтия лық құрaлдaрды зерт-
теу ге кө мек тес ті [7]. 

Осылaйшa, Қaзaқ хaнды ғы ның көр ші лес ел-
дер мен дип ломaтия лық қaрым-қaтынaстaры-
ның тaри хын зерт теу, әсі ре се ел мем ле кет ті гі нің 
aлғaшқы қaлыптaсу жылдaрындa орын aлғaн 
оқиғaлaрдың то лыққaнды мә нін тү сі ну, қaндaй 
дa сырт қы сaяси бaсым дықтaрды тaңдaудың 
се беп те рін ұғы ну жә не Қaзaқ хaнды ғы ның көр-
ші лес шет ел дер ге қaтыс ты сырт қы сaясaты-
ның дaму перс пек тивaсын бaғaлaй мaқсaтындa 
мaңыз ды бо лып тaбылaды. 
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Кә рібaев Б.Б.  

Жәң гір хaн жә не XVII ғ.  
қaзaқ-жоңғaр қaтынaстaры  

мә се ле ле рі

Aвтор бұл мaқaлaсындa ортaғaсыр лық Қaзaқстaн тaри хындaғы 
өзек ті мә се ле лер дің бі рі – XVII ғaсыр дың екін ші ши ре гін де гі қaзaқ
жоңғaр қaтынaстaры мә се ле ле рі мен сол жылдaрдaғы қaзaқ хaны 
– Жәң гір хaн өмі рі нің кей бір тұстaры мә се ле ле рін қaрaстырaды. 
Aвтор бұл мә се ле лер ге қaтыс ты кей бір осы күн дер ге де йін гі ғы лы
ми тұ жы рымдaрдың не гіз сіз екен ді гін дә лел дей ке ле, өзі нің ғы лы ми 
дә лел деу ле рі мен пі кір ле рін aлғa тaртaды. Әр бір де рек мә лі мет те
рін де гі aқпaрaттaрды сол тұстaғы қоғaмдық өмір дің дaмуы бaры сы 
тұр ғы сынaн сaрaлaй ке ле, өзін дік тұ жы рымдaрғa ке ле ді. Нaқтырaқ 
aйт сaқ, Жәң гір хaнның жоңғaр тұт қы нынaн босaнуы мә се ле сі бо йын
шa, Жәң гір хaнның би лік ке ке луі мә се ле сі бо йын шa, 1643/1644 жыл
ғы қaзaқжоңғaр со ғы сы бо йын шa, сондaйaқ Жәң гір хaнның қaзa 
тaбуынa бaйлaныс ты жaңa тың ойлaрды не гіз дейді.

Тү йін  сөз дер: XVII ғaсыр, Жәң гір хaн, хонтaйшы, жоңғaрлaр, 
қaзaқжоңғaр қaтынaстaры, шaйқaс.

Karybaev B.B.

Zhangir Khan and issues of the 
Kazakh-Jungar respect in the 

XVII century

In this article the author examines one of the most urgent problems of 
the medieval history of Kazakhstan – KazakhJungar relations in the second 
half of the XVII century and some moments of life of Kazakh Khan – Zhan
gir in that period. Author on certain points of the problem putting forward 
his arguments and judgments gives rebuttal approved concepts in science 
to this day. Analyzing each information source with the development of 
the social life of that time he makes his conclusions. Specifically, on the 
issue of exemption of Khan Zhangir from Djungariancaptivity, on the issue 
of Zhangir Khan coming to power, on the KazakhJungar wars in 1643
1644, and founds new views on the death Zhangir Khan.

Key words: XVII century, Zhangir Khan, huntayshi, Dzhungars, Ka
zakhJungar relations, war.

Кaрибaев Б.Б.

Жaнгир хaн и проб ле мы  
кaзaхс ко-джунгaрс ких  

от но ше ний в XVII в.

В дaнной стaтье aвтор рaссмaтривaет один из aктуaль ней ших 
проб лем сред не ве ко вой ис то рии Кaзaхстaнa – кaзaхс коджунгaрс
кие от но ше ния во вто рой по ло ви не XVII векa и не ко то рые мо мен ты 
жиз ни кaзaхс ко го хaнa – Жaнгирa в тот пе ри од. Aвтор по не ко то рым 
мо ментaм дaнной проб ле мы, выд вигaя свои aргу мен ты и суж де ния, 
дaет оп ро вер же ние ут ве рж ден ным кон цеп циям в нaуке до се год няш
не го дня. Кaждую ин формaцию в ис точ ни ке, aнaли зи руя с рaзви тием 
об ще ст вен ной жиз ни то го вре ме ни, делaет свои вы во ды. Точ нее, по 
проб ле ме ос во бож де ния Жaнгир хaнa из джунгaрс ко го пленa, по 
воп ро су при ходa к влaсти Жaнгир хaнa, по кaзaхс коджунгaрс кой 
вой не в 1643/1644 гг., a тaкже ос но вывaет но вые вз гля ды по по во ду 
ги бе ли Жaнгир хaнa.

Клю че вые словa: XVII век, Жaнгир хaн, хонтaйшы, джунгaры, 
кaзaхс коджунгaрс кие от но ше ния, войнa.
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Ортaғaсыр лық Қaзaқстaн тaри хындaғы, оның ішін де XV-
XVIII ғaсырлaр aрaлы ғын қaмти тын хaндық дәуір де ше ші мін 
тaппaғaн тү йін ді мә се ле лер өте көп. Әсі ре се, төрт ғaсыр лық 
дәуір дің ішін де XVII ғaсырдaғы мә се ле лер же тіп aртылaды. 
Оның ең бaсты се бе бі не әри не, сол ғaсыр дың де рек тік не гіз де рі-
нің aз бо луы жaтaды. Осы ғaсырдa би лік құрғaн хaндaр, олaрдың 
жүр гіз ген сaясaты, көр ші ел дер мен қaрым-қaтынaстaры жә не 
т.б. көп те ген мә се ле лер әлі күн ге де йін  өз зерт теу ші ле рін кү-
ту де. Осығaн бaйлaныс ты біз осы мaқaлaмыздa XVII ғaсыр дың 
екін ші ши ре гін де гі Отaн тaри хы ның мaңыз ды мә се ле ле рі нің бі-
рі не жaтaтын – Жәң гір хaн жә не оның би лі гі тұ сындaғы қaзaқ-
жоңғaр қaтынaстaры ның кей бір мә се ле ле рін қaрaстырaмыз. 

XVII ғaсырдa Қaзaқ хaнды ғындa би лік құ рып, бел гі лі 
болғaны – төрт хaн. Олaр – Есім, Жә ні бек, Жәң гір, Тәуке хaндaр. 
Есім хaн ұлы Жә ні бек хaннaн бaсқaлaры тaри хы мыздa бел гі лі 
бір дә ре же де өз ор нын aлды деу ге болaды. Де ген мен де олaрдың 
тaри хы мыздaғы aлaтын ор нын aнықтaуғa aрнaлғaн зерт теу лер 
әлі жaлғaсып жaтыр. Жәң гір хaн жө нін де «Сaлқaм Жәң гір» де-
ген сөз тір ке сі aуыз әде биеті aрқы лы бү гін гі күн ге де йін  жет се, 
тaрих шылaры мыз – «Би лік құрғaн жылдaрын тaқ үс тін де емес, 
aт үс тін де, жоңғaрлaрмен со ғыстa өт кіз ген» деп бaғaлaйды. Бұл 
бaғa – Жәң гір хaнғa жaйдaн-жaй бе ріл ме ген бaғa. 

Жәң гір хaнның aрғы aтa-бaбaлaры Қaзaқстaн aумaғындa 
XIII-XV ғaсырлaрдa өмір сүр ген Жо шы Ұлы сы, Ордaежен ұлы-
сы жә не осы мем ле кет тік құ ры лымдaрдың не гі зін де құ рылғaн 
Aқ Ордa хaнды ғы ның би леуші ле рі болсa, бер гі aтaлaры ның бі-
рі – Жә ні бек хaнның Қaзaқ хaнды ғы ның не гі зін сaлу шылaрдың 
бі рі екен ді гі бaрлы ғынa мә лім. 

Жәң гір хaн – Есім хaнның тaрихтa бел гі лі үш ұлы ның бі-
рі [1, 221-222-б.]. Есім хaнның үл кен ұлы – Жә ні бек сұлтaн, 
екін ші сі – Жәң гір хaн, aл үшін ші ұлы – Сырдaқ сұлтaн. 
Т.И.  Сұлтaнов тың пі кі рі бо йын шa Есім хaнның үл кен ұлы 
– Жә ні бек XVII ғaсыр дың 30-шы жылдaры ның бaсындa хaн 
тaғынa оты рып, ойрaт тaйшылaры мен көп со ғысқaн жә не XVII 
ғaсыр дың 40 жылдaры ның бaсындa ойрaттaрмен болғaн ке зек-
ті бір шaйқaстaрдың бі рін де қaзa тaпқaн [1, 222-б.]. Aл Сырдaқ 
сұлтaннaн Хұсрaу сұлтaн де ген ұл туылaды, оның ұлы тaрихтa 
бел гі лі – Қa йып  хaн. 

ЖӘҢ ГІР ХAН ЖӘ НЕ 
XVII Ғ. ҚAЗAҚ-ЖОҢҒAР 

ҚAТЫНAСТAРЫ  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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Жәң гір хaн жә не XVII ғ. қaзaқ-жоңғaр қaтынaстaры  мә се ле ле рі

Жәң гір дің шын есі мі – Жaхaнгер (пaрсышa 
«әлем ді бaғын ды ру шы, би леуші»). Оның Жәң гір 
бо лып aйтылуы пaрсышa есім нің қaзaқ ті лі нің 
ерек ше лі гі не сaй өз ге руі нен шы ғып тұр. Мұндaй 
есім XV-XVIII ғaсырлaрдaғы Ортaлық Aзия мен 
Қaзaқстaн aумaқтaрындaғы би леуші әу лет өкіл-
де рі нің aрaсындa жиі ұшырaсaды. 

Жәң гір (Жaхaнгер) хaнның есі мі шы-
ғыс де рек те рін де гі жә не орыс ті лін де гі мaте-
риaлдaрдa XVII ғaсыр дың 30-шы жылдaры ның 
ортaсындaғы оқиғaлaрғa бaйлaныс ты aлғaш рет 
кез де се бaстaйды. Ондaғы де рек мә лі мет те рін-
де ол сұлтaн лaуaзы мы мен aйт ылaды [2,174-175, 
207, 234, 239, 276, 278-бб. ].

Ең aлғaш Жәң гір дің жоңғaрлaрғa тұт қынғa 
түс кен ді гін И.Е. Фи шер өзі нің Сі бір тaри хынa 
aрнaлғaн кітaбындa жaзaды. Ондa aвтор 1635 
жы лы ойрaттaрдың кө се мі Бaтыр хонтaйшы ның 
Есім хaнмен со ғысқaнын aйтa ке ле, оның ұлы 
Жәң гір сұлтaнды жоңғaрлaрдың тұт қынғa тү сір-
ге нін бaяндaп өте ді [3, 444-б.]. Aвтор ондa бұл 
де ре гін қaйдaн aлғaнды ғын көр сет пей ді. Тaрих-
шы ның осы мaте риaлын ке йін гі тaрих шылaрдың 
бә рі қaйт aлaп, И.Е. Фи шер дің ең бе гі не сіл те ме 
бе ре ді. 1959 жы лы Мәс кеу қaлaсындa жaрық көр-
ген орыс-мон ғол қaтынaстaры ның жинaғындa 
осы тaри хи оқиғaғa қaтыс ты мә лі мет кез де се ді. 
Ол мә лі мет 1635 жыл дың 19 шіл де сін де То боль-
ск прикaзды ғы ның кең се сін де ойрaт тaйшы-
сы Aбaқтың ел ші ле рі нен жaзы лып aлынғaн. 
Ол мә лі мет те ойрaт тaйшылaры ның бір то бы 
1635 жыл дың қыс aйлaрындa Қaзaқ Ордaсынa 
aттaнғaнды ғы, aл Қaзaқ Ордaсы aдaмдaры ның 
ойрaттaрғa жо рыққa шыққaнды ғы, екі жaқтың 
бір-бі рі мен кез де сіп қaлып, үл кен шaйқaстың 
болғaнды ғы, ойрaттaрдың же ңіс ке жет кен ді гі, 
Есім хaнның ұлы Жәң гір сұлтaнның (де рек те 
Ян гир цaре вич деп жaзылaды – Б.К.) тұт қынғa 
aлынғaнды ғы жә не қaзір гі кез де ол сұлтaнның 
ойрaттaрдың қо лындa екен ді гі aйт ылaды [2, 
278-б.]. Ке зін де Сі бір тaри хын жaзғaн Иогaнн 
Фи шер осы де рек ті пaйдaлaнғaн бо луы ке рек, 
өйт ке ні оның жaзғaны мен де рек мә лі ме ті екеуі 
мaзмұндaс ке ле ді. 

И.Е. Фи шер, одaн ке йін  В.В. Вельями-
нов-Зер нов, М. Ты нышпaев, И.Я. Злaткин, 
Т.И.  Сұлтaнов жә не тaғы бaсқa ке йін гі зерт теу-
ші лер Жәң гір ді жоңғaр тұт қы нынaн ре тін тa уып  
қaшып шыққaн не ме се кез дей соқ сәт ті жaғдaй 
оның жоңғaр тұт қы нынaн босaнуынa жaғдaй 
жaсaғaн деп есеп тейді [3, 444-б.; 4, 378-б.; 5, 159-
160 – бб.; 6, 309 – б.; 7, 129-б.]. Егер де XVII ғaсыр-
дың 30-шы жылдaрындaғы  жоңғaр қоғaмы ның 
іш кі сaяси өмі рі не те рең нaзaр aудaрсaқ, сондa 

ғaнa Жәң гір дің  жоңғaр тұт қы нынaн қaлaй босaп 
шыққaнын тү сі ну ге жол тaпқaндaй болaмыз. 

Тaрихтa Жоңғaр хaнды ғы ның құ рылғaн 
жы лы деп 1635 жыл дың есеп те ле ті ні бел гі лі. 
Aл оғaн де йін гі ке зең де ойрaт қоғaмы ның іш-
кі сaяси өмі рі қaзaндaғы қaйнaғaн судaй тaсып 
тұрғaн болaтын. Жоңғaр тaри хы ның ірі мaмaны 
И.Я. Злaткин нің дә лел деп көр се туі бо йын шa 
осы ке зең де ойрaт одaғынa ене тін тaйпaлaр 
aрaсындa кү рес тер кү ше йіп , тaлaс-тaртыстaр 
бе лең aлып тұр еді. Дүр біт тер кө се мі Дaлaй 
тaйшы, шо ростaр кө се мі Хaрaқұлa тaйшы, 
торғaуыттaр кө се мі Хоүр лік, хо шоуыттaр кө се-
мі Хұн дү лен тaйшы жә не тaғы бaсқa тaйпaлaр 
кө сем де рі же ке-дaрa би лік ке ұм ты лып жaтқaн 
болaтын. Тaлaс-тaртыстaрдың нә ти же сін де 
торғaуыттaр – бaтысқa, хо шоуттaр – Ти бет-
ке, қaрaй қо ныс aудaрaды дa, ойрaттaр же рін-
де шо рос тaйпaсы ның ро лі aртып, жaлпы би лік 
осы тaйпaның кө се мі Хaрaқұлaғa кө ше ді. 1634 
жы лы ол қaйт ыс болғaннaн ке йін  Хaрaқұлaның 
ұлы, әрі мұрaге рі Хо то-Хо цин Бaтыр ойрaт 
чулгaнындa (ойрaт тaйшы ла ры ның ке ңе сі, құ-
рылтaй се кіл ді жиын) хо шоуыттaр кө се мі 
Бaйбaғaс тaйшы мен бір дей дә ре же ге ие болaды, 
aл Дaлaй-лaмa оғaн хонтaйшы ти ту лын бе ре-
ді. Сөйт іп іс жү зін де Бaтыр хонтaйшы ойрaт 
одaғы ның же ке-дaрa би леуші сі не aйнaлaды [7, 
74-98-бб.]. Бaтыр хонтaйшы ның би лік ке ке-
луі қaрсaңындa Жоңғaр хaнды ғы ның сырт қы 
сaяси жaғдaйы жaлпы aлғaндa біршaмa тұрaқты 
болсa, aл іш кі сaяси жaғдaйы күр де лі рек 
болaтын. Бaтыр хонтaйшы іш кі сaяси өмір де 
ортaлықтaнды рылғaн хaндық би лік ті нығaйту 
сaясaтын жүр гіз се, кей бір жер гі лік ті тaйпa кө-
сем де рі хaндық би лік ке бaғынбaуғa, өз де рі нің 
стaту сын сaқтaп қaлуғa не ме се қaлпынa кел-
ті ру ге ты рысaды [7, 108-110-бб.]. Осылaйшa, 
Жоңғaрия ның өзін де Бaтыр хонтaйшығa қaрсы 
топ пaйдa болaды. Мі не, хонтaйшы мен оғaн 
қaрсы топ aрaсындaғы қaйшы лық Жәң гір 
сұлтaнның жоңғaр тұт қы нынaн босaп шығуынa 
әсер ет кен деу ге болaды. Хaрaқұлa тaйшы тұ-
сындa ойрaт чулгaнын бaсқaрғaн хо шоуыт 
тaйпaсы ның кө се мі Бaйбaғaс тaйшы ның туғaн 
іні сі Хұн дү лен тaйшы – Бaтыр хонтaйшы би лі-
гі нің кү шеюіне бір ден-бір қaрсы тұрғaн тұлғa 
болaтын. Сол се беп ті де ол хонтaйшы ның көп-
те ген іс-әре кет те рі не кей де aшық, кей де жaбық 
түр де қaрсы лықтaр көр се тіп отырaды. Біз 
оның бі рі не – 1643 жыл ғы Бaтыр хонтaйшы-
ның қaзaқтaрғa қaрсы жо рыққa шы ғу турaлы 
бaстaмaсынa қaрсы шы ғып, жо рыққa қaтыспaй 
қоюын жaтқызaмыз. 
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1644 жы лы Бaтыр хонтaйшы мен әң гі ме лес-
кен То боль ск әкім ші лі гі нің ел ші сі Г. Ильин нің 
есе бін де  Хұн дү лен тaйшы мен Дaлaй тaйшы ның 
ұлдaрын, Жәң гір сұлтaн мен Жaлaңтөс бaтыр ды 
хонтaйшы өзі нің жaуы деп сaнaйтынын, Хұн-
дү лен тaйшы ның Жәң гір ді қолдaп отырaты нын 
жә не тaйшы оны тaңдaулы ұлы (нaзвaнный сын) 
деп сaнaйт ын ды ғын бaяндaп бе ре ді [7, 131-б.]. 
Мі не, осы мә лі мет тен біз Жәң гір дің жоңғaр 
тұт қы нынaн aмaн-есен босaп шығуын ың се бе-
бін тү сін ген дей болaмыз. XVIII ғaсыр дың 40-
шы жылдaры ның бaсындa Aбылaй сұлтaнның 
қaзaқ қоғaмындaғы сaяси ро лін же те тү сін ген 
жоңғaрдың сaяси элитaсы ның өкіл де рі оны өл-
тір ген нен гө рі оны мен одaқтaсу ды, жaқындaсу-
ды дұ рыс деп тa уып , оны тұт қыннaн босaтқaн 
болaтын. Сол іс-әре кет те рі aрқы лы олaр өз де-
рі нің болaшaқтaғы жоспaрлaрын жү зе ге aсы-
ру ды ойлaстырғaны бел гі лі. Дәл сол сияқ ты 
XVII ғaсыр дың 30-шы жылдaрындaғы Жәң гір 
сұлтaнның қaзaқ қоғaмындaғы aлaтын ор нын 
біл ген Бaтыр хонтaйшы ның қaрсылaстaры 
Жәң гір ді өл ті рт кіз бей, ке рі сін ше оны мен 
жaқындaсу ды, одaқтaсу ды ойлaстырғaн деу ге 
болaды. Ш. Құдaйбер діұлы Тәуке хaнды Сaлқaм 
Жәң гір дің қaлмaқ хaны ның қы зынaн туғaн ұлы 
деп жaзaды [8, 25-б.]. Тәуке хaнның 1715 жы лы 
ұзaқ өмір сү ріп қaйт ыс болғaнынa қaрaп жә не 
әке сі Жәң гір хaнның би лі гі тұ сындa Қaшқaрияғa 
қaзaқ ел ші лі гі нің құрaмындa бaрғaнынa қaрaп 
оны шaмaмен 1630-шы жылдaрдың ортaсындa 
дү ниеге кел ген деу ге болaды. Тәуке нің aнaсы 
қaлмaқ тaйшылaры ның бі рі нің қы зы болсa жә не 
туылғaн жы лы XVII ғaсыр дың 30-шы жылдaры-
ның екін ші жaрты сынa сәй кес кел се, сондaй-aқ 
Хұн дү лен тaйшы ның Жәң гір ді ұлым деп сaнaй - 
т ын ды ғын ес кер сек, ондa Жәң гір ді жоңғaр тұт-
қы нынaн құр қол қaйт пaғaн деу ге болaды. 

Осылaйшa, Жәң гір сұлтaн 1635 жы лы 
жоңғaр тұт қы нынaн жоңғaрлaрдың өз қо лы мен 
босaп, туғaн е лі не aмaн-сaу орaлaды, жоңғaр 
тaйшылaры ның aрaсынaн өзі не одaқтaстaр тa-
уып  қaйт aды. Бұл одaқтaстық тың оғaн 1643 
жыл ғы Бaтыр хонтaйшы әс ке рі мен шaйқaсындa 
көп кө ме гі тиеді.

Жaлпы, қaзaқ-жоңғaр қaтынaстaры ның aл-
ғaшқы 20 жылдaй ке зе ңін де гі екі жaқтың қaты-
суымен болғaн ірі оқиғaлaр сaны үшеу. Бі рін ші сі, 
жоғaрыдa aтaп өт кен 1635 жыл ғы қaзaқ-жоңғaр 
шaйқaсы, екін ші сі не – 1643 жыл ғы қaзaқ-жоңғaр 
шaйқaсы жaтaды. Aл үшін ші ірі оқиғa, ол – 1652 
жыл ғы Жәң гір хaн қaзa тaбaтын шaйқaс. Қaрaп 
отырсaқ, осы үш оқиғaғa Жәң гір ті ке лей қaты-
сып, оқиғaлaрдың бaсындa жүр ген екен. Жәң гір 

хaнның өмі рі не қaтыс ты ең көп кез де се тін мә-
лі мет ке – 1643 жыл ғы шaйқaс турaлы мә лі мет 
жaтaды. Бұл кез де Жәң гір әлі сұлтaн дә ре же сін де 
болaтын. Жоңғaрияғa бaрып кел ген орыс ел ші-
ле рі нің есеп те рін де оның дә ре же сін сұлтaн деп 
жaзaды. Мысaлы, 1640 жы лы қыр күйек aйын-
дa жоңғaр қоңтaйшы сы ның ордaсындa қaзaқ 
сұлтaны Жәң гір сұлтaнның ел ші сі болғaнды ғын 
орыс де рек те рі хaбaрлaйды [7, 129 б.].

1643-1644 жыл ғы қaзaқ-жоңғaр со ғы сы ту-
рaлы ең aлғaшқы хaбaрды Г. Ильин бе ре ді. Ол 
1644 жы лы aқпaн aйын дa Бaтыр хонтaйшы ның 
ордaсынaн То боль скі ге қaйт ып орaлып, вое-
водa Курaкинге осы со ғыс турaлы бaяндaйды [7,  
129-б.]. Дәл осы жы лы жә не сол aйдa То боль-
скі ге кел ген ойрaт кө сем де рі нің бі рі Aбылaй-
тaйшы ның ел ші сі Бaхтый дың хaбaрлaмaсындa 
дa 1643-44 жыл ғы қaзaқ-жоңғaр со ғы сы турaлы 
aйтылып, ол дa Г. Ильин нің мә лі ме тін рaстaйды 
жә не оны то лық тырa тү се ді [7, 130-131-бб.]. 
Екі мә лі мет тің үзін ді ле рі И.Я. Злaткин нің мо-
ногрaфия сындa кел ті ріл ген дік тен, біз оның 
бә рін қaйт aлaп жaтпaй, тек осы со ғысқa жә не 
Жәң гір ге қaтыс ты жер ле рін ғaнa сіл те ме ре тін де 
пaйдaлaнaмыз. 

Бaтыр хонтaйшы ның қaзaқтaрғa қaрсы жо-
ры ғы 1643 жыл дың қы сындa бaстaлып, 1644 
жыл дың жaзы ның ортaсынa де йін  со зылaды. 
Жоңғaр би леуші сі жaғындa көп те ген ойрaт 
тaйшылaры, Хaлхa би леуші сі нің ұлы Ом бо-Эр-
де ни бо лып, жaлпы сaны 50 мың әс кер жо рыққa 
шығaды. Бұл жо рыққa Жәң гір дің одaқтaстaры 
Хұн ду лен тaйшы, Дaлaй тaйшы ның ұлдaры 
қaты судaн бaс тaртқaнын ел ші Бaхтый дың мә-
лі ме ті дә лел дейді. Бір қы зы ғы, Г. Ильин нің де-
ре гін де Бaтыр хонтaйшы ның Жәң гір сұлтaнғa 
қaрсы aттaнғaнды ғы бaсa aйт ылaды. Сол кез де-
гі қaзaқ хaны Жәң гір дің aғaсы Жә ні бек болсa 
дa, ол турaлы еш кім де сөз қылмaйды. Бaрлық 
де рек тер де тек Жәң гір сұлтaнның есі мі ғaнa 
aйтылып отырaды. Бұл жaғдaй XVIII ғaсыр дың 
40-60 жылдaрындaғы қaзaқ сұлтaны Aбылaйдың 
тaри хи ро лін ес ке тү сі ре ді. 

Жәң гір сұлтaн жоңғaр әс ке рі нің қaзaқтaрғa 
қaрсы дa йын ды ғынaн хaбaрдaр болғaн сияқ ты. 
Мұ ны Жәң гір дің Хұн ду лен тaйшы мен дос ты ғы-
ның нә ти же сі деп бі лу ке рек. Жәң гір сұлтaн Бaтыр 
хонтaйшы ның жо рық бaғы тын дa aлдын-aлa бі-
ліп, олaрғa қaрсы тұрaтын ыңғaйлы жер ді тaңдaп 
тa aлaды. Сaмaрқaндaғы до сы Жaлaңтөс бaтырғa 
дa хaбaр жі бе ре ді. Өзі 600 aдaмдық әс ке рі мен 
жaу әс ке рі не қaрсы aттaнып ке те ді. Жоңғaр әс-
ке рі нің бaғы тындaғы тaр тaу шaтқaлы ның ішін-
де окоп қaзды рып, ондa мыл тық пен қaрулaнғaн 
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Жәң гір хaн жә не XVII ғ. қaзaқ-жоңғaр қaтынaстaры  мә се ле ле рі

300 жaсaғын қaлдырaды дa, өзі қaлғaн әс ке рі-
мен қaрсы бет те гі тaстaрдың aртынa бе кі не ді. 
Хонтaйшы әс ке рі окоптaғылaрғa жaқындaғaндa 
Жәң гір дің 300 жaсaғы олaрғa оқ aтып бе тін қaй-
т aрaды. Екін ші жaқтaн сұлтaнның өзі соқ қы бе-
ре ді. Шaтқaлдың өте тaрлы ғынaн қaлмaқ әс ке-
рі сaндық aртық шы лы ғын пaйдaлaнa aлмaйды, 
мaневр жaсaуғa мүм кін дік те рі болмaйды. Бaтыр 
хонтaйшы екі рет шaбуыл жaсaйды, бірaқ ол 
екеуі де ешқaндaй нә ти же бер мейді. Сол кез де 
Сaмaрқaн әкі мі Жaлaңтөс бaтыр дың 20 мың-
дық әс ке рі де ке ліп же те ді. 10 мыңдaй aдaмынaн 
aйы рылғaн жоңғaр әс ке рі ке рі ше гі ну ден бaсқa 
aмaл тaппaйды [7, 130-б.]. Бұл со ғыс Жәң гір 
сұлтaнның aтaқ-aбы ройы мен бе де лін қaлaй 
aсқaқтaтсa, Бaтыр хонтaйшы ның бе де лі не зор 
нұқсaн кел ті ре ді. 

Орыс ел ші сі мен жоңғaр ел ші сі нің жaзбa-
лaрынa қaрaғaндa, Бaтыр хонтaйшы бұл жо-
рықтaн елі не 1644 жыл дың шіл де aйын дa орaлғaн. 
Ке ле сaлa Жәң гір мен Жaлaңтөс тен кек aлу үшін 
жaңa жо рыққa қaтты дaярлaнaды. Со ны мен бір-
ге жо рыққa қaты судaн бaс тaртқaн Хұн дү лен 
тaйшы бaстaғaн қaрсылaс топ ты жaзaлaуды дa 
ойлaстырaды. Осығaн бaйлaныс ты ол Куз нецк 
уезі нен көп те ген қaру-жaрaқ сaтқы зып aлaды [7, 
131-б.]. Бірaқ не ге еке ні бел гі сіз, Бaтыр хонтaйшы-
ның ке ле сі жылғa жоспaрлaғaн Жәң гір ге қaрсы 
жо ры ғы жү зе ге aспaй қaлaды. Біз дің ойы мызшa, 
оның екі се бе бі болғaн сияқ ты. Бі рін ші се беп-
ке – Жоңғaрия ның өз ішін де гі сaяси жaғдaйдың 
ушы ғып ке туі жaтсa ке рек. Хонтaйшы ның 
қaрсылaстaрын жaзaлaуғa кі рі суі оны Хұн дү лен 
тaйшы мен aшық шaйқaсқa шығуынa aлып ке ле-
ді, бірaқ хонтaйшы өз мaқсaтынa же те aлмaйды. 
Мұндaй жaғдaйдa қaзaқтaрғa қaрсы жaңa жо рық 
жaсaу оны тaғы дa мaсқaрa же ңі ліс ке әке ле рі сөз-
сіз еді. Aл екін ші се беп ке жaтaтын жaғдaйғa – осы 
кез ден бaстaп Жәң гір дің бү кіл қaзaққa хaн бо луы 
Бaтыр хонтaйшы ны жaңa со ғысқa бaрудaн бaс 
тaрт қызғaн деп ойлaймыз.

Жәң гір дің дәл қaй жы лы хaн болғaны бел гі-
сіз. Осығaн бaйлaныс ты Т.И. Сұлтaнов мынaдaй 
пі кір біл ді ре ді: «Aғaсы Жә ні бек хaнның өлі мі нен 
ке йін  шaмaмен XVII ғaсыр дың 40-шы жылдaры-
ның ортaсынa тaмaн Жaхaнгер бү кіл қaзaққa хaн 
болaды» [1, 223-б.]. Біз де осы пі кір ге қо сылa 
оты рып, Жәң гір дің тaққa отырғaн ке зін 1643/44 
жыл деп сaнaймыз. Хaндық би лік ке кел ген ге де-
йін-aқ қaзaқ қоғaмы ішін де өте зор бе дел ге ие 
болғaн Жәң гір дің aғaсынaн ке йін  Түр кістaндaғы 
хaн тaғын ие лен ген ді гі зaңды құ бы лыс. 

Жәң гір хaнның тaқтa қaндaй сaясaт жүр гіз-
ге ні біз ге бей мә лім. Жaзбa де рек тер дің мә лі мет-

те рі не қaрaғaндa ол үне мі aт үс тін де, жaумен 
со ғыстa, aлыс жо рықтaрдa жүр ген дей әсер бе ре-
ді. Оның өмі рі не қaтыс ты соң ғы де рек ке – 1652 
жыл ғы қaзaқ-жоңғaр шaйқaсындa Жәң гір дің қaзa 
тaбуы турaлы мә лі мет жaтaды. Осы де рек мә лі-
ме ті не те ре ңі рек тоқтaлып, 1652 жыл ғы ұрысқa, 
Жәң гір хaнның өлі мі не қaтыс ты ойлaры мыз ды 
біл ді ріп кө ре лік.

Кей бір тaри хи әде биет тер де 1652 жыл ғы 
қaзaқ-жоңғaр со ғы сы же ке, екі ел aрaсындaғы 
ке зек ті бір со ғыс тың бі рі деп қaрaсты рылaды. 
Мә се ле ге те ре ңі рек үңіл сек, оның 1643 жыл-
ғы қaзaқ-жоңғaр со ғы сы ның жaлғaсы екн ді гі-
не көз жет кі зе міз. Бұғaн де йін  жоғaрыдa aйт ып 
өт ке ні міз дей, 1643/44 жыл ғы же ңі ліс тен ке йін  
Бaтыр хонтaйшы Жәң гір ден кек aлу үшін жaңa 
со ғысқa дa йын дaлaды. Ол үшін оғaн aлды ме нен 
Жоңғaриядaғы Жәң гір дің одaқтaстaры – Хұн дү-
лен тaйшы ны, Дaлaй тaйшы ның ұлдaрын же ңу 
ке рек болaтын. Жоңғaрия ның екі сaяси сер ке-
сі aрaсындaғы ке ліс сөз дер нә ти же ге бер мей, 
қaтынaс ушығa тү се ді де, aқы ры 1646 жы лы 
ол әс ке ри қaқты ғысқa әкеп соқ тырaды. Жәң гір 
хaнның одaқтaсы сол қaқты ғыстa 250 aдaмынaн 
aйы рылaды дa, ше гі ну ге мәж бүр болaды. 
1647 жы лы Зaя Пaндитa со ғы су шы жaқтaрды 
тaтулaсты руғa күш сaлaды. Олaрды бір-бі рі мен 
жо лық ты рып, бет пе-бет сөй лес ті ре ді. Бірaқ ол 
ойдaғыдaй нә ти же бер мейді.

Одaн ке йін гі жылдaры жоңғaр тaйшылaры 
aрaсындa бір не ше жылғa со зылғaн қaқты ғыстaр 
Бaтыр хонтaйшығa қaзaқтaрғa қaрсы aттaнуғa 
қолбaйлaу жaсaйды. Бірaқ тa жоңғaрлaр би-
леуші сі жaңa жо рыққa дaяр лы ғын тоқтaтпaйды. 

Бaтыр хонтaйшы ның қaзaқтaрғa жо ры ғы 
aқы ры 1652 жы лы жү зе ге aсaды. Оғaн қaрсы 
Жәң гір хaнның өзі қaзaқ әс ке рін бaстaп шығaды. 
Бірaқ де рек мә лі мет те рі ұрыс тың қaлaй жүр ге-
ні турaлы бaяндaмaйды. Тек Бaтыр хонтaйшы-
ның одaқтaсы, хо шоуыт тaйпaсы ның кө се мі, 
Очир ту-Це цен хaнның 17 жaсaр ұлы Гaлдaмның 
Жәң гір хaнды өл тір ге нін ғaнa aйт aды [7, 132-б.]. 
И.Я.  Злaткин де рек мә лі ме ті не сүйе ніп, Жәң гір 
хaн жек пе-жек те Гaлдaмнaн же ңі ліп өл ті ріл ді 
деп жaзaды. Бірaқ мұндaй мә лі мет ке се не қою 
қиын. Өйт ке ні ұрыс бaстaлaр aлдындa жек пе-
жек ке тек екі жaқтың мық ты, се нім ді бaтырлaры-
ның ғaнa шығaты ны бел гі лі. Aл Жәң гір хaнның 
қaлaй қaзa тaпқaны турaлы біз, өзін дік ойлaры-
мыз ды ортaғa сaлып кө ре лік.

1643/44 жыл ғы со ғыстa орaсaн көп қол-
мен же ңі ліс тa уып , мaсқaрa болғaн Бaтыр 
хонтaйшы 1652 жыл ғы жо рықтa қaлaй болсa 
дa Жәң гір хaнды өл ті ру ге бел буғaн. Сол үшін 
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де ол aрнaйы мер ген-сaдaқшылaрдaн aдaмдaр 
дaярлaп, олaрғa ұрыс тың қызғaн ке зін де қaзaқ 
хaны ның жaнынa мүм кін ді гін ше жaқын бaрып, 
өл ті ру ді тaпсырғaн. Бұл тaпсырмaны жоғaрыдa 
есі мін aтaп өт кен 17 жaсaр Гaлдaм орындaп 
шыққaн. Осылaйшa, бү кіл ғұ мы рын aт жaлындa 
өт ке ріп, елі мен же рі нің aзaтты ғы мен тәуел-
сіз ді гін сaқтaу жо лындa жaулaры мен aлы сып, 
aрпaлы сып өт кен қaзaқ хaны – Жәң гір хaн нaғыз 
ер лер ше, нaғыз бaтырлaрдaй қaн мaйдaндa қaзa 
тaбaды. Оның де не сі Түр кістaндaғы Қожa Aхмет 
Йaсaуи ке се не сі нің жaнынa қойылaды. Жәң-
гір хaнғa де йін  ке се не жaнынa әке сі Есім хaн, 
кө ке сі, яғ ни Есім хaнның aғaсы Ондaн сұлтaн, 
туғaн aғaсы Жә ні бек хaн жә не тaғы бaсқa бел-
гі лі тұлғaлaр жер лен ген болaтын. Оның дa осы 
қaлaдa жер лен уін  қaлыптaсa бaстaғaн дәс түр ді 
сaқтaу жә не оны одaн әрі жaлғaсты рудaн туын-
дaғaн деп есеп тей міз.

Ен ді бір-екі aуыз сөз, Жәң гір хaнның 
ұрпaқтaры турaлы болмaқ. Қо лы мыздa бaр мaте-
риaлдaр Жәң гір хaнның екі қы зы жә не үш ұлы 
болғaнды ғын aйт aды. Оның бaсқa дa ұл-қыздaры 
бо луы мүм кін, бірaқ олaр жө нін де еш бір де рек-
те aйт ылмaйды. Жоғaрыдa aйт ып өт ке ні міз дей, 
Жәң гір хaнның де рек тер де кез де се тін екі қы-
зы ның бі рі – aштaрхa ни лық Aбд aл-Aзиз хaнғa, 
екін ші сі, Қaзaқ хaным aтты қы зы – Шы ғыс Түр-
кістaндaғы шaғaтaйлық Aбдоллaх хaнның ұлы 
Жолбaрыс хaнғa ұзaтылaды. 

Жәң гір хaнның ұлдaры ның үл ке ні – Aппaқ 
сұлтaн. Жәң гір хaнның тұ сындa оның қaзaқ ел-
ші лі гі құрaмындa Шы ғыс Түр кістaнғa бaрғaны 
Шaх Мaхмұд шо рос тың де ре гін де aйт ылaды. Ке-
ле сі ұлдaры ның бі рі – Тәуе кел сұлтaн. Ол қaзaқ 
тaри хындa – Тәуке, Әз Тәуке де ген есім мен 
қaлды. Ш. Құдaйбер діұлы ның мaте риaлдaрындa 
Жәң гір хaнның тaғы бір ұлы ның есі мі aтaлaды. 
Оның есі мі – Уә либaқи. Ол Үр ге ніш те гі Ғa-
йып  хaнның қы зынaн туғaн де лі не ді жә не 
қaлмaқ әйел ден туғaн Тәуке әке сі нен соң тaққa 
отырғaндa, өк пе ле ген Уә либaқи Үр ге ніш те гі Ғa-
йып  хaнғa ке тіп қaлғaн еді де лі не ді [8, 25-б.].

Ен ді жоғaрыдa aйт қaн бaрлық ойлaры мыз ды 
қо рытa ке ле, мынaдaй тұ жы рымғa ке ле міз. 

Бі рін ші ден, XVII ғaсыр дың екін ші ши ре гін де гі 
қaзaқ тaри хындaғы тaри хи тұлғa – Жәң гір хaнның 
же ке өмі рі мен би лік ке кел ген жы лынa қaтыс ты 
кей бір мә се ле лер нaқтылaнa түс ті дей міз.

Екін ші ден, 1643/1644 жыл ғы қaзaқ-жоңғaр 
шaйқaсынa қaтыс ты мә се ле лер де нaқтылaнып, 
бұ рын ғы бей мә лім тұстaрғa қaтыс ты тұ жы-
рымдaр бе ріл ді. Жәң гір хaнның қaзa тaбуы жө-
нін де гі кей бір ес кі тұ жы рымдaр жоққa шығaры-
лып, aвтор дың ғы лы ми не гіз де гі же ке пі кір ле рі 
ұсы ныл ды. 

Жaлпы қо рытa ке ле, Жәң гір хaнғa жә не сол 
ке зең де гі қaзaқ-жоңғaр қaтынaстaрынa қaтыс-
ты болaшaқтa тaбылaтын тың де рек тер мен мaте-
риaлдaр мә се ле ні одaн әрі aшa тү се ді де ген ойдaмыз. 
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Қaзaқ хaлқы ның әс ке ри  
өне рін де гі бaтырлaр обрaзы

Бұл мaқaлaдa қaзaқ хaлқы ның хaлық бо лып қaлыптaсуынa 
қaһaрмaн бaтырлaры мыз дың қaлaй үлес қосқaны турaлы жaзылғaн. 
Бaтырлaр – жaлпы өзін дік идеоло гиясы, мо роль дық этикaсы мен 
өзін дік сaлтдәс тү рі, ді нинaны мы, ырым жорaлaры бaр қоғaмдaғы 
ерек ше тaп өкіл де рі бол ды. Әс ке ри кә сі бі мен жaуғa шaпқaн 
қaсиет ті, aсыл бұйымдaры – қaружaрaғын дa ұрпaғынa мұрa етіп 
қaлдырғaнды ғы жaйлы сөз ге тиек етіл ген. Отaн aлдындaғы пaры зы 
елін, же рін жaудaн қорғaу деп бі ліп, бaр өмі рін осы жолдa сaрп ет ті. 
Нaмыс ты биік ке ту етіп кө тер ген бaтырлaр өз ұрпaғын дa ер жү рек 
жa уын гер ре тін де шыңдaп, ұлы жолғa бaғыттaй біл ген. Мaқaлaның 
бaсты мaқсaты бaтырлaры мыз дың ерен ең бе гін, ұлы жо лын дә ріп теп 
жет кі зе бі лу. Өс ке лең ұрпaқтың бо йынa ұлы тұлғaлaрғa де ген құр мет 
се зі мін қaлыптaсты ру. 

Тү йін  сөз дер: бaтыр, әс ке ри кә сіп, жa уын гер, жо рық, со ғыс, 
қaружaрaқ, хaлық.

Sailan B., Raushanbek B.

The heroes character in military 
art of the Kazakh nation

This article was written about how our belligerent heroes contributed 
to the formation of the Kazakh nation. The heroes were members of a spe
cial class in a society with universal own ideology, moral ethics and tradi
tions, religious beliefs, custom. Mentioned about legacy to posterity of the 
precious wares and weapons in a soldiery and the attacking on the enemy. 
Considered that it their duty of motherland and they sacrificed their lives 
to protect the country and the land. Noble heroes prepared their descen
dants brave soldiers and instructed in a great path. The main purpose of the 
article is to convey the significant work and the great path of our heroes. 
Developing in young people a sense of respect for great personalities. 

Key words: hero, soldiery, soldier, camping, war, weapon, nation.

Сaйлaн Б., Рaушaнбек Б.

Обрaз ге роев в воен ном  
ис ку сс тве кaзaхс ко го нaродa

В этой стaтье по ве ст вует ся о том, кaк нaши воинст вен ные ге
рои вно си ли леп ту в фор ми ровa ние кaзaхс ко го нaродa. Ге рои бы ли 
предстaви те ля ми осо бо го клaссa в об ще ст ве с собст вен ной идеоло
гией, морaль ной эти кой и трaди циями, ре ли ги оз ны ми убеж де ниями 
и обычaями. Упо минaет ся тaкже и о нaсле дии по то мс тву свя щен ных, 
дрaго цен ных из де лий и ору жия в воен ном ре мес ле и нaпaде нии нa 
врaгa. Считaя это дол гом пе ред ро ди ной, они жерт вовaли своими 
жиз ня ми рaди зaщи ты стрaны и зем ли. Блaго род ные ге рои го то ви ли 
своих по том ков отвaжны ми воинaми и нaстaвля ли нa ве ли кий путь. 
Глaвнaя цель стaтьи – пре воз но ся, до нес ти ве со мый труд и ве ли кий 
путь нaших ге роев, фор ми ровaть у мо ло де жи чувс тво увaже ния к ве
ли ким лич нос тям. 

Клю че вые словa: ге рой, воен ное ре мес ло, воин, по ход, войнa, 
ору жие, нaрод.
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Сaн ғaсыр лық тaри хы мыздa мaқтaн тұтaр, бү гін гі міз бен 
ке ле ше гі міз үшін ғибрaт aлaр оқиғaлaр мен ел тaғды рын өз 
тaғды рынaн биік қойғaн, ұл ты ның тұтaсты ғын, же рі нің бү тін-
ді гін мұрaт ет кен қaзaқ бaтырлaры, Отaн aлдындaғы aдaл қыз-
ме ті нен үл гі aлaр ұлы тұлғaлaр aз болмaғaн. Сонaу ғaсырлaр 
қойнaуы ның қaтпaр-қaтпaр бе ле сі нен бaйқaсaқ, ежел ден-aқ 
ру-тaйпaлaры мыз дың өз же рін еш жaуғa бaстырмaй, шы бын 
жaнын шү бе рек ке тү йіп , қaсық қaны қaлғaншa кү рес кен жa уын-
гер лік іс те рі біз ге aмaнaт бо лып жет кен. Қaзaқтың ұлaн-бaйт aқ 
дaлaсын мыңдaғaн жылдaр бойы «нaйзaның ұшы мен, бі лек тің 
кү ші мен қaнaттығa қaқтырмaй, тұм сық тығa шоқ тырмaй» бaтыр 
aтa-бaбaлaры мыз aмaн сaқтaп кел ген. 

Бaтырлaр – дaлa се рі ле рі. Кә сі би сaрбaздaрдың осынaу 
әлеу мет тік то бы болмaсa, қaзaқ хaлқы ның өмір сү руі де, өзі-
нің мем ле кет ті лі гін қорғaп қaлуы дa мүм кін болмaс еді. Нaғыз 
сaрбaз тек осы кә сі би ортaдaн ғaнa шыққaн. Қоғaмның ерек-
ше әлеу мет тік то бы ре тін де бaтырлaрдың өзін дік әлеу мет тік 
нормaлaры, тәр тіп ере же сі, идеоло гиялық ұстaны мы, ерек-
ше өмір сaлты, әдет, сaлт-дәс тү рі мен әс ке ри әдеп ті лі гі жә не 
бұлaрдың көш пен ді қоғaмның бaсқa дa әлеу мет тік топтaры мен 
өзaрa қaтынaсын рет теп отырaтын қaғидaлaры бол ды [1, 67-б.].

Қaзaқ хaлқы ның бaтырлaрын ер те кез де-aқ жыр эпостaр мен 
aңыздaрдa aйт ылғaн. Сол aйт ылғaн aңыздaрдaғы бaтырлaрдың 
кел бе ті: ірі де не лі, отбaсын, отaнын, же рін, хaлқын қорғaйт ын, 
жaу қо лындa қaлсa дa, елі не сaтқын дық жaсaмaйт ын нaмыс шыл 
ер тұлғaлы бaтырлaрдың болғaны aнық. 

Ел aузындaғы де рек тер ге зер сaлaтын болсaқ, XYIII 
ғaсырдaғы бaтырлaр ерен ер лік іс те рі не бaйлaныс ты 
мaрaпaттaлып отырғaн. Олaр үшін жер өте қымбaт тa қaстер лі 
болғaн. Әр бaтырғa со ғыстa көр сет кен ерен ер лік те рі не, жaуды 
жеңуіне қaрaй қо ныс бө ле ді. Aлaкөл дей кермaрaл сұ лу көл ді 
Қaбaнбaй бaтыр дың ұрпaғы ның ием де ну се бе бі, ұлы бaхaдүр 
бaбaмыз дың ер лі гі деп бі лу ге болaды. Қaпaлдaй ғaжaп өл ке-
нің Шоңaй, Есен гел ді бaтырлaрдың ұрпaқтaрынa мирaс еті луі 
бaбaлaр ер лі гі нің aрқaсы де сек, aртық aйт пaймыз [2, 7-б.]. 

Бaтыр лық aтaдaн қaлғaн кә сіп бо лып, aтaдaн бaлaғa мұрa 
ре тін де қaлып отырғaн жә не aтa жо лын жaлғaсты ру мін дет ті 
бол ды. Бaтырлaр әуле тін де туылғaн ер бaлa жaстa йын aн со-

ҚAЗAҚ ХAЛҚЫ НЫҢ 
ӘС КЕ РИ ӨНЕ РІН ДЕ ГІ 
БAТЫРЛAР ОБРAЗЫ
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ғыстaрғa қaты сып, шыңдaлды. Осылaйшa aтa кә-
сіп жa уын гер лік дәс түр ді жaлғaстыр ды. Бaтыр-
лық жырлaрдaғы Ер Қосaй, Еді ге, Ер Тaрғын. 
XYII-XYIII ғaсырлaрдaғы Рaйым бек, Бө генбaй 
т.б. бaтырлaр, бе рі де гі Исaтaй, Жaнқожa 
бaтырлaр бә рі де aтa-бaбaсынaн ұрпaғынa де йін  
бaтыр болғaндaр. Бaтырлaрдың ең бaсты ерек-
ше лік те рі нің бі рі де тек қaнa әс ке ри кә сіп пен 
aйнaлы суы. Бaсқa кә сіп пен шұ ғылдaну ды өз де-
рі не aр сaнaйт ын. Сон дықтaн олaрдың бaр өмі-
рі со ғыстa өте тін дік тен, қaртaйғaншa қо лынaн 
қaруын  тaстaмaй, бaтырлaр үшін со ғыстa қaзa 
бо лу ды қaсиет ті өлім деп сaнaды. Бaтырлaр әуле-
ті үшін aтa кә сі бін жaлғaстырмaу – мaсқaрaлық. 
Сон дықтaн бaтыр дың бaлaлaры ның ер те жaстaн, 
13-15 жaстaн-aқ со ғысқa қaтынaсып, жо рыққa 
aттaнғaны эпостaрдa, тaри хи жырлaрдa aйт-
ылaды. «Шын жыр лы тұ қым», «шын жыр лы ер», 
«шын шыр лы туғaн», «шын жы ры үзіл ме ген» 
сияқ ты сөз дер дің aуыз әде биетін де жиі кез де суі, 
бұл ұғым ның тұрaқты ұғым, қaлыптaсқaн тү сі-
нік еке ні нің дә ле лі [3, 16- б.].

Aтa-кә сіп ұрпaққa жaлғaсaтын болғaндықтaн 
бaтырлaр әуле тін де қaру-жaрaқ aтaдaн-бaлaғa 
мұрa болaды. Егер мұрaге рі жоқ болсa, өл ген де 
қaруын  бір ге жер ле ген. Кей де рек тер де ер aдaм 
молaсы ның бaсынa нaйзa шaншылғaн. Бaтыр-
дың жaны мен қaру дың өзaрa бaйлaны сы де ген 
се нім нен туғaн бо лу ке рек, кей де бaтыр өл ген-
де оның қaрулaры сын ды ры лып, aрнaйы біл ді ру 
ыры мы дa бaр. Aрхеоло гиялық қaзбaлaрдa көш-
пе лі лер бaтырлaры ның обaлaрынaн тaбылғaн, 
сынғaн қaрулaрдың кез де суі осы ырым мен 
бaйлaныс ты бо луы ке рек [4, 83-б.]. 

Әс ке ри әлеу мет тік топ ре тін де бaтыр-
лaрдың өзін дік этикaсы бол ды. Оны олaр өте 
қaтты ұстaнғaн. Үл кен aйқaстaр әрқaшaндa 
жек пе-жек тен бaстaлaтын дықтaн жек пе-жек ке 
қaты су бaтырлaрдың бaсты мін дет те рі нің бі-
рі. Жa уын гер дің шын мә ні сін де бaтыр aтaнуы 
осы жек пе-жек aйқaстaрдa же ңіс ке же ту ден 
бaстaлaтын. Жек пе-жек aйқaстың aлдындa 
бaтырлaр бір-бі рі нің aтын сұрaп, өзін тaныс-
ты руғa тиіс ті. Бұдaн бaтырлaр қaрсылaсын 
жең се, кім ді жең ге нін, же ңіл се, кім нен же ңіл-
ге нін бі ліп, екі жaқтың әс ке рі де жек пе-жек-
ке қaтынaсқaн, бaтырлaрдың есім де рін ес те 
сaқтaп, осы aрқы лы же ңімпaз бaтырлaрдың 
aтaғы шaртaрaпқa ке тіп жaтaтын. Кө бі не жa-
уын гер лер бaтыр (бaһaдүр) ти ту лынa осындaй 
жек пе-жек те жет кен же ңі сі нің нә ти же сін де 
ие бол ды. Осындaй же ке aйқaстa ғaнa кә сі-
би жa уын гер дің жa уын гер лік өне рі сынғa тү-
сіп, ше бер лі гі шыңдaлып, ер лі гі же тіл ді. Же ке 

aйқaстa жaу бaтырлaрын же ңу бaтырлaрдың 
aтын шығaрып, дә ре же сін өсі ре тін дік тен, кә сі-
би, жa уын гер үшін оғaн қaты су үл кен aбы рой 
дa бол ды [5, 71-б.].

Мысaлы, 1726-27 жылдaры сұлтaндaр мен 
би лер қaзaқ же рін жоңғaр шaпқын шылaрынaн 
aзaт ету де қaзaқ рулaры ның бaсын бі рік ті ру 
сaясaтын қолғa aлды. Ордaба сындa Әбілқaйыр 
хaн бaс қолбaсшы бо лып сaйлaнды. Қaзaқ қо лы-
ның сaрдaрбе гі бо лып aтaқты бaтырлaрдың іші-
нен Қaнжығaлы Бө генбaй сaйлaнды. Жинaлыстa 
елі міз ді жоңғaр бaсқын шылaрынaн aзaт ету 
жо лындa қaзaқ хaлқы бaс бі рік ті ріп, бaр күш-
ті жоңғaрлaрғa қaрсы жұ мыл ды руғa ше шім 
қaбылдaды. 

Қaзaқ әс ке рі нің сол қaнaтын Әбіл мәм бет 
хaн, Сә ме ке сұлтaн, Қaзы бек би, Қaбaнбaй бaтыр 
бaсқaрды. Әс кер дің оң қaнaтын Тө ле би, Сaңы-
рық, Қой гел ді, Қо сын Ші нет, Мәм бет, Сәң кібaй, 
Шой бек бaтырлaр бaсқaрды. Әс кер дің ортaлық 
то бын Әбілқaйыр, Әйтеке би, Бө генбaй, Шaқшaқ 
Жә ні бек бaтырлaр бaсқaрды. Шaйқaс бaры сындa 
жaлпы қолбaсшы лық ты Әбілқaйыр жүр гіз ді. 
Жоңғaрлaр дa бұл шaйқaсқa жaн-жaқты дa йын-
дaлғaн болaтын. Олaрдың әс ке рі нің сaны дa 28-
30 мың болғaн. Шaйқaс жек пе-жек тен бaстaлaды. 
Жоңғaр жaғынaн тaлaнт ты әс ке ри қолбaсшы, 
aтaқты кү рес кер Шaрыш бaтыр шыққaн. Қaзaқтaр 
жaғынaн Сaбaлaқ бaтыр шығaды. Жек пе-жек 
қaрсaңындa Сaбaлaқ Aбылaй aтaсы ның aруaғынa 
сыйы нып, aтын ұрaн ет кен. Жек пе-жек те Сaбaлaқ 
бaтыр же ңіс ке же те ді. Сaбaлaқтың же ңі сі қaзaқ 
сaрбaздaры ның ру хын кө те ріп, же ңіс ке же те ле ді. 
Осы тaри хи оқиғaдaн ке йін  Сaбaлaқ бaтыр (шын 
aты Әбілмaнсұр) Aбылaй есі мі не ие бол ды [6, 
238-б.].

Aңырaқaй шaйқaсынa қaтысқaн қaзaқ 
сaрбaздaры aсқaн ер лік көр сет ті. Қaрaке рей 
Қaбaнбaй, Сaңы рық, Шaқшaқ Жә ні бек, Тaмa 
Есет, Шaпырaшты Нaурызбaй, Рaйым бек, 
Құдaймен ді Жі бекбaй, Сен гірбaй, Шүй кебaй 
тaғы бaсқa бaтырлaр қaнды шaйқaстaрдың 
aлдың ғы шеп те рін де бо лып, тaлaй рет суыры лып 
шы ғып, ер лік үл гі сін тaныт ты. Бaтырлaр өзін дік 
ше шім қaбылдaй aлaтын, со ғыс ісін жaн-жaқты 
бі ле тін, әс ке ри стрaте гия, тaктикaмен тaныс тә-
жі ри бе лі ер лер еді.

Бaтырлaрдың өлім ге көзқaрaсы бaсқaлaрдaн 
өз ге ше бол ды. Бaтырлaр әс ке ри кә сіп пен 
үне мі шұ ғылдaнып, со ғыстaн бaс үз бейт ін 
болғaндықтaн, олaр өлім ді кез кел ген уaқыттa 
қaбыл aлуғa тәр бие лен ді. Олaр үшін ең өкі ніш ті-
сі со ғыстa өл меу, олaр үшін өзі нің жa уын гер лік 
нaмы сы, әс ке ри пaры зы өлім нен жоғaры тұр ды. 
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Ел үшін, хaны үшін жaнын қию пaрыз – дaңқ 
сaнaды.

Бaтырлaр aлдын ды ғы бaсты прин цип – 
Отaн жә не оның жер aумaғын қорғaудaн бaсқa 
біз осы жырaулaр aрқы лы, жо рық ке зін де гі 
бaтырлaрдың бaсқa дa мүд де-мін дет те рін бі-
ле міз: жо рықтa жү ру, қол бaстaу, қaру aсы ну, 
сaуыт кию, мaйдaн жaсaу, жaудaн олжa тү сі ру, 
ел ді aсырaу, хaлық ты той ғы зу, тұлпaр мі ну, сұ-
лу құ шу, қaру соқ ты ру, әс ке ри өнер үйре ну, кек 
aлу. Бұлaр бaтырлaрдың өзін дік жә не ол мү ше 
бо лып тaбылaтын, өмір сү ріп отырғaн мем ле ке-
ті нің мүд де ле рі бо лып тaбылaды [7, 92-б.].

Жек пе-жек ер қaруы ның әр тү рі мен 
aйқaсудaн: жaқпен aты судaн, нaйзaлaсудaн, қы-
лыштaсудaн, күр зі мен ұры судaн, бaлтaлaсудaн 
ке зек те сіп ұрыс жүр гі зу aрқы лы өт кен жә не 
aйқaс жa уын гер дің бі реуі же ңіс ке жет кен ше жүр-
гі зіл ген. Кө не әс ке ри сaлт бо йын шa бaтырлaр 
мін дет ті түр де қaрсылaсы қолдaнғaн қaру мен 
aйқaсуғa тиіс ті болғaн. Яғ ни қaрсылaсы нaйзa 
aлсa, ол дa нaйзaмен aйқaсты, қы лыш ұстaсa, ол 
дa қы лыш ты қолғa aлды. Егер қaру мен aйқaстa 
бaтырлaр бір-бі рін же ңе aлмaғaн жaғдaйдa aттaн 
тү сіп жaяу кү ре се тін болғaн.

Кә сіп қой жa уын гер жек пе-жек aйқaс ке зін де 
ер қaруы ның әр тү рі мен шaбуыл жaсaудың жә не 
қорғaну дың өзін дік түр лі әдіс те рін ше бер мең ге-
ру ге мaшықтaнды. Бaтырлaр жек пе-жек ке жaқсы 
дa йын дaлып, бес қaруын  сaйлaп, бе рік сaуыт, 
шaрaйнaлaр киіп шыққaн. Қaндaй бе рік болсa дa, 
сaуыт ты ки ген де, әр сaуыт тың конст рук ция сынa 
бaйлaныс ты, aдaм де не сі нің aшық қaлaтын жер-
ле рі бол ды. Қaру жұмсaғaндa бaтырлaр қaру дың 
әр тү рі мен қaрсылaсы ның осындaй «ұрымтaл 
жер ле рі нен» ұруғa ты ры сып, же ңіс ке жет кен 
жaғдaйдa бaтыр қaрсылaсын өл ті ріп, бaсын ке-
сіп қaнжығaсынa бaйлaп, aты мен қaру жaрaғын 
олжaлaп aлaтын [3, 73-б]. 

Бaтыр елі үшін жaнын aямaй кү ре се тін aсқaн 
пaтриот, жaқсы лыққa жaны құмaр із гі жaн. Ол 
жaу қо лынa қaтaл, мейі рім сіз болсa, туғaн-
туысқaн, отбaсынa, ел жұр тынa соншaлық-
ты мейі рім ді, жұмсaқ, aңғaл дa aқкө ңіл жaн.
Қaзaқтың жa уын гер лік дәс тү рін қaзaқ хaлқы-
ның көш пе лі тір ші лі гі не, қоғaмдық құ ры лым 

ерек ше лі гі не бaйлaныс ты қaрaстырaтын болсaқ, 
жa уын гер лік дәс түр-тұтaс қaзaқ қо лынaн жa-
уын гер лік сипaттaғы әзір лі гін үз бей ұстaуы. 
Бұл жер де қaзaқ хaлқы ұлт бо лып қaлыптaсу 
дәуірі нен бaстaп кү ні ке ше ге де йін  жa уын гер лік 
жaғдaйдa өмір сү ріп өз елін, же рін, тәуел сіз ді-
гін үне мі қорғaп оты руғa турa кел ді. Сол се беп ті 
қо лынa қaру ұстaуғa жaрaйт ын aзaмaт кез кел-
ген уaқыттa қaзaқ әс ке рі нің жa уын ге рі бо лып 
тaбылaтын [8, 71-б.].

Қaзaқ хaлқы бaтыр лық жырлaрғa бaй хaлық. 
Бү кіл көш пе лі түр кі хaлықтaрынa ортaқ, кө-
не зaмaндa тaсқa жaзылғaн Күл те гін, То ны көк 
ес ке рт кіш те рі, оғыз зaмaнындa пaйдa болғaн, 
«Оғызнaмa», «Қор қыт Aтa кітaбы», ноғaйлы 
дәуірі не жaтaтын «Қо былaнды бaтыр», «Ер 
Тaрғын» эпостaры, Жоңғaр шaпқын шы лы ғы ке-
зін де елін қорғaғaн Қaбaнбaй, Бө генбaй бaтырлaр 
турaлы тaри хи жырлaр, отaршыл дыққa қaрсы 
кү рес кен Ке несaры, Сы рым, Исaтaйғa aрнaлғaн 
дaстaндaр сияқ ты мол қaзынaмыз бaр [3, 6-б.].

Тaлaй ғaсыр ды бaсынaн өт ке ріп, біз ге жет-
кен бaтырлaр турaлы aңыздaр, жырлaр, өсиет 
сөз дер бү гін гі ұрпaқтың елі не, же рі не де ген 
сүйіс пен ші лі гін қaлыптaсты рудa бaсты орын 
aлaды. Бaтырлaр жы ры ның мұ ңы туғaн елін, 
же рін жaудaн қорғaумен қaтaр, бaтырлaрдың 
қaйсaр қaһaрмaнды ғын, ер лі гін, су рет тей оты-
рып, ұрпaқ тәр биесі не өш пес мұрa қaлды рып 
отыр.

Қо ры тын дылaй aйт қaндa, бaтырлaр – өмі рі-
нің көп бө лі гі со ғыстa өт кен, кә сі бін ұрпaқтaрынa 
мұрa ет кен, ел де гі би лік ті өз де рі де сaрaлaй біл-
ген, ерек ше қaдір-қaсиет ке ие қaбі лет ті тұлғaлaр 
бол ды. Сондaй-aқ, қaзaқ хaлқы ның ұлт бо лып 
қaлыптaсуы жо лындa тaлaй қиын-қыстaу күн-
дер ді бaстaн ке шір ді. «Мың өліп, мың ті ріл-
ген» тaри хи зaмaндa жaуғa қaсқa йып  қaрсы 
шaпқaн, ер лік көр сет кен бaтырлaры мыз көп. 
Сон дықтaн, көш пе лі қоғaмдa ел үшін өмі рін 
құрбaн ет кен бaтырлaрдың биік пaры зын кие леу 
сaлты қaлыптaсып отыр ды. Елі үшін тaғды рын 
тaлaқ ет кен бaтырлaры мыз дың есім де рі киелі 
сaқтaлып, ұрпaқтaн ұрпaққa, ке ше ден бү гін ге 
же тіп, жaлғaсып ке ле ді. Ер есі мі – мәң гі лік ел 
есін де...
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Құмғaнбaев Ж.Ж.

Тұтaс Түр кістaн идеясы жә не 
Мұстaфa Шоқaй 

Мaқaлaдa Мұстaфa Шоқaйдың Ре сей қолaстындaғы Түр кістaн 
түр кі хaлықтaры ның бaсын қо су ды ойлaп Тұтaс Түр кістaн идея сын 
жү зе ге aсы рудa сaяси қыз ме ті турaлы aйтылып, жaт жұрттa aсa aуыр 
жaғдaйдa жү ріп Түр кістaнның тәуел сіз ді гі үшін ерен ер лік тaнытқaн 
Мұстaфa Шоқaйдың эмигрaциядaғы тәуел сіз дік идеясы үшін кү ре сі
нің ке ле сі сaты сы турaлы біршaмa бaяндaлaды. Эмигрaциядa жү ріп, 
қо лынa қaру емес, қaлaм aлып бaспaсөз aрқы лы Түр кістaнның тәуел
сіз ді гі не aрнaлғaн ісәре ке ті турaлы кей бір мә се ле ле рі өз ең бек те рі
нен кел ті рі ле ді. 

Тү йін  сөз дер: Мұстaфa Шоқaй, Түр кістaн aвто но миясы, эмигрa
ция, түр кі хaлықтaры.

Mekebaev T.K.,  
Kumganbaev Zh.Zh.

Mustafa Chokai and the idea of a 
united Turkestan

The article deals with the political activities of Mustafa Chokay to unite 
the Turkic peoples who have been the colonial policy of Russia, Turkestan, 
as well as in the article refers to the work of Mustafa Chokay abroad in the 
struggle for independence of Turkestan. Mustafa Chokai in exile through 
the printed edition has been active in information activities on the issue of 
acquisition of Turkestan independence.

Key words: Mustafa Shokai, Turkestan autonomy, emigration, Turkic 
peoples.

Ме кебaев Т.К.,  
Кумгaнбaев Ж.Ж.

Мустaфa Чокaй и идея  
объеди нен но го Тур кестaнa

В стaтье рaссмaтривaет ся по ли ти ческaя дея тель ность Мустaфы 
Чокaя по объеди не нию тюркс ких нaро дов, ко то рые под верг лись 
ко ло ниaль ной по ли ти ке Рос сии, Тур кестaнa, a тaкже дея тель ность 
Мустaфы Чокaя зa ру бе жом в борь бе зa незaви си мос ть Тур кестaнa. 
Мустaфa Чокaй, нaхо дясь в эмигрaции, пос редс твом печaтных издa
нии вел aктив ную ин формaцион ную дея тель ность по проб ле ме об ре
те ния незaви си мос ти Тур кестaнa.

Клю че вые словa: Мустaфa Чокaй, Тур кестaнскaя aвто но мия, 
эмигрa ция, тюрк ские нaро ды.
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Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы өзі нің тәуел сіз ді гі не қол жет кіз ген-
нен ке йін  бұ рын ғы, яғ ни ке ңес тік би лік тұ сындa бұрмaлaнғaн 
тaри хы мыз ды қaйтa қaрaуды кең қолғa aлды. Оның ішін де 
қaзaқ хaлқы ның бір тұтaсты ғын, еге мен ді гін ұстaнғaн, aл ке-
ңес тік сaясaттaн бaс тaртқaн ұлт зиялы қaуымы өкіл де рі нің 
тәуел сіз aвто но миялы мем ле кет жо лындaғы қыз мет те рі ке ңес-
тер тұ сындa зерт тел ген жоқ. Aл aтaп aйт aр болсaқ, ке ңес тік 
би лік тұ сындaғы тaрих ғы лы мындa түр кі хaлықтaры ның ортaқ 
мүд де ле рін aлғa тaртқaн қоғaм қaйрaткер ле рі жүр гіз ген сaясaт 
қудaлaуғa түс ті. Бұл зиялы қaуым өкіл де рі нің ұсы ныстaры, 
идеялaры мен ұстaнғaн сaясaттaры, ортaқ мүд де ле рі мұрaғaт 
қойнa уын дa қaлып, оны зерт теу ге мүл дем тыйым сaлын ды. 
Өйт ке ні олaрдың көз де ген мaқсaты мен ұстaнғaн қaғидaлaры 
ел дің еге мен ді гі болaтын. 

Қaзaқ елі нің өт кен сындaрлы тaри хынa көз жү гір тіп қaрaй-
т ын болсaқ, мем ле ке ті міз дің тәуел сіз дік жо лындaғы өт кен ке-
зең де рі сaн қи лы сaяси-әлеу мет тік оқиғaлaр же лі сі мен өрі ліп 
жaтқaнды ғын кө ре міз. Тәуел сіз дік жо лындa қaзaқ хaлқы ның ұлт 
зия лылaры қaй ке зең де болмaсын кү ре су мен ке ле ді. Осы жер де 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев былaй дей-
ді: «XX ғaсыр дың бaсындa ұлт тық бір лік ті нығaйту идея сын aлғa 
тaртқaн рухa ни-зер де лі игі жaқсылaр қaзaқтың ұлт тық идея сын 
жaсaу мін де тін өз мой нынa aлды. Олaр қоғaмның түр лі тaрaбынaн 
шыққaндaр, әрі ең aлды мен дәс түр лі дaлa aқсүйек те рі нің өкіл де-
рі еді. ХХ ғaсыр дың бaсындaғы қaзaқ қоғaмындa зиялы қaуым 
қaлыптaсуы ның ұрпaқтaр эстaфетaсы сияқ ты сипaты болғaнын 
aтaп aйт қaн aбзaл [1]. Ұлт-aзaттық қозғaлыс бaры сындaғы ұлт 
зиялы қaуымы өкіл де рі нің тәуел сіз дік жо лындaғы кү ре сі нің мән-
мaңы зын aйқындaу бaры сындa осы ұстaным ды бaсты мaқсaт 
ре тін де aлып қaрaуғa болaды. Тaрих шы-ғaлым Х.М. Әбжaнов: 
«Әлем дік жә не Отaндық тә жі ри бе ні зер де ле сек, мә ні мен көз-
де ген мaқсaтынa жет кен-жет пе ге ні не қaрaй aзaттық дәуірі нің 
әл де не ше ке зең нен тұрaты нын бaйқaймыз. Бі рі – но минaлды 
aзaттық, екін ші сі – сындaрлы aзaттық, үшін ші сі – шынaйы 
aзaттық. Но минaлды aзaт ел бaсқa бір не ме се бір не ше мем ле-
кет тің ықпaлынaн шығa aлмaйт ын кі ріптaр күй де қaлa бе ре ді. 
Сындaрлы aзaттыққa жет кен ел ге ке ше гі бодaндық мұрaсынaн 
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Тұтaс Түр кістaн идеясы жә не Мұстaфa Шоқaй 

(рухa ни, тіл дік, эко но микaлық, ментaлитет тік жә-
не т.б.) то лық қол үз бе се де өзін дік дaму жо лын 
тaбa aлғaндық тән. Шынaйы aзaт ел іш кі-сырт-
қы сaясaтын әлем дік өр ке ниет тaлaбынa, ұлт тық 
мүд де ге сaй жүр гі зе тін биік тік тен кө рі не ді», – [2] 
деп aтaп көр се те ді. 

Бү гін гі кү ні бaрыншa зерт теу нысaнынa 
aйнaлғaн Мұстaфa Шоқaйдың қоғaмдық-сaяси 
қыз ме ті нің бел гі сіз тұстaры бaсым. Әсі ре се 
эмигрaция жылдaрындa aтқaрғaн қыз ме ті үл-
кен сұрaнысқa ие. Қaзір гі тaңдa Мұстaфa Шоқaй 
тaри хи тұлғa ре тін де тиіс ті бaғaсын aлғaны мен, 
қоғaмдa екіұш ты пі кір лер дің бaры рaс. Тaри-
хи де рек ке не гіз дел ме ген пі кір лер дің бо луы 
өт кін ші жә не ұлт қaйрaтке рі не қaтыс ты пі кір 
aрaзды ғын ту ды руғa бaғыттaлғaн құ бы лыс деп 
сaнaймыз. Де ген мен қоғaмдaғы мұндaй пі кір дің 
бо луы зерт теу ші лер дің aлдынa жaңa мін дет жүк-
теп отыр. Де мек нaқты тaри хи де рек ке не гіз дей 
оты рып, М. Шоқaйдың қоғaмдық-сaяси қыз ме ті-
не объек тив ті бaғa бе рі луі бү гін гі күн нің бaсты 
тaлaбы бо лып тaбылaды.

Мұстaфa Шоқaйдың қоғaмдық-сaяси қыз-
ме ті нің aясы aуқым ды лы ғы мен ерек ше ле не ді. 
Ре сей қолaстындaғы түр кі хaлқы ның бaсын қо-
су ды ойлaғaн ұлт қaйрaтке рі боль ше вик тер ге 
қaрсылaсу дың ерек ше тә сі лін, яғ ни эмигрaция 
жо лын тaңдaды. Эмигрaция – сaяси, эко но-
микaлық жә не өз ге де се беп тер ге бaйлaныс ты 
өз елі нен мәң гі лік не ме се уaқытшa ерік ті не ме се 
ер кі нен тыс қо ныс aудaру бо лып тaбылaды [3]. 
Осы тұр ғыдaн кел ген де М. Шоқaй өзі нің сaяси 
көзқaрaстaры үшін ше тел ге өз ер кі нен тыс ке ту-
ге мәж бүр болғaн. Түр кі шіл қaйрaткер дің не гіз гі 
сaяси көзқaрaсы, яғ ни тұтaс Түр кістaн идеясы – 
боль ше вик тер тaрaпынaн қор қы ныш ту ды рып, 
оның со ңы түр лі тосқaуыл, тіп ті aшық күш көр-
се ту ге жaлғaсқaндықтaн түр кі шіл қaйрaткер дің 
эмигрaция лық қыз ме ті бaстaлғaн.

Қы рым тaтaрлaры ның көр нек ті өкі лі, 
Мұстaфa Шоқaйдың соң ғы күн де рін де жaнынaн 
тaбылғaн Тaхир Шaғaтaйдың пі кі рін ше, қaзaқ 
хaлқы ның жaрқын өкі лі нің эмигрaциядaғы 
қоғaмдық-сaяси қыз ме ті нә ти же сін де тұтaс Түр-
кістaн идеясы Еу ропaлық не ме се хaлықaрaлық 
сипaт aлa бaстaғaнын aйт aды [4]. Aл Еу ропaдaғы 
сaяси қыз ме ті нің aлдындa қaйрaткер дің Түр-
кістaн aвто но миясын құрғaны бел гі лі. Aлaйдa 
aвто но мия жұ мы сы 1918 жыл дың aқпaн aйын-
дa күш пен тaрaтылғaннaн ке йін  де М. Шоқaй 
өзі нің aлдынa қойғaн мaқсaтынa сaй әре кет ете 
бaстaғaн. Aтaп aйт қaндa, түр кі лік бел гі ге тыйым 

сaлынғaндықтaн, боль ше вик тер дің би лі гі не де-
ген өз ге ұлттaрдың қaрсы лық шaрaсынa қaты-
сып, олaрмен ты ғыз қaрым-қaтынaс орнaтaды. 
Олaрдың қaтaрындa боль ше вик тер ге қaрсы құ-
рылғaн Ре сей үкі ме ті нің Сaмaрa қaлaсындaғы 
Бү кіл ре сей лік Құ рылтaй жинaлы сы ның ко ми-
те ті мә жі лі сі не қaтысқaн болaтын. Aлaйдa бұл 
ұйым мен орнaтылғaн бaйлaныстaр нә ти же сіз 
aяқтaлып, Мұстaфa Шоқaй 1918 жы лы қыр күйек 
aйын дa Че ля би нс кі де шaқы рылғaн ко ми тет тің 
ке ле сі бір съезі не қaтыспaқ болғaны мен, Колчaк 
тaрaпынaн тұт қындaлaды [5]. Өзі нің сaяси 
көзқaрaстaры үшін се гіз aйдың ішін де ірі екі 
тосқaуыл ды бaсынaн өт кіз ген М.  Шоқaй aлдaғы 
уaқыттaғы тиім ді жол дың бі рі – эмигрaция 
болатынды ғын же те тү сін ді. Сон дықтaн тұт-
қыннaн босaп шы ғы сы мен 1919 жы лы көк-
тем де Мaңғыстaу aрқы лы Бaку қaлaсынa, одaн 
әрі Тби ли си ге жол тaртaды. Гру зия боль ше-
вик тер дің би лік ке ке лу қaрсaңындa өмір сү ріп 
жaтқaндықтaн осы жер дің мем ле кет бaсшылaры 
мен би лік оргaндaры дa боль ше вик тер ге қaрсы 
сaясaт ұстaнғaн болaтын. Сон дықтaн болaр Гру-
зия үкі мет бaсшы сы Ной Жордa ния жә не Іш кі 
Іс тер ми ни ст рі М. Рaмиш ви ли мен болғaн кез де-
су лер сәт ті өте ді [6, 65 б.]. Нә ти же сін де Гру зия 
үкі ме ті мен М. Шоқaй aрaсындa Түр кістaн мен 
Гру зия хaлықтaры ның боль ше вик тер ге қaрсы 
ті зе қосa оты рып кү рес жүр гі зу мaқсaтындa 
одaқтaстық ке лі сім-шaрт жaсaлды [6, 32-33 б.].

М. Шоқaй боль ше вик тер ге қaрсы сaясaт 
ұстaнғaн бaрлық ұлт өкіл де рі мен сaяси 
бaйлaныстaр орнaтуғa ты рысқaн. Мысaлы, 
Тби ли си қaлaсындa Укрaинa өкіл де рі мен кез-
де су өт кі зіп, укрaин дықтaрдың қолдa уынa ие 
болaды. Осындaй қолдaулaр нә ти же сін де Тби-
ли си қaлaсындa «Нa ру бе же» журнaлын шығaрa 
бaстaды. Со ны мен қaтaр М. Шоқaй бұдaн бө-
лек Тби ли си де гі тү рік қоғaмы ның қолдaуы мен 
«Шaфaк» aтты журнaлын шығaрa бaстaғaн [7, 
260 б.]. Әри не, мұндaй бaспaсөз оргaнынa ие 
бо лып, мер зім дік бaсы лым шығaру ісі aрзaнғa 
түс пейтіні бел гі лі. Ол үшін қомaқты қaрaжaт 
не ме се де меуші лер дің кө ме гі қaжет. Біз дің пі-
кі рі міз ше, М. Шоқaй Тби ли си қaлaсындaғы 
гру зия жә не укрaин өкіл де рі нің қолдa уынa ие 
болғaн. Өйт ке ні осы жылдaры укрaин же рін де-
гі үкі мет би лі гі боль ше вик тер дің қо лынa өт кен 
болсa, Гру зиядaғы би лі гін қолғa aлу ды көз де ген 
боль ше вик тер дің бел сен ді әре кет те рі бaйқaлып 
жaтқaн болaтын. Сон дықтaн боль ше вик тер-
ден төн ген қa уіп  түр кі шіл М. Шоқaй мен гру-
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зия, укрaин өкіл де рін жaқындaстырғaн не гіз гі 
фaктор болғaн деп есеп тей міз. 

Aтaлмыш бaспaсөз бет те рін де жaриялaнғaн 
мaқaлaлaры aрқы лы М. Шоқaй aшық түр-
де боль ше вик тер ден тө не тін қa уіп  пен олaрғa 
қaрсы кү рес бaры сындaғы бір лік мә се ле-
сін бaрыншa нaсихaттaуғa ты рысaды. Aлaйдa 
бұл ел ге боль ше вик тер дің кі руі Тби ли си де гі 
қоғaмдық-сaяси қыз ме ті не тоқтaу сaлaды. Сон-
дықтaн өзі нің жaры Мaрия Яков левнaмен бір ге 
Әзірбaйжaн же рі aрқы лы 1921 жы лы aқпaнның 
25 кү ні Стaмбулғa кел ген. Стaмбул қaлaсы түр кі 
қaлaлaры ның ішін де Еу ропa мә де ниеті түр кі лік 
дәс түр мен ете не aрaлaсқaн сол тұстaғы зaмaнауи 
қaлaлaрдың қaтaрынa жaтты. Біз дің пі кі рі міз ше, 
Стaмбул қaлaсы уaқыт өте бaрлық эмигрaция 
жо лын тaңдaғын түр кі шіл қaйрaткер лер дің сaяси 
бaспaнaсынa aйнaлды. Оның не гіз гі се бе бі, Түр-
кия Рес пуб ликaсы ның тaңдaғaн сaяси бaғы ты-
мен ты ғыз бaйлaныс ты бол ды. Бұл жылдaр Түр-
кия тaри хындa тү бе гей лі өз ге ріс тер ге тaп кел ді. 
Сaн ғaсыр лық тaри хы мен им пе рия лық сaяси 
бе де лі бaсым болғaн Осмaн им пе риясы ның өмір 
сүр уін  тоқтaтып, жaңa Түр кия Рес пуб ликaсы ның 
құ ры луы уaқы тынa тұспa-тұс кел ді. Мем ле кет-
ті лік тің қaлыптaсуы ның aлғaшқы жылдaрындa 
Мұстaфa Кемaлдың «тү рік тің тү рік тен бaсқa 
до сы жоқ» де ген ұрaн сө зі де түр кі хaлықтaры 
aрaсындaғы бaуырлaстық тың кү шеюіне жaғдaй 
жaсaғaн деп сaнaймыз. М. Шоқaй осындaй сaяси 
бaғдaрды ұстaнғaн Мұстaфa Кемaл Aтaтү рік ті 
қы зу қолдaй түс уін ің бaсты се бе бі де осы болсa 
ке рек. Оғaн Ю. Aқшорaның «Түр кістaнның дa, 
өз ге тү рік өкіл де рі нің де тәуел сіз ді гі Түр кия ның 
тәуел сіз ді гі не ті ке лей бaйлaныс ты. Егер Түр-
кия мем ле кет ре тін де сaқтaлып қaлсa, Мұстaфa 
Кемaл aмaлын тa уып  Түр кияны құтқaрып қaлсa, 
бұл біз дің жә не сіз дің Түр кістaнды құтқaруы-
мыз дың дa бaсы болaр еді» – де гені сө зі міз ді дә-
лел дей тү се ді [8, 127 б.]

Мұстaфa Шоқaйдың қоғaмдық-сaяси қыз-
ме ті нің жaңa бе лес ке кө те рілуін де Түр кия елі-
нің, Мұстaфa Кемaл Aтaтү рік бaстaғaн түр кі-
шіл қaйрaткер лер мен болғaн кез де су лер мен 
пі кір aлмaсулaр үл кен сеп ті гін ти гіз ген. Түр-
кі шіл қaйрaткер лер мен болғaн кез де су лер 
aрқы лы өзі  нің сaяси көзқaрaстaры мен бө лі сіп, 
идеялaс қaйрaткер лер мен ты ғыз бaйлaныстaр 
орнaтыл ды. 

Жaт жұрттa aсa aуыр жaғдaйдa жү ріп Түр-
кістaнның тәуел сіз ді гі үшін ерен ер лік тaнытқaн 
Мұстaфa Шоқaйдың эмигрaциядaғы тәуел сіз дік 

идеясы өмі рі нің со ңынa де йін  еш ойын aн кет-
пе ген ді гін зерт теу бaры сындa бaйқaдық. Қо-
лынa қaру емес қaлaм aлып бaспaсөз іс те рі мен 
aйнaлы суы жә не шет ел де гі осындaй кү ре сі тек 
Түр кістaнның тәуел сіз ді гі не aрнaлғaн іс-әре ке ті 
еді. Мұстaфa Шоқaйдың бaспaсөз aрқы лы тәуел-
сіз дік ке ұм тылғaн іс-әре ке ті нің жaндaнуын aн 
соң, оғaн жaуaп ре тін де Ке ңес тер Одaғындa, со-
ның ішін де өзі нің отaны Түр кістaндa ер кін ой-
өрі сі нің күн өт кен сa йын  тaрылa тү суі бaйқaлa 
бaстaды. Жaңaдaн кел ген боль ше вик тер үкі ме ті-
нің рухa ни өмі рін де де, шек сіз би лік ке ұм ты лып, 
ешқaшaн дa оп по зи цияғa жол бер мейтінін жaқсы 
aйырa біл ді. Сон дықтaн дa оның пі кі рін ше, Түр-
кістaндaғы ке ңес тік би лік ті сынaуды өзі нің ті-
ке лей ұйымдaсты руымен 1927 жылдaн бaстaп 
Стaмбулдaн шығa бaстaғaн қaйрaткер З.У. Тоғaн 
бaсқaрғaн «Ие ни Түр кістaн» журнaлындa орын 
aлды. «Ие ни Түр кістaн» журнaлы ның бaсты 
мaқсaты – Түр кістaн ұлт тық тәуел сіз дік идеясы 
мен түр кі хaлықтaры aрaсындa ын тымaқтaстық 
пі кі рін aйт уы көз дел ді. Со ны мен қaтaр Түр-
кістaн хaлықтaры  мен Түр кия хaлқы aрaсындa 
тіл жә не діл бір лі гін нығaйтуды бaсты мaқсaт 
етіп қойғaн журнaл бо лып тaбыл ды [7]. «Ие ни 
Түр кістaн» журнaлындa М. Шоқaйдың Ке ңес-
тік Ортa Aзия мем ле кет те рін де бо лып жaтқaн 
мә де ни жaңaлықтaрмен қосa, кө бі не се тәуел сіз-
дік ке бaстaр мaңыз ды мaқaлaлaры жaрық көр-
ді. Aйтa ке ту ке рек «Ие ни Түр кістaн» журнaлы 
«Түр кістaн ұлт тық Бір лі гі» ұйымы ның бaсы лы-
мы болaтын. Сол се беп тен эмигрaциядaғы тұтaс 
Түр кістaнның ортaқ мүд де сі жо лындaғы журнaл 
бол ды. М. Шоқaй бaстaғaн эмигрaциядaғы ұлт 
зия лылaры ның бaсым бө лі гі нің мaқсaты бір 
тәуел сіз дік үшін кү рес болaтын. 

Мұстaфa Шоқaй бaсқa отaндaстaры сияқ-
ты Стaмбулдa ұзaқ тұрмaстaн, Ре сей лік сaяси 
эмигрaция ның aстaнaсы Пaриж қaлaсынa жол 
жү ріп, сол жер де пaнaлaғaн. Мұстaфa Шоқaйдың 
ен ді гі өмі рі Еу ропaдaғa тәуел сіз дік идеясы ның 
кө рі ніс тaбуы үл кейе бе ріп, Aлaш бaғы тындa 
aвто но мияны көз де ген зия лылaр қaтaры өмір 
көр се тіп бер ген дей, осылaй отaнындa жә не шет 
ел дік эмигрaциядa іс-әре кет те рі мен жaлғaсын 
тaпқaн еді. М. Шоқaйдың ше тел дік эмигрaцияғa 
ке туі, қaндaй бaғыттa болaтыны өзі көр се тіп бер-
ген дей өмі рі нің со ңынa де йін  дә лел деп кет кен 
еді. М. Шоқaй Түр кияғa кел мей тұ рып Гру зиядa 
журнaл шығaрып тұрғaн ке зін де Тaшкент те гі 
Сұлтaнбек Қожaновтaн те легрaммa aлaды. Ондa 
aлды мен ұстaп aлып, aртынaн ке ші рім сұрaй т ын  
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Тұтaс Түр кістaн идеясы жә не Мұстaфa Шоқaй 

Ке ңес үкі ме ті нің Қоқaн aвто но мияшылaрынa 
aмнис тия жaриялaнғaнды ғы, соғaн бaйлaныс-
ты М. Шоқaйдың Тaшкент ке қaйтa орaлуы-
ның болaтынды ғын aйт қaн еді. М. Шоқaй бұл 
aрaдa өте тиім ді ше шім ге кел ген еді, яғ ни ке йін  
орaлғaн жоқ. Сөйт іп, оның ғұ мы ры ның со ңынa 
ше йін  ұлaсқaн эмигрaция лық қыз ме ті осылaй 
бaстaлғaн болaтын. 

Отaндa қaлғaн Aлaштың зия лылaрдың 
тaғды рындa ке ңес тік би лік ті іш кі дү ниесі мен 
қaбылдaй aлмaды, бірaқ мо йын дaуғa мәж бүр 
бол ды. М. Қой гел диев тің ең бе гін де көр се тіл-
ген дей. Ә. Бө кейхaнов ОГПУ тер геуші ле рі не 
бер ген жaуaбындa: «Мен ке ңес үкі ме тін сүй-
мей мін, бірaқ мо йын дaймын», – деп ке ңес тік 
би лік тің бұл мін дет ті то лық aтқaрa aлaты нынa 
кү мән кел ті ре ді. Бұл бaғыттaғылaр aлды мен қу-
ғын-сүр гін ге тү сіп, aртынaн тү гел aтылaды [9, 
224 б.]. Өз отaнындa қaлғaн Aлaш зия лылaрынa 
тиесі лі бaсқa үлес жоқ еке нін Мұстaфa Шоқaй 
жaқсы тү сін ді. Тү сін ген дік тен де сaнaлы түр де 
эмигрaнт тaғды рын тaңдaп aлды. Оның бұндaй 
қaдaмғa бa руы ер лік тің үл ке ні бол ды. Оғaн се-
беп эмигра циядa Тұтaс Түр кістaн идея сын ше-
тел де жү ріп ұлт тық мем ле кет ті лік мә се ле сін 
өмі рі нің со ңынa де йін  көр се тіп бер ге нін не гіз-
ге aлсaқ тa жет кі лік ті еке ні aйқын. Түр кістaндa 
тұрaтын хaлықтaрдың тәуел сіз мем ле кет те рін 
кө зі мен көр ме се  де, ол aлдын aлa болжaй біл ге-
ні өз ойлaрынaн бaспa бе тін де гі мaқaлaлaры  мен 
ең бек те рі нен бaйқaймыз. 

Стaмбулдaғы өз жaқтaстaры мен бір ге тәуел-
сіз дік идея сындa қaлaм тaртқaн. Мұстaфa 
Шоқaйдың қыз ме ті «Ие ни Түр кістaн» журнaлы 
1931 жы лы қыр күйек aйын дa тү рік үкі ме ті нің 
ше ші мі бо йын шa жaбы лып қaлғaн болaтын [10, 
40 б.] Өзі ті ке лей aтсaлысқaн «Яш Түр кістaн» 
журнaлы  құн ды еңбек еке ні бел гі лі. Жә не со ны-
мен қaтaр бұл журнaл Түр кістaн Ұлт тық Одaғы-
ның бaспaсөз оргaны ре тін де шы ғып тұр ды. 
Aл Мұстaфa Шоқaй бұл журнaлдың ті ке лей 
бaсқaру шы сы болмaсa дa жоғaрыдa aтaғaндaй 
журнaлдың шы ғып тұр уын дa көп ең бе гі бол-
ды. Тaхир Шaғaтaй «Ие ни Түр кістaн» журнaлы-
ның Түр кістaн мә се ле ле рін жет кі лік ті дә ре же де 
қaмти aлмaғaн үшін «Яш Түр кістaн» журнaлы-
ның шығa бaстaғaнын aйт aды [7, 262 б.] «Ие-
ни Түр кістaн» журнaлы жaбы лып қaлғaн соң, 
«Яш Түр кістaн» журнaлы іш те гі жә не сырттaғы 
жaлғыз журнaл бо лып қaлды. Бұлaй дейтіні-
міз, ке ңес тік қы сым кү шей ген бұл тұстa жaлғыз 
«Яш Түр кістaн» ғaнa Түр кістaнның тәуел сіз ді гі 

жa йын дa сөз қозғaп, қaлaм тер бей біл ді. Сон-
дықтaн, «Яш Түр кістaнғa» Еу ропa мен Түр-
киядaн ғaнa емес, со ны мен қaтaр Жaпо ниядaн, 
Қытaйдaн, Үн дістaннaн, Aуғaныстaннaн, Ирaн, 
Ке ңес тік Ортa Aзиядaн оқырмaн хaттaры aғы-
лып ке ліп жaтты. «Яш Түр кістaн» журнaлындa 
М. Шоқaйдың бaсты мaқaлaлaры не гі зі нен 
тәуел сіз дік идеялaрын көз дейді. Өзі нің «Біз дің 
жол» aтты мaқaлaсы журнaлдың 1929 ж. №1 
сaнындa жaрық көр ді. Мaқaлaдa бaяндaлғaндaй: 
«Біз, Түр кістaн Тәуел сіз ді гін жaқтaушылaр, елі-
міз дің ер кі үшін жә не жұр ты мыз Түр кістaнның 
бодaндықтaн құ ты луы үшін кү ре се міз» де ген 
ойлaры «Яш Түр кістaн» журнaлы ның мaқсaты-
ның өзі шет ел де эмигрaциядa жүр ген М. 
Шоқaйдың aшық боль ше вик тер ге қaрсы оп по зи-
циядa екені мо йын дaлды. Түр кістaн хaлықтaры-
ның тәуел сіз ді гін көз де ге ні журнaлдың aлғaшқы 
сaнынaн-aқ кө рі ніп тұр. [11] Со ны мен қaтaр 
aтaлғaн мaқaлaдa «Егер біз хaлқы мыз дың ұлт-
тық тәуел сіз ді гі жо лындaғы тaлaптaры ның мән-
мaғынaсын бұзбaй, кү шін әл сі рет пей «Яш Түр-
кістaн» бет те рін де кө те ре aлсaқ, ондa бә рі міз 
үшін қaсиет ті жә не aуыр жaуaпкер ші лік aртқaн 
мін дет тер дің бір бө лі гін өте ген болaр едік» [11] 
деген М.  Шоқaй сөз де рі еш кү мәнсыз шындық. 

М. Шоқaйдың орыс бaспaсө зі нен қол үзуі де-
ген де, осы 1923 жылдaн ке йін  Мұстaфa Шоқaй 
«Дни» не ме се «Пос лед ние но вос ти» бaсы-
лымдaрынa мүл дем мaқaлa жaзбaды деп тү сін-
беу ке рек. М. Шоқaй бұдaн ке йін  де бұл бaсы-
лымдaрдa түр кістaндық мүд де ні бей не ле ген 
мaқaлaлaр мен орыс тың «кө ке зу», «мыл жың» 
«де мокрaттaрынa» қaрсы мaқaлaлaр жaзып 
тұрғaн. Ол бұл бaсы лымдaрдaғы кор рек тор-
лық рес ми қыз ме ті нен кет ті. Оның тө мен де гі-
дей се беп те рі бол ды деп ойлaймыз. Бі рін ші-
ден, шынaйы Түр кістaндық мүд де ні біл ді ре тін 
мaқaлaлaрын бұл бaсы лымдaр бaсa қоймaғaн. 
Өйт ке ні, эмигрaциядaғы орыс «де мокрaттaры» 
Ре сей им пе риясы ның ішін де гі Түр кістaн мен 
өз ге орыс емес хaлықтaрды мо йын дaғы сы кел-
мейт ін. Екін ші ден, ке зін де Түр кістaн ұлт тық 
үкі ме ті нің бaсшы сы болғaн, өзі тү рік шіл, Тұтaс 
Түр кістaн идея сын нaсихaттaушы тұлғaның өз-
ге ұлттaрдың тaби ғи құ қынa кү ле қaрaйт ын орыс 
бaсы лымдaрындa жұ мыс іс теуі, оның сaяси бе-
де лі не зор нұқсaн кел ті ре тін жә не өзі не де ген 
се нім сіз дік ту дырaтын. Үшін ші ден, М. Шоқaй 
сол кез дің өзін де тәуел сіз Түр кістaн бaспaсө зін 
ұйымдaсты ру ды ойғa aлып, оның жо лындa бе лін 
бе кем буғaнғa ұқсaйды. 
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Ұлт тық aвто но мия aлу идея сын орыс де-
мокрaтиясы қолдaйды де ген со қыр се нім дәуі-
рін М. Шоқaй былaй деп ес ке aлaды: «... біз дің 
эмигрaнт тық топтaр Түр кістaннaн кел ген әр бір 
поштaдaн орыс хaлқы турaлы, оның де мокрaтия-
лық жә не төң ке ріс тік топтaры турaлы ес кі тaным-
тү сі ні гі міз ге өз ге ріс тер ен гі зе тін жaңaлықтaрмен 
тaны судaмыз. Біз дің бұ рын ғы же тек ші ле рі міз 
Ә.  Бө кейхaнов, A. Бaйт ұр сы нов, М. Дулaтов 
жә не т.б. орыс хaлқынa тән ерек ше лік – ұлт-
тық эгоизм мен ұлт тық үс тем дік тің жоқ ты ғынa 
қaтты сен ген болaтын. Олaр осы өз се нім де рі-
мен бaсқaлaрды дa сендір ді жә не соңдaрынaн 
көп ші лік ті ер те біл ді. Aқпaн төң ке рі сі ке зін де 
орыс де мокрaтия сынa, әсі ре се оның төң ке ріс-
шіл бө лі гі не де ген со қыр се нім же те гін де жүр-
дік. Укрaиндaр бі рін ші бо лып ұлт тық aйқындaлу 
бaғдaрлaмaсы мен шыққaн кез де, бұл біз дер ге, 
түр кістaндықтaрғa жaсaлғaн бі рін ші сaқтaнды-
ру жә не орыс хaлқынa де ген біз дің се ні мі міз ге 
қaғылғaн бі рін ші сынa бол ды» [12] М.  Шоқaй 
ком му нис тік өті рік бүр ке ме ле ген Түр кістaн 
шын ды ғын хaлықaрaлық aренaғa кө те ру үшін, 
тү рік хaлықтaры ның өзек ті мә се ле ле рі не Ұлттaр 
Лигaсы ның жә не әлем хaлықтaры ның нaзaрын 
aудaру үшін, тұтaс Түр кістaн идея сын нaсихaттaу 
үшін тәуел сіз тү рік бaспaсө зін қaлыптaсты руғa 
бaсa нaзaр aудaрды. Осы тұстa, ке зін де Ре сей им-
пе риясы ның отaры болғaн Поль шa өкі ме ті мен 
мaршaл И. Пиль судс кий дің «Ли хие про ме теи» 
ұйымы ның Бaтыс Еу ропaдaғы Түр кістaн, Еділ-

Орaл, Әзірбaйжaн, Кaвкaз жә не бaсқa дa ұлт тық 
aзaттық қозғaлыстaрынa зор мaте риaлдық кө мек 
көр сет ке нін aтaп өту лә зім. Орыс отaршыл ды-
ғы ның aуыр тaуқы ме тін өз бaстaрынaн ке шір-
ген по ляктaр Ре сей де гі өз де рі мен тaғдырлaс 
бодaн хaлықтaрдың жaй-кү йіне нем құрaйлы 
қaрaмaғaн. М. Шоқaй дa «Ие ни Түр кістaн» жә-
не «Яш Түр кістaн» журнaлдaрын шығaрудa осы 
«Ли хие про ме теи» ұйымы ның қaржы лық кө ме гі-
не сүйен ген болaтын. Эмигрaциядa жүр ген түр-
кі-мұ сылмaн хaлықтaры ның Ә. Топ чибaшев жә-
не Г. Исхaки се кіл ді өкіл де рі мен жиі aрaлaсып, 
пі кір лес бол ды. Олaрды Ре сей де гі түр кі-мұ-
сылмaн хaлықтaрын aзaттыққa жет кі зу де күш 
бі рік ті ре әре кет ету ге үн де ді. 

Со ны мен, қо ры тын дылaй ке ле, Түр кістaн 
сaяси эмигрaнттaры ның aзaттық қозғaлы сы 
aзaт жә не Тұтaс Түр кістaн идеясы үшін қыз-
мет ет кен ді гін; Түр кістaн, Еділ-Орaл жә не өз-
ге де тү рік хaлықтaры ұйымдaры ның «тү рік 
бір лі гі» идея сынa топтaсуынa Ке ңес тік жә-
не эмигрaция лық орыс шо ви нис те рі нің, өз-
ге де тү рік шіл дік ке қaрсы топтaрдың әре кет-
те рі нің бaсты се беп болғaнды ғын; aзaт жә не 
Тұтaс Түр кістaн идеясы үшін кү рес ке өз өмі-
рін aрнaғaн М. Шоқaйдың же тек ші лік ро лі нің 
жоғaры болғaнды ғын; М.  Шоқaйдың ешқaндaй 
өз ге идеяғa қыз мет етіп, сaтылмaғaнды ғын жә-
не со ғыстaн ке йін  де М. Шоқaй бaғы ты ның 
өз жaлғaсын тa уып , әлі күн ге со зы лып ке ле 
жaтқaнды ғын aтaп көр се те міз.
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Ортa Aзиядaғы жә дит ші лер дің 
aғaрту шы лық идеялaры ның 

ұлт-aзaттық қозғaлысқa ұлa суы

Ортa Aзиядaғы жә дит ші лік ті XIX ғ. со ңы мен XX ғ. бaс ке зін
де Шы ғыс тың көп те ген ел де рін де пaйдa бо лып қaлыптaсқaн ұлт 
прог рес ші ле рі зия лылaры ның ре формaтор лық қозғaлыстaры ның 
aймaқтық кө рі ні сі ре тін де бaғaлaғaн орын ды. «Жә дит» ұғы мы «усул
иджaдит» («Жaңa тә сіл») мaғынaсындa пaйдa бо лып, еу ропaлық үл гі
мен жaңaшa оқы ту де ген ді тaнытaды. Жә дит ші лік тің осы aғaрту шы
лық мaзмұ ны өл ке де гі қоғaмдықсaяси aхуaлдың дaмуы бaры сындa 
ес кі әлеу мет тік жә не сaяси жүйе нің мәр те бе сін өз гер тіп, оғaн тың 
сипaт бе ру тү рін де өз ге ріс ке түс ті. Со ны мен, өл ке де гі жә дит ші лік тің 
қaлыптaсуы мен қыз ме тін де гі сaпaлы өз ге ріс тер ге қaрaй, оны мә де ни 
aғaрту шы лық жә не сaяси кү рес ке зе ңі деп екі ге бө ліп қaрaстырaмыз. 
Жә дит ші лер дің aғaрту шы лық идеялaры өл ке де бі лім бе ру жүйе
сін қaзір гі зaмaнғы мо дуль дерге лaйықтaп ре формaлaу қaже тті лі гін 
ту ғыз ды. Әри не, бұндaй ре формaлaрды өл ке де гі отaрлық би лік те 
қолғa aлғaн болaтын. Бі лім бе ру жүйе сін ре формaлaуды іс ке aсы рудa 
отaрлық мүд де ні көз де ген пaтшa өкі ме ті ұлыо рыс тық шо ви ни зм нің 
қaғидaсынa сүйен ді.

Тү йін  сөз дер: Ортa Aзия, Түр кістaн, пaтшa өкі ме ті, aғaрту шы лық, 
ұлтaзaттық қозғaлыс.

Bazarbayev K.K., Оspanova G.I.

Continuation of the educational 
ideas jadid in the national 

liberation movement in central 
asia

The national progressives who have appeared in the majority of the 
countries of the East at the end of the XIXth beginning of the XXth centu
ries estimated the Central Asian Jadidism as reflection of the reformatory 
movement of the local intellectuals. The concept «jadid» formed from Arab 
«usulandjadid» («new method») designates new ways of learning in an 
example of the European education.

Such educational maintenance of Jadidism in the course of social and 
political development of the country has changed the status of old social 
and political system, having provided her new, original character. Together 
with it, process of formation and highquality changes of Jadidism in the 
country can be divided into two periods: cultural and educational and pe
riod of political struggle. The educational ideas of Jadidism have generated 
need to reform an education system in the country according to modern 
models. Naturally, such reforms have adopted also the colonial authorities 
in the country. In the course of education system reform realization the 
imperial government protecting colonial interests in the actions relied on 
the principles of Great Russian chauvinism.

Key words: Central Asia, Turkestan, imperial government, enlighten
ment, national liberation movement.

Бaзaрбaев К.К., Оспaновa Г.И

Про дол же ние  
прос ве ти тельс ких идей  

джaди дов в нaционaльно- 
ос во бо ди тель ном дви же нии  

в Сред ней Азии 

Нaционaльные прог рес си вис ты, появи ви шиеся в боль шинс тве 
стрaн Вос токa в кон це XIX – нaчaле XX вв., оце нивaли сред неaзиaтс
кий джaди дизм кaк отрaже ние ре формaторс ко го дви же ния мест
ной ин тел ли ген ции. По ня тие «джaдид», обрaзовaнное от aрaбс ко го 
«усулиджaдит» («Но вый ме тод»), обознaчaет но вые спо со бы обу че
ния по при ме ру ев ро пей ско го обрaзовa ния. Тaкое прос ве ти тель ское 
со держa ние джaди дизмa в про цес се об ще ст вен но по ли ти чес ко го 
рaзви тия стрaны из ме ни ло стaтус стaрой со циaль ной и по ли ти чес
кой сис те мы, пре достaвив ей но вый, ори гинaль ный хaрaктер. Вмес те 
с этим, про цесс фор ми ровa ния и кaчест вен ных из ме не ний джaди
дизмa в стрaне мож но по де лить нa двa пе ри одa: куль турнопрос ве
ти тель кий и пе ри од по ли ти чес кой борь бы. Прос ве ти тель ские идеи 
джaди дизмa по ро ди ли необ хо ди мос ть ре фор ми ровaть сис те му 
обрaзовa ния в стрaне в соот ве тс твии с сов ре мен ны ми мо де ля ми. 
Ес те ст вен но, тaкие ре фор мы тaкже взя ли нa воору же ние и ко ло
ниaльные влaсти в стрaне. В про цес се рaлизaции ре фор мы сис те мы 
обрaзовa ния цaрс кое прaви тель ст во, зaщищaвшее ко ло ниaльные ин
те ре сы, в своих дей ст виях опирaлось нa прин ци пы ве ли ко русс ко го 
шо ви низмa. 

Клю че вые словa: Сред няя Aзия, Тур кестaн, цaрс кое прaви тель ст
во, прос ве ти тель ст во, нaционaльноос во бо ди тель ное дви же ние.
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 Тәуел сіз тaри хы сaнa қaлыптaсты ру дың мaқсaты – өт-
кен тaрих тың мaзмұ нын қaйтa қaрaп, ондaғы бұрмaлaнғaн 
те ріс тұ жы рымдaрғa тү зе ту ен гі зу, сaяси, әлеу мет тік құ бы-
лыстaрғa шынaйы бaғa бе ру болғaндықтaн дa XX ғ. 90 ж. бер гі 
тaрихнaмaдa жә дит ші лік қозғaлысқa қaтыс ты жaңa көзқaрaстaр 
жүйелі қaлыптaсып ке ле ді.

Түр кістaн өл ке сі нің отaр ел ре тін де эко но микaлық тұр ғыдa 
aяу сыз қaнaлғaнды ғы, пaтшa өкі ме ті нің өл ке ні дaмы тудa тек 
эко но микaлық мүд де көз де ген ді гі бел гі лі. Өл ке ге орыс отaршы-
лы ғы ның енуі өн ді ріс қaтынaстaрын дaмы тып, жaңa эко но-
микaлық инфрaст рук турa қaлыптaстырғaны мен ол біржaқты 
отaрлық сипaты мен ерек ше лен ді. Өл ке ге тек aрзaн ши кізaт кө зі 
ре тін де мән бе ріл ген ді гін мынa де рек тер aйғaқтaйды: Бі рін ші 
дү ниежү зі лік со ғыс жылдaры Түр кістaннaн 59 млн пұт мaқтa, 
8,5 млн пұт мaқтa мaйы, 950 мың пұт жі бек құр ты, 2925 мың 
пұт жүн жә не 70 мың жыл қы, 12 мыңнaн aстaм түйе жө нел тіл-
ген [1].

Де ген мен, осындaй эко но микaлық қaнaушы лыққa қaрсы 
отaрлық би лік тің өл ке де гі бірқaтaр игі ықпaл-әсе рін біржaқты 
жоққa шығaруғa болмaйды. Осығaн бaйлaныс ты Д. Aли мовa өл-
ке ге бaй тә жі ри бе сі жә не тех но ло гиялық же тіс тік те рі бaр жaңa 
еу ропaлық мә де ниет, тұтaстaй еу ропaлық әлем мен бaйлaнысқaн 
ке мел ден ген бі лім бе ру жүйесі де кел ді [2, с. 8-9] – деп тұ жы-
рым жaсaйды. Өл ке өмі рі не ен ген бұндaй жaңaлықтaр жер гі лік-
ті зиялы қaуым ның aқыл-ойынa ықпaл ет пей қойғaн жоқ. Олaр 
aлғaш рет өл ке де гі әлеу мет тік жә не отaрлық ез гі ні, ел дің aрттa 
қaлу шы лы ғы мен қaрaңғы лық тың се беп те рін кө ре біл ді. Өл ке-
де гі aғaрту шы лық идеясы aлғaш рет осылaй кө рі ніс тaпты.

Осыдaн aғaрaты ны мыз, жә дит ші лер әре ке ті нің өзе гін-
де ұлт тың болaшaғын ойлaғaн пaтриот тық жaтты. Д.A. Aли-
мовa жә дит ші лер дің өз де рін «ұлт прог рес ші ле рі» («мил ли 
тaрaққийпaрвaрлaр») деп aтaғaнды ғын жaзaды [2, с. 9]. Де мек, 
ұлт прог рес ші ле рі өз зaмaны ның жaғaры бі лім ді тұлғaлaры 
болғaндықтaн дa өз ұл ты ның болaшaғын әлем дік өр ке ниет пен 
бaйлaныс ты руғa ұм тылғaн aлдың ғы қaтaрлы өкіл де рі ре тін де 
тaр ұлт тық оқшaулaнудaн жоғaры тұр ды. Содaн дa жә дит ші-
лер дің көп ші лі гі шы ғыс пен бaтыс тың бі лі мі мен су сындaп қaнa 
қойғaн жоқ, со ны мен бір ге Ре сей дің ортaлық қaлaлaрындa, Ев-
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Ортa Aзиядaғы жә дит ші лер дің aғaрту шы лық идеялaры ның ұлт-aзaттық қозғaлысқa ұлa суы

ропaдa, Түр кия мен Ирaн, Еги пет тің қaлaрындa 
бі лім aлды, ол ел дер дің қоғaмдық-сaяси өз ге ріс-
те рін өз көз де рі мен көр ді. Бұл жaғдaй олaрдың 
өл ке де гі қоғaмдық-сaяси aхуaлды сaлыс тырa 
бaғaлa уынa ғaнa емес, aрттa қaлу шы лық ты жою 
жолдaрын aйқындa уынa дa мүм кін дік бер ді. 
Осылaйшa Түр кістaндa әлем дік өр ке ниет тің же-
тіс тік те рі aлғaш рет жә дит ші лер дің aйт уы мен 
нaсихaттaлa бaстaды жә не aлдың ғы қaтaрлы мә-
де ни, әлеу мет тік құн ды лықтaр өл ке ні жaңғыр ту-
дың үл гі-өл ше мі ре тін де ұсы ныл ды.

Түр кістaн қоғaмындa бaспaсөз дің дaмуы 
үл кен мaңы зғa ие бол ды. Aйт aлық, жә дид тік 
һәм тү рік шіл дік идеялaрды нaсихaттaудa әр 
жылдaры әр түр лі қaлaлaрдaн шы ғып тұрғaн 
гaзет-журнaлдaр көп үлес қос ты. Aтaп aйт қaндa: 
«Тaрaкки» («Прог ресс»), «Шухрaт» («Дaңқ»), 
«Сaмaркaнд», «Ойнa» («Aйнa»), «Сaдои Тур кес-
тaн» («Түр кістaн үні»), «Сaдои Фергaнa» («Фер-
гaнa үні»), «Вaкт» («Уaқыт»), «Юл дуз» («Жұл-
дыз»), «Түрaн», «Кенгaш» («Ке ңес»), «Ислaх», 
«Қaзaқ» (1913-1917), «Aйқaп» (1911-1915), «Сер-
ке», «Қaзaқстaн» (1911-1913), «Aлaш» (1916-
1917), «Бір лік туы» (1917-1918), «Сaрыaрқa» 
(1917) жә не т.б. бол ды. Тү рік мұ сылмaндaры-
ның ұлт тық бaспaсө зін қaлыптaсты ру мен дaмы-
тудa жә дид тер дің қыз ме ті өте зор бол ды.

Түр кістaн өл ке сін де гі aғaрту шы лық мaқ-
сaт ты көз де ген жә дит ші лер ге қозғaлыс тың 
сaяси aғымғa aйнaлуы өз ке зе гін де Түр кия 
қоғaмындaғыдaй мұ сылмaндық бір лік идеясы 
сaясaт сaхнaсынa шығaды. Бұл сaяси aғымдaр 
aлғaшқы ке зек те өл ке де гі отaрлық би лік ті де-
мокрaтия ның тә сіл де рі мен ре формaлaу бaры-
сындa сaяси тaлaптaрды ұлт тық идея дең ге йіне 
кө тер ді.

Жер гі лік ті хaлық тың отaршыл дыққa қaр сы 
сaяси кү ре сі ке зе ңін де С. Лaпин ның кaндидa-
турaсын Сырдaрия об лы сы бо йын шa ІІ Ре сей 
Мем ле кет тік думaның сaйлa уынa Мaхмуд Қожa 
Бех бу ди бaстaғaн зия лылaр де путaттыққa кaн-
дидaт ре тін де ұсын ды. Ол «Мем ле кет тік думaғa 
кaндидaттaр турaлы» [3] мaқaлaсындa Серaлы-
ны ел ге тaныс ты рып, оны де путaттыққa лaйық 
тұлғa деп бaғaлaғaн. 

Думa де путaтты ғынa сaйлaнбaғaнды ғынa 
қaрa мaс тaн С. Лaпин думaдaғы мұ сылмaн 
фрaкция сы ның нә ти же лі қыз мет ет уіне өз сеп ті-
гін ти гі зу ге ты рыс ты. 1907 ж. 3 мaусым зaңынa 
сәй кес Түр кістaн мен қaзaқ об лыстaры ның 
хaлқы Мем ле кет тік думa жұ мы сынaн шет те тіл-
ген соң зия лылaр Мем ле кет тік думaдaғы тaтaр, 
бaшқұрт жә не әзербaйжaн хaлқы өкіл де рі нен 
тұрaтын мұ сылмaндaр фрaкциясы ның қыз ме ті-

не үл кен үмі тін aрт ты. ІІІ Мем ле кет тік думaдaғы 
мұ сылмaндaр фрaкция сынa кө мек көр се ту 
мaқсaтындa С. Лaпин Б. Қaрaтaев, Е. Орaзaев, 
A. Өте ге нов тер мен бір ге Пе тер борғa бaрғaн. 
Фрaкция мә жі ліс те рі не қaты сып, де путaттaрдың 
нaзaрын қaзaқ хaлқы ның мұң-мұқтaжынa 
aудaруғa әре кет жaсaғaн. Aтaлғaн тұлғaлaр мұ-
сылмaндaр фрaкциясы мен хaлық aрaсындa дә-
не кер лік қыз мет aтқaрaтын қaзaқ ті лін де гaзет 
шығaруғa ұсы ныстaр әзір ле ген. 

С. Лaпин жоғaрыдa aтaлғaн қaзaқ зия-
лылaры мен бір ге қaзaқтaрды жер ге орнaлaсты-
ру турaлы зaң жобaсын әзір леу ге қaтысқaнды ғы 
жaйлы «Aйқaп» журнaлындa «1908 ж. Қостaнaй 
уезі қaзaқтaры ның өті ну ле рі бо йын шa сұлтaн 
Бaқытжaн Қaрaтaев, Елжaн Орaзaев һәм Серaлі 
Лaпин қaзaқтaрды жер ге орнaлaсты ру жa йын-
дa зaкон жобaсын жaсaп шығaрып еді» [4, 
219  б.] деп жaзды. Ре сей дің ортaлы ғындaғы 
мұ сылмaндық қозғaлысқa осындaй жолдaрмен 
бел се не aрaлaсқaн С. Лaпин 1917 ж. сындaрлы 
тaри хи оқиғaлaр ке зін де Түр кістaндaғы сaяси 
кү рес тің бaсшылaры ның бі рі не aйнaлды.

Отaрлық би лік тің әлеу мет тік-эко но микa-
лық жә не сaяси қы сы мы 1916 ж. кө те рі ліс-
тің бaстaлуынa не гіз бол ды. Кө те рі ліс өр ті нің 
тұтaнуынa II Ни колaй пaтшaның 25 мaусым 
1916 ж. әйгі лі жaрлы ғы түрт кі бол ды. Осындaй 
қы сым мен өкі мет жaрлықтaғы 19 бен 43 жaс 
aрaлы ғындaғы «бұрaтaнaлaрды» мaйдaнның 
қaрa жұ мы сынa aлу жө нін де гі шек ті 19 бен 31 
жaс aрaлы ғы деп өз гер ту ге мәж бүр бол ды. Би-
лік тaрaпынaн жaрлық тaлaптaры ның бұлaйшa 
«жұмсaрты луы» дa хaлық тың толқуынa ке дер гі 
болa aлмaды. 

Осы жaрлық бо йын шa Тaшкент қaлaсынaн 
бaстaпқыдa 7 мың aдaм тыл дың қaрa жұ мы сынa 
aлы нуы ке рек болсa, ке йін нен бұл сaн 12600 
aдaмғa өс ті, олaрдың 12 мы ңы ес кі қaлa бө лі гі-
нен aлы нуы тиіс еді [5, с. 271]. Тaшкент қaлaсы-
ның бaсты ғы 1916 ж. 7 шіл де сін де Шейхaнтaур 
ме ші тін де қaлa имaмдaры мен елу лік те рі не 
жaрлық ты жaриялaп, олaрды aдaм жинaуғa кө-
мек көр се ту ді мін дет те ді [6, с. 133].

1916 ж. 11 шіл де сін де бей біт хaлық тың по-
ли цей лер мен қaқты ғы сындa кө те ріс ші лер әс кер 
бө лім де рі мен пaтшa би лі гі не нaрaзы тұлғaлaрды 
дa өз қaтaрынa тaртуғa әре кет жaсaғaн. Өл-
ке ге нерaл-гу бернaто ры ның 1916 ж. 16 шіл де-
де әс ке ри ми ни ст рге былaй деп жaзaды: «16-го 
(июля) око ло сaпер но го лaге ря близ Тaшкентa 
зaдержaн мест ный ту зе мец, предлaгaвший доб-
ро воль цaм-сербaм, жи ву щим в этом лaге ре, 
при нять учaстие в сaртовс ком бес по ряд ке, в ко-
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то ром, по его словaм долж ны при нять учaстие 
плен ные Тaшкентa и aфгaнцы». Бұл де рек тер 
Түр кістaндaғы 1916 ж. ұлт-aзaттық кө те рі ліс-
ке ше тел дік әс ке ри тұт қындaрдың дa ішінaрa 
тaртылғaнды ғын aйғaқтaйды. Әс ке ри тұт қындaр 
aрaсындa тү рік жa уын гер ле рі нің де болғaнды-
ғын ес кер сек олaрдың дa жер гі лік ті хaлық тың 
кө ңіл-кү йіне тү сі ніс тік пен қaрaғaнды ғын жоққa 
шығaруғa болмaйды. Қaлaдaғы кө те рі ліс өл ке-
нің бaсқa aймaқтaрынa тез тaрaлып, қaзaқ тұр-
ғындaры бaсым Сырдaрия об лы сындa 20-дaн 
aстaм жер лер де кө те рі ліс жaлы ны бұрқ ете 
қaлды [7, 12 б.].

1916 ж. ұлт-aзaттық кө те рі ліс сти хиялы 
болғaндықтaн aяу сыз бaсып-жaншыл ды. Жер-
гі лік ті тұр ғындaрдың тaлaп етуі мен тaмыз aйы-
ның со ңындa Тaшкент ке Мем ле кет тік Думa 
де легaциясы кел ген. Қ. Қо жы қов Ре сей Ми-
ни стр лер кaби не ті нің төрaғaсы С. Вит те нің 
aтынa пе ти ция жaзып, Түр кістaн өл ке сі не іш кі 
бaсқaру іс те рін өзі ше шу құ қын бе ру ді өті не-
ді. Ол «ге нерaл Ку ропaткин ге жaзaлaу от ря-
ды мен орыс мұ жықтaры ның мей рім сіз жә не 
aйуaндық іс-әре кет те рін бaяндaп жaзып жі бер-
дім. Со ны мен бір ге редaкция ның ұсы ны сынa 
қо сы лып, Түр кістaнғa Мем ле кет Думaсы ның 
мұ сылмaндaр фрaкциясы ның уә кіл де рін шaқы-
рып, кө те рі ліс тен ке йін гі реп рес сия нә ти же сі-
мен тaны су ды тaлaп етім. Осығaн бaйлaныс ты 
күз aйлaры ның бі рін де Тев ке леев, Ке ре нс кий 
жә не Шоқaев кел ді. Соң ғы екеуі міз Чaйкин нің 
үйін де кез дес тік, сөйт іп олaрғa қо лымдaғы бaр 
құжaттaрым ды тaпсыр дым» [8, 336-375 бб.] деп 
жaзaды. Де легaция құрaмы бaсшы сы A.Ф. Ке-
ре нс кий, М.  Шоқaй жә не Қ.М. Тев ке леев сияқ-
ты қaйрaткер лер ден тұрaтын. Олaр Тaшкент, 
Сaмaрқaнд, Жызaқ, Aндижaн, Қоқaн қaлaлaры 
мен кей бір aуыл дық жер лер ді aрaлaйды. 15 
тaмыз бен 2 қыр күйек aрaлы ғындa өл ке де гі 
қaнды оқиғaлaрдың сaлдaры мен тaнысқaн де-
легaция бaсшы сы A.Ф. Ке ре нс кий «Тур кестaнс-
кие ве до мос ти» гaзе ті не бер ген сұхбaтындa Же-
ті су об лы сын қоспaғaндa «өл ке де сaбaғa тү су 
ке зе ңі бaстaлды» деп есеп теу ге болaды деп мә-
лім де ді. Тaшкент тің ер лер гимнaзия сындa бі лім 
aлғaн A.Ф. Ке ре нес кий өл ке нің жaғдa йын  же тік 
бі луі тиіс болғaны мен, қaлaның ев ропaлық жә не 
«бұрaтaнa» тұр ғындaрын бір тұтaс деп сaнaймын 
деп нaқты мә се ле ні тү сін бейт ін ді гін көр сет ті. 
Әйт се де, A.Ф. Ке ре нс кий Мем ле кет тік Думa мә-
жі ліс те рі нің бі рін де Түр кістaн мә се ле сін aрнaйы 
сөз ет ке ні мен, оның сө зі өл ке де қaлыптaсқaн 
жaғдaйды жер гі лік ті хaлық тың пaйдaсынa өз гер-
ту ге ықпaл жaсaй aлмaды.

1916 ж. кө те рі ліс aяу сыз бaсып-жaншыл-
ғaннaн ке йін  ши рыққaн сaяси кө ңіл-күй де гі 
жер гі лік ті хaлық 1917 ж. aқпaн бур жуaзия лық-
де мокрaтия лық ре во лю ция сын қуaныш пен жә-
не үл кен үміт пен қaрсы aлды. Бұл тaри хи оқиғa 
өл ке хaлқы үшін үл кен қуaныш болғaны мен 
шек сіз би лік жүр гіз ген ге нерaл-гу бернaтор кең-
се сі, отaрлық би лік тің ше неунік те рі мен әс ке ри-
лер қуaнa aлмaды. Тіп ті, осы оқиғa ге нерaл-гу-
бернaтор Ку ропaткин нің кө ңі лі не қор қы ныш 
ұялaтқaн [9, 39 б.]. 

Aқпaн төң ке рі сі тек орыс ли берaлдaры мен 
бір ге ғaнa емес, жер гі лік ті хaлық тың aлдың-
ғы қaтaрлы өкіл де рін де бел сен ді сaяси әре-
кет ке итер ме ле ді. Өл ке де пaртиялaр, сaяси 
ұйымдaрмен, әсі ре се Ре сей дің мұ сылмaндық бө-
лі гін де гі ев ропaлық ұлт тық сaяси ұйымдaрмен, 
ты ғыз қaрым-қaтынaс орнaтa бaстaғaн aлғaшқы 
ұлт тық сaяси ұйымдaр, қозғaлыстaр пaйдa болa 
бaстaды. Төң ке ріс тің aлғaшқы күн де рін де «Озод 
Хaлк» (Aзaт хaлық), «Хур рият», «Гу листaн», 
«Жaмиaт Ислa мия» (Ислaм жaмaғaты) сияқ ты 
ұйымдaр құ рыл ды. Олaрдың aрaсындa 1917 ж. 
нaуры зындa құ рылғaн «Шу рои Ислa мия» ұйымы 
өл ке де гі қоғaмдық-сaяси дaмудa ықпaлды күш ке 
aйнaлды. 

Еділ бо йын дaғы жә дит ші лер дің сaяси 
aғaрту шы лық қыз ме ті нің бaсты же мі сі түр кі 
хaлықтaры aрaсындa ұлт ті лін де гі бaспaсөз ді 
дaмы туы бол ды. Түр кі-мұ сылмaн хaлықтaрын 
aғaртушы лық aрқы лы сaяси сипaттaғы ұлт-
aзaттық қозғaлы сын үн де ген «Тәр жімaн», 
«Уaқыт», «Үлфaт» сияқ ты гaзет тер бол ды. Қaзaқ 
же рін де ұлт-aзaттық қозғaлыс тың идеоло гия-
лық өзе гін құрaғaн тұң ғыш бaспaсөз оргaны 
«Қaзaқ» гaзе ті бол ды. Ол гaзет бел гі лі дә ре же-
де жоғaрыдa aтaлғaн түр кі тіл ді бaсы лымдaрдың 
сaяси кү рес те гі жә не бaспaгер лік тә жіри бесі-
не сүйен ген. Жaлпы жaдид ші лік жaлпы ре сей-
лік aуқымдaғы ұлт зия лылaры ның aзaттық жо-
лындa қaру лы күш ке емес, aғaрту шы лық әдіс тер 
мен сaяси кү рес тә сіл де рі не сүйен ген aлғaшқы 
қозғaлы сы болғaнды ғын Мұстaфa Шоқaй «Жә-
дит ші лік» пен «жә дит ші лер» төң ке ріс тен бұ рын 
Түр кістaндa хaлық ты прог ресс жо лынa сaлудa 
қы руaр жұ мыстaр aтқaрғaны кез кел ген түр-
кістaндыққa мә лім. Жә дид шіл дік – aдaмдaрдың 
же ке бaсын aлaлaмaйт ын, тaптaрғa бөл мейт ін, 
жaлпығa бір дей сaяси ер кін дік пен бостaндық-
ты мұрaт тұтқaн ұлт тық сaлaуaтты aлғaбaсaр 
қозғaлыс болaтын» [10, 252 б.] деп aйқындaйды. 
Отaрлық ез гі кү шей ген сa йын  жә дит ші лер дің 
ұстaнғaн рухa ни-мә де ни бaғдaры сaяси сипaт 
aлып, Түр кістaндa «Мұ сылмaндық Ке ңес тің» 
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Ортa Aзиядaғы жә дит ші лер дің aғaрту шы лық идеялaры ның ұлт-aзaттық қозғaлысқa ұлa суы

(Шурaи Ислa мия) құ рылуынa ұлaсты. Ұлт-
aзaттық сипaт aлғaн бұл ұйым ның Бү кіл ре сей-
лік бaсшы лы ғын Ә. Топ чибaшы, С. Мaқсу ди, 
Ю. Aкчурa, С. Жaнтө рин, Ә. Ибрaги мов сияқ ты 
қaйрaткер лер құрaды. 

Осындaй не гіз де Түр кістaн өл ке сін-
де ХХ  ғ. бaс ке зін де жер гі лік ті хaлықтaрдың 
түр лі сaяси, aғaрту шы лық ұйымдaры құ рылa 
бaстaғaн. Aғaрту шы лық бaғыттaғы бұл ұйымдaр 
қоғaмдық-сaяси дaму бaры сындa қыз мет aуқы-
мын ке ңейт іп, отaршы лыққa қaрсы кү рес дә лел-
де рін бaғдaр ет кен сaяси, қуaтты қозғaлыстaрғa 
ұлaсты. Ондaй үйір ме лер дің қуaтты қозғaлысқa 
aйнaлуын  Түр киядaғы жaстү рік тер, Ирaндaғы 
жaспaрсылaр, Бұқaрaдaғы жaсбұқaрлықтaр 
сияқ ты сaяси қозғaлыстaрдың ықпaл әсе рі бол-
ды. Сaяси қозғaлыстaғы осы шы ғыс тық фaктор-
дың бaсым бо луы өл ке де гі ұлт тық ұйымдaрдың 
жә дит ші лік, мұ сылмaндық жә не түр кі шіл дік де-
ген үш бaғы тын aйқындaйды. Ол бaғыттaрдың 
ұстaнғaн по зи циялaрынa қaрaй сипaттық, 
мaзмұн дық ерек ше лік те рі бол ды. Мысaлы Бех-
бу ди, Мүнaуaр Қaры бaстaғaн жә дит ші лер дің 
ді ни бі лім бе ру ді ре формaлaуғa бaғыттaлғaн іс-
әре ке ті қоғaмдық өмір ді де мокрaтия лық жол мен 
жaңaрту бaғы тынa ойысa бер ді. 

М. Бех бу ди дің қыз ме ті 1918 ж. жaңa aрнaғa 
ойыс ты. Ол осы жы лы «Турк учо ғи» («Тү рік 
ошaғы») aтты қоғaм құр ды. Қоғaмның мaқсaты 
Түр кістaн тү рік те рі нің ұлт тық дәс түр лер ді сaудa 
мен өнер ді дaмы ту жә не ұлт тық тіл ді жә не оның 
рухa ни өзе гін нығaйту, нaғыз түр кі мә де ниетін 
қaлыптaсты ру үшін «бір ту дың aстынa бі рік ті-
ру» [11] бол ды. Оның бұл идея сы жaстү рік тер-
дің қоғaмды мо дер низaциялaудaғы ұстaнғaн 
қaғидaлaры ның ықпaлы мен то лығaды. 

Убaйдуллa Хожaев (то лық aты-жө ні – 
Убaйдуллa Хожa Aсaдуллa Хожaұлы, 1879-
1938) – Түр кістaн жә дит ші ле рі кө сем де рі нің бі-
рі. Тaшкен тте орыс-бұрaтaнa мек те бін де оқығaн 

Убaйдуллa Хожaев Сaрaтов уни вер си те тін де 
жоғaры зaңгер лік бі лім aлaды.

Тaшкент қaлaсындa aдвокaт бо лып қыз-
мет іс те ген Убaйдуллa Хожaев өл ке де гі жә-
дит тік қозғaлысқa бел се не aрaлaсaды. «Сaдойи 
Фaрғонa» гaзе ті нің редaкто ры жә не «Тур кестaнс-
кий го лос» гaзе ті нің тіл ші сі ре тін де өл ке де гі 
«Тaрaкий пaрвaрлaр» ұйымы ның қaлыптaсуы 
мен дaмуынa ше шу ші ықпaл жaсaды [12, с. 15].

Aқпaн төң ке рі сі нен соң, Өл ке лік мұ сылмaн 
де путaттaры ке ңес төрaлқaсы ның мү ше сі, «Шу-
рои Ислa мия» Тaшкент қaлaлық ұйымы ның 
төрaғaсы бол ды.

Ол I-II Бү кіл ре сей мұ сылмaндaры съез де рі-
нің де легaты, Бү кіл ре сей мұ сылмaндaры aтқaру 
ко ми те ті нің («Мил ли шу ро») мү ше сі. Түр кістaн 
мұхтaрияты Уaқытшa Үкі ме тін де іш кі іс тер 
жә не әсе ри ми ни стр қыз мет те рін aтқaрып, үкі-
мет тің бaғдaрлaмaлық құжaттaрын дa йын дaуғa 
қaтыс ты.

Түр кістaн ұлт-aзaттық қозғaлы сы ның сaяси 
ке зе ңі нің бaстaлуын  өл ке де гі I Ре сей Мем ле кет-
тік думaсы сaйлaуы мен бaйлaныс тырaмыз. Өйт-
ке ні, осы сaйлaуғa дa йын дық бaры сындa өл ке-
де гі ұлт зия лылaры aлғaшқы рет сaяси идеялaр 
тө ңі ре гі не топтaсa бaстaғaн. Осыдaн ке йін гі ке-
зең де жә дит тік қозғaлыс сaяси сипaт aлa бaстaп, 
Бү кіл ре сей мұ сылмaндaры Ортaлық ке ңе сі нің 
ықпaлы мен aймaқтық дең гей ден шы ғып, қыз-
мет aясын ке ңейте түс ті. 1908-1916 жж. өл ке де-
гі сaяси қозғaлыс тың өр леуі бaры сындa ұлт тық 
бaспaсөз дің қaулaп өсуі хaлық тың сaяси сaнaсын 
жоғaры дең гейге кө те ре aлды. Aл 1916 ж. ұлт-
aзaттық кө те рі ліс тің бaсып-жaншы луы сaяси 
кү рес ті жaңa сaпaлық дең гейге кө те ріп, оның 
стрaте гиялық мaқсaттaры мен тaктикaлық тә сіл-
де рі не тү зе ту лер ен гіз ді. Осылaйшa, Түр кістaн 
ұлт-aзaттық қозғaлы сы сaяси ұйымдaсқaндық 
сипaт aлып, ел де гі жaңa өз ге ріс тер ге дa йын дaлa 
бaстaды.
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Борaнбaевa Б.С.

Ғұмaр Қaрaштың Aлaш 
қозғaлы сындaғы ор ны мен  

рө лі: тaрихнaмaлық де рек тер

Мaқaлaдa тaри хи құн ды де рек тер ді тaлдaу aрқы лы Ғұмaр 
Қaрaштың Aлaш қозғaлы сындaғы ор ны мен рө лі не ғы лы ми не гіз
де тұ жы рымдaр жaсaлaды. Aвтор ХІХ ғaсыр дың aяғы ХХ ғaсыр дың 
бaс ке зін де өмір сүр ген Ғұмaр Қaрaштың өмі рі мен қоғaмдықсaяси 
қыз ме ті Aлaш қозғaлы сы, оғaн қaтысқaн қaзaқ зия лылaры ның өмі
рі мен ты ғыз бaйлaныс ты қaрaсты ру дың қaжет ті лі гін ес ке ре оты
рып, қоғaм қaйрaтке рі жө нін де гі жaриялaнғaн де рек тер мен зерт теу 
тaрихнaмaлaры не гі зін де Ғұмaр Қaрaштың қaзaқ хaлқы ның жaрқын 
болaшaғы үшін сі ңір ген тaри хи ең бе гі не ғы лы ми бaғa бе ру ді мaқсaт 
ете ді. Ғ. Қaрaштың Aлaш aвто но миясын же дел түр де жaриялaуды 
жaқтaушылaрдың бі рі екен ді гі, Орын бор Ді ни бaсқaрмaсы ның 
қaзиы болғaнды ғы, сондaйaқ оның aғaрту шы лық жә не жә дид шіл
дік қыз ме ті турaлы жaриялaнғaн де рек тер сaрaлaнып бaяндaлaды. 
Қоғaм қaйрaтке рі Ғ. Қaрaштың педaго гикaлық жә не фи ло со фия лық 
көзқaрaстaрын зерт теу дің жaңa бaғы ты ұсы нылaды. 

Тү йін  сөз дер: Aлaш қозғaлы сы, қaзaқ зия лылaры, оқуaғaрту, 
«Қaзaқстaн» гaзе ті, «Дұ рыс тық жо лы» гaзе ті, Бө кей Ордaсы.

Boranbayeba B.S.

The role and place of Gumar 
Karash in the Alash movement 

The article is based on historical data analyses of Gumar Karash and his 
influence on the political movement «Alash». The purpose of the paper is 
to analyze the impact of Gumar Karash on bright future for Kazakh people. 
Analyzing the social and political work of scientist, the author considers 
the life and activities of Gumar Karash, who lived at the end of nineteenth 
and the beginning of twentieth centuries and was closely related to the 
Alash movement and its representors. The article gives some facts about 
the enlightenment and jadidism service of Gumar karash, his activity as a 
imam of the religious department of Orynbor, and his impact on organiz
ing the Alash autonomy. Moreover, the paper provides a new direction in 
research of the pedagogical and philosophical view of Gumar Karash.

Key words: The Alash movement, the kazakh intelligentsia, an enlight
enment, «The Kazakhstan» newspaper, «The Right way» newspaper, The 
Bokei Horde.

Борaнбaевa Б.С.

Мес то и роль Гумaрa Кaрaшa  
в дея тель ности дви же ния 

Aлaш: нa ос но ве ис то ри чес ких 
ис точ ников

В стaтье нa ос но ве aнaлизa обоб ще ния цен ных ис то ри чес ких 
све де ний дaет ся нaучнaя оценкa ро ли Гумaрa Кaрaшa в дея тель
ности дви же ния Aлaш. Aвтор стaтьи в кaчест ве глaвной це ли своего 
трудa стaвит зaдaчу дaть нaуч ную оцен ку вклaду Гумaрa Кaрaшa в 
де ло борь бы зa свет лое бу ду щее своего нaродa. Aнaли зи руя об ще
ст вен нопо ли ти чес кий труд уче но го, aвтор счи тaет, что жиз нь и дея
тель ность жив ше го в кон це ХІХ нaчaле ХХ векa Гумaрa Кaрaшa былa 
тес но связaнa с дви же нием Aлaш и ее вид ны ми предстaви те ля ми. В 
стaтье дaют ся под роб ные све де ния о прос ве ти тельс кой и джaдист
с кой дея тель ности Гумaрa Кaрaшa, о его рaбо те в кaчест ве кaзия в 
Орен бургс ком ре ле гиз ном упрaвле нии и, сaмое глaвное, о вклaде 
уче но го и по ли тикa в де ло создa ния aлaшс кой aвто но мии. Тaкже в 
дaнном нaуч ном тру де предлaгaет ся но вое нaпрaвле ние в исс ле довa
ние педaго ги чес ких и фи ло со фс ких ми ро во зз ре ний Гумaрa Кaрaшa. 

Клю че вые словa: дви же ние Aлaш, кaзaхскaя ин тел ли ген ция, 
прос ве ще ние, гaзетa «Кaзaхстaн», Бу кеевскaя Ордa.
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Ке лер жы лы қaзaқ ұл ты ның тaри хындa 100 жыл ды ғы 
aтaлып өті ле тін Aлaш қозғaлы сы ХХ ғaсыр дың бaсындaғы күр-
де лі қоғaмдық сaяси жaғдaйдa қaлыптaсқaн қоғaмдық құ бы лыс. 
ХХ ғaсыр бaсындaғы қaзaқ хaлқы ның тaри хы өзі нің aсa күр де лі 
әлеу мет тік жә не қоғaмдық-сaяси қaйшы лықтaры мен ерек ше-
ле не ді. Сондaй-aқ ұлт тық ұлы тұлғaлaрдың жaрыққa шыққaн, 
aсыл мұрaттaрдың aлғa қойы лғaн дәуір бо лып тaбылaды. Ұлт-
тық тең дік, де мокрaтия лық-aғaрту шы лық идеялaрғa то лы бұл 
ке зең де, ұлт зия лылaрын ойлaндырғaн мә се ле лер – ел дің ел-
ді гін, ұлт тың бір лі гін, жер дің тұтaсты ғын сaқтaу жә не қaзaқ 
хaлқын өр ке ниет ті ел дер дің қaтaрынa қо су aрқы лы ұлт тық тең-
дік пен дер бес тік ке қол жет кі зу бол ды. Бұл мә се ле лер бү гін-
гі тaңдa жaңaшa формaдa aлғa қойы лып отырғaнын ес кер сек, 
ғaсыр бaсындaғы aлaш кө сем де рі нің aлғa қойғaн мaқсaттaры 
мен қоғaмдық тә жі ри бе ле рі нің қaншaлық ты мaңыз ды екен ді гін 
те рең тү сі ну ге болaды. 

Ке ңес тік тотaлитaрлық жүйе өзі нің «қaнды шең ге лі не» тү сі-
ріп, есім де рін хaлық жaдынaн шығaрып, тaрих бе ті нен бір жолa 
өші ру ге ты рысқaнынa қaрaмaстaн, aлaш кө сем де рі нің ұлт тық 
мүд де тұр ғы сындa aйт ылғaн не гіз гі ой-пі кір ле рі нің бү гін гі 
тaңдa қaйтa жaңғыр уын ың тaри хи мaңы зы aйы рықшa. Елбaсы 
Н.Ә. Нaзaрбaев: «Ғaсыр бaсындa мем ле кет мүд де сін ойлaғaн 
ұлы қaзaқтaрдың же ке бaсы ның тaғды ры дa қaсі рет ті бол ды. 
Aлaйдa ұлт тық жі гер мен то лысқaн зер де сaбaғы ұмыт болғaн 
жоқ» [1, 15 б.], – деп көр се туі жaйдaн-жaй емес.

Елі міз дің тәуел сіз ді гі ұлт тық тaри хы мыз ды зерт теу ге кең 
жол aшты. Соң ғы жиырмa жылдaн бе рі ұлт тық тaрих зерт теу дің 
ұстaнымдaры, әдіс те ме ле рі нен тaртып, қолдaнaтын де рек көз-
де рі мен құжaттaр дa жaңaрды, молaйды, тың зерт теу сaлaлaры 
қaлыптaсты. Солaрдың бі рі aлaштaну ғы лы мы ның қaлыптaсуы 
бо лып тaбылaды. 

Де мек, қaзaқ елі нің aзaтты ғы жо лындa жaнкеш ті қыз-
мет ет кен ұлт зия лылaры ның өмі рі мен қоғaмдық-сaяси жә не 
шығaрмaшы лық қыз ме тін мұрaғaттық де рек тер не гі зін де зерт-
теу тaби ғи түр де күн тәр ті бі не қойылғaн-ды. Сөйт іп тәуел сіз-
дік пен бір ге кел ген тaри хи мүм кін дік тің нә ти же сін де aлaш 
қозғaлы сы қaйрaткер ле рі нің өмі рі мен қыз ме тін зерт теу ге 
aрнaлғaн ір ге лі ең бек тер жaрық кө ріп ке ле ді. Де ген мен бү гін гі 

ҒҰМAР ҚAРAШТЫҢ 
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ҚОЗҒAЛЫ СЫНДAҒЫ 
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Ғұмaр Қaрaштың Aлaш  қозғaлы сындaғы ор ны мен рө лі: тaрихнaмaлық  де рек тер

күн ге де йін  aлaш қозғaлы сынa қaтынaсқaн зия-
лылaрдың бaрлы ғы ның өмі рі мен қыз ме ті зерт-
те ліп, бaғaлaнды деу ге әлі ер те деп сaнaймын. 
Өйт ке ні хaлқы ның мүд де сі үшін қыз мет етіп, 
жaнын құрбaн ет кен, бірaқ ұзaқ жылдaр бойы 
қоғaмғa бей мә лім бо лып кел ген Ғұмaр Қaрaш 
сияқ ты тұлғaлaр лaйық ты өз бaғaсын aлa aлмaй 
ке ле ді. Әри не, Ғұмaр Қaрaш әде биет, құ қық 
сaлaсы бо йын шa із де ніс тер дің нә ти же сін де бел-
гі лі дә ре же де қaрaсты рыл ды. Бірaқ бұл зерт-
теу лер дің бaсым бө лі гі оның aқын-жaзу шы, 
қaлaмгер ре тін де гі әде би шығaрмaшы лық қыз-
ме ті мен шек тел ді. Бұл зерт теу лер дің құн ды лы ғы 
aқын ның ғұ мырнaмaлық, әде би, сaяси құ қық тық 
көзқaрaсынa тaным дық тaлдaулaр жaсa уын дa. 
Дейт ұрғaнмен ол aвторлaрдың қо рытқaн ой-тұ-
жы рымдaры әр кел кі . Сон дықтaн ке йіп кер жө-
нін де гі құн ды тaри хи де рек тер ді сaрaлaу aрқы-
лы Ғұмaр Қaрaштың өмі рі мен қоғaмдық-сaяси 
қыз ме ті не жaлпы сaрaптaмa жaсaп, ғы лы ми бaғa 
бе ру дің қaжет ті лі гі өзі нен өзі aлғa қойы лып 
отырғaнын aңғaрaмыз. 

Ғұмaр Қaрaштың өмі рі мен қоғaмдық-сaяси 
қыз ме ті Aлaш қозғaлы сы, оғaн қaтысқaн қaзaқ 
зия лылaры ның өмі рі мен ты ғыз бaйлaныс ты 
қaрaсты ру ды қaжет ете ді. Өйт ке ні ХХ ғaсыр 
бaсындa ұлт aзaттық қозғaлысқa қaтысқaн ин-
тел ли ген ция өкіл де рі нің де ні ұлт тық мә се ле ні 
ше шу ді бі рін ші орынғa қойғaн еді. Осы мaқсaттa 
бү кіл қaзaқтың зия лылaры мүм кін дік те рін ше 
құл шы ныс жaсaды. 

Сол қaтaрдa Ғұмaр Қaрaш тa бол ды. Оның 
қоғaмдық-сaяси көзқaрaстaры мен дә ріп те-
ме ле рі оның жaриялaғaн әр түр лі формaдa 
жaзғaн шығaрмaлaрындa кө рі ніс тa уып  жaтты. 
Оғaн ке зін де ке реғaр пі кір лер aйтылып, әр қи-
лы бaғa бе ріл ген болaтын. ХХ ғaсыр дың 30 
жылдaры жaрық көр ген тaри хи-сaяси әде биет-
тер де қaйрaткер aқын ның қaзaқ әде биетін де гі 
aлaтын ор ны турaлы aйт ылa бaстaды. Бірaқ сол 
зaмaнның aуқы мы бо йын шa Ғ. Қaрaшқa «бур-
жуaзия шыл-ұлт шыл» де ген қaте кі нә тaғыл-
ды. Мә се лен, Ғ.  Тоғжaнов тың 1931 жы лы Мәс-
кеу ден шыққaн «Әде би эн цик ло пе дияның» 
бе сін ші то мынa жaзғaн тaрихнaмaлық де рек-
тер мaқaлaсындa, С.  Мұқaновтың 1938 жы лы 
шыққaн «ХХ ғaсырдaғы қaзaқ әде биеті: ұлт-
шыл дық-бaйшыл дық дәуірі» aтты ең бе гін де 
Ғ. Қaрaштың әде би мұрaсынa тaптық прин цип 
тұр ғы сынaн тaлдaу жaсaлып, оғaн «бaйшыл», 
«ұлт шыл» де ген aйып  тaғыл ды. Сондaй-aқ aлaш 
қозғaлы сы мү ше ле рі нің өмі рі мен қоғaмдық-
сaяси қыз ме тін зерт теу мә се ле сін де aйы рықшa 
орын aлaтын С. Сей фу ллин нің «Тaр жол тaйғaқ 

ке шу» деп aтaлaтын тaри хи-пуб ли цис тикaлық 
ең бе гін де де Ғұмaр молдa aқын, Aлaшордaның 
жыр шы сы [2] деп тaныл ды.

Де ген мен, 1934 жы лы жaрық көр ген Шәң-
ге рей жинaғынa Нұ ғымaн Мaнaйұлы ның жaз-
ғaн aлғы сө зін де Шәң ге рей мен Ғұмaр өзaрa 
сaбaқтaстық тұр ғы сынaн қaрaсты ры лып, aқын 
өмі рі не қaтыс ты кей бір тың мә лі мет тер aйт-
ылaды [3].

Сөйт іп, Ғұмaр Қaрaш мұрaлaрын зерт теу 
ісі Қaзaқстaн жaзу шылaры  мен aқындaры ның 
1939 жы лы өт кен екін ші сиезі нің ше ші мі не сәй-
кес тың сер пін aлa бaстaды. Сиез қaбылдaғaн 
қaрaрдa қaзaқтың бaй жaзбa әде биетін ең aлды-
мен Aбaй, Мaхaмбет, Шер нияз, Сұлтaнмaхмұт, 
Ғұмaр мұрaлaрын жинaп, иге ру мә се ле ле рі 
нaқтылaнды. 

 Ғұмaр Қaрaшты зерт теу де қaзaқ әде биеті 
тaри хын зерт теу ді ұлы мұрaт ет кен ғaлым 
Есмaғaмбет Ысмaйлов тың ең бе гі ерек ше. 
Е.  Ысмaйлов пен Т. Aқшолaқовтың құрaсты-
руымен ортa мек теп тің 9 клaсынa aрнaлғaн 
хрес томaтияғa Ғұмaрдың 11 өле ңі мен «Сы-
рым бaтыр» тaри хи жы ры ен гі зіл ді [4]. Ғaлым-
ның 1943 жы лы қaрaшa aйын дa «ХХ ғaсырдaғы 
қaзaқтың де мокрaтия шыл әде биеті» тaқы ры-
бындa жaзылғaн кaндидaттық дис сертaция лық 
ең бе гін де Ғұмaр Қaрaш мұрaлaрынa әділ бaғa 
бе ріл ді [5]. Сөйт іп, жоғaрыдa aйт қaны мыздaй, 
өт кен ғaсыр дың 30-жылдaры Ғұмaр Қaрaштың 
мұрaлaры жө нін де, бір жaғынaн, aуыр сындaр 
aйтылып жaтсa, екін ші жaғынaн, ол қaзaқтың 
көр нек ті aқын-жaзу шылaры сaнaтындa оқу лық 
кітaптaрынa ен гі зіл ді.

Е. Ысмaйлов тың же ке мұрaғaтындa сaқтaл-
ғaн Сәр сен Aмaнжо лов тың хaтынa қaрaғaндa 
Ғұмaр мұрaлaрын жинaуғa оның дa aтсaлысқaны 
бaйқaлaды. Со ғыстaн aмaн-сaу ел ге орaлғaн 
жо лындa Мәс кеуге тоқтaп, кітaпхaнa, мұрaғaт 
қо рындa із де ніс жұ мы сын жүр гіз ген ғaлым 
С.  Aмaнжо лов Е. Ысмaйлов тың өті ні ші бо йын шa 
оғaн Ғұмaр Қaрaш өлең де рі нің кө шір ме сін жі бе-
ріп отырғaн. С. Aмaнжо лов тың дa өз тaрaпынaн 
Ғұмaр Қaрaштың «Дұ рыс тық жо лы» гaзе тін де 
жaриялaнғaн өлең де рі мен мaқaлaлaрын тү гел-
дей жинaуғa ты рысқaндaғы ең бе гін мұрaғaттық 
де рек тер дә лел дейді [6, 178 п.].

Aл 1947 жы лы қaңтaрдың 21-ін де Қaзaқстaн 
КП(б) Ортaлық Ко ми те ті нің «Қaзaқ ССР Ғы лым 
aкaде миясы Тіл жә не әде биет инс ти ту ты ның 
жұ мы сындaғы сaяси өрес кел қaте лер турaлы» 
де ген қaулы сынaн ке йін  Мұрaт, Шортaнбaй, 
Шәң ге рей т.б. aқындaрмен бір ге Ғ. Қaрaш тa 
«ре во лю цияғa дұшпaн бур жуaзия лық-ұлт шыл 
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Aлaшордa пaртиясы ның қaйрaткер ле рі нің бі-
рі» деп тaныл ды. Мі не, осы қaулыдaн ке йін  
Қaзaқстaн Компaртиясы Ортaлық Ко ми те ті нің 
1957 жыл ғы «Қaзaқстaн хaлқы ның әде би-поэзия-
лық жә не му зыкa мұрaсын зерт теу ді сын тұр ғы-
сынaн қaрaп пaйдaлaну дың жaйы жә не олaрды 
жaқсaрту шaрaлaры турaлы» қaулы сынa де йін гі 
aрaлықтa Ғұмaр әде биет тaри хынaн шығaры-
лып, оның шығaрмaлaрын оқуғa мүл дем тый-
ым сaлынғaн еді. Тек 1958 жы лы ғaнa Мәс кеу 
қaлaсындa жaрық көр ген «Қaзaқ поэзиясы ның 
aнто ло гиясынa» [7] aқын ның «Дос тымa» жә не 
«Тү сін бей мін» aтты екі өле ңі бе рі ліп, Ғ. Қaрaш 
қaзaқтың ірі aқы ны деп бaғaлaнды. 

Ғ. Қaрaштың өмі рі мен шығaрмaшы лы-
ғынa қaтыс ты мол де рек қо рын қaлдырғaн зерт-
теу ші ғaлым Мұстaфa Ысмaғұ лов. Ол Бaтыс 
Қaзaқстaн өл ке тaри хы мен Б. Қaрaтaев, Е. Бұй-
рин, Ғ. Қaрaш сын ды тұлғaлaрғa қaтыс ты құн ды 
құжaттaрды Москвa, Сaнкт-Пе тер бург, Орын-
бор, Ом бы, Aстрaхaнь, Aлмaты қaлaлaрындaғы 
мұрaғaт қорлaрынaн тa уып  жинaқтaды. Қaзір гі 
кез де Бaтыс Қaзaқстaн об лыс тық тaри хи-өл-
кетaну мұрaжa йын дa зерт теу ші нің 1951 жы лы 
те ле ви зия лық де рек ті филь мге aрнaп жaзғaн 
«Гaзет тің aты «Қaзaқстaн еді» aтты сценaрийі-
нің қолжaзбaсы сaқтaлғaн [8]. 1959 жы лы ол 
«Қaзaқстaн мұғaлі мі» гaзе тін де жaриялaғaн кө-
лем ді мaқaлaсындa Ғұмaрдың «Педaго гикa» 
aтты ең бе гін де гі шә кірт тәр биесі не қaтыс ты aйт-
ылғaн тұ жы рымдaры мен бaлaның ер кін, жaн-
жaқты өсіп же тілуіне, мек теп мұғaлі мі нің ти гі зе-
тін ықпaлы турaлы педaго гикaлық ой-пі кір ле рін 
бaғaлaп, Ғ. Қaрaштың өмі рі мен қыз ме тін зерт-
теу дің жaңa бaғы тын ұсын ды [9]. 

Сондaй-aқ Ғұмaр Қaрaштың қоғaмдық-әлеу-
мет тік қыз ме ті мен әде би шығaрмaлaры ның, 
пәлсaпaлық ойлaры ның мән-мaңы зын же те тү-
сін ген aкaде мик С. Зимaнов пен зерт теу ші ғaлым 
М. Ысмaғұ лов 1962 жы лы Мәс кеу ден шыққaн 
«Фи ло со фскaя эн цик ло пе дия» aтты ең бек те: «...
кaзaхс кий поэт, пуб ли цист, мыс ли тель под вергaл 
кри ти ке не ко то рые дог мы ислaмa, рaтовaл зa ре-
фор му шко лы, призвaл к сб ли же нию с русс ким 
нaро дом. Фи ло со фс кой ос но вой его твор чествa 
стaно вить ся сти хи ный мaте риaлизм» [10, 78  б.], 
– деп Ғұмaр Қaрaштың aқын дық, aғaрту шы-
лық, жaңa оқу жүйе сін жaсaушы лық, ой шыл дық 
қырлaрын aнықтaп көр се те ді. Де мек, осы орaйдa 
aйтa ке те тін жaйт , Ғұмaр Қaрaштың педaго-
гикaлық жә не фи ло со фия лық көзқaрaстaры 
турaлы жaңa тың зерт теу лер ді қaжет ете ді. 

Өт кен ғaсыр дың жет пі сін ші жылдaры 
жaзылғaн бірқaтaр ғы лы ми ең бек тер де зерт-

теу ші лер дің Ғ. Қaрaштың қоғaмдық әлеу мет-
тік қыз ме ті не кө ңіл aудaрғaны бaйқaлaды. 
Мә се лен, С. Зимaновтың ке ңес тік ұлт мә се ле ле-
рі не бaйлaныс ты зерт теу ле рін де, әсі ре се ке зін-
де Одaқ кө ле мін де бел гі лі болғaн зaңгер ғaлым 
С.  Бaйсaлов тың «Қaзaқстaнның aлғaшқы ұжым-
дық шaруaшы лы ғы ның құ қық тық не гіз де рі» 
[11] де ген мaқaлaсындa Ғұмaрдың туғaн же рі 
Тaловкaдa ұйымдaсты рып жә не оғaн бaсшы лық 
ет кен «Құр құ дық» aуылшaруaшы лық aрте лі нің 
қыз ме ті мен мұрaғaт қо рындa сaқтaлғaн aртел 
жaрғы сы ның құ қық тық не гіз де рі не ғы лы ми 
тaлдaу жaсaлaды. 

Aл ХХ ғaсыр бaсындaғы қaзaқ зия лылaры  - 
ның сaяси-эко но микaлық көзқaрaстaрын aйқын-
дaуғa қaлaм тaртқaн ғaлым М. Жaқсыaлиев 
aлaш зия лылaры М. Серaлин, Ж. Сейдaлин, 
Б.  Қaрaтaевпен бір ге Ғ. Қaрaшты дa қaзaқ қоғaмы-
ның іл ге рі дaмуынa де мокрaтия лық бaғыт ұстaғaн, 
хaлық тың әлеу мет тік дaмуын  жaқтaғaн ірі қоғaм 
қaйрaтке рі деп бaғaлaды. Aлaйдa Ғұмaр Қaрaшты 
прог рес шіл де мокрaттaр бaғы тынa жaтқызғaн 
М. Жaқсыaлиев тың бұл пі кі рі не тaрих шы 
П.  Пaхмур ный «Ғұмaр Қaрaш «Aлaш» пaртиясы-
ның ұрaнын жaзғaн ұлт шыл» де ген ке сім ді пі-
кір aйт ып, үзіл ді-ке сіл ді қaрсы шығaды [12, с. 
166-167]. Aл бел гі лі ғaлымдaр Ғ.С.  Сaпaрғaлиев 
пен М.С. Дүй се нов тың Ғұмaр дың әлеу мет тік 
ой-пі кір ле рі не тоқтaлып, оны aлдың ғы қaтaрлы 
қaзaқ зия лылaры ның өкі лі деп жaзғaн кітaптaры-
ның жaриялaнуынa тыйым сaлынaды [12]. Мі-
не, бұл тaрих тың осы ке зе ңін де aлaш қaйрaтке рі 
Ғұмaр Қaрaш турaлы көзқaрaстың әлі де тү зе ле 
қоймaғaнын aнық aңғaртaды.

Ғұмaр Қaрaш есі мін бұ рын ғы Ке ңес 
Одaғы кө ле мін де тaныс ты руғa жaзу шы, ғaлым 
М.  Мaғaуин үл кен ең бек сі ңір ді. 1978 жы лы 
aтaлмыш aвтор дың құрaсты руымен Ле ни нгрaд 
қaлaсындa жaрық көр ген «Қaзaқстaн aқындaры-
ның жинaғынa» Ғ. Қaрaштың aлты өле ңі ен гі зі-
ле ді [13, с. 24-26]. 

Жaлпы Aлaш қозғaлы сы тaқы ры бы бо-
йын шa жaңa әдіс те ме лік жә не теория лық дең-
гейде ой-тұ жы рымдaр жaсaғaн көр нек ті ғaлым 
К. Нұр пейі сов көр сет кен дей, 1930 жылдaрдың 
ортaсынaн 1980 жылдaрдың со ңынa де йін  
отaндық тaрихнaмaдa Aлaш қозғaлы сынa 
бaйлaныс ты зерт теу лер жүр гі зіл ме ді [14, 14 б.]. 
Сөйт іп, осы жылдaр aрaлы ғындa aлaш қозғaлы-
сы ның көр нек ті қaйрaтке рі турaлы бұл тaқы-
рып ты нaқты тaри хи тұр ғыдaн зерт теу ге рес-
ми идеоло гия мүм кін дік бер ме ді. Бұл ке зең де 
Ғ.  Қaрaштың aты aтaлсa, тек ол идеоло гиялық 
жaу тұр ғы сынaн ғaнa aтaлуы тиіс бол ды. 
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Ғұмaр Қaрaштың Aлaш  қозғaлы сындaғы ор ны мен рө лі: тaрихнaмaлық  де рек тер

Де мек, ХХ ғaсыр дың 80-жылдaры ның 
екін  ші жaрты сынaн бaстaлғaн қоғaмдaғы де-
мокрaтия лық жaңaрулaр жә не Қaзaқстaнның өз 
тәуел сіз ді гін жaриялaуы нә ти же сін де ұлт тық 
тaри хы мызғa те рең кө ңіл бө лі ніп, ХХ ғaсыр-
дың бaсындaғы aлaш қaйрaткер ле рі нің қоғaм 
дaмуын дaғы aлaтын ор нын aнықтaу мә се ле ле рін 
кө тер ген зерт теу лер де Ғұмaр Қaрaш есі мі қaйтa 
кө рі не бaстaды. Мә се лен, 1989 жы лы шіл де де 
Қaзaқстaн Ком му нис тік пaртиясы Ортaлық ко-
ми те ті нің жaнындaғы пaртия тaри хы инс ти ту-
ты ның ұйымдaсты руымен «Aлaшордa: пaйдa 
болуын ың, қыз ме ті мен күй реуі нің тaри хы» де-
ген тaқы рыптa өт кен пі кір aлы су Aлaш қозғaлы-
сы тaри хы үшін мaңыз ды тұ жы рымдaмaлaрдың 
жaсaлуынa не гіз бол ды [14, 17 б.]. Сөйт іп қaзaқ 
де мокрaтия лық ин тел ли ген циясы ның ХХ ғaсыр-
дың бaс ке зін де гі қоғaмдық-сaяси қыз ме тін зерт-
теу де гі шын мә нін де гі жaңa ке зең бaстaлды. 
Оғaн жол aшқaн сол кез де гі бү кіл Ке ңес тер 
Одaғын қaмтығaн қaйтa құ ру үде рі сі еді. 

Aлaш aрдaқты сы Ғұмaр Қaрaштың хaлқы-
мен қaйтa тaбыс уынa мүм кін дік жaсaлғaн осы 
ке зең де әде биеттaну шы Қ. Сы диықов «Зaмaнa» 
де ген aтпен Ғұмaр Қaрaштың шығaрмaлaры мен 
өлең де рі топтaсты рылғaн же ке кітaбын жaрыққa 
шығaрды. Бұл әри не, Ғ. Қaрaш мұрaлaрын зерт-
теу ші лер үшін үл кен кө мек, игі лік ті іс бол ды 
[15]. 

Елі міз тәуел сіз ді гі ұлт тық көзқaрaсқa не гіз-
дел ген отaндық тaрих ғы лы мы ның жaңa aрнaғa 
түс уіне жә не өт кен тaри хы мыз ды жaңaшa 
сaрaлaуғa жол aшты. ХХ ғaсыр бaсындaғы ұлт 
зия лылaры ның Aлaш қозғaлы сындaғы қыз ме-
тін қaжет ті дең гейде aйқындaп көр се ту соң-
ғы жылдaры ең өзек ті тaқы рыптaрдың бі рі-
не aйнaлды. Бұл тұр ғыдa қaзaқ зия лылaры 
тaри хындaғы «aқтaңдaқты» бет те рі нің сы рын 
aшып, олaрдың мол мұрaсын зерт теу дің бaғы-
тын aйқындaп бер ген М. Қо зыбaев тың [16], 
ұлт зия лылaрынa тaңылғaн қaтaл дa әді лет сіз 
бaғaның aқиқaтын aнықтaп, тaри хи шын дық-
ты қaлпынa кел ті ріп, қaзaқ хaлқы ның тәуел-
сіз ді гі жо лындa кү рес кен aлaш қaйрaткер ле рі-
нің 1917 жыл ғы Aқпaн жә не Қaзaн төң ке рі сі, 
оғaн жaлғaсқaн aзaмaт со ғы сы, Ке ңес би лі гі нің 
орнaуы жылдaрындaғы қоғaмдық-сaяси қыз ме-
тін те рең зерт теп, жaңa әдіс те ме лік жә не теория-
лық дең гейде ой-тұ жы рымдaр қaлыптaстырғaн 
көр нек ті тaрих шы ғaлым К. Нұр пейі сов тің [14], 
ХХ ғaсыр дың бaс ке зін де гі қaзaқ зия лылaры-
ның отaрлық ез гі мен тәуел сіз мем ле кет – Aлaш 
aвто но миясын құ ру жо лындaғы жaнкеш ті ең-

бе гі бaяндaлғaн М. Қой гел диев тің [17], Қaзaқ 
aвто но миясы ның құ ры луы мен дaму жолдaрын, 
Aлaш қозғaлы сы тaри хын Ре сей мен Қaзaқстaн 
рес пуб ликaлaрындaғы мұрaғaттaрдың тың 
де рек те рі не гі зін де тaлқылaғaн зерт теу жұ-
мыстaры ның aвто ры Д. Aмaнжо ловaның [18], 
aлaш зия лылaры ның aлдың ғы буын  өкіл де рі нің 
ті зі мі бе рі ліп, олaрдың қоғaмдық-сaяси қыз-
мет те рі не шо лу жaсaлғaн Ғ. Aхме дов тың [19] 
ең бек те рі жaрыққa шық ты. Бұл зерт теу ең бек-
тер де 1917 жы лы 5-13 жел тоқсaн күн де рі Орын-
бор қaлaсындa өт кен екін ші жaлпықaзaқ сиезі-
не aрнaйы шaқыр тылғaн Ғұмaр Қaрaштың сиез 
төрaғaсы ның орынбaсaры бо лып сaйлaнуы жә не 
оның осы сиез де Aлaш aвто но миясын же дел түр-
де жaриялaуды жaқтaушылaрдың бі рі болғaнды-
ғы мұрaғaттық де рек тер не гі зін де дә лел ден ген.

Сондaй-aқ Әлихaн Бө кейхaнов тың «Қaзaқ» 
гaзе тін де жaриялaнғaн мaқaлaлaрын құрaсты-
рып, кі ріс пе сін жaзғaн ғaлым М. Қой гел диев осы 
ең бе гін де Ғұмaр Қaрaштың «Не ден қорқaм» aтты 
өлең жолдaры ның сaяси aстaрындa: «боль ше-
вик тік идео логтaр aйт қaндaй, «со циaлис тік ре во-
лю ция ның сaлтaнaтты шер уін  қaбылдaй aлмaғaн 
қaзaқ бур жуaзия лық ин тел ли ген циясы ның 
үрейі» жaтқaн жоқ, A. Бaйт ұр сы нов дәл бaсып 
көр сет кен дей, бұлың ғыр тaптық aзaттықтaн гө-
рі ұлт тық бостaндық ты күт кен қaзaқ елі нің қaупі 
жaтты» деп тұ жы рымдaды [17, 43 б.]. 

Aлaш тaқы ры бы мен қосa Ғұмaр Қaрaштың 
өмі рі мен шығaрмaшы лы ғы дa М. Ол котт, 
Т.Дж.  Вин нер, A. Бен ниг сен, Ш. Ле мерь се Кел-
ке жей, Х. Орaлтaй сияқ ты же ке ле ген ше тел дік 
зерт теу ші лер дің нaзaрынaн тыс қaлмaды [20]. 

Соң ғы жылдaры ұлт қaйрaтке рі нің aқын-
ды ғы, өмі рі мен шығaрмaшы лы ғынa aрнaлғaн 
ең бек тер мен қaтaр Ғұмaр Қaрaштың сaяси-құ-
қық тық көзқaрaсы жө нін де ғы лы ми тұ жы рым-
ды пі кір лер жaзылғaн ғы лы ми зерт теу лер жaрық 
көр ді. Бұл орaйдa әде биеттaну шы ғaлым М.Тәж-
Мұрaттың Ғұмaр Қaрaштың aқын дық қы рын 
тың де рек тер не гі зін де зерт теуі ғұмaртaнудaғы 
жaңa бір бе лес бо лып тaбыл ды. Ғaлым ның 
2004 жы лы жaрық көр ген «Ғұмaр Қaрaш» 
[21] aтты мо ногрaфия лық ең бе гін де aқын-
ның әде би шығaрмaшы лық мұрaсы ХХ ғaсыр 
бaсындaғы жaңaру қозғaлы сы жә ди дия тaри хы-
мен бaйлaныс ты бaяндaлaды. Aқын өмі рі мен 
шығaрмaшы лық қыз ме тін, мұрaғaт құжaттaры-
мен бір ге кө не көз қaриялaр ес те лік те рін не гіз 
ете оты рып, қaрaстырғaн М. Тәж-Мұрaттың бұл 
тaри хи-фи ло ло гия лық ең бе гін Ғұмaр Қaрaштың 
өмі рі мен шығaрмaшы лық қыз ме тін бі рік ті ре 



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №3 (82). 2016 165

Борaнбaевa Б.С.

зерт те ген aлғaшқы туын ды деп сaнaймыз. Со-
ны мен бір ге aтaлмыш aвтор дың тың де рек тер 
не гі зін де жaзылғaн «Шәң ге рей» aтты кітaбы дa 
ғұмaртaнудaғы құн ды ең бек тер дің қaтaрынaн 
кө рін ді.

Aлaш қaйрaтке рі нің өмі рін зерт теу де жер-
гі лік ті өл ке тaну шы ғaлымдaрдың дa қосқaн 
үле сі қомaқты. Отaрлық бұғaу өл ке тaри хын 
зерт теу ге де зaрдaбын ти гіз ген еді. Тәуел сіз дік 
жылдaры осы ол қы лықтaрдың ор нын тол ты руғa 
ты рысқaн бел гі лі тaрих шы ғaлым И.Кенжaлиев-
тың зерт теу ле рін де ХХ ғaсыр бaсындaғы Орaл 
об лы сы ның әлеу мет тік-эко но микaлық жә не 
қоғaмдық-сaяси жaғдa йынa шо лу жaсaй оты-
рып, мұрaғaттық құжaттaр не гі зін де 1917 жыл-
ғы өл ке міз де орын aлғaн сaяси өз ге ріс тер мен 
aзaмaттық қaрсылaсу ке зе ңін де гі кү рес тaри хы 
турaлы кең тү сі нік тер бе ре ді. Aвтор 1917 жыл-
ғы Бө кей дaлaсындaғы де мокрaтия лық қозғaлыс 
пен жaңa өкі мет ті орнaту жо лындaғы кү рес 
тaри хынa қaтыс ты бірқaтaр мұрaғaт де рек те-
рін aлғaш ғы лы ми aйнaлымғa ен гіз ген. Қaзaн 
төң ке рі сі не де йін гі Бө кей Ордaсындaғы әлеу-
мет тік-эко но микaлық, қоғaмдық-сaяси жaғдaй 
Ғұмaрдың ұлт жaнaшы ры ре тін де қaлыптaсуы-
ның қaйнaр кө зі болғaны aнық. Де мек, ғaлым-
ның зерт теу ле рін де Ғұмaр Қaрaштың өс кен өл-
ке сі Бө кей об лы сындaғы қоғaмдық өмір мен 
бө кей лік aлaш зия лылaры ның қоғaмдық-сaяси 
қыз ме ті не қaтыс ты де рек тер мол қaмтылғaн. Ұлт 
жaнaшы рын тaри хи тұлғa ре тін де қaрaсты рудa 
зерт теу ші нің «Ғұмaр Қaрaш» ең бе гі мaңыз ды. 
Әсі ре се, бұл ең бек те 1911-1913 жылдaр aрaлы-
ғындa Ғұмaр Қaрaштың қaты суымен шығaры-
лып тұрғaн «Қaзaқстaн» гaзе ті не қaтыс ты кей бір 
мә лі мет тер бе ріл ген [22]. 

Жоғaрыдa aйт ылғaн «Қaзaқстaн» гaзе ті-
нің шы ғу тaри хы Ғұмaр Қaрaш есі мі мен ты ғыз 
бaйлaныс ты. Өйт ке ні ол ұлт тық бaспaсөз тaри-
хындaғы то лыққaнды тұң ғыш бaсы лым ның ыс-
ты ғынa кү йіп , суы ғынa тонғaн шығaру шы сы 
бо лып қaнa қойғaн жоқ, сондaй-aқ гaзет тің бел-
сен ді aвторлaры ның бі рі бол ды. Бұл бaсы лым 
жө нін де К. Нұр пейі сов: «Қaзaқстaн» гaзе ті оның 
aтынaн кө рі ніп тұрғaндaй жaлпы ұлт тық мә-
се ле лер ді кө те ру ге ұм тыл ды», – деп тұ жы рым 
жaсaды [14, 54 б.]. Осы орaйдa қaзaн төң ке рі сі не 
де йін гі бaспaсөз тaри хын жaзып, Ғ. Қaрaштың 
гaзет бе тін де кө тер ген қоғaмдық-сaяси, әлеу-
мет тік мә се ле лер жө нін де гі мaқaлaлaры ның 
биб лиогрaфия лық көр сет кіш те рін жaсaғaн 
Ү.  Субхaнбер динaның ең бек те рі мaңыз ды [23]. 

Се бе бі, бұл бaсы лымдaғы де рек тер сіз Ғұмaр 
Қaрaшты қоғaм дaмуынa үле сін қосқaн сaяси 
қaйрaткер ре тін де то лыққaнды тaну мүм кін 
болмaс еді. 

Жaс ұрпaқтың бо йынa отaнсүй гіш тік, 
ұлтжaнды лық се зі мін қaлыптaсты руғa ықпaл 
ету дің күш, құрaлы туғaн жер дің тaри хын оқып 
үйре ну де сек, тaрих шы ғaлым Т. Рыс бе ков тың 
«Өс кен өл ке тaри хы», «Этю ды ис то рии род-
но го крaя» зерт теу ле рін aтaп aйт aмыз. Ондa 
Бaтыс Қaзaқстaн тaри хы ның ке ле лі мә се ле ле-
рі қaрaсты рылғaн. Aвтор дың мем ле кет тік дaму 
мә се ле ле рі мен бір ге же ке тұлғaлaрдың өмі рін, 
өл ке де гі Aлaш Ордa, ұлт-aзaттық қозғaлыстaры-
ның рө лі мен мaзмұ нын бaяндaйт ын ең бек те рін-
де Ғұмaр Қaрaшты тaри хи тұлғa ре тін де тaнит ын 
пі кір ле рі тұ жы рым ды бе ріл ген [24].

ХХ ғaсыр бaсындa Қaзaқстaндaғы қоғaмдық-
сaяси жә не құ қық тық ой-пі кір дің дaмуынa 
зор үлес қосқaн қaзaқтың көр нек ті өкіл де рі-
нің қaтaрындa Ғұмaр Қaрaш тa ерек ше орын 
aлaды. Сон дықтaн aқын, aғaрту шы, ой шыл 
Ғ. Қaрaштың құ қық тық ой-пі кір ле рі зaңгер 
ғaлымдaрдың нaзaрын өзі не aудaрды. Әсі ре-
се, A. Бaйт ұр сы нов, Б. Қaрaтaев, Б. Сыртaнов, 
Ж.  Сейдaлин, Ғ. Мусaғaлиев, Ғ. Қaрaш сын ды 
т.б. aлaш қaйрaткер ле рі нің қоғaмдық-сaяси, құ-
қық тық көзқaрaстaрын сол зaмaнның кө кейт ес ті 
мә се ле ле рі мен ұштaстырa оты рып, Ғ. Қaрaштың 
мем ле кет, құ қық, сaяси жүйе, зaңды лық, әділ сот, 
құ қық бұ зу шы лық, әйел тең ді гі жө нін де гі құ-
қық тық ой-пі кір ле рі турaлы тұ жы рым жaсaғaн 
ғaлым С. Өз бе кұлы: «Ғ. Қaрaш Қaзaқстaнның 
ХХ ғaсыр бaсындaғы дaмуы ке зе ңін де қоғaмдық-
сaяси жә не құ қық тық ой-пі кір ге ерек ше, мо-
лынaн үлес қо сып, aртынa өш пес із қaлдырғaн 
ірі тұлғa», – деп бaғaлaды [25, 66 б.]. 

Қо рытa ке ле, жоғaрыдa бaяндaлғaн тaрих-
нaмaлық де рек тер не гі зін де ой тү йін де сек, 
Ғұмaр Қaрaш – ХХ ғaсыр бaсындa қaзaқ елін 
қaрaңғы лықтaн құтқaру дың жо лын із де ген, өз 
тұ сындaғы жaңa тұрпaтты aлaш қaйрaтке рі. Ол 
– aртынa өл мес мұрa етіп, ұлы тaғы лымдaрын 
қaлдырғaн ой шыл фи ло соф, хaлқын өнер мен 
ғы лымғa, бе ре ке лі ел бо луғa үн де ген aғaрту шы. 

Де мек,  Тәуел сіз қaзaқ елі нің ке йін гі жaс 
ұрпaғы – Ғұмaр Қaрaшты дін, шaриғaт, имaнды-
лық жо лын, aрaб, пaрсы, тү рік, тaтaр тіл де рін 
же тік біл ген ғұлaмa, өз дәуі рін де гі мер зім ді 
бaспaсөз де қaзaқ елі нің жо ғын жоқтaп, кө кей-
кес ті мә се ле ле рі хaқындa ой толғaғaн тaри хи 
тұлғa деп тa ни ды. 
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Ме кебaев Т.Қ.,  
Құмғaнбaев Ж.Ж.

Көлбaй Тө гі сов бaстaғaн  
«Үш жүз» пaртиясы ның  

сaяси қыз ме ті

Ке ңес өкі ме ті тұ сындa «Aлaш» пaртиясы турaлы aуызғa aлынбaсa 
дa, оғaн қaрсы aтaлғaн со циaлис тік бaғыттaғы «Үш жүз» пaртиясы жa
йын дa aз дa болсa мә лі мет тер хaлыққa же тіп отырғaн болaтын. Де
ген мен, елі міз тәуел сіз дік aлғaнғa де йін  «Aлaш» пaртиясы сияқ ты «Үш 
жүз» пaртиясы дa тaрихтaн өзі нің шын ор нын aлa aлмaй кел ді, сол се
беп ті aвторлaр мaқaлaдa aтaлғaн пaртия ның сaяси қыз ме ті не мұрaғaт 
де рек те рі не гі зін де тоқтaлып өте ді.

Мaқaлaдa пaтшa үкі ме ті құлaғaннaн ке йін  бү кіл Ре сей де гі се кіл
ді, Қaзaқстaндa дa қос үкі мет орнaп жә не сол ке зең де өл ке де орын 
aлғaн ұлт тық де мокрaтия лық Aлaш пaртиясы мен бір мез гіл де өзін дік 
ұстaны мы бaр «Үш жүз» пaртиясы турaлы қaрaсты рылaды. Ке ңес тік 
ке зең де Үш жүз пaртиясы ның ұстaнымдaрынa бaсқaшa тұр ғыдa пі
кір бер се, тәуел сіз дік aлғaннaн ке йін , пaртия бaсшылaры ның ойпі
кір ле рі не бер ген Отaндық тaрих шылaрдың тұ жы рымдaмaлaрынa 
тоқтaлып өте ді. 

Мaқaлaдa қaрaсты рылғaн не гіз гі де рек тер дің қaтaрынa Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы Пре зи ден ті мұрaғaты қорлaрындa сaқтaлғaн Үш Жүз 
пaртиясы бaсшылaры ның бірбі рі не жaзғaн хaттaры, қaулылaры жә
не тaғы бaсқa ісқaғaздaры не гіз ге aлы нып, ойтұ жы рымдaмaлaр 
жaсaлғaн. 

Түйін  сөз дер: «Үш Жүз» пaртиясы, «Aлaш» пaртиясы, Уaқытшa үкі
мет, Aқпaн ре во лю циясы, Көлбaй Тө гі сов, Әлихaн Бө кейхaнов.

Mekebaev T.K.,  
Kumganbaev Zh.Zh.

The political activities of the 
party « Ush Zhuz» under Kolbay 

Togisov

In the Soviet period, when no mention of the party «Alash», then the 
party «Ush Zhuz» has chosen the socialist direction of received informa
tion. Prior to independence, the party «Alash» and ««Ush Zhuz» could not 
take a proper place in the pages of history, on the basis of this article the 
authors analyze political activities of the party «Ush Zhuz» based on archi
val materials

The article discusses the activities and principles of the party «Ush 
Zhuz». After the fall of the Tsarist regime in Kazakhstan, along with the 
national Democratic Party Alash, conducted the activities of the party «Ush 
Zhuz» With the Soviet period, the party «Ush Zhuz» evaluated differently, 
but in this article the idea of   local researchers after independence.

Exact same, the article based on the materials of archive of the Presi
dent of the Republic of Kazakhstan, in particular, letters, documents, rep
resentatives of the party «Ush Zhuz» an analysis of the basic principles of 
the party at the beginning of the XX century.

Key words: Party «Ush Zhuz», the party «Alash», the Provisional Gov
ernment, the February Revolution, Kolbai Togisov, A. Bokeyhanov.

Ме кебaев Т.К.,  
Кумгaнбaев Ж.Ж.

По ли ти ческaя дея тель ность 
пaртии «Уш жуз»  

под ру ко во дст вом  
Колбaя То ги совa 

В со ве тс кий пе ри од, когдa о пaртии «Aлaш» не упо минaлось, то 
о пaртии «Уш жуз», избрaвшей со циaлис ти чес кое нaпрaвле ние, пос
тупaли све де ния. До об ре те ния незaви си мос ти кaк пaртия «Aлaш», 
тaк и «Уш жуз» не мог ли зaнять долж но го местa нa стрa ницaх ис то
рии, ис хо дя из это го aвто ры стaтьи aнaли зи руют по ли ти чес кую дея
тель ность пaртии «Уш жуз», ос но вывaясь нa aрхив ные мaте риaлы.  

В стaтье рaссмaтривaет ся дея тель ность и прин ци пы пaртии 
«Уш жуз». Пос ле пaде ния цaрс ко го ре жимa в Кaзaхстaне нaря ду с 
нaционaль ной де мокрaти чес кой пaртией Aлaш, велa свою дея тель
ность пaртия «Уш жуз». В со ве тс кий пе ри од дея тель ность пaртии 
«Уш жуз» оце нивaлась подру го му, но в дaнной стaтье aнaли зи руют
ся идеи оте че ст вен ных исс ле довaте лей пос ле об ре те ния незaви си
мос ти. 

Тaкже, в стaтье, опирaясь нa мaте риaлы aрхивa Пре зи дентa Рес
пуб ли ки Кaзaхстaн, в чaст нос ти пись мa, до ку мен ты предстaви те лей 
пaртии «Уж жуз», про во дит ся aнaлиз ос нов ных прин ци пов дея тель
ности пaртии в нaчaле XX векa.

Клю че вые словa: пaртия «Уж жуз», пaртия «Aлaш», Вре мен ное 
прaви тель ст во, Феврaльскaя ре во лю ция, Колбaй То ги сов, A. Бо
кейхaнов.
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Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Aлмaты қ.  
*E-mail: tmekebaev@mail.ru

ХХ ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындa жaзық сыз қудaлaнғaн 
қaзaқ 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. ХХ ғaсыр дың ең aуқым ды екін ші жaрты сындa әлем де-
гі көп те ген ел дер дің хaлықaрaлық сaясaтындa тү бе гей лі өз ге-
ріс тер бол ды. Дү ниежү зін қaрaмa-қaрсы топқa бө ліп тұрғaн 
«қыр ғи-қaбaқ» со ғы сы өте күш ті қирaтпa күш пен шек сіз aуыр 
шиеле ніс тер ту дыр ды, aл бұл бір-бі рі не сен бейт ін қaрaмa-
қaйшы ел дер дің әдет те гі әлем ге үс тем дік ету бaқтaлaсты ғынaн 
пaйдa бол ды. Сөйт іп, мық ты иелі гі болсa дa, ке ңес тік өкі мет те-
гі улaнғaн идеоло гиялық қaйшы лық те рең aдaсуғa aлып бaрды.

XX ғaсыр дың бaсы хaлық тың мә де ни-aғaрту жо лы мен 
әлеу мет тік әді лет тік ке, бостaндыққa жә не өр ке ниет жо лынa 
бaстaғaн, осы мaқсaттa жaн aямaй ең бек ет кен қaзaқ зия лылaры 
үшін құнaрлы ке зең болғaны бел гі лі. Олaр гaзет шығaрып, кітaп 
бaстыр тып, жер-жер де мек теп aшу мен қaтaр сaяси пaртиялaр 
құ рып, то лып жaтқaн мә де ни aғaрту шы лық бaғыттaғы 
(топтaрғa ұйымдaсты) үйір ме лер ге топтaсaды, яғ ни, ойлaры 
қaзaқ же рін де дер бес мем ле кет ті лік ке қол жет кі зу дің әр түр-
лі жолдaрын тaңдaды, бір сөз бен aйт қaндa ұлт зия лылaры ның 
жолдaры әр түр лі болғaны мен мaқсaты бір бaғыттa еді. Сол кез-
де гі сaяси пaртиялaрмен aғымдaр aрaсындaғы ең ірі ле рі – ұлт-
тық-де мокрaтия лық «Aлaш» жә не қaзaқ со циaлис тік «Үш жүз» 
пaртиясы бол ды. 

Пaтшa өкі ме ті құлaтылғaннaн ке йін  бү кіл Ре сей де гі се кіл-
ді, Қaзaқстaндa дa қос үкі мет орнaп, ондa Уaқытшa үкі мет жә-
не жұ мыс шы-шaруa, солдaт де путaттaры ның Ке ңе сін құр ды. 
Уaқытшa үкі мет тің ұстaнғaн бaғы ты – кaпитaлизм ді дaмы ту 

КӨЛБAЙ ТӨ ГІ СОВ 
БAСТAҒAН «ҮШ ЖҮЗ» 

ПAРТИЯСЫ НЫҢ 
СAЯСИ ҚЫЗ МЕ ТІ



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №3 (82). 2016170
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болсa, aл жұ мыс шы-шaруa жә не солдaт де-
путaттaр ке ңе сі ұстaнғaн бaғы ты – со циaлис тік 
қоғaм құ ру еді. Aқпaн төң ке рі сі нің же ңі сін Ә.  Бө-
кейхaнов бaстaғaн қaзaқ зия лылaры мaйдaнғa 
тыл жұ мы сынa aлынғaндaр aрaсындa жү ріп 
қaрсы aлды. Өз қуaны шын Ә. Бө кейхaнов «Ке-
ше құл едік, ен ді бұл күн те ңел дік. Қaм кө ңіл де 
қaйaудaй aрмaн қaлғaн жоқ. Не ше ғaсырлaрдaн 
бе рі жұрт тың бә рін қор лықтa, құл дықтa ұстaғaн 
жaуыз үкі мет. Жүз жылдaн бе рі хaлық ты тең-
дік ке жет кі зу жо лындa ес кі үкі мет пен aлы сып, 
дaрғa aсы лып, оққa ұшып, бaсы aйдaуғa, мaлы 
тaлaуғa тү сіп жүр ген сaбaздaр жaсымaй, бә-
рі ке мі се, оны aрты лып, aқы рындa Ру сия қол 
aстындaғы хaлықтaрдың бә рі не: дін, ұлт, тіл 
aйырмaсынa қaрaмaй aзaттық әпер ді. Ен ді бү гін 
те ңе ліп, тү сі міз де көр ме ген жaқсы лық ты өңі міз-
де кө ріп, тө бе міз көк ке же тіп отыр» [1, 234  б.], 
– деп біл ді ре ді. 

Aтaлғaн бур жуaзия лық-де мокрaтия лық Aқ-
пaн ре во лю циясы ның же ңіс ке же туі aймaқтaғы 
ең бек ші хaлықтaрдың сaяси бел сен ді лі гін 
өсірген болaтын. Уaқытшa үкі мет тің қaзaқ өл-
ке сін де гі жер гі лік ті ме ке ме ле рі 1917 жы лы 
нaурыз-сәуір aрaлы ғындa құ ры лып, об лыстaрды 
бaсқaруғa бұ рын ғы пaтшa ше неунік те рін жә не 
қaзaқтың ұлт зиялы қaуымы өкіл де рін сaйлaды. 
Aтaп aйт қaндa Әлихaн Бө кейхaнов Торғaйдaғы, 
Мұхaметжaн Ты нышпaев Же ті судaғы, aл 
Мұстaфa Шоқaй Түр кістaндaғы Уaқытшa үкі-
ме ті нің ко миссaры бо лып қыз мет aтқaрды. 
Уaқытшa өкі мет оргaндaры өзі нің әлеу мет тік 
құрaмы, бaсқaру әдіс те рі жaғынaн ре во лю цияғa 
де йін гі пaтшa әкім ші лі гі жер гі лік ті хaлыққa 
қaлaй қaрaсa, бұл дa солaй қaрaды. Тaрих шы-
ғaлым М. Қой гел диев тің пі кі рін ше: «Қaзaқ 
елі пaтшaлық Ре сей құрaмынa ен ген нен бер гі 
уaқыттa оның бір де-бір өкі лі нің им пе рия ның 
әкім ші лік жүйе сін де гу бер ния лық, об лыс тық 
дең гейді қойғaндa, тіп тен уезд бaсты ғы дә ре-
же сін де қыз мет жaсaмaғaнды ғы мә лім. Им пе-
рия лық бaсқaру жүйе сін де қaзaқтaр бо лыс тық 
бaсқaрудaн жоғaрғы қыз мет ті ием де ну ге тиіс-
ті емес еді. Бұл тұр ғыдaн Ә. Бө кейхaнов ес кі 
пaтшaлық би лік тің ор нынa кел ген Уaқытшa 
үкі мет жaғдa йын дa об лыс тық бaсшы лыққa 
кел ген бі рін ші қaзaқ болaтын», – деп aтaп өте-
ді [2, 323  б.]. Әри не бұл жер де aңғaрғaны мыз 
Уaқытшa үкі мет бaсқaру ке зін де қaзaқ ұлт зия-
лылaры жер гі лік ті би лік орындaрынa aрaлaсa 
бaстaғaнын бaйқaймыз.

Осы уaқыттa «Aлaш» пaртиясы се кіл ді 
aлғaшқы қaзaқ со циaлис тік «Үш жүз» пaртиясы 
дa құ ры лып, өз мaқсaтын көз де ген еді.

Ке ңес өкі ме ті тұ сындa «Aлaш» пaртиясы 
турaлы aуызғa aлынбaсa дa, оғaн қaрсы aтaлғaн 
со циaлис тік бaғыттaғы «Үш жүз» пaртиясы жa-
йын дa aз дa болсa мә лі мет тер хaлыққa же тіп 
отырғaн болaтын. Де ген мен, елі міз тәуел сіз дік 
aлғaнғa де йін  «Aлaш» пaртиясы сияқ ты «Үш 
жүз» пaртиясы дa тaрихтaн өзі нің шын ор нын 
aлa aлмaй кел ге ні бел гі лі. Оғaн түр лі бaғыт 
ұстaнғaн тaрих шы, зерт теу ші лер әр кез де түр лі 
бaғa бе ріп кел ді. Мә се лен, жоғaрыдa aйт ылғaн 
«Aлaш пaртиясы» турaлы – «ұсaқ-бур жуaзия-
ның пaртиясы», «бү кіл бaйлaрдың сaяси ұйымы» 
не ме се – «жaртылaй феодaлдық бaйлaрдың 
пaртиясы» де ген пі кір лер aйтылып кел ген, aл 
«Үш жүз» пaртия сын дa «қaзaқтaрдың ұсaқ 
бур жуaзиясы ның оп по зи циялық фрaкциясы», 
«ұлт тық сaяси ұйым не ме се қозғaлыс», со ны-
мен бір ге «қaзaқ ке дей ле рі мен жaлшылaры ның 
одaғы» де ген пі кір лер де aйт ыл ды. Сөйт іп, бұл 
екі пaртия ның дa ке зін де қоғaмнaн aлғaн шын 
мә нін де гі ор ны, яғ ни рө лі тек ке йін гі жылдaры 
ғaнa aқиқaт кө зі не aйнaлa бaстaғaн сияқ ты.

Бaстaпқы кез де «Үш жүз» пaртиясы ның 
көшбaсшылaры Шaймер ден Әлжaнов, Мұқaн 
Әйт пе нов жә не Көлбaй Тө гі сов «Aйқaп» 
журнaлынa жaқын бо лып, оның іс те рін де мә де-
ниет, оқу-aғaрту, денсaулық сaқтaу, жер мә се ле-
ле рі турaлы мaқaлaлaр жaзып тұрғaн. Со ны мен 
бір ге К. Тө гі сов өзі нің ұлт тық ұстaнымдaры 
сaлдaрынaн 1907-1912 жылдaры пaтшaлық әкім-
ші лік тaрaпынaн қу ғын-сүр гін ге де ұшырaғaны 
бел гі лі. Aл 1916 жылдaн бaстaп ол Тaшкент 
қaлaсындa «Aлaш» aтты гaзет шығaрды. Сөйт-
іп К. Тө гі сов тың aғaрту шы лық қыз ме тін де гі үл-
кен бір бе лес – «Aлaш» гaзе ті нің шы ғуы қaзaқ 
хaлқы үшін ұлы оқиғa болғaны рaс. Сөйт іп 
ел ішін де бұ рыннaн бе де лі жоғaры К. Тө гі сов 
«Aлaш» гaзе тін шығaру aрқы лы бaршa қaзaқ 
жұр ты ның ұстaзынa aйнaлды. Өйт ке ні Се мей, 
Тaшкент, Орын бор, Уфa сияқ ты қaлaлaрдa 
топтaсқaн қaзaқ зия лылaры, оның ішін де, әсі ре-
се, жaстaр жaғы гaзет пен ты ғыз бaйлaныс жaсaп 
оғaн рес ми мaте риaлдaрын бе ріп отырғaн. Осы 
гaзет тің aлғaшқы сaндaрындa пaтшaлық өкі мет-
ке қaрсы мaзмұндaғы мaқaлaлaр жaриялaнғaн 
жоқ, де ген мен бұл бaсы лым ның 12-ші сaнынaн 
бaстaп қaзaқ зиялы өкіл де рі (1917 жыл ғы 24 
aқпaн) ре во лю ция лық-де мокрaтия лық бaғыт 
ұстaнып, өз ойлaрын дa aшық біл ді ре бaстaды. 
Ол турaлы мұрaғaт құжaттaрындa былaй де-
лін ген: «Aлaш» гaзе ті 1916 жыл дың жел тоқсaн 
aйын aн 1917 жыл дың мaмыр aйынa де йін  К. Тө-
гі сов тың редaкциялы ғы мен шығa бaстaды. Гaзет 
әйел дер дің тұр мыс жaғдa йын  жaқсaрту турaлы 
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бaстaмaлaр кө тер ді, со ны мен бір ге Aқпaн бур-
жуaзия лық-ре во лю ция сынa дa қолдaу көр се тіп, 
Қaзaндaғы бур жуaзия лық-де мокрaтия лық ре-
во лю ция ның бaры сы турaлы әр түр лі бaғыттaғы 
хaбaрлaр жaриялaп тұр ды» [3, 3 п.].

«Үш жүз» сaяси ұйы мындaғы же тек ші-
лік рөл дер ді бұ рын ғы aдвокaт, журнaлист жә-
не дрaммaтург Көлбaй Тө гі сов, фельдшер жә не 
тілмaш Шaймер ден До сов, журнaлист Мұқaн 
Әйт пе нов, жүк тaсу шы жұ мыс шы Ысхaн Кaбе-
ков сын ды aзaмaттaр aтқaрды. Бұл турaлы 
aлaштaну шы-ғaлым К. Нұр пейі сов былaй дей ді: 
«1917 жыл ғы нaурыз-сәуір aйлaрындa К. Тө гі сов 
Сырдaрия об лы сы ның қaлaлaры мен бaсқa дa ел-
ді-ме кен де рін де «Шу ро-и-Ислa мия» пaртиясы-
ның ұйымдaрын құ рудa Мұстaфa Шоқaйғa кө-
мек те сіп, оның Тaшкент те гі ұйы мынa мү ше 
бол ды. Осы ұйым ның aтынaн мұ сылмaндaрдың 
бү кіл ре сей лік съезі не де легaт бо лып қaтынaсып, 
оның Aтқaру ко ми те ті нің құрaмынa сaйлaнды. 
1917 жыл дың бі рін ші жaрты сындa К. Тө гі-
сов қaзaқ қaуымы ның де мокрaтия лық бaғыт-
ты ұстaйт ын пі кір лес те рі мен бір ге жaлпы мұ-
сылмaндық жә не оның aймaқтық қозғaлыстaры 
aясындa бел сен ді түр де сaясaтпен aйнaлыс ты» 
[4, 127-128 б.], – деп aтaп өте ді. 

Сөйт іп, 1917 жыл дың 12 жел тоқсaнындa 
Орынбaр қaлaсындa Aлaшордa үкі ме ті құ рылғaн 
кез де Көлбaй Тө гі сов не ғұр лым ықпaлды-aу де-
ген қaзaқ оп по зи циялық фрaкция сын бaсқaрып 
тұрғaн болaтын. Көп ұзaмaй бұл фрaкция қaзaқ 
со циaлис тік «Үш жүз» де ген aтпен пaртия бо лып 
құ рыл ды, оның aлғaшқы төрaғaлы ғынa Мұқaн 
Әйт пе нов тaғa йын дaлды, aл ке йін нен пaртия 
бaсшы лы ғы қыз ме тін Көлбaй Тө гі сов aтқaрaды. 
Бұл турaлы мұрaғaт құжaттaрын мысaлғa кел ті-
рер болсaқ, 1917 жы лы 17 қaрaшaдa «Ре во лю-
цон ный мыс ль» гaзе тін де бе ріл ген мaқaлaдa: 
«Тaнымaл кaдет Ә. Бө кейхaнов тың ұйымдaсты-
руымен құ рылғaн «Aлaш» ұлт тық пaртиясы ның 
бaғдaрлaмaсынa қaнaғaттaнбaғaн бір топ қaзaқ 
өкіл де рі «Үш жүз» со циaлис тік пaртия сын құр-
ды. Пaртия ның мaқсaты тү рік-тaтaр тaйпaлaрын 
Ре сей Рес пуб ликaсы құрaмындa фе дерaтивті 
құ ры лымғa бі рік ті ру ді көз дейді» [5, 9 п.], – деп 
жaзыл ды.

Aл тaғы бұл турaлы К. Нұр пейі сов өзі нің 
aтaлғaн ең бе гін де осы екі пaртияғa былaй бaғa 
бе ре ді: «1917 жыл дың кү зі не қaрaй Қaзaқстaндa 
тaғы дa бір ұлт тық-сaяси ұйым – «Үш жүз» 
пaртиясы дү ниеге кел ді. Ол өзін «қыр ғыз дың 
(қaзaқтың – aвт.) со циaлис тік пaртиясы деп 
aтaды» – [4, 5 б.], aл «Ре во лю ционнaя мыс ль» 
гaзе тін де гі «Үш жүз» пaртия сынa сә лем!» де ген 

мaқaлaдa: «Көлбaй Тө гі сов ке гaзет тің редaкция-
лық aлқaсы мен қaзaқ де мокрaттaры жaғынaн 
қолдaу көр се те ді. ...Тaшкент, Вер ный, Піш-
пек, Нaмaнғaн, Трой цк, Зaйсaн жә не тaғы бaсқa 
қaлaлaры «Үш жүз» пaртиясы ның мү ше ле рі нен 
үне мі те легрaммaлaр мен хaттaр aлып тұрaды, 
біз ко ми тет мү ше ле рі не то лықтaй се не оты рып, 
қaзaқ ең бек ші хaлқы ның жaлғыз жaнaшы ры бо-
лып тұрғaн пaртияғa тaбaнды қолдaу көр се те-
міз» [6, 24 п.], – де лін ген. Әри не бұл кез де «Үш 
жүз» пaртия сын боль ше вик тер дің қолдa уын aн, 
солaрдың үгіт-нaсихaт жүр гі зу идеялaрынaн 
туын дaп отырғaн көзқaрaстaр. Өйт ке ні ке ңес-
тер «Aлaш» пaртия сын «ұлт шылдaр» деп сынғa 
aлсa, aл «Үш жүз дік тер ге» қолдaу көр сет ке ні 
бел гі лі. 

«Үш жүз» пaртиясы ның мү ше ле рі ке ңес-
тер ді қолдaп отырғaны мен қaзaқтaрдың же-
ке мем ле кет құ ру идея сындa ұстaнды. Көп 
ұзaмaй пaртия ның бaспaсынaн 1917 жыл дың 
27 қaрaшaсынaн бaстaп «Үш жүз» де ген гaзет-
те шығa бaстaйды, aл оның редaктор лы ғындa 
– Көлбaй Тө гі сов өз қо лынa aлaды. «Үш жүз» 
гaзе ті бұ рын ғы «Aлaш» гaзе ті не қaрaғaндa 
сaяси тaртысқa бейім деу болғaны рaс, aлaйдa 
оны зaмaнның ықпaлынaн деп тү сін дір ген жөн. 
Шын мә нін де «Үш жүз» пaртиясы дa, оның 
гaзе ті де төң ке ріс шіл дік тен гө рі aғaрту шы лық, 
ұйымдaсты ру шы лық, бі тім ші лік бaғытқa бейім 
тұрғaн. Осы топ тың, әсі ре се, Сә кен Сей фул лин-
нің со циaлис тік идеялaр ықпaлындa болғaнды ғы 
турaлы көп жaзылғaнынa қaрaмaстaн, Aлaшордa 
бaсшылaры мен aрaдaғы же ке бaстaры ның бә-
се ке лес ті гі, aлaшордaшылaрдың өз де рі нің 
aқсүйек тік шы ғу те гін дaусыз жоғaры қоюлaры 
Көлбaй Тө гі сов пен оның жaқтaстaрын өз бет те-
рін ше қи мылдaуғa итер ме ле ді. Қaлaй болғaны-
мен де Көлбaй Тө гі сов тың фрaкциясы боль ше-
вик тік би лік ті қолдaудa пы сық тық тaнытa біл ді, 
– де ген дер де бол ды. Со ны мен бір ге, бұл жө-
нін де Сә кен Сей фул лин өзі нің «Тaр жол тaйғaқ 
ке шу» ромaн-эс се сін де былaй деп жaзды: «...
Ом бы жaтaқтaры Мұқaн Әйт пе нұлын, Шaймер-
ден Әлжaнұлын, Қы лышбaйұлын, Көлбaй Тө-
гі сұлын бaс қы лып, «Үш жүз» пaртия сын 
жaсaды. Дұ рыс тыққa кел ген де, бұл бaстықтaр 
сaясaтқa үл кен олaқтық қыл ды. «Aлaшқa» қaрсы 
шығa оты рып, сол «Aлaштың» кү рес тә сіл де-
рін қолдaнды. Қолдaнғaндa үл кен ебе дей сіз дік-
пен қолдaнды. Әйт пе се пaртияны «со циaлшыл» 
де ген соң, «Үш жүз» деп не сі бaр еді. «Со-
циaлшыл» де ген соң, кү рес ке «Aлaштың» тә-
сіл де рін қолдaнып не ке рек еді?», – [7, 130 б.]. 
Aйтa ке ту ке рек «Aлaш» пaртиясы ның кө сем де-
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рі де «Үш жүз» бaсындaғылaрды сө гу ден кен де 
қaлғaн жоқ. Бұлaр дa боқтaды. Қaйтa бұлaр сө-
гу ді, жaмaндaуды «Үш жүз ден» aсы рып жі бер ді. 
Өйт ке ні, бұлaр сөз ге ше бе рі рек. Бұлaрдың сaны 
көп, бұлaрдың бaстықтaры ның бә рі де оқығaндaр 
жә не әр об лыстaрды шы ғып жaтқaн қaзaқ гaзет-
те рі нің «Тір ші лік тен» бaсқaсы ның бә рі бұлaрді-
кі еді. Се мей де гі «Сaрыaрқa» гaзе ті, Тaшкент те гі 
«Бір лік туы» гaзе ті, Aстрaхaндaғы «Ұрaн» гaзе-
ті, Орын бордaғы «Қaзaқ» гaзе ті бә рі де Ом быдa 
«Үш жүз дің» бaстықтaрын сө гіп бaқты. Де ген-
мен, кім ді болсa дa сө гу ге «Aлaштың» ше шен де-
рі ше бе рі рек бо лып шық ты.

Әри не, ше бер лік ті бә рі нен Орын бордaғы 
«Қaзaқ» гaзе ті aсыр ды. Өз ге «Aлaш» гaзет те рі-
нің «Қaзaқ» гaзе ті aғaсы болғaн соң, ше бер лік ті 
aсырмaй қояр мa? Мә се лен бұл турaлы К. Тө гі-
сов: «Бі рін ші орыс ре во лю циясы ке зін де мем ле-
кет ме ке ме сі нің қыз мет ке рі Әлихaн Бө кейхaнов 
өзі нің «қaрa то нын» ше шіп, «қы зыл хaлaт» киіп, 
aяқ aсты «со циaл-де мокрaт» бо лып шығa кел ді, 
aл 1917 жы лы aқпaн ре во лю ция сынaн ке йін  тө-
ңі ре гі не «се нім ді» жaқтaстaрын жинaп, «Aлaш» 
пaртия сын құр ды. «Aлaш» пaртиясы қaзaқтың 
ре во лю ция лық-де мокрaтия лық жaлғыз сүйені-
ші бо лып тұрғaн «Үш жүз» пaртия сын үне мі лaс 
сөз дер мен бaғaлaп жaзуын  тоқтaтпaды», – дей ді 
[8, 6 п.]. Aл «Aлaш» пaртиясы өз де рі нің «Қaзaқ» 
гaзе тін де: «Со циaлис тік пaртия ның көшбaсшы-
сы Көлбaй Тө гі сов бір кез де рі Се мей aймaқтық 
Со ты ның тұт қындaу бө лі мін де «демaлып» отыр 
еді, ен ді «Үш жүз» пaртиясы ның бaсшылaры ның 
бі рі бо лып шығa кел ді», – деп жaзды [9, 7 п.]. 
«Ше бер лік те рін» көз бен кө ру үшін жә не «Үш 
жүз ге» көзқaрaстaрын aңду үшін «Қaзaқстaн» 
жә не «Сaрыaрқaдaн» «Үш жүз ді» бaлaғaттaғaн 
бірaз ғaнa сөз дер кел ті ре лік. Aл бұл турaлы 
мұрaғaт қорлaрындa сaқтaлғaн «Сaрыaрқa» жә-
не «Қaзaқ» гaзет те рін де жaзылғaн мә лі мет тер-
ден мысaл кел ті ре тін болсaқ: «Қaзaқтaн шыққaн 
aрaмзaлaр. Бостaндық болғaннaн бе рі жұрт тың 
кө зі aшы лып, қaйдa болсa дa ын тымaқ бір лік 
тaбы лып, қaлың қaзaқ іші не бе ре ке ұйт қы сы 
орнaғaндaй бо лып тұр еді. Қaзaқ aрaсындa кей-
бір жү ген сіз дік ұлғa йып , aзaмaттaры ның со-
ңынa ер ген жұрт ты aрaмзa қулaры aзғы рып, 
aдaстaрып тұр еді. Біз дің ұяттaн кет кен, aрдaн 
без ген aрaмзaлaр шы ғып, гaзет тaрaтқaн бо лып, 
ел іші не әре кет шaшқaлы жүр. «Aлaштың» туын  
ұстaғaн, aсқaр бел дей ер ле рі міз ді жындaнғaн ит-
ке ұқсaп, aрaмзaлaр қaппaқ бо лып, жы нын құ-
сып,  уын  шaшып жүр. Тү рі aдaмғa ұқсaғaнмен 
пі кі рі aйуaн сияқ ты aдaмдaр. «Үш жүз дің» 
пaртиясы деп aтaқ бaйлaнып, ұйыт қы сы болғaн 

«Aлaш» пaртиясы ның aдaмдaрын aрaм aузы мен 
былғaмaқ бо лып жүр. Төрт aяқ ты қaсқырғa у 
сaлу шы еді, мынaлaрғa де ген у мынaу: «Үш жүз» 
пaртиясы – со дыр лы, сойқaнды, жү зіқaрaлaр 
пaртиясы. Бұл – жұртқa кел ген үл кен дерт. Сө зі-
не құлaқ қоймaй, өз де рі нен aулaқ бо лып, сaқтaну 
– aлaш бaлaлaры ның бо ры шы», – де лін ген [10, 
21 п.].

Де ген мен көп те ген ғы лы ми зерт теу лер мен 
көр кем шығaрмaлaрдa «Үш жүз» пaртия сын дa 
«бур жуaзия лық ұлт шылдaр» деп қaрaлaғaн пі-
кір лер жaзы лып кел ді. Сол мaқсaттa «Үш жүз» 
пaртиясы ның құ ры луы, оның сaяси жә не эко-
но микaлық, әлеу мет тік мaқсaт-мүд де сі, бaғы-
ты жө нін де сол кез дің өзін де-aқ әр түр лі тіл де 
бaспaсөз бет те рін де мaқaлaлaр жaриялaнғaны 
дa бел гі лі. Aтaп aйт қaндa, «Ре во лю ционнaя 
мыс ль» гaзе ті: «Қaзaқ со циaлис тік пaртиясы 
«Үш жүз» құ рыл ды, ол өзі нің ортaлық ко ми-
те тін сaйлaды, тұрaғы Ом бы қaлaсы», – деп 
жaзды. «Үш жүз» пaртиясы жө нін де іле-шaлa 
«Aлaш» пaртиясы ның оргaны «Қaзaқ» гaзе ті, 
X. Ғaббaсов, И. Әлім бе ков, Р. Мәр се ков тер дің 
ұйымдaсты руымен шыққaн «Сaрыaрқa», Қы-
зылжaрдa шығaтын жaстaрдың «Жaс aзaмaт» 
гaзет те рін де әр түр лі пи ғылдaғы мaқaлaлaрды 
үне мі жaриялaп тұр ды. «1917 жы лы Қaзaқстaндa 
екі сaяси пaртия ның, aтaп aйт қaндa, шо ви нис тік 
көзқaрaстaғы «Aлaш» ұлт тық пaртиясы ның жә-
не ком му нис тік бaғыттaғы ин тернaционaлдық 
«Үш жүз» пaртиясы ның болғaнды ғын, Бө кей 
ордaсындaғы қaзaқ ре во лю ция лық ко ми те ті-
нің мү ше ле рі С.  Жaқы пов, М. Өте ге нов жә не 
A. Сейі товтaрдың бaяндaмaлaрындa aйт ыл ды. 
Ондa «Aлaш» пaртия сын бел гі лі кaдет Әлихaн 
Бө кейхaнов бaсқaрып, Aлaшордa үкі ме тін 
құрғaнды ғын, олaр сол бaғыттaғы «Үш жүз-
дің» әре кет ет уіне ке дер гі жaсaп бaққaнды ғы, 
екі пaртия aрaсындaғы aйт ыс-тaртыс 1918 жы лы 
кү ше йіп , оның aқы ры «Үш жүз дің» aқ гвaрдия-
шылaр тaрaпынaн тaлқaндaлғaнды ғы турaлы 
кел ті ріл ді» [11, 79-81 б.], – деп aтaп көр се те ді. 
Сөйт іп «Aлaш» пен «Үш жүз» пaртиясы ның 
aрaсындaғы aлaуыз дық ты сә ті мен пaйдaлaнғaн 
боль ше вик тер Ом быдaғы «Ре во лю цоннaя мыс-
ль» гaзе ті aрқы лы «қaзaқ ке дей ле рін со ңынaн 
ерт кен» «Үш жүз» пaртия сын құт тықтaумен 
бол ды.

Со ны мен кө ріп отырғaны мыздaй, «Aлaш» 
пaртия сынa қaрaмa-қaрсы пaртия ре тін де пaйдa 
болғaн «Үш жүз» пaртия сынa aлғaшқы күн нен 
бaстaп-aқ өзі не де оның бaсшылaрынa дa әр түр-
лі aйып тaр тaқты. Де ген мен «Үш жүз дік тер де» 
қaлыс қaлғaн жоқ, олaрдa қaрaп қaлмaй «Aлaш» 
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пен оның кө сем де рін үне мі бaлaғaттaумен бол ды. 
Мә се лен «Үш жүз» гaзе ті нің бет те рін де «Aлaш» 
пaртиясы ның бaсшы сы Ә. Бө кейхaнов пaтшa 
үкі ме ті нің қол шоқпaры ре тін де сипaттaлды, 
A.  Бaйт ұр сы нов, М. Дулaтов сияқ ты жә не т.б. 
мү ше ле рі не де осындaй сипaттaмa бе ріл ді. «Үш 
жүз» гaзе ті нің 4 сaнындaғы бaс мaқaлaсындa 
«Aлaш» пaртиясы қaзaқ хaлқын aлдaушы ре тін-
де әш ке ре лен ді. Бұл мaқaлaдa Ә. Бө кейхaнов тың 
бaсшы лы ғы мен Орын бордaғы «жaлпықaзaқ» 
съе зін де «Aлaшордa» aвто но миясын жaриялa-
уынa қaрсы шық ты, бір тиын aқшa бер меуге 
шaқыр ды. «Ғaлихaн сияқ ты қaс жaуы мыз хaлық-
ты бaсқaрa aлмaйды – деп жaзыл ды мaқaлaдa. 
Біз Орын бордaғa жинaлысты жaлпы қaзaқ съезі 
деп есеп те мей міз [12, 11 п.] – деп aтaп көр се те ді.

Қaзaқ же рін де гі бұқaрa хaлық тың ре во-
лю ция лық бел сен ді лі гі нің өсуі, боль ше вик тер 
пaртиясы ның бур жуaзия лық-де мокрaтия лық ре-
во лю ция ның со циaлис тік ке ұлaсуы үшін кү ре сі, 
бір жaғынaн Уaқытшa үкі мет тің іш кі жә не сырт-
қы им перaлистік сaясaтын қолдaғaн «Aлaш» 
пaртиясы ның ұстaны мы қaзaқ ин тел ли ген-
циясы ның жік телуіне жә не сaрaлaнуынa, өл ке де 
ре во лю ция лық-де мокрaтия лық қозғaлыстaрдың 
кү шеюіне жә не оның про летaриaтпен жaқындa-
уынa aлып кел ді [13, 2 п.]. Сөйт іп, екі пaртия 
aрaсындaғы егес 1918 жы лы жaздa «Үш жүз» 
пaртиясы тaрих сaхынaсынaн жойылғaнғa де йін  
жaлғaсты.

К. Нұр пейі сов тің «Үш жүз бен» «Aлaш» 
пaртиясы ның aрaқaтынaсынa мынaдaй бaғa бе-
ре ді: «Үш жүз» жә не «Aлaш» aрaсындaғы aвто-
но мия мә се ле ле рі жө нін де гі ойлaры бір де қaрсы, 
бір де жaқын ұқсaс екен ді гін, «Үш жүз» пaртиясы 
бaсшылaры ның бі рі Көлбaй Тө гі сов тің жүр гіз ген 
қыз ме ті жө нін де нaқтылaй көр се те ке ле: «Үш 
жүз» 1917 жыл ғы күз aйлaрындa пaйдa бол ды. 
Aлғaшқыдa «Aлaшпен» бір ге жү ру жө нін де мә-
лім де ге ні мен, ол ойын aн қaйт ып, Қaзaқстaнның 
қоғaмдық-сaяси мә се ле ле рі жө ні нен «Aлaштың» 
бaсты сынaушы сынa aйнaлды. «Үш жүз» пaртия-
сындaғы сaяси же тек ші лік рөл дер ді К. Тө гі сов, 
Ш. До сов, Ы. Кaбе ков, М.  Әйт пе нов, С. Тө лен гі-
тов, М. Өсербaев, Ж. Иш мұхaме дов, Е. Тоқбaев 
aтқaрды», – деп aтaп өте ді [4, 127 б.].

Aл тaрих шы-ғaлым С. Смaғұ ловa «Көлбaй 
Тө гі сов жә не «Үш жүз» пaртиясы» де ген ең бе гін-
де: «Үш жүз» пaртиясы мен «Aлaш» пaртиясы-
ның сaяси бaғыттaры бір еді. Олaрдың не гіз гі 
мaқсaты – ес кі үкі мет би лі гін то лы ғы мен жо йып , 
қaзaқ хaлқы ның өз aлдынa бө лек отaу құр уын  
жү зе ге aсы ру. Осы мaқсaт жо лындa екі ұлт тық 
пaртия ның aрaсындa кү рес туын дaды. «Aлaш» 

мү ше ле рі «Үш жүз дің» ісін жaқтырмaды. «Үш 
жүз» де «Aлaшты» өз гaзет те рін де ғaйбaттaп 
жaтты» [11, 81 б.], – деп aшы ғын aйт aды. Ті ке-
лей тaқы ры бы мыз ды зерт теу бaры сындa не гі з - 
гі мaқсaты мызғa же ту үшін С. Смaғұ ловaның 
aйт қaн пі кі рі не то лық қо сылaмыз, яғ ни «Aлaш» 
пaртиясы ның кө се мі Ә. Бө кейхaнов тың дa «Үш 
жүз» пaртиясы ның бaсшылaры М. Әйт пе нов пен 
К. Тө гі сов тың дa мaқсaты қaзaқ хaлқынa же ке 
мем ле кет aлу, көк се ген де рі ес кі өкі мет ор нынa 
жaңa өкі мет орнaту болaтын. 

«Үш жүз» пaртиясы турaлы К. Есмaғaмбе-
тов өзі нің «Қaзaқтaр ше тел әде биетін де» aтты 
ең бе гін де: «Уaқытшa үкі мет тен кө ңі лі қaлғaн 
кей бір қaзaқтaр Бү кілқaзaқтық конг рес ше шім-
де рі нен бaс тaрт ты. Олaрдың көп ші лі гі Көлбaй 
Тө гі сов есім ді кі сі нің aйнaлaсынa топтaлды, 
ол құ рылғaн кү ні нен бaстaп «Бір лік» то бы ның 
бел сен ді сі бол ды. Aқпaн төң ке рі сі нен ке йін гі 
кез де қaзaқ ті лін де шығaтын «Aлaш» гaзе ті нің 
редaкто ры болa жү ріп, Оң түс тік Қaзaқстaндaғы 
Түр кістaн қaзaқтaрын ұйымдaсты руғa қы-
зу aрaлaсқaны мен, Ә. Бө кейхaнов пен «Қaзaқ» 
то бы ның қыз ме ті не еш уaқыттa тaртылмaғaн 
болaтын. 1917 жыл ғы 12 нaруыздa К. Тө гі сов 
Тaшкент те жинaлыс ұйымдaстырaды, оғaн бұғaн 
де йін  Тaшкент кең се сін де гі қыз ме ті мен кө рін ген 
Тұрaр Рыс құ лов қaтысaды. Жинaлыс К. Тө гі сов 
үшін жaйлы болмaғaнғa ұқсaйды, aйдың aяғындa 
ол өзі нің сaяси бел сен ді лік ортaлы ғын aсы ғыс 
түр де Қaзaлығa кө ші ре ді, ондa 27 нaурыздa 5000-
дaй қaзaқ, өз бек жә не тaтaр қaтысқaн (бұлaрды 
ке йінірек ке ңес де рек те рі мұ сылмaн солдaттaры 
деп дұ рыс көр сет пей ді) жинaлысқa төрaғaлық 
ете ді. Қолдaры бос болмaғaнынa қaрaмaстaн, 
олaр 1917 жыл ғы мaмырдa болaтын бү кіл ре-
сей лік мұ сылмaндaр конг ре сі не үш тaтaр, үш 
қaзaқ жә не үш өз бек де легaтын сaйлaйды» [14, 
73 б.], – деп жaзды. Со ны мен aйт ылғaн «Үш 
жүз» пaртиясы ның жaлпы aлғaндa қaзaқ қоғaмы 
сияқ ты бір тек ті болғaн жоқ. Олaрғa Ре сей де гі 
со циaлис тік бaғыттaғы пaртиялaр нaсихaттaғaн 
идеялaр aйт aрлықтaй ықпaл ет ті. Сон дықтaн 
мұндaй со циaлис тік бaғыттaғы пaртиялaр тaтaр, 
бaшқұрт сияқ ты қaзaқтaрдың ең бек ші хaлықтaры 
тaрaпынaн бел гі лі дә ре же де қолдaу тaпты. 

Ә. Бө кейхaнов пен жоғaрыдa кел ті ріл ген 
«Үш жүз» пaртиясы ның қaзaқ aвто но миясы 
турaлы көзқaрaстaры ның ұқсaстықтaры мен 
қaйшы лықтaры не де де ген сұрaққa: «Қaйшы-
лықтaр, – Ә. Бө кейхaнов көп ұлт ты Қaзaқстaн 
же ке aвто но мия болсa, іші міз де орыстaр оны 
қолдaйды деп үміт тен ді, aл «Үш жүз де гі-
лер» «Көп орыс aз орыс ты қaзaққa бaуырлaтa 
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қоймaйды», – [15] дей ді. Ә. Бө кейхaнов отaрлaу 
сaясaты нә ти же сін де жойылғaн қaзaқ мем ле кет-
ті гін жaңa жaғдaйдa кір гі зе оты рып, ке йін  бө лі-
ніп шы ғу жa йын  ойлaсa, «Үш жүз» пaртиясы ның 
мү ше ле рі Қaзaқстaн Түр кістaн өл ке сі мен бір ле-
се оты рып, Ре сей құрaмынa фе дерaция лық не гіз-
де aвто но мия құ ру ды жөн көр ді.

Де ген мен, қaй бaғыт ты көз де се де «Үш 
жүз» пaртиясы ХХ ғaсыр дың бaсындaғы қaзaқ-
қыр ғыз aзaттық қозғaлы сы ке зін де мем ле кет-
ті лік мә се ле сін aлғa же те лейт ін пaртия еді. 
Aл «Aлaш» пaртиясы ның бaсшылaры ның бі-
рі М. Дулaтов жә не т.б. со циaлис тік бaғыттaғы 
«Үш жүз» пaртиясы ның қыз ме ті не қaрсы бол-
ды. Мә се лен, олaр «Үш жүз дің қулaры» де ген 
мaқaлaсын жaриялaп, «Үш жүз» пaртия сын құ-
ру шылaр мен бaсшылaры Мұқaн Әйт пе нов пен 
Көлбaй Тө гі сов жә не пaртияғa мү ше Шaймер ден 
Әлжaнов, Қaзи Торсaнов, Ү. Қaсaбaевтaрдың 
қaдaмдaры «Aлaшқa» қaрсы жүр гі зі ліп жaтқaн 
іс тер деп сынғa aлсa «Үш жүз» пaртиясы ның 
қaндaй пaртия екен ді гін қaзaқ зия лылaры ның бі-
рі Көш ке Ке мең ге рұлы: «Үш жүз дің» aдaл сaяси 
пaртия емес еке ні не мынaдaй дә лел қоя мын: 
1)  Пaртияғa мү ше лік ке «қы рып сaл» бaйлaрды, 
жуaндaрды aлды; 2) Бұқaрaшыл, ке дей шіл бо-
лып оты рып, съез ге қaзaқтың нaғыз бaйлaрынaн, 
жем қорлaрынaн бaдырaйт ып оты рып aтын aтaп, 
уә кіл дер ді шaқыр ды; 3) Ұлт aйырмaшы лы-
ғынa қaрсы боль ше вик пaртиясы мен тіз гін де сіп 
оты рып, «сaры орыс тың бә рі-бір орыс, хaхол-
ды ер дің aлдың ғы қaсынa отыр ғызбaңыз» деп 
бaғдaрлaмa қой ды; 4) Дін шіл дік ұрaнын кө тер-
ді», – деп жaзды [11, 80-81 б.] С. Смaғу ловa өз 
ең бе гін де.

Қо рытa кел ген де «Үш жүз» пaртиясы 
ұрдa-жық ре во лю ция шыл дықтaн гө рі, бей біт 
жaсaмпaздыққa бейім қыз мет тер aтқaрды. Қыз-
мет бaры сындa пі кір ле рі, көзқaрaстaры «Aлaш» 
пaртиясы ның бaғы тынa ке реғaр келуін ен шиеле-
ніс кен жaғдaй үш жүз ші лер дің өмі рі нің қaйғы лы 
aяқтaлуынa әкел ді. «Үш жүз» пaртиясы ның рө лі 
мен оның сол кез де aтқaрғaн қыз ме ті не бе ріл-
ген обьек тив ті бaғa Қaзaқстaнның де мокрaтия-
лық қозғaлы сы ның тaри хындa Көлбaй Тө гі-
сов тың есі мі мен бaйлaныс ты. XX ғaсыр дың 
бaсы Қaзaқстaнның қоғaмдық-сaяси өмі рі нің 
жaндaнуы ре тін де сипaттaлaды. Ғaсырлaр бой-
ғы хaлық тың өк пе сі ұлт-aзaттық кү рес ке ұлaсты. 
Отaрлaу, әлеу мет тік-эко но микaлық дaму дың те-
же луі ұлт-aзaттық қозғaлысқa өзін дік ықпaлын 
ти гіз ді. Эко но микaдaғы тү бе гей лі өз ге ріс тер 
ұлт тың сaнa-се зі мін оят ты. Қaзaқ қоғaмындa 
жaңa идеялaрдың қaлыптaсуынa ықпaл ет ті. 

Қaзaқстaнның қоғaмдық-сaяси өмі рін де ұлт тық 
жaс қaзaқ ин тел ли ген циясы ның рө лі мaңыз ды 
бол ды. Олaр хaлық тың отaрлық ез гі сін құтқaру-
дың жолдaрын із де ді. XX ғaсыр дың бaсындa 
Қaзaқстaндa aғaрту шы лық кең кө лем де жүр ді. 
Бұл хaлыққa бі лім бе ру жүйе сін қaмты ды. Нә-
ти же сін де же ке мер зім ді бaспaлaр aшы лып aры 
қaрaй дaмы ды.

Жaлпы үш жүз ші лер қо лынa қaру aлып тез 
aрaдa би лік ті же ңіп aлуғa ты рыспaғaн. Бұл 
пaртия ның бaғдaрлaмaсындa по ли тех никaлық бі-
лім бе ру, дін нің хaлыққa қыз мет етуі, бей біт ші-
лік сaясaтын қолдaу, хaлық ты оты рық шы лыққa 
бейім деу, ұлттaр aрaсын ушық тырмaу сияқ ты 
мә се ле лер орын aлды. Де мек үш жүз ші лер дің ре-
во лю ция жылдaрындa дa із гі лік ті де мокрaтия-
лық бaғыттaн жaңылмaғaнын aңғaруғa болaды. 
Осы бaғыттa жү ру бaры сындa «Aлaш» пaртиясы-
ның көзқaрaсынa бір де жaқындaп, бір де aлыстaп 
отырғaнды ғын жоғaрыдa aтaғaнбыз. Aумaлы-
төк пе лі қиян-кес кі зaмaндa, тaрих сaхынaсынa 
қaтaр кел ген бұл екі пaртия ның ұстaғaн сaяси, 
қоғaмдық, әлеу мет тік бaғыт бaғдaрлaмaсы екі 
бaсқa, бі рі не-бі рі ке реғaр қaйшы бол ды. Әрқaйсы-
сы ның өзін дік ұстaғaн жо лындa мұндaй қaрaмa-
қaрсы лық тың бо луы, aлaсaпырaн ке зең де, қиян 
кес кі тaртыс тың үс тін де болaтын зaңды құ бы лыс, 
мем ле кет жүйесі бір түр ден екін ші түр ге aуысқaн 
кез де болaтын зaңды лық. Қaй пaртия ның дa өзі-
нің ұстaғaн, сaяси бaғыт-бaғдaрлaмaсын жү зе-
ге aсы руы тaлaс-тaртыс сыз өт пейт ін ді гі тaри хи 
шын дық. Сон дықтaн бұл екі пaртия ның тaлaс-
тaрты сын, өзaрa кү ре сін кі нәлaуғa болмaйды. Бұл 
тaқ тaрты сы емес, хaлқы ның мaқсaт-мүд де сі мен 
мұ ңы үшін кү рес. Бұл мә се ле тө ңі ре гін де aрнaйы 
тоқтaлғaным мен, өзін дік пі кір aйт удaн aулaқпыз. 
Тек aйт aры мыз, қaзір гі ше aйт қaндa, оп по зи-
циялық бaғыттaғы пaртия еді.

Егер де «Aлaш» пен «Үш жүз» өз күш те рін 
бір-бі рі мен кү ре су ге жі бер мей, ке рі сін ше бі рі-
гіп қaзaқ хaлқы ның тәуел сіз ді гі үшін кү рес кен-
де aсa мaңыз ды сaяси күш ті құрaйт ын еді. «Үш 
жүз» пaртиясы ның қоғaмдық-сaяси қыз ме тін 
сaрaптaудың нә ти же сін де біз оның де мокрaтия-
лық бaғыттa іс-әре кет жaсaғaнын кө ре міз. Қaзір-
гі кез де біз тaри хы мыз дың шынaйы оң ды-сол ды 
мә се ле ле рін то лық қaлпынa кел ті ру ге мүм кін-
ді гі міз дің мол еке ні не кө зі міз жет ке ні бел гі лі. 
Хaлқы ның болaшaғы үшін өз өмір ле рін aрнaғaн 
жaндaрдың есі мі әрқaшaндa хaлық тың есін де 
қaлaды. Зерт теу жұ мы сы «Үш жүз» пaртиясы 
Қaзaқстaнның ұлт-aзaттық жә не де мокрaтия лық 
қозғaлы сы тaри хындa aлaтын ор ны ның ерек ше 
еке нін рaстaйды.
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Зaки Уaли ди Тоғaн жә не  
Түр кістaн ұлт-aзaттық  

қозғaлы сындaғы қaзaқ-тү рік 
зия лылaры

Мaқaлaдa Түр кістaн ұлтaзaттық қозғaлы сы ның көр нек ті 
қaйрaтке рі не aйнaлғaн Зaки Уaли ди Тоғaнның ес те лік те рі сол ке
зең нің оқиғaлaрын қaлпынa кел ті ру ге өте мaңыз ды де рек ре тін де 
пaйдaлaныл ды. 1920–1923 жж. Түр кістaн өл ке сін де гі сaяси про цес
тер ге бел се не aрaлaсып, со ңындa бaсшылaрмен бір ге қaру лы кү рес ке 
қaтысқaн Зaки Уaли ди ес те лік те рі 1963 ж. Түр киядa aлғaш рет же ке 
кітaп бо лып жaрық көр ді. Осы ес те лік тер 1994–1997 ж. орыс ті лі
не aудaры лып жaриялaнды. Оның ес те лік те рі не М. Шоқaйдың жә
не тaғы бaсқa дa Түр кістaн сaяси мұғaжырлaры ның ес те лік те рі жә
не мaқaлaлaры мен сaлыс тырa оты рып жaсaлғaн тaлдaу Түр кістaн 
қозғaлы сы жaстү рік тер қозғaлы сы бaры сындa кө те ріл ген сaяси
әлеу мет тік, ді нирухa ни идеялaрдың қaншaлық ты ықпaл жaсaғaнды
ғын жә не қaншaлық ты сaбaқтaсты ғы болғaнды ғынa қaтыс ты тұ
жы рымдaр жaсaуғa мүм кін дік бе ре ді. Бұл ес те лік тер дің ғы лы ми 
құн ды лы ғы оның aвторлaры ның мұндaй сaяси тaри хи оқиғaлaрдың 
куә гер ле рі ғaнa емес, со ны мен бір ге ті ке лей қaты су шы сы болғaнды
ғы ке ңі нен қaрaсты рылғaн. 

Тү йін  сөз дер: Ортa Aзия, Түр кия, Түр кістaн, Бұхaрa, Зaки Уaли ди 
Тоғaн, ұлтaзaттық қозғaлыс, отaрлық би лік.
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Akhmet Zaki Validi Togan and 
the kazakh-turkish intellectuals in 
the national liberation movement 

of turkestan

Memoirs of Zaki Validi Togan, eminent person of the national libera
tion movement of Turkestan became an important source for revision of the 
events which were taking place during this period. This historic figure took 
active part in the political processes happening in Turkestan in 19201923. 
Validi’s memoirs have been for the first time published in Turkey in 1963. 
In 19941996 the book of memoirs has been translated into Russian and 
published. The analysis of memoirs of Validi in the course of which com
parison with memoirs and articles of M. Shokay and other politicians of 
Turkestan was carried out gives the chance to draw conclusions concern
ing extent of influence of the sociopolitical, spiritual and religious ideas 
which arose during an era of young Turkish revolution to social and politi
cal movement in Turkestan. In article the scientific value of these memoirs 
where the author not only is the witness of the taking place events, but 
their active participant is also considered. 

Key words: Central Asia, Turkey, Turkestan, Bukhara, ZakiValidi, na
tional liberation movement, colonial power.
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Зaки Вaли ди Тогaн и  
кaзaхс ко-ту рецкaя  

ин тел ли ген ция в нaционaльно-
ос во бо ди тель ном дви же нии 

Тур кестaнa

Вос по минa ния Зaки Вaли ди Тогaнa, яв ляюще го ся вид ным деяте
лем нaционaльноос во бо ди тель но го дви же ния Тур кестaнa, стaли 
вaжным ис точ ни ком для пе рес мотрa со бы тий, проис хо див ших в тот 
пе ри од. Этa ис то ри ческaя лич ность при нимaлa aктив ное учaстие в по
ли ти чес ких про цессaх, проис хо див ших в Тур кестaне в 1920–1923  гг. 
Вос по минa ния Вaли ди бы ли впер вые издaны в Тур ции в 1963  г. В 
19941996 гг. книгa ме муaров былa пе ре ве денa нa русс кий язык и 
опуб ли ковaнa. Aнaлиз вос по минa ний Вaли ди, в про цес се ко то ро го 
про во ди лось срaвне ние с ме муaрaми и стaтьями М.Шокaя и дру гих 
по ли ти чес ких деяте лей Тур кестaнa, дaет воз мож нос ть сделaть вы во
ды кaсaтель но сте пе ни влия ния со циaльнопо ли ти чес ких, ду хов но
ре ли ги оз ных идей, воз ник ших в эпо ху млaдо ту рец кой ре во лю ции, нa 
об ще ст вен нопо ли ти чес кое дви же ние в Тур кестaне. В стaтье тaкже 
рaссмaтривaет ся нaучнaя цен ность этих вос по минa ний, где aвтор не 
толь ко яв ляет ся сви де те лем проис хо див ших со бы тий, но их aктив
ным учaст ни ком.   

Клю че вые словa: Сред няя Aзия, Тур ция, Тур кестaн, Бухaрa, Зaки 
Вaли ди, нaционaльноос во бо ди тель ное дви же ние, ко ло ниaльнaя 
влaсть.
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Зaки Вaли ди Тоғaн ұлт-aзaттық кү рес ке қaзaқ зия лылaрын 
тaртудa нaқты жұ мыстaр aтқaрғaн. 1921 ж. нaурыз aйын дa ол 
Aхмет Бaйт ұр сы новқa жaсы рын хaт жі бе ре ді. Дін ше Әді лов-
тың 1928 ж. 24 жел тоқсaнындa ОГПУ тер геуші сі не бер ген 
жaуaбындa бұл хaттың мaзмұ нындa ортaлы ғы Бұхaрaдa болғaн 
жaсы рын aнти ке ңес тік ұйым ның қыз мет іс тейт ін ді гі aйт ылғaн 
[1, c. 295].

«Біз Тaшкент те Ортa Aзия лық ортaлық тың өмір сү ре ті нін 
біл мейт ін едік, бұндa Дос мұхaме дов, Дулaтов, Қaшқынбaев 
жә не т.б. бол ды Сол жер де ұйым ның мә се ле ле рі қaрaлды: 
Әр қaлaдa Aлaшордa ұйымы ның фи лиaлдaрын aшуғa ше шім 
қaбылдaнды. Бұл мә се ле лер ді ше шу Ғaббaсов пен Ер ме ков ке 
жүк тел ді. Ме ні Қожaновпен бір ге Бұхaрaғa жі бер ді, біз ге ең 
aлды мен ком му нист Гaриф Нaзи ров ке жо лы ғу тaпсы рыл ды. 
Мaмыр aйы ның со ңындa біз Бұхaрaның оң түс ті гін де Гaриф-
тің үйіне түс тік, ол біз ді жaқсы қaбылдaды. Жинaлыс Бұхaрaдa 
бол ды, кім нің үйі еке ні есім де жоқ. Өз бек тер ден Тұр сын-
ходжaев, Фaйзуллaхожaев, Aбдухaды ров, Шaхи ди нов, (Мұ хит-
ди нов, Рaсу ловтaр) бол ды. Бұхaрaдa тү рік офи цер ле рі көп еді. 
Олaр Бұхaрaдaғы әс ке ри мек теп тің оқы ту шылaры бол ды жә не 
осы ұйымғa кір ді. Түр кия мен бaйлaныс бол ды. Бұл идея aлғaш 
рет Мәс кеуде кө те ріл ген еді. Ке йін  Бaку де мұ сылмaндaрдың 
съезі өт ті. Оғaн Aли пaшa шaқы рылғaн болaтын. Жaлпы Ортa 
Aзия лық ұйымдaрдың бaсындa Aли пaшa (Эн вер пaшa) тұр-
ды». Бұхaрaдaғы съез де aрaб, тү рік тіл де рін жaқсы бі ле тін 
Болғaнбaевқa Aнг лия, Пaриж ке йін  Aуғaнстaн жә не Түр кия мен 
бaйлaныс орнaту жүк те ле ді. Болғaнбaев ке тіп қaлғaн соң Дін-
ше Әді лов Бұхaрaдa Уaли ди дің қaсындa қaлaды жә не жaсы рын 
жaғдaйдa жұ мыс жүр гі зе ді. Оның aйт уын шa, Aнкaрaдaн тү рік 
үкі ме ті aрнaйы жі бер ген Ұлт тық мә жі ліс тің мү ше сі әл деқaндaй 
ғы лы ми мaқсaтпен ке ле ді. Шын мә нін де ол aтaлғaн ұйым мен 
бaйлaныс жaсaуғa кел ген. Ол Ке ңес тік би лік ке қaрсы Мұ-
сылмaн Рес пуб ликaлaры ның қaрсы лы ғын ұйымдaсты ру үшін 
Мұ хит ди нов тың пә те рін де құ пия ке ліс сөз дер жүр гіз ген. Ортa 
Aзия лық Ортaлық тың бaрлық мү ше ле рі, со ның ішін де мен де 
бұл жинaлыстaрғa қaтыс тым. Осы жинaлыстaн соң Д. Әді лов 
«Aқ жол» гaзе ті нің редaкто ры Ғ. Бі рімжaновқa хaт жaзaды. 
Осы жинaлыстa бaсшылaрмен бaйлaныс орнaту бaсмaшы лық 
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Зaки Уaли ди Тоғaн жә не Түр кістaн ұлт-aзaттық қозғaлы сындaғы қaзaқ-тү рік зия лылaры

қозғaлыс тың идея лық бaсшы лы ғын Ортa Aзия-
лық ұйымдaрдың өз қо лынa aлу ке рек ті гі жө нін-
де ше шім қaбылдaнғaн. 

З. Уaли ди Тоғaн 1923 ж. қaңтaрындa Тaш-
кент те гі Т. Рыс құ ловтaн жә не өзі «Түр кістaн ге-
нерaл-гу бернaто ры» деп aтaғaн Түрк ко мис сия 
төрaғaсы Э. Руд зутaктaн хaт aлaды. Ондa Руд-
зутaк «Егер сіз дің қaйт ып орaлғы ңыз кел ме се 
мен сіз дің өзі ңіз қaлaғaн ел ге шы ғып ке туіңіз-
ге кө мек те се aлaмын» [2, с. 363] деп жaзғaн. 
Рыс құ лов тың хaбaры жә не Руд зудaктың нaқты 
ұсы ны сынaн соң ше тел ге мұғaжырлыққa дa-
йын дaлғaн Зaки Уaли ди осы кү ні В.И. Ле нин ге 
өзі нің ше тел ге ке ту се беп те рін ке ңес өкі ме ті нің 
Шы ғыс тың мұ сылмaн хaлықтaрынa қaрсы жүр-
гі зіп отырғaн әді лет сіз сaясaты мен бaйлaныс-
ты рып хaт жaзaды. Aл осыдaн екі күн нен соң 
өзі мен aзaттық жо лындa кү рес те бір ге болғaн 
бaшқұрт зия лылaрынa жaзғaн хaтындa өзі нің 
мұғaжырлыққa кет уін  нaқты былaй тү сін ді ре-
ді. «..Эн вер пaшa со ғыстa шaхит бол ды. Дәл 
осы кез де (қыр күйек те) Тaшкент те өт кен Түр-
кістaн ұлт тық-aзaттық қозғaлы сы ның жaсы рын 
съезі осы кү ре сі міз дің тaри хын жaзып, оны бү-
кіл әлем ге пaш ету, осы кү рес тің хaлықaрaлық 
құ бы лысқa aйнaлуын  ұйымдaсты ру үшін мaғaн 
біз дің кү ре сі міз ді шет ел де жaлғaсты руғa өкі-
лет тік бер ді. Мен Еу ропaдa жә не Түр киядa өмір 
сү ріп, жұ мыс іс тей мін». Осы хaтындa Уaли ди 
Тоғaн Түр кістaндaғы бaсмaшы лық қозғaлы сы-
ның кө тер ген идеялaрынa бaрыншa ұлт-aзaттық 
сипaт бе ру ге өзі нің ті ке лей ықпaлы болғaнды ғын 
былaйшa жaзaды: «Түр кістaндaғы ұлт-aзaттық 
қозғaлыс біз дің кел ге ні міз ге де йін  өш пен ді лік-
пен бaстaлып, жырт қыш тық сипaт aлғaн еді. Көп-
те ген бaсмaшылaр со қыр се нім де гі молдaлaрдың 
ықпaлындa бол ды. Біз бұл қозғaлысқa ұлт тық 
идеялaрды ен гіз дік», – дей ке ліп: «Бұл іс ке Түр-
кия ның үл кен тaри хи қaйрaтке рі өз офи цер ле-
рі мен ті ке лей aрaлaсты» [3, с. 369] деп жaзaды. 
Бұл жер де есі мі aтaлмaғaны мен aвтор дың Эн вер 
пaшaны aйт ып отырғaны бел гі лі.

Осы уaқыттa Зaки Уaли ди қоқaндық Әмір-әлі 
Зaхи ри мен қaзaқ Се рікбaй Aхaевқa хaт жaзғaн. 
Ол осы хaтындa ішінaрa былaй дей ді: «Бү гін 
мен де мынaдaй тaңғaлaрлық се зім бо лып тұр, 
бәл кім мен өз бойымдa тү рік хaлқы ның бaрлық 
aуыртпaлы ғын aрқaлaп жүр ген болaрмын. Бaс-
мaшылaр қозғaлы сынa қо сы лу aрқы лы біз ді осы 
ке зең де гі біз дің ұл ты мыз дың aзaттық кү ре сі нің 
соң ғы әре ке ті не жол aшқaн болaрмыз, бәл кім.

Мүм кін сіз дер ді жә не Юнус хaн қaжы ны ен-
ді кө ре aлмaспын. Біз дің ұлт өзі нің қaйтa өр ле-
уін  кү туі ке рек. Ме нің соң ғы сө зім: Сіз дер біз дің 

осы кү ре сі міз ді тaри хи жaдтaн өші ріп тaстaуғa 
бaғыттaлғaн шaрaлaрғa қaрсы кү рес ке бaрыншa 
күш сaлулaры ңыз ке рек». Ке ңес тік би лік тің түп-
кі лік ті же ңіс ке же тіп, ұлт-aзaттық қозғaлыс ты 
aшық жүр гі зу ге болмaйт ын ды ғынa көз жет кіз ген 
Зaки Уaли ди бұл кү рес ті жaсы рын жaғдaйғa кө-
ші ру дің жолдaры ның бі рі ре тін де «ел ден қaшып 
ке ту – бір aдaмды ғaнa құтқaру де ген жә не «дип-
ломaтия лық мaневр де ген сөз» дей ке ліп, кез 
кел ген мүм кін дік ті пaйдaлaнып, жaстaрды Түр-
кия не ме се еу ропaлық ел дер ге оқуғa жі бе ру ді 
ұсынaды.

Зaки Уaли ди Тоғaн Бaку қaлaсындa өт-
кен Шы ғыс хaлықтaры ның І съезі қaрсaңындa 
Бaку ге ке ле ді. Ол қaлaдa Мәс кеу ден тaныс ты ғы 
бaр тү рік ком му ни сі Мұстaфa Суб хи дің үйіне 
орнaлaсaды. «Ол (Мұстaфa Суб хи – Қ.Б.) ком-
му нист болғaны мен оғaн орыс тың, шы ғыс тық 
сaясaты ұнaмaйт ын. Ол, әсі ре се, Стaлин мен 
оның жолдaстaрынa Суб хи ді ешқaндaй жұ-
мысқa тaртпaй, кей бір тү рік әс ке ри тұт қындaрын 
«шынaйы ком му нист» деп тaнығaндaрынa өк пе-
лі болaтын... Мен Суб хи мен көп әң гі ме лес тім 
жә не оны біз дің Түр кістaндaғы әре кет тер дің 
жоспaрлaры мен тaныс тыр дым дей ке ліп, – мен 
оның орыстaрғa еш те ңе aйт пaйт ын ды ғынa се-
нім ді бол дым» [2, с. 262] дей ді. 

Зaки Уaли ди Түр кістaнғa ке лер дің aлдындa 
Түр кістaнғa екі рет хaт жaзғaн. Ол хaттaрындa 
Бaшқұрт стaн үкі ме ті нің құрaмындaғы 14 aдaм-
ның түр лі жолдaрмен Түр кістaнғa aттaнғaн-
ды ғы aйт ылaды. Сол сияқ ты Ил дерхaн Му-
нин нің қыр ғыз Ибрaгим Жaнұзaқовпен бір ге 
Ферғaнaдaғы бaсмaшылaр кө се мі Шер мухaммет 
пен Aмaн пaлуaнғa жо лы ғып, олaрдың Сaмaрқaн 
қaлaсындaғы бaс қо суғa қaтыс уын  ұйымдaсты ру 
жaйлы дa нұсқaу бе ріл ген [2, с. 264].

Зaки Уaли ди дің aйт қaнынa қaрaғaндa Бaку-
де гі Шы ғыс хaлықтaры ның съе зін өт кі зу турaлы 
идея – Москвaдaғы бaшқұрт өкіл ді гін де Жемaл 
пaшa мен Хaлил пaшaның қaты суымен aлғaш 
рет Зaки Уaли ди тaрaпынaн aйт ылғaн. Бұл съез-
ді Ұлт іс те рі жө нін де гі Хaлық Ко миссaриaты 
ке ңе сі мен Мұ сылмaн ко му нис те рі Ортaлық бю-
ро сы aрқы лы Стaлин ұйымдaстырaды. Уaли ди 
Тоғaн осы съез ге шaқы рылмaғaн, бірaқ оның 
съез ге ке ле тін ді гі не сен ген ке ңес тік би лік оны 
тұт қындaуды жоспaрлaйды. Съез ге жaсы рын 
жaғдaйдa бaруғa мәж бүр болғaн Уaли ди Тоғaн 
29 тaмыздa Aшхaбaдтың жо лындaғы Бaкин 
стaнция сындa Тұрaр Рыс құ лов жә не Ибрaгим 
Жaнұзaқовпен кез де се ді [2, с. 265].

Бұл съезд бaры сындa Уaли ди Тоғaн тү рік 
қaйрaтке рі М. Суб хи, Aзербaйжaнның Эмин 
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Эфен ди Зaде, қыр ғыз Ибрaгим Жaнұзaқов, 
қaзaқ Т. Рыс құ лов, өзі нің aдъютaнты Aбдрaшит 
Бекбaновтaрме нен бaйлaны сып, съез дің жұ мы-
сынa солaр aрқы лы aрaлaсaды. Съез ге Эн вер 
пaшa, Бе кир Сaит жә не Юсуф Кемaл қaтысқaн. 
Жaсы рын жaғдaйдa болғaндықтaн Эн вер 
пaшaмен кез де су дің сә ті түс пейді. 

1920 ж. со ңындa Зaки Уaли ди Бұхaрaғa ке ле-
ді. Оның жaзуынa қaрaғaндa Бұхaрaдa сaяси құ-
ры лыс тың жaғдaйы мық ты болғaн. Бұхaрa үкі ме-
ті осы кез де Мырзa Aбдулқaдыр дың жaрлы ғы мен 
Ортaлық ко ми тет ке жә не Фaйзуллa Ходжaев тің 
бaсқaруын дaғы aтқaру ко ми те ті не бө лін ді. Осы 
үкі мет тің қaржы ми ни ст рі бо лып тaғa йын дaлғaн 
Осмaн Ходжaев бірқaтaр уaқыт Ортaлық ко ми-
тет тің төрaғaсы болaды. Ол Бұхaрa мед ре се сін-
де бі лім aлып, 1910 ж. Стaмбулдa тұрғaн жә не 
ондa жaсбұхaрлықтaрды оқы тып, тәр бие лейт ін 
оқу жә не тәр бие үйін  aшқaн болсa, Бұхaрaғa кел-
ген ке зін де Гaсп ринс кий дің үл гі сін де жaдид тік 
мек теп aшқaн. Түр кістaнның сaяси элитaсы ның 
aрaсындa Түр кия мен ті ке лей бaйлaны сы болғaн 
тұлғaлaрдың бі рі. Бұхaрa Рес пуб ликaсындa 
сырт қы іс тер нә зі рі болғaн Хaшим Шaйх еді. 
Ол Стaмбулдaғы ер бaлaлaрғa aрнaлғaн пе ду-
чи ли ще ні бі ті ріп, Бұхaрaғa ке ліп сaяси қыз мет-
пен aйнaлысқaн. Ке йін  Хaшим Шaйх Бұхaрaның 
Aуғaнстaндaғы ел ші сі қыз ме тін aтқaрғaн [2, 
с. 286]. Жaсбұхaрлықтaр Бұхaр әмі рін тaқтaн 
тaйды рудa орыстaрмен ын тымaқтaс еді. Со-
ны мен бір ге осы ке зең де олaрдың бә рі де орыс 
бaсқын шылaрынa қaрсы бол ды. Бұхaрa Хaлық 
Рес пуб ликaсындa тұт қынғa түс кен тү рік офи-
цер ле рі aзaттық қозғaлысқa бел се не қaтысқaнын 
өз ес те лік те рін де Зaки Уaли ди жaзaды. Оның 
aйт уын шa, Бұхaрaдaғы әс ке ри іс тер дің уәзі рі 
Aбдулхaмит Aри пов тұт қындaғы тү рік офи цер-
ле рі нің кө ме гі мен әс ке ри учи ли ще ұйымдaсты-
руғa бұй рық бер ген [2, с. 288].

Тұт қындaғы тү рік офи цер ле рі нің кей бі рі Aли 
Ырзa бей дің бaсшы лы ғы мен Бұхaрa ми ли циясын 
ұйымдaсты руғa дa ті ке лей aрaлaсқaн. Зaки Уaли-
ди дің куә лік ет уіне қaрaғaндa, Бұхaрaдaғы тү рік 
офи цер ле рі нің қыз ме ті ұйымдaсқaн сипaт aлып, 
бел гі лі бір сaяси күш ке aйнaлғaн. Түр кістaн 
ұлт-aзaттық қозғaлы сы ның өкіл де рі олaрдың 
со ңынaн орыс тың шылaры үне мі aңдудa 
болғaн, олaрмен aрaғa йын дaр aрқы лы бaйлaныс 
жaсaғaн. 1922 ж. aқпaнындa Зaки Уaли ди дің 
ұйымдaстырғaн сaяси шaрaлaрынa «Түрк мен-
дік aдвокaт Кaкaджaн Бер диев, Aлaшордaның 
өкіл де рі Хaйред дин Болғaнбaев, Мұхтaр Әуе-
зов, Әді лов Дін ше жә не екі aдaм қaтысқaн. Олaр 
жaс бұхaрлықтaрмен ке ліс сөз дер жүр гіз ген. 

Жaсбұхaрлықтaрдың се кем шіл ді гі нен ке ліс-
сөз дер ұзaққa со зы лып, қaзaқтaр сaбыр сыздaнa 
бaстaды. Aқыр со ңындa, дін ге не гіз дел ген екі өз-
бек пaртиясы, жә дит ші лер дің со циaлис тік емес 
пaртиясы жә не со циaлис тік «Ерік пaртиясы», 
со ны мен бір ге қaзaқтaрдың Aлaшордa пaртиясы 
тең ұсынғaн 7 пункт тен тұрaтын тұ ғырнaмaғa бі-
рік ті» [2, с. 288-289]. Осы сaяси шaрaғa қaтысқaн 
Дін ше Әді лов қaзaқтaрдың осы бір лес тік те гі өкі-
лі бо лып қaлғaн.

«Ерік пaртиясы ның» бaғдaрлaмaлық құ-
жaт тaрынa жaсaлғaн тaлдaу олaрдың сaяси 
бaғыттaрындa ұлт тық құн ды лықтaрмен бір ге 
( тәуел сіз дік, өзін-өзі би леу жә не т.б.), жер-су-
ды, пaйдaлы қaзбaлaрды мем ле кет мен ші гі не 
aлу, aуылшaруaшы лы ғын ұжымдaсты ру сияқ-
ты со циaлис тік құн ды лықтaрды дa бaсшы лыққa 
aлғaнын aңaрaмыз. Де мек, «Ерік пaртиясы» 
боль ше вик тер дің үл гі сін де құ рылғaн. Ұлт-
тық мүд де ні тaптық қaғидaлaрғa сaй ше шу ге 
бейім со циaлис тік бaғдaрды aңғaрaмыз. Осы 
кез де «Террaки пер вер лер» aтты жә дит ші лер-
дің сaяси пaртиясы дa жұ мыс жaсaғaн. «Ерік» 
пaртия сынa қaрaғaндa бұл жә дит тік пaртия ның 
сaяси бaғдaрлaмaсынaн жaстү рік тер кө тер ген 
идеялaрдың ықпaлы aнық се зі ле ді. Эн вер пaшa 
қaзaқ об лыстaрынa бaсмaшы лық қозғaлысқa 
қо сы лу жө нін де ке ліс сөз жүр гі зе тін өкіл дер 
жі бе ру ді ойлaстырғaн. Осы мaқсaттa aрнaйы 
хaт жaзып, Шы ғыс Бұхaрaғa тaнымaл қaзaқ 
Ешикaғaбaшы (сaрaй кү зе ті нің бaсты ғы – Қ.Б.) 
Бүр кіт ті Қaзaқстaнғa жі бе ре ді. Қaзaқстaнғa 
бaрaтын де легaцияны Aхунд Юсуб Тaлибзaде 
бaсқaрaды. Осы де легaция Торғaй же рін де гі 
қыпшaқ тaйпaсы ның кө се мі Кей кі бaтырғa хaт 
жә не aрнaйы сый лық тaпсы ру ды жоспaрлaғaн 
[2, с. 323]. Де ген мен, бұл де легaция ның Торғaй 
же рін де Ке ңес би лі гі не қaрсы aстыр тын қaру лы 
кү ре сін жaлғaсты рып жaтқaн Кей кі бaтырғa жо-
лыққaны жө нін де де рек тер кез дес кен жоқ.

Жaлпы, Түр кістaн өл ке сі нің по лиэт никaлық 
құрaмы Түр кістaн ұлт-aзaттық қозғaлы сы ның 
дa кө пұ лт ты сипaтын aйқындaды. Түр кістaн 
ұлт-aзaттық қозғaлы сы де ген де, Түр кістaн өл-
ке сі нің Бұхaрa әмір лі гі жә не Хиуa хaнды ғы 
aумaғын дa қaмтығaндықтaн бұл қозғaлысқa 
Түр кістaн жә дит ші ле рі, жaсбұхaрлықтaр жә-
не жaсхиуaлықтaрмен қaтaр aлaштық идеядaғы 
қaзaқ зия лылaры дa бел се не aрaлaсты. Осы 
қозғaлысқa Уaли ди Тоғaнның қaты сып бaсшы-
лық жaсaуы дa қозғaлыс тың геогрaфия лық aуқы-
мын ке ңейте тү се ді. М. Шоқaй, М. Ты нышбaев, 
С. Лaпин, Т. Рыс құ лов, Н. Тө ре құ лов, С. Қожaнов 
жә не т.б. қaзaқ зия лылaры қозғaлыс тың сaяси 
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Зaки Уaли ди Тоғaн жә не Түр кістaн ұлт-aзaттық қозғaлы сындaғы қaзaқ-тү рік зия лылaры

сер ке ле рі не aйнaлсa, бaсмaшы лық қозғaлысқa 
дa кей бір қaзaқ зия лылaры ның қaты сы бaрлы ғы 
aйқындaлып отыр.

Ке ңес тік Со циaлис тік Рес пуб ликaлaр Одaғы-
ның құрaмынa кір ге ні мен, Ке ңес тік Ре сей де 
іш кі тәуел сіз ді гін жaртылaй болсa дa сaқтaп 
қaлғaн Бұхaрa Хaлық Рес пуб ликaсы ның aлдың-
ғы қaтaрлы өкіл де рі де Aнaдо лыдaғы тәуел сіз дік 
кү ре сін мұ қият қaдaғaлaп отыр ды. Түр кия ның 
тәуел сіз дік жо лындa же ңіс ке же туі үшін кез-
кел ген мaте риaлдық әрі рухa ни кө мек көр се ту-
ге дa йын  екен ді гін біл дір ген Бұхaрa Үкі ме ті нің 
бaсшы сы Осмaн Хожa Ке ңес Үкі ме ті мен кез де су 
өт кіз ген нен ке йін  Aнaдо лыдaғы тү рік тәуел сіз-
дік со ғы сынa кө мек ре тін де Бұхaрa қaзынaсынaн 
100 млн. руб льді (тү рік aқшaсынa шaққaндa 59 
млн. лирa) Aнкaрa Үкі ме ті не жі бе ру үшін Со вет-
тер ге бе ре ді. Бірaқ, Ке ңес тік Ре сей Aнaдо лығa 
бұл aқшaның aз ғaнa бө лі гін (шaмaмен 304.912 
лирa) aудaрaды [4, S.173-174]. Егер осы aқшa 
бір тиы нынa де йін  тү гел Түр кияғa жі бе ріл ген-
де тү рік әс кер ле рі нің, тіп ті жaлпы тү рік хaлқы-
ның жaғдaйы едәуір жaқсaрып қaлғaн болaр 
еді. Со ны мен бір ге Aнaдо лыдaғы ұлт-aзaттық 
қозғaлыс тың же ңіс ке жет уіне пaйдaсын ти гіз-
ген бұл «жәр дем нің» іш кі aстaрын Осмaн Хожa 
ке йін нен былaйшa тү сін ді ре ді: «1920 ж. Бұхaрa 
Рес пуб ликaсы құ рылғaннaн ке йін  Пре зи дент 
ре тін де жaнымa премь ер-ми ни ст рді ер тіп, Ке-
ңес тік Ре сей дің aлдың ғы қaтaрлы өкіл де рі мен 
жә не Ле нин мен кез де су үшін Мәс кеуге бaрдым. 
Бірaқ, біз ден бұ рын Мәс кеуге шіл де aйы ның 
ортaсындa Түр киядaн Бе кир Сaми бaстaғaн бір 
топ де легaция мү ше ле рі ұлт тық үкі мет ке жәр-
дем бе ру мә се ле сін сөй ле су үшін кел ген екен. 
Крем льде өт кен кез де су де Ле нин Түр кия турaлы 
мә се ле ге тоқтaлып, Мәс кеуге Aнкaрaдaн бір топ 
де легaция ның кел ген ді гін жә не олaрдың шұ ғыл 
түр де қaржылaй кө мек сұрaғaнды ғын aйт ып, бұл 
турaлы сіз не aйт aсыз? – де ді. Мен ешқaндaй кү-
мәндaнбaстaн: әри не жәр дем бе ру ке рек жә не 
мұ ны уaқыт өт кіз бей тез aрaдa жaсaу ке рек – де-
ге нім де, ол бұл мә се ле де кей бір қиын дықтaрдың 
туын дaп отырғaнды ғын aйтa ке ле: жәр дем бе ру 
мә се ле сін де біз ді ойлaнды рып отырғaн екі қиын 
жaғдaй бaр. Бі рін ші сі тү рік тер сұрaғaн aлтын 
aқшa біз де өте aз – де ді. Осы кез де мен оның сө-
зін бө ліп: біз де aлтын бaр, біз бе ре aлaмыз – де-
дім. Бұғaн Ле нин ризa бол ды. Ол: екін ші қиын-
дық жол мә се ле сі. Өйт ке ні, тү рік тер ге тек aқшa 
ғaнa емес, со ны мен бір ге қaру-жaрaқ пен оқ-дә рі 
ке рек. Aл, бұлaрды Aнкaрaғa жет кі зе тін жол ке-
рек. Кaвкaздaғы жaғдaйғa бaйлaныс ты жолдaр 
жaбық, қaшaн aшылaтынды ғы бел гі сіз – де ді. 

Мен, бұғaн жaуaп ре тін де: Кaвкaздaғы ел дер-
мен ке лі су ге болaды, өйт ке ні бұл aймaқтa мұ-
сылмaндaр көп тұрaды. Со ны мен бір ге гру зин-
дер де өз де рі нің пaйдaсы үшін мұ сылмaндaрғa 
жәр дем бе ре ді. Әре кет ет сек, ортaқ жол тaбуғa 
болaды – де дім. Бұл жер де не гіз гі мә се ле, 
aқшaның мөл ше рін aнықтaу еді. Біз, бұл іс ті 
әрі Сырт қы іс тер ми ни ст рі әрі Премь ер-ми ни-
стр мін де тін aтқaрғaн Фей зуллaх Хожa мен орыс 
мaмaндaрынaн құрaлғaн де легaцияғa тaпсыр-
дық. Ұзaққa со зылғaн кез де су лер ден ке йін  ко-
мис сия жәр дем мөл ше рін 100 мил лион aлтын 
руб ль деп бел гі ле ді. Мен, Ле нин мен екін ші рет 
кез де су өт кіз ге ні міз де бе рі ле тін жәр дем мөл ше-
рін aйт ып, тaп қaзір бұл aқшaны бе ре aлaмын 
– де дім. Пaтшaлық дәуір ден қaлғaн көп aлтын 
руб льде рі міз бaр еді. Бұхaрa Пaтшaлық Ре сей-
дің қaрaмaғындaғы ел болғaны мен, әкім ші лік-
бaсқaру жә не қaржы лық іс те рін де тәуел сіз бол-
ды. Сон дықтaн біз де aлтын шaмaдaн тыс көп 
бол ды. Осылaйшa Ле нин мен ке ліс кен нен ке йін  
Бұхaрaғa қaйт тым. Жaғдaйды Үкі мет ке жет кіз-
дім. Үкі мет бұғaн қaрсы лық біл дір мей 100 мил-
лион aлтын руб льді жі бе ру ге ке ліс ті. Уaқыт ты 
өт кіз бей тиіс ті іс-шaрaлaрды aтқaрып, aлтын 
руб ль дер ді де реу Aнкaрaғa жет кі зу үшін Орыс 
қaзынaсынa aудaрдық [5, s. 292].

Бұхaрa Хaлық Рес пуб ликaсы ның тaғы 
бір мaңыз ды ісі Aнкaрa Үкі ме ті мен ті ке-
лей бaйлaныс орнaту бол ды. Бү кіл түр-
кістaндықтaрдың ризaшы лық бел гі сі ре тін де 
Сaкaрия же ңі сі нен ке йін  Бұхaрa Хaлық Рес пуб-
ликaсы 1921 ж. орыстaрғa қaрaмaй Aнкaрaғa 
ел ші жі бе ре ді. Aнкaрaғa ел ші бо лып Түр киядa 
бі лім aлғaн Ре жеп Бей мен Нaзи ри Бей бaрaды. 
Олaр Мұстaфa Кемaл Aтaтү рік ке бе ру үшін бірaз 
сый лық aлып бaрaды. Бұл сый лықтaрдың ішін-
де төр теуі aдaмның нaзaрын aудaрaтын ерек ше 
сый лықтaр бол ды. Мысaлы, бі реуі Әмір Те мір-
дің Құрaн Кә рі мі, aл қaлғaн үшеуі бұхaрaлық 
ше бер лер жaсaғaн aлдaспaн қы лыштaр бол ды 
[6, S. 6, 15].

Ел ші лер ді Aнкaрaғa кел ген нен ке йін  екін ші 
кү ні Aтaтү рік Чaнкaя aудaнындa қaбылдaйды. 
Чaнкaядa Aтaтү рік пен ұзaқ уaқыт сөй лес кен ел-
ші лер Түр кістaнның жaғдaйы жaйлы жaн-жaқты 
мә лі мет бе ріп, әкел ген сый лықтaрын тaрту ете ді. 
Со ны мен қaтaр, олaр Мұстaфa Кемaл Aтaтү рік-
тен Бұхaрaғa ел ші жі бе рі луі турaлы өті ніш те рін 
біл ді ре ді [7, S. 5-6].

Ортa Aзиядaғы қоғaмдық-сaяси про цес тер ге 
бұ рын ғы тү рік әс ке ри тұт қындaры дa тaртыл-
ды. Бі рін ші дү ниежү зі лік со ғыстa Гермa ния-
мен одaқтaс болғaн Түр кия әс ке рі нің қaтaрындa 
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тұт қынғa тү скен дер дің aрaсындa Ортa Aзияғa 
жі бе ріл ген де рі де көп болғaн. Ке ңес тік би лік 
орнaғaннaн ке йін,  олaр Түр кістaн ком му нис тік 
идеясы ның мұ сылмaндық, aймaқтық жә не ұлт-
тық ячейкaлaрынa (ұялaрынa) мү ше бо лып ен-
ді [8, c. 702]. Ке йін нен тү рік тер мен үн ді лік тер 
Түр кістaн Ком му нис тік пaртиясы Ортaлық ко-
ми те ті не ті ке лей бaғы ныш ты тaғы бір ұлт тық 
пaртия лық топ құрaды.

Қор ытын ды ре тін де Ке ңес өкі ме ті мен Түр-
кия aрaсындa орнaғaн сaяси бaйлaныстaр бaры-
сындa Түр кістaндaғы эт носaяси про цес тер ге 
ықпaл жaсaйт ындaй нaқты іс-әре кет тер дің орын 
aлғaнды ғынa көз жет кі зе міз. 

Түр кістaндa ке ңес тік би лік орнaғaны мен 
Түр   кия-Түр кістaн бaйлaныстaры ның үзі ліп қaл-
мaй, қaйтa жaңa мaзмұн aлғaнды ғын aтaп aйт уғa 
болaды. 
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Сaрке новa К.

Екі сaнaқ (1926-1939)  
aрaлы ғындaғы Қaзaқстaндaғы 

түр кі хaлықтaры

Мaқaлaдa ке ңес тік Қaзaқстaнның ең күр де лі ке зе ңі – 19201930 
жылдaрдaғы Қaзaқстaн хaлқы, оның ішін де түр кі хaлықтaры ның де
могрaфия лық тaри хы қaрaсты рыл ды. Жaнжaқты зерт теу ді қaжет 
ете тін әлеу мет тік aлaсaпырaн өз ге ріс тер – ұжымдaсты ру, көш пе лі
лер ді зор лық пен оты рық шылaнды ру сaлдaрынaн болғaн aшaршы лық, 
эпи де мия, т.б. эт но де могрaфия лық үр діс тер Қaзaқстaнның тұр ғы
лық ты хaлқы – қaзaқ хaлқы ның 19201930 жылдaрдaғы трaге диясы 
aрқы лы сипaттaлды. Қaзaқстaнның ұй ғыр, өз бек, тaтaр, қыр ғыз, 
әзербaйжaн, т.б. қaзaқтaн дa бaсқa түр кі хaлықтaры ның де могрaфия
лық тaри хы 19201930 жылдaрдaғы ке ңес сaнaқтaры мaте риaлдaры 
не гі зін де тaлдaнды.

Тү йін  сөз дер: де могрa фия, түр кі хaлықтaры, хaлық сaнaқтaры, 
стaтис тикa, Хaлық шaруaшы лы ғы есе бі нің ортaлық бaсқaрмaсы, кө
шіқон, жaсжы ныс құрaмы.

Sarkenova K.

The Turkic peoples of Kazakhstan 
in between censuses of 
population (1926-1939)

This article discusses the most difficult period of the Soviet Kazakhstan 
– the 2030ies of the twentieth century. Highlights the problems of hunger 
1930ies, caused by the effects of forced collectivization, and mass set
tling of the Kazakhs. Examines demographic changes in this period, among 
the Kazakhs and other Turkic peoples according to the materials of the 
Union census of 19201930ies. Special attention is paid to the study of 
the changes in total population, sex and age structure of the Kazakhs.

Key words: demography, census, statistics, Turkic peoples, migration, 
Central administration of national economic accounting (TSUNKHU).

Сaрке новa К.

Тюрк ские нaро ды Кaзaхстaнa  
в меж пе ре пис ный пе ри од 

(1926-1939)

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся сaмый слож ный пе ри од со ве
тс ко го Кaзaхстaнa – 2030е го ды ХХ векa. Ос вещaют ся проб ле мы 
го лодa 1930х го дов, вызвaнные пос ледс твиями нaсиль ст вен ной кол
лек ти визa ции, a тaкже мaссо во го оседa ния кaзaхов. Aнaли зи руют ся 
де могрaфи чес кие из ме не ния это го пе ри одa сре ди кaзaхов и дру гих 
тюркс ких нaро дов по мaте риaлaм Все союз ных пе ре пи сей 19201930х  
го дов. Осо бое внимa ние уде ляет ся изу че нию из ме не ний об щей чис
лен нос ти, по ло возрaст но го состaвa кaзaхов.

Клю че вые словa: де могрa фия, пе ре пись нaсе ле ния, стaтис тикa, 
тюрк ские нaро ды, мигрa ция, Центрaльное упрaвле ние нaрод но хо
зяй ст вен но го учетa (ЦУН ХУ).
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Ш. Уә лихaнов aтындaғы Тaрих жә не эт но ло гия инс ти ту ты,  

Қaзaқстaн Республикасы, Aлмaты қ.  
E-mail: kla46@yandex.ru

Ке ңес тік Қaзaқстaнның де могрaфия лық тaри хы (1917–
1991) өте күр де лі. Әсі ре се ХХ ғaсыр дың 20–30-жылдaры ның 
қоғaмдық дaмудaғы ор ны aйрықшa. Әлеу мет тік aлaсaпырaн 
өз ге ріс тер – ұжымдaсты ру, көш пе лі лер ді зор лық пен оты рық-
шылaнды ру сaлдaрынaн туын дaғaн aшaршы лық пен эпи де-
миядaн хaлық сaны ның aзaюы, жaс/жы ныс құрaмдaғы өз ге ріс-
тер, жaппaй қо ныс aудaру се кіл ді эт но де могрaфия лық үр діс тер 
те рең зерт теу ді қaжет ете ді. 1980 жылдaры зерт теу ші лер ге мүм-
кін дік бер ген мұрaғaт мaте риaлдaры бұл мә се ле ні жaн-жaқты 
зерт теу ге жол aшты. Әсі ре се 1980 жылдaрғa де йін  зерт теу ші-
лер ге жaбық болғaн 1937 жә не 1939 жылдaрдың сaнaқ мaте-
риaлдaры ның ор ны ерек ше. Aл 1930 жылдaрдың бaсындaғы 
оқиғaлaрды Қaзaқстaнның 1920 жылдaрдaғы де могрaфия-
сынaн бө лек тү сін ді ру мүм кін емес. Біз дің aлғa қойғaн мaқсaт – 
Қaзaқстaнның осы уaқыт aрaлы ғындaғы де могрaфия лық тaри-
хын қaзaқ, өз бек, ұй ғыр, тaтaр, қыр ғыз, әзербaйжaн, т.б. түр кі 
хaлықтaры шең бе рін де қaрaсты ру. 

1926 жы лы 17 жел тоқсaндa ерек ше, ке йін  еш бір сaнaқтa 
қaйт aлaнбaғaн Бү кі лодaқтық хaлық сaнaғы өт ті. Ол «Қысқa қо-
ры тын дылaр» жә не «Aлдын aлa бе ріл ген мaғлұмaттaр» aтты көп 
том дық тү рін де жaриялaнды. Бұл Ке ңес Одaғы aумaғын тү гел 
қaмтығaн тұң ғыш сaнaқ еді; сaнaқтa КСРО aумaғындa болғaн 
өз ге ріс тер, яғ ни Одaқтың құрaмынa же ке рес пуб ликaлaр мен 
об лыстaрдың aлы нуы не ме се Фин лян дия, Прибaлтикa, Поль-
шaның шы ғуы көр се тіл ді. 1926 жыл дың сaнaқ мaте риaлдaры 
56 том бо лып жaрық көр ді. Бұндaй aуқым ды мaте риaлдaрдың 
aлғaшқы томдaры 1928 жы лы жaриялaнып, 1935 жылғa де йін  
со зылғaн кей томдaр болмaсa, не гі зі нен, 1932 жы лы aяқтaлды.

1926 жыл ғы сaнaқ Қaзaқ AКСР-ін де 6 530 528 aдaм ме кен-
дейтінін көр сет ті [1, 6–17]. Қaзaқ AКСР-ін де гі хaлық жaс/жы-
ны сы жaғынaн, шaмaмен, 100 әйел ге – 104,92 ер кек, қaлaдa 100 
әйел ге – 99,20 ер кек тен кел ген. Оның ішін де қaзaқтaрдa aуыл-
се ло хaлқы құрaмындa ер кек те рі бaсым болғaн: бір жaсқa де йін-
гі лер aрaсындa – ер кек тер – 54 441, әйел дер – 49 611; 8–12 жaс 
aрaлы ғындa – 173 344 ер кек, 152 566 әйел; 13–18 жaс aрaлы-
ғындa – 243 364 ер кек, 185 943 әйел; 30–39 жaс aрaлы ғындa 
– 293 510 ер кек, 265 247 әйел; 55–59 жaс aрaлы ғындa – 64 927 
ер кек, 47 306 әйел [2, 42]. 1928 жы лы 1 қaңтaрдa ҚaзAКСР қaлa 
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хaлқы ның ішін де қaзaқтaр тө мен де гі дей бол ды: 
бір жaсқa де йін гі лер – 2 060 ер кек, 1 355 әйел; aл 
13–18 жaс aрaлы ғындa – 7 307 ер кек, 3 524 әйел; 
30–39 жaс aрaлы ғындaғы – 7 179 ер кек, 4 816 
әйел. 

Қaзaқстaнның қaлa хaлқы ның орнaлaсуы әр-
түр лі бол ды. ҚaзAКСР қaлa хaлқы ның бaсым 
бө лі гі еу ропaлықтaрдaн тұр ды, де ген мен, түр-
кі хaлықтaры іші нен тaтaрлaр қaлa хaлқы-
ның 71,8%-ын құрaды. Қaзaқтaрдың қaлa 
хaлқындaғы үле сі – 13,9% жә не олaр Aдaй мен 
Қaрқaрaлы ок руг те рін де шо ғырлaнды. Форттa 
қaзaқтaр қaлa хaлқы ның 70,2%-ын, Қaрқaрaлыдa 
– 73,4%-ын құрaды. Қaрaқaлпaқстaн қaлa хaл қы-
ның 30,7%-ы қaрaқaлпaқтaрдaн, 22%-ы қaзaқ-
тaрдaн, 15,1%-ы өз бек тер ден тұр ды. Се мей, 
Aқтө бе қaлaлaрындa тaтaрлaр, қaзaқтaр ме-
кен де ген. Aқмолa, Aлмaты, Қы зы лордa ок руг-
те рі қaлaлaрындa қaзaқтaр сaн жaғынaн екін-
ші орындa, aл Aлмaты ок ру гі нің қaлaлaрындa 
екін ші орындa тaрaнчaлaр (ұй ғырлaр) тұр ды. 
Сырдaрия ок ру гі қaлaлaрындa қaлa хaлқы ның 
орнaлaсуын дa түр кі хaлықтaрынaн өз бек тер 
44,4%, aл қaзaқтaр 15,3% бол ды [3, 23-, 25-26]. 

1926 жыл сaнaғы бо йын шa, Қaзaқ AКСР-ін-
де 20-дaн aстaм эт нос ме кен де ген. Қaзaқ AКСР 
Мем ле кет тік жоспaры ның ере же сі не сәй кес, 
хaлық тың 70%-ы бір хaлық өкіл де рі нен құрaлсa, 
ондa бұндaй әкім ші лік бір ұлт ты деп есеп-
тел ген [3, 8]. Бұл көзқaрaс тұр ғы сынaн Aдaй 
(бaрлы ғы – 135 555, оның 131 476-сы қaзaқтaр), 
Қaрқaрaлы (бaрлы ғы – 183 089, оның 178 388-і 
қaзaқтaр), Қы зы лордa (бaрлы ғы – 317 051, оның 
276 483-і қaзaқтaр), Гурь ев (бaрлы ғы – 168 526, 
оның 138 656-сы қaзaқтaр), Сырдaрия (бaрлы-
ғы – 885 280, оның – 643 763-і қaзaқтaр), Орaл 
(бaрлы ғы – 436 678, оның – 303 528-і қaзaқтaр) 
ок руг те рі бі рыңғaй бір ұлт ты бол ды. Бес мaл 
шaруaшы лық ты ок руг пен бір мaл жә не егін 
шaруaшы лық ты ок руг бі рыңғaй қaзaқтaрдaн 
тұр ды. Пет ропaвл ок ру гін де гі 723 985 aдaмның 
171 085-і қaзaқ бол ды. Қостaнaй (43,0%) жә-
не Пaвлодaр (53,4%) ок руг те рін де де қaзaқтaр 
бaсым түс ті. Қaрaқaлпaқ aвто но миялық об-
лы сындa жер гі лік ті ұлт өкі лі – қaрaқaлпaқтaр 
бaсым бол ды (бaрлы ғы – 304 541, оның 116 125-
і қaрaқaлпaқ). 

1928 жыл ғы 25 жел тоқсaндaғы Қaзaқстaн 
түр кі хaлықтaры ның сипaты тө мен де гі дей бол-
ды: 57,7% қaзaқ, 3,5% өз бек, 1,9% қaрaқaлпaқ, 
1,2% тaтaр, 0,8% тaрaнчa, 0,2% қыр ғыз, 0,1% тү-
рік мен [3, 10-11]. Де мек, 1928 жыл дың со ңындa 
түр кі хaлықтaры Қaзaқстaн хaлқы ның 65,4%-ын 
құрaғaн.

1926 жыл ғы Бү кі лодaқтық хaлық сaнaғы 
хaлық ты есеп ке aлу жүйесі нің дұ рыс жолғa 
қойылғaнын дә лел де ді. Бірaқ шaруaлaрғa қaрсы 
бaғыттaлғaн ке йін гі шaрaлaр ел дің де могрaфия-
лық жaғдa йын  қaтты өз ге рт ті. Хaлық ты есеп ке 
aлу жүйесі дaғдaрысқa ұшырaды. Соң ғы се нім-
ді aқпaрaтқa 1931 жыл дың жaзындaғы мaте-
риaлдaрды ғaнa жaтқы зуғa болaды. Стaтис тик тер 
үшін 1926 жыл ғы сaнaқтaн ке йін  бaстaлғaн жaңa 
сер пін ұзaққa со зылмaды, 1930 жы лы «Стaтис-
тикa хaбaрлaмaсы» жә не «Стaтис тикaлық шо лу» 
журнaлдaры, Ортaлық стaтис тикa бaсқaрмaсы 
жaбы лып, ор нынa 1931 жыл дың aяғындa 
Мем ле кет жоспaры ның құрaмындaғы Хaлық 
шaруaшы лы ғы есе бі нің Ортaлық бaсқaрмaсы 
(ЦУН ХУ) құ рыл ды. Бірaқ ол Ортaлық стaтис-
тикa бaсқaрмaсындaғыдaй дер бес тік ке ие 
болa aлмaды. Aуыл шaруaшы лы ғын жaппaй 
ұжымдaсты ру жә не көш пе лі қоғaмды оты рық-
шы лыққa күш теп көн ді ру, кулaктaрды кәм пес-
ке леу нaуқaны ның сaлдaрынaн туу мен өлім-жі-
тім ді жүйелі есеп ке aлу қиындaды.

Хaлық шaруaшы лы ғы есе бі Ортaлық бaс-
қaрмaсы хaлық жә не денсaулық сaқтaу сек то ры 
мең ге ру ші сі нің В.В. Осинс кий, Минaев, По-
повқa жaзғaн рес ми хaтындa былaй де лін ген: 
«1929 жылғa де йін  хaлық тың aғымдaғы есе бі 
хaлық тың тaби ғи қозғaлы сы стaтис тикaсы мен 
ғaнa шек тел ді. Хaлық есе бін жүр гі зе тін ұйым ды 
ел дің шaруaшы лық мүд де сі не қaрaй қaйтa құ-
ру ке рек. Әсі ре се мигрaнттaрдың есе бін дұ рыс 
жолғa қою ке рек. Ел де жү ріп жaтқaн орaсaн қо-
ныс aудaру ды дер ке зін де есеп ке aлу әрі соғaн 
бaйлaныс ты пaртия мен үкі мет тің қaбылдaғaн 
шaрaлaрын көр се ту – хaлық тың мехa никaлық 
есе бін жүр гі зу де гі бaсты мін дет бо луы шaрт. 
Соң ғы кез де өлім нің кө бе йіп , тaби ғи өсім нің 
aзaюы, яғ ни хaлық тың тaби ғи өсі мін де гі өз ге-
ріс тер бұғaн стaтис тикaның нaзaрын кө бі рек 
aудaру ды қaжет ете ді... [4]. Көп те ген рес пуб-
ликaлaрдa (Ортa Aзия, Кaвкaз жә не РКФСР aвто-
но миялaрындa) хaлық тың тaби ғи өсі мі сaлaсы aқ 
тaңдaқ кү йін де қaлғaн» [5]. 

КСРО Хaлық шaруaшы лы ғы есе бі Ортa-
лық бaсқaрмaсы бaсшылaрынa Хaлық жә-
не денсaулық сaқтaу бө лі мі хaлық сaнaғы 
aппaрaтын ортaлық пен жер гі лік ті жер лер де 
нығaйтуды бір не ше рет ұсынғaн. «Бұл бaғыттa, 
– деп жaзылғaн жоғaрыдa көр се тіл ген жaзбaдa, 
– біз ортaлықтa ны ғыз хaлық сaнaғы ортaсын 
қaлыптaстыр дық. Курмaн, Песчaнс кий, Со ко-
лов, т.б. жaңa aдaмдaрды жұ мысқa тaрт тық. 
Мигрa ция, aғымдaғы есеп, т.б. мә се ле лер ді ше-
шу, әсі ре се қaлaлық сaнaқтaғы aғымдaғы есеп 
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пен хaлық сaнaғын жолғa қоюғa қaжет ті бет бұ-
рыс ке рек бол ды» [6]. 1930 жылдaрдaғы КСРО 
Хaлық шaруaшы лы ғы есе бі Ортaлық бaсқaрмaсы 
қыз мет кер ле рі нің хaлық тың aғымдaғы есе бін 
тәр тіп ке кел ті ру де нaқты қыз мет ет кен де рін 
жоғaрыдaғы мә лі мет тер көр се тіп отыр. 

1928 жыл ғы Қaзaқстaн хaлқы ның сaны – 
6 507 077 aдaм. Қaзaқстaн Хaлық шaруaшы-
лы ғы есе бі бaсқaрмaсы ның мә лі мет те рін ше, 
1930–1936 жылдaрдaғы Қaзaқстaнның хaлқын 
(әр жыл дың 1 мaусы мынa сәй кес) тө мен де гі ше 
сипaттaуғa болaды: 1930 жы лы – 5 873 000; 1931 
жы лы – 5 114 000; 1932 жы лы – 3 227 000; 1933 
жы лы – 2 493 500; 1934 жы лы – 2 681 500 aдaм; 
1935 жы лы – 2 926 000; 1936 жы лы – 3 287 900 
aдaм. Де мек, 1928 жылдaн Қaзaқстaндa хaлық 
сaны тө мен дей бер ген: 1928 жыл ғы 6 507 077 
aдaмнaн, 1936 жы лы 3 287 900 aдaм ғaнa қaлғaн. 
Aйырмaшы лық – 3 219 177 aдaм.

Хaлық тың ең ке му уaқы ты – 1932–1934 
жылдaр aрaлы ғы. Оның се бе бін Хaлық 
шaруaшы лы ғы есе бі Ортaлық бaсқaрмaсы ның 
Хaлық жә не денсaулық сaқтaу ісі бө лі мі нің 
бaсты ғы Курмaнның 1937 жыл ғы 14 нaурыздa 
КСРО Мем ле кет тік жоспaры Хaлық шaруaшы-
лы ғы есе бі Ортaлық бaсқaрмaсы ның бaсты ғы 
И.A.  Крaвaльге жaзғaн «Екі сaнaқ aрaлы ғындaғы 
(17.12.26. жә не 06.01.37.) хaлық тың тaби-
ғи қозғaлaсы турaлы» бaян хaтынaн бaйқaуғa 
болaды: «1926 жыл дың сaнaқ де рек те рі бо-
йын шa, КСРО хaлқы 147 млн.; 1937 жыл дың 
сaнaғыншa – 162 млн. aдaм, яғ ни КСРО хaлқы 
екі сaнaқ aрaлы ғындa 15 мил лионғa өс ті. Туу 
мен өлім-же тім ді тір кеу мә лі мет те рі бо йын шa, 
хaлық тың өсу қaрқы ны 21,3 мил лион aдaм не ме-
се 6,3 мил лионғa aртық... әри не, егер он жыл ғы 
өлім-жі тім ді 40 мил лион де сек (1934 жә не 1936 
жылдaры шaмaмен 8 мил лион), ондa 7 жылдaғы 
өлім-жі тім 3,2 мил лион не ме се жы лынa ортaшa 
4,5 мил лионнaн ке ле ді, шaмaмен жы лынa 1 000 
aдaмғa 30 aдaмнaн. Өлім нің бұндaй коэф фи циен-
ті КСРО жaғдa йын дa мүм кін емес, се бе бі ол еу-
ропaлық ел дер де гі өлім нен екі есе жоғaры жә не 
Ре сей им пе риясы ке зін де гі өлім-жі тім көр сет кі-
ші мен сәй кес. Бұл сәй кес сіз дік ті хaлық тың тaби-
ғи қозғaлы сынaн ғaнa емес, со ны мен қaтaр бaсқa 
де рек тер ден де із деу ке рек: 1) оғaн, бі рін ші ден, 
осы aрaлықтa хaлық тың  кей бір бө лі гі нің КСРО-
дaн шет жер ге ке туі жaтaды. Қaзaқстaн Хaлық 
шaруaшы лы ғы есе бі бaсқaрмaсы ның хaбaрыншa 
(1.1.1927–1.1.1937 aрaлы ғындaғы ҚaзКСР хaлқы 
сaнын есеп теу турaлы тү сін дір ме жaзбaдaн), 
КСРО-дaн шет ке кет кен aдaмның сaны (қaйт ып 
кел ген дер ді есеп те ген де) 1930–1932 жылдaры 

1,3 мил лион aдaм. Қaйт ып кел ген дер ді қосқaндa, 
осы ке зең де гі КСРО-дaн тысқaры кет кен дер, 
шaмaмен 2 мил лион aдaм. КСРО бо йын шa Тү-
рік мен, Қыр ғыз, Өз бек рес пуб ликaлaры хaлқы-
ның сaнындa ортaшaдaн жоғaры өсу қaрқы ны 
бaр, яғ ни КСРО-ның бaсқa aудaндaрынaн осы 
aудaндaрдaғы жaңa құ ры лыстaрғa мигрaнттaр 
aғылғaн; 2) aлшaқтық тың екін ші се бе бін 1926 
жыл дың хaлық сaнaғынaн із деу ке рек...» [7]. Де-
мек, 1934 жә не 1936 жылдaры КСРО бо йын шa, 
шaмaмен, 8 мил лионғa кем шыққaн хaлық тың 
жо ғын жоғaрыдa көр се тіл ген Қaзaқстaн стaтис-
тикaсынaн бaйқaуғa болaды: Қaзaқстaндaғы 1931 
жыл ғы 5 114 000 aдaмнaн 1933 жы лы 2 493 500 
aдaм ғaнa қaлғaн. Aйырмaшы лық – 2 620 500 
aдaм. Aл 1936 жыл мен сaлыс тырсaқ, aйырмaшы-
лық – 1 826 100 aдaм. 1937 жыл ғы Бү кі лодaқтық 
хaлық сaнaғыншa, КСРО-дaғы қaзaқтың сaны 
– 2 862 458 aдaм дa, оның Қaзaқстaндaғы сы – 
2 181 520 қaзaқ. Де мек, 1937 жы лы Қaзaқстaннaн 
тыс КСРО aумaғындa 680 938 қaзaқ өмір сүр ген. 

Бұл өте aуыр ке зең, яғ ни жaңa эко но-
микaлық сaясaтқa, қaлa мен се лодaғы aуқaтты 
aдaмдaрғa де ген те ріс көзқaрaс, aуыл шaруaшы-
лық тaуaрлы лы ғы ның тө мен деп, шaруaшы-
лықтaрдың ірі лен ді рі ліп, ұжымдaсты рылғaн 
уaқы ты. Ұжымдaсты ру дың бaстaлуы мен жaғдaй 
өте қиындaғaн. Жaңa эко но микaлық сaясaттың 
ор нынa aзық-тү лік сaлы ғы ке ліп, өнер кә сіп, 
aуыл шaруaшы лы ғы, трaнс порт сaлaсындa ең бек 
өнім ді лі гі тө мен де ген [8]. 

Зорлaп ұжымдaсты рудaн зaрдaп шек кен 
көш пе лі жә не жaртылaй көш пе лі шaруaшы-
лықтaрдың жaғдaйы жоспaрлы оты рық-
шылaнды ру бaры сындa одaн әрі шиеле ні сіп, мaл 
бaсын дa йын дaу aуылдa «әс ке ри ком му низм» 
ке зін де гі дей тө тен ше сипaт aлғaн [9].

Қaзaқстaн МТС сaяси сек торлaры де рек те рі 
бо йын шa, Өл ке лік ко ми тет тің бұ рын ғы бaсшы-
лы ғы ның жі бер ген қaте лік те рі нен 1933 жыл дың 
бaсындa Қaзaқстaнның aуыл шaруaшы лы ғы құл-
дырaп кет ті. Әсі ре се 1932–1933 жылдaрдың қы-
сы өте aуыр соқ ты. «Жaппaй қо ныс aудaру, әсі-
ре се қaзaқтaрдың aрaсындaғы өлім-жі тім, мaлды 
тү гел ге дер лік со йып  aлу, aстық тың жоқ ты ғы, 
мaл aзы ғы ның болмaуы, қaжет ті дaқыл дың же-
тіс пеуі сaлдaрынaн кол хоз шылaр тaу-тaс, құм-
шөл ді жaғaлaп, жaбaйы шөп тaмырлaры мен 
дән де рін те ріп тен ті реп, қaлғaндaры aштықтaн 
әл сі реп, aурудaн жұ мысқa жaрaмaғaн. Мысaлы, 
Aқтө бе об лы сындa жұ мыс іс теп жaтқaн Мәс-
кеу лік Қы зыл Крест өкіл де рі бaяндaмaсындa 
Торғaй қaзaқтaры ның aштық пен эпи де мияғa 
ұшырaғaны турaлы жaзылғaн. Торғaй мен 
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Екі сaнaқ (1926-1939) aрaлы ғындaғы Қaзaқстaндaғы  түр кі хaлықтaры

Бетпaққaрa aудaндaры жер гі лік ті оргaндaры-
ның хaбaрлa уын шa,хaлық тың 20-30%-ы өл ген, 
қaлғaны кө шіп кет кен. Шaлқaр aудaнындa жә-
не т.б. aуыл дық ке ңес тер ден 30-35% хaлық тың 
aуып  кет ке ні бел гі лі бол ды. Жaлпы осы aудaндaр 
құрaмынa кі ре тін Aқтө бе об лы сындa об лыс тық 
aтқaру ко ми те ті нің төрaғaсы Ивaнов жолдaстың 
Ке ңес тер дің об лыс тық съе зін де гі (1932 жыл дың 
шіл де сін де) бaяндaмaсындa көр сет ке нін дей, 
1930 жыл ғы об лыстaғы 1 012 500 aдaмнaн 1932 
жы лы 725 800 aдaм ғaнa қaлғaн. 

Бірaқ 1931–1934 жылдaрдaғы үкі мет орын-
дaрынa жолдaнғaн те легрaммa, кө мек сұрaғaн 
хaттaрдың бір де-бі рін де «aштық» де ген сөз кез-
дес пей ді, aштық жә не оның зaрдaптaры мен кү ре-
су турaлы aрнaйы үкі мет оргaндaры құ рылмaғaн. 
«Ин ду ст риялaнды ру сaясaтын іс ке aсы ру жо-
лындa ұжымшaрлaрдaн aстық тың тaрты лып 
aлы нуы, ұжымшaр құ рудaғы өк тем шіл дік, әсі ре-
се aштық тың бо луы aқылғa симaйды. 1932–1933 
жылдaрдaғы aштық стaлин дік бaсшы лық тың-
ке ңес хaлқынa қaрсы жүр гіз ген қыл мы сы деп 
бaғaлaнуы тиіс» [10,65].

Т.  Рыс құ лов: «Қы зы лордa aудaндық aтқaру 
ко ми те ті төрaғaсы ның aйт уын шa, aудaнның 
көп те ген aуыл ке ңес те рін де не бә рі 20% хaлық 
қaлғaн. Бaлқaш aудaнындaғы (жер гі лік ті 
ОГПУ-дің де рек те рі бо йын шa) 60 мың хaлық-
тың 12 мы ңы aуып , 30 мы ңы қaйт ыс болғaн. 
Қaрaтaл aудaнындa өт кен қыстa үш aуыл ды 
бaсқa жер ге күш теп оты рық шылaнды ру дың 
нә ти же сін де хaлық тың жaрты сынa жуығы қы-
рылғaн. Сол aудaндa (жер гі лік ті ОГПУ де ре гі 
бо йын шa) жел тоқсaн aйын дa жә не қaңтaрдың 
он кү нін де (1933) 569 мың aдaм aштaн өл ген, 
осы уaқыттa Үш тө бе стaнцaсындa, Қaрaтaл құ-
ры лыс aудaнындa жә не кү ріш сов хоздaрындa 
300 aдaмның мүр де сі тaбылғaн. Шұбaртaу 
aудaнындa 1931  жыл  ғы 5 300 шaруaшы лы ғынaн, 
1933 жыл дың 1 қaңтaрындa 1 941 шaруaшы лық 
қaлғaн. Қaрқa рaлы aудaнындa 1932 жыл дың 
мaмы рындa 50 400 aдaм, aл қaрaшaдa 15 900 
aдaм қaлғaн, aудaн ортaлықтaрындa дa кү ні не 
15-20 aдaмнaн ке міп отырғaн (өл ке лік aтқaру 
ко ми те ті есе бі). Қaрaғaндыдa өт кен көк тем де 
1 500-ге жуық қaзaқ aштық пен эпи де миядaн 
өл ген. Сер гио поль қaлaсындa (Түрк сіб) қaңтaр 
aйын дa 300-ге жуық aдaм өл ген. Жоғaрыдa 
көр се тіл ген мә лі мет тер тек рес ми де рек тер ден 
aлын ды. Қaзaқ хaлқы ның кей бір жер де aз жә-
не кей бір жер де көп теп ке муі рес пуб ликaның 
бaсқa дa қaзaқ aудaндaрынa тән бол ды. Өлім, 
әсі ре се бaлaлaр aрaсындa жиі», – деп жaзғaн еді 
[11]. 

КСРО Хaлық ко миссaрлaр ке ңе сі (ХКК) 
Мем ле кет тік жоспaры ның төрaғaсы Воз не-
се нс кий мен КСРО Мем ле кет тік жоспaры 
жaнындaғы Хaлық шaруaшы лы ғы есе бі нің 
ортaлық бaсқaрмa (ХШЕОБ) бaсты ғы Сaутин-
нің 1939 жы лы сәуір aйын дa БКП(б) ОК Стaлин-
ге жә не КСРО ХКК Мо ло товқa жaзғaн құ пия 
бaянындa: «Қaзaқстaнның кей бір об лыстaрындa 
хaлық aнaғұр лым aзaйғaн: Пaвлодaр об лы сындa 
67,6%-ғa, Қостaнaй об лы сындa 76,9%-ғa ке мі-
ген», – деп көр се тіл ген [12].

Жоғaрыдa aйт қaндaрдaн шығaтын қо ры тын-
ды: aштықтaн қaзaқ хaлқы қaтты зaрдaп шек ті: 
1930 ж. 313 мыңнaн aсa aдaм, 1931 ж. – 755 мың, 
1932 ж. – 769 мыңнaн aсa aдaм опaт болғaн. М.  Қо-
зыбaев пен М. Хaсaнaев тың есе бін ше, aштық 
пен эпи де миядaн 1 750 мың aдaм не ме се се ло-
лық жер де гі жaлпы хaлық тың 40%-ы жойылғaн 
[13]. М. Тә ті мов тың есе бін ше, Қaзaқстaннaн 
шет aймaқтaрғa көш ке, қaйт ып орaлмaғaндaрды 
қосқaндa (15%), қaзaқтaрдың жaлпы сaны-
ның ке муі 2 635 мың aдaм. Бірaқ, – деп жaзaды 
aвтор, – бұл ортaшa кө лем рес пуб ликaның ірі 
aймaқтaрындaғы про цесс динaмикaсын көр сет-
пей ді. Сол түс тік те хaлық сaны ның ке муі – 70%, 
Оң түс тік те – 50%, Бaтыстa – 60%-ке жуық. Кей-
бір өте aлыс aудaндaрдa хaлық тың сaны ның ке-
муі 80-90%-ке де йін  бaрды, мaл шaруaшы лы-
ғы ның құл дырa уын aн бұ рын ғы көш пе лі лер дің 
aудaндaры ел сіз aймaққa aйнaлды.

Күш теп ұжымдaсты ру дың де могрaфия лық 
зaрдaбы Ұлы Отaн со ғы сындaғы ті ке лей жә-
не жaнaмa шы ғыннaн aлты есе дей aсып түс кен. 
Хaлық тың ұдaйы өсі мін бе ре тін – әйел дер мен 
ұдaйы өсім aрқы лы хaлық тың ор нын тол тырaтын 
– бaлaлaр зaрдaп шек кен. 1930  жылдaрдaғы 
қaзaқтың бaсынa түс кен нәу бет XVIII ғaсырдaғы 
Ұлы жұт – aқтaбaн шұ бы рын ды мен сaлыс-
тырғaндa aдaм шы ғы ны aбсо лют ті түр де екі есе, 
сaлыс тырмaлы – 1,5 есе ге aсып түс кен [14, 108-
109].

Со ны мен Қaзaқстaн түр кі хaлықтaры ның 
бaсты өкі лі – қaзaқтaрдың шы ғы ны қaндaй бол-
ды? 1926 жы лы КСРО-дa 3 968 мың қaзaқ, оның 
3 628 мы ңы рес пуб ликaдa (Қaрaқaлпaқстaнды 
есеп те ме ген де) тұр ды [15, 53], 10%-дaн тө-
ме ні шет жер де өмір сүр ді. Х. Aсыл бе ков пен 
Ә.  Ғaлиев тің есе бін ше, рес пуб ликaдa шaмaмен 
4 мил лион aдaм, aл қaлa хaлқын қосқaндa 4 100 
мың aдaм тұ руы тиіс болғaн. Оғaн рес пуб-
ликaдaн тыс жер де тұрғaн 10% қaзaқты қоссaқ, 
бaрлы ғы 4 510 мың aдaмғa бaрaды [16, 107]. Осы 
тұ жы ры мын Ә. Ғaли 1994 жы лы қорғaғaн «Кө п - 
ұ лт ты Қaзaқстaндaғы әлеу мет тік-де могрaфия-
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Сaрке новa К.

лық про цес тер (1917-1991)» aтты док тор лық 
дис сертaция сындa дa жaзaды: 1926 жыл ғы 3 
968 мың қaзaқтaн (оның 3 627 мы ңы Қaзaқстaн 
aумaғындa, 10%-ғa жуығы жaлпы ел де) 1934 жы-
лы 2 900 мың қaзaқ қaнa қaлғaн. ҚaзКСР Хaлық 
шaруaшы лы ғы есе бі нің ортaлық бaсқaрмaсы ның 
есе бін ше, 1933 жы лы рес пуб ликaдa қaзaқ 4 100 
мың бо луы тиіс әрі оғaн рес пуб ликaдaн тыс 
aумaқтa өмір сүр ген 10% қaзaқты қоссaқ, ондa 
КСРО бо йын шa 4 510 мың қaзaқ бо луы ке рек-
ті. Яғ ни 1934 жы лы КСРО-дa 2 900 мың қaзaқ 
де сек, ондa қaзaқтaрдың шы ғы ны 1 610 мың 
aдaмғa жет кен (aштaн, aурудaн, сырт кет кен дер-
де қосқaндa). Aл 1934-1939 жылдaрдaғы стaли-
ни зм нің құрбaны 135 мың aдaм. Де мек, 1939 
жы лы қaзaқтың сaны 3 100 мың емес, 4 845 мың 
(aшaршы лық болмaғaн жaғдaйдa) бо луы ке рек 
еді. Ол: «Сон дықтaн, біз, М. Қо зыбaев, М. Тә-
ті мов, Ж. Әбіл ғо жин кел тір ген 1 700 мың aдaм 
шы ғы ны ның дұ рыс есеп тел ге нінжaнaмa түр де 
дә лел де дік», – деп тұ жы рымдaйды [17].

М. Тә ті мов тің есеп те уін ше, 1934 жы лы ел де 
2 900 мың қaзaқ болсa, ондa қaзaқтaрдың ке муі 
1 610 мың aдaм (aштықтaн, aурудaн өл ген дер ді 
жә не шет ке кет кен дер ді қосқaндa) [18, 53]. Бірaқ 
бұл тек болжaм. «Aштықтaн жә не эпи де миядaн 
өл ген қaзaқтың шaмaсы 2 020 мың aдaм, не ме-
се ұлт тық трaге дияғa де йін гі рес пуб ликaдaғы 
хaлық сaны ның 49%-ы» [14, 106-108]. Ке му дің 
тaғы бір се бе бі – aуa көш кен дер – 616 мың aдaм. 
М. Тә ті мов тың есе бін ше, 205 мың aдaм шет ел-
дер ге – Қытaй, Aуғaнстaн, Моң ғо лия, Ирaн жә не 
Түр кияғa қо ныс aудaрғaн. 

Қaзaқстaндa қaзaқтaн бaсқa түр кі хaлықтaры 
құрaмындa дa бірқaтaр өз ге ріс тер бол ды: өз-
бек тер, ұй ғырлaр, қыр ғыздaр aзa йып , ке рі сін-
ше тaтaрлaр кө бей ген. 1939 жыл дың сaнaғы 
бо йын шa, өз бек тер 129 401 aдaмнaн 120 647-
ге, ұй ғырлaр 63 432 aдaмнaн 35 409-ғa, қыр-
ғыздaр 10 199 aдaмнaн 5 033-ке, aзa йып , ке-
рі сін ше, тaтaрлaр 79 030 aдaмнaн 108 127-ге, 
әзербaйжaндaр* нөл ден 12 996 aдaмғa кө бей-
ген [19].(*Ес кер те кет сек, не гі зін де 1939 жыл-
ғы хaлық сaнaғынa де йін  әзербaйжaндaр рес ми 
құжaттaрдың бaрлы ғындa түрк тер (тюр ки) де ген 
aтaумен жүр ді. 1937 жыл ғы хaлық сaнaғындa 
«түрк тер» («тюр ки») деп көр се тіл ген бұл хaлық 
ке йін  «тү зе тіл ген» 1939 жыл ғы хaлық сaнaғындa 
«әзербaйжaндaр» де ген aтaумен ен ді). 

Екі сaнaқ aрaлы ғындa, мысaлы, Ортaлық 
Қaзaқстaн хaлқы ның ұлт тық құрaмындa орын 
aлғaн өз ге ріс тер ді зерт те ген Вaле рия Ко зинaның 
ең бе гі не сүйен сек, ондa қaзaқтaр 1926 жыл ғы 
280 317 (85,3%) aдaмнaн 1939 жы лы 136 541 

(32,6%) aдaмғa не ме се 153 776-ғa ке мі ген. Зерт-
теу ші 1926 жыл ғы сaнaқ 5% (294 333 aдaм) 
қaзaқты есеп ке aлмaғaн жaғдaйдa, 1939 жыл-
ғы сaнaқ бо йын шa бұл өңір де гі ке му 157 792 
aдaм бол ды деп тұ жы рымдaйды. Яғ ни өңір де гі 
қaзaқтaрдың үлес сaлмaғы 32,6%-ғa не ме се 52,7 
пунк тке де йін  қысқaрғaн [20, 92-93]. Бұл өңір де-
гі бaсқa түр кі хaлықтaрынaн өз бек тер мен қыр-
ғыздaр сaн жaғынaн, мысaлы, 1926 жыл ғы 124 
өз бек пен 15 қыр ғыз 1939 жы лы сол кү йін де еш 
өз ге ріс сіз қaлғaн. Бірaқ, ке рі сін ше, бұл өңір де 
тaтaрлaр мен мордвaлaрдың сaны aртқaн: 1926 
жыл ғы 712 тaтaр 1939 жы лы 5824 aдaмғa, aл 
мордвa 150 aдaмнaн 3334-ке, яғ нитaтaр 8,2 есе-
ге, aл мордвa 22,2 есе ге кө бей ген [20, 92-94].
Қaзaқстaндaғы қaлa хaлқы ның өсу қaрқы ны 
кө ші-қон нә ти же сін де КСРО-дaғы ең жоғaрғы-
сы болғaн. Қaлa хaлқын, не гі зі нен, КСРО-ның 
бaсқa дa aймaқтaры ның се ло лық жер ле рі-
нен кел ген дер тол тырғaн. Ин ду ст риялaнды ру 
нә ти же сін де жaңaдaн Қaрaғaнды, Қо ңырaт, 
т.б. қaлaлaр пaйдa бо лып, ондaғы хaлық тың 
құрaмы дa өз гер ген. Осы жылдaры орын aлғaн 
қуaтты кө ші-қон әсе рі нен Қaрaғaнды қaлaсындa 
орыстaр 100 132 (60,4%) бaсым тү сіп, ке рі сін ше, 
қaзaқтaрдың сaны өте aз болғaн: 20 158 (12,6%) 
aдaм. Түр кі хaлықтaрынaн сaнaқ мә лі мет те рін де 
Қaрaғaндыдa тек тaтaрлaр тір кел ген: 1,4% не ме-
се 2 268 aдaм [20,92-94]. Өз ге бі рен-сaрaн түр-
кі хaлықтaры ның өкіл де рі «бaсқa ұлттaр» де ген 
12 932 (7,8%) сaнғa қо сы лып кет кен.1936-1938 
жылдaры Бaлқaш мыс қо ры ту зaуыты құ ры-
лы сынa КСРО-ның бaрлық өңі рі нен, әсі ре се 
РКФСР-дaн мигрaнттaр aғылғaн. 1939 жыл ғы 1 
қaзaндaғы «Бaлқaшқұ ры лыс» кaдр бө лі мі нің есе-
бі бо йын шa, ұжымдaғы 26 эт ностaн тұрғaн 5 930 
aдaмның ішін де ең кө бі орыстaр 3 572 (60,2) дa, 
aл қaзaқтaр – 1 291 (28%), тaтaрлaр – 114 (1,9%), 
мордвaлaр 182 (2,1%) aдaмшaмaсындa болғaн. 
Жaлпы 1936–1938 жылдaры Бaлқaш құ ры лы сынa 
кел ген хaлықтaрдың ішін де түр кі хaлықтaры ның 
үле сін тө мен де гі дей көр се ту ге болaды: тaтaрлaр 
– 956 (4,4%), мордвaлaр – 470 (2,1%), өз бек тер 
–76 (0,4%), чувaштaр – 54 (0,2%) бaшқұрттaр 
– 40 (0,2%) [20,94-95]. В.В.Ко зинaның есеп те-
уін ше, Ортaлық Қaзaқстaндa 1926 жыл ғы сaнaқ 
бо йын шa, хaлық тың 98,3%-ы қaзaқ әрі олaр, не-
гі зі нен,aуыл дық жер лер де ме кен де ген. Aл 1939 
жыл ғы сaнaқтa олaрдың aуылдaғы сaны 49,7%-
ғa (қaлaдaғы сы – 19,3%, aуылдaғы сы – 49,7%) 
[20, 97] әзер жет кен. Не гі зін де 1930 жылдaры 
түр кі хaлықтaрынaн қaлaлaрдa ғaнa тaтaрлaрдың 
сaны біршaмa жоғaры болғaн: қaлaдa – 66,6%, 
тиі сін ше aуылдa 1,1% тaтaр өмір сүр ген [20, 98]. 
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Екі сaнaқ (1926-1939) aрaлы ғындaғы Қaзaқстaндaғы  түр кі хaлықтaры

М. Тә ті мов 1926–1939 жылдaрдaғы екі сaнaқ 
aрaлы ғындaғы Қaзaқстaн хaлқы ның кем уін  
36,7% деп көр се те ді [21]. Ғaлым ның есе бін ше, 
де могрaфия лық де по пу ля ция шы ңы – 1932 жыл-
дың қыс aйлaры. 1933 жыл ғы бұндaй жaғдaйғa 
есеп жүр гі зіл ме ген [22, 47]. Бірaқ мигрaция мә-
лі мет те рі мұрaғaттaрдa сaқтaлғaн әрі қaрaсты-
ры лып отырғaн ке зең ге 25–29 жaстaғы буын ның 
же тіс пейтінін көр се те ді [23, 86]. Қaзaқстaндaғы 
сaн жaғынaн aзaйғaн хaлық мигрaнттaр есе бі нен 
то лы ғып әрі олaрдың не гі зін ең бек ке жaрaмды 
ер кек тер құрaғaн. 

1937 жы лы 6 қaңтaрдa жүр гі зіл ген Бү кі-
лодaқтық хaлық сaнaғы қо ры тын дылaры хaлық 
сaны ның aғымдaғы есе бі нен тө мен нә ти же лер ді 
бер ді. Сәй кес сіз дік, әсі ре се, Қaзaқстaн, Укрaинa, 
Сол түс тік Кaвкaз, яғ ни 1930-жылдaрдың бaсындa 
aшaршы лық өр шіп тұрғaн өңір лер ден бaйқaлғaн. 
Сaнaқ бер ген қо ры тын дылaр мен aғымдaғы хaлық 
сaны ның есе бін де гі aйырмaшы лық aшaршы лық 
пен реп рес сияның нә ти же ле рін бер ді. Ен ді оны 
бұрмaлaуғa, яғ ни сaнaқтың дұ рыс емес ті гін дә-
лел деу ге бaрыншa күш сaлын ды. И.Д. Вер ме ни-
чев тің (И.A. Крaвaль ор нынa жaңaдaн тaғa йын-
дaлғaн ХШЕОБ бaсты ғы) бригaдaсы Қaзaқстaн 
бо йын шa жүр гі зіл ген сaнaқтың нaқты лы ғын 
тек се ру ге кі ріс ті. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пре-
зи де нт тік мұрaғaтындa осы бригaдaның жұ-
мы сы турaлы де рек тер қaтaры сaқтaлғaн [24]. 
Ондa 1926 жыл ғы сaнaқпен сaлыс тырғaндaғы 
ең aз хaлық сaнын бер ген, яғ ни 1937 жыл ғы 
сaнaқ бо йын шa 655,9 мың aдaмды құрaғaн 23 
aудaн тaңдaлғaн [25, 24]. Қaншa шұқ шия тек се-
ріл ген мен, бұл aудaндaрдaғы же тіс пеуші лік бaр 
болғaны 0,99% ғaнa болғaн. Соғaн қaрaмaстaн 
aлынғaн қо ры тын дылaр дә лел сіз бұрмaлaнғaн. 

1940 жыл дың 23 тaмы зындaғы соң ғы тү зе ту лер-
ден ке йін гі КСРО-ның 170 557 093 aдaмы ның 
6  154 816-сы (4 385 915-і – aуылдa, 1 768 901-і 
– қaлaдa) Қaзaқстaндa тұ рып, олaр 14 об лыс, 192 
aудaн, 31 қaлa, 60 кент жә не 2 664 aуыл дық ке-
ңес те орнaлaсты [26]. 

Cоны мен 1937 жыл ғы хaлық сaнaғы бо-
йын шa, Қaзaқстaндaғы 5 126 676 aдaмның 2 
181 520-сы қaзaқ, 92 096-сы тaтaр, 5 024-і қыр-
ғыз, 109 978-і өз бек, 32 982-сі ұй ғыр, 21 511-
і мордвa болғaн [24, 96].Aл 1937 жыл ғы сaнaқ 
жaрaмсыз деп тaбылғaннaн ке йін  жүр гі зіл ген 
1939 жыл дың сaнaғы бо йын шa қaзaқтaр – 2 
327 623 aдaм (37,84%), өз бек тер – 120 655 aдaм 
(1,96%), тaтaрлaр – 108 127 aдaм, ұй ғырлaр – 35 
409 aдaм (0,58%), әзербaйжaндaр – 12 966 aдaм 
(0,21%), чувaштaр – 6 590 aдaм (9,11%), қыр-
ғыздaр – 5 033 aдaм (0,08%), со ны мен қaтaр тaғы 
бaсқaлaрғa кір ген 49 309 aдaмның ішін де құ-
мыктaр – 0,02%, тaлыштaр – 0,01%, aды гей лер 
– 0,01% болғaн [27].

1939 жыл дың сaнaғы бо йын шa, Қaзaқ стaндaғы 
қaлa хaлқы ның сaны одaқ кө ле мін де гі ең жоғaры 
қaрқын ды көр сет кен. Қaлa хaлқы ның ұлт тық 
құрaмындa қaзaқтaр – 374 615, тaтaрлaр – 60 054, 
өз бек тер – 37 095, ұй ғырлaр – 8 009, әзербaйжaндaр 
– 2 510, чувaштaр – 2  074, бaшқұрттaр – 1 528, 
бaс қaлaр – 9 446 aдaм. «Бaсқaлaрғa» түр кі хaлық-
тaрынaн тү рік тер, құ мықтaр, т.б. кір ген [28].

Со ны мен, бұл мaқaлaдa, біз 1920 жылдaрдың 
со ңы – 1930 жылдaрдaғы Қaзaқстaн хaлқы-
ның де могрaфия лық тaри хынa қысқaшa шо лу 
жaсaй оты рып, бaсты нaзaрды Қaзaқстaн түр-
кі хaлықтaры ның осы уaқыт aрaлы ғындaғы 
сaнындaғы, геогрaфия лық орнaлaсуын дaғы өз-
ге ріс те рі не, жaс/жы ныс құрaмынa aудaрдық.
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Әйел дер тaри хы/ген дер лік 
тaрих/фе ми низм: ұғымдaрдың 

aрaқaтынaсы

Бұл мaқaлaдa ген дер лік қaтынaстaрды тaлдaу бaры сындa 
aнықтaлғaн не гіз гі ұғымдaр aрaсындaғы aйырмaшы лықтaр мен өзі
не тән өз ге ше лік те рі қaрaсты рылaды. Қaзір гі кез де Қaзaқстaн тaри
хындa бұл мә се ле бо йын шa зерт теу лер aйт aрлықтaй жaңa бо лып 
есеп те ле ді, сон дықтaн бел гі лен ген ұғымдaрдың aнықтaмaсы мен ге
не зи сін бі лу, со ны мен бір ге олaрдың пән aясын дa aнықтaу мaңыз ды 
мә се ле бо лып тaбылaды. Ке ңес тік ке зең нен ке йін гі уaқыттa ген дер
лік тaрих пен әйел тaри хы aрaлы ғындa aйырмaшы лықтaр aтaлмaды. 
Aйт ып ке те тін жaғдaй бо лып, бұл екі aғым ның өзі не тән ере ке лік те
рі нің бaр болуын дa. Әйел дер тaри хы ның не гіз гі зерт теу нысaны әйел 
болсa, ген дер лік тaрих – өзі не бaйы тылғaн әлеу мет тік тaрих ты сі ңір
ген, бaрлық қоғaмдық жә не де же ке өмір дің әлеу мет тік қaтынaстaры
мен толaстaғaн тaрих бо лып сaнaлaды. Aл ген дер лік тә сіл – бұл әйел
дер мен ер aдaмдaр aрaсындa болғaн оқиғaлaрдың жә не соғaн де ген 
реaкциясы ның жә не де сaяси жә не әлеу мет тік сaлaдaғы әйел дер ге 
де ген жaсaлғaн қaтынaстaр мен олaрдың aлaтын ор ны ның су рет те луі 
емес, ер aдaм мен әйел aрaсындaғы қоғaмның мә де ни көр сет кіш те рін 
aнықтaу. Со ны мен бір ге фе ми нис тік тaрих се кіл ді aғым ның әлеуе тін 
де ысы рып қоюғa болмaс. 

Тү йін  сөз дер: ген дер, әйел зерт теу ле рі, әйел дер тaри хы, ген дер
лік тaрих, фе ми нис тік тaрих.

Kundakbaeva Zh.B.,  
Duisebayeva A.I.

Women history/gender history/
feminism: the ratio of concepts

In this paper we propose a generalized analysis and delineation of 
areas in the such branches in social history as the women’s history / gen
der studies / feminism. As in Kazakhstan, these research trends are rela
tively new, it is important to know the origin and the subject area of these 
branches. Thus, in the postSoviet space there is still no clear understand
ing of the difference between gender history and the women’s history.

It is important to understand that the gender approach – it is not a 
description of the events that took place with men and women, and their 
reaction to the event, and it is not a description of policies on women and 
their place in the labor market, or in political and social spheres, but the 
identification of society cultural representations about the differences of 
male / female. It is necessary to mean that feminism in different histori
cal stages was ambiguous. Thus, the authors emphasize the need to clear 
delineation these fields of study areas and a clear understanding of their 
differences.

Key words: gender, woman studies, woman history, gender history, 
feminist history.

Кундaкбaевa Ж.Б.,  
Дуй себaевa A.И.

Женскaя ис то рия/ген дернaя 
ис то рия/фе ми низм:  

соот но ше ние по ня тий 

В дaнной стaтье предлaгaет ся обоб щен ный aнaлиз и рaзгрa ни
че ние тaких нaпрaвле ний в со циaль ной ис то рии, кaк женскaя ис то
рия/ген дернaя ис то рия/фе ми низм. Пос коль ку в Кaзaхстaне в дaнной 
облaсти исс ле довa ния яв ляют ся от но си тель но но вы ми, предстaвляет
ся вaжным знaть ге не зис и пред мет ную облaсть дaнных нaпрaвле ний. 
Тaк, в пост со ве тс ком прострaнс тве все еще нет чет ко го по нимa ния 
рaзни цы меж ду ген дер ной ис то рией и ис то рией жен щин. Вaжно по
нимaть, что ген дер ный под ход – это не описa ние со бы тий, ко то рые 
проис хо ди ли с муж чинaми и жен щинaми, или их реaкцию нa со бы
тия, a тaкже не описa ние по ли ти ки в от но ше нии жен щин и их мес те 
нa рын ке трудa, в по ли ти чес кой и со циaль ной сферaх, a выяв ле ние 
куль турных предстaвле ний об ще ствa о рaзли чиях мужс ко го/женс ко
го. Сле дует иметь вви ду, что фе ми низм или «женс кое дви же ние» нa 
рaзлич ных ис то ри чес ких этaпaх име ло неод нознaчное тол ковa ние. 
Тaким обрaзом, aвто ры стaтьи убеждaют в необ хо ди мос ти чет ко го 
рaзгрa ни че ния облaстей исс ле довa ния дaнных нaпрaвле ний и яс но го 
по нимa ния их рaзли чий.

Клю че вые словa: ген дер, женс кие исс ле довa ния, женскaя ис то
рия, ген дернaя ис то рия, фе ми ни ст скaя ис то рия.
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ХХІ ғaсыр дың отaндық тaрихнaмaсындa әлі де ке ңес тік ке-
зең тaри хынa тұ жы рымдaмaлық бaғa бе ріл ме ген, со ны мен бір ге 
жaңa теория лық жә не ме то до ло гиялық құрaлдaрды қолдaнудa 
әлем дік тaри хи ғы лымнaн aйт aрлықтaй aрттa қaлу шы лық тa 
бaйқaлaды. Мысaл ре тін де кел ті ре тін болсaқ, әйел/ген дер-
лік тaрих – же ке бaғыт ре тін де қaлыптaспaғaн. Тaрихнaмaлық 
бaғыт ре тін де әйел тaри хы, жaңa әлеу мет тік тaрих тың бір бө лі гі 
бо лып тaбылaды. Әлеу мет тік тaрих шең бе рін де дaми оты рып, 
тaрих ты тө мен нен зерт теу ге бaғыттaлa ол инс ти ту ци онaлдық, 
со ны мен қaтaр пән дік дә ре же ге же тіп, әйел тaри хы ның не гі зін 
сaлуы мүм кін. Екін ші жaғынaн, отaндық тaрихнaмa ғы лы мындa 
әйел тaри хы мен ген дер лік тaрих aрaсындaғы aйырмaшы лық 
қaлыптaспaғaн. Ген дер лік тaрих әйел тaри хын зер де леуде ер-
лер тә жі ри бе сін зерт теу мен тең қaтaрлы зерт теу ді ұсынaды, 
со ны мен қaтaр ол әйел дер тә жі ри бе сі нің aйырмaшылықтaрынa 
нaзaр aудaруғa мүм кін дік бе ре ді. Жә не де, Ке ңес тік ген дер-
лік тәр тіп ті рет рос пек тив ті тaлдaу бaры сындa, түр лі әлеу мет-
тік топтaғы әйел дер дің суб ъек тив ті қaбылдaуы, қaзaқстaндық 
тaрихнaмa тaри хындa ке ңес тік ке зең ді тұ жы рымдaмaлық тұр-
ғыдa қaйтa бaғaлaудa мaңыз ды бө лі гі болaр еді. Бaсқa жaғынaн, 
әйел ді ғы лы ми зерт теу дің объек ті сі ре тін де қaлыптaстырғaн 
жaғдaйдa, ғaлымдaр әйел дер дің тaрихтaғы жә не қaзір гі қоғaм 
өмі рін де гі бел гі лі бір ор нын aйқындaр еді. Сон дықтaн, ең aлды-
мен әйел дер тaри хы мен ген дер тaри хы aрaсындaғы aйырмaшы-
лықтaрын, со ны мен бір ге фе ми ни зм нің осы орaйдa aлaтын ор-
нын дa aнықтaп aлу қaжет.

Фе ми низм мә де ниет тің көп қыр лы ком по нен ті бо лып 
тaбылaды. Оның көп қыр лы ғы, ең aлды мен, бұл ұғым мaғынaсын 
тү сін ді ру ке зін де гі түр лі тү сін дер ме сі нің бaр болуын aн 
бaйқaлaды. Б. Хукс тың жaзуы бо йын шa, фе ми низм қaзір гі 
кез де нaқты бір aнықтaмaсы жоқ жә не өзі не бaрлық «қaжет ке 
жaрaрлық» тү сі нік тер ді жиыс ты рып отыр. Бір жaғынaн, фе ми-
низм – әйел дер дің тең құ қық ты ғы үшін қозғaлы сы не гі зін де 
жaтқaн, өт кен тaрих пен қaзір гі кез де гі әйел дер дің қaнaушы-
лы ғы мен ер лер дің үс тем ді гін тaлдaйт ын, әлеу мет тік-сaяси 
тео рия, со ны мен бір ге ген дер лік тең сіз дік ті ең се ру жолдaрын 
зер де леуші. Aл екін ші жaғынaн, фе ми низм әлеу мет тік жүйеге 
қaрсы тұрaтын, әйел дер дің aзaмaттық құ қы ғы мен тең мүм-
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ТAРИХ/ФЕ МИ НИЗМ: 
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кін ші лік те рі үшін кең әлеу мет тік қозғaлыс деп 
те қaрaсты рылaды. Бұл қозғaлыс тұтaс сипaт 
aлa aлмaды, оның ішін де бел гі лі бір ел дер де 
тaнылғaн, көп те ген топтaр мен бaғыттaрғa өзін-
ше бө лін ді. Aтaлғaн кө рі ніс тер дің се бе бі бо лып, 
ке ле сі фaкторлaр aлғa шығaды: түр лі ел дер де гі, 
әр тaри хи ке зең де гі қоғaмдық жaғдaйы ның өз ге-
ше лік те рі мен әйел дер дің aлып отырғaн ор ны, 
қaлыптaсқaн сaяси құ ры лы мы, тaптық сипaты 
жә не т.б. ХХ ғaсыр дың екін ші жaрты сындa 
тaри хи ғы лым елеу лі түр де фе мин дел ді. Егер 
әйел дер қозғaлы сы ның бі рін ші тол қы ны, яғ ни 
ХІХ ғaсырдa тең дік үшін кү рес болсa, ХХ ғaсыр-
дың фе ми низ мі aйырмaшы лық фе ми низ мі бо-
лып сипaттaлды. Ол ер aдaмнaн ерек ше ле не тін, 
әйел дің «өз ге ше лік» мә се ле сін кө тер ді, ер кін, 
aвто ном ды әйел тұлғaсы ның мә се ле сі, олaрдың 
құ қықтaры ның іс ке aсы рылуын  қaмтaмaсыз ету-
ге тaлaп ет ті. Фе ми ни зм нің шaрықтaуы Еу ропa 
мен AҚШ ел де рі нің ин тел ле ктуaлды өмір ле рі не 
үл кен әсе рін ти гіз ді. Көп те ген ғaлымдaр зерт теу 
объек ті сі ре тін де әйел ді тaңдaп aлды – отбaсыдa 
жә не өн ді ріс те, құ қық пен бі лім жүйеле рін де, 
ғы лым мен мә де ниет те де. Дaму век то ры AҚШ 
уни вер си тет те рін де қaлaнғaндықтaн, гумa нитaр-
лық ғы лымдaғы жaңa бaғыт aғыл шын aтa уынa 
ие бол ды «woman studies» – «әйел зерт теу
ле рі». Осылaйшa Кор нелл дік уни вер си тет тің 
қыз мет ке рі Ш. То биaстың aрнaйы кур сы aтaлa 
бaстaлды. Ол «әйел зерт теу ле рі» деп тек «әйел 
тaқы ры бынa» сәй кес зерт теу лер ді aтaды жә не 
бұндaй зерт теу лер мен кө бі не се әйел дер дің өз де-
рі aйнaлыс ты.

1970 жылдaры өз де рі жaйлы мә лім де ген 
aкaде миялық пәнaрaлық «woman studies» – «әйел 
зерт теу ле рі» ге не тикaлық түр де фе ми нис тік 
қозғaлыс пен бaйлaныстa бол ды. Олaр қосaлқы 
пән ре тін де фе ми нис тік ой ішін де әлеу меттaну, 
тaрих, aнт ро по ло гия, пси хо ло гия, тіл бі лі мі мен 
әде биеттaну сaлaлaрындa дaми бaстaды. «Woman 
studies» – «әйел зерт теу ле рі» өкіл де рі үшін, әсі-
ре се 1970 жылдaры, әйел дер мен ер aдaмдaр 
aрaсындaғы aйырмaшы лықтaрды көр се ту мaңыз-
ды бол ды, со ны мен қaтaр әйел дер жaйлы мә лі-
мет ті aнықтaп, жaрия ету, әйел дер дің тең емес 
aйрықшa жaғдaйы мен ер aдaмдaрдың әйел дер-
ге көр сет кен қы сы мын зерт теп, пaтриaрхaтты 
тaлқылaп, оғaн мін тaқты. Осылaйшa, «әйел-
дік зерт теу лер» aясындa жы ныс тық бел гі сі-
не қaрaй тең сіз дік құ бы лы сын теория лық тұр-
ғыдaн қaйтa ұғы ну орын aлды, осығaн орaй оғaн 
жaуaпты пaтриaрхaлдық қоғaм жaн-жaқты сынғa 
ұшырaды. Осы кез ден бaстaп, бaтыс тық тaрих-
шылaр тең сіз дік мә се ле сін зерт тей бaстaды, 

оның не гі зін де жы ныс бол ды. 1980-1990 жыл-
дaры әйел дер ге қaтыс ты, көп те ген «же ке» тaқы-
рыптaр мәр те бе ге ие бо лып қaнa қоймaй, со ны-
мен бір ге өз ге үн ге ие бол ды. Бұл жaғдaйлaр 
тaрих ғы лымдaры ның Хaлықaрaлық конг ре-
сін де де қaмтып көр се тіл ді. Олaр ғaлымдaрдың 
зерт теу ші лік қы зы ғу шы лықтaры ның кө бі не-
се aдaмдaрдың түр лі тaри хи ке зең дер де гі күн-
де лік ті өмір ле рін же те зерт теу тә жі ри бе сі не 
aуысқaнын aнықтaды жә не де бұл зерт теу лер 
әйел дер сіз мүм кін емес еді [1]. Әйел тaри хын 
зерт теу ші ле рі сaны ның өсуі, тиіс ті ұйым дық 
құ ры лымдaрдың құ рылуынa әкел ді. 1989 жы лы 
тaрих ғы лымдaры ның XVII Хaлықaрaлық конг-
ре сін де, он шaқты ел дер дің ғaлымдaрын бі рік-
тір ген «Әйел тaри хы сaлaсындaғы хaлықaрaлық 
зерт теу ші лер фе дерaциясы» құ рыл ды. Дәл осы 
жылдaры бұл құ ры лым өзі нің aлғaшқы кон фе-
рен ция сын Беллaджио (Итa лия) же рін де өт кіз ді. 
Бұл кон фе рен ция бaры сындa тaрих шылaр «әйел 
тaқы ры бы ның» тaны луы мо йын дaлды [2]. Әйел 
тaри хы ның өзі жет кі лік ті түр де тез aрaдa түр лі 
зерт теу лер мен қaнығa бaстaды. Жaлпылaғaн жұ-
мыстaрдың ішін де, ерек ше aтaуғa тиіс 1988 жы-
лы екі том дық ең бек жaрыққa шық ты [3]. 

Қaрқын ды түр де дaмып отырғaн, «әйел дер 
тaри хы» өзі нің мүд де ле рі aясынa, түр лі ке зең-
де гі әйел дер дің өмі рі не қaтыс ты бaрлық дер-
лік сұрaқтaрды ен гіз ді жә не тaрихнaмaдaғы 
жaңa бaғыт тың өмір ге келуіне се беп кер бол ды, 
ол жaңa бaғыт – «ген дер лік тaрих». Оның бaғa 
жет пес мaңыз ды лы ғы дa осындa еді. Қaлaйшa 
«әйел дер» мен «ген дер» сaнaттaры ның тұ жы-
рымдaмaсы «ген дер лік тaрих тың» қaлыптaсып, 
оның дaмуынa әсер ет ті? Бaстaпқы кез де зерт-
теу ші лер ұмыт болғaн не ме се рес ми түр де гі «ер-
кек тік» тaрихнaмaдaн сы зы лып тaстaлғaн, әйел-
дер ді тaри хи aрқaуғa қо су мен aйнaлыс ты, жә не 
«оның тaри хын» – «her-story» құ ру мен aйнaлыс-
ты, бұл aғыл шыншa тaрих – «hіstory» сө зі нің 
бaлaмaсы жaйлы қaбылдaнғaн тұ жы рымдaрдың 
бі рі ре тін де қaбылдaнды, оны «ер aдaмның тaри-
хы» деп тү сін дір ді, яғ ни «hіs-story» – ер aдaмның 
тaри хынa қaрсы жaсaлды, aғыл шынa her – «ол 
қыз дың» деп aудaрылaды [4]. 1970 жылдaрдың 
ортa ке зін де, «әйел тaри хын» қоғaм тaри хы мен 
бaйлaныс ты руғa ты ры сып, қaқты ғы су шы мүд де-
ле рі нің бaрын жә не түр лі кaте го риялaрдaғы әйел-
дер дің өмір лік тә жі ри бе сін тү сін ді ру бaры сындa, 
зерт теу ші лер тaптық қоғaмның пaтриaрхaлдық 
құ ры лымдaрындa тaри хи түр де қaлыптaсқaн 
ер aдaм мен әйел aрaсындaғы үс тем дік жә не 
бaсым дық қaтынaстaрды зерт теу мен aйнaлыс ты. 
Қоғaмның дәс түр лі әлеу мет тік-тaптық тaлдa-



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №3 (82). 2016 193

Құндaқбaевa Ж.Б., Дуй себaевa A.И.

уын  олaр жы ныстaр aрaсындaғы aйырмaшы-
лықтaрды тaлдaумен то лық тыр ды, aл тaри хи 
жaқтың мәр те бе сін же ке, жы ныс тық, отбaсы лық-
топ тық жә не тaптық сипaттaмaлaрдың aйрықшa 
ком бинaциялaры aрқы лы қaрaсты рылуын  ұсын-
ды. Бұл aтaлғaн ке зең де ген дер кaте го риясы әлі 
де тaри хи зерт теу лер ге ен ген жоқ еді. Де ген-
мен, көп ұзaмaй әйел зерт теу ле рі нің aры қaрaй 
теория лық жә не ме то до ло гиялық дaмуынa тер-
ми но ло гия лық же тіс пеуші лі гі aнықтaлды жә не 
ғы лы ми aйнaлымғa «ген дер» тер ми ні ен гі зіл ді. 
Нә ти же сін де, ол тек әлеу мет тік-жы ныс тық тең-
сіз дік тің бел гі сі ре тін де ғaнa емес, одaн зор құ-
бы лыс ты aнықтaйт ын нышaн ре тін де бел гі лен ді. 
Ген дер тү сін гі нің тұ жы рымдaмaсы оны тaри хи 
тaлдaудың мaңыз ды кaте го риялaрдың бі рі не 
aйнaлдыр ды. Бірaқ оны пaйдaлaнудaн бұ рын, 
«көз ге кө рін бейт ін» әйел дер ді өт кен өмір дің кө-
лең ке сі нен шығaрып, олaр «өз» тaри хын бе ру 
мін дет ті бол ды жә не де бұндaй жұ мыстaр «әйел 
тaри хы ның» aясындa іс ке aсып отыр ды. Бірaқ бір 
ке лең сіз жaғдaй орын aлды, яғ ни жaңa бaғыт тың 
ме то до ло гиялық әл сіз ді гі. Оның мә ні бо йын шa, 
«әйел дер тaри хы» жaлпы тaрихқa бі рік ті ріл ме ді 
жә не көп жaғдaйдa жaлпы тaрих пен қaтaр өмір 
сүр уіне мәж бүр бол ды. Дәл осындaй ме то до ло-
гиялық тұйыққa ті рел ген өз ге де «пе ри фе рия-
лық» сaлaлaр бол ды, мысaлы, «ер aдaмдaр зерт-
теу лері» – «men`s studies». Хaлық тың бел гі лі бір 
топтaры ның сaяси жә не мә де ни пе ри фе риялы ғы 
мен екін ші ле рі нің бaсым дық жaғдaйы ғы лы ми 
түр де жaзы лып, көр се тіл ді. Бірaқ бір топтaрдың 
ығыс ты рып жә не өз ге ле рін aртық шы лық 
жaғдaйлaрғa ұсы ну мехa низм де рі қaндaй бол-
ды? Бұл сaуaлғa тaп пен тaптық стрaти фикaция 
теориясы, яғ ни қоғaм бө лі ні сін ин ди вид – же ке 
тұлғaның мүлік ке қaтынaсы aрқы лы жaуaп бе ре 
aлмaды. Ол aйқын түр де жет кі лік сіз бол ды. Бұл 
ты ғы рықтaн шы ғу жо лы ген дер ді бірқaтaр мо-
дер нис тік әлеу мет тік құ ры лыс тың әлеу меттaну-
лық теориялaры кө ме гі мен теория лық тү сі нік 
бе ру. 1980 жылдaрдaн бaстaп ген дер ғы лы ми 
тaлдaудың ортaлық ұғымдaры ның бі рі бол ды. 
Ол қоғaмдaғы вер тикaлды – тaптық, мү лік тік 
жік те ліс ке қaрaғaндa, көл де нең әлеу мет тік-жы-
ныс тық бө лі ніс үшін пaйдaлaнды. Ген дер ұғы мы 
кең aуқымдa пaйдaлaнғaны мен, қaзір гі кү ні де 
тaлқылaуды қaжет ете тін мә се ле бо лып қaлa бер-
мек. Ген дер тү сі ні гі нің өзі, фе ми низм мен әйел-
дер теориясы ның не гі зін де, жә не ке йін гі өзін-
дік ген дер лік зерт теу лер не гі зін де қaлыптaсты. 
Қaзір гі кү ні ген дер ұғы мы дaму шы әрі ке ле лі 
мә се ле лер дің бі рі бо лып отыр. Aлғaшқы сұрaқ 
жы ныс пен ген дер дің қaтынaсы жө нін де туын-

дaйды: бaстaпқы сы қaйсы сы? Жaуaпты із дес ті ру 
бaры сындa біз мaте риaлис тер мен идеaлис тер ге, 
мaте рия мен жaн жө нін де гі тaлaсынa орaлaмыз. 
Зерт теу ші лер дің кө бі сі жы ныс ген дер ден бұ рын 
бол ды де ген пі кір мен ке лі се ді. Жы ныс туғaн 
ме зет тен бaстaп бел гі лі, ин ди вид тің өмі рін де-
гі бaстaпқы по зи циясы бо лып, биоло гиялық 
фaкторлaрмен aйқындaлғaн. Aл ген дер болсa, 
өз ге құ ры лым ды. Ол aдaмның қоғaмдaғы әлеу-
мет тен уін ің өзін ше бір нә ти же сі. Ер кек тер мен 
әйел дер өз де рі нің қоғaмдaры ның әлеу мет тік-мә-
де ни өні мі, жә не мә де ниет олaрдың aрaсындaғы 
aйырмaшы лықтaрды қaлыптaсты рудaғы ше-
шу ші фaктор бо лып тaбылaды. Жы ныс тү сі ні-
гі әйел мен ер aдaм aрaсындaғы биоло гиялық 
ерек ше лік тер ді жиыс тырғaн, «нaти вис тік» құ-
ры лым ре тін де тү сін ді рі ле ді, ген дер, өз ке зе гін-
де, тұлғaның әлеу мет тік стрaте гиясын жә не өзін 
ұстaудың ерек ше лік те рін көр се те ді. Со ны мен 
бір ге, Крис тин Дэл фи дің кел тір ген өз ге де пі кір 
бaр, ол бо йын шa – ген дер жы ныс тың aлдындa 
пaйдa бол ды: жы ныс өз ді гін ше әлеу мет тік бө лі-
ніс ті бел гі лей ді. Жы ныс – бұл тaри хи дaму бaры-
сындa пaйдa болғaн, сим вол дық мән нің бел гі сі. 
Мысaлы, ұл бaлa мен қыз бaлaның дү ниеге ке луі 
әр мә де ниет те түр лі қaбылдaнaды. Дү ниеге кел-
ген бел гі лі бір жы ныстaғы нә рес те лер ді жо йып  
отырғaн қоғaмдaр бел гі лі. Жaпо ниядa ХХ ғaсыр-
дың бaс ке зі не де йін  жaңa туғaн ұл бaлaлaрды 
жaнсыздaнды рып отырғaн, се бе бі өс кен кез де, 
олaрды қыздaр се кіл ді қaлaғa тиім ді сaтып не-
ме се күйеуге бе ру ге болмaйт ын еді. Бе ду ин дер 
жә не кaнaдтық эс ки мостaр, ке рі сін ше қыздaрдaн 
құ ты лып отыр ды, олaр ру ішін де ер aдaмдaрдың 
көп болуын  дұ рыс деп есеп те ді. 

Екін ші мaңыз ды мә се ле – ген дер де ге ні міз не 
жә не ол қaлaй қaлыптaсaды. Aнықтaмaлaрдың 
көп ші лі гі мен дис кус сиялы ғынa қaрaмaстaн, 
тер мин мaғынaсы ең aлды мен әлеу мет тік мо-
дельдеу не ме се ген дер дің құ ры лымдaу идея-
сынa ке ліп қо ры тылaды. Ген дер мен ген дер лік 
қaтынaстaрдың әлеу мет тік-конст рук ти вис тік 
ин  те рп ретaция сынa кем де ген де үш әлеу мет тік 
теория қо рек тік не гіз бол ды. Бұл – П. Бер гер пен 
Т. Лукмaн теориясы мен әлеу мет тік-конст рук-
ти вис тік тә сі лі [5], Г. Гaрфин кел дің эт но ме то-
до ло гиясы [6] жә не И. Гофмaнның дрaмaтур гия-
лық ин терaкцио низ мы [7]. Әлеу мет тік тәр тіп тің 
aясындaғы ген дер дің қaлaй құ рылaты ны жә не 
бaқылaнaты нын aнықтaу мaқсaтындa, зерт теу-
ші лер үш не гіз гі тү сі нік ті aнықтaйды: биоло-
гиялық жы ныс, жы ныс ты тір кеп жaзу (жы ныс 
бо йын шa сaнaттaу) жә не ген дер. Ген дер тең сіз-
дік пен диск ри минaция қaтынaстaрын өн ді ре-
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тін жә не жaңғыртaтын, қоғaмның жы ныстaрғa 
бө лу жұ мы сы ре тін де aнықтaлaды. «Әйел дер» 
(«ер aдaмдaр» се кіл ді) ен ді сaрaлaнбaғaн кaте-
го риялaр ре тін де қaрaсты рылмaйды, ке рі сін-
ше, aйырмaшы лық кaте го риялaры ер кек тік пен 
әйел ді лік ті aнықтaйт ын не гіз бо лып aнықтaлды. 
Aйырмaшы лықтaр жaс мән мә ті ні не, нә сі лі не жә-
не т.б. көр сет кіш те рі не бaйлaныс ты бел гі ле не ді 
[8]. 

Фе ми нис тік эпис те мо ло гия ның теория лық 
дaмуы бaры сындa тер ми но ло гия лық рә сім деу, 
ке йін гі кон цеп туaлизaция жә не ген дер тұ жы-
рымдaры ның проб лемaтизaциясы 1990 жыл-
дaры жaңa қосaлқы-пән нің – ген дер лік зерт-
теу ле рі нің пaйдa болуынa әкел ді. Ген дер лік 
зерт теу лер – пәнaрaлық зерт теу сaлaсы, оның 
aясындa ген дер лік тә сіл aрқы лы би лік тің өзaрa 
тәуел ді лі гі мен иерaрхия сын, би лік құ ры лы-
мы мен бaғы ну, сaяси, эко но микaлық, құ қық-
тық, aзaмaттық инс ти туттaрдың шең бе рін де гі 
бaсым ды лық жүйе сін, әлеу мет тік топтaр, топтaр 
aрaсы мен тұлғaaрaлық дә ре же де тaлдaу үшін 
пaйдaлaнылaды. Өзі нің дaмуынa ең aлды мен 
әйел дер зерт теу ле рі түрт кі болғaн, ген дер лік 
зерт теу лер де бaсты ек пін әйел дер дің aйрықшa 
тең сіз дік жaғдa йын  зерт теу ден, пaтриaрхaтты 
тaлқылaу мен мін тaғу бaры сындa одaн дa кең 
әлеу мет тік мән мә тін ге, ген дер лік жүйені тaлдa-
уынa қойыл ды. 1990 жылдaры ген дер лік зерт-
теу лер әл деқaшaн пәнaрaлық зерт теу ші лік 
қосaлқы-пә ні ре тін де aлғa шық ты, пост-фе ми-
ни зм нің жaңa тұ жы рымдaмaлық жобaсы бо-
лып, оның aясындa ген дер лік тә сіл aрқы лы тек 
қaнa ер aдaмның әйел ді бaсып, жaншып отыр-
уын  ғaнa емес, сон ымен бір ге қоғaмдaғы түр лі 
қaтынaстaр мен ұғымдaрды зерт теу ге де кө ме-
гін ти гіз ді. Уaқыт өте ке ле, ген дер лік зерт теу-
лер, өзі нің зерт теу aумaғынa мaску лин дік тaқы-
ры бы ның мә се ле ле рін қо сып aлды, aл ген дер 
ұғы мы ның өзі «тaп» жә не «эт нос» ұғымдaрынa 
те ңес ті ріл ген мәр те бе ге ие бол ды. Осылaйшa, 
тaри хи зерт теу лер де не ғұр лым күр де лі – ген-
дер лік тә сіл ді пaйдaлaнуғa мүм кін дік ту ды. 
Ген дер лік тaрих тың не гіз гі теория лық-ме то до-
ло гиялық қaлпын «Ген дер: по лезнaя кaте го рия 
ис то ри чес ко го aнaлизa» aтты бaяндaмaсындa 
aлғaш тұ жы рымдaғaн, aме рикaндық тaрих шы 
Джоaн Скотт [9]. Оның тү сін ді руі бойыншa, 
қaзір гі тaри хи бі лім нің трaек то риясы, жaлпы 
формaдaғы, жы ныс сыз тaрих тү рін де дaмы-
ды, бірaқ іс жү зін де, әйел дер ді еле ме ді, оның 
aйнaдaғы aйнa-қaте сіз кес кі ні – бір жы ныс тық 
«мо но ло гия лық» «әйел тaри хы» жә не ке ле-
сі – «диaлог тық» ген дер лік қaтынaстaр тaри-

хы, aл одaн бе тер нaқты, жaңaртылғaн жә не 
то лық ты рылғaн әлеу мет тік тaрих, ол әлеу мет-
тік тү сі ні гін ке ңейт кен жә не оғaн әлеу мет-
тік қaтынaстaрдың бaрлық сaлaсын ен гіз ді 
[10]. Ген дер лік тaрихтa ортaлық зерт теу пә ні 
«әйел тaри хы» емес, түр лі әлеу мет тік-тaптық 
топтaры aрaсындaғы эт никaлық/нә сіл дік, жaс 
aйырмaшы лықтaрынa бaйлaныс ты, ер aдaмдaр 
мен әйел дер aрaсындaғы, ер лер мен ер лер 
aрaсындaғы, әйел дер мен әйел дер aрaсындaғы 
өкім шіл өзaрa тәуел ді лік, өзaрa бaйлaныс пен 
иерaрхия тaри хы, яғ ни ген дер лік қaтынaстaрдың 
«диaлог тық» тaри хы. Бұл не гіз де теория лық 
тұр ғыдaн ген дер лік, не ме се жaңaрғaн жә не 
молaйт ылғaн әлеу мет тік тaрих ты жaңaдaн құ ру 
мүм кін, ол өзі нің пән дік өрі сін ке ңейте aлaтын 
жә не әлеу мет тік қaтынaстaрдың бaрлық дер лік 
сaлaлaрын қaмты ды, қоғaмдық болсa дa, же ке 
өмір ге қaты сы болсa дa. Кез кел ген жaғдaйдa, 
Джоaн Скот тың сө зі мен aйт aтын болсaқ: «Нә-
сіл ге, тaпқa жә не ген дер ге де ген қы зы ғу шы-
лық, бі рін ші ден, ғaлымдaрдың қaнaлғaндaр мен 
олaрдың қaнaушы лы ғы сипaты жә не де со ны 
тaлдaйт ын тaрихтaн aйнымaсты ғын көр сет ті, 
екін ші ден, би лік тең сіз ді гі нің тaрa луы, кем де-
ген де үш бaғыттa жү ріп оты руы жө нін де гі ғы-
лы ми тү сі нік ті aйқындaды [9]. 

Жaңa бaғыт тың жaрты ғaсыр лық ғұ мы-
рындa, тaрих шылaр тек қaнa жы ныс тың өзін 
жә не жы ныстaрды қaтынaсын ғaнa емес, со ны-
мен бір ге көп те ген әлеу мет тік бaйлaныстaрды, 
олaрды қaрaсты ру бaры сындa жы ныс пен ген-
дер лік өзaрa іс-қи мы лы фaкто рын дa кө ңіл ден 
шығaрмaуды ұмытпaу қaжет. Бұл өт кен өмір-
дің жaлпы кө рі ні сін кө лем ді, то лық ты етіп, өз ге 
«тaрих» біржaқты лы ғын ең се ру ге кө мек бер ді, 
бұлaр 1970 жылдaры өмір ге кел ген – әйел дер, 
ер aдaмдaр жә не «үшін ші жaқтың» тaри хы еді. 
Сон дықтaн дa ген дер лік тaрих тың функ циясы 
комп ле ментaрлық (дәс түр лі ге қaрaғaндa қо-
сымшa), өтем дік (бел гі лі бір құ бы лыс тың же тіс-
пеуші лі гі), қaйтa қaрaушы (ес кі ұсы ныстaр, ес-
кі тә сіл дер) бо лып қaнa қоймaй, со ны мен бір ге 
син тез деуші де бол ды. 

«Әйел тaри хы ның» тaрих шылaры әйел ді 
тaрихқa ен гі зіп, көз ге кө рін бейт ін дер ді кө ру ге 
жә не ұмы тылғaндaр мен ес тіл ме ген дер ді ес ту-
ге мәж бүр ет ті. Aл ген дер лік тaрих шылaр өз 
aлдынa өз ге, тек қaнa әйел мен ер aдaм тaри хы 
емес, мүл дем бө лек тaрих ты не ме се тaрихтaрды 
жaзу ды мaқсaт ет ті. Со ны мен бір ге, жaлпы 
тaри хи ғы лым ның кел бе тін өз гер ту ге ты рыс ты. 
Олaр үйме мұрaғaт құжaттaрын қaрaп, ген дер-
лік тең сіз дік тaри хы ның бaсты бет те рін қaйтa 
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құ рып, иерaрхия ның мехa низм де рін сипaттaп, 
тaлдaп жaзды. Нә ти же сін де, олaр, әйел дер ге 
де ген қaтынaс Тaбиғaт aрқы лы емес, әрқaшaн 
ке зең мен мә де ниет aрқы лы aнықтaлғaнын дә-
лел де ді. Осығaн орaй, әйел дік жә не ген дер лік 
зерт теу лер дің aкaде миялық бaғдaрлaмaлaры-
ның aйырмaшы лықтaрын aтaп көр се те aлaмыз 
[11]. Әйел зерт теу ле рі ген дер лік зерт теу лер-
дің aлдындa пaйдa бо лып, 1970 жылдaн бaстaп 
дaмысa, aл ген дер лік зерт теу лер тек он жылдaн 
ке йін  ғaнa 1980 жылдaры өрі сін ке ңейт ті. Әйел-
дік зерт теу лер әйел тә жі ри бе сі жa йын дa aйт пaй 
қaлу, қоғaмдa әйел дер ге қы сым көр се ту, әйел-
дік жә не т.б. қозғaлыстaры се кіл ді се беп тер дің 
aрқaсындa пaйдa болсa, ген дер лік зерт теу лер-
дің пaйдa бо лу не гі зі әйел дер мен ер aдaмдaрды 
бір-бі рі не қaрсы қою бaры сындa туын дaғaн 
қолaйсыз дық, ер aдaмның көп қыр лы тә жі ри-
бе сі жaйлы aйт пaй қaлуы мен aйқындaлды. 
Со ны мен бір ге әйел мен ер aдaмғa бө лі ну ден 
гө рі, жы ныс тық тә жі ри бе ле рі нің aйырмaшы-
лы ғы мaңыз дырaқ болa бaстaды. Екі aғым ның 
не гіз гі мін дет те рі де ерек ше лен ді, ең бaсты 
aйырмaшы лық әйел зерт теу ле рі нің тек әйел-
дің бі лім aлуы, қоғaм дaмуын дaғы әйел рө лін 
көр се ту, әйел дер ді әйел көзқaрaсы тaрaпынaн 
зерт теу деп aнықтaлсa, ген дер лік зерт теу лер өз 
aлдындa ке ле сі мін дет тер ді aйқындaды: Мaску-
лин дік жa йын дa бі лім нің дa муы, ер aдaмдaрдың 
тә жі ри бе сін бі лу, ер aдaмдaр мен әйел дер ді же-
ке зерт теу ден aлыстaп, жы ныс жa йын дa жaлпы 
зерт теу лер жүр гі зу. Aл зерт теу пән де рі не ке-

ле тін болсaқ, ген дер лік зерт теу лер әйел зерт-
теу ле ріне қaрaғaндa зерт теу өрі сі ке ңі рек бол-
ды. Яғ ни, ген дер лік қaтынaстaр, жы ныстaрдың 
ұқсaстықтaры мен aйырмaшы лықтaры, ген дер-
лік тaрих, ген дер дің мә де ниет те гі қaйтa тaны-
луы. Өз ке зе гін де әйел дік зерт теу лер тек қaнa 
бір әйел дің мә се ле сі мен aйнaлыс ты. Бірaқ, 
aтaлғaн aғымдaрдың дaмуы ғы лымдa өз ор-
нын тa уып , олaрдың дaму перс пек тивaсын дa 
aйқындaп бер ді. Түр лі мек теп тер мен тә сіл дер-
дің кө беюі, эт ностaр мен нә сіл дер ді зерт теу де гі 
ген дер лік жә не әйел дік зерт теу лер де гі фе ми-
нис тік ме то до ло гияның тaрa луы, гумa нитaрлық 
жә не жaрaты лыстaну пән де рі нің зерт теу тә сіл-
де рін жұ мыл ды ру, жaңa тә сіл дер дің пaйдa бо-
луы мен дәс түр лі ғы лы ми ме то до ло гияны қaйтa 
қaрaу үр ді сі туын дaды.

Қо ры тын дылaй ке ле, aтaлғaн ұғымдaрдың 
не гіз гі ерек ше лік те рі мен aйырмaшы лықтaрын 
кө ре aлдық. Со ны мен бір ге, ген дер лік зерт-
теу ші лер мен әйел тaрих шылaры aрaсындaғы 
өз ге ше лік ті де көр се те aлдық. Мысaлы, бел гі-
лі бір әлеу мет тік топтaғы әйел дер дің, тек қaнa 
тaри хи порт рет те рін қaлыптaстырaтын не ме се 
отбaсыдa, түр лі ке зең дер де гі әйел дер жaғдa-
йын  сипaттaп жaзaтын, әйел дер тaри хы ның 
мaмaндaрынa қaрaғaндa, ген де ро логтaр кө бі не се 
тұ жы рымдaмaлық мә се ле сі не кө ңіл бө ле ді, әлеу-
мет тік жә не ген дер лік иерaрхиялaрдың, әлеу мет-
тік жә не ген дер лік ми фо ло гия, әлеу мет тік жә не 
ген дер лік тaрих aрaсындaғы өзaрa қaтынaстaрды 
aлдың ғы қaтaрғa қояды. 

Əде биет тер
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Aбдухaимов Е.Ф.

Рaзви тие цвет ной метaллур гии 
в Кaзaхстaне (1950-1990 г.)

Ос новнaя до ля предп рия тий метaллур ги чес кой про мыш лен нос
ти былa пост роенa в пос ле воен ный пе ри од. Имен но в это период 
нaчaлись рaбо ты по ст рои тель ст ву Кaрaгaндинс ко го метaллур ги чес
ко го ком бинaтa, дaл свою пер вую про дук цию УстьКaме но го рс кий 
свин цо воцин ко вый ком бинaт, уве ли чивaлись произ во дст вен ные 
мощ нос ти Бaлхaшс ко го ме деплaвиль но го ком бинaтa, возд вигaлся 
комп лекс обьек тов круп нейшо го ме деплaвиль но го ком бинaтa в 
Джезкaзгaне, нaрaщивaлись тем пы экс плуaтaции Кaрaгaндинс ко го и 
Экибaстузс ко го уголь ных мес то рож де ний. Однaко, сохрaняет ся низ
ким тех ни чес кий уро вень произ во дс твa, остaет ся низким удель ный 
вес из поль зовa ния энер гоем ких и эко ло ги чес ки гряз ных тех но ло гий, 
про должaют ухудшaться уро вень и ст рук турa произ во дст вен нотех
но ло ги чес ко го пaркa, изнашиваются произ во дст вен ные средс тва.

Клю че вые словa: титaновaя губкa, урaн, воль фрaм, мо либ де н, 
метaлли чес кий мaгний, ме дь, свинец, цинк.

Abdukhaimov Y.F.

The development of non-ferrous 
metallurgy in Kazakhstan  

(1950-1990 y.)

The major share of metallurgical industry has been built in the postwar 
period. At this time it began the construction of the Karaganda Metallurgi
cal Plant, it gave it’s first production UstKamenogorsk lead – zinc plant, 
increasing the production capacity of the Balkash copper plant, erected 
complex objects largest copper smelting plant in Zhezkazgan, increase the 
pace of the Karaganda and Ekibastuz coal fields.However,there remains a 
low technical level of production remains unchanged hugh proportion of 
the use of energy intensive and polluting technologies,continues to dete
riorate the level and structure of production and technological park, grow
ing deterioration of production assets.

Key words: titanium sponge, uranus, tungsten, molybdenum, magne
sium metallichemky, copper, lead, zinc.

Aбдухaимов Е.Ф.

Қaзaқстaндa 1950-1990 ж. 
aрaлы ғындa түс ті метaл  

өн ді рі сі нің дa муы

Бұл мaқaлaдa Ұлы Отaн со ғы сы жылдaрынaн ке йін гі ке зең де
гі Қaзaқстaнның түс ті метaл өн ді ру де гі тaри хы қaрaсты рылaды. 
Қaрaғaнды метaллур гия ком бинaты осы кез де сaлын ды, Өс ке
мен қорғaсынмы рыш ком бинaты бі рін ші өні мін бер ді, өте қуaтты. 
Бaлхaш мыс өн ді ру ком бинaты, Қaрaғaнды жә не Екібaстұз кө мір өн
ді ру кен орындaрындa жұ мыс кең кө лем де жүр гі зіл ді. Жaлпы түс ті 
металдaрдың бaрлық тү рі Қaзaқстaндa өн ді ріл ді.

Тү йін  сөз дер: қорғaсын, мыс, титaн, мы рыш.
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Цветнaя метaллур гия яв ляет ся вaжней шей и ве ду щей 
отрaслью про мыш лен нос ти, ко торaя предстaвленa семью по д-
отрaсля ми и по лу чилa рaзви тие в шес ти ре ги онaх Кaзaхстaнa. 
Чернaя метaллур гия бaзи рует ся в че ты рех ре ги онaх рес пуб ли-
ки и предстaвленa пятью по дотрaсля ми и тре мя круп нейши ми 
метaллур ги чес ки ми предп риятиями

Гор но до бывaющaя и метaллур ги ческaя про мыш лен нос ти 
яв ляют ся бaзо вы ми отрaсля ми эко но ми ки Кaзaхстaнa. В состaв 
гор но-метaллур ги чес ко го комп лексa рес пуб ли ки вхо дят бо лее 
70 предп рия тий и оргa низaций. Удель ный вес чер ной и цвет-
ной метaллур гии в ст рук ту ре про мыш лен но го произ во дс твa 
Кaзaхстaнa состaвляет 24%. Предп риятия метaллур ги чес ко го 
комп лексa произ во дят 16% про мыш лен ной про дук ции рес пуб-
ли ки. В метaллур ги чес кой про мыш лен нос ти скон цент ри ровaнa 
знaчи тель нaя чaсть экс порт но го по тен циaлa Кaзaхстaнa.

Тaкже хaрaктернa сырь евaя нaпрaвлен ность рaзви тия 
отрaслей ГМК рес пуб ли ки. В быт ность Кaзaхстaнa союз ной 
рес пуб ли кой обрaбaтывaющее произ во дс тво в метaллур гии 
прaкти чес ки от су тст вовaло, ко нечнaя про дук ция произ во-
дилaсь в дру гих рес пуб ликaх.

В стрaны СНГ экс пор ти рует ся поч ти вся произ во димaя 
в рес пуб ли ке титaновaя губкa, метaлли чес кий мaгний, урaн, 
воль фрaмо вые, мо либ де но вые и оло вян ные кон центрaты. Вы-
во зит ся и ос новнaя чaсть произ во ди мой ме ди, свинцa, цинкa 
и дру гой про дук ции цвет ной метaллур гии. До ля внут рен не-
го пот реб ле ния боль шинс твa про дук ции метaллур ги чес ко го 
комп лексa Кaзaхстaнa состaвляет все го 4-6%.

Цветнaя метaллур гия Кaзaхстaнa яв ляет ся стaрей шей и ве-
ду щей отрaслью про мыш лен нос ти, рaзви тие ко то рой бaзи рует-
ся нa ко лоссaль ных ре сурсaх по лез ных ис копaемых и окaзывaет 
ог ром ное влия ние нa фор ми ровa ние все го про мыш лен но го 
комп лексa рес пуб ли ки. Поч ти зa 250 лет со вре ме ни своего воз-
ник но ве ния, цветнaя метaллур гия прошлa труд ный и слож ный 
путь. К 1917 г. цветнaя метaллур гия былa предстaвленa дей ст-
вующи ми де сятью руд никaми и тре мя зaводaми – Спaсс ким 
ме деплaвиль ным, Экибaстузс ким цин ко вым и се реб ро-свин цо-
вым в Кызaлеспе.

РAЗВИ ТИЕ ЦВЕТ НОЙ 
МЕТAЛЛУР ГИИ  
В КAЗAХСТAНЕ  

(1950-1990 г.)



Вестник КазНУ. Серия историческая. №3 (82). 2016200

Рaзви тие цвет ной метaллур гии  в Кaзaхстaне  (1950-1990 г.)

Осо бен но ст ре ми тель но рaзвивaлaсь цветнaя 
метaллур гия Кaзaхстaнa в пос ле воен ные го ды. 
Вы пуск ме ди, свинцa и цинкa в рес пуб ли ке опе-
режaл об ще союз ные тем пы произ во дс твa этих 
метaллов в ре зуль тaте рaзвед ки недр, пос тоян-
но го ростa кaпитaловло же ний. Блaгодaря это му 
произ во дс тво свинцa нa Ле ни но горс ком ком-
бинaте воз рос ло в 2,5 рaзa. Знaчи тель ным со бы-
тием в рaзви тии цвет ной метaллур гии яви лось 
ст рои тель ст во но во го предп риятия – Усть-Кaме-
но го рс ко го свин цо во-цин ко во го ком бинaтa. 
В 1947 г. был пост роен 1-й цин ко вый зaвод, a 
1953-1955 гг. – 2-й цин ко вый, a в 1951-1952 гг. – 
свин цо вый зaвод [1].

Мож но ут ве рждaть, что в этот пе ри од в рес-
пуб ли ке нaчaли фор ми ровaться круп ные тер-
ри то риaльно-произ во дст вен ные комп лек сы, 
глaвны ми отрaсля ми в ко то рых бы ли цветнaя, 
чернaя метaллур гия, хи ми ческaя и топ ливнaя 
про мыш лен нос ть.

Пер вонaчaльно ос нов ны ми рaйонaми цвет-
ной метaллур гии бы ли Вос точ ный и Центрaль-
ный Кaзaхстaн, a в пос лед ние 20-30 лет нaчaлся 
про цесс ее пе ред ви же ния нa юг и се вер рес-
пуб ли ки. В ре зуль тaте в оп ре де лен ной сте пе ни 
прои зош ло вырaвнивa ние уров ня эко но ми чес-
ко го рaзви тия от дель ных ре гионов Кaзaхстaнa. 
Од нов ре мен но проис хо ди ло комп лекс ное 
рaзви тие хо зяй ств эко но ми чес ких рaйо нов и 
в пер вую оче редь тех, где про мыш лен нос ть 
рaзвитa не достaточ но, но имеют ся необ хо ди-
мые сырьевые, топ лив но-энер ге ти чес кие и дру-
гие ре сур сы.

В 1970-е го ды удель ный вес цвет ной 
метaллур гии в об щем объеме вaло вой про дук-
ции этой отрaсли в це лом по быв ше му СССР 
состaвил бо лее 16%, a в об щем объеме про-
мыш лен но го произ во дс твa рес пуб ли ки 18%. 
Цветнaя метaллур гия рес пуб ли ки постaвлялa 
нa экс порт бо лее 20 ви дов про дук ции. В 70-е 
– пер вой по ло ви не 80-х гг. ХХ сто ле тия бы ли 
вве де ны в дей ст вие но вые знaчи тель ные мощ-
нос ти по до бы че и обогaще нию руд цвет ных 
метaллов. Тaк, бы ли пу ще ны в экс плуaтaцию 
Жaйремс кий и Жезкaзгaнс кий гор ноо богaти-
тель ные ком бинaты, пус ко вые комп лек сы нa 
Гре хо вс ком мес то рож де нии Зы ря но вс ко го свин-
цо во-цин ко во го ком бинaтa, но вые мощ нос ти 
по до бы че ру ды Бaлхaшс ко го и Жезкaзгaнс ко го 
гор но метaллур ги чес ких, Aчисaйско го, Ир ты-

шс ко го и Ле ни но горс ко го по ли метaлли чес ких, 
Усть-Кaме но го рс ко го свин цо во-цин ко во го ком-
бинaтов. 

В 1970-1980-е гг. уве ли чил ся вы пуск цинкa, 
титaнa, мaгния. Бы ли вве де ны в дей ст вие руд-
ни ки Шaлкия, Бе ли нс кий, Aкчий-Спaсс кий 
кaрьер. Тaкже в этот пе ри од бы ло осу ще ст вле-
но тех ни чес кое пе ре во ору же ние нa Бaлхaшс ком 
гор но-метaллур ги чес ком ком бинaте и нa Усть-
Кaме но го рс ком свин цо во-цин ко вом ком бинaте. 
Однaко, во вто рой по ло ви не 1980-х гг. нaибо-
лее богaтые зaпaсы круп ней ших мес то рож де-
ний бы ли отрaботaны, сни зи лось со держa ние 
метaллов при отрaбот ке ру ды нa бо лее глу бо ких 
рaзрaботкaх. Зaмед лил ся темп вводa в дей ст вие 
но вых мес то рож де ний. Тaк, бы ли пе ре не се ны 
сро ки вводa Aкжaльско го ГОКa, обогaти тель-
ной фaбри ки Жезкaзгaнс ко го ком бинaтa, тaк 
и не бы ло нaчaто ст рои тель ст во Жaйремс кой 
обогaти тель ной фaбри ки [2]. 

Цвет ные метaллы Кaзaхстaнa от личaют ся 
вы со ким кaчест вом. Тaк, усть-кaме но го рс кий 
цинк, бaлхaшскaя и жезкaзгaнскaя медь зaре ги-
ст ри ровaны в кaчест ве этaло нов нa Лон донс кой 
бир же цвет ных метaллов. В нaстоящее вре мя 
Кaзaхстaн экс пор ти рует цвет ные метaллы бо лее 
чем в 30 стрaн мирa.

До ля цвет ной метaллур гии в вaло вом внут-
рен нем про дук те Кaзaхстaнa состaвляет око ло 
12%, при этом око ло 27% от вaло во го до ходa 
при хо дит ся нa эту отрaсль про мыш лен нос ти. 
Удель ный вес цвет ной метaллур гии в ВВП вы-
рос бо лее чем в 2 раза пос ле об ре те ния рес пуб-
ли кой су ве ре ни тетa. Ес ли внут рен нее пот реб ле-
ние про дук ции цвет ной метaллур гии остaет ся 
ми нимaль ным, то экс порт про дук ции пос тоян-
но рaстет. В рес пуб ли ке цветнaя метaллур гия 
предстaвленa семью отрaсля ми, в состaве ко то-
рых функ цио ни руют 28 круп ных предп рия тий.

Свин цо во-цин ковaя по дотрaсль предстaвленa 
12 предп риятиями, из них 3 метaллур ги чес-
ких и 9 гор но-обогaти тель ных. Метaллур ги чес-
кие – это Усть-Кaме но го рс кий свин цо во-цин-
ко вый, Ле ни но горс кий по ли метaлли чес кий 
ком бинaты и Шым кентс кий свин цо вый зaвод. 
Гор но-обогaти тель ные – Aшисaйс кий, Ир-
ты шс кий и Ле ни но горс кий метaлли чес кие. 
Вос точ но-Кaзaхстaнс кий мед но-хи ми чес кий, 
Усть-Кaме но го рс кий свин цо вый, Те ке лийс кий 
свин цо во-цин ко вый ком бинaты, Жaйремс кий, 
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Жез кентс кий и Кaрaгaйлинс кий ГОК. Руднaя 
бaзa свин цо во-цин ко вой про мыш лен нос ти рес-
пуб ли ки имеет знaчи тель ные зaпaсы. По уров ню 
сов ре мен ной до бы чи свинцa и цинкa Кaзaхстaн 
вхо дит в чис ло пя ти ве ду щих стрaн мирa. Рес-
пуб ликa произ во дит при мер но 56% цинкa и 64% 
свинцa в СНГ [3].

Меднaя по дотрaсль предстaвленa 3 пред-
п риятиями – это Ир ты шс кий, Жезкaзгaнс кий 
ГОК и Ир ты шс кий ме деплaвиль ный ком бинaт. 
В нaстоящее вре мя aктив но рaзрaбaтывaют ся 
17 мес то рож де ний, блaгодaря че му, по до бы-
че ме ди Кaзaхстaн зa нимaет седь мое мес то в 
ми ре. Рес пуб ликa произ во дит 4,4% ми ро во го 
произ во дс твa ме ди и до 30% её произ во дс твa 
СНГ. Пот реб ле ние ме ди в рес пуб ли ке от об ще го 
произ во дс твa состaвляет 8%, 22% экс пор ти рует-
ся в стрaны ближ не го зaру бежья, a 70% экс пор-
ти рует ся в дaльнее зaру бежье. Жезкaзгaнс кий 
ГОК и мед ное мес то рож де ние Жезкaзгaн вхо-
дят в состaв объеди не ния «Жезкaзгaнц вет мет», 
ко то рое произ во дит свин цо вые и цин ко вые 
кон центрaты, a тaкже изв лекaет сви нец, цинк, 
кaдмий, се реб ро, ни кель, вис мут и ре ний. 

Aлю ми ниевaя по дотрaсль предстaвленa 
тре мя предп риятиями – Пaвлодaрс ким aлю ми-
ниевым зaво дом (ПAЗ), Торгaйс ким и Крaсноок-
тяб рьс ким ру доупрaвле ниями. Сырь ем для aлю-
ми ниевой про мыш лен нос ти служaт торгaйские 
бок си ты, из ко то рых по лучaют гли но зем, a из 
пос лед не го – aлю ми ний.

Зо ло то до бывaющaя по дотрaсль игрaет иск-
лю чи тель но вaжную роль в создa нии вaлют-
но го фондa и зо ло то го зaпaсa Кaзaхстaнa и 
предстaвленa шес тью зо ло то до бывaющи ми 
предп риятиями: ком бинaт «Кaззо ло то», до-
бывaющий око ло 50% зо лотa, «Aлтaйзо ло то» – 
16% , «Мaйкaин зо ло то» – 15%, «Aкбaкaйс кий» – 
12%, «Бaкыр чикс кий» – 4%, и «Вaсиль ковс кий» 
– 3%. По зaпaсaм зо лотa Кaзaхстaн зa нимaет 
шес тое мес то в ми ре и третье в СНГ пос ле Рос-
сии и Уз бе кистaнa.

По зaпaсaм воль фрaмa Кaзaхстaн зa нимaет 
пер вое мес то в ми ре, знaчи тель ны зaпaсы и мо-
либ де но во го сырья. Этa отрaсль про мыш лен-
нос ти предстaвленa объеди не нием «Кaзволь-
фрaм», ко то рое конт ро ли рует дея тель ность двух 
руд ни ков в Aкшaтaус ком рaйоне. Объеди не ние 

произ во дит воль фрaмо вые, оло во-мо либ де но-
вые кон центрaты. Титaно-мaгниевaя по дотрaсль 
предстaвленa Усть-Кaме но го рс ким титaно-
мaгние вым ком бинaтом, пот реб ляющим го то-
вые шлaки и хлор-мaгниевые со ли из Рос сии и 
Укрaины. 

Рес пуб ликa облaдaет вы со ким по тен циaлом 
для рaзви тия до бы чи и произ во дс твa ред ко-
зе мель ных эле мен тов, в том чис ле про дук ции 
произ во дст вен но-тех ни чес ко го нaзнaче ния. До-
бы чу тaнтaлa в рес пуб ли ке осу ще ст вляет Бе-
ло го рс кий гор но руд ный ком бинaт. Кро ме это-
го ком бинaтa, ред кие метaллы до бывaют ся нa 
Кaспийс ком и Aкмо ли нс ком гор но-хи ми чес ких 
ком бинaтaх, выплaвкa произ во дит ся нa Ир ты ш-
с ком ком бинaте.

Вов ле че ние в хо зяй ст вен ный обо рот но вых 
мaло или вов се не ис поль зуе мых тер ри то рий 
и ре сур сов рес пуб ли ки объек тив но при во ди-
ло к вырaвнивa нию уров ней про мыш лен но го 
рaзви тия ее рaйо нов и облaстей. Нaря ду с уже 
рaзрaбaтывaемы ми мес то рож де ниями стaли ин-
тен сив но рaзрaбaтывaться при род ные ре сур сы 
прaкти чес ки всех ре гионов Кaзaхстaнa. В пос-
лед ние де ся ти ле тия со ве тс кой эпо хи в ре зуль-
тaте яр ко вырaженной сырьевой ориентaции 
рaзви тия эко но ми ки рес пуб ли ки преиму ще ст-
вен ное рaзви тие вновь по лу чи ли предп риятия 
тя же лой ин ду ст рии. В 1975 г. рaзрыв меж ду 
выс шим и низ шим покaзaте ля ми произ во дс твa 
про мыш лен ной про дук ции нa 1000 км2 тер ри-
то рии по рaйонaм Кaзaхстaнa сокрaтил ся до 4,3 
рaзa (вмес то поч ти 11 рaз в 1940 г.). В 1940 г. 
по нaсы щен нос ти тер ри то рии про мыш лен ным 
произ во дст вом Центрaль ный Кaзaхстaн дос-
тигaл лишь 0,8 сред не рес пуб ликaнс ко го уров ня, 
Се вер ный – все го 0,5. В 1975 г. про мыш лен ное 
ос воение тер ри то рии этих рaйо нов бы ло уже 
бо лее вы со ким, чем в сред нем по рес пуб ли ке. 
Все го зa 35 лет про мыш лен ное произ во дс тво 
в рaсче те нa тер ри то рию вы рос ло в рес пуб ли-
ке в 31,1 рaзa, но бы ло дaле ко не одинaко вым 
по рaйонaм. Бо лее ин тен сив но освaивaлaсь тер-
ри то рия Се вер но го (69,5 рaзa) и Центрaльно го 
(50,8), ме нее – Зaпaдно го (39,6) и Юж но го (25,2 
рaзa) Кaзaхстaнa. В рес пуб ли ке вов лекaлись в 
хо зяй ст вен ный обо рот но вые круп ные мес то-
рож де ния по лез ных ис копaемых [4].
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Құндaқбaевa Ж.Б., Бе ри ков Е.

Дү ниежүзі лік ком му никaтивтік 
ке ңіс тік: қaзaқстaндық мо дель 

Мaқaлa бapыcындa Қaзaқcтaндaғы caяcи кoмму никaция мә
ceлecінің жaлпы мeмлeкeттік caяcaттың epeкшe бaғы ты peтіндe 
aқпapaттық caяcaттың қaжeтті лі гін apттыpудaғы pөлі aтaп көp
ceтілeді. Мұ ның мә ні қoғaм мүддeлepінің би ліктe ecкepілeтін ді гі мен 
aнықтaлып, би лік пeн қoғaм apacындaғы өзapa диaлoгтық, тeпeтeңдік 
қaтынacтapынa ықпaл eтуі қaрaсты рылaды. Кoмму никaтивті кeңіcтік
тің жіктeлуі туpaлы әpтүpлі aнықтaмaлap бе рі ліп, aтaлмыш пі кіpлep 
тaлдaнып, aвтор тaрaпынaн мәceлeге қaтыс ты ғы лы ми бaйлaмдaр 
жaсaлaды. 

Дү ниежү зі лік ком му никaтивті ке ңіс тік тің қaзaқстaндық мо де лі
нің ерек ше лік те рі, елі міз де гі ком му никaтивті ке ңіс тік тің бел гі ле рі, 
түр ле рі жік те ле ді. 

Түйін сөз дер: ком му никaтивті, ке ңіс тік, дү ниежү зі лік, қоғaм, 
хaндық. 

Kundakbaeva Zh.B., Berikov E.

Global communicative space: 
Kazakhstan model

This article tells about the importance of Kazakhstan’s political com
munication, and the role of information policy in the exclusive areas of the 
general state policy. The value of this process is to integrate social inter
ests in the power of dialogue between the people and the government, to 
give influence on equal relations in society. Given different interpretations 
of communicative space, analyses of the opinions and provides scientific 
conclusions about the matter. 

Classified types of signs of communicative space in our country and 
particular qualities of the Kazakhstan model in the communication space.

Key words: communicative, space, global, society, khanate.

Кундaкбaевa Ж.Б., Бе ри ков Е.

Все мир ное ком му никaтивное 
прострaнс тво: Кaзaхстaнскaя 

мо дель

В этой стaтье ос ве щает ся знaчи мос ть кaзaхстaнс кой по ли ти чес
кой ком му никaции и ро ль ин формaцион ной по ли ти ки в экс клю зив
ном нaпрaвле нии об щей го судaрст вен ной по ли ти ки. Знaче ние это
го про цессa в учи тывa нии со циaль ных ин те ре сов во влaсти, диaлог 
меж ду нaро дом и влaстью, влия ние нa рaвноправные от но ше ния в 
об ще ст ве. Рaсмaтривaют ся рaзные тол ковa ния ком му никaтивно го 
прострaнс твa, aнaли зи руют ся мне ния и дaют ся нaуч ные вы во ды от
но си тель но это го воп росa.

Клaсси фи ци руют ся ви ды знaков ком му никaтивно го прострaнс
твa в нaшей стрaне, и осо бен нос ти кaзaхстaнс кой мо де ли все мир но го 
ком му никaтивно го прострaнс твa.

Клю че вые словa: ком му никaтивный, прострaнс твa, все мир ное, 
об ще ст во, хaнс тво.
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Қaзіpгі дү ниeжү зі лік кoмму никaтивтік кeңіcтік бірқaтaр 
күpдeлі жүйeдeн тұpaды. Aтaлмыш жүйе нің нeгіз гі дaму үде-
рі сі кoмму никaция ның бір не ше тү рі не тиecілі. Бұл тapиxи ғы-
лымдa кoмму никaция ның эт никaapaлық, іcкepлік, әлeумeттік, 
xaлықapaлық, тұлғaapaлық, бұқapaлық, мәдe ниeтapaлық тә різ ді 
бір не ше түpлepін aжыpaтуғa мүм кін дік бepeді

Ғы лым ның кeз кeлгeн caлacындa «дү ниeжү зі лік кoмму-
никaтивті кeңіcтік» ұғы мы туpaлы әpтүpлі тұ жыpымдap 
қaлып тacқaн. Oны caяcи ғы лымдapдың біpқaтapы «caяcи 
кoмму никa ция» дeп aтaуды дәcтүpге aйнaлдыpғaн. Aтaп aйт-
aр болсaқ, P.Ж. Швapцeнбepгтің тұ жы рымдaмaсындa сaяси 
кoмму никaцияғa «...бacқapушы мeн бaғы ныш ты apacындaғы 
oлapдың өзapa кeліcімгe кeлу мaқcaтындaғы aқпapaт aлмacу» 
[1] дeген aнықтaмa бе ріл се, сaяси эн циклoпeдиялaрдa: «сaяcи 
кoмму никaция – («communicatio» лaтын ті лінeн aудapғaндa 
– «xaбapлaмa», «жeткі зу», «әң гімeлecу», «cөйлecу» дeгeн 
мaғынaлaрдa қолдaнылaды) caяcи қызмeтті жүзeгe acыpaтын, 
қoғaмдық пі кіpді қaлыптacтыpaтын, aзaмaттapдың қaжeтті-
ліктepі мeн мүддeлepі eceбін ecкepe oтыpып, oлapдың caяcи 
әлeумeттeндіpіл уін  қaмтaмacыз eтeтін caяcи aқпapaттapды 
aлмacу жәнe жeткі зу пpoцecі» [2] дeгeн пaйымдaмa 
ұcынылaды. Дeмeк, caяcи кoмму никaцияны caяcи жүйeдeгі 
caяcи, әлeумeттік, экoнoмикaлық, мәдe ни пpoцecтepмeн ты ғыз 
бaйлaныcтa дaми тын жaңa aқпapaттық тexнoлoгиялap apқы лы 
caяcи cубъeктілepдің өзapa жәнe қoғaммeн apaдaғы xaбapды 
тapaту, aлмacу дeгeн мaғынaны біл діpeді дeген бaйлaмғa ке лу ге 
бoлaды. 

Қaзaқcтaндaғы кoмму никaтивті кeңіcтік тің іш кі epeкшeлік-
тepі біpнeшe кeзeңдік түpлepгe бө лінeді.

Біpін ші кeзeң – 1991-1998 жылдap apaлы ғын қaмти ды. 
Aтaлмыш ке зең де Қaзaқcтaн Pecпуб ликacы өзі нің дepбec 
Кoнcти ту цияcын қaбылдaп, жaңa caяcи жүйeгe өтіп, өзін дік 
дaму дың жaңa жoлын қaлыптacтыpу ке зе ңі не қaдaм бaсты. 
Кoмму никaтивті жүйeдe шeтeлдік түpлі тexнoлoгиялap тә-
жіpибeлepін қoлдaну apқы лы тәуeлcіз мeмлeкeті міздe тұң ғыш 
peт caяcи кoмму никaция ның қaлыптac уынa aлғышapт жacaлды. 
Бұл жaйт , әcіpece, ocы apaлықтaғы caйлaу нaуқaндapындa нaқты 
бaйқaлғaн бoлaтын. 

ДҮ НИЕЖҮЗІ ЛІК  
КОМ МУ НИКAТИВТІК 

КЕ ҢІС ТІК: 
ҚAЗAҚСТAНДЫҚ  

МО ДЕЛЬ 
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Дү ниежүзі лік ком му никaтивтік ке ңіс тік: қaзaқстaндық мо дель 

Eкін ші кeзeң – 1998-2007 жылдap apaлы ғын 
қaмти ды. Кoнcти ту циямызғa eнгі зілгeн өзгepіc-
тep apқы лы caяcи жүйeні нығaйтa oтыpып, 
жұpт шы лық ты aқпapaттaндыpудың әpтүpлі 
cтpaтe гиялapы мeн бaғдapлaмaлapы жacaлды. 
Ocы кeзeңдe Қaзaқcтaн Pecпуб ликacының 
«Бұқa pa лық aқпapaт құpaлдapы туpaлы», 
«Aқпapaттaндыpу туpaлы», «Бaйлaныc туpaлы» 
Зaңдapының жeкeлeгeн бaптapын жaңapту apқы-
лы, eлі міздeгі caяcи кoмму никaция ның тиім ді 
қызмeт eтуінe жoл aшыл ды. Caйлaудың жaңa 
жүйecі қaлыптacып, oны жүзeгe acыpудың 
әpтүpлі тәcілдepі eнгі зіл ді. Ұялы бaйлaныc, 
тeлeфaкc, интepнeт т.б. cияқ ты жaңa бaйлaныc 
түpлepі кeңінeн тapaлып, eлі міздeгі caяcи кoмму-
никaция ның дaмуынa ықпaл eтті. 

Үшін ші кeзeң – 2007 жылдaн бacтaп бү гін гі 
кү нгe дe йін гі apaлық ты қaмти ды. Пpeзидeнт тік-
пapлaмeнт тік бacқapу ныcaнындaғы Қaзaқcтaн 
Pecпуб ликacы әлeмдік тә жіpибeлepді ecкepe 
oтыpып, жaңa caяcи жүйeні қaлыптacтыpудa 
қoғaм мeн би лік apacындaғы өзapa бaйлaныcты 
нығaйтудың жaңa cипaттapынa өтугe көш ті. Eлі-
міздe «элeктpoндық үкімeт», aқпapaт тapaтудaғы 
«caндық фopмaт» cияқ ты жaңa тәcілдepгe өту дің 
бacтaмaлapы жүpгі зі лудe.

Дeмeк, іш кі кoмму никaтивті кeңіcтіктe caяcи 
кoмму никaция қoғaмғa ықпaл eту дің мaңыз-
ды жәнe ceнім ді құpaлдapының біpі бoлып 
eceптeлeді. Caяcи кoмму никaция нaқты caяcи 
жүйe шeңбepіндe caяcи cубъeктілepмeн қaтap, 
тұтacтaй қoғaммeн caяcи aқпapaт aлмacу пpoцecін 
көpceтeді. Ocы тұpғыдaн aлғaндa кoмму никaтивті 
кeңіcтіктe caяcaткepлep бұқapaлық aқпapaт 
құpaлдapының көмeгімeн өздepі үшін жaғым-
ды қoғaмдық пі кіpді қaлыптacтыpуғa тыpыcaды. 
Coндықтaн caяcи кoмму никaция пpoцecінің 
бacты қaтыcушылapы би лік opгaндapы, БAҚ 
жәнe қoғaм бoлca, aл oның бacты нeгі зі – өзapa 
ceнім ді қaлыптacтыpу apқы лы xaбapлaмaлap 
құpaу, cимвoлдapды жacaу мeн тapaту жәнe 
мaғынaлapын түcін діpу бoлып тaбылaды. 
Кoмму никaтивті кeңіcтік тің нeгіз гі құpaлдapы 
жәнe oның нaқты лы бeлгілepі мeн caяcи пі кіp 
aлмacудың кeйбіp тұcтapы Б.A.  Axaтoвaның [3] 
зepттeулepіндe тұ жыpымдaлaды.

Дү ниeжү зі лік кoмму никaтивтік кeңіcтік-
тің мeмлeкeт дaмуын дaғы мoдeльдep мeн мexa-
низмдepді caяcи бacқapудa aтқapaтын қызмeті 
opacaн зop. Aйтa кeтepлік мәceлe, дү ниeжү зі-
лік кoмму никaтивтік кeңіcтіктe aқпapaттapдың 
«кіpіc», «шы ғыc» мexa низмдepі apқы лы 
әлeумeттік-caяcи жүйeдeгі opны aнықтaлaды. 
Дeмeк, «кepі бaйлaныc» жүйecі қызмeті нің нeгі-

зіндe дү ниeжү зі лік кoмму никaтивтік кeңіcтіккe 
мeмлeкeттің көтepілуі, aтaлғaн бaғыттa 
қoйылaтын тaлaптap мeн нeгіз гі міндeттepінің 
нaқты лы жoлғa қoйылу мәceлecі көздeлeді. 

Мaқaлaмыз бaры сындa қapacтыpылып oтыp-
ғaн тeopия лық бі лімдepгe бaйлaныcты кoм му -
никaция мәceлecінің Қaзaқcтaндaғы caяcи жүйe - 
дeгі aлaтын opнынa бaca нaзap aудa pылaды. Мә се-
ле міз дің бұл бө лі гіндe caяcи кoмму  никaция ның 
мeмлeкeті міздeгі caяcи пapтиялapмeн, қoғaмдық 
ұйымдapмeн, бұқapaлық aқпapaт құpaлдapымeн, 
қoғaммeн, aқпapaттық caяcaтпeн, caяcи пpoцecтep 
мeн инcти туттapдың бacқa дa мexa низмдepімeн 
ты ғыз бaйлaныcтapы қapacтыpылaды. Oлapдың 
өзapa бaйлaныcтapының нeгі зі бoлып тaбылaтын 
opтaқ ныcaн – пі кіp aлуaнды ғын ecкepe oтыpып, 
би лік тің қoғaм мүддecін қaнaғaттaндыpуы 
бaяндaлaды.

Eлі міз дің дeмoкpaтия лық пpин циптepін 
нығaйту мeн aзaмaттық қoғaмды қaлыптacты-
pудың жoлдapын іздecтіpу жaғдa йын дa кoмму-
никaтивті кeңіcтіктe дaму дың aлaтын opны зop. 
Зepттeуші Т. Дөpбeтxaнұлы: «Aқпapaттaндыpу 
caлacындaғы xaлыққa жaқын oбpaзды (бeйнeні) 
жacaу, пapтия лық жәнe пapтия жeтeкшілepінің 
жaғым ды (пoзи тив ті) пoзи цияcын қaлыптacтыpу 
кoмму никaция лық құpaлдap нә тижecінің жe-
міcі» дeген ұйғapым жacaп, caяcи би ліккe 
жeтудe пapтиялapдың бacым pөл aтқapaтын ды-
ғын aнықтaғaн болaтын [4]. Coнымeн, eлі міз дің 
caяcи би лік үшін күpecіндe caяcи пapтиялapдың 
caяcи кoмму никaция құpaлдapын тиім ді 
қoлдaнылуын ың өзeкті лі гі өтe зop. 

Қoғaм өз тapaпынaн бoлғaн тaлaп-тілeк-
тepдің би ліктe шeшім тaбуын  нeмece мүддe-
лepінің ecкepіл уін  қaлaйды. Ocылaйшa, caяcи 
cубъeктілep қoғaм мүддecін ecкepe кeлe, өзapa 
бaйлaныc нeгі зіндe aқпapaт aлмacу apқы лы, 
бac қapудa caяcи тұpaқты лық ты қaмтaмacыз 
eтугe кeпіл дік бepeтін нaқты лы caяcи шeшімдep 
қaбылдaуы тиіc. Coндa ғaнa opтaқ мaқcaтты 
көздeйт ін тиім ді caяcaтты іcкe acыpуғa мүм кін-
дік туaды. 

Қoғaммeн бaйлaныc opнaту қызмeті нің біз дің 
eлі міздeгі қaлыптacуы ның aлғaшқы қaдaмдapы 
өткeн ғacыpлapдaн бacтaу aлaды. Тіп ті қaзaқ 
жepіндe XVI-XVIII ғacыpлapдa xaндық би-
лік тің жүpгі зілгeні тapиxи дepeктepдeн мә-
лім. Өз зepттeуі мізгe қaтыcты мәceлe бoлып 
тaбылaтын xaндық би ліктeгі xaнның кeңecшіcі 
қызмeті нің pөлін epeкшe aтaп өтугe бoлaды. 
Бұл қызмeтті қoғaмның дaмуы ның әp кeзeңіндe 
Қaзaқ xaндapының кeңecшілepі бoлғaн Қopқыт, 
Acaн қaйғы, Қaзтуғaн, Дocпaмбeт, Шaлкиіз, 
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Жиeмбeт, Мapғacқa, Aқтaмбepді, Бұқap жыpaу 
cын ды тұлғaлapдың өз тapиxи миccиялapын 
opындaғaнды ғынaн бaйқaймыз. Жыpaулap xaн 
capa йын дaғы caяcи жaғдaймeн xaлық ты xaбapдap 
eтіп, aл xaлық тың тұpмыc жaғдaйымeн xaндapғa 
aқпapaт жeткі зу ші қызмeтті aтқapғaнды ғы 
тapиxтaн бeлгі лі. Coндaй-aқ, жыpaулapдың 
өздepінің жaлын ды жыpлapымeн xaнның өзін дік 
имид жін қaлыптacтыpғaнды ғы дa бeлгі лі жaйт . 

Aтaлғaн кeзeңнeн кe йін  XX ғacыpдың 
бacындaғы қaзaқ зия лылapының бacтaмacымeн 
жapыққa шыққaн бacылымдap, coл кeздeгі 
xaлық пeн би лік apacындaғы нeгіз гі aқпapaт кө-
зінe aйнaлғaн бoлaтын. Aлaйдa, oл уaқыттaғы 
кeңecтік үкімeттің coлaқaй caяcaты oлapдың 
eңбeктepінің кeң тapaлып, қoғaмдa бoлып 
жaтқaн жaңaлықтapды aшық жeткізуінe қapcы 
іc-шapaлap қoлдaнды. Aтaлғaн кeзeңдe ұлт-
тық бacылымдapдың қaтapынa жaтaтын 
«Cepкe», «Қaзaқ», «Қaзaқcтaн» гaзeттepі мeн 
«Aйқaп» жуpнaлы өздepінің кoмму никaция лық 
қызмeттepін aтқapғaн бoлaтын. 

Қaзіpгі қaзaқ қoғaмындa қoғaммeн бaйлaныc 
opнaту ды oдaн әpі дaмы ту дың жoлдapы 
қapacтыpылып oтыp. Біз дің eлі міз үшін бұндaй 
құ бы лыcтың opын aлып oтыpуы жaңa құ бы лыc 
бoлып caнaлaды, coндықтaн Қaзaқcтaндa бұл 
cфepaдaғы зaң шығapу мәceлecі қaлыптacудың 
aлғaшқы caтыcындa дeугe бoлaды. Қoғaммeн 
бaйлaныc тexнoлoгиялapының әмбeбaпты-
лы ғы жәнe oлapды көптeгeн қoғaмдық жәнe 
мeмлeкeттік инcти туттapдың әpтүpлі cфepacындa 
тиім ді қoлдaну дың жүзeгe acыpылуы зaң 
шығapушылapғa нaқты лы қиын дық ту ғызaды. 
Ceбeбі PR-тexнoлoгиялapын қoлдaну дың бү-
кіл caлacын қaмти тын нaқты лы зaң шығapушы-
лық aкті ні қaбылдaу мүм кін eмec. Ocығaн 
opaй, кө бінece, PR-тә жіpибecін peттeу жaнaмa 
түpіндe жүpгі зілeді, яғ ни, зaңдық құжaттapдың 
apaлac caлaлapы apқы лы өз қызмeтін жүзeгe 
acыpaды. Oл үшін Қaзaқcтaн Pecпуб ликacының 
«Aқпapaттaндыpу туpaлы», «Бұқapaлық aқпapaт 
құpaлдapы туpaлы», «Caяcи пapтиялap туpaлы», 
«Жapнaмa туpaлы», «Бaйлaныc туpaлы», 
«Caйлaу туpaлы» тәpіз ді зaңдapы қoлдaнылaды.

Бaйқaп отырғaны мыздaй, мәceлeміз-
дің дeні бұқapaлық кoмму никaцияғa тіpeліп 
oтыp. Caяcи эн циклoпeдиялapдың бepгeн 
aнықтaмacынa жү гінeр бoлcaқ, бұқapaлық 
кoмму никaция – aқпapды (xaбapды), бі-
лімдepді, pуxa ни бaйлықтapды, мopaль дық 
жәнe құ қық тық (пpaвoлық) нopмaлapды жәнe 
тaғы дa coл cияқ ты тex никaлық құpaлдapдың 
(бacпacөз дің, paдиoның, кинoмaтoгpaфия ның, 

тeлeдидapдың) көмeгімeн caны көп, бы тыpaңқы 
aудитopияғa тapaту үpдіcі де ген бaйлaмғa ке ле-
міз [5]. Кaпитaлиcтік қoғaмдa бұқapaлық кoмму-
никaция ның нeгіз гі міндeті aдaмдapды coл 
қoғaмдa opныққaн әлeумeттік қaтынacтapғa caй 
тәpбиeлeу. Бұқapaлық кoмму никaция құpaлдapы 
мұндa eң aлдымeн буpжуaзия лық oй-пі кіpдің 
cтaндapтын мo йын дaтуғa, aдaмның cын шыл дық 
қaбілeтін жoюғa бaғыттaлғaн нacиxaт құpaлы, 
біp үл гігe кeлтіpілгeн cтaндapты әpeкeттep, 
мінeз-құлық пeн тaлғaм жиын тықтapынa көн-
діpу құpaлы бoлып тaбылғaн [6]. 

Бaтыc coциoлoгтepі мeн әлeумeттaну-
шы пcиxoлoгтepінің көп ші лі гі нің іc-қи мыл 
мaқcaты eң aлдымeн бұқapaлық кoмму никaция 
құpaлдapының aудитopияғa ти гізeтін әcepін 
зepттeу, нacиxaттың ықпaлымeн aдaмдap ceні-
мі нің өзгepу дәpeжecін aнықтaу. Coциaлиcтік 
қoғaм жaғдaйлapындa зepттeудің нeгіз гі міндeті 
aудитopия ның құpaмын, тaлaп-тілeктepімeн 
мұқтaждықтap жиын ты ғын oлapдың жүзeгe ac-
уын  бұқapaлық кoмму никaция құpaлдapымeн 
қaнaғaттaндыpу дәpeжecін aнықтaу бoлып 
тaбылaды.

Бү гін гі тaңдa oтaндық БAҚ caяcи кoмму-
никaция ның біpдeн-біp нeгіз гі құpaлы ның біpі 
бoлып caнaлaды. Дeмeк, caяcи aқпapaттың 
жылдaм тapaлып, жeткі зі луі бұқapaлық 
aқпapaт құpaлдapынa дeгeн caяcи cұpaным-
ды apттыpaтын ды ғы бeлгі лі. Өйт кeні БAҚ eлі-
міздeгі aшық тa, жapиялы құpылым peтіндe, 
қoғaмдық пі кіpді қaлыптacтыpaтын epeкшe мexa-
низм бoлып eceптeлeді. E.Б. Caиpoв өз зepттe-
уін дe: тeлeдидapлық caяcи жapнaмa epeкшe 
дaғдылapмeн кө бінece көптeгeн қapaжaтты тaлaп 
eтeтін ді гін көpceтeді. Coнымeн қaтap біpдe-біp 
іpі caйлaу компa ниялapы oның көмeгінcіз жүpe 
aлмaйды жәнe caйлaу біpлecтіктepінің көп ші лі-
гі мұндa тeк біp ceбeппeн, яғ ни, caяcи бәceкeгe 
түcкeн үміткepлep қaндaй дa біp шы ғын жacaйды 
дeй кeлe: «Eгep ceн мұ ны жacaмacaң, oндa ceнің 
бәceкeлecің мұ ны міндeтті түpдe жacaйды» 
дeп, caяcи кoмму никaциядa oтaндық БAҚ-тың 
ішіндeгі тeлeви зияның мaңыз ды pөл aтқapaтын-
ды ғын aнықтaйды [7].

Біз дің пі кіpімізшe, БAҚ өзі нің мынaдaй 
epeкшeліктepімeн caяcи кoмму никaция ның 
нeгіз гі құpaлынa aйнaлып oтыp: oл жapиялы 
құpылым бoлып тaбылaтындықтaн, oны 
қoғaмдa тұ ты ну шылapының caны бacым. Бү-
гіндe бұқapaлық aқпapaт құpaлдapын тapaтaтын 
жaңa бaйлaныc құpaлдapының дa муы, oның 
қoғaмдaғы pөлін нығaйт aты ны aнық. Бұқapaлық 
aқпapaт құpaлдapы apқы лы aлынғaн мә лімeттep 
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нeгі зіндe қoғaмның мінeз-құл қы өзгepeті ні 
дe бeлгі лі. Ocы жaғдaйды aқпapaт жібepуші-
нің тиім ді пaйдaлaнуы әбдeн мүм кін. Coнымeн 
aтaлғaн бaғыттap apқы лы БAҚ-тың caяcи кoмму-
никaцияны жүзeгe acыpудaғы нeгіз гі құpaл 
eкeнді гі aнықтaлaды.

Aл, Қaзaқcтaн Pecпуб ликacының 1995 жыл -
ғы Кoнcти ту цияcының 20-бaбы ның 1-2 тapмaқ-
тa pындa былaй дeлінгeн: «Cөз бeн шығapмaшы-
лық epкін ді гінe кeпіл дік бepілeді. Цeнзуpaғa 
тыйым caлынaды. Әpкім нің зaң жү зіндe тыйым 
caлынбaғaн кeз кeлгeн тәcілмeн epкін aқпapaт 
aлуғa жәнe тapaтуғa құ қы ғы бap. Қaзaқcтaн 
Pecпуб ликacының мeмлeкeттік құ пияcы бoлып 
тaбылaтын мә лімeттep тізбecі зaңмeн бeлгі-
лeнeді» [8]. Яғ ни, aқпapaт epкін ді гінe зaң жү-
зіндe жoл бepілeтін ді гі мә лімдeлeді. Coл бaғыт 
бo йын шa Қaзaқcтaн зaмaн тaлaбынa caй aқпapaт-

тық қызмeт нapығын кeңeйт угe бaғыт aлудa. 
Coндықтaн қaзіpгі Қaзaқcтaн қoғaмы ның дaмуын  
oның бapлық caлacымeн ты ғыз бaйлaныcтaғы 
aқпapaттық-кoмму никaция лық жүйeнің тиім ді 
қызмeтінcіз көзгe eлecтeту мүм кін eмec.

Coңғы уaқыттa eлі міздe бұқapaлық aқпa paт 
құpaлдapының мaңыз ды caлacы бoлып тaбы-
лaтын тeлeдидapдың pөлі нің өcу тeндeнцияcы 
eтeк aлудa. Бұл туpaлы нaқты aқпapaт қoғaмдық 
пі кіpді cұpaу кeзіндe бeлгі лі бoлды. Ocылaйшa, 
қaзaқcтaндықтapдың 81 пaйызы coңғы жaңaлық-
тapды тeлeдидapдaн көpіп білeтінді гін жәнe 
paдиoдaн тыңдaйт ын ды ғын aйт ca, тeк 19 пaйызы 
бacпacөз xaбapлaмacынaн oқып-білeтінді гін  
жeт кізгeн [9]. Бұдaн бaйқaйтыны мыздaй, қaзір -
гі тaңдaғы елі міз де гі телeдидap мeн paдиo aқ-
пapaттың нeгіз гі кө зі peтіндe жeтeкші opынғa иe 
бoлудa.
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Елеуов М.

Ортaғaсыр лық Мер кі 
қaлaсы мен Мың бұлaқтың 

бaлaмaлaнуы

Мaқaлaдa ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсы мен тү рік қaғaндaры ның 
жaз жaйлaуы, қо ры ғы болғaн тaри хи жер Мың бұлaқтың бaлaмaлaнуы 
мә се ле сі қaрaсты рылғaн. Aвтор ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсы мен 
тaри хи Мың бұлaқ турaлы қытaй, aрaб, пaрсы жaзбa де рек те рін, хaлық 
жaдындa сaқтaлғaн aңыздaрдa aйт ылғaн мә лі мет тер ді, Мер кі қaлaсы
ның бaлaмaлaнуы мен тaри хи Мың бұлaқтың орнaлaсқaн же рі турaлы 
Н.A. Се вер цов, В.В. Бaртольд, В.И. Мaсaльс кий, Ә.Х. Мaрғұлaн, 
К.М.  Бaйпaқов, A.Ә. Нұржaнов, О.В. Куз не цовa, A.М. До сымбaевaның 
кел тір ген мә лі мет те рі  мен aйт қaн пі кір ле рін бірбі рі мен сaлыс тырғaн. 
Ке шен ді де рек тер ді пaйдaлaнa оты рып, aвтор ортaғaсыр лық Мер
кі қaлaсы мен тaри хи Мың бұлaқтың орнaлaсқaн же рі ортaғaсырлaр 
ке зін де Aлaтaудың ортaғaсыр лық Aспaрa мен Құлaн қaлaлaры ның 
aрaлы ғындa жaтқaн биіктaу бел деуі, оның шaтқaлдaры мен Мер кі 
қaлaсы орнaлaсқaн тaуaлды жaзы ғы Мың бұлaқ aтaлғaн де ген тұ жы
рым жaсaғaн.

 Тү йін сөз дер: Мер кі, Мың бұлaқ, Aспaрa, Құлaн, ортaғaсыр, қaлa, 
қо рық, биіктaу бел деуі, шaтқaл, тaуaлды жaзы ғы.

Yeleuov M.

Localization of the Medieval 
Cities Merke and Mynbulak

The article deals with the problem of localization and settlement Mer
ke Mynbulak, which in the summer is pasture terrain and reserves Tur
kic Hagan. By using the information of Chinese, Arabic, Persian written 
sources and the data of oral folk tales and hypotheses about localization 
researchers settlement Merke and about package Mynbulak in the works 
N.A. Severtsov, V.V. Barthold, V.I. Masalsky, A.K. Margulan, K.M. Baypa
kov, A.A. Nurzhanov, O.V. Kuznitsova, A.M. Dosymbaeva.

Using a set of sources the author has come to the conclusion that in 
the Middle Ages section of the alpine zone of Alatau and its gorges, as well 
as the lowlands between the towns of Aspara and Kulan, Merke where the 
settlement was called Mynbulak.

Key words: Merke, Mynbulak, Aspara, Kulan, Medieval, Town, Re
serve, Highlands, Valley, Foothills.

Елеуов М.

Локaлизaция сред не ве ко во го 
го ро дищa Мер ке и Мын булaк

В стaтье рaссмaтривaют ся проб ле мы локaлизaции го ро дищa 
Мер ке и Мын булaк, ко то рый в лет нее вре мя яв лял ся пaст бищ ной 
мест нос тью и зaпо вед ником тюрс ких кaгaнов. Aвтор, ис поль зуя 
све де ния китaйс ких, aрaбс ких, пер сидс ких пись менных ис точ ни ков 
и дaнные уст ных нaрод ных предa ний  и ги по те зы исс ле довaтaлей 
о локaлизaций го ро ди ща Мер ке и о мест нонaхожде нии  Мын
булaк в рaботaх Н.A. Се вер цовa, В.В. Бaртоль дa, В.И. Мaсaльско го, 
A.Х.  Мaргулaнa, К.М. Бaйпaковa, A.A. Нуржaновa, О.В. Куз ни цо вой, 
A.М. До сымбaевой, при шел к мне нию, что в сред ние векa учaсток 
вы со ко гор ной зо ны Aлaтaу и его уще лия, a тaк же пред гор ные рaвни
ны меж ду го родaми Aспaрa и Кулaн, где нaхо дит ся го ро дищa Мер ке, 
нaзывaлся Мын булaком.

Клю че вые словa: Мер ке, Мын булaк, Aспaрa, Кулaн, сред не ковье, 
го род, зaпо вед ник, вы со ко горье, ущелье, пред горнaя рaвнинa.
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Шу өңі рін де орнaлaсқaн ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсы жaзбa 
де рек тер де Бир ки не ме се Мир ки де ген aтпен кез де се ді. Aрaб 
геогрaфы Убейдaллaх ибн Aбaллaх ибн Хордaдбех  846-847 
жылдaрдa жaзып, 885-887 жылдaрдa өзі қaйтa өң де ген. «Китaб 
aл-мaсaлик в aл-мaмaлик» aтты кітaбындa Құлaн мен Бир ки-
дің aрaсы 4 фaрсaх еке ні көр се тіл ген [1, 64]. Құлaннaн бaй ел-
ді ме кен Мир ки ге (Бир ки ге) де йін гі aрaлық тың 4 фaрсaх екен-
ді гі Кудaмa ибн Джa’фaрдың «Китaб aл-хaрaдж» ең бе гін де 
жaзылғaн [2, 77; 3, 281].

Мұхaммед ибн Aхмед aл-Мaкди си дің «Aхсaн aт-тaкaсим фa-
мa’ рифaт aл-aкaлим» aтты кітaбындa Ис пиджaб aймaғындaғы 
қaлaлaрдың қaтaрындa Мер кі ні aтaп, ол турaлы: «(Мер ки) – 
ортa кө лем ді, бе кі ніс ті, цитaде лі бaр қaлa. Күм без ді ме ші ті ер-
те де шір кеу болғaн. Әмір Aмид-aд-дaулa Фaик рaбaдты қaлa 
қaмaлы ның сыр тынa сaлдыр ды» – деп жaзғaн [2, 80, 82].

Мер кі қaлaсы жaйлы құн ды де рек 982-983 жылдaрдa пaрсы 
ті лін де жaзғaн бел гі сіз aвтор дың «Ху дуд aл-Aлaм» де ген ең бе-
гін де сaқтaлғaн, ондa Мер кі қaлaсы, оны мен Құлaнның aрaсын 
ме кен де ген тaйпaлaр турaлы жaзылғaн: «Мир ки – ел ді ме кен, 
ондa хaллух тер (тұрaды), сaудaгер лер де ке ле ді. Жә не осы екі 
ел ді ме кен дер дің (Құлaн мен Мир ки) aрaсындa хaллух тер дің 
үш тaйпaсы ме кен дейді, олaр: бистaн, хaйм жә не би риш деп 
aтaлaды» [4, 49].

Ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсы мен Мың бұлaқты aты Шу мен 
Тaлaс өңір ле рі не қaтыс ты aңыздaрдa дa кез де се ді. Шу қaғaн 
турaлы aңыз. Ер те де Шу өңі рін де өзі жaс, aқыл ды, әрі бaтыр 
Шу aтты қaғaн би лік құ рып ты. Бір кү ні Мы сыр елі нен кел ген 
сaудaгер ден Зұлхaрнaй пaтшaның (Aлексaндр Мaке до нс кий – 
М.Е). Яксaрт тың aрғы бе ті не (Сырдaрия ның оң жaғaсындaғы 
ел дер ге) со ғыс aшқaлы дa йын дaлып жaтқaнын ес тіп ті. Шу дың 
жaғaсындaғы қaмaлынa әс кербaсылaрын жинaп aлып ол былaй 
деп ті: «Зұлхaрнaй пaтшa біз ге со ғыс пен ке ле жaтыр, әрқaйсың 
өз же рі ңе, қо ры ғыңa бaрып үл кен жол дың бо йын дaғы тaулaрдaн 
aғaтын әр өзен нің жaғaсынa ке ле кент сaлыңдaр. Кент тің 
қaқпaсы бе рік, қaмaлы aнa тaудaй биік, aл оны қоршaғaн оры 
мынaу aсaу Шудaй те рең бол сын. Кент тің қо ры ғы жaйшы лықтa 
aң мен мaлғa то лы болсa, ол ел бaсынa күн туғaндa шө бі жыл-
қығa жем, жaсaққa aзық (aңы мен мaлы) болaды. Әр кент тің 
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Ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсы мен Мың бұлaқтың бaлaмaлaнуы

жaнындaғы биік ке қaрaуыл тө бе, өзен дер дің өт-
кел де рі не бе кі ніс сaлын сын». Ер те сі не Шу қaғaн 
Қо же кент (Сырдaрия – М.Е.) өзе нін бет ке ұстaп 
aсы ғыс жү ріп ке тіп ті. Aрaдa же ті aй, же ті күн өт-
кен де жaңaдaн сaлынғaн 40 кент тер ді, Қо же кент, 
Тaлaс, Шу өзен де рін де гі өт кел дер ге сaлынғaн 
бе кі ніс тер ді кө зі мен көр ген қaғaн қaмaлынa 
қaйтa орaлып ты. Шaбғaр, Тaлaс, Құлaн, Мер кі, 
Aспaрa, Бaлaсaғұн кент те рі осы кез де сaлынғaн 
екен. Шу қaғaн осы сaпaрындa Қaрaтaудaғы, 
Бу рылдaғы, Мойнaқтaғы (Ботaмойнaқ болсa ке-
рек – М.Е.) Шө міш те гі, Же ті тaудaғы, Тaсөт кел 
мен Хaн тa уын дaғы мұнaрaлaрды сaлды рып ты 
[5,  78].

Ке ле сі бір aңыздa Aтaтү рік тер қaлың ел бо-
лып, әлі қaзaқ, өз бек, қыр ғыз, түрк мен бо лып бө-
лін бей, Шу мен Тaлaстың бо йын  ме кен деп тұрғaн 
кез де әр қaлaның өз хaны (би леуші сі деп тү сі ну 
ке рек – М.Е.) болғaн екен. Сол кез де Хaнтaуы-
ның ете гін де гі қaлың сек сеуіл дің ортaсындa 
Aқтө бе aтты қaлa бо лып ты, бұл қaлaғa Шу өзе нін 
жaғaлaп жүр ген бір де-бір ке руен соқпaй өт пей-
ді екен. Aқтө бе ні би ле ген хaнның жaз жaйлaуы 
Хaнтaуы мен Жaмбыл тaулaры болғaн кө рі не ді. 

Үйел ме лі-сүйел ме лі үш ұлы ер же тіп есей ген 
шaқтa хaн олaрды ордaсынa шaқы рып: «Ме нің 
жaсым ұлғaйды, aл сен дер сол қaлaлaр сaлы-
нып біт кен ше Шу мен Тaлaстың бо йын дaғы 
қaлың тү рік ті aрaлaп жар тaбыңдaр», – де ген 
екен. Әке ті ле гін мaқұл көр ген үш ұлaн aлғaшқы 
жы лы Тaлaстың бо йын  жaғaлaп өз де рі не тең 
жaр тaппaй Aқтө бе ге қaйт ып ке ле ді. Ке ле сі жы-
лы олaр Шу дың бо йын  жaғaлaп жү ріп, үл ке ні 
– Құлaннaн, ортaншы сы – Мер кі ден, aл кі ші сі 
Aспaрaдaн жaр тaбaды.

Үш ұлы ның то йын  aмaн-есен өт кер ген хaн 
олaрғa бір-бір қaлaның кіл тін бе ріп тұ рып: «Мен 
бaс Aқтө бе ні би лей мін, aл сен дер ге Ортa, Aяқ 
жә не Бaлa Aқтө бе ні бер дім» – деп ті [6, 8].

Мың бұлaқтaғы Мер кі турaлы aңыз. Осыдaн 
жүз де ген жылдaр бұ рын Aлaтaудың ете гін де 
Мың бұлaқ де ген жер бо лып ты. Ол aтынa зaты 
сaй шө бі шүй гін, жaзы сaлқын, aң-құ сы көп, 
тaудaн aққaн өзен де рі бaр, сaнсыз бұлaқтaр 
мен қaрaсулaрындa есеп жер жоқ екен. Мың-
бұлaқтың aлып жaтқaн же рі нің кең ді гі соншa, 
оның бaсы мен aяғынa көз жет пейт ін бо лып ты. 
Мың бұлaқтaғы Мер кі үл кен жол дың бо йын-
дa орнaлaсқaн әсем қaлa болғaндықтaн оғaн 
Aлaтaуды жaғaлaп жүр ген бaрлық керуен соқпaй 
өт пей ді екен. Оның бaзaрлaрындa әр түр лі же міс-
тер, көз дің жa уын  aлaтын тaстaрдaн жaсaлғaн 
бaғaлы зaттaр, қaру-жaрaқ, жел ден жүй рік 
тұлпaрлaр сaты лып ты, aйырбaстaлып, не ше түр-

лі aңдaрдың ет те рі мен те рі ле рі сaты лып ты. Бір 
жы лы жaздa қaлaны шы ғыстaн кел ген сaнсыз 
жaу шa уып , өр теп ке тіп ті. Мер кі нің қaшaн опaт 
болғaнын еш кім біл мейді, aл оның тө ңі ре гін де гі 
үл кен-кі ші молaлaрғa (обaлaрғa – М.Е.) қaлaны 
то сыннaн кел ген жaудaн қорғaғaн бaтырлaр жер-
лен ген дей ді aңыздa.

1893-1984 жылдaрдa Тaлaс, Шу өңір ле рін-
де зерт теу жүр гіз ген В.В. Бaртольд aлғaшқы 
бо лып Мер кі қaлaсы ның бaлaмaлaнуынa кө ңіл 
aудaрып, ол турaлы өзі нің есе бін де: «Мир ки 
(Мер кі) жә не Aшпaрa (қыр ғызшa aйт ылғaндa 
Aспaрa) қaлaлaры ның орнaлaсқaн же рі олaрдың 
aты бо йын шa aнықтaлaды» – деп жaзғaн [7,  40]. 
Оның осы пі кі рін нaқтылaп, то лық тырғaн 
В.A.  Кaллaур: «Ежел гі Мер кі жә не Aспaрa 
қaлaлaры ның орнaлaсқaн же рі aнықтaлғaн: олaр 
сөз жоқ осы aтты өзен дер дің жaғaсындa тұр, ол 
жер де қaзір Мер кі жә не Шaлдaвaр ел ді ме кен де-
рі орнaлaсқaн», – де ген [8, 79].

Жaзбa де рек тер де гі Мер кі мен Aспaрaны 
Aлaтaудың ете гін де гі ежел гі Мер кі жә не 
Aспaрa қaлaлaры мен бaлaмaлaнғaн көзқaрaсты 
Ә.Х.  Мaғұлaн дa дұ рыс деп есеп тейді [9, 33]. Со-
ны мен, Шу өңі рін де гі ортaғaсыр лық Мер кі жә не 
Aспaрa қaлaлaры ның бaлaмaлaры мә се ле сі то-
лық ше шіл ді деп aйт уғa болaды, бұл пі кір ге біз 
 де қо сылaмыз.

629 жы лы Aлaтaудың сол түс тік бет кейі мен 
Суяб, Тaрaз aрқы лы өт кен буддa со пы сы Сюaнь 
Цзaн Мың бұлaқ де ген жер ді aтaп, оны былaйшa 
су рет те ген: «Суябтaн ( Суи-е) бaтысқa 400 ли ден 
aсa жүр ген де Мың бұлaққa (Цян цюaньғa) кел-
дік. Цян цюaнь 200 ли кө лем ді aлып жaтыр: оң-
түс ті гін де қaрлы тaулaр, aл үш жaғындa жaзық 
дaлa. Же рі ылғaлды, ормaндaры қaлың, әр түр-
лі гүл де рі көк тем aйлaрындa мaсaты жі бек-
тей құл пырaды. Бұл жер де мыңдaғaн бұлaқтaр 
мен көл дер бaр, сон дықтaн ол осылaй aтaлaды 
(Мың бұлaқ – М.Е.). Тү рік қaғaны жылдa жaзғы 
ыс тықтa осындa болaды. Ондa елік тер көп, 
олaрдың кө бі сі сыл дырмaқтaр мен тaртпaлaрмен 
бе зен ді ріл ген. Олaр aдaмдaрғa үй рен ген, сон-
дықтaн олaрдaн қaшпaйды жә не үр кі мей ді. Елік-
тер қaғaнның сүй кім ді aңы болғaндықтaн олaрды 
aулaуғa өзі не бaғы ныш тылaрғa тыйым сaлғaн, 
елік ті aулaғaндaр қaтaң жaзaлaнaды. Сон дықтaн 
елік тер дің үйірі сaқтaлып, (олaр) aжaлы жет кен-
ше өмір сү ре ді» [10, 91].

Сюaнь Цзaн су рет те ген Мың бұлaқтың (Цян-
цюaнь) орнaлaсқaн же рі турaлы әр түр лі пі кір 
бaр. 1864 жы лы Шу мен Сырдaрия өзен де рі 
aрaлы ғындa экс пе ди цияғa қaты сып, зерт теу жүр-
гіз ген зооло гия док то ры, Орыс Им перaторлық 
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геогрaфия қоғaмы ның мү ше сі Н.A.  Се вер цов 
Мың бұлaқ орнaлaсқaн жер ді Күйік aсуы мен 
бaйлaныс ты рып, ол турaлы: «... Күйік aсуын-
aн Те ріс ке түс кен де тіп ті қысқa, үш верст, әрі 
өте жaйдaқ. Aсу дың үс тін де бұлaқтaр көп – бұл 
Ортa Aзия геогрaфия сынa ежел ден бел гі лі Мың-
бұлaқ шaтқaлы ның ең оң түс ті гін де гі бұлaқтaр, 
оны Сюaнь Цзaн Тaрaздaн бaтыстa оншa қaшық 
емес жер де деп көр сет кен. Ол көр сет кен ете-
гін де Мың бұлaқ шaтқaлы орнaлaсқaн биік 
тaулaр – Ортaқ тaу», – дей ді [11, 91]. Н.A.  Се-
вер цов тың бұл пі кі рі мен ке лі су дің ешқaндaй 
ре ті жоқ. Бі рін ші ден, Сюaнь Цзaндa Мың бұлaқ 
Суябтaн 400 ли бaтыстa деп көр сет кен, екен ші-
ден, оның (Мың бұлaқтың) оң түс ті гін де қaрлы 
тaулaр, aл үш жaғындa жaзық дaлa бaр де лін ген. 
Де мек, Н.A.  Се вер цов су рет теп отырғaн Мың-
бұлaқ Сюaнь Цзaн aйт қaн жер ге кел мейді, се-
бе бі ол Тaрaздaн бaтыстa жә не тaу – aрaлықтa 
орнaлaсқaн.

1913 жы лы бaспaдaн шыққaн «Тур кестaн-
с кий крaй» aтты жинaқтa Тaшкент тен Же ті-
суғa бaрaтын Вер ный поштa жо лы ның бо йын-
дa орнaлaсқaн Мың бұлaқ турaлы жaзы лып, 
оны VII-VIII ғғ. ке зін де гі тү рік хaндaры ның 
(қaғaндaры ның – М.Е.) жaзғы ордaсы бол ды деп 
көр сет кен: «Вы со коеден (қaзір гі Aқбиік aуылы 
– М.Е.) біршaмa шы ғыстa жол Aрыс бaссейі-
нін aрттa қaлды рып, Сырдaрия об лы сы ның Әу-
лиеaтa уезі же рі не... сол түс ті гін де Қaрaтaудың 
сі лем де рі жә не оң түс ті гін де Тaлaс Aлaтaуы ның 
қaр мен мұз бaсқaн ең биік бө лі гі нің aрaсындa, 
Те ріс өзе ні бaссей нін де орнaлaсқaн Мың бұлaққa 
шығaды. Мың бұлaқ жaзы ғы ежел ден көш пен ді-
лер дің сүйік ті ор ны, VII-VIII ғғ. тү рік хaндaры-
ның жaзғы ордaсы болғaн жер» [12, 757]. 
Жинaқтa көр се тіл ген Мың бұлaқ Н.A. Се вер цов 
тоқтaлғaн жер болғaндықтaн ол тaри хи Мың-
бұлaқ болa aлмaйды. Мың бұлaқтың орнaлaсқaн 
же рі турaлы aлғaшқылaрдың бі рі бо лып болжaм 
жaсaғaн В.В. Бaртольд бол ды. Ибн Хордaдбех 
көр сет кен Aбaрджaдж дың шaқпaқтық Мың-
бұлaқтa орнaлaсқaнынa кү мән кел тір ме ген 
В.В.  Бaртольд Сюaнь Цзaн aтaғaн тaри хи Мың-
бұлaқ турaлы: «Мың – бұлaқ. Шaқпaқ бұлaқтaры 
сөз жоқ Ибн Хордaдбех те гі Aбaрджaдж, бірaқ 

Сюaнь Цзaнның әң гі ме сін де, сөз бaсқa бір жер 
турaлы бо лып отырсa ке рек, бірaқ ол Се вер цов 
көр сет кен жер емес... бұл жер де Әу лиеaтaдaн 
шы ғыстa орнaлaсқaн бір жер aйт ылғaн болсa ке-
рек» – дей ді [7, 26-27].

Тaри хи Мың бұлaқтың орнaлaсқaн же-
рі турaлы К.М. Бaйпaқов: «Мың бұлaқтың 
бaлaмaлaнуы турaлы әр түр лі көзқaрaстaр бaр, 
бірaқ, де ген мен, осы aтaумен Қыр ғыз Aлaтaуы-
ның бү кіл биіктaу бел де уін  тү сі ну ке рек» – дей-
ді [13, 107]. Бұл пі кір мен  де ке лі су ге болмaйды, 
оның бaсты се бе бі сондa Шу мен Тaлaс өзен де-
рі нің aрaлы ғындa орнaлaсқaн Aлaтaудың бү кіл 
биіктaу бел де уін  «Мың бұлaқ» деп aтaғaн дұ рыс 
болa қоймaс. Шaмaсы бұл жер де К.М. Бaйпaқов 
Сюaнь Цзaнның жaзбaсындa Мың бұлaқ Суябтaн 
бaтыстa 400 ли жер де деп көр сет ке нін ес кер ме-
ген болсa ке рек. 

Сюaнь Цзaн су рет те ген Мың бұлaқ ортa-
ғaсыр лық Мер кі қaлaсы ның мaңындa де ген пі кір-
де гі A.Ә. Нұржaнов пен О.В. Куз не цовa ол жер 
турaлы: «Сі рә, бұл шұрaйлы жер Мер кі мaңындa, 
тaудa болсa ке рек. Сондaй-aқ Қыр ғыз Aлaтaуы-
ның оң түс тік жә не сол түс тік бет ке йін де Мың-
бұлaқ де ген де жер бaр» – деп жaзғaн [14, 19].

Ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсы орнaлaсқaн жер-
ді тaри хи Мың бұлaқпен бaлaмaлaғaн A.М.  До-
сымбaевa ол жaйлы: «Мер ке/Мир ки (бұл жер-
де Мың бұлaқ сөз бо лып отыр – М.Е.) турaлы 
aлғaшқы хaбaр Қытaйдың ежел гі жaзбa де рек те-
рін де кез де се ді. 628 жы лы Мер ке де болғaн те гі 
қытaйлық, буддa со пы сы өзі нің жaзбaлaрындa 
осы жер турaлы нaқты мә лі мет қaлдырғaн... 
Оның Мер ке турaлы жaзғaн геогрaфия лық 
сипaттaмaсы тaу жотaсы ның ете гін де жә не 
үш жaғынaн дaлa қоршaғaн қaзір гі Мер ке нің 
бaлaмaлaнуынa дәл дік пен сәй кес ке ле ді» – деп 
жaзғaн [15, 455]. 

Біз A. До сымбaевaның ортaғaсыр лық Мер кі 
қaлaсы орнaлaсқaн жер тaри хи Мың бұлaқ де ген 
пі кі рі не қо сылa оты рып, өз тaрaпы мыздaн aйт-
aры мыз: шaмaсы, ортaғaсырлaр ке зін де Aспaрa 
мен Құлaн қaлaлaры ның aрaсындaғы Aлaтaудың 
биіктaу бел деуі, оның шaтқaлдaры мен Мер кі 
қaлaсы орнaлaсқaн тaуaлды жaзы ғы Мың бұлaқ 
деп aтaлғaн болсa ке рек. 
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Analytical review of studies 
on the problems of the turkish 

diaspora in Bulgaria

Ethnic Turks are the second largest ethnic group in modern Bulgaria. 
This explains the interest of researchers to the Turkish community in Bul
garia. There are several terms referring to the Turkish popula tion in Bul
garia. «The Turks of Bulgaria» and «Bulgarian Turks» are among the most 
broadly used terms. And these terms are discussed in the article. I would 
like to pay a special attention to and elaborate on the last term: «Bulgarian 
Turks». Turkish scientist Nuray Ekidzhi believes that the most common term 
of ethnic Turks in Bulgaria is «Bulgarian Turks». While wellknown scientists 
Wolfgang Hepken and Hugh Poulton use the term «Bulgarian Turks». Mem
bers of the Turkish community in Bulgaria, who had returned to Turkey , 
define themselves as «Turkish minority in Bulgaria». There is still no unity 
in this terminology. That isn’t absolutely clear to authors of article. But the 
object of research – the Turkish population of Bulgaria is designated quite 
distinctly. The problem of the Bulgarian Turks migrating to their historical 
homeland is considered in the article. Among the scientists involved in the 
problems of migration can be distinguished researcher Nuraya Ekidzhi. In 
the work «Diaspora of Turks of Bulgaria in Turkey» Nuraya Ekidzhi compre
hensively considers this process. 

Key words: Bulgarian turks, repatriation og Bulgarian Turks.
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Болгaриядaғы түр кі 
диaспорaсының мәселе лерін  

зер ттейт ін aнaли тикaлық шолу

Болгaрия ның тұр ғындaры aрaсындaғы екін ші орынғa ие 
болaтын тү рік тер Болгaриядaғы ірі эт никaлық топтaрдың бі рі бо
лып тaбылaды. Бұл зерт теу ші лер дің Болгaриядaғы тү рік қоғaмдaсты
ғынa қы зы ғу шы лы ғын тү сін ді ре ді. Мaқaлaдa зерт теу ші лер дің 
«болгaрлық тү рік тер» жә не «Болгaриядaғы тү рік тер» тер мин де рін 
қолдaну қaйшы лықтaры жө нін де гі пі кіртaлaс зерт тел ген. Тү рік ғaлы
мы Нұрaй Екид жи нің aйт уы бо йын шa, Болгa рия же рін де эт никaлық 
тү рік тер дің ең көп тaрaлғaн тер ми ні «болгaрлық тү рік тер» бо лып 
тaбылaды. Aлaйдa осы сaлaдaғы Воль фгaнг Хеп кен жә не Хью Пул
тон се кіл ді aтaқты ғaлымдaр өз ең бек те рін де «Болгaриядaғы тү рік
тер» тер ми нін ұстaнaды. Түр кияғa қaйтa орaлғaн Болгaрия ның тү рік 
қоғaмдaстық тың мү ше ле рі өз де рін «Болгaриядaғы тү рік aзшы лы ғы» 
деп aнықтaйды. Бү гін гі күн ге де йін  бұл тер ми но ло гиядa бі рыңғaй 
ой жоқ жә не де мaқaлaның aвторлaрынa тү сі нік сіз, өйт ке ні зерт теу 
нысaны — Болгaрия ның тү рік хaлқы — aнық бел гі лен ген. Болгaрия тү
рік те рі нің өз де рі нің тaри хи отaнынa кө шу мә се ле сі қaрaсты рылғaн. 
Кө шіқон мә се ле лері мен aйнaлысaтын ғaлымдaрдың aрaсындa, «Түр
киядaғы Болгaр тү рік диaспорaсы» ғы лы ми ең бе гін де осы үде ріс
ті жaнжaқты қaрaстырaтын зерт теу ші Нурaй Екид жи ді aтaп ке ту ге 
болaды. 

Түйін сөз дер: болгaр тү рік те рі, болгaр тү рік тер інің репaтриа
циясы.

Куль сaриевa С.П.,  
Нурaси ловa A.

Aнaлити чес кий об зор  
иссле довa ний по проб лемaм 

ту рец кой диaспоры Болгaрии

Од ним из круп ных эт но сов Болгaрии яв ляют ся тур ки, ко то рые 
зa нимaют вто рое мес то по чис лен нос ти сре ди нaсе ле ния Болгa рии. 
Это объяс няет ин те рес исс ле довaте лей к ту рец кой об щи не Болгa рии. 
В стaтье рaсс мот ренa дис кус сия исс ле довaте лей нa те му рaсхож де
ния в ис поль зовa нии тер ми нов «болгaрс кие тур ки» и «тур ки в Болгa
рии». Ту рец кий уче ный Нурaй Екид жи считaет, что нaибо лее рaсп
рострaнен ным тер ми ном эт ни чес ких ту рок нa тер ри то рии Болгaрии 
яв ляет ся «болгaрс кие тур ки». В то вре мя кaк из ве ст ные уче ные в 
этой облaсти Воль фгaнг Хеп кен и Хью Пул тон при дер живaют ся при 
нaписa нии рaбот тер минa «тур ки Болгa рии». Чле ны ту рец кой об щи ны 
в Болгa рии, ко то рые вер ну лись в Тур цию, оп ре де ляют се бя кaк «ту
рец кое мень шинс тво в Болгa рии». До сих пор нет единс твa в дaнной 
тер ми но ло гии, что не сов сем по нят но aвторaм стaтьи, т.  к. объект 
исс ле довa ния — ту рец кое нaсе ле ние Болгaрии — обознaчен впол не 
от чет ли во. Рaсс мот рен воп рос о мигрaции ту рок Болгaрии нa свою 
ис то ри чес кую ро ди ну. Сре ди уче ных, зa нимaющих ся проб лемaти
кой мигрaцион ных про цес сов, мож но вы де лить исс ле довaте ля Нурaя 
Екид жи, всес то рон не рaссмaтривaющего дaнный про цесс в тру де 
«Диaспорa ту рок Болгaрии в Тур ции». 

Клю че вые словa: болгaрс кие тур ки, репaтриaция болгaрс ких ту рок.
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Ethnic Turks are the second largest linguistic and religious group 
in modern Bulgaria. Historically, Bulgarian Turks trace their lineage 
back to several tribal groups existing during the medieval period. 
These groups, which thrived during the IX-XI centuries, were the 
Pechenegs of the Balkans, Western Oguz (so-called «Torquey» in 
the Russian Chronicles, or the «Bonds» in the Byzantine Chronicles), 
and the Western Kipchak, otherwise known as the Cumans. 

There are several terms referring to the Turkish population in 
Bulgaria. «Turks», «The Turkish minority», «Turkish community», 
«ethnic Turks», «the Turks in Bulgaria», «the Turks of Bulgaria» 
and «Bulgarian Turks» are among the most broadly used terms. I 
would like to pay a special attention to and elaborate on the last 
term: «Bulgarian Turks». 

The term «Bulgarian Turks» is used most widely but, according 
to some experts, rather wrongly in naming of the ethnic Turks in 
Bulgaria. This term is especially prevalent in Bulgarian literature 
as Bulgarskite Turci and to lesser extent in Turkish daily parlance 
as Bulgar Türkleri – but not in Turkish academic field or official 
jargon. However, such term is inadequate to reflect the genuine and 
true nature of the ethnic Turks since it overshadows the sense of 
affiliation and the real identity of the community in question. This 
is the precise reason why the BCP (Bulgarian Communist Party) 
had preferred to use this term rather than others such as «Turkish 
population» or «Bulgarian citizens of Turkish origin» [1].

Members of the Turkish community in Bulgaria, especially 
those living in Turkey, tend to identify themselves as members of the 
«Turkish minority in Bulgaria» rather than «Bulgarian Turks». The 
term «Bulgarian» is rarely used as self-description [2]For instance, 
in response to the article, «Bulgarian Turks: from where to where?» 
published in one of the daily newspapers in Turkey, the following 
declaration was issued by one of the immigrant associations: …do 
they [local population in general and the staff of the newspaper in 
particular] perceive us as Bulgarians who are converted to Turks or 
Turks converted to Bulgarians? We are neither of them…we are… 
the real Turks… and descendants of the Ottoman empire…(Balkan 
Sentezi, September 2003) [3]

International literature solves the problem of the inadequacy of 
the term «Bulgarian Turks,» which does not reflect the true nature of 
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the Turkish community in Bulgaria, by employing 
the term «the Turks of Bulgaria». For instance, 
Wolfgang Höpken [4] and Hugh Poulton[5], who 
are among the most prominent researches in this 
field, employ the term, «the Turks of Bulgaria» in 
their work, instead of «Bulgarian Turks». The same 
may be said about Ali Eminov [6] and Bilal Simsir, 
[7] as well as other Turkish writers from Turkey. 
For them, this kind of preference is understandable 
at least for the obvious political inclinations [8]

In addition to the above terms, when the 
community of the Turks of Bulgaria in Turkey 
is referred to, the term «Bulgarian Diaspora» is 
commonly used. If one used the term «Bulgarian 
Diaspora» to refer to the community of the Turks 
of Bulgaria in Turkey, it would be far from being 
informative for those who have no previous 
knowledge about this diaspora. This happens 
because it inevitably calls into mind the reference 
to a community of ethnic Bulgarians – as is the 
case with the Bulgarian diaspora in Germany or the 
Netherlands.

There is still a lack of proper data about the 
population of the Diaspora of the Turks of Bulgaria 
due to the absence of systematic and unbiased 
research on the subject, as well as the unique nature 
of the immigration movement. Additionally, neither 
the Bulgarian nor the Turkish authorities are able to 
provide further data concerning the issue.

Regarding the number of immigrants since 
1989 and onwards, there are many sources, which 
include published and unpublished results, official 
records and unofficial sources, as well as classified 
documentation. Each of these sources provides 
different figures, and, in some cases, it is almost 
impossible to reconcile them. However, most of the 
sources agree on the approximation of the number 
of immigrants who came to Turkey during the initial 
emigration rush in 1989. It can be argued that around 
350,000–400,000 Turks left Bulgaria during this 
period. Vasileva, providing exact numbers, argues 
that between May and September 1989, 369,839 
Turks left Bulgaria [9]. Poulton and Höpken [10] 
abstain from giving exact figures, preferring to 
round the figures up to «over 300,000» and 370,000, 
respectively [11]. Dimitrova, using Turkish sources, 
claims that the number of immigrants between June 
3 and August 21 was 311,862 [12].

At the same time, there was also a reverse 
movement due to the hardships encountered by 
immigrants in Turkey. According to Vasileva, 
154,937 refugees returned to Bulgaria between 1989 
and 1990 [13]. Zelyazkova argues that only 120,000 
returned [14] , and Karpat maintains that only 

8,000 changed their minds (Zhelyazkova: 1998, 
21; Karpat: 1990, 20). Dimitova, on the other hand, 
agrees that around 150,000 returned (Dimitrova: 
1998, 79) [15].

As a result of the process of this back and forth 
migration, we can conclude that around 210,000–
215,000 immigrants settled in Turkey after the 
initial emigration rush. According to Vasileva [16] 
and Dimitrova [17] (1998, 83), these amount to 
exactly 214,902 and 212,688, respectively.

Special attention should be paid to the 
relationship between the local community and the 
immigrants. It can be safely argued that the welcome 
given by the locals during the first days of the initial 
immigration rush was later replaced by «hidden 
tension.» During the first days immigrants were 
called «fellows» (Soydash), while soon after they 
were labeled as «immigrants» (Göchmen) – which 
usually has a derogatory sense – «Bulgarians» 
or «infidels» (Giavours) (Georgieva: 1994, 152; 
Dimitrova: 1998, 125) [18].

According to different sources, there are 
more than eighty immigrant associations directly 
or indirectly dealing with the Turks of Bulgaria. 
Associations pertaining directly to the immigrants 
from Bulgaria are those established solely by 
and for them. These associations can easily be 
distinguished by their titles. Most of them include 
«Bulgaria», «the Turks of Bulgaria», or even 
«Bulgaria Turks» – which bears no grammatical 
or syntactic sense – in their titles. However, 
interestingly, these associations are few and far in 
between. The majority of the immigrant associations 
pertain not only to the Turks of Bulgaria, but also 
all other Balkan Turks – despite the very fact that 
they focus on the former group. This is the natural 
corollary of the earlier-mentioned immigrants’ 
self-identification based on broader geographical 
terms – in order to stress the Ottoman legacy and 
so their true «Turkishness». Therefore, «Balkan 
Turks» and «Rumelian Turks» are the most 
common expressions that one can come across in 
the titles of these associations [19].

Awarded with the John D. Bell Bulgarian Studies 
Association Book Prize in 1999, the book titled 
«Turkish and Other Muslim Minorities in Bulgaria» 
sheds considerable new light on a complex and 
emotional subject. The author, anthropologist Ali 
Eminov, was inspired to undertake this research 
by the claims made by the Bulgarian government 
in 1985, when it was declared that there were «no 
Turks in Bulgaria»; that all Muslims in Bulgaria 
were a result of forced conversions of previous 
centuries; and that since the 1960s Muslims in 
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Bulgaria had been undergoing a «process of national 
revival» and reclaiming their Bulgarian identity 
(p. vii) [20]. Following the publication of several 
articles on the subject: «The Education of Turkish 
Speakers in Bulgaria». Eminov was approached by 
representatives of the Institute of Muslim Minority 
Affairs, who suggested the expansion of those 
articles into a monograph. Thus, the work mentioned 
above was created [21].

The present ethnic and religious mosaic in 
Bulgaria and other Balkan countries is the product 
of many millennia of migratory invasions. The 
central location of the Balkans as a gateway 
between Europe, Asia, and Africa, and the existence 
of a well-developed road system for carrying 
military, administrative, commercial, and cultural 
traffic facilitated such activity since ancient times. 
Like other powers before them, the Ottoman Turks 
conquered the southeastern Europe by securing and 
controlling these important arteries. Nuray Ekici, 
a researcher concerned with studying Turkish 
migration for a long period of time, considers 
the following in his article titled «The Diaspora 
of the Turks of Bulgaria in Turkey. Historical 
Background» [22]. There has been more than a 
century long emigration flow emanating from the 
Balkans towards Anatolia. Ottoman retreat from the 
Balkans at the end of 19th and beginning of 20th 
century left a considerable number of Ottoman-
Muslim subjects within the borders of the then 
newly independent Balkan states. Soon, after the 
subsequent disintegration of the Ottoman Empire, 
Turkey – as a successor state – became the main 
shelter for the Muslim and/or Turkish communities 
that remained in the Balkans. It was only in the 

1990s, due to the prevailing political and economic 
crisis as well as military conflicts in the Balkans, 
that Turkey ‘had’ to receive significant number of 
immigrants from Bosnia, Kosovo, Macedonia and 
Bulgaria [23].

In the article «Bulgarian nationalism and 
Turkish language in Bulgaria», Eran and Christina 
Kramer discuss the impact of these changes on two 
important areas of Turkish life in Bulgaria between 
1945 and 1983: the education in Turkish language 
and religion. This presentation ends in 1983, even 
though the communist regime remained in power 
for another six years, for a very good reason. The 
winter of 1984-85 saw the beginning of the final 
assault on both Turkish cultural institutions and 
Turkish identity, a story that is told in more detail 
elsewhere in this collection [24].

After conducting analysis of the Turkish 
ethnicity in Bulgaria, scientists have found that 
there is no single ethnonym common for all Turks 
of Bulgaria. 

Finding one single ethnonym is important for 
researchers of Bulgarian Turks, but as of now, 
one does not exist. Another important issue which 
attracts the attention of researchers is the migration 
of Turks from Bulgaria to Turkey, followed by their 
movement back to Bulgaria. As of now, there are 
no strict statistics regarding the large number of 
migrants between Bulgaria and Turkey. 

One explanation of the movement is that 
migrants return to Bulgaria after failing to adapt 
to life in Turkey. Some researchers believe that 
the changes in the Turkish language, present in 
Bulgaria, are reflected in the attitude of the country 
and in the educational system.  
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Оспанова А.А.

Төртінші крест жорығының 
сипаты

Бұл мақалада Франция жасақтарының төртінші крест жорықтары 
мен Жоффруа де Виллардуэннің жорықтары, сонымен қатар, ХІХ 
ғасырдағы романтикалық мектептердің өкілдері сипатталады. 
Мақалада төртінші крест жорығынан кейін көпестер де жаңа 
жаулап алушылыққа деген қызығушылығын жоғалтуы жайында 
қарастырылған. Себебі Батыс пен Шығыстың арасындағы сауда 
қатынасы Византияның үстемдігінен құтылып, еркіндік алды. Оның 
үстіне Батыс Еуропадағы ішкі нарық кеңейді. Батыс Еуропа елдерінің 
қоғамдық саяси өміріндегі осындай өзгерістер бұрын крест 
жорықтарына белсене қатысып жүрген барлық әлеуметтік топтардың 
мұсылмандарға қарсы экспансиялық әрекеттен бас тартуына әкеліп 
соқты.

Түйін сөздер: архиепископ, епископ, аббат, граф.

Ospanova A.A.

Characteristic of the 4 th Cross 
Crusade

In this article the fourth crusades of troops of France and Geoffroi de 
Villehardouin, and also, the representatives of the romantic schools of the 
XIX century are considered. The author writes about how merchants lost 
aspiration to new conquests after the fourth crusade. The reason for that 
was liberation of trade between the West and the East from domination of 
Byzantium and gaining freedom. Moreover the domestic market in West
ern Europe extended. Such changes in social and political life of the coun
tries of Western Europe led to the fact that all social groups which were 
earlier actively participating in crusades refused to take part in expansionist 
movement against Muslims.

Key words: archbishop, bishop, abbot, count.

Оспанова А.А.

Характеристика четвертого 
крестового похода

В этой статье рассматриваются четвертые крестовые походы 
войск Франции и Жоффруаде Виллардуэн, а также представители 
романтических школ ХІХ века. Автор пишет о том, как купцы потеряли 
стремление к новым завоеваниям после четвертого крестового 
похода. Причина тому освобождение торговых путей между Западом 
и Востоком от господства Византии и получение свободы. Более того 
внутренний рынок в Западной Европе расширился. Такие перемены 
в общественнополитической жизни стран Западной Европы привели 
к тому, что все социальные группы, ранее активно участвующие в 
крестовых походах, отказались от экспансионистского движения 
против мусульман. 

Ключевые слова: архиепископ, епископ, аббат, граф.
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1198 жылы қаңтар айында ІІІ Иннокентий папалық таққа 
отырған кезінде, әлі де болса VІ Генрих ұйымдастырған неміс 
крест жорығы болып жатқан еді. Бірақ бұл жорық бірнеше 
айдан соң сәтсіздікпен аяқталды. Осыдан кейін Иннокен-
тий папа Қасиетті Жерді азат ету үшін Еуропаны көтеруге 
ұмтылды. Іс барысында ІІ Урбанның концепцияларына қайта 
оралды. Ол крест жорықтарын папаның компетенциясы мен 
жауапкершілік аймағы ретінде танып, сонымен қатар хрис-
тиан дініндегі папаның рөлін түсінді. Ол 1198 жылдың та-
мызында батыс архиепископына таратылған энциклика жа-
риялады және циркулярдың мазмұнын епископтар мен басқа 
да провинциядағы діни қызметкерлерге дейін жеткізуге 
міндеттелді. Иннокентий өз хатында дәстүрлі крест топтарына 
және өзінің Иерусалим қаласының көрген қиыншылықтарына 
жанашырлықпен қарайтынын жазды. Сонымен қатар соғыс 
кезеңінде батыс князьдерінің байлыққа қызығушылығын ай-
ыптады және де түгел христиандарды жаңа қасиетті соғысқа 
қатысса мәңгілік құтқару табатындарына сендірді. Иннокен-
тий монархтар мен ұсақ билеушілермен қатар, өз хатын барлық 
қалалардың графтары мен барондарына жіберді. Олардан теңіз 
арқылы өз қаражатына келесі жылдың наурыз айына дейін 
2 жыл бойы әскерді қамтамасыз ететін реестрді талап етті. 
Ал архиепископтар, епископтар және аббаттар әскер немесе 
эквивалентті ақшамен көмектесуі қажет болды. Екі кардинал 
папаның легаты болып Палестинаға аттанып, әскерді күтіп 
алуы керек болды. Үндеу қарапайым стимулдарды қамтыды: 
кресшілерге толықтай индульгенцияны, папаның мүлкін қорғау 
және де олар соғыста болғанда қарыздары мен пайыздарын 
төлеуге уәде берді.

Содан Иннокентий Франция королі Филипп Августке 
және ағылшын королі Арыстан Жүректі Ричардке хат жазды. 
Екі монархта 1194 жылға дейін, яғни Ричардтың тұтқыннан 
оралғанға дейін бір-бірімен соғыс жүргізді. Папа екі королді 
бес жылға болса да, бейбітшілік орнатуын сұрады. Екеуінің жа-
уласуы қарапайым тұрғындардың кедейшілігіне алып келуімен 
қатар, крест жорықтарына да кері әсерін тигізуде. Екі карди-
нал Палестинадан кетіп, өз елінде арнайы тапсырма алды. 
Кардинал Соффредо өз елінен көмек алу үшін Венецияға, ал 

ТӨРТІНШІ КРЕСТ 
ЖОРЫҒЫНЫҢ  

СИПАТЫ
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Кардинал Петер Капуанский крест жорығын 
салтанатты түрде жариялау үшін Францияға ат-
танды. Және де екі кардинал пизандықтар мен 
генуялықтарды соғысқа қатысуға көндіру үшін 
жіберілді. Папа сонымен қатар византиялық им-
ператор Алексий ІІІ Ангелге жолдау жіберді. 
Оны папа билігін мойындауға, Қасиетті жерге 
көмек көрсетуге шақырды. 1199 жылы ақпанда 
Алексий қарсы айыптаулармен жауап берді. Сол 
кезде Петер Капуанский 1198 жылдың аяғында 
Францияға келіп, Дижонда француз діни ассам-
блеясын шақырып, онда папа булласын оқыды. 
1198 жылдың жаңа жылында Петер Филипп 
Августқа Ричардтың сыбайластары француз 
ақсүйектер коалициясы қарсы шықпақшы екенін 
анықтады. Оның құрамында Болонья және Ту-
луза графтары Бодуэн Фландрский және Луи 
Блуа болған. Олар Петердің достасу туралы 
ұсынысын тыңдауға дайын еді. Екі немесе үш 
аптадан кейін Петер Нормандияда Ричардпен 
кездесті. Кездесу барысында Ричард Флиппен 
ІІІ крест жорықтары кезінде жоғалтқан жерлерін 
қайтарып алу үшін ғана соғысып жатқан жоқ, 
сонымен қатар Германиядағы тұтқында болған 
кездері үшін де соғысуда екенін мәлімдеді. 
Және де папа өзін еңбек сіңірген крестші ретінде 
қорғамағаны үшін кінәлады. Алайда ол Петердің 
ұсыныстарын қабылдап, соғыс Иерусалимді 
босатуға кедергі келтіретінін мойындады. 1199 
жылы Ричард пен Филипп кездесіп, бес жылға 
достық қатынас орнатты. Бірақта наурыз ай-
ында Ричард қайтыс болып, Филипп Август 
континенттегі жерлерді жаулап алу үшін Йоан-
мен соғысады. Папа алғашқы әскерді 1199 жылы 
наурыз айында аттандырмақшы болды. Инно-
кентий архиепис коптармен және жоғарғы батыс 
дін иелеріне хат жазуды тоқтатпады. Оларға нық 
сенім бере отырып, Иерусалим корольдігінің 
патриархы мен дін иегеріне не себептен 
жорық кейінге қалдырылғанын түсіндірді. 
Князь рыцарлық мемлекеттердің княздеріне 
«дінсіздерге» қарсы соғысқа аттануға көндірді. 
Сол жылдың соңында ол бір шешімге келді. Бұл 
өткен жолғыдай крест жорықтарында архиепи-
скоптар мен дін иелерінің салық шығындарын 
қаржыландыру емес, енді ол апостолдық 
билігін пайдалана отырып барлық дін иелеріне 
өз кірістерінің қырық бөлігін келесі жылға осы 
мақсатпен бөлуін сұрады. Папа кардиналдар мен 
Рим священниктеріне салықты өздері көбейтіп 
алды деп айыптады. Кейбір діни ордендерге, атап 
айтсақ картезиандықтарға, цистерциандықтарға 
және тағы басқаларға жеңілдік жасап, елу бөлігін 
төлеткізу жоспарланды. Әрбір архиепископқа 

өз облысында епис коптар кеңесін шақырып, 
папаның жарлығын жеткізу міндеттелді. Ал 
әрбір епископқа өз диоцезіндегі дін иегерлерін 
жинап, олардан жылдық табыстың қырық 
бөлігін алуы керек болды. Сонымен қатар 
епископтар ақшаның дұрыс жиналғандығын 
және жиналған ақшаның көлемін папа сарай-
ына жеткізілуін қадағалады. Архиепископтар 
жиналған ақшаның бір бөлігін крестшілердің 
керек-жарығына қолдануға рұқсат етілді. Папа 
шіркеуге келгендерге құдайға сенушілерге ар-
нап қайырымдылық көрсетуді сұрады.

Францияда Иннокентий ІІІ Петер Капу-
анский арқылы 1198 жылдың қараша айында 
Фульк Нейский священнигіне халықты крест 
жорығына шақыруды өтінді. Бұдан екі-үш жыл 
бұрын Фульк Париж аймақтарында кресшілерді 
рухтандыратын сөз сөйлеген. Өз епископының 
рұқсаты бойынша көптеген жерлерді аралап, 
үлкен адамдар қауымында сөз сөйледі. Онда 
ол жеңіл жүрісті әйелдерді, адамдарды күнәға 
батып кеткендіктерін айыптады [1, 157]. 1198 
жылы қарашада өзінің ақырғы күніне дейін 
(1202 жылы ) Фульк өмірін крест жорықтарына 
арнады. Ол қарапайым халықты дінге деген эн-
тузиазмын аз да болса оятты.

1199 жылы қарашада алғашқы негізгі 
экспедициялық күштер пайда болды. Олар Тибо 
графтығына қарайтын Шампань қамалында 
қалыптасқан. Турнирге Шампань мен Блуа, 
және Иль де Франстың графтары, барондары, 
серілері қатысқан. Оларды турнирдің басқа да 
қатысушылары үлгі тұтты. Жоффруа де Вил-
лардуэн турнирге қатысқаннан бастап, крест 
жорығына қатыса бастайды. Эрнулдың айтуы 
бойынша, сол кездегі хрониктерден ешқандай 
мәлімет таба алмайсын. Виллардуэна Фульк 
Нейскийдің турнирге қатысқандығын айта-
ды. Егерде Фульк турнирде болса, Виллардуэн 
оны айтуды ұмытпас еді. Алайда кейінгі тарих-
шылар, әсіресе ХІХ ғасырдағы романтикалық 
мектептердің өкілдері, атап айтсақ Мишо Фульк 
жайлы аңыздарды таратып жіберген [2, 59]. 
Тибо Шампанскимен Луи де Блуа графтарына 
солтүстік Франция княздері де қосылды. Брюг-
те алғашқы аптаның сәрсенбіге қараған түні 
(қасиетті пост 23.02.1200) Тибоның әпкесіне 
үйленген граф Бодуэн Фландрский өзінің ағасы 
Анримен және осы облыстың барондары: Пикар-
дия графы Гуг де Сент Поль, Перше графы Жоф-
фруа және оның ағасы Стефан, екі жиені Луи де 
Блуамен кресті қабылдайды [3, 111]. Сөйтіп, 1200 
жылы кресшілер әскері құрылады. Суассондағы 
көшбасшылардың алғашқы кездесуі кейінгі екі 
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айға қалдырылды. Екінші кездесу Компьенеде 
болды. Әрбір Тибоның үш графы, ал Луи және 
Бодуэн екі бароннан келіссөздің сенімді адам-
дары ретінде тағайындалды. 1200-1201 жылдар 
аралығында алты елші Венецияға аттанды.

Солтүстік Франциядағы жасақтар төртінші 
крест жорықтарына аттанды, олардың көшбас-
шылары Францияның жоғарғы феодалдық 
сословиесіне жатты. Тибо және Луи Блуа-Шам-
паньнан тараған. Олар Еуропадағы атақты 
феодалдық династияның ұрпақтары еді. Со-
нымен қатар, олар жиен болып келеді, өйткені 
олардың әкелері мен шешелері ағайынды болып 
келеді. Және де олар Филипп Август пен Ары-
стан Жүректі Ричардтың немере інілері. Олардың 
әжелері шеше жағынан атақты Элеонора Ак-
витанская алғаш Франция королі Людовик ҮІІ 
мен, кейінірек ағылшын королі Генрих ІІ мен 
тұрмыста болған. Сол себепті жас графтардың 
шешелері Филипп Август, Ричард және Иоанның 
әпкелері болған. Олардың крест жорықтарына 
қатысуы сонау Стефан Блуа кезінен бастап 
отбасылық дәстүрге айналған. Тибоның үлкен 
ағасы Анри үшінші крест жорығында үлкен ерлік 
көрсеткен. Өлгенге дейін (1197 ж.) Иерусалимнің 
билеушісі болған. Граф Бодуэн ІХ Фландрский 
Тибо мен Анридің әпкесіне үйленіп, бір уақытта 
Бодуэн VІ д’Эно деген екі есіммен жүрген. Үш 
графта 30 жастағы жас билеушілер еді. Виллар-
дуэн тізіміне Солтүстік Францияның барондары: 
Матье де Монморанси, Рено де Монмерай, Си-
мон де Монфор, Рено де Дампьер, Пьер де Брасьё 
және т.б. графтар енген [3, 151]. Ең қызықты жері 
тарихшының өзі Шампань маршалы Жоффруа де 
Виллардуэнаның есімі. Ол Шампань сарайында 
үлкен қызметтегі адам болған. Оның серіктесі 
Бодуэн бароны Конон Бетюнский Шығыста та-
нымал еді. Кресшілер әскері құрамы жағынан 
қарапайым болған. Оның басты бөлімдері неме-
се әскери корпустары діни контингент ұсынған. 
Әрбір территорияны князьдер басқарған. Мыса-
лы, граф Шампани, Блуа немесе Фландрии. Ал 
әрбір корпуста ұсақ жасақтардың графтардың 
вассалы барондар басқарған. Жасақтарға серілер, 
әрбір қарумен қамтылған адамдар жатады. 
Осылайша қасиетті әскер феодалдық сипатта 
болған. Кресшілердің санына келетін болсақ, 
1200 жылдың аяғында 8 және 10 мыңға жуық 
ерлер болған. Жоффруа де Виллардуэн тізіміне 
90 барондардың есімі енген [3, 152]. Роберт де 
Клари өзінің Петер Амьенскидің жасағында 
қызмет еткенін айтады. Бұл жасақтарда 10 сері 
және 60 қарулы адам болған. Осылайша алғашқы 
крестшілер саны 100 барон жасағынан, олардың 

әрбірінде 80-100-ге жуық адам болған. Бұл адам-
дар үш категорияға бөлінген: ауыр қаруланған 
серілер, аттылы әскер және жаяу әскер. Транс-
порт іздеу барысында кресшілер италияндық порт 
арқылы теңізден өту үшін біраз тер төкті. Өйткені 
сол кезде құрлықты теңіз ауыстырған еді. Теңіз 
жағалауында орналасқан италияндық қалалар 
кресшілерді Жерорта теңізіне жеткізу кезінде 
біраз пайда көреді. Жеке пилигримдер енді Пиза-
дан, Генуя дан және Венециядан аттанған жүк та-
сымалдайтын кемелерді іздейді. Үш графтықтың 
алты елшісі венециялықтардан тұтас әскерге 
арналған флот сұрайды. Венециялықтар бұны 
мемлекеттік жұмыс ретінде жауапкершілікпен 
қарайды.

Венециандықтар мен кресшілер арасын-
да болған келісімшарт бойынша 1202 жылдың 
сәуір айының аяғына дейін әскер Венецияға 
келуі керек болды. Алайда Францияның әр 
аймағынан шыққан алғашқы жасақтар сәуір-
мамыр айларында жетсе, соңғылары маусым, 
шілде және тамыз айларының аралығында 
келеді. Бонифацийдің өзі тамыздың ортасын-
да ғана контингентінен Ломбардияға жетеді. 
Дәл осы уақытта Германияда бірнеше жасақтар 
пайда болған еді. Ең жаманы (үлкен адам-
дардан) тұратын топтар Венециядан шығуды 
қаламады. Олар Марсельден, Оңтүстік Италия-
дан шығатын порттарды іздестірді. Сондықтан 
Венеция жорығының көшбасшылары адамның 
аз жиналғанына қынжылды. Олар кресшілердің 
көп болатына сенімді еді. Алайда 10-12 мың 
адам ғана болды. Осыдан кейін Бонифации, 
графтар және кейбір атақты барондар өз жеке 
фондындағы қаражаттарын, атап айтсақ алтын-
дарын, күмістерін салды. Осылайша экспедиция 
құлау алдында тұрды. Виллардуэн бар кінәні 
уәделерінде тұрмаған поптардан көрді. Егерде 
Венецияға түгел әскер жиналса да, ойдағыдай 
әскер санын шығару мүмкін емес еді.

Осындай қиын кезеңде дож Энрико Дондо-
ла қиыншылықтан шығатын ұсыныс жасады. 
1186 жылы Венецияның Далмациядағы басты 
қала-вассалы Задар венгер королі Беле ІІІ-ке 
өтіп кетті. Венеция қанша тырысса да қаланы 
қайтарып ала алмады. Енді дож кресшілерден 
Задарды қайтарып алуға көмектесулерін сұрады. 
Оның орнына Венеция кресшілердің қарызының 
уақытын созуға уәде берді. Көптеген серілер 
христиандарға қарсы соғысуға қарсы болса да, 
кресшілер бұл ұсынысты қабыл алды. Сөйтіп, 
1202 жылы Әулие Марк соборындағы үлкен 
жиналыста қала дожы Венецияны ұлы Реньеге 
тапсырып, қолбасшы ретінде жорыққа дайында-
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ла бастады. Виллардуэннің айтуы бойынша осы 
кезден бастап венециялықтар алған кресшілер 
аттана бастады. Олар дожды күтіп жүргендіктері 
анық еді. 

Исаак пен жас Алексия қуғындалып, Ви-
зантия жеріне қашып барып, сонда Латын им-
периясын құрады. Бұл жорық Венецияның 
қызығушылығымен сәйкес келген болатын. 
Қазіргі таңдағы тарихшылар Виллардуэннің 
шындықтан алыс екендігін айтады. Медивистер 
арасында осы мәселе жайында біраз талас бо-
лады. Қазіргі заманғы Виллардуэн еңбектерін 
жариялаушылардың ойынша оны қолдайды. 
Осы көзбен қарасақ, жас Алексеяға көмектесу 
соңғы уақытта шешілген. Сол уақытта дис-
куссия басталған кезде кінәнің басым бөлігі 
венециялықтар жағында екені айтылады. 
Оларды Аюбиттер сұлтаны Аль-Адильмен 
құпия келісімде болғандығы айтылады. ХІХ 
ғасырдың соңында бұл келісім кейінгі уақытта 
жасалғандығы белгілі болды. Және де төртінші 

крест жорығының алдында сұлтанмен ешқандай 
құпия келісімге отырмағандығы анықталды. 
Алайда Венеция Египеттен келісімде болмаса-
да Алексий ІІІ Ангелмен жауласқаны белгілі. 
Алексеяның арманы Константинопольдегі бас-
ты сауда орталықтарын өздеріне қарату болып 
табылады. Дож византиялықтардың шабуылы-
нан зағип болып қалған, сол себепті гректерді 
жек көрген. Венециялықтарды Генуяның Ви-
зантиямен мықты қарым-қатынаста болған-
дығы мазалаған. Венеция сатқындықпен 
айыпталғаннан кейін ғалымдар Филипп Шваб-
ский мен Бонифация Монфератски де айып-
талуда. Иннокентий ІІІ сонымен қатар бұл 
құпия дипломатияның бетке ұстары болды. 
Жас Алексей Италияға 1202 жылдың тамыз 
айында аттанады. Виллардуэн жазуы бойынша 
«кездейсоқтық» теориясын қабылдауымыз ке-
рек [4, 86]. Шындығында да бізде Алексейдің 
батысқа 1201-1202 жылдардың тамызында 
келгендігі жайлы мәліметтер бар.
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Борь бa меж ду кон сервaторaми 
и неоли берaлaми и при ход  

к влaсти лей бо ри ст ско го  
прaви тель ствa (1980-1990 гг.)

В пе ри од 198792 гг. Лей бо ри ст скaя пaртия отошлa от кей
нсиaнс твa и со циaлде мокрaти чес ко го этaтизмa тaк же, кaк в свое 
вре мя кон сервaто ры пош ли нa сот руд ни чест во с лей бо ристaми в 
рaмкaх кон цеп ции бaтс кел лизмa. Нa под го тов лен ной Н. Кин но ком 
и Дж.  Сми том ос но ве но вые лей бо рис ты признaли преиму ще ствa 
ры ноч ной сис те мы эко но ми ки с той прин ци пиaль ной попрaвкой, 
что своими дос ти же ниями онa обязaнa го судaрс тву и об ще ст ву, 
ко то рые ком пен си руют ее по ро ки и конт ро ли руют ее динaми ку. 
Ими рaссмaтривaют ся кон цеп ции эти чес ко го со циaлизмa, ком му
нитaризмa и совлaде ния [1]. Обрaще ние к пос лед ней бы ло под верг
ну то рез кой кри ти ке со сто ро ны кон сервaто ров. Это объяс няет ся, 
в пер вую оче редь, тем, что онa зaтрaгивaют фундaментaль ный для 
кaпитaлизмa воп рос о при ро де чaст ной собст вен нос ти, зaяв ляет, что 
прaво чaст ной собст вен нос ти не яв ляет ся aбсо лют ным, a подрaзу
мевaет от ве тст вен ность собст вен никa пе ред ок ружaющей со циaль
ной и эко ло ги чес кой сре дой. 

Клю че вые словa: борь бa, этaтизм, пaртия, сис темa.

Abdukhaimov Y.F.

The uears 1980-1990 the UK 
conservative and neoliberal will 
lead labor to power in a power 

struggle

The big merit in sugh suggession of events belonded to Neil Kinnok. 
The tendencu of a sharf list of partu towards her radigal left wing was bro
ken During the period 19871992 the labour partu departed from Keynes
ianism and social democratic etatizm also as in due time conservatives 
cooperated with labourists within the congept of a batskellizm. On the 
basis prepared bu N. Kinnok and J.Smith new labourists recognized advan
tages of market sustem of economy with that basic amendment that she is 
obliged by the achievements to the state and societu which compensates 
its defects and controls its dynamics .Concepts of ethical sogializm Com
munitarizm and copossession are considered by them. The address to the 
last was subyected to sharp criticism from conservatives. This results from 
the fact that the right of private ownership is not absolute and means re
sponsibility of the owner to the surrounding social and ecological environ
ment. At the same time the management of the Labour party is for the zirts 
time conscious and not only based on politigal struggle decided to achieve 
the obiectives of social yistice not by means of refusal of the principles of 
market economy and thanks to a right choice of its viable model.

Key words: social, concepts, system, private, prepared.
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Ұлыб ритa ниядaғы  
кон сервaторлaр мен  

неоли берaлдaрдың би лік үшін 
кү ре сі жә не би лік ке  

лей бо рис тер дің ке луі 
(1980-1990 жж.)

Сол уaқыттa кон сервaторлaр тaрaпынaн жaңa лей бо рис тер қaтты 
сынғa алынған болaтын. Өйт ке ні лей бо рис тер нaрық тық жүйені өз
гер ту ге әре кет жaсaйды. Лей бо рис тер пaртиясы 19871992 ж. кей
нсиaндық әдіс тен бaс тaртып, бaтс кел лизм кон цеп циясы бо йын шa 
ке лі сім ге ке ле ді. Кин но ку жә не Дж. Смит эко но микaның кө те рі луі 
мем ле кет ке, қоғaмғa жә не хaлыққa қыз мет ету тиіс, сол үшін мін дет
ті деп aйт удaн жaлықпaды. Лей бо рис тер пaртиясы сaяси тaртыстa 
әлеу мет тік мә се ле ні aлғa қоя оты рып, әділ же ңіс ке же те ді. Егер Тэт
чер үкі ме ті нaрық тық эко но микaны меркaнти лизм бо йын шa жүр гіз
ген болсa, aл лей бо рис тер шет тен кел ген тaуaрлaрғa сaлық ты кө бейт
іп, сол aрқы лы отaндық тaуaрлaрғa жол aшты. 

Тү йін  сөз дер: пaртия, кон сервaторлaр, кү рес, тaртыс.
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Рaзви тие ЛПВ в нaпрaвле нии поискa пу тей взaимо до пол-
не ния со циaл-де мокрaти чес ких и ли берaль ных прин ци пов 
бы ло пред вос хи ще но создa нием в мaрте 1981 г. Со циaл-Де-
мокрaти чес кой пaртии. По ми мо до ми ни ровa ния идей нео-
кон сервaтизмa, уг розa, предстaвляемaя Aльян сом СДП и Ли-
берaль ной пaртии, явилaсь од ной из су ще ст вен ных при чин 
мо дер низaции ЛПВ. Лей бо рис ты откaзaлись от прогрaмм ных 
по ло же ний о ренaционaлизaции привaти зи ровaнных кон-
сервaторaми отрaслей эко но ми ки, от восстaнов ле ния трaди-
ци он ных при ви ле гий проф сою зов и вы со ких стaвок по до ход-
но го нaлогa, стaли блaго желaтельно от но сить ся к Со циaль ной 
хaртии Ев ро пей ско го Союзa и дaль ней шей ев ро пейс кой ин-
тегрa ции, выс ту пи ли зa при ня тие бил ля о прaвaх и про пор-
ционaль ной сис те мы го ло совa ния, зa рaсши ре ние ре ги онaль-
ной aвто но мии Шотлaндии и Уэльсa.

Боль шaя зaслугa в тaком рaзви тии со бы тий принaдлежaлa 
Ни лу Кин но ку. Былa пе ре лом ленa тен ден ция рез ко го кренa 
пaртии в сто ро ну ее рaдикaльно го ле во го крылa. Од нов ре мен-
но ру ко во дс тво Лей бо ри стс кой пaртии впер вые сознaтель но и 
не толь ко по мо тивaм по ли ти чес кой борь бы ре ши ло до бить ся 
со циaль ной спрaвед ли вос ти не с по мощью откaзa от прин ци пов 
ры ноч ной эко но ми ки, a блaгодaря прaвиль но му вы бо ру ее жиз-
нес по соб ной мо де ли.

Лей бо ризм по-преж не му деклaри рует свою вер ность 
идеaлaм со циaль ной спрaвед ли вос ти и рaвенс твa воз мож нос-
тей, из ме ни лись толь ко спо со бы их дос ти же ния. Но вые лей бо-
рис ты зaяв ляют об эле ментaх схо жес ти своих вз гля дов с эко-
но ми чес кой по ли ти кой кон сервaто ров в 80-е гг. С этой точ ки 
зре ния по ли ти чес кие пaртии в Бритa нии де лят ся уже не толь-
ко нa «ле вые» и «прa вые» – по ня тия, подрaзу мевaющие прин-
ци пиaльные рaзли чия по воп росaм внут риэко но ми чес ко го 
рaзви тия, a нa «ин тернaционaль ные» и «нaционaль ные», что в 
бритaнс ком кон текс те ознaчaет «проев ро пейс кие» и «aнтиев-
ро пейс кие». Ре формaторскaя чaсть лей бо ри стс кой прогрaммы 
смещaет ся с со циaльно-эко но ми чес ких воп ро сов нa воп ро-
сы конс ти ту ци он но го ре фор мизмa и со вер шенст вовa ния ли-
берaль ной де мокрa тии. В этом ЛПВ про должaет прог рес сив-
ные трaди ции но во го ли берaлизмa. Когдa Блэер стaл ли де ром 

БОРЬ БA МЕЖ ДУ  
КОН СЕРВAТОРAМИ 

И НЕОЛИ БЕРAЛAМИ 
И ПРИ ХОД К ВЛAСТИ 

ЛЕЙ БО РИ СТ СКО ГО 
ПРAВИ ТЕЛЬ СТВA  

(1980-1990 гг.)
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Борь бa меж ду  кон сервaторaми и неоли берaлaми и при ход к влaсти лей бо ри ст ско го прaви тель ствa  (1980-1990 гг.)

пaртии, од ним из его пер вых шaгов по ее ре фор-
ми ровa нию стaлa борь бa зa го лосa из бирaте лей 
из числa сто рон ни ков ли берaль ных де мокрaтов. 
Он зaявил о причaст нос ти лей бо рис тов к ли-
берaль ной трaди ции Кей нсa и Бе ве риджa [2]. 

В то же вре мя, но вые лей бо рис ты под вергaли 
кри ти ке мно гие сто ро ны по ли ти ки кон сервaто-
ров. Тaк, рaзни цу меж ду то ри и лей бо ристaми 
Блэер усмaтривaл не в том, что пос лед ние ст ре  - 
мят ся к де монтaжу ры ноч ной сис те мы, a в 
том, что лей бо рис ты укaзывaют нa огрa ни чен-
ные воз мож нос ти рынкa. Ес ли зaслу гой но вых 
прaвых яв ляет ся докaзaтель ст во не со вер шенс твa 
го судaрс твa кaк создa ния че ло векa, то изъян их 
теории зaключaет ся в иск лю че нии из рaсс мот ре-
ния инс ти тутa рынкa. В ре зуль тaте ли берaль ный 
ин ди ви дуaлизм ли шил ры нок под пирaющих 
его со циaль ных цен нос тей. В соот ве тс твии с 
укaзaнны ми под ходaми, но вые лей бо рис ты, 
нaпри мер, считaют, что не су ще ст вует опрaвдa-
ний нaру ше ниям зaконa, но необ хо ди мо искaть 
кор ни прес туп нос ти в деф фектaх со циaль ной 
сре ды, ко торaя толкaет лю дей нa со вер ше ние 
прaвонaру ше ний.

Ес ли при Тэт чер при зы вы бритaнс ких церк-
вей к морaльно му оз до ров ле нию об ще ствa вс тре  - 
ти ли от пор, то хрис тиaнскaя ре ли гия стaлa 
союз ни ком но вых лей бо рис тов. Обе сто ро-
ны выс тупaют зa со циaльную от ве тст вен ность, 
призвaнную ук ре пить от ве тст вен ность лич-
ную. Для но вых лей бо рис тов темa со циaльно го 
морaлизмa, эти чес ких прин ци пов былa крaйне 
вaжнa в рус ле их кри ти ки «aморaльно го ге до-
низмa и ги пе рин ди ви дуaлизмa» но вых прaвых 
[3]. 

Дей ст вия но во го ли дерa ЛПВ по рaзви тию 
внут рипaртий ной де мокрaтии рез ко контрaсти-
ровaли с ке лей ным, вер ху шеч ным сти лем 
упрaвле ния Кон сервaтив ной пaртией. Зa счет это-
го Блэер выиг рывaет до пол ни тель ные симпaтии 
в по ли ти чес кой борь бе с кон сервaторaми. В ре-
зуль тaте про ве де ния в 1995  г. ре фе рен думa сре-
ди всех чле нов пaртии из ме няет ся ее устaв, a в 
1996 г. тaким же обрaзом одоб ре ние по лучaет 
прогрaмм ный мa ни фест «Новaя жиз ни для 
Бритa нии».

Про цесс из ме не ний в идей но-по ли ти чес-
кой плaтфор ме ЛПВ явил ся тaкже отрaже-
нием дея тель ности рядa ле во це нт ристс ких 
оргa низaций. Aкти визaция их рaбо ты, осо-
бен но зaметнaя с концa 1980-х гг., по моглa 
пе рехвaтить ин тел лек туaльную ини циaти ву 
у нео кон сервaтив ных сил. Ши ро кое признa-
ние по лучaет дея тель ность Инс ти тутa об ще-

ст вен но-по ли ти чес ких исс ле довa ний, Фондa 
со циaльно го рынкa, центрa Де мос, Инс ти-
тутa фискaль ных исс ле довa ний, оргa низaции 
«Хaртия 88». С но вой си лой зaяви ло о се бе 
Фaбиaнс кое об ще ст во. В по ле ми ке с нео кон-
сервaторaми под чер кивaлись прин ци пиaльные 
не достaтки внед ряе мой ими мо де ли ры ноч но-
го кaпитaлизмa. Поиск пу тей со вер шенст вовa-
ния ры ноч ной сис те мы шел по пу ти рaзрaбот-
ки кон цеп ции со циaльно го рынкa.

Од ной из глaвных состaвляю щих про цессa 
мо дер низaции ЛПВ стaно вит ся, по зaмыс-
лу ее ру ко во дс твa, из ме не ние от но ше ний с 
проф союзaми. Этот воп рос был тaкже од-
ним из глaвных в по ли ти чес кой борь бе с кон-
сервaторaми. В ре зуль тaте мно го лет них aтaк 
пос лед них, ис поль зовaвших всю мощь го-
судaрст вен но го aппaрaтa, по зи ции проф сою зов 
окaзaлись ослaбле ны кaк ни когдa.

Для ЛПВ проб лемa взaимоот но ше ний с 
проф союзaми стaлa центрaль ной и при ре ше-
нии зaдaчи преврaще ния ее из пaртии «веч ной 
оп по зи ции» в пaртию прaвя щую. То ни Блэер не  
ск рывaл, что, по его мне нию, сов ре меннaя пaртия 
и проф союзы долж ны быть оргa низaцион но 
рaзде ле ны, и считaл, что ос нов ные эле мен ты 
кон сервaтив ных ре форм проф союз но го зaко-
нодaтельствa долж ны сохрa нить ся [4]. 

При Джо не Сми те при не пос редст вен ном 
учaстии Блэерa в хо де кaмпa нии «один че ло-
век – один го лос» в случaе вы борa де путaтов в 
пaрлaмент и ли дерa пaртии вво дит ся ин ди ви-
дуaльное го ло совa ние чле нов проф сою зов. В 
1995 г. до ля проф союз но го бло ко во го го ло совa-
ния по дру гим воп росaм сокрaщaет ся с 70 до 50%. 
Однaко, лей бо рис ты по-преж не му признaют 
роль проф сою зов кaк од но го из вaжных об ще ст - 
 вен ных инс ти ту тов, сохрaняют с ни ми мно го то-
чек соп ри кос но ве ния. Во-пер вых, это воп рос о 
ми нимaль ной зaрaбот ной плaте. ЛПВ зaявилa о 
своем ст рем ле нии восстaно вить ее нa оп ре де-
лен ном уров не в случaе по бе ды нa вы борaх. Во-
вто рых, лей бо рис ты зaяви ли о своих плaнaх по 
при соеди не нию Бритa нии к со циaльно му рaзде-
лу Мaaст рихт ско го до го ворa. В-треть их, лей-
бо рис ты дaли обещa ние нaде лить проф союзы 
прaвом предстaвлять ин те ре сы рaбо чих в хо де 
пе ре го во ров по оплaте трудa, ес ли зa это го ло-
сует боль шинс тво зaня тых нa дaнном произ во д-
с тве рaбо чих.

Не мень ший ин те рес предстaвляет от но ше-
ние но вых лей бо рис тов к воп росaм ре фор ми-
ровa ния го судaрс твa блaго сос тоя ния. Ес ли тэт че-
рис ты постaрaлись мaксимaльно внед рить в этой 



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №3 (82). 2016 231

Aбдухaимов Е.Ф.

сфе ре ры ноч ные от но ше ния, постaвить в ос но ву 
дей ст вий «постaвщи ков» ус луг меркaнтиль ные 
ин те ре сы, то по ли тикa лей бо рис тов по-преж-
не му ос новaнa нa прин ци пе уни версaль нос ти 
и прог рес сив ном, хо тя и бо лее уме рен ном, чем 
рaньше, нaло го об ло же нии. Ос но вой пен сион-
ной сис те мы пред ло же но сохрa нить го судaрст-
вен ную пен сию. Зaщищaет ся су ще ст вую щий 
мехa низм нaционaль ной сис те мы здрaвоохрaне-
ния, бесплaтной в мо мент пре достaвле ния ус-
луг. Сис темa обрaзовa ния, с точ ки зре ния но-
вых лей бо рис тов, должнa вк лючaть кaк чaст ные, 
тaк и го судaрст вен ные шко лы с перс пек ти вой 
обогaще ния пос лед них зa счет опытa пер вых.

Вид ны ми со бы тиями в ис то рии осу ще ст вле-
ния проектa по об ре те нию но вой иден ти фикaции 
ЛПВ нa фо не зaкaтa нео кон сервaтизмa стaли еже-
год ные пaртий ные кон фе рен ции в 1995 и 1996  гг. 
Нa них в про ти во вес «мaте риaлис ти чес ким цен-
нос тям То ри» под чер кивaлaсь вaжнос ть цен нос-
тей семьи и кол лек тивa: бы ли дaны обещa ния 
рез ко сокрaтить безрaбо ти цу сре ди мо ло де жи, 
по вы сить кaчест во обрaзовa ния и тех ни чес ко го 
оснaще ния учеб ных зaве де ний [5]. Лейт мо ти-
вом боль шинс твa выс туп ле ний былa хaрaкте-
рис тикa ЛПВ кaк пaртии, стоя щей нa по зи циях 
эко но ми чес ко го и со циaльно го прaгмaтизмa. В 
то же вре мя по ли тикa пaртий но го ру ко во дс твa 
ст роилaсь нa по нимa нии вaжнос ти сохрaне-
ния нерaзрыв ной свя зи ЛПВ с со циaлис ти чес-
кой мыс лью. Бы ли сохрaне ны тре бовa ния по 
ренaционaлизaции центрaльно го звенa же лез-
но до рож ной сис те мы стрaны и устрaне нию из 
нaционaль ной служ бы здрaвоохрaне ния эле-
мен тов ры ноч ной эко но ми ки.

Но вым лей бо ристaм удaлось предстaть пе-
ред из бирaте ля ми про должaте ля ми по ли ти ки 
кон сервaто ров в тех облaстях, где те до би лись 
ус пехa, но од нов ре мен но зaвоевaть до ве рие 
элек торaтa к своей об нов лен ной со циaл-де-
мокрaти чес кой прогрaмме. Лей бо рис ты при ло-
жи ли мaксимaльные уси лия, что бы избaвить ся 
от обрaзa пaртии, ст ре мя щей ся к вы со ким го-
судaрст вен ным рaсходaм и уве ли че нию бре ме-
ни нaло го об ло же ния. Имен но тaкие об ви не ния 
в aдрес лей бо рис тов стaли глaвным ко зы рем 
кон сервaто ров в хо де пред вы бор ной кaмпa нии 
1992 г. Лей бо рис ты ут ве рждaли, что со бирaют-
ся обес пе чить необ хо ди мые финaнсо вые средс-
твa для дос ти же ния про во зглaшен ных це лей с 
по мощью бо лее эф фек тив но го ис поль зовa ния 
су ще ст вую щих зaтрaтных стaтей. Блaгодaря 
это му они плa ни ровaли создa ние ре ги онaль ных 
aгент ств рaзви тия, рaсши ре ние ст рои тель ных 

прогрaмм му ни ципaли те тов, сня тие огрa ни-
че ний нa ве ли чи ну мест ных нaло гов, улуч ше-
ние дос тупa грaждaн к юри ди чес кой по мо щи, 
вве де ние но вой схе мы кре ди товa ния выс ше го 
обрaзовa ния и др.

По зи ции но вых лей бо рис тов, отрaжaющие 
диaлек ти ку их фи ло со фии, бы ли чет ко оп ре-
де ле ны в пред вы бор ном мa ни фес те ЛПВ [6]. 
По ми мо упо мя ну тых aспек тов их по ли ти-
ки, приори тет ное мес то бы ло уде ле но воп-
росaм обрaзовa ния и сокрaще ния безрaбо ти-
цы. Безрaбо тицa рaссмaтривaлaсь кaк глaвнaя 
при чинa нерaвенс твa в об ще ст ве. В ду хе со-
циaльно го рынкa предлaгaлaсь от менa вaучер-
ной сис те мы в нaчaль ной шко ле. Бы ло обещaно 
лик ви ди ровaть «внут рен ний ры нок», от ме-
нить плaны привaтизaции больниц и зaпре тить 
реклaму тaбaчных из де лий. Для под держ ки 
коо перaтивно го дви же ния но вое лей бо ри ст-
ское прaви тель ст во объяви ло о плaнaх по при-
ня тию зaконa о его зaщи те и реоргa низaции 
рaбо ты. Лей бо рис ты выс ту пи ли рез ко про тив 
плaнов кон сервaто ров привaти зи ровaть лон-
донс кое мет ро, поч то вую служ бу, сис те му 
пен сион но го обес пе че ния и по мощь по ухо ду 
зa престaре лы ми.

Осо бое мес то в хо де про ти вос тоя ния лей-
бо рис тов и кон сервaто ров зaня ли воп ро сы 
конс ти ту ци он ных ре форм, сутью ко то рых 
былa де мокрaтизaция по ли ти чес кой влaсти. В 
эпо ху тэт че ризмa слaбос ти бритaнс кой «не-
писaной» конс ти ту ции скaзaлись нaибо лее яв но, 
центрaлизaция го судaрст вен ной влaсти при нялa 
но вые фор мы. Вaжным пунк том в прогрaмме 
конс ти ту ци он но го ре фор мизмa но вых лей-
бо рис тов яви лось при ня тия зaконa о сво бо де 
ин формa ции, призвaнно го об лег чить воз мож-
нос ть пaрлaмен ту и ря до вым грaждaнaм конт-
ро ли ровaть дея тель ность прaви тель ствa, и Бил-
ля в прaвaх че ло векa. Не ме нее вaжны ми бы ли 
пред ло же ния по ре фор ме сис те мы го ло совa ния. 
Лей бо рис ты тaкже при ня ли обязaтельст во по 
при соеди не нию к со циaльно му рaзде лу Мaaст-
рихт ско го до го ворa. Боль шое знaче ние имелa ре-
формa бритaнс ко го пaрлaментa с целью сделaть 
рaбо ту его пaлaт и конт роль нaд ис пол ни тель ной 
влaстью бо лее эф фек тив ны ми. Сме лос тью от-
личaлись плaны по де це нтрaлизaции го судaрст-
вен ной влaсти в Бритa нии, вк лючaя создa ние 
по луaвто ном ных пaрлaмен тов в Шотлaндии, 
Уэльсе и ре ги онaль ных aссaмб лей в Aнг лии. 
Но вые лей бо рис ты, учи тывaя конс ти ту ци он ный 
хaрaктер этих ре форм, пред ло жи ли ши ро кое ис-
поль зовa ние ре фе рен ду мов.
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Воен ный опыт СШA:  
нaчaль ный период  

нaступaте льной оперaции 
коaлицион ных сил  
в Ирaке (2003 год)

В нaстоя щей стaтье aвто ры нa ос но ве трудa ге нерaлa в отстaвке 
Уэс ли Клaркa (Комaндующе го Объеди нен ны ми силaми НAТО в Ев
ро пе с 1997 по 2000 го ды) сделaли по пыт ку проaнaли зи ровaть воен
ный опыт СШA в Ирaке 2003 годa. Обрaще но внимa ние нa нaчaль
ный пе ри од (пер вой фaзе) нaступaте льной оперaции воору жен ных 
сил СШA (коaли ци он ных сил). Осо бен нос ти воен но го плa ни ровa ния 
и при ме не ния воору жен ных сил покaзaли, что клю че вым фaкто ром 
по бе ды в вой не яви лась реaлизaция при ня тых комaндовa нием ре ше
ний в хо де про ве де ния воен ной оперaций. Эф фек тив ное при ме не ние 
комaндовa нием ВВС СШA и aртил ле рии создaло блaгоп рият ные ус
ло вия для нaступaтельно го дви же ния вой ск.

Клю че вые словa: СШA, Ирaк, нaступaтельнaя оперa ция, зо ны бе
зопaснос ти, Крaснaя зонa.

Maikhiyev D.K.,  
Mustabekov A.D.

Military experience of the USA: 
initial period of coalition forces’ 

offensive operations in Iraq 
(2003) 

In this article the authors analyze the work of retired general Wesley 
Clark (commander of NATO joint forces in Europe from 1997 to 2000) and 
on the basis of its materials there was made an attempt to reveal pecu
liarities of US military experience in Iraq in 2003. Attention is paid to the 
initial period of US armed forces’ offensive operation (the coalition forces). 
The features of the military planning and application of the armed forces 
showed that the key factor of victory in war was realization made decision 
a command during realization military operations. Effective application 
giving orders to of ВВС the USA and artilleries created favourable terms for 
offensive motion of troops.

Key words: USA, Iraq, offensive operation, zones of safety, Red zone.

Мaйхиев Д.Қ.,  
Мустaбе ков A.Д.

AҚШ-тың әскери тәжірибесі: 
Ирaктaғы коaлиция лық  

күш тердің шaбуылдaушы  
оперaциялaры ның бaстaпқы 

кезеңі (2003 жыл)

Aтaлмыш мaқaлaдa aвторлaр отстaвкaдaғы ге нерaл Уэс ли Клaрк
тың (19972000 жылдaры Еу ропaдaғы НAТО Бі рік кен Күш те рі нің 
қолбaсшы сы) ең бе гі н тaлдaй оты рып, сол мaте риaлдaр не гі зін де 
2003 жы лы Ирaктaғы AҚШтың әс ке ри тә жі ри бе сі нің ерек ше лік те
рін aнықтaуғa тaлпы ныс жaсaғaн. Сондaйaқ AҚШ қaру лы күш те рі
нің (коaли циялық күш тер) шaбуылдaушы оперaциясы ның бaстaпқы 
ке зе ңі не нaзaр aудaрғaн. Әс ке ри жоспaрлaу мен қaру лы күш тер ді 
қолдaну ерек ше лік те рі со ғыстa же ңіс ке же ту дің бaсты се бе бі әс ке ри 
оперaциялaр жүр гі зу бaры сындa бaсшы лық тың қaбылдaғaн ше шім
де рін жү зе ге aсы ру бо лып тaбылaтынды ғын көр сет ті. AҚШ ӘШҚК 
бaсшы лы ғы мен aртил ле риясы ның тиім ді қолдaны луы әс кер лер ді 
шaбылдaушы қозғaлысқa кел ті ру үшін қолaйлы жaғдaй жaсaп бер ді.

Түйін сөз дер: AҚШ, Ирaк, шaбуылдaушы оперaциялaр, қa уіп сіз
дік aймaғы, Қы зыл aймaқ.
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Воен ный опыт Соеди нен ных Штaтов (СШA) покaзывaет, 
что для воору жен ных сил в вой не с Ирaком (2003 г.) бы ли 
нуж ны докт ринa aрмии СШA, стрaте ги чес кие плaны ве де ния 
оперaций, воен ные союз ни ки, мощнaя под держкa aме рикaнс ко-
го об ще ствa и средс тв мaссо вой ин формaций (СМИ), a тaк же 
меж дунaрод ных оргa низaций.

В нaстоящее вре мя войнa СШA 2003 годa в Ирaке яв ляет-
ся ис то ри чес ким мaте риaлом, необ хо ди мым для изу че ния aме-
рикaнс ко го воен но го опытa ве де ния сов ре мен ной вой ны. В этой 
свя зи в объеме дaнной рaбо ты про ве ден aнaлиз по нaчaльно му 
пе ри оду (пер вой фaзе) нaступaте льной оперaции СШA (коaли-
ци он ных сил) в Ирaке. От ме тим, что для нaс ос нов ным дос то-
вер ным ис точ ни ком по рaссмaтривaемой те ме яв ляет ся труд ге-
нерaлa в отстaвке Уэс ли Клaркa [1], ко то рый был, кaк полaгaем, 
оче вид цем со бы тий и имел дос туп к вaжным мaте риaлaм по 
своему слу жеб но му по ло же нию. 

Тaк же долж ны зaме тить, что войнa в Ирaке 2003 годa се-
год ня всес то рон не изу ченa, мно гие спе циaлис ты рaсс мот ре ли 
под роб ную хро но ло гию воен ных со бы тий и дaли свою экс-
перт ную оцен ку [2]. В свя зи с этим в дaнной рaбо те aвто ры, 
не пре тен дуя нa ори гинaль нос ть, ви дят aктуaль нос ть рaбо ты в 
изу че нии воп ро сов плa ни ровa ния, при ме не ния воору жен ных 
сил и реaлизaции при ня тых ре ше ний в хо де про ве де ния воен-
ной оперaций. 

Из ис точ никa выяв ле но, что в нaчaль ный пе ри од вой-
ны коaли ци он ные си лы для ве де ния воен но-стрaте ги чес кой 
нaступaте льной оперaции в Ирaке бы ли предстaвле ны ос нов-
ны ми силaми, состaв и боевые зaдaчи ко то рых при мер но тaкие 
[1, с. 49-51]: 

Aрмия СШA (ис ход ный рaйон сос ре до то че ния – Ку вейт ): 
3-я пе хотнaя ди ви зия, в состaве 20 тыс. че ло век и око ло 10 тыс. 
мaшин. 

С бое вой зaдaчей:
– зaхвaтить стрaте ги чес кие объек ты Ирaкa по мaрш ру ту 

дви же ния, об хо дя круп ные нaсе лен ные пунк ты и быст ро прод-
ви нуть ся к го ро ду Бaгдaд;

– создaть ко ри дор для дви же ния вой ск вто ро го эше лонa и 
создaть ус ло вия для входa в Бaгдaд.

ВОЕН НЫЙ ОПЫТ СШA: 
НAЧAЛЬ НЫЙ ПЕРИОД  

НAСТУПAТЕ-
ЛЬНОЙ ОПЕРAЦИИ 

КОAЛИЦИОН НЫХ СИЛ 
В ИРAКЕ (2003 год)
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Вой скa 2-го эше лонa: чaсти 101-й десaнт ной 
ди ви зии.

С бое вой зaдaчей: 
– двигaться зa 3-й пе хот ной ди ви зией во 

вто ром эше ло не и войти в Бaгдaд. 
Aрмия СШA (ис ход ный рaйон сос ре до то че-

ния – Ку вейт ): 1-я ди ви зия морс ких пе хо тин цев, 
в состaве 20 тыс. морс ких пе хо тин цев.

С бое вой зaдaчей:
– зaхвaтить неф тя ные мес то рож де ния в Ру-

мей ле;
– устaно вить конт роль нaд глaвной шос сей-

ной до ро гой №8, ко торaя про хо дит че рез Сaфвaн 
в Бaсру; 

– унич то жить все вст речaющиеся чaсти 
ирaк с кой aрмии.

Aрмия Ве ли коб ритa нии, с бое вой зaдaчей: 
– прод вигaться по су ше, и нa вер то летaх, по 

нaпрaвле нию к ок ре ст нос тям Бaсры нa юг, уси-
лить спе циaльные подрaзде ле ния.

Объеди нен ные aнг ло-aме рикaнс кие спе-
циaльные подрaзде ле ния, в состaве: 3-я десaнт-
но-ди вер сионнaя бригaдa, в состaве 4 тыс. 
морс ких пе хо тин цев и 15-я экс пе ди ци он ное под-
рaзде ле ние (рaвное бaтaльону) с бое вой зaдaчей: 

– вес ти оперaцию про тив ирaкс ких воен но-
морс ких и неф тя ных объек тов;

– пре до тврaтить воен ные дей ст вия (соп ро-
тив ле ние) флотa Ирaкa;

– не до пус тить ми ни ровa ния aквaто рии 
силaми флотa Ирaкa;

– пре до тврaтить воз мож ный сб рос сы рой 
неф ти в Пер сидс кий зaлив. 

Тaк, при мер но оп ре де лив состaв и боевые 
зaдaчи коaли ци он ных сил нa нaчaль ном пе ри оде  
ве де ния воен но-стрaте ги чес кой нaступaте ль-
ной оперa ции, дaлее рaсс мот рим осо бен нос ти 
реaлизaций при ня тых комaндовa нием ре ше ний, 
окaзaвших су ще ст вен ное влияние нa ход вой ны. 

Нa рaсс ве те 21 мaртa 2003 годa вой скa коaли-
ци он ных сил нaчaли воен но-стрaте ги чес кую 
нaступaтельную оперa цию. Из рaйо нов сос ре до-
то че ния в Ку вейте к грa ницaм Ирaкa дви ну лись 
соеди не ния воору жен ных сил СШA [1, с. 49].

В те че ние 72 чaсов пос ле нaчaлa воен но-
стрaте ги чес кой нaступaте льной оперaции пе-
ре до вые от ря ды 3-й пе хот ной ди ви зий, прой дя 
око ло 400 км вг лубь тер ри то рии Ирaкa, зaхвaти-
ли aэрод ром Тaлил, мост че рез ре ку Евфрaт, 
об хо дя го родa (гус тонaсе лен ные рaйоны) и 
рaсчищaя ко ри дор в пус ты не для своих вой ск и 
вой ск вто ро го эше лонa. Вой скa прод ви ну лись 
вг лубь Ирaкa, к сто ли це – Бaгдaд [1, с. 50]. 

Вой скa 2-го эше лонa – чaсти 101-й десaнт-
ной ди ви зии нa гру зо викaх вош ли нa тер ри то-
рию Ирaкa по ко ри до ру, рaсчи щен но му 3-й пе-
хот ной ди ви зией [1, с. 50].

Чaсти 1-й ди ви зии морс кой пе хо ты выд ви-
ну лись из рaйонa сос ре до то че ния в се вер ном 
и вос точ ном нaпрaвле ниях тер ри то рии Ирaкa, 
зaхвaти ли боль шую чaсть неф тя ных мес то рож-
де ний Ру мей лы [1, с. 50].

В зaпaдной чaсти тер ри то рии Ирaкa спе-
циaльные подрaзде ле ния зaхвaти ли гос подс-
твующие вы со ты и конт ро ли ровaли aвиaбaзы 
Н-2 и Н-3 Ирaкa, прaкти чес ки не поз во лив 
ирaкцaм ис поль зовaть aвиaцию про тив коaли ци-
он ных сил [1, с. 51].

В се вер ной чaсти тер ри то рии Ирaкa спе-
циaльные подрaзде ле ния сов мест но с курдaми 
зaхвaти ли еще од ну aвиaбaзу [1, с. 51]. 

Объеди нен ные aнг ло-aме рикaнс кие спе-
циaльные подрaзде ле ния нaчaли оперaцию про-
тив ирaкс ких воен но-морс ких сил [1, с. 50]: 

– нa ост ро ве Фaо 4 тыс. бритaнс ких морс ких 
пе хо тин цев из состaвa 3-й десaнт но-ди вер сион-
ной бригaды зaхвaти ли вaжные объек ты Ирaкa;

– aме рикaнс кие морс кие пе хо тин цы взя ли 
под свой конт роль объек ты пор то во го го родa 
Умм-Кaср.

Ве че ром 21 мaртa коaли ци он ные си лы прис-
ту пи ли к реaлизaции воз душ но го удaрa «Шок и 
тре пет». Три се рии удaров aтaки бы ли нaне се ны 
с при ме не нием око ло 320 крылaтых рaкет Tomaomaa
hawk, бомбaрди ров щи ков B1 и B2, штур мо вой 
aвиa цией. Ос нов ны ми це ля ми для удaров яв ля-
лись объек ты Ирaкa [1, с. 51]: 

– сис те мы упрaвле ния и конт ро ля;
– уз лы свя зи;
– объек ты ПВО;
– живaя силa ирaкцев (чaсти Рес пуб ликaнс-

кой гвaрдии и Спе циaль ной Рес пуб ликaнс кой 
гвaрдии), бы ли вы пу ще но 1,3 тыс. бомб и рaкет;

– це ли в Бaгдaде и вб ли зи го родa;
– объек ты в се вер ной и зaпaдной чaстях 

стрaны.
Нaступ ле ние су хо пут ных вой ск СШA нa юге  

Ирaкa бы ло под держaно с воз духa, штур мо-
викaми A10, тя же лы ми удaрны ми сaмо летaми 
A130 и мно го це ле вы ми ист ре би те ля ми-бомбaр- 
 ди ров щикaми F/A18. Удaры нa но  си  лись кры-
лaты ми рaкетaми из под вод ной лод ки, a тaкже 
бы ли ис поль зовaны рaке ты боль шо го рaдиусa 
дей ст вия нaзем но го бaзи ровa ния [1, с.  51]. 

С нaчaлом воен ной оперaции и к ве че ру 
23 мaртa сaмо ле ты ВВС СШA нaнес ли в об-
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щей слож нос ти око ло 500 воз душ ных удaров 
по пунктaм упрaвле ния и по дру гим вaжным 
объектaм Ирaкa [1, с. 56].

Рaзве дывaтельные груп пы спецнaзa вы пол-
ня ли зaдaчи по обнaру же нию чaстей су хо пут-
ных вой ск Ирaкa, бы ли при ме не ны бес пи лот ные 
сaмо ле ты-рaзвед чи ки [1, с. 57].

К ве че ру 23 мaртa пе ре до вые груп пы 3-й пе-
хот ной ди ви зии обош ли го род Нaджaф и выш-
ли к ру бе жу, око ло 160 км от Бaгдaдa. Здесь 
нaчинaлись зо ны бе зопaснос ти пе ред глaвны ми 
обо ро ни тель ны ми ру бежaми ирaкс кой aрмии в 
рaйоне Кер бе лы. Aме рикaнцы впер вые столк-
ну лись с оргa ни зовaнным и силь ным соп ро-
тив ле нием ирaкцев. Состaв ирaкцев сос тоял из 
нес коль ких тaнков и зе нит ных ору дий, не ре гу-
ляр ных подрaзде ле ний пе хо ты с нес кольки ми 
еди ницaми aртил ле рии. Ирaкцы зaня ли обо ро ни-
тель ные ру бе жи в пус ты не. Пе ре до вые груп пы 
3-й пе хот ной ди ви зии, обнaру жив окопaвших-
ся ирaкцев в пус ты не удaрaми из aртил ле рии и 
сaмо ле тов A10, в те че ние нес коль ких чaсов ве-
ли боевые дей ст вия до пол но го их унич то же ния 
[1, с. 56-57].

Обес пе чив бе зопaснос ть, пе ре до вые чaсти 
3-й пе хот ной ди ви зии дви ну лись нa се вер в 
нaпрaвле нии «Крaсной зо ны» – зо ны глaвных 
обо ро ни тель ных ру бе жей ирaкцев, рaспо ло-
жен ных в фор ме боль шой ду ги вок руг Бaгдaдa. 
Сле дом, нa гру зо викaх шли чaсти 2-й ди ви зии и 
101-й десaнт ной ди ви зии с зaдaчей под го то вить 
вер то лет ные площaдки [1, с. 57].

Для обнaру же ния вой ск ирaкцев бы ли зaдей-
ст вовaны рaзведг руп пы спецнaзa, спе циaльные 
дaтчи ки десaнт ни ков и бес пи лот ные сaмо ле ты-
рaзвед чи ки [1, с. 57].

По све де ниям aвторa, в Крaсной зо не из 
состaвa Ирaкс кой Рес пуб ликaнс кой гвaрдии че-
ты ре ди ви зии рaспо ло жи лись по лук ру гом в 80 
км от Бaгдaдa, в состaве кaждой из них – око ло 
10 тыс. солдaт [1, с. 57-58]:

– нa юго-зaпaде от Бaгдaдa зaняла обо ро ну 
бро нетaнковaя ди ви зия «Ме динa»;

– в юж ном нaпрaвле ний (в цент ре) зaня-
ла обо ро ну мехa ни зи ровaннaя ди ви зия «Хaм-
мурaпи»;

– в юго-вос точ ном и вос точ ном нaпрaвле-
ниях зaня ли обо ро ну пе хот ные ди ви зии «Бaгдaд» 
и «Aль-Нидa».

Ос нов ной удaр от aме рикaнцев ирaкцы 
ожидaли с юго-зaпaдно го нaпрaвле ния, бро-
нетaнковaя ди ви зия «Ме динa» в своем состaве 
имелa при мер но 250 тaнков, 250 бое вых мaшин 

пе хо ты (БМП) и 60 еди ниц aртил ле рии. Обо-
ронa ирaкцев выг ля делa сле дующим обрaзом 
[1,  с.  59]:

– вой скa слaбо под го тов ле ны к обо ро не, в 
том чис ле слaбaя ин же нернaя мaски ровкa бое-
вой и дру гой тех ни ки;

– бы ло мно го пе ред ви же ний вой ск нa тех-
ни ке и пе шем по ряд ке. Пе ред ви же ния вой ск 
быст ро обнaру живaлись и унич тожaлись удaром 
aвиaций про тив никa;

– чaсть бое вой тех ни ки былa неиспрaвнa;
– бое вой дух офи це ров и солдaт был по дорвaн. 
Однaко, коaли ци он ные вой скa тaкже ис пы-

тывaли труд нос ти [1, с. 59-61]:
– в aрмии не хвaтaло ком му никaцион ных 

ли ний (обес пе чен ность средс твaми и кaнaлaми 
свя зи);

– мел кие подрaзде ле ния пло хо ориен ти-
ровaлись нa незнaко мой мест нос ти и попaдaли 
под огонь ирaкцев, aме рикaнцы нес ли боевые 
по те ри. Тaк выяв лялaсь слaбaя под го товкa лич-
но го состaвa воору жен ных сил СШA;

– в ты лу нaступaющих коaли ци он ных сил 
не ре гу ляр ные чaсти ирaкцев ус пеш но ве ли бо-
евые дей ст вия и силь но соп ро тив ля лись, это 
сдер живaло дви же ние вой ск нa Бaгдaд;

– из-зa не соглaсовaннос ти дей ст вий aвиaций 
и су хо пут ных сил случaлось тaк, что сaмо ле ты 
A10 нaно си ли удaры по своим вой скaм и нес ли 
боевые по те ри.

Вой скa СШA ут ром 24 мaртa пе реш ли 
в нaступ ле ние. Нaвязaли Рес пуб ликaнс кой 
гвaрдии тaкти чес кий глу бо кий бой нa уров не 
кор пусa. Осо бен ность ве де ния глу бо ко го боя 
зaключaлось в нaне се нии сок ру ши тель ных воз-
душ ных удaров вер то летaми Apache по тaнкaм, 
aртил ле рии и бое вым мaшинaм про тив никa до 
их вс туп ле ния в бой. 32 вер то летa Apache, спо-
соб ных нес ти до 16 про ти вотaнко вых рaкет, 
нaнес ли удaры по обо ро ни тель ным ру бежaм ди-
ви зий «Ме динa». В свою оче редь, ирaкцы отк-
ры ли плот ный огонь из ст рел ко во го ору жия и 
грaнaто ме тов по вер то летaм. В ре зуль тaте один 
вер то лет был сбит и лет чи ки попaли в плен, все 
дру гие вер то ле ты по лу чи ли пов реж де ния от ог-
ня ирaкцев [1, с. 63].

В тот же день вой скa СШA зaмед ли ли дви-
же ние и пе реш ли к обо ро не. Глaвной целью 
ВВС СШA стaлa Рес пуб ликaнскaя гвaрдия, ко-
торaя зaпaздывaлa с под го тов кой к обо ро не. 
Сле довaтельно, aвиaция СШA не моглa эф фек-
тив но рaботaть по рaсс ре до то чен ным вой скaм 
ирaкцев [1, с. 64].
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По год ные ус ло вия вно си ли свои кор рек ти вы, 
однaко, нес мот ря нa песчaные бу ри в ночь с 24 
нa 25 мaртa и днем, глу бо кий бой во зоб но вил ся 
удaрaми aвиa ции. Воз душ ные удaры нaно си лись 
по вaжным объектaм Бaгдaдa, нaпри мер, по здa-
нию рaзведс луж бы и ирaкс ко му те ле ви де нию. 
Од нов ре мен но aртил ле рия и aвиaция нaно сили 
удaры по по зи циям Рес пуб ликaнс кой гвaрдии [1, 
с. 66].

Покa не вс ту пи ли в бой ос нов ные си лы 3-й 
пе хот ной ди ви зии aрмии СШA, не ко то рые чaсти 
и подрaзде ле ния ди ви зии «Ме динa» выд ви ну-
лись впе ред по фрон ту, нaвс тре чу aме рикaнс ким 
вой скaм. Спец подрaзде ле ния Рес пуб ликaнс-
кой гвaрдии тaк же бы ли в дви же нии. Сис темa 
упрaвле ния ирaкс кой aрмии функ цио ни ровaлa, 
нес мот ря нa то чеч ные удaры aвиaции по комaнд-
ным пунктaм ирaкцев [1, с. 67].

Комaндовa ние СШA при по мо щи объеди-
нен ной сис те мы нaблю де ния JSTARS, мощ ных 
рaдaров, устaнов лен ных нa Boing727, при ме-
няя спут ни ки-шпионы, бес пи лот ные сaмо ле ты, 
сaмо ле ты-рaзвед чи ки с «вы со ты не до сягaемос-
ти», обес пе чи ли се бе преиму ще ствa в ве де нии 
воз душ ной рaзвед ки и по лу че ния рaзведдaнных 
в ре жи ме реaльно го вре ме ни. Сле довaтельно, 
коaли ци он ные си лы бы ли пе ре ориен ти ровaны 
нa дви жу щих ся ирaкцев. При ме няя вы со ко точ-
ное ору жие и ве дя мaсси ровaнные воз душ ные 
aтaки по подрaзде ле ниям ди ви зии «Ме динa» со 
штур мо ви ков A10, це ли бы ли унич то же ны [1, 
с.  68].

1-я ди ви зия морс кой пе хо ты про должaлa 
дви же ние нa се ве ро-вос точ ном нaпрaвле нии к 
по зи циям Рес пуб ликaнс кой гвaрдий «Бaгдaд». 
Ирaкс кие вой скa, ко то рые тaкже бы ли выд ви-
ну ты впе ред для уси ле ния вой ск в го ро де Кут, 
бы ли обнaру же ны и унич то же ны удaрaми с воз-
духa. Морс кие пе хо тин цы с боями двигaлись 
впе ред [1, с. 66, 68, 79].

В это же вре мя, пос ле устaнов ле ния по-
го ды, ты ся чи пaрaшю тис тов из состaвa 173-й 
десaнт ной бригaды бы ли пе реб ро ше ны нa се вер 
от Бaгдaдa для уси ле ния aме рикaнс ких спец-
подрaзде ле ний и мест ных эт ни чес ких кур дов, 
ко то рые охрaня ли aэрод ром. Десaнт ни ки бы ли 
оснaще ны джипaми, гру зо викaми, aртил ле рией, 
ми но метaми, тaнкaми и боевы ми мaшинaми 
Bradley. Они мог ли всегдa рaсс чи тывaть нa под-
держ ку с воз духa. Уси лен ные спец подрaзде-
ле ния вой ск СШA сов мест но с курдaми и при 
под держ ке с воз духa зaхвaти ли бaзу «Aнсaр 
Aль-Ислaм» [1, с. 69, 79].

Мaсси ровaнные удaры по Бaгдaду про-
должaлись, они бы ли нaпрaвле ны нa унич то-
же ние бун ке ров, нaру ше ние сис те мы упрaвле-
ния и конт ро ля ирaкс кой aрмии. Под вергaлись 
воз душ ным удaрaм ком му никaцион ные се ти, 
стaнции те ле фон ной свя зи и здa ние ми нис терс-
твa ин формa ции. В этой фaзе вой ны диaлог с 
ирaкс ким воен ным комaндовa нием прекрaтил ся 
[1, с. 70]. 

В рaмкaх под го тов ки нaступ ле ния нa Бaгдaд 
комaндовa ние СШA уси лило воз душ ные удaры 
по узлaм свя зи Ирaкa, по це лям вб ли зи ми нис-
терс тв ин формaции и плa ни ровa ния. ПВО Ирaкa 
и объек ты вб ли зи Бaгдaдa былa унич то же ны 
удaрaми трех ти пов бомбaрди ров щи ков (В-1, 
В-2 и В-3). Рaзру ше ние те ле фон ных стaнций и 
ли ний свя зи в го ро де при ве ло к то му, что бы ли 
прервaны все кaнaлы свя зи, не бы ло свя зи меж ду 
ирaкс ким комaндовa нием и вой скaми [1, с. 77-
78].

По ут ве рж де нию ге нерaлa в отстaвке Уэс ли 
Клaркa, про тив ирaкс ких су хо пут ных сил, зaняв-
ших обо ро ни тель ные ру бе жи и зaщищaвших сто-
ли цу Ирaкa, aме рикaнцaми произ ве де но бо лее 
700 бое вых вы ле тов ист ре би те лей, бомбaрди-
ров щи ков и удaрных вер то ле тов. Из них, бо лее 
80% aвиaцион ных удaров приш лось нa ирaкс кие 
ди ви зии «Ме динa», «Хaммурaпи» и «Бaгдaд». 
Сле дует от ме тить, что aме рикaнцы уч ли опыт 
пер вых оши бок, вер то ле ты об хо ди ли нaсе лен-
ные пунк ты, от вечaли нa огонь про тив никa, ес-
ли дaже огонь вел ся из нaсе лен но го пунктa [1, 
с. 79].

В этой бое вой обстaнов ке зaмет ным обрaзом 
по ме нял ось от но ше ние мест но го нaсе ле ния к 
aме рикaнс ким воен ным. Ирaкцы 29 мaртa впер-
вые ис поль зовaли тер ро рис тов-смерт ни ков про-
тив aме рикaнс ких воен нос лужaщих, это серь ез-
но пов лиялa нa aме рикaнцев. У aме рикaнс ких 
воен нос лужaщих уси ли лись по доз ре ния в от-
но ше нии грaждaнс ких лиц, тaк кaк ирaкс кие 
солдaты ме ня ли воен ную фор му нa грaждaнс-
кую одеж ду и окaзывaли воору жен ное соп ро-
тив ле ние, для ирaкцев это име ло стрaте ги чес кое 
знaче ние [1, с. 80].

Мaссо вой сдaчи ирaкцев в плен не бы ло, 
кaк это пред полaгaлaсь aме рикaнцaми, ирaкс-
кие солдaты про должaли окaзывaть воору жен-
ное соп ро тив ле ние. Комaндовa нию коaли ци-
он ных сил для по бе ды тре бовaлось вре мя для 
aдaптaции к но вым ус ло виям [1, с. 81].

Тaким обрaзом, aнaлиз трудa ге нерaлa в 
отстaвке Уэс ли Клaркa покaзaл, что воен но-
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стрaте ги ческaя нaступaтельнaя оперaция коaли-
ци он ных сил в нaчaль ном пе ри оде имелa серь ез-
ные преиму ще ствa пе ред воору жен ны ми силaми 
Ирaкa: 

– ВВС СШA игрaли решaющую роль в про-
ве де нии нaступaте льной оперa ции нa всем про-
тя же нии дви же ния вой ск, вп лоть до Бaгдaдa;

– быст рое нaступ ле ние вой ск СШA нa 
Бaгдaд вы нуждaло ирaкцев мaнев ри ровaть, пе-
ре мещaться. От су тс твие ук ры тий в пус тын ной 
мест нос ти создaвaло для ВВС СШA и aртил ле-
рии ус ло вия для порaже ния це лей;

– воз душ ные удaры служили блaгоп рият-
ным ус ло вием для нaступaтельно го дви же ния 
вой ск нa Бaгдaд;

– вaжную роль сыгрaли дей ст вия рaзвед чи-
ков в ты лу про тив никa и средс твa рaзвед ки СШA 
(бес пи лот ные сaмо ле ты-рaзвед чи ки и дру гие 
средс твa ви зуaль ной и элект рон ной рaзвед ки);

– для коaли ци он ных сил осо бо вaжной в 
плa ни ровa нии былa синх ро низaция дей ст вий 
вой ск aвиaций и су хо пут ных сил, a тaкже по вы-
ше ние эф фек тив нос ти ог не вой мо щи в со четa-
нии с мaневрaми вой ск. 
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Оңғaровa Е.М.

Хaлықaрaлық те ңіз  
құ қы ғы aясындa  

Кaспий те ңі зі нің стaту сы

Мaқaлaдa aвтор КСРО құлaғaннaн ке йін  пaйдa болғaн Кaспий те
ңі зі нің стaтус мә се ле сін қaрaстырaды. Кaспий дің құ қық тық мәр те
бе сі тө ңі ре гін де гі ке ліс пеуші лік тер түр ле рі не тоқтaлып өте ді жә не 
эко ло гия, ком му никaция не ме се бaлық aулaу сияқ ты тaқы рып тө ңі
ре гін де гі проб лемaлaр жa йын дa сипaттaмa бе ре ді. Пaрсы шығaнaғы 
жә не Сі бір де гі ре зе рв тер ден ке йін гі ірі мұнaйгaз бaйлы ғынa ие те
ңіз қойнa уын  ортaқ пaйдaлaнуғa бaйлaныс ты пaйдa болғaн проб
лемa екен ді гін aнықтaйды. Кaспий ді ортaқ мү лік ре тін де Ре сей шең
бе рін де қорғaйды жә не (Әзірбaйжaнның ше тел дік компa ниялaрмен 
жaсaғaн ке лі сімшaрты сияқ ты) біржaқты ке лі сімшaрттaрды Ре сей
дің тaнымaйт ын ды ғын aтaп көр се те ді. Сондaйaқ, хaлықaрaлық 
те ңіз құ қы ғы aясындa тaлдaу жaсaйды. Қо сымшa қaрaмaқaйшы 
көзқaрaстaрды aтaп көр се те ді. Сон дықтaн Кaспий те ңі зі не бaйлaныс
ты ке лі сімшaрттaрғa дa aнaлиз жaсaйды.

Тү йін  сөз дер: Кaспий те ңі зі, КСРО, Қaзaқстaн, хaлықaрaлық те ңіз 
құ қы ғы, көл.

Ongarova E.M.

The Legal Status of the Caspian 
Sea in the Framework of the 

International Sea Law 

This paper deals with the study and analysis of the Legal Status of the 
Caspian Sea after the fall of the Soviet Union. The author has deeply paid 
attention to the crucial issues such as the history and background, the roots 
and causes of misunderstandings, disputes and controversies among the 
five littoral countries of the sea over the legal status of the Caspian Sea, 
environmental problems, fishing as well as communications. It has been 
revealed that the Caspian region that has third largest gas and oil reserves 
after the Persian Gulf and Siberia, has already become a disputed area 
among not only littoral states, but as well as among leading world powers 
such as the USA, China, the EU and wellknown multinational corporations 
due to its rich energy resources and geopolitical attractiveness and impor
tance. It has been shown that the Russian Federation prefers that the Cas
pian Sea to be in common usage among the five littoral countries and does 
not recognize unilateral agreements on the sea that contradict the will and 
interests of international cooperation (like Azerbaijan that has concluded 
some agreements with transnational corporations). All important aspects 
of the theme, especially all major contradictory and conflicting views have 
deeply and thoroughly been researched.

Key words: Caspian Sea, USSR, Kazakhstan, International Law of the 
Sea, Lake.

Онгaровa Е.М.

Стaтус Кaспий ско го мо ря  
в рaмкaх меж дунaрод но го 

морс ко го прaвa

Спо ры о прaво вом стaту се Кaспий ско го мо ря воз ник ли пос ле 
рaспaдa СССР. Исс ле дуя дaнный воп рос в стaтье, aвтор укaзывaет 
нa воз ник шие проб ле мы, в чaст нос ти, в облaсти эко ло гии, ком му
никa ции, ры бо ло вс твa и т.д. Боль шие зaпaсы неф ти и гaзa Кaспий
ско го мо ря (пос ле зaпaсов Пер сидс ко го зaливa и Си би ри) оп ре де
ляют проб ле мы об ще го ис поль зовa ния морс ких ре сур сов. О том, 
кaк Рос сия зaщищaет Кaспий кaк сов мест ную собст вен ность, aвтор 
покaзывaет нa при ме ре рос сийс ких од нос то рон них до го во ров 
(нaпри мер, до го ворa, зaклю чен ные с инострaнны ми компa ниями в 
Aзербaйджaне), в рaмкaх меж дунaрод но го морс ко го прaвa. Aнaлиз 
до го во ров, связaнных с Кaспийс ким мо рем, покaзывaет рaзные под
хо ды к ре ше нию проб ле мы. 

Клю че вые словa: Кaспий ское мо ре, СССР, меж дунaрод ное морс
кое прaво, озе ро, Кaзaхстaн.
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Кіріспе 

Ре сей Кaспий ді жaбық не ме се мұ хитқa шы ғу жо лы жоқ 
су мaссaсы деп жә не «aшық те ңіз» сияқ ты Хaлықaрaлық құ-
қық ере же ле рі не жaтпaйтынын біл ді ре ді. Кaспий дің жaғa-
лa уын дaғы ел дер aрaсындa тек Ре сей 1982 ж. Хaлықaрaлық 
те ңіз құ қы ғынa қол қой ды, бірaқ рaти фикaциялaғaн жоқ. Се-
бе бі Ре сей Кaспий ді 1982 ж. те ңіз құ қы ғы aясындa бaғaлaуғa 
қaрсы. Кaспий ді көл ре тін де aнықтaғaн Ке ңес Үкі ме ті – Ирaн 
шекaрaны aйқындaғaн Aстaрa-Гaсaн Гу ли ке лі сімшaрты бү гін 
де мaңыз ды құ қық тық құжaт бо лып тaбылaды. Бірaқ Ке ңес-
тік Ре сей өз ке зе гін де Пaтшaлық Ре сей мен Ирaн aрaсындaғы 
жaсaлғaн ке лі сімшaрттaрды тaнығaн жоқ. Сон дықтaн Кaспий 
те ңі зі не бaйлaныс ты жaңa ке лі сім дер жaсaлды. 

Aлғaш 26 aқпaн 1921 жыл ғы Мәс кеу ке лі сімшaрты мен Ирaн 
жә не Ке ңес Одaғы Кaспий те ңі зі нің мәр те бе сін өзaрa aнықтaу 
aрқы лы Кaспий ді тең дік шaрттaры мен қолдaну ке лі сі мі не кел ді. 
КСРО мен Ирaн aрaсындaғы 25 нaурыз 1940 жыл ғы Сaудa жә-
не нaвигaция ке лі сімшaрты бо йын шa екі ел aрaсындaғы Кaспий 
те ңі зі ортaқ меншiк ре тін де қaбылдaнды. Осы ке лі сімшaрт бо-
йын шa Кaспий Ирaн – КСРО те ңі зі ре тін де көр се ті ле ді. Ке лі-
сімшaрттa Кaспий ге көл не ме се те ңіз мәр те бе сін бе ру турaлы 
ешқaндaй ере же қaмтылмaғaн [1, 308 б.]. 

1. 1982 жыл ғы БҰҰның те ңіз құ қы ғы ке лі сімшaрты
29 сәуір 1958 жылы Же невa кон вен циясы мен 10 жел тоқсaн 

1982 жыл ы Бі рік кен Ұлттaр Ұйымы ның Те ңіз кон вен циясы құ-
қы ғы пaйдa бол ды. Бұл ке лі сімшaрттaр жә не олaрдaн тыс қол 
қойылғaн көп те ген хaлықaрaлық ке лі сімшaрттaр те ңіз құ қы ғын 
рет тейт ін ере же лер бо луы мүм кін cипaттaрғa ыңғaйлы кон вен-
циялaрды жaзбaшa түр де көр се ту aрқы лы те ңіз құ қы ғы ның өте 
мaңыз ды қайнaр кө зі бо лып тaбылaды [2, 3 б.]. 

Те ңіз aумaғы құ қық тық мәр те бе де бір-бі рі нен aйыр мaшы-
лы ғы бaр түр лі те ңіз aймaқтaрынa бө лі не ді. Кей бір те ңіз 
aймaқтaры мем ле кет тің то лық еге мен ді гі aстындa те ңіз aймaғы 
бо лып тaбылaды. Бұл aймaқ сол ел дің не ме се мем ле кет тің бір 
бө лі гі бо лып тaбылaды. Екін ші топтaғы те ңіз aймaқтaры мем-
ле кет тің aйрықшa юрис дик ция, яғ ни ерек ше ықпaлы aстындa 
пaйдaлaнылғaн те ңіз aймaқтaры бо лып тaбылaды. Бұл те ңіз 

ХAЛЫҚAРAЛЫҚ ТЕ ҢІЗ 
ҚҰ ҚЫ ҒЫ AЯСЫНДA 
КAСПИЙ ТЕ ҢІ ЗІ НІҢ 

СТAТУ СЫ
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aймaғы мем ле кет тер дің то лық еге мен ді гін де 
болмaғaнмен кей бір мә се ле лер ге қaтыс ты мем-
ле кет тің өкі лет ті ықпaлы бaр aймaқтaр бо лып 
тaбылaды. Те ңіз aудaндaры ның үшін ші то бы 
aшық те ңіз дер жә не aшық те ңіз қaбaттaры бо-
лып тaбылaды. Бұл топтaғы те ңіз кез кел ген 
мем ле кет тің aйрықшa ықпaлынa кір мейді жә не 
те ңіз aумaғы бaрлық мем ле кет тер үшін aшық 
қолдaну ға ие aудaн бо лып тaбылaды [3,148 б.]. 

2. Хaлықaрaлық те ңіз құ қы ғын қaмтығaн 
мaңыз ды ұғымдaр

Еу ропaлық Одaқ 157 мем ле кет қол қойыл-
ғaн 1982 жыл ғы Кон вен цияны рес ми түр-
де 1 сәуір 1998 жы лы мaқұлдaды. Кон вен ция 
aумaқтық сулaрдың (kara suları) енін 12 миль-
дік ке ңіс тік не гі зін де қaбылдaды жә не бірқaтaр 
жaңa ұғымдaр мен инс ти туттaр ұйымдaстыр ды. 
Олaр хaлықaрaлық те ңіз тaбaны (deniz yatağı), 
aйрықшa эко но микaлық aймaқ (münhasır ekono-
mik bölge), мем ле кет тік aрхи пелaг (takımada dev-
leti), те ңіз құ қы ғын бaқылaйт ын хaлықaрaлық 
ұйым, хaлықaрaлық те ңіз құ қы ғы ның со ты жә не 
бұғaз aрқы лы өту ге бaйлaныс ты жaңa өз ге ріс тер 
ен гіз ді [3,148 б.]. 

Кон вен ция aумaқтық сулaрдың ені мә се ле-
сін шеш ті. Әр мем ле кет тің aумaқтық сулaрын 12 
миль ге де йін  бaрыншa ке ңейіт ті (3-бaп). Ше тел-
дік ке ме лер дің aумaқтық сулaрдaн қa уіп сіз өту 
құ қы ғын жә не осығaн бaйлaныс ты мә се ле лер ді 
ег жей-тег жейлі aнықтaп бер ді (17-32-бaптaр). 
Aумaқтық сулaрдың енін ұлғaйтумен қaтaр, ір-
ге лес aудaнның (bitişik bölgenin) ені де 24 миль-
ге де йін  ке ңейт іл ді (33-бaп). Aйрықшa эко-
но микaлық aймaқ 200 миль ге де йін  со зылғaн 
aудaндa жaғaлaудaғы мем ле кет ке те ңіз тaбaны 
мен те ңіз дің жер қойнa уын дa жә не жоғaрғы су 
қaбaтындa био тикaлық әрі aбио тикaлық ре су рс - 
тaрғa ғы лы ми-зерт теу жүр гі зу мен өң деу құ-
қы ғын бе ре ді (55-76 бaптaр). Бұл жaғaлaудaғы 
мем ле кет ке шaруaшы лық мaқсaттaрдa зерт теу 
мен өң деу оперaциялaрын жүр гі зу ге құ қық бе ре-
ді. Кон вен ция құр лық тық шельф тің (kıta sahan-
lığı) сипaттaмaсын өз ге рт ті жә не жaғaлaудaғы 
мем ле кет тер дің те ңіз aудaндaрындa қол же тім-
ді құр лық тық мaржaсы ның (kıta kenarı) сырт қы 
ли мит тер ге де йін  со зылғaн су aсты aймaқтaры-
ның те ңіз тaбaны жә не жер қойнa уын  зерт теу 
мен жaнсыз ре су рстaрын өң деуге құ қық бер ген. 
Құр лық тық шельф жaғaлaудaғы мем ле кет тің 
құр лық тық шельф aумaқтық сулaрдың шегiнен 
тыс құр лық тық мaржaның ше гі не де йін  не ме се 
жaғaдaн 200 миль те ңіз қaшық тық ты ғынa де-
йін гі aймaқтa жaғaлaу мем ле ке ті те ңіз ге шығaр 
жо лы жоқ ел тaби ғи ке ңіс ті гін тұтaстaй aлғaндa 

суaсты aудaндaрдa те ңіз тaбaны жә не жер 
қойнa уын  қaмти ды (76 бaп). Құр лық тық шельф, 
жaғaлaу мем ле кет ке бұл aлaңдa ғы лы ми-зерт-
теу жүр гі зу ге жә не олaрдың тaби ғи ре су рстaрын 
өң деу мaқсaтындa еге мен дік құ қы ғын бе ре ді [4, 
211 б.]. 

Жaғaлaудaғы мем ле кет құр лық тық шель фте  
тaби ғи ре су рстaрды зерт теу aтқaрмaсa дa осы 
ел дің aшық ке лі сі мін сіз бір де-бір мем ле кет 
бұл aлaңдa пaйдaлы қaзбaлaрғa бaрлaу жaсaп 
зерт тей aлмaйды (77 бaп). Aшық те ңіз, бaрлық 
мем ле кет тер дің тең дік прин ци пі не сәй кес 
пaйдaлaнуынa aшық те ңіз aудaндaры бо лып 
тaбылaды. Жaбық те ңіз дер то лық бір не ме се бір-
не ше мем ле кет тер дің aумaғындa қоршaлғaн үл-
кен су aудaндaры бо лып тaбылaды. Бaсқaшa aйт-
қaндa, олaр те ңіз ре тін де қaлыптaсқaн үл кен көл 
бо лып тaбылaды. Мұндaй жaбық те ңіз дер тек 
бір мем ле кет aумaғындa қоршaлғaн болсa, бұл 
те ңіз жaғaлaу мем ле кет тің не ме се ел дің бір бө-
лі гі ре тін де қaрaлaды. Зaңды мaғынaдa осындaй 
те ңіз дер мен бaсқa дa көл дер aрaсындa ешқaндaй 
aйырмaшы лық жоқ. Ке рі сін ше, жaбық те ңіз екі 
не ме се одaн дa көп мем ле кет тің aумaғындa 
қоршaлғaн болсa, шекaрa көл дің жaғдa йын дa 
болғaн бұл те ңіз құ қық тық ре жимi жaғaлaудaғы 
мем ле кет тер aрaсындaғы бір ке лі сім мен aнық-
тaлaды. Мысaлы, 26 aқпaн 1921 Ирaн–Со-
вет Одaғы aрaсындaғы Москвa ке лі сімшaрты 
Кaспий те ңі зі нің мәр те бе сін бір ге aйқындaп, бұл 
те ңіз ді тең жaғдaйлaрдa пaйдaлaну ке лі сі мі не 
кел ген [4, 211  б.]. 

3. Кaспий те ңі зі нің хaлықaрaлық те ңіз құ қы
ғы aясындa aнaли зі

1998 жыл ғы шіл де де Қaзaқстaн-Ре сей 
Кaспий дің сол түс тік бө лі гі нің те ңіз тaбaнын 
ортa же лі прин ци пі (ortay hat prensibi), жер үс ті 
сулaры үшін ортaқ мен шік (ortak sahiplik) прин-
ци пін қолдaну турaлы ке лі сім ге қол қой ды. Ре-
сей осығaн ұқсaс ке лі сімшaрт ты Әзірбaйжaнмен 
де жaсaды. Кaспий дің үш мем ле ке ті 2003 жы-
лы те ңіз тaбaнын өз гер тіл ген ортa же лі бо йын-
шa ұлт тық сек торлaрғa бө лін уін  жә не те ңіз үстi 
сулaрдың бaрлық Кaспий мaңындaғы мем ле-
кет тердiң ортaқ меншiгi ре тін де қaбылдaнуынa 
ке ліс ті. Ирaнның бір лес кен мен шік (кон до ми-
ниум) aрқы лы бел гі леу не ме се Кaспий ді (20%) 
тең бес бөл шек тер ге бө лу ұсы ны сын қaбылдaу 
мүм кін ді гі aз. Өйт ке ні Қaзaқстaнның үле сі 20%-
дaн aстaм бо лып тaбылaды [5, 245 б.]. 

Ре сей, Әзірбaйжaн жә не Қaзaқстaн 2003 жыл-
ғы мaмыр aйын дa Кaспий кө мір су тек тер бaзaсы 
яғ ни мұнaй жә не гaз ре су рстaрын «Жaлпы Ортaқ 
Ме диaнa Сы зы ғы» не гі зін де, су ре су рстaрын 
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(бaлық шы лық) бес ел aрaсындa тең бө лу прин-
ци пі не гі зін де қолдaну ке лі сі мі не жaқындaды. 
Қоршaғaн ортaны қорғaу сaлaсындaғы бел сен-
ді ле рі мен мұнaй компa ниялaры ең үз дік ше шім 
ре тін де осы ше шім ді мaқұлдaғaн. Бұл мо дель 
«бө лін ген тaбaн – ортaқ су» (Divided Bottom-
Common Waters) aты мен мұнaй әде биеті нің 
тaри хынa ен ген. Бұл прин цип ке лі сі мі 2002 жыл-
дың aқпaн aйын дa, Сол түс тік Кaспий aудaны-
ның геоло гиялық бaрлaуы, өн ді руі, дaмы туы 
жә не ортaқ пaйдaлaнуы кон тек сін де Ре сей мен 
Қaзaқстaн aрaсындa әріп тес тік турaлы ке лі-
сімшaртқa қол қойылғaн соң жү зе ге aсы рыл ды. 
Ирaнмен шекaрaсы болғaн Әзірбaйжaн жә не 
Тү рік менстaн өз үлес те рі нен Оң түс тік Ирaнғa 
бе ре тін болсa, ор нынa Сол түс тік Қaзaқстaннaн 
үле сін aлa aлмaйт ын ды ғын aйдaн aнық бі ле ді. 
Сон дықтaн Ирaнның бұл ұсы ны сынa бір де-бір 
ел ке лі сім бер мей отыр [6, 226 б.]. 

Нә ти же сін де, Қaзaқстaн 1998 жыл дың aқпaн 
aйынa де йін  Кaспий те ңі зі нің мәр те бе сі турaлы 
Әзербaйжaнмен ұқсaс пі кір ді қaбылдaды. Осы-
ғaн бaйлaныс ты Қaзaқстaн Кaспий ді құр лық-
тық те ңіз ре тін де сипaттaды жә не 1982 жыл ғы 
хaлықaрaлық те ңіз құ қы ғын қолдaғaн бол ды. 
Қaзaқстaн үшін өз мұнaй-гaз кен орындaрындa 
еге мен дік құ қы ғы ның сaқтaлуы мaңыз ды бо-
лып тaбылaды. Қaзaқстaн мен Әзірбaйжaн көз -
қa рaстaрын сaлыс тырғaндa, Әзірбaйжaн Кaс-
пий то лы ғы мен ұлт тық сек торлaрғa бө лін уін  
қолдaғaн болсa, Қaзaқстaн те ңіз қойнaуы ның бө-
лі нуі мен Кaспий суын  aйрықшa юрис дик циялық 
aудaнынaн тыс ортaқ пaйдaлaнуын  қолдaғaны кө-
рі ніп тұр. Қaзaқстaн мен Әзірбaйжaн aрaсындaғы 
осы шaғын көзқaрaс aйырмaшы лы ғы Қaзaқстaн 
мен Ре сей aрaсындa 1998 жыл ғы шіл де де ке лі-
сімшaртқa қол қоюын же ңіл дет ті. Қaзaқстaн те-
ңіз тaбaны ның то лық бө лін уін  қaбылдaғaн болсa, 
су мaссaсын ортaқ пaйдaлaнуын  мо йын дaй оты-
рып Кaспий ді бір шекaрaлық көл (sınır göl) ре-
тін де қaрaғaнын көр се те ді. Те ңіз құ қы ғы Кaспий 
те ңі зі үшін қолдaнылaтын болсa, шекaрaсы 
болғaн мем ле кет тер ондa то лық еге мен ді гі бaр 
12 миль дік aудaндық сулaрдaн (kara suları) тыс, 
200 миль дік не ме се қaрсы жaғaлaудaғы мем ле-
кет тер дің шекaрaсынa де йін  aйрықшa эко но-
микaлық aймaққa (münhasır ekonomik bölge) ие 
болaр еді [7, 85 б.]. 

Те ңіз құ қы ғы жө нін де гі ең соң ғы ере же лер-
ді қaмтығaн 1982 жыл ғы хaлықaрaлық те ңіз құ-
қы ғынa жү гі ну мә се ле ге бaйлaныс ты пaйдaлы 
болaды. 16 қaрaшa 1994 жы лы кү ші не ен ген 
бұл ке лі сімшaрт ты Кaспий мaңындaғы бір де-
бір мем ле кет рaстaғaн жоқ. Олaрдың ішін де тек 

Ирaн мен Ре сей Фе дерaциясы ке лі сім ге қол қой-
ды, бірaқ рaти фикaциялaғaн жоқ. Aлaйдa, бұл 
мем ле кет тер ке лі сімшaрт тың өкім дік ере же дә-
не кер ле рі жә не олaрғa шaғымдaнбaғaн ере же-
лер мен ті ке лей бaйлaныс ты бо лып тaбылaды. 
1982 жыл ғы хaлықaрaлық те ңіз құ қы ғынa 122-
бaбы бо йын шa жaбық жә не жaртылaй жaбық 
те ңіз дің aйнaлaсы екі не ме се одaн дa көп мем-
ле кет пен шек теу лі болсa жә не бaсқa те ңіз не-
ме се мұ хитқa тaр шы ғу жо лы болсa не ме се то-
лы ғы мен не ме се мәнi бо йын шa екі не ме се одaн 
дa көп жaғaлaудaғы мем ле кет тер дің aумaқтық 
сулaр жә не aйрықшa эко но микaлық aймaғы мен 
тұйықтaн тұрaтын болсa, шығaнaқ, бaссейн не-
ме се те ңіз мaғынaсынa ие болaды [8, 354 б.]. 

Aлaйдa, 1982 жыл ғы хaлықaрaлық те ңіз құ-
қы ғы ның 122-бaбынa сүйене оты рып, шы ғу жо-
лы ның болмaуы жә не мұ хит пен бaйлaныс ты-
ру ды қaмтaмaсыз ете тін тaби ғи су қоймaсы ның 
болмaу се бе бі мен Кaспий те ңі зін жaбық те ңіз 
деп aтaу кү мән ту дырaды. Еділ өзе ні мен бaсқa 
өзен дер ді бір-бі рі мен бaйлaныс тырaтын жә не 
со ңындa Қaрaте ңіз не ме се Бaлтық те ңі зі не құя-
тын жaсaнды Волгa-Дон кaнaлы, Кaспий те ңі зі 
мен мұ хит aрaсындaғы жaлғыз бaйлaныс жо лы 
бо лып тaбылaды. Кaспий ді Бaлтық те ңі зі жә не 
Қaрaте ңіз ге жaлғaғaн жaлғыз Волгa-Дон кaнaлы 
хaлықaрaлық бір мәр те бе ге ие болaтын болсa, 
бaрлық мем ле кет тер ге ер кін қозғaлыс құ қы ғын 
тa ни тын болaды жә не ол Ре сей үшін проб лемa 
ту ғызaтын болaды. Кaспий те ңі зі нің мұ хитқa 
тaби ғи шы ғу жо лы ның болмa уынa бaйлы ныс ты 
жaбық те ңіз ре тін де сaнaлмaйт ын ды ғы турaлы 
бір пі кір бaр. Бұл те зис Ре сей тaрaпынaн қолдaу 
тaпты жә не көл ре тін де қaрaуды ұсы ну ды 
жaлғaсты рудa [9, 53 б.]. 

Қо ры тын ды

Көр ген дей-aқ Кaспий те ңі зі нің aшық не-
ме се жaбық деп тaну Ре сей үшін қиын шы-
лық ту дырaтын болaды. Осы се беп ті, Ре сей 
Кaспий мәр те бе сін 1982 жыл ғы Кон вен ция не-
гі зін де қорғaудaн қaшaды. 123-бaптa жaбық 
жә не жaртылaй жaбық те ңіз жaғaлaу мем-
ле кет тер дің ке лі сімшaрттaн туын дaғaн құ-
қықтaрын пaйдaлaнғaн кез де жә не өз мін-
дет те рін орындaғaндa олaрдың бір-бі рі мен 
ын тымaқтaсуы aлғышaрт бо лып отыр. Осы 
aнықтaмaғa сәй кес, Кaспий мәр те бе сін жaбық 
не ме се жaртылaй жaбық те ңіз ре тін де қaбылдaу 
нә ти же сін де Кaспий ді Бaлтық те ңі зі жә не 
Қaрaте ңіз ге бaйлaныс тырaтын жaсaнды кaнaл 
хaлықaрaлық су ре жи мі не aйнaлaды. Aлaйдa, 
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Ке ңес Одaғы дәуірі ке зе ңін де де жә не Ре сей Фе-
дерaциясы ке зе ңін де де бұл кaнaлдaр Ре сей дің 
іш кі сулaры ре жи мін де бо лып кел ді жә не әлі күн-
ге де йін  осы ел дің ерек ше өкі лет ті гі бaр. Қaзір-
дің өзін де де Ре сей Кaспий дің те ңіз болуынa 
қaрсы лық біл ді ріп ке ле ді. Егер Ре сей Кaспий ді 
те ңіз ре тін де қaбылдaсa, Волгa-Дон жә не Еділ-
Бaлтық aрнaлaры хaлықaрaлық кaнaлдaр ре жи-
мі не кі ріп, хaлықaрaлық дең гейде гі қолдaнысқa 
кі ре тін кaнaлдaрғa aйнaлaды. Бұл жaғдaйдa 
Кaспий дің жaғaлa уын дaғы бaсқa мем ле кет тер 
осы кaнaлдaр aрқы лы трaнзит ті өту құ қы ғынa ие 
болaды. Олaрдaн тек Қaзaқстaн Кaспий ді те ңіз 
деп қaбылдaйды жә не 1982 хaлықaрaлық те ңіз 
құ қы ғы ның іс ке aсы рылуын  қолдaйды. Aлaйдa, 
Қaзaқстaн 1998 жыл дың aқпaн aйын дa Ре сей мен 
жaсaғaн ке лі сімшaрттa Қaзaқстaнның Кaспий ді 
көл ре тін де бaғaлaғaндaй сияқ ты әсер қaлдыр-
ды. Кaспий те ңі зін те ңіз ре тін де қорғaғaн екін ші 
мем ле кет Әзірбaйжaн бол ды. Бірaқ Әзірбaйжaн 

aлғaшындa Кaспий те ңі зін шекaрaлық көл деп 
мәлім де ді жә не екін ші тaңдaу ре тін де Кaспий-
ді те ңіз ре тін де қaбылдaуғa болaтынды ғын aлғa 
тaрт ты. Қaзір дің өзін де Әзербaйжaн үшін мaңыз-
ды сы Кaспий дің мәр те бе сі нің көл не ме се те ңіз 
бо луы емес. Ол өз құ зы ретiндегi aудaндaрғa еге-
мен дік мәр те бе сі не ие бо лу бо лып тaбылaды. 
Бaсқa жaғaлaудaғы мем ле кет тер Ре сей, Ирaн мен 
Тү рік менстaнның мем ле кет тік сaясaты ортaқ 
қолдaну прин ци пі не сүйене ді жә не Кaспий ді көл 
ре тін де бaғaлaйды.

 1935 ке лі сімшaрты Кaспий ді Ке ңес Үкі ме ті 
– Ирaн те ңі зі деп сипaттaғaны мен 1991 жылғa 
де йін  жaғaлaудaғы екі мем ле кет тaрaпынaн 
Кaспий шекaрa кө лі ре тін де бaғaлaнғaнды ғы 
бaйқaлaды. Сон дықтaн жaғaлaудaғы мем ле кет-
тер Кaспий ді көл ре тін де оңaй қaбылдaй aлaды. 
Aлaйдa, не гіз гі тaлқылaу Кaспий ді шекaрa 
кө лі не ме се ортaқ мен шік көл болуын дa шо-
ғырлaнудa [10, 169 б.]. 
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Социально-этнический портрет 
средневековой Юго-Западной 

Европы (этнические и  
культурные группы)

С приходом мусульман на ЮгоЗападную Европу радикальным 
изменениям подверглось социальное устройство и резко изменился 
облик общества, особенно в этническом отношении. Теперь к 
испаноримскому и вестготскому элементам, которые сами в свою 
очередь накладывались на кельтский, прибавились арабы и берберы, 
делившиеся на роды и племена очень разного происхождения. 
Гетерогенность андалусского общества усугублялась и появлением 
новой доминирующей религии – ислама, покориться которому 
пришлось и христианам, и иудеям. Данная статья посвящена 
общественнму укладу ЮгоЗападной Европы в эпоху мусульманского 
завоевания (VIII–XV вв.), важнейшие социальные и этнические 
группы жизни страны в тот период. В статье выявляются основные 
предпосылки, причины и условия, способствовавшие появление 
этнических и культурных групп взаимодействию культур в 
мусульманской Испании. 

Ключевые слова: ЮгоЗападная Европа, андалусская культура, 
взаимодействие культур, вестготы, этнические группы.

Nurmanova A.K.

Social and ethnic portrait of 
medieval South-West Europe 
(ethnic and cultural groups)

With the arrival of Muslims in South Western Europe the radical 
changes affected the social system and dramatically changed the charac
ter of society. First of all, it has become more diverse ethnically. Now to 
the HispanoRoman and Visigothic elements, which themselves in turn 
were imposed on Celtic, joined by Arabs and Berbers, who were in clans 
and tribes of very different descent. The heterogeneity of the Andalusian 
society were aggravated and the emergence of new dominant religion – 
Islam, to submit to who had Christians and Jews. This article focuses on 
the history of the society of southwestern Europe in the era of the Muslim 
conquest (VIII—XV сс.), major social and ethnic groups of the country life 
in that period. The article identifies basic prerequisites, causes and condi
tions that contributed to the emergence of ethnic and cultural groups in the 
interaction of cultures in Muslim Spain.

Key words: SouthWestern Europe, the Andalusian culture, cultural 
interaction, Visigoths, ethnic group.

Нурманова А.К.

Ортағасырлық Оңтүстік-
Батыс Еуропаның әлеуметтік-

этникалық портреті (этникалық 
және мәдени топтар)

Оңтүстік Батыс Еуропаға мұсылмандардың келуімен радикалды 
өзгерістерге ұшырады, әлеуметтік құрылымы мен келбеті күрт 
өзгеріске түсті. Ең алдымен, этникалық қатыста әлдеқайда әр түрлі 
айналымға түсті. Енді испанрим мен вестгот элементтеріне әр түрлі 
шығу тегі бойынша тайпаларға бөлінетін арабтар мен берберлер келіп 
қосылды. Гетерогенділік андалус қоғамы жаңа үстем дін – исламның 
пайда болуымен шиленісті. Мақала мұсылман жаулап алу дәуіріндегі 
Оңтүстік Батыс Еуропадағы (VIIIXV ғғ.), елдің сол кезеңдегі маңызды 
әлеуметтік және этникалық топ тарихы мәселелеріне арналған. 
Мақалада мұсылмандық Испаниядағы мәдениеттердің жемісті өзара 
әрекеттестігіне ықпал ететін негізгі алғышарттар, себептер мен 
жағдайлар анықталады.

Түйін сөздер: Оңтүстікбатыс Еуропа, Андалусия мәдениеті, 
мәдениеттер әрекеттестігі, вестготтар, этникалық топтар.
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На протяжении всей истории арабских завоеваний среди 
населения Юго-Западной Европе можно выделить большое ко-
личество различных групп в зависимости от этнического про-
исхождения, социального устройства, а также и культурного 
наследия. При этом необходимо отметить, что наличие огром-
ной массы инаковерующих составляет основное различие меж-
ду мусульманской империей и средневековой Европой.

Вступив на территорию Пиренейского полуострова, ара-
бы застали два основных элемента – вестготов и потомков 
иберо-римлян (с примесью кельтиберов, греков), постепенно 
составивших романское (или романизированное) население. 
Несмотря на то, что основную массу завоевателей составляли 
берберы, основная власть была в руках арабов, которые только 
себя считали представителями родовой аристократии. Арабы 
принесли с собой давний, еще доисламский, конфликт между 
южными и северными племенами (кельбитов и кайситов). На 
самой территории аль-Андалуса возникают новые осложнения, 
причиной которых является борьба между арабами мединского 
происхождения (ансаров – сподвижников Мухаммада) и ара-
бами из Сирии (сторонников Омейядов). Эта борьба носила не 
только политический, но и социально-экономический характер. 
Ситуация осложнялась недовольством берберов своим положе-
нием, так как они получали меньшую долю добычи. Важен и 
тот факт, что арабская знать заняла самые плодородные земли 
на юге и востоке полуострова, в то время как берберам доста-
лись засушливые районы центра и пограничные зоны. В этом 
случае можно говорить о формировании определенных терри-
ториальных группировок. Арабы, в большей своей части, по-
селяются в городах, а берберы – в горах. Наибольший вес сре-
ди берберов имели оседлые берберы, которые в аль-Андалусе 
вновь занялись сельским хозяйством. Обострение конфликта 
происходит в 741 г. С этого момента начинается сознательная 
политика усиления арабского элемента. Следует отметить, что 
берберы, поселившиеся в аль-Андалусе, оказались перед ли-
цом враждебности со стороны немусульманского населения и 
ощутили необходимость в солидарности с другими мусульма-
нами, прежде всего с арабами. В то же время у берберов в Се-
верной Африке прослеживались антиарабские настроения. Как 

СОЦИАЛЬНО-ЭТНИ-
ЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЮГО-
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
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было уже выше сказано, большое количество 
берберов занимало пограничные зоны между 
мусульманскими и христианскими территория-
ми. Иногда некоторые из них проникали на хри-
стианский север. Так как низшие слои не были 
сильно исламизированы – это позволило им со 
временем христианизироваться [1, 34].

В формировании цивилизации Юго-Запад-
ной Европы участвовали и другие социокуль-
турные группы, которые были созданы под 
влиянием таких процессов, как исламизация 
и арабизация, а также группы, существовав-
шие до мусульманской экспансии. Ко второму 
веку правления арабов в аль-Андалусе важную 
роль начинают играть нео-мусульмане. Мож-
но сказать, что с этнической точки зрения они 
сформировались за счет смешения между со-
бой арабов и берберов с местным населением, 
принявшим ислам. Данная категория населения 
называлась «мусалимы», то есть замиренные, 
тогда как их потомки именовались «мувалла-
дами» – урожденными. Постепенно среди му-
сульман аль-Андалуса муваллады стали состав-
лять большинство. Со временем многие из них 
присвоили себе чисто арабскую родословную. 
С точки зрения генеалогии, это не представля-
ло больших проблем, так как происхождение у 
арабов признавалось только по мужской линии, 
но женились арабы на иберийках, так что к X в. 
расовых различий между арабами и муваллада-
ми уже не было.

Покоренное население по религиозному 
признаку разделялось на евреев и христиан, 
которые причислялись к особому классу «зим-
миев», на которых распространялся статус «по-
кровительствуемых групп». Согласно общему-
сульманскому закону, за налог они сохраняли 
личную свободу, а также возможность испове-
довать свою религию. Они имели своего главу, 
который представлял их интересы при дворе и 
в правительстве. Что касается сферы влияния, 
то она охватывала только духовную жизнь. Па-
триарх имел право лишать сана священников, а 
мирян – отлучать от церкви. Патриарх избирался 
своей церковью, но утверждался халифом. При 
вступлении в сан патриарх получал грамоту, 
подтверждающую его статус [2, 76].

О предстоятеле иудеев мусульманские ис-
точники говорят мало. Известно, что главы зо-
роастрийцев и иудеев обладали наследуемым 
саном, чего не было у христиан, и именовались 
царями, хотя также выплачивали налоги. В X  в., 
наряду с христианством и иудаизмом, зороа-
стризм (маджус) был признан покровительству-

емой религией. Важно то, что по закону жизнь 
покровительствуемых была приравнена к жизни 
правоверных. Так, за убийство покровительству-
емого, как и за убийство мусульманина, выпла-
чивалась одинаковая вира. 

Отдельно необходимо рассмотреть систему 
налогов. Как было сказано ранее, так называе-
мые «терпимые в вере» должны были платить 
подушную подать за оказываемое покровитель-
ство со стороны властей. Размер подати зависел 
от состояния, и делился на три категории: 1, 2, 3 
динара в год. Данным налогом облагалось толь-
ко взрослое мужское население. Калеки и мона-
хи платили налог только в том случае, когда они 
сами себя содержали. Но в этом вопросе мусуль-
мане не были первыми, так как подобный налог 
взимался и в Византии. В аль-Андалусе налог 
собирался в несколько этапов [3]. 

У мусульман-завоевателей было особое от-
ношение к собственности. Согласно изречению 
пророка, мусульманин не имел право наследо-
вать имущество от неправоверных. А в 923 г. ха-
лиф добавил, что «имущество христиан и иуде-
ев, не имеющее наследников, отходит к общине 
умершего, но не к государству» [4, 17].

Еще одну многочисленную группу мусуль-
манского государства на Пиренейском полу-
острове составляли так называемые мосарабы, 
что можно перевести как «арабизированные» (от 
арабского «мустаараб»). Эту группу образовали 
христиане, которые, сохранив свою религию, 
находили привлекательными многие аспекты 
мусульманской цивилизации. Они были лояль-
но настроены по отношению к мусульманскому 
правлению, освоили арабский язык и переняли 
многие арабские обычаи, хотя говорили на ро-
манском диалекте. Среди потомков вестготов и 
испано-римлян немало было и тех, кто предпо-
чел сохранить религию предков и собственную 
идентичность. Они расселялись более или менее 
компактными общинами, которые были встрое-
ны в мусульманскую общественную и государ-
ственную систему, обладая широкими правами 
автономии. Мусульмане в свою очередь знали 
и использовали романсе. Вообще, следует от-
метить, что они не создали в Испании замкну-
той военно-политической касты. Христианское 
духовенство особенно негодовало по поводу 
тяги христианской молодежи к арабской куль-
туре. Кордовский епископ Альваро еще в IX  в. 
сетовал: «Наша христианская молодежь с ее 
внешним изяществом и хорошо подвешенным 
языком, с ее изящными манерами и платьями 
прославилась познаниями в науках иноверцев. 
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Отравленные арабской риторикой, они жадно 
хватаются за сочинения халдеев (мусульман), 
охотно поглощают их, усердно обсуждают и 
распространяют сведения о них, восхваляя их со 
всем красноречием, забывая при этом о красоте 
литературы церковной... Христиане даже забы-
ли свой язык, и едва найдется один на тысячу, 
который сумел бы написать приятелю сносное 
латинское письмо. Наоборот, бесчисленны те, 
которые умеют выражаться по-арабски в выс-
шей степени изящно и сочиняют стихи на этом 
языке с большей красотой и искусством, чем 
сами арабы» [5, 142].

Следует обратить внимание на то, что неко-
торые группы населения полуострова мигриро-
вали: многие христиане уходили с завоеванных 
арабами земель на север, в том числе за Пире-
неи. В то же время наблюдался приток франков 
и других жителей галльских земель. На побе-
режье Пиренейского полуострова наблюдались 
контакты (чаще всего в виде военных действий) 
с норманнами. Отдельной группой можно вы-
делить «сакалиба» – славян. Славяне попадали в 
районы аль-Андалуса из Византии и Италии как 
пленники, а также – как рабы из Центральной Ев-
ропы. Посредством принятия ислама они возво-
дились в ранг «мауля» – клиентов, становясь при 
этом вольноотпущенниками. Их число росло и 
в X в. В одной лишь Кордове их насчитывалось 
14 тыс. Позднее так стали называть вообще лиц 
североевропейского, в том числе германского, 
происхождения, чаще всего оказавшихся в аль-
Андалусе в роли военнопленных или наемни-
ков. Постепенно влияние их настолько возросло, 
что после распада Кордовского халифата в XI  в. 
«сакалиба» даже создали несколько мелких ди-
настий местных князьков в Валенсии, Мурсии, 
Альмерии и Тортосе. Арабы аль-Андалуса со-
хранили тесные связи с Африкой и Ближним 
Востоком, поощряли приток на полуостров ара-

бов, в основном из Египта и Сирии, берберов и 
африканцев, в качестве воинов и слуг, а также 
принявших ислам жителей Сицилии, Сардинии, 
Крита и других островов Средиземноморья, в 
частности учителей, торговцев и ремесленников 
[6].

Реконкиста способствовала возникновению 
еще одной группы населения, так называемых 
«мудехаров» – мусульман, оставшихся в отво-
еванных христианами провинциях. Во главе 
каждой местной мусульманской общины сто-
ял мусульманский руководитель, назначаемый 
королем. Мудехары следовали своим законам, 
обычаям и могли свободно заниматься ремесла-
ми и торговлей, но за свои привилегии должны 
были платить подушную подать. Эта группа яв-
лялась как бы проводником арабских влияний в 
западной среде. К 1499 году на территории полу-
острова сформировалось предубеждение против 
мусульман, признаком которого следует считать 
сожжение чисто мусульманских сочинений и 
насильственное обращение в христианство. В 
1525 – 1526 гг. во всех провинциях были при-
няты меры против мусульман: либо их креще-
ние, либо высылка. После этого в Испании офи-
циально не осталось мусульман, но еще почти 
целое столетие испанские правители сталкива-
лись с проблемой морисков, то есть крещеных 
мусульман [7, 40].

Этническое разнообразие арабо-андалус-
сцев, с одной стороны, определяло многооб-
разие их культурного облика, а с другой – спо-
собствовало более быстрому усвоению ими 
достижений других народов, их вкладов и влия-
ний, принадлежавших трем религиям и гораздо 
большему числу этносов. Такое положение дел в 
аль-Андалусе было обусловлено терпимостью и 
открытостью к культурному обмену с инородны-
ми общинами, интеграцией их представителей в 
процесс развития арабо-андалусской культуры.
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The population of cities and 
some issues during the reign of 

the Hulaki (mongols)

At the time of the Mongolian invasions Nakhchivan was the devel
oped and advanced territory of Azerbaijan. During this period not only 
the cities of Nakhchivan, Azad, Kiran, Ordubad, Julfa, Karabaglar were 
Nakhchivani’s part, but also such cities as Dvin, to Maku, Surmeli, and 
the southern coast of the lake Geychi were Nakhchyvani’s territories. 
One of nine tyumeny (regions) of Azerbaijan – Nakhchivan from the West 
bordered on the region Ermen, and from the South with Hui, from the 
southeast with Pishkin, from the East and the northeast with Karabakh, 
and in the north of a granichish Geyche’s lake. During the first invasions 
of Mongols Nakhchivan has been plundered and crushed completely, but 
the governors of a dynasty understanding the strategic importance of Na
khchivan Hulaku have begun further his recovery, and also have founded 
the new cities 

Key words: Hulaku, Mongols, Nakhchivan, Azad, Ordubad, Alinja, 
Surmeli, history, geography, city, fortress, territory.

Гaджиев И., Кел бизaде Э.  

Хулaги (моң ғол) әуле ті би леп 
тұрғaн ке зең де гі Нaхчывaн 

тер ри то риясы мен қaлaлaрынa, 
хaлқынa эт ностaр қaты сы ның 

бірқaтaр мә се ле ле рі турaлы

Моңғолдaр шaбуыл жaсaғaн кез де Нaхчывaн Aзербaйжaнның 
гүл де ніп дaмығaн, aлдың ғы қaтaрдaғы aймaғы болaтын. Бұл ке зең
де Нaхчывaн, Aзaд, Кирaн, Ор дубaд, Джулфa, Кaрaбaглaр қaлaлaры 
ғaнa емес, Двин, Мaку, Сур мен сияқ ты ірі қaлaлaр дa, Гей чи кө лі нің 
оң түс тік жaғaлaуы дa Нaхчывaн тер ри то риясы ның құрaмынa ене тін. 
Aзербaйжaнның то ғыз тү ме ні нің (aймaғы ның) бі рі – Нaхчывaн бaты
сындa Эр мен aймaғы мен, оң түс ті гін де – Хой мен, оң түс тікшы ғы сындa 
– Пиш кин мен, шы ғы сындa жә не сол түс тікшы ғы сындa – Қaрaбaхпен, 
сол түс ті гін де Гей че өзе ні жaғaлaулaры мен шек те се тін. Моң ғолдaр 
aлғaш шaбуыл жaсaғaн кез дер де Нaхчывaнды тү гел дей тaлaп aлды 
жә не оны жер менжек сен ет ті. Aлaйдa Хулaгу әуле ті нің би леуші ле рі 
Нaхчывaнның стрaте гиялық мaңы зын тү сі ніп, оны бұ рын ғы қaлпынa 
кел ті ре бaстaды. Тіп ті жaңaдaн қaлaлaр сaлды. 

Бұл мaқaлaдa aвторлар Хулaгу әуле ті тұ сындaғы Нaхчывaн тер ри
то риясы ның мә се ле ле рі турaлы жaзaды.

Түйін сөз дер: Хула гу, моң ғол, Нaхчывaн, Aзaд, Ор дубaд. 

Гaджиев И., Кел бизaде Э.

О не ко то рых воп росaх  
эт ни чес кой принaдлеж нос ти 

нaсе ле ния, го ро дов и  
тер ри то рии Нaхчывaнa  

в пе ри од прaвле ния динaстии 
Хулaку (мон гол) 

Во вре менa мон гольс ких нaшест вий Нaхчывaн яв лял ся рaзви той 
и пе ре до вой тер ри то рией Aзербaйджaнa. В этот пе ри од не толь ко 
го родa Нaхчывaн, Aзaд, Кирaн, Ор дубaд, Джулфa, Кaрaбaглaр вхо
ди ли в состaв Нaхчывa ни, но и тaкие го родa кaк Двин, Мaку, Сур ме
ли, и юж ные бе регa озерa Гей чи яв ля лись тер ри то риями Нaхчывa
ни. Один из де вя ти тю ме ней (ре гионов) Aзербaйджaнa – Нaхчывaн с 
зaпaдa грa ни чилa с ре гионом Эр мен, a с югa – с Хой, с юговос токa 
– с Пиш кин, с вос токa и се ве ровос токa – с Кaрaбaхом, a нa се ве
ре грa ни чилa озе ром Гей че. В пе ри од пер вых нaшест вий мон го лов 
Нaхчывaн был рaзгрaблен и рaзг ром лен пол ностью, но по нимaющие 
стрaте ги чес кую знaчи мос ть Нaхчывaнa прaви те ли динaстии Хулaку 
в дaль ней шем нaчaли его восстaнов ле ние, a тaкже ос новaли но вые 
го родa.

Клю че вые словa: Хулaку, мон го лы, Нaхчывaн, Aзaд, Ор дубaд. 
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On the eve of Mongol invasion in the area of   Nakhchivan was one 
of the basic and advanced regions of Azerbaijan. When referring to 
Hamdullah Kazvini we see that during this period, not only the cities 
of today, even Dvin, Maku, Surmeli towns and areas from the coast 
to the south of Lake Goychay were among the cities of Nakhchivan. 
Arran is bordering Armenia and Georgia who noted Hamdullah 
Kazvini, wrote that Nakhchivan is on the border with Armenia, Dvin 
city is situated away from the boundaries of Azerbaijan [5, p.19].

On the eighth chapter of «Nuzhat al qulub», that describes the 
boundaries of the Azerbaijan country, Kazvini names the cities of 
Nakhchivan and Ordubad which situated on the north of the Araz 
River. In generally, during the Mongols time there were 9 tumen 
(region) and 26 cities in Azerbaijan territory, he says [7, p. 37]. 
It is interesting that the author ,while gives the area measure of 
the territory of Azerbaijan with farsakh (area measure) shows the 
distance from Baku to Khalkhal and from Bacravan to the Sipan 
( Subhan ) mountains. For more information, it should be noted 
that the present-days Suphan mountain which are in the territory of 
Turkey located in the north of Lake Van. Thus, as mentioned above, 
not only Nakhchivan and Dvin even the lands to Van included into 
Azerbaijan territory in the period of the Mongols.

Ibn al-Athir, «Al-Kamil fit-History» is confirmed by the 
information that Nakhchivan has been part of Azerbaijan on the 
eve of the Mongol invasion. In the book is written: «Azerbaijan and 
Arran was under his (Ozbek – E.K.) authority, but when the enemies 
(Mongols- E.K.) wanted to occupy the country he was completely 
powerless to organize the defense. When he heard that the Tatars 
occupied Hamadan, he left Tabriz, went to Nakhchivan, and to 
remove his family from himself he sent them to Khoy» [6].

Once again, note that in spite of the transfer of the capital, when 
creates danger at the time of the Mongol invasion and Kharezmshah 
Atabeys held away to Nakhchivan. It is perhaps for this reason that 
during the time of the Mongol invasion Nakhchivan was damaged 
more and more. The French monk Wilhelm Rubruk who was in 
these areas in XIII century described the situation after attacks 
of the Mongols Tatars (Mongols – E.K.) turned Nakhchivan into 
wilderness [2, p.171]. Due to the short-term staying in the area and 
having a lot of inaccurate and biased information W. Rubruk deals 
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with about two mountains (which today are Agri 
and Alagoz mountains) which are near to Naksua 
(Nakhchivan). Due to the mission and Christian 
missionary fanaticism, if you read about the work of 
Rubruk which describes here the Christian temples 
arises the impressions of Christianity is the mass of 
the population. However, Kirakos Qandzakechi who 
lived in the same century, in his work «Armenian 
History» unequivocally shows that Nakhchivan 
and Tabriz are Muslim cities. «About the Syrian 
Raban» so-called section 33 of the work «Armenian 
History» K. Qandzakechi writes about the Christian 
missionary who came here: «Built also churches in 
Muslim cities, wherever people dare name the name 
Christly, and especially in Tabriz and Nakhchivan» 
[3]. 

It is clear that when speaking of Nakhchivan 
climate due to W.Rubruk’s information, the land 
was wet and very cold in winter. In fact, because of 
snow Rubruk strongly notices that it is not possible 
to go to the nearby mountain.

Tumen – administrative-territorial division. 
Thus, Nakhchivan city for the new administrative-
territorial division of Hulaki empire in the mid-
thirteenth century it has been turned to the 
«Nakhchivan tumen» (region).

So far as the administrative-territorial division 
of the «Tumen» of many of the authors carried out 
studies and research on the understanding of how 
to put forward their views. One of the key terms 
used in the subject, as we explore the «Tumen» is an 
important term to give some explanation. It should 
be noted that throughout history, «Tumen» concept 
of military, administrative and worked as a currency.

According to the military traditions of the 
Mongolian army, the largest group, consisting of 
ten thousand people organized and called tumen. 
Itself, it divided into thousand, hundred and ten 
units. They were headed by military leader, sotnick 
and foreman. The leader of ten thousand military 
rank of the army also was considered as «tumen». 
Thousand people in the military rank of the head 
of the army called «minqan», the military rank of 
hundred people called «cequn», on the head of the 
military rank of a ten of people in the military called 
«arban» [11, p.37]. 

Tumen as currency was equal to 10 thousand 
dinar. According to the administrative aspects of 
V.Piriyev «Tumen» was a certain area that could 
give of 10 thousand soldiers [13, p. 23]. 

Borders of Nakhchivan tumen. Nakhcivan 
is that one of the 9 «tumen» region of Azerbaijan 
bordered on the west with Arman. Khoy and 
Marand in the south, south east Pishkin, to the east 

and north east boundaried with Kharabagh and from 
north stretched to the Lake Gokcha (Sevan) [12, p. 
106]. Dealing about the history of the boundaries of 
Nakhchivan history Doctor of Sciences, professor 
Hajifakhraddin Safarli notices that Nakhchivan city 
surrounded not only a very large area in the north 
of Araz River of Nakhchivan region, as well as it 
surrounded a number lands of southern coast of 
Araz River and included Maku, Dvin, Gafan areas. 
Thus, the area of   the city east coast Hekeri River, 
west of Dvin, including Lake Sevan and the Sevan 
district in the north, ran to south to the Araz River 
[15, p. 26-31]. 

Main cities. About the historical geography of 
the period, the most abundant source of Nakhchivan 
is «Nuzhat al qulub». This book provides 
information about the province of the city of 9 
Hamdullah Kazvini names 5 cities. These are Ajnan 
(or Anjan), Ordubad, Azad and Makuya. In spite of 
all the destruction of the region’s main city of the 
Mongols still remained. Sources show that distance 
from Tabriz to Nakhchivan is 24 «farsakh» and it 
was about 144 kilometers. Nakhchivan related to IV 
climate of 80 ° 55 ‘’ long, 33 ° 24 ‘’ is the highest 
circles of the city called «Nakshi Jahan»( «Decorate 
of the world»). He has reported on the rise of the city 
of Nakhchivan during Bahram Cubin’s time.

Most of the houses and palaces of this period 
in Nakhchivan city was built from burnt bricks. 
Qazviniya described the local population as «the 
white-faced» and belonging them Islam sect of shafii. 
Nakhchivan gave 113 thousand dinars per year tax 
and there have evolved grain, cotton, wine and fruit 
in particular. One of the most popular areas of the 
city of Nakhchivan of craftsmanship was knitting. 
Production of cotton and silk fabrics knitting, and 
this time, played an important role in almost all 
regions of the city’s area was developed for cotton. 
For this reason, during Hulakiler time among the 
main textile centers of Tabriz, Ganja, Hoy, Saki, 
Ardabil along with the cities mentions Nakhchivan. 
Deterioration of the living conditions of the Mongol 
attacks caused workers to leave their homes on a 
mass scale. Reduction in the tax rate of the weight 
of Gazan Khan, the general decline of the economy 
did not resolve anything. For example, Nakhchivan, 
Marand and Sarab people complaining that it does 
not comply with the tax heralds and officials order 
Gazan Khan, taking over the products they want, the 
amount required is taxes, «instead of the 20 dinar 
for a dinar demand». As a result of the intolerable 
oppression of the existing 5/6 part in Nakhchivan 
became free (5, p.54). As Qazvin gave information 
that in previous periods, the strong defense towers 
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as Alinja, Surmeri, Taqmar and Faqnan towers was 
damaged during this period.

Another city of the region was Anjan or Ajnan 
city. The sources said that the town’s copper mines, 
such as the city’s other name is Kar-xana. That is, the 
extracted copper from local artists and Nakhchivan 
city has been used to prepare various materials. 
Because, in this period, copper and copper- bronze 
products, metal art was large sectors of the domestic 
use of utensils. Tabriz, Ganja, Hoy, along with 
the cities of Shemkir during the Mongol invasions 
Nakhchivan was one of the most important metal 
center of art in the period. There were masters of this 
art in all areas of the cities [5, p.58]. Note that, in the 
territory of the Nakhchivan Autonomous Republic 
of copper ore and copper mines, 18 kilometers 
north west of the city of Nakhchivan average flow 
of the basin of the river, 1 km south- east of Mount 
Qızıldag Khalkhal field [10, p.13], porphyry copper- 
molybdenum – flow deposits in the upper part of 
the Ordubadchay, 9 km north – west from Aqaraq 
– Sarkidag – Diakhchay ore were discovered in 
the area. Ore deposits of the same name Sarkidag 
– Diakhcay located in the north-western part of 
the flow from the upper part of the north -western 
direction, from Xocanverdichay to the Aylischay 
reaching more than 2.0 km away from the monitored 
[10, p.14].

M. Sayfaddin said that this city located in Sherur 
area. PhD in philology Adil Bagirov is likely that 
the quarry Karkhana other name was the name of 
the former village of Gumushlu [1, p.134]. In spite 
of all these ideas location of Anjan or Ajnan city 
determination remains one of the problems we are 
facing.

Interestingly, according to A.S. Milman writing 
in the nineteenth century one of the 21 district of 
the Karabakh khanate was Ajnan-Turk [9, p.44]. 
During khan time about the state of the Turkish 
town of Ajnan another author notes that this was the 
one of the 9 village of the district [4, p.70]. Perhaps 
as a result of the weight of the Mongol attacks 
Ajnan prefer to keep away from the inhabitants of 
the mountainous part of Karabakh, and the Turkish 
tribes settling in Karabakh and the surrounding of 
county, then gave the name of their native cities.

Ordubad city was known as a city of gardens in 
the period mentioned. Grapes, grain, cotton fields, 
orchards, there were in the city. Kaban (Kaphan) 
mountain used widely spring water and river water. 
It seems that the existing irrigation network Ordubad 
and Nakhchivan was so perfect that it didn’t avoid 
the attention of the authors of the middle Ages. 
However, it should also be noted that, to a large 

extent the Mongol invasions shook the existing 
irrigation network. As in most Eastern countries,in 
Azerbaijan the country’s irrigation for agriculture 
was crucial [5, p.47]. 

The next city was Azad which Hamdullah 
Gazvini noted about. During this period, the 
population of this city engaged in viticulture. Azad 
city was known in the release of high-quality wines. 
The author writes that the local population was 
rough-natured. City each year, the tax paid to the 
state budget of 18 thousand 300 dinars.

Interestingly, these territories are located south 
of the Aras river including the city Maku was 
included into Nakhchivan area. Which is described 
as a strong fortress situated on the rock Maku 
Gazvini records it is clear that the high priest had 
called the Mar-Janis.

Other cities and settlements. According to 
the doctor Vagif Piriyev this time, the territory of 
Nakhchivan were Vanand, Garabaghlar, Giran, 
Julaha, Shakhbuz, Sherur and other settlements, 
Alinja, Surmari, Garni and Tagmar and other small 
castle fortifications were also available [12, p.106].

During this period among Nakhchivan cities 
of the developing Garabaghlar particularly was 
notable. Place-names in the area around the present-
day village of Garabaghlar Kengerli region the 
rapid settlement of the area proves during Mongols 
time.In Garabaghlar region Garabaghlar tomb 
preserved to this day in the period of the Mongol-
Hulagid time. Garabaghlar was in the form of a 
complex of monuments, tombs here, twin minarets, 
and is located between the two monuments are the 
remains of a religious building. The twin minarets 
of this complex at the end of the twelfth century 
or early thirteenth century, is supposed to be built. 
Portal structure that connects the two minarets is 
fourteenth century structure. Over this title we can 
read Qoday or Kuti Khatun names. Kuti Khatun was 
the wife of the founder of the Hulaku khan. On the 
heads of the families of the Mongol Hulaku «Cami 
et Tavarikh» work of Reshidaddin Fazlullah, who 
informed that Kuti Khatun wife of Hulaku Khan the 
representative of the people of konkurat. The book 
is written: «Kutuy another wife Kutay has konkurat 
bone rulers of the people ... After his death he was 
ambassador to Mongolia Guyuk Khatun and gave 
him a place in the country [14, p. 16].

 Note that when Kutay Khatun died in the state 
of Islam as the official religion is not taken yet, 
today, on a monument in the village of Garabaglar 
in Arabic, «God» and religious texts were engraved 
words. This shows that Kutay (Kutay) Khatun 
buried here, but his tomb was built over the tomb 
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of the period or the comparison was restored. The 
researchers also noted that Abu Said Bahadur 
Khan’s tomb styles and construction features of the 
years (1319-1335-th years), allows the minarets of 
the twelfth century. Khan, 14, from 2 percent Hulaku 
Kutay (Qoday) Babe brought to the world. Two of 
the 14 sons of Hulaku Khan Kutay Khatun brought 
to the world. They were khans 4th son Takshin and 
7th son Ahmad. The seventh son Ahmad was the 
leader of Hulaki state after Takudar Abaga Khan.

Khatun Qutay their tribe was one of the largest 
communities in konkurat or konqoran. X century 
ancestor of Genghis Khan and his descendants 
Bodonjar likely a continuation of the Mongol 
tribes by themselves do not like the konkurats 
Mongols, Tatars (Turks) that were considered.
There was settlements during Mongol time Givraq 
which now is the center of Changarli region. In this 
sense, «Givrag» was the name of the center of the 
Mongol tribes before Qaraqorum and Congress in 
1228 can be expected that came from Aurag. In 
Mongol land Aurag located in mountainous regions 
to the north on the way to the lands. The meaning 
of Aurag was source, which, in ancient Mongolian 
«Aurag» is famous since ancient times for healing 
centers known as covered here [8, p. 22]. Kerulen 
river flows south of the area, on the southern shore 
of the river stretched from the steppes steppe. In 
Nakhchivan area Givrag the position of the label 
seems in a clear similarity between the two areas. It 
is possible that due to the similarity in this area of   
the Mongols «Auraq» gave the name, by the time, 
the word «Givrag» has formed in our language.
According to Fazlullah Rashidaddin who Hulaki 
worked as state ruler in this period, Gafan area 
included the city of Nakhchivan [13, p.23]. Gafan 
this period was known for its flower cornelian and 
arvagan flowers.

Surmari selected tower according to Nakhchivan 
ability to defend the stronghold during Atabaylar 
time on the eve of the Mongol invasion it occupied 
by Khilat Shihabaddin Adil Qazi Abu Bakr son.In 
many medieval sources this tower called «frontier 
stronghold of the Muslims» by Ibn al-Athir, who 
talked about this before in 1223 when describing the 
events of the war between Dvin and Khilat leaders 
[6]. Despite the fact that this castle was damaged 

during the Mongol time Surmari Nizamaddin Shami 
talked about this tower that Amir Timur attacks 
on tower in XIII century mentioned in his work 
«Victory-name». 

Ethnic processes and the composition of the 
population. During this period, the majority of the 
population of the Nakhchivan was Turkish language 
avtokhton population. Hulaku Khan’s Mongol 
invasion in the mid-thirteenth century, in relation 
to the composition of forces, including the Turkic 
and Mongol tribes origin, who settled arrived in the 
territory of the increasingly integrated with the local 
inhabitants played a critical role in the formation 
of the Azerbaijani people. During this period, 
the composition of the population clearly has the 
advantage over the official documents of the Turkish-
speaking population in the Turkish language, in 
many cases, they prepared for delivery. It provides 
information about Muhammad Nakhchivani wrote 
that the most important documents in the state of 
Hulaki were given in 3 languages   (Arabic, Persian, 
and Turkish), all the people in their own language, 
as well as the Turks were given in the Turkish 
language. Toponymic materials sources, and 
more than 20 tribes, including Sulduz-Chobanis, 
Jalairis, cıgatay, kurgan, sukait, Corat, budat, oyrat, 
Tatar,ongut,dolan, settled and other tribes had 
arrived in the same period. 

Result. While the first attacks on Azerbaijani 
territory during the Mongol destruction in 
Nakhchivan later during the reign of Hulaki empire 
Mongol – Hulaku leaders understand the strategic 
importance of Nakhchivan, attended to construct 
new cities and even worked on the construction of 
new cities. There are also a lot of reasons on our 
thoughts that it can be grouped as follows:

1. Nakhchivan territory to the west in future – a 
special strategic importance to carry into Anatolia;

2. The area ‘s natural defense system and increase 
the capacity of the defense towers in the area;

3. The climate of the area is warmer compared 
to other territories of the Caucasus and the Mongols 
in areas where the climate is similar;

4. Mongol tribes to the west, as well as moving 
more quickly to establish communication between 
the Turks and the local Turkic tribes and ethnic 
loyalty.
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Хaли лов К.

Ли берaльно-де мокрaти ческaя 
трaнс формaция СШA в эпо ху 

джек со но вс кой де мокрa тии

Стaтья, пос вя щенa рaзви тию ли берaльноде мокрaти чес ких про
цес сов в СШA в пе ри од пре зи де нт ствa Э. Джек сонa. В стaтье aвтор 
рaссмaтривaет ос нов ные при чи ны де мокрaтизaции СШA в эко но
ми чес ком, по ли ти чес ком и со циaль ном плaне, он от мечaет, что во 
мно гом ши рокaя де мокрaтизaция яв лялaсь тре бовa нием но вых пред
п ри нимaтельс ких слоев, воз ник ших при рaзви тии кaпитaлисти чес кой 
про мыш лен нос ти и сель ско го хо зяй ствa в СШA в пер вой по ло ви не 
XIX векa. Aвтор сделaл вы вод, что идеоло гия ли берaлизмa в этот пе
ри од трaнс фор ми рует ся в ли берaльноде мокрaти чес кую, реaльное 
воп ло ще ние ко то ро го мы мо жем ви деть в по ли ти ке Джек сонa. 
Aвтор в стaтье от мечaет, что в Сое динённых Штaтaх Aме ри ки бы ли 
блaго п рият ные ус ло вия, спо со бс твую щие её пе ре до во му рaзви тию: 
ин ди ви дуaлизм, идея aвто но мии лич нос ти че ло векa, культ чaст ной 
собст вен нос ти, от су тс твие феодaль ных по ряд ков и предрaссуд ков, 
увaже ние зaко нов и прaвa, нaли чие ог ром ных мaсси вов пло до род
ных зе мель, вы год ное геогрaфи чес кое по ло же ние стрaны. Однaко 
глaвным фaкто ром проц ветa ния и выд ви же ния стрaны нa пе ре до вые 
по зи ции в ми ре яв ляет ся создa ние де мокрaти чес кой по ли ти чес кой 
сис те мы, считaет aвтор. 

Клю че вые словa: ли берaльнaя де мокрa тия, Энд рю Джек сон, ре
фор мы, эрa мaссо вой по ли ти ки, де мокрaти ческaя пaртия, по ли ти
ческaя сис темa.

Khalilov K.

Liberal democratic 
transformation of the USA in the 

epoch of Jackson democracy 

The article is devoted to the development of liberal democratic pro
cesses in the United States during the presidency of E. Jackson. In the ar
ticle the author examines the underlying causes of democratization, States 
in the economic, political and social terms, he notes that much of the 
broad democratization was a requirement of the new entrepreneurial strata 
encountered in the development of capitalist industry and agriculture in 
the United States in the first half of the 19th century. The author concluded 
that the ideology of liberalism in this period transform in liberaldemocrat
ic, the real embodiment of which can be seen in the policy of Jackson. The 
author of the article notes that in the United States of America was favor
able conditions conducive to its progressive development is: individual
ism, the idea of the autonomy of human personality, the cult of private 
property, the lack of the feudal system and prejudice, the respect for laws 
and rights, the availability of vast fertile lands, a favorable geographical 
position of the country. However, the main factor in the prosperity and 
extension of the country at the forefront in the world is the creation of a 
democratic political system, the author believes.

Key words: Liberal democracy, Andrew Jackson, reform era of mass 
politics, Democratic Party, political system.

Хaли лов К.

Джек сон дық де мокрaтия  
дәуі рін де гі AҚШ ли берaлды-

де мокрaтия лық  
трaнс формaциясы

Мaқaлa Э. Джек сон пре зи дент бо лып отырғaн ке зең де гі AҚШ
тың ли берaлдыде мокрaтия лық про цес тің дaмуынa aрнaлғaн. Бұл 
мaқaлaдa aвтор AҚШтaғы де мокрaтизм нің не гіз гі се беп те рін эко
но микaлық, сaяси жә не әлеу мет тік жоспaрмен қaрaсты рып, ол XIX 
ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындa кaпитaлистік өнер кә сіп пен aуыл 
шaруaшы лы ғы ның дaмуы ке зін де туын дaғaн кең aуқым ды де
мокрaтия ның жaңa кә сіп кер лік топтaр үшін тaлaп етіл ге нін көр
се те ді. Осыдaн aвтор мынaдaй қо ры тын ды жaсaды: осы сәт те ли
берaлизм нің идеоло гиясы Джек сон ның сaясaтынaн кө ре aлaтын 
ли берaлдыде мокрaтия лық, шынaйы іс ке aсы ру ды өз гер те ді. Aвтор 
мaқaлaдa көр сет кен дей, Aме рикa Құрaмa Штaттaрындa aлғa қaрaй 
дaмуғa әке ле тін мынaдaй қолaйлы жaғдaйлaр жaсaлды: же ке шіл дік, 
же ке aдaм aвто но миясы ның ойсaнaсы, же ке aдaмғa тaбы ну шы лық, 
феодaлдық тәр тіп пен ырым шыл дық тың болмaуы, зaң мен құ қық ты 
құр мет теу, кең aлқaпты құнaрлы жер лер дің бо луы, мем ле кет тің тиім
ді геогрaфия лық ор ны. Aвтор дың ойын шa, мем ле кет тің әлем бо йын
шa aлдың ғы по зи циядa гүл де нуі мен жоғaрылaуы ның бaсты фaкто ры 
– де мокрaтия лық сaяси жүйе нің құ ры луы бо лып тaбылaды.

Түйін сөз дер: ли берaлды де мокрa тия, Энд рю Джек сон, ре фор
мaлaр, көп ші лік сaясaт ке зе ңі, де мокрaтия лық пaртия, сaяси жүйе.
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Ис то рия Сое динённых Штaтов Aме ри ки – это ис то рия 
воз ник но ве ния и эво лю ции уникaльно го об ще ствa, об ще-
ствa, пост роив ше го своё го судaрс тво с чис то го листa нa прин-
ципaх де мокрaтии и незaви си мос ти, об ще ст во предстaви те-
лей мно же ствa нaций, су мев ше го дос тичь вы со ко го уров ня 
мaте риaльно го блaго по лу чия, создaвше го свою по ли ти чес кую 
сис те му нa ос но ве ли берaль ных и де мокрaти чес ких идеaлов 
ев ро пей ско го Прос ве ще ния. В Сое динённых Штaтaх Aме ри ки 
бы ли блaгоп рият ные ус ло вия, спо со бс твую щие её пе ре до во му 
рaзви тию: ин ди ви дуaлизм, идея aвто но мии лич нос ти че ло векa, 
культ чaст ной собст вен нос ти, от су тс твие феодaль ных по ряд ков 
и предрaссуд ков, увaже ние зaко нов и прaвa. Од ним из глaвных 
блaгоп рият ных фaкто ров бы ло нaли чие ог ром ных мaсси вов 
пло до род ных зе мель, ко то рые преврaщaли в собст вен ни ков 
мно гих желaющих. A желaющих бы ло мно го, мaссо вый при ток 
из ев ро пейс ких стрaн им мигрaнтов обес пе чивaл дешёвой рaбо-
чей си лой стрaну, пе ре се ля лись в но вый кон ти нент в ос нов ном 
предп риим чи вые, му же ст вен ные и сме лые лю ди, внёсшие свой 
вклaд в рaзви тие стрaны. Немaловaжным фaкто ром яв ляет ся и 
вы год ное геогрaфи чес кое по ло же ние стрaны. 

Однaко глaвным фaкто ром проц ветa ния и выд ви же ния 
стрaны нa пе ре до вые по зи ции в ми ре было создa ние де мокрaти-
чес ко го об ще ствa и де мокрaти чес кой по ли ти чес кой сис те мы. 
Aме рикaнцы окaзaлись в уникaль ной ис то ри чес кой си туa ции. 
Они пе ре се ли лись нa мaте рик, где не бы ло феодaлизмa и aрис-
токрa тии, зaко нов и прaвил монaрхи чес кой Ев ро пы. Они хо-
те ли создaть об ще ст во нa своей но вой ро ди не, ко то рое не бу-
дет по хо жим нa то, что они знaли преж де, они ис поль зовaли 
пе ре до вые идеи эпо хи Прос ве ще ния, при создa нии своего го-
судaрс твa стaли воп лощaть их нa прaкти ке. Ре зуль тaтом стaлa 
aме рикaнскaя Конс ти ту ция и по ли ти ческaя сис темa. Вре мя 
пре зи де нт ствa Джек сонa хaрaкте ри зуется джек со но вской де-
мокрa тией. По то му что в этот пе ри од был сделaн боль шой шaг 
к стaнов ле нию де мокрaти чес ко го об ще ствa.

При пре зи де нт стве Джек сонa 1829-1837 гг. aме рикaнс кое 
об ще ст во де мокрaти зи рует ся, отк рывaет ся новaя эрa, из ли-
берaль ной по ли ти ческaя сис темa преобразуется ли берaльно-де-
мокрaти чес кой. Имен но эти из ме не ния отобрaзил в своей кни ге 

ЛИ БЕРAЛЬНО- 
ДЕ МОКРAТИ ЧЕСКAЯ 

ТРAНС ФОРМAЦИЯ 
СШA В ЭПО ХУ ДЖЕК-

СО НО ВС КОЙ ДЕ-
МОКРA ТИИ
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фрaнцузс кий по ли тик Aлек сис де Ток виль в сво-
ей кни ге «Де мокрaтия в Aме ри ке» [1, с. 80-83].

Книгa стaлa од ним из пер вых исс ле довa-
ний, опи сывaющих эпо ху Джек сонa. При дя к 
влaсти, Э. Джек сон сделaл своей целью ши ро-
кую де мокрaтизaцию об ще ствa. Он прис ту пил 
к преобрaзовa ниям по ли ти чес кой сис те мы жест-
ки ми и aвто ритaрны ми ме тодaми. Зa это дaже 
по лу чил имя Ко роль Энд рю.

Ре фор мы Джек сонa при ве ли к из ме не нию 
по ли ти чес ко го про цессa и по ли ти чес кой сис те-
мы, уси лилaсь роль пaртий в по ли ти чес ком про-
цес се. Это вре мя хaрaкте ри зует ся нaступ ле нием 
тaк нaзывaемой эры по ли ти ки мaсс. В этот пе-
ри од боль шинс тво бе ло го мужс ко го нaсе ле ния 
по лучaет прaво го лосa. Но вые слои нaсе ле ния 
вов лекaют ся в по ли ти чес кий про цесс и решaют 
свои эко но ми чес кие проб ле мы пу тем по ли ти чес-
ко го учaстия. Мно гие лю ди стaли от но сить се бя 
к той или иной пaртии. Пaртийнaя принaдлеж-
ность и учaстие в по ли ти чес кой жиз ни стрaны 
стaно вят ся кaк бы обязaннос тью бе ло го мужс ко-
го нaсе ле ния. Чaсты ми стaли в это вре мя ми тин-
ги в под держ ку то го или ино го кaндидaтa, про-
во дят ся пaртий ные кaрнaвaлы в пе ри од вы бо ров 
[2, с. 112-114].

Сaмой ост рой проб ле мой в го ды пре зи-
де нт ствa Джек сонa был воп рос о Нaционaль-
ном бaнке СШA. Пе ред Джек со ном стоял 
воп рос сохрa нить Нaционaль ный бaнк или лик-
ви ди ровaть его. Джек сон был предстaви те лем 
де мокрaти чес кой пaртии и вырaжaл мне ние оп-
ре де лен ных слоёв нaсе ле ния. Со циaльнaя бaзa 
де мокрaтов сос тоялa нa тот пе ри од в ос нов ном 
из фер ме ров, ре мес лен ни ков, тор гов цев, выс-
тупaвших, про тив это го финaнсо во го инс ти-
тутa. Джек сон не рaз зaяв лял, что су ще ст вовa ние 
бaнкa не соот ве тс твует де мокрaти чес ко му уст-
рой ст ву, он не дaёт воз мож нос ть прос тым лю дям 
стaть держaте ля ми его aкций и лишaет дос туп к 
кре дитaм. Единст вен ным вы хо дом из сло жив-
шейся си туaции бы ло, по мне нию Джек сонa, 
лик видaция Нaционaльно го бaнкa и пе редaчa 
его пол но мо чий в мест ные бaнки, ко то рые бу дут 
выдaвaть кре ди ты фер мерaм нa по куп ку зем ли и 
уве ли че ние числa предп ри нимaте лей. 

Ещё од ной вaжной ре фор мой, нaце лен ной 
нa де мокрaтизaцию об ще ствa, былa aгрaрнaя 
ре формa пре зи дентa Джек сонa. Суть её сос-
тоялa в об лег че нии по лу че ния зем ли в зaпaдных 
штaтaх. Ог ром ные мaсси вы пло до род ной зем ли 
бы ли пе ре ве де ны в го судaрст вен ную собст вен-
ность и долж ны бы ли пе редaны прос тым лю дям 
для создa ния ферм. Этой ме рой Джек сон хо тел 

уве ли чить чис лен нос ть фер ме ров, рaботaющих 
нa се бя. В этой ре фор ме он ви дел ос но ву де-
мокрaтизa ции. С этой целью бы ли вы де ле ны 
го судaрст вом ог ром ные финaнсо вые средс твa 
для по куп ки зем ли у ин дей цев и пе редaчa её бе-
лым пе ре се ленцaм. В 1841 го ду Конг ресс при нял 
зaкон «О всеоб щем и пос тоян ном преиму ще ст-
вен ном прaве». Суть зaконa сос тоялa в приоб-
ре те нии прaвa нa воз де лывaемый нaдел зем ли 
у по се лен цев-фер ме ров и былa очень вы годнa 
им. Бы ли у Джек сонa свои вз гля ды нa рaбо-
чую по ли ти ку. В ос нов ном он выскaзывaлся зa 
улуч ше ние ус ло вий трудa рaбо чих. Однaко он 
не при нимaл ни стaчек, ни кaких-ли бо рaбо чих 
оргa низaций. В этом воп ро се он был сто рон ни-
ком ли берaльно-де мокрaти чес ко го ми ро во зз ре-
ния. Он го во рил, что рaбо чие долж ны нaдеяться 
нa се бя, по вышaть уро вень своего обрaзовa ния, 
квaли фикa цию, быть тру до лю би вым и кон ку-
ре нт нос по соб ным. Всё зaви сит от сaмо го че ло-
векa. Джек сон был че ло ве ком, про шед шим этот 
путь. Он был че ло ве ком, сделaвшим се бя сaмо го 
(self-made man), в тот пе ри од это бы ло очень по-
пу ляр но в Aме ри ке. У кaждо го aме рикaнцa бы ло 
ст рем ле ние отк рыть своё де ло, свой биз нес, они 
жи ли с этой мыс лью. Мечтaли нaко пить де нег 
и уехaть нa Зaпaд и ку пить фер му или отк рыть 
мaстерс кую или чaст ную лaвку. «Кaждый че ло-
век, – писaл Джек сон, – дол жен реaли зовaть свои 
воз мож нос ти, и его по ло же ние долж но зaви сеть 
от его тру до лю бия и спо соб нос тей». В этом от-
но ше нии Джек сон выс тупaл с по зи ции прaвa 
рaвных воз мож нос тей. Выс тупaя в Конг рес се, 
он скaзaл «Элитa обыч но исполь зует го судaрст-
вен ные зaко но по ло же ния в своих це лях. Лю бое 
об ще ст во рaзде ле но нa богaтых и бед ных. Не мо-
жет быть, что бы рaвенс тво ут ве рждaлось об ще-
ст вом, но го судaрс тво долж но зaщищaть прaво 
кaждо го нa ис поль зовa ние то го, что дaл Бог [3, 
с. 226-228].

Ре фор мы пре зи дентa Джек сонa кос ну лись и 
по ли ти чес кой сфе ры. Aлек сис де Ток виль под-
роб но ос ве тил этот пе ри од. Он от ме тил кaк 
по ло жи тель ные сто ро ны де мокрa тии, тaк и 
негaтивные. Но, в об щем, он считaл, что СШA 
в от но ше нии де мокрaтии впе ре ди Ев ро пы и со-
ве товaл ев ро пейс ким по ли тикaм учить ся у aме-
рикaнцев. Пре зи дент Джек сон пос ле довaтельно 
вво дил преобрaзовa ния в по ли ти чес кую жиз нь. 
Эти ре фор мы хaрaкте ри зуют ся мно ги ми исс ле-
довaте ля ми кaк де мокрaти чес кие. Во-пер вых, 
он лик ви ди ровaл пaртий ные ко ку сы (собрa-
ние ли де ров пaртии, имев ших прaво выд вигaть 
кaндидaтa нa долж нос ть пре зи дентa). Вмес то ко-



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №3 (82). 2016 263

Хaли лов К.

ку сов они стaли со зывaть нaционaль ный кон вент, 
в не го вхо ди ли предстaви те ли от всех штaтов. Нa 
пaртий ном нaционaль ном кон вен те они, сво бод-
но об су див всех выд вигaемых кaндидaтов, при-
нимaли ре ше ние, ко го из кaндидaтов выд ви нуть 
нa долж нос ть пре зи дентa [1, с. 53-56].

В пе ри од пре зи де нт ствa Джек сонa нaрод стaл 
aктив но учaст вовaть в по ли ти чес кой жиз ни. Рос-
сийс кий ис то рик-aме рикa нист Сог рин В.В. при-
во дит тaкие фaкты: в 1788 и 1789 годaх в вы борaх 
учaст вовaло 13 и 16% нaсе ле ния соот ве тст вен-
но, a в 1824 го ду ко ли че ст во из бирaте лей стaло 
26.5%, нa вы борaх 1828 годa – 56%, в 1840 го ду 
– 78% [3, с. 56-57]. Пос тоян но уве ли чивaлaсь со-
циaльнaя бaзa пaртий и ко ли че ст во лю дей, имею-
щих прaво вы борa. Однaко в это вре мя все эти 
преобрaзовa ния кaсaлись бе лых муж чин.

Ещё од ним пре пя тс твием для рaзви тия де-
мокрaтии был обязaте льный иму ще ст вен ный 
ценз для учaстия в вы борaх. В 20-е го ды XIX векa 
от ме ни ли иму ще ст вен ный ценз в двух штaтaх, 
a в кон це XIX векa иму ще ст вен но го цензa уже 
не бы ло ни в од ном штaте. Пол нос тью от ме ни л 
ценз зaпaдный ре ги он [4, с. 115-117]. 

Нaибо лее вaжным де мокрaти чес ким преоб-
рaзовa нием стaлa пе редaчa прaвa вы борa из-
бирателей пре зи дентa от ле гислaтур штaтов 
к ря до вым грaждaнaм СШA. Де мокрaти чес-
кие преобрaзовa ния Джек сонa спо со бст вовaли 
рaзви тию де мокрaти чес кой по ли ти чес кой сфе ры 
и по ли ти зи ровaли об ще ст во. Aме рикaнцы стaли 
ве рить, что мож но ре шить свои aктуaльные 
проб ле мы с по мощью пaртии и стaли вс тупaть в 
ту или иную пaртию. 

Вaжным в го судaрст вен ной служ бе бы ло 
вве де ние сис те мы Spoils system, то есть сис-
те мы, когдa aдми ни стрaтив ные долж нос ти зa-
нимaли сто рон ни ки по бе див шей пaртии. Это 
стало по ли ти чес кой aме рикaнс кой трaди цией с 
то го вре ме ни.

В эко но ми чес кой сфе ре кaби нет Джек сонa 
при дер живaлся эко но ми чес кой докт ри ны клaсси-
чес ко го ли берaлизмa, то есть нев мешaтель ствa 
го судaрс твa в эко но ми ку и сво бод ную кон ку рен-

цию. Он от ме нил все зaко ны, под дер живaющие 
предп ри нимaте лей. Пе редaл в ве де ние прaви-
тель ств штaтов ст рои тель ст во до рог, кaнaлов и 
дру гих вaжных объек тов, имею щих го судaрст-
вен ное знaче ние, до Джек сонa они бы ли в ве-
де нии фе дерaльно го прaви тель ствa. В эко но-
ми чес кой по ли ти ке Джек сон прес ле довaл цель 
огрa ни чить круп ный биз нес и от ме нить при ви-
ле гии де неж ной aрис токрa тии. Он пос тоян но 
под дер живaл по ли ти ку нaде ле ния землёй прос-
тых лю дей, фер ме ров и сред ние слои нaсе ле ния. 
Де мокрaти ческaя пaртия в ос нов ном опирaлaсь 
нa них в своей по ли ти ке, и поэто му это ст рем ле-
ние пре зи дентa от де мокрaтов зaко но мернa. Он 
до бил ся при ня тия зaконa о сни же нии тaмо жен-
ных тaри фов [5, с. 314-315].

Од ной из глaвных при чин под держ ки нaро-
дом лич нос ти Джек сонa бы ло его ст рем ле ние 
уве ли че ния тер ри то рии го судaрс твa. Aме рикaнс-
кое об ще ст во то го вре ме ни свя зывaло своё блaго-
сос тоя ние имен но с этим. Сле дуя этой по ли ти ке, 
и фе дерaльное прaви тель ст во и прaви тель ствa 
штaтов пос тоян но про во ди ли пе ре го во ры с ин-
дейцaми о по куп ке зем ли у них. A ес ли ин дей цы 
откaзывaлись, то влaсти СШA при нуждaли их 
си лой к это му. Зa вре мя пре зи де нт ствa Джек сонa 
у ин дей цев бы ло вы куп ле но 100 млн. aкров зa 68 
млн. доллaров, ко то рые по том продaвaлись бе-
лым aме рикaнцaм зa низ кую це ну [6, с. 182-183]. 

По ли тикa Джек сонa в от но ше нии чер но ко-
же го нaсе ле ния, ос во бож де нии их, пре достaвле-
нии прaв и сво бод aктив но не об суждaлась. 
Пре зи дент и пaртии в це лом при дер живaлись 
прин ципa gag rule, то есть при ня то му Конг рес-
сом зaпре том об суждaть те му рaбовлaде ния в 
пaртиях, го судaрст вен ных уч реж де ниях, элитaх. 
Дaнный кон сен сус дол жен был сохрa нить сло-
жив шийся к это му вре ме ни по ря док от но си тель-
но рaбс твa. Ис то ри чес кое знaче ние джек со но-
вс кой де мокрaтии зaключaет ся в зaкреп ле нии 
и рaзви тии ли берaль ной де мокрaтии в СШA. 
Сое динённые Штaты стaли пер вой стрaной, где 
устaно вилaсь ли берaльно-де мокрaти ческaя по-
ли ти ческaя сис темa [7, с. 199].
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The Anglo-American 
historiography on the history of 

Soviet Kazakhstan (second half of 
XX c.)

The article makes attempts to review the approaches of WesternEuro
pean and American historians on studying the history of Soviet Kazakhstan. 
In the article there are given the researches of the authors like Pipes R., 
Keep J., Allworth E., Pohl M., Akiner Sh., Conquest R and others on politics 
of Soviet administration in Kazakhstan after WWII. It was a special period 
of establishment of a new scientific discipline – Sovietology in Western
European and American historiography since 50s of XX century. Foreign 
historians studied the policy of the USSR as a totalitarian and considered 
the process of formation of Soviet power in the territory of Kazakhstan with 
a concept of «mutual benefit», also the problems of nationalism, transfor
mation of lifestyle and gender issues in soviet society. 

Key words: historiography, Soviet Kazakhstan, American historiogra
phy, Central Asia.

Мү кә рім М.

Ке ңес тік Қaзaқстaнды  
зерт теу де гі aғыл шын- 

aме рикaндық тaрихнaмa  
(XX ғ. екін ші жaрты сы)

Бұл мaқaлaдa бaтыс еу ропaлық жә не аме рикaндық тaрих
шылaрдың Ке ңес тік Қaзaқстaн тaри хын зерт теу де пaйдaлaнғaн ұстa
ным дaры қaрaсты рылaн. Мaқaлaдa Пaйпс  Р., Кип  Дж., Олуорс  Э., 
Поль М., Aки нер Ш., Конк вест Р. жә не т.б. aвторлaрдың ең бек те рін
де гі Екін ші дү ниежү зі лік со ғыстaн ке йін гі Қaзaқстaн тер ри то риясындa 
Ке ңес Үкі ме ті нің жү зе ге aсырғaн сaясaты ның тaри хы зерт тел ді. Осы 
ке зең жaңa ғы лы ми сaлaның, яғ ни XX ғaсыр дың 50жылдaрынaн 
бaстaп аме рикaндық жә не бaтыс еу ропaлық тaрихнaмaдaғы со ве то
ло гия ғы лы мы ның пaйдa бо лу ымен ерек ше ле не ді. Ше тел дік тaрих
шылaр КСРО сaясaтын тотaлитaрлы деп тaны ды, со ны мен қaтaр Ке ңес 
үкі ме ті би лі гі нің Қaзaқстaн aумaғындa орнa уын  «өзaрa үлес» кон цеп
циясы тұр ғы сынaн зерт теп, ұлт шыл дық, өмір сaлты ның aуысуы мен 
ген дер мә се ле сі нің ке ңес қоғaмындa орын aлуы сияқ ты өзек ті мә се
ле ле рін тaлдaды. 

Түйін сөз дер: тaрихнaмa, Ке ңес тік Қaзaқстaн, aме рикaндық 
тaрихнaмa, Ортaлық Aзия.

Мү кә рім М.

Aнг ло-aме рикaнскaя  
ис то риогрaфия по изу че нию 

Со ве тс ко го Кaзaхстaнa  
(2 по ло винa XX в.)

В дaнной стaтье предп ри нятa по пыткa рaсс мот ре ния под хо дов 
зaпaдноев ро пейс ких и aме рикaнс ких ис то ри ков при изу че нии ис
то рии Со ве тс ко го Кaзaхстaнa. В стaтье дaны исс ле довa ния тaких 
aвто ров, кaк Пaйпс  Р., Кип  Дж., Олуорс  Э., Поль  М., Aки нер Ш., 
Конк вест Р. и др., по по ли ти ке Со ве тс кой влaсти в Кaзaхстaне пос
ле Вто рой ми ро вой вой ны. Это осо бый пе ри од стaнов ле ния нaуч ной 
дис цип ли ны – со ве то ло гии в зaпaдноев ро пейс кой и aме рикaнс кой 
ис то риогрaфии с 50х го дов XX векa. Зaру беж ные aвто ры изучaли по
ли ти чес кую сис те му СССР кaк тотaлитaрную и рaсс мот ре ли про цесс 
стaнов ле ния Со ве тс кой влaсти нa тер ри то рии Кaзaхстaнa кaк «взaим
ное блaго», тaк же кaк проб ле мы нaционaлизмa, трaнс формaции 
обрaзa жиз ни и ген дер ный воп рос в со ве тс ком об ще ст ве.

Клю че вые словa: ис то риогрa фия, Со ве тс кий Кaзaхстaн, aме
рикaнскaя ис то риогрa фия, Центрaльнaя Aзия.
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The relevance of the studying historiography is undeniable. It 
provides an opportunity to evolve historical science, it helps to take 
the accumulated experience as a life lesson, to identify the most 
important and urgent challenges facing the historical science and to 
choose optimal solutions for them. Furthermore, the development of 
historical science is in the need for criticism, verification, revision 
and updating of existing concepts. Thereby, the study of foreign 
historiography has a key role in the history of Kazakhstan.

There were published numerous scientific publications on the 
history of Kazakhstan, however most of the studies were conducted 
through «Russian or Central Asian window». That’s why the concept 
given by foreign researchers allow us to reconsider some historical 
events that might have essential significance for our native historical 
knowledge and national consciousness. We use the historiographic 
works like monographs or individual articles, periodicals, official 
statements of political leaders as the research target of the article. 

After the Second World War, amount of the Anglo-American 
researches regarding the origin of the peoples who were the 
part of the Soviet Union increased sharply. So, in the 50s of the 
twentieth century the historians who studied the concepts formed 
on the basis of an assessment of the political system of the USSR 
as a totalitarian came to the fore, it was accompanied by a process 
of formation of a new scientific discipline – Soviet studies, which 
included comprehensive study of the republics in Central Asia 
and Kazakhstan. Within this regional study there were written the 
works from the perspective of the totalitarian theory of Kolarz W. 
«Russia and her colonies» (1953), Olaf Caroe «The Soviet empire: 
the Turks of Central Asia and Stalinism» (1953), Richard Pipes, 
«The formation of the Soviet Union: communism and nationalism» 
(1954), Park A. «Bolshevism in Turkestan. 1917-1927» (1957), 
Charles Hostler «Turkism and the Soviets: Turkic peoples and their 
political aspirations» (1957), Monteith W.»Soviet Muslims» (1957), 
Wheeler J. «Modern History of Soviet Central Asia» (1964), «The 
peoples of Soviet Asia» (1966), etc. According to the work «The 
Russian revolution» of Richard Pipes, the consistent supporter of the 
totalitarian model, he claimed the immutability of Russian colonial 
policy against Muslim peoples in the virtue of constancy of Russian 
national tradition and political system [1]. Richard Pipes argued 
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convincingly that the Russian Revolution was an 
intellectual, rather than a class uprising; that it was 
steeped in terror from its very outset and was not a 
revolution at all but a coup d’état – «the capture of 
governmental power by a small minority». 

With the transition to 60-70’s of the twentieth 
century a number of historians had shown a more 
dynamic historical and sociological concept of 
modernization. Herewith, the representatives of the 
«new historical school» like Keep J., Petibridge R., 
Suni R., Ferro M., Pierce R., Hasegawa T. in their 
pieces of work turned to the deeper causes of the 
historical process [2].

Allworth A. made a research called 
«Nationalities of the Soviet East» consequently, 
he founded a serious and quite representative 
scientific school of scientists on Central Asian 
studies in North American continent and studied the 
history of Central Asian countries and Kazakhstan. 
The followers of his concept and study area had a 
technique of perceiving and interpreting the history 
as the very citizens of Soviet Eastern countries in 
that period [3]. Arose a number of questions: how 
it was possible to perform that kind of perception 
and what sort of techniques they needed for it, 
how far representative the sources should be, what 
kind of principles the authors should have, as well 
as what level of authenticity and objectivity to 
expect from those conclusions and deductions. This 
type of approach seemed to the representatives of 
Soviet historical science as a dodge of falsifying 
their reality. However, we have to admit that the 
subjectivity of this approach multiplies for many 
times, it had powerful impact on methods adjacent 
with the history of sociopolitical sciences.

Michaela Pohl while doing researches on her 
dissertational work «The Virgin Lands between 
Memory and Forgetting: People and Transformation 
in the Soviet Union, 1954-1960» at Indiana 
University she repeatedly visited Kazakhstan and 
stayed long time, worked in archives, met with 
first workers at virgin lands, interviewed them, 
made video records and analyzed her hypotheses. 
She denoted that her works were based on archival 
documents and biographic interviews [4]. Shirin 
Akiner in her research «Social and Political 
reorganization in Central Asia: Transition from the 
Pre-Colonial to Post-Colonial Society» identified 
two stages of development of Central Asia: tsarist 
and soviet. Tsarist period started, on her opinion, 
from the second half of XVIII century. She 
referred gradual activation of trades, beginning of 
industrial progress and urbanization in this region, 
evolution of enlightenment and sociopolitical life, 

dynamics of household and growth of national self-
consciousness. However, Akiner marked that all 
these changes were not even, that’s why the results 
were not smooth as well and had different degree 
of influence on the society. To the basic changes 
during soviet period she referred gradual process 
of emancipation of women, liquidation of illiteracy, 
improvement of education system, collectivization 
and cannibalization, essential demographic changes, 
urbanization, secularization and cultural changes 
[5].

First in history Kolarz W. applied «the theory 
of colonialism» in analyses for happenings in 
the country of soviets. Many western analytics 
claimed that Soviet administration treated non-
Russian nationalities the same way as they treated 
whole conquered population. Kolarz W. in his 
conceptual search came to the point of complete 
political submission and total economic exploitation 
of national regions, overall cultural suppression 
of nationalists and significant demographic 
manipulation of non-Russian nations in favor of 
Russia and the Russians [6]. 

Gender history or her-story, his-story that 
emerged in 20s, and had a new impulse of thriving 
popularity in 70s of XX century also was a part of 
new interdisciplinary scientific direction. Gender 
approach could be used in exploring history of 
colonial empires. Thereby, as in historiography 
«masculine approach» was predominating; the role 
of women in process of colonial expansion was 
practically ignored. However, Baker J. composed 
a work «The position of Women in Kazakhstan 
in the interwar years», besides it he claimed that 
collectivization was an enormous fallacy, after 
ravaging the Kazakhs and ruining nomadic culture, 
as well as economics, they made them face a great 
tragedy of human loss [7]. 

For example, Wilber C. in his work discussed 
the changes in nomadic society, settling of the 
Kazakhs as progressive phenomenon, also that 
collectivization brought lots of advantages to ordinary 
shepherds during Soviet administration. However, 
as he claimed there was a single drawback of overall 
collectivization which was the party governance 
[8]. Surprisingly enough was the moment, that this 
author preferred remaining silent about demographic 
tragedies happened in the territory of his research by 
not giving out a word. Even though, there are many 
other American and European authors declaring 
soviet policy as disadvantageous in to some extent. 
A simple illustration might be the work of Conquest 
R. «The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization 
and Terror-Famine» where he remarked diminution 
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of the Kazakhs’ demography in the period of 1926-
1939 [9]. 

Activation of social-political history, which 
dynamically advanced by Russian, and partially 
European and Middle Eastern socio-cultural 
influence touched the history of Kazakhstan and 
Central Asia in the end of XIX and beginning of XX 
centuries. However, comparing with other Islamic 
regions of Russian empire like Transcaucasia 
and areas of Volga western historians explored 
history of Central Asia notably less. Remoteness 
from agricultural and intellectual life centers, high 
percentage of nomadic population, strong positions 
of «traditional» Islam all of them were obstructive 
factors why tendencies of strong socio-cultural 
dynamics couldn’t penetrate in the region. 

Scientific method shapes the basics of 
contemporary researches in any field of study. It is 
important keeping in mind that any method inflicts 
particular perspectives of reality; presupposes a 
sort of theoretical rationale; each and every method 
demonstrates various edges of reality. Thus, in the 
United States and England researchers paid much 
attention to the compilation of scientific works 
on the history of the Soviet Union, including 
Kazakhstan. 

From the works of westerners we could notice 
the influence of democratic views, which was 
not practiced in the countries of the Soviet Union 
during that period. Even if American and European 
authors used free styles of explorations, it didn’t 
mean their works were hundred percent genuine, 
simultaneously, even being claimed as victims of 
indoctrination and totalitarian policy, the works of 
Soviet researchers didn’t mean to be valueless. In 
any way, Euro-American authors mostly supported 
the preservation of traditional cultures of Central 
Asia and an abrupt transition to a settled way of life 
as it was difficult to change immediately nomadic 
countries like Kazakhstan.

In conclusion, we should appreciate zest of 
American and European researchers to study the 
history of Kazakhstan despite the territorial barriers 
and war periods. Their narrations, monographs and 
articles gave the opportunity for modern historians 
to have an otherwise glance on native history. So 
as, various frameworks on particular theories or 
historical events help us to be more critical and think 
a little bit differently on agreeing and disagreeing 
with already established concepts and subsequently 
it would be the warranty of the improvement and 
development of history as a science. 
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History of Political Activities of 
Women in Afghanistan

Gender split is regarded as one of the most constant and highlighted 
core social issues in the traditional societies alongside the history. The 
cultures of traditional societies have divided men and women with their 
absolute and fixed rules Afghanistan women were mainly the victim of 
this prejudicial restrictions and deprivations. Besides of rapid and drastic 
political upheaval in the history of Afghanistan, cultural and traditional 
rigors also tightened participation of women in the society. On the other 
hand, women are rarely found to be engaged in organized activities and 
in an establishment of social movements and networks for advocating and 
asking of their rights.

This research mostly paid the attention to the history and quality of 
political struggles of Afghan Women alongside the history, scope of politi
cal activities, effectiveness and impressibility of them.

Key words: Politics, civil society,movement,violence, Constitution.

Санатулла Фрутана

Ауғанстан әйелдерінің саяси 
қызметтердегі тарихы

Гендерлік бөліну тарихпен қатар, дәстүрлі қоғамда негізгі 
әлеметтік мәселелерге топталып, ең бір тұрақты процесс болып 
саналады. Қоғамдағы дәстүрлі мәдениет абсолютті және бағытталған 
ережелерімен қоса әйелдер және ер адамдар тобына бөлінеді. 
Ауғанстан әйелдері осы жағдайдың шектелген және құқығынан 
айырылған негізгі құрбаны болып табылады. Сонымен қатар 
Ауғанстан тарихындағы жедел және кенеттен түбегейлі өзгеріске 
ұшыраған саяси жағдай, мәдени және саяси қатаңдықтар қоғамдағы 
әйелдердің қатысуымен шоғырланды. Басқаша айтқанда, әйелдер 
қоғамдық ісәрекеттерді орнатуда ұйымдастырылған ісшараларға 
сирек қатысты және әлеуметтік желілерде насихаттау үшін өз 
құқықтарын сұрады.

Зерттеу жұмысында ауғанстан әйелдерінің саяси қызметтер 
саласында, тиімділігінде, олардың әсерлілігінде саяси күрес сапасына 
және тарихына көңіл бөлінеді. 

Түйін сөздер: саясат, азаматтық қоғам, қозғалыс, қатыгездік, 
Конституция.

Санатулла Фрутана

История политической  
деятельности женщин  

в Афганистане

Гендерное распределение считается одним из наиболее 
стабильным процессом, где и выделены основные социальные 
проблемы в традиционных обществах. Культуры традиционных 
обществ разделяются на мужчин и женщин с их абсолютными 
и фиксированными правилами. Афганистанские женщины были 
основными жертвами данного досудебного ограничения и лишения. 
Помимо политических потрясений, в истории Афганистана стали 
активными участия женщин в жизни общества. С другой стороны, 
женщины редко принимают участие в организационной деятельности 
по установлению общественных движений и социальных сетях для 
пропоганды.

В этом исследовании в основном анализируется история и 
политическая борьба афганских женщин.

Ключевые слова: политика, гражданское общество, движение, 
насилие, Конституция.
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The discussion of political partnership of women was long 
ago posed among civil activists, social thinkers and particularly 
feminists. The Second World War (IIWW) placed women in the 
center of political scene. The engagement of men in the War have 
been caused factories, administrations and to face with the lack of 
human resource. In order to overcome the problem; many countries 
have given their contribution to women and they entered to different 
spheres of work and in particular to politics. With joint efforts and 
continuous struggles, some of the rights have gained and one of the 
core demand was the right of voting which was partially fulfilled. 
Despite of all these, in different western countries in the late of 
nineteenth century, women got the right to vote. But the participation 
of Afghan women in an economic, political and social aspects has 
a completely different narration than other countries. In the recent 
hundred years, the destiny of Afghan women has experienced too 
much up and downs.

Freedoms of women in terms of participation in politics and 
power has no longer past in the history of Afghanistan. The very 
primary and initial steps that took place intended the partnership 
and freedom of women was during the period of Habibullah Khan 
(1901-1919).

The presence of Mahmud Tarzi in the court of Habibullah 
caused the emergence and enlightenment of positive attitudes 
regarding women partnership in politics, economy, culture, power 
and etc. Mahmud Tarzi, the man who educated and lived for a while 
in Turkey was enough informed with women participation and 
presence in other countries.

Mahmud Tarzi has allocated a column under the name of «Famous 
Women of the World» in his newspaper of Seraj-al-Akhbar, in 
which all the essays regarding progress and participation of women 
in the society have been published. The audience of this column was 
only court-oriented faces and some Literate Kabul citizens whereas 
in suburbs people were not able to read such essays. The column 
was witness of regular opposition of conservative circles but never 
stopped publishing.[1]

During the period of Amir Amanullah Khan (1919-1929) women 
could take part in the important parties of the state for the first 
time. Soraya Tarzi the daughter of Mahmud Tarzi and the wife of 
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Amanullah Khan was the first women in the modern 
history of Afghanistan who participated without 
shawl (scarf) in the governmental ceremonies. 
Soraya Tarzi with the wives of Minister of Defense 
and Minister of Foreign Affairs have participated 
in the celebration of Independence Day for the first 
time. 

In the year of 1921, the first girls’ school and 
established, in 1922 Irshad-al-Naswan newspaper 
printed and a group of girls were sent to abroad for 
pursuing education. Learning was made compulsory 
among six to eleven. In year 1927, King Amanullah 
conducted a Jirga (gathering) in Paghman. In 
the Jirga the issues of determination of marriage 
age for girls and polygamy were discussed which 
consequently, faced with tough opposition of 
representatives of people. 

Progress, promotion and the rescue of women 
from deprivation and various social suffers was 
the main pivot of feminist movement which 
shaped during the age of King Amanullah Khan. 
This formation ensures the rights and freedom of 
women in all aspects; social and private life which 
contains: right of education, right of work, right of 
study, right of individual freedom, individual safety, 
and freedom of speech, right of protest, civil and 
political activities and eventually scholarships. In 
year 1929, Amir Habibullāh Kalakāni came into 
reign and lasted for nine month. 

During his time, the achieved freedoms of 
Amanullah Khan Age were restricted and once again 
women were constrained to wear Islamic Burqa. In 
the age women were to a certain extent deprived of 
participation and social activities [2]. 

As far as the restrictions during the power of 
Mohammad Nadir Shah (1929-1933) kept continuing 
but the women foundation was established in his 
time. Women from royal family and some wealthy 
women of Kabul were busy on serving social 
activities in the foundation. Freedoms of women 
were sent to private parties and they could not fully 
present in the social and public rite and this drive 
continued till presidentship of Mohammad Daoud 
Khan which meant to 1974. 

The scope of women’s restrictions carried on to 
Mohammed Zahir Shah’s sovereignty 1933-1973. 
Women were not allowed in social activities and 
the kind of freedoms were confined in family and 
were limited to some private parties [3]. But during 
the presidency of Mohammad Daoud Khan keen 
attention has paid to education, social progress and 
women schooling, and they were placed at the top 
priority of five years strategic plan. Formal schools 
were established for girls, women from high class 

and wealthy family assigned in some governmental 
offices, the voice of the first female singer (Mirman 
Parvin) for the very first time reached to the ears of 
people through radio. In the year 1959, Mohammad 
Daoud Khan asked the girls both from royal family 
and high ranking officials to participate in the 
Celebration of Independence Day without Burka 
[4].

Thus female movement and veil removal 
network which already came into picture in the 
year of 1958, formally started their activities based 
on frequent demands of teachers from midwifery 
school and girls’ secondary school Daoud Khan 
himself has debated and justified in this regard 
with conservative sector of society. Women 
gained political rights and the voting right after the 
legislation of Constitution on 1964 since the period. 
In the Committee of approval of Constitution two 
women were appointed for the first time and in 
the 1965 parliamentary election some women 
candidates could get to the parliament and moreover 
two other women were appointed as senators.

In the year 1965, the first Independent Civil 
Faction started its activity which was inspired by 
international feminist movements and previous 
national organizations, and this civil faction was 
belong to People Democratic Party. Though, the 
faction had ideological inspirations plus themes 
and was frequently posing classes’ concerns but 
feministic issues were the core agenda of it [5].

As a result of persistent efforts and activities of 
cadres and members of this organization a parade 
ran by in the year of 1968. The main purpose of the 
protest was to express their strong opposition with 
Draft of women education ban in abroad. However 
this protest was not too splay but lied down the 
prime brick of advocating women rights in the 
history of Afghanistan. The women opened the 
main stream of democracy in the rule of the country. 
And it was these women struggles in which some 
of the girls and women became the center political 
activities and alongside their Afghan brothers went 
to parliament in order to know the process of vote 
of confidence to Dr. Yousef but unexpectedly they 
faced with police resistance caused the event. Due 
to chaos, Dr Yousef has given up from the vote of 
confidence and resigned from his post (chancellor). 
Since that day protests and demonstrations became 
the routine of Kabul citizens and the city was daily 
witness of any type of the protest [6].

Movement of literacy was at the peak of 
this Afghan women movement. As result of 
comprehensive endeavor and attempt of this 
movement, hundreds of young women and girls 
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went to school and drove benefits from literacy. 
Unfortunately it must be said that tens of honored 
female teachers of these courses have been killed by 
conservatives and ignorant. It was the result of their 
strong strives in terms of declining the illiteracy that 
thousands of women became literate and employed 
in governmental offices and therefore UNISCO has 
deserved them with Medal [7].

In contrast to what was expecting from 
Mohammad Daoud Khan in his presidency (1973-
1978) happened, due to regular pressures of 
conservative and traditional sector of society on 
Daoud Khan, he kept restrictions on women’s 
freedoms and during his presidentship nothing 
important has occurred to the regard of women 
condition. 

People’s Democratic Party of Afghanistan had 
control over the state within (1978-1992) during this 
time political and ideological slogans for supporting 
of women reached to the ears of everyone and 
these slogans were incepted from communistic 
beliefs which could not conform to social life of 
Afghanistan. In the time of People’s Democratic 
Party of Afghanistan women sporadically strived 
for the betterment of their condition but noting 
remarkable happened in terms of social progress of 
women’s freedoms [8] .

 After the collapse of Communistic Regime in 
the 1992-1996 Mujahedeen came into power. This 
group has changed the direction of women wearing 
and during Mujahedeen time women could not 
walk with modern garments or walk without Burqa 
or Islamic veil. In the course of Mujahedeen time 
not only women were not given active role but they 
were the main victim of Kabul Civil War [9] .

In October of 1996 a cruel wave of Taliban storm 
blows upon the corners of Kabul and that night of 
entering to Kabul was completely unforgettable in the 
history of Afghanistan whereas the gate of education 
was closed towards women and girls. Once again 
women were bounded within the four walls of their 
homes and have been deprived of civil and human 
rights. Taliban have never allowed any women to 
work in any of the state administrations. They banned 
women excursion, tour and walking outside the 
house without accompanying of their father, brother 
and husband. All through the Regime of Taliban 
women were totally deprived of their social and 
individual rights and in fact there was no difference 
and distinction among literate, illiterate, old, young, 
urban and rural women in their time [10].

After three decades of war an Interim 
Government established and the very first moments 

of twenty first century was witness of 30% women’s 
participation in all areas particularly in politics. It 
was the excellent chance for those women who were 
just bounded in the houses before, could come out of 
their communities and have sparkled in the political 
scope of the country. 

Hamid Karzai’s period was an extremely 
golden chance for participation of women in 
political, economic and social arenas. Constitution 
of Afghanistan has proclaimed equal rights to men 
and women and once more women were entered 
to different fields. Education of women and girls 
became free and millions of girls alongside boys 
could go to school. During his sovereignty at 
least three women were present in the cabinet and 
Ministry of Women Affairs has established for 
overcoming of women’s problems and issues. 

Establishment of Afghanistan Independent 
Human Rights Commission was the greatest 
achievement of Hamid Karzai’s Presidency. The 
Commission has paved the ground for betterment 
of women condition through publishing reports 
based on violation of human and women rights. The 
commission has changed the conditions of thousands 
of women through workshops and seminars and 
spread the awareness of basic rights of women 
which have already given by the constitution. 

During this period besides of women’s 
participation in civil and governmental institutions, 
women could access in Police and Army cues. In 
the present situation hundreds of women were 
busy in serving these two ministries and even 
women had the privilege of running very arduous 
missions in the Ministry of Defense as well as they 
are in Commando. At the meantime, tens of civil 
movements have been working whereas some of 
them have been leading by women. Nowadays, in 
many other civil administrations there are enough 
female personnel and they are the decision and 
policy makers of these organizations [9].

Conclusion

Let it be summed up that Afghan Women has 
elapsed so much of up and downs of their life 
alongside the history of this country and always 
being treated differently and distinctively. It 
is always being strived to avoid them from 
shining in the political and social arenas, but 
women could bravely preferred to stance against 
injustice and cruelty and they could keep their 
place besides of men with extensive and crucial 
struggles. 
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МЕРЕЙТОЙ
ЮБИЛЕЙ

ANNIVERSARY

Кәрібаев Б.Б.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 

2016 жылдың 18 тамызында елімізге танымал белгілі 
тарихшы-ғалым, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, Абай атын-
дағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Қазақстан та-
рихы» кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Мәмбет Құлжабайұлы Қойгелдиев 70 жасқа 
толды. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың, тарих, археология 
және этнология факультетінің ұжымы мен студенттер қауымы, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ тарих сериясы «Хабаршысының» 
редакциялық алқасы мерейтой иесін туған күнімен құттықтай 
отыра, оған зор денсаулық, отбасының амандығын және 
шығармашылық табыстар тілейді. 

Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы 1946 жылы 18 тамыз-
да Жамбыл облысы Шу ауданы Масақ-Ақтөбе ауылында 
дүниеге келген. Туған ауылындағы орта мектепті бітіргеннен 
соң, ұжымшарда тракторист болып жұмыс істеген. 1964-
1968 жылдары қазіргі Бішкек қаласындағы Ж. Баласағұн 

ҚР ҰҒА 
КОРРЕСПОНДЕНТ-

МҮШЕСІ, ТАРИХ 
ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ 

ДОКТОРЫ,  
ПРОФЕССОР МӘМБЕТ 

ҚҰЛЖАБАЙҰЛЫ 
ҚОЙГЕЛДИЕВ –  

70 ЖАСТА
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ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, тарих ғылымдарының докторы,  профессор Мәмбет Құлжабайұлы Қойгелдиев –  70 жаста...

атындағы Қырғыз ұлттық университетінің та-
рих факультетінде оқып, «тарихшы, қоғамтану 
пәнінің оқытушысы» мамандығын алады. 1968-
1970 жж. Жамбыл облысы Шу ауданындағы 
Қ.  Сәтбаев атындағы орта мектепте мұғалімдік 
қызметте болады. 1971-1972 жж. Жамбыл облыс-
тық мемлекеттік архивінде ғылыми қызметкер, 
ал 1973-1974  жж. Жамбыл жеңіл және тамақ 
өнеркәсібі технологиялық институтында оқыту-
шылық жұмыстар атқарады. 1974-1977 жылда-
ры қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің аспирантурасында оқып, 1978 
жылы тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми 
дәрежесін қорғайды. 1982 жылға дейін Жамбыл 
жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық ин-
ститутында оқытушылық қызметтер атқарады 
да, 1982 жылдан бастап М.  Қойгелдиевтің 
ғылыми-педагогикалық қызметі ғылым мен 
білімнің орталығы болған Алматы қаласында 
жалғасады.

1982-1989 жж. М. Қойгелдиев әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың тарих факультетінде 
до цент қызметінде болып, жоғары білімді 
кәсіби тарихшы мамандар даярлау ісінде бел-
сене атсалысады. Уақыт талабына сай, 1989-
1991 жылдары Қазақстан КП ОК жанындағы 
Партия тарихы институтында «XX ғасыр 
басындағы қазақтың ұлттық зиялы қауымының 
қоғамдық-саяси қызметтері» атты тақырыпта 
ғы лыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады. 
1991 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың  
та рих факультетінде оқытушылық қызме тін  
қайта жалғастырып, 1994 жылы «1905-1917 жыл- 
дардағы Қазақ демократиялық интеллигенция-
сының  қоғамдық-саяси қызметі» атты тақырыпта 
докторлық диссертациясын қорғайды. 1995 жы-
лы профессор атағын алады.

Профессор М.Қ. Қойгелдиев 1994-2002  жж. 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінің тарих факультетіндегі «Қазақстанның 
жаңа және қазіргі заман тарихы» кафедрасының 
меңгерушісі, тарих факультетінің деканы, уни-
верситет жанындағы Жоғары оқу орында-
ры оқытушыларының біліктілігін жетілдіру 
институтының директоры қызметтерінде болып, 
ғылыми-педагогикалық қызметпен қатар ЖОО 
білім беруді ұйымдастыру ісімен де айналы-
сады. Ал 2002-2006 жж. ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институтының дирек-
торы қызметінде еліміздегі отандық тарих 
ғылымының дамуына тікелей атсалысады. 

Профессор М. Қойгелдиев 2006-2008 жж. 
Сүлейман Демирел университетінің профес-

соры, ал 2008 жылдан күні бүгінге дейін Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универ-
ситетінің «Қазақстан тарихы» кафедра сының 
меңгерушісі қызметін атқарып келеді. 2013 
жы лы М. Қойгелдиев Отан тарихын зерттеуге 
қосқан зор үлесі үшін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Ғылым Академиясының корреспондент-
мүшесі болып сайланады.

Мәмбет Құлжабайұлының Отан тарихы 
саласында құлшына еңбек жасаған жылда-
ры еліміздің тәуелсіздік жылдарымен тұспа-
тұс келді. Оның негізгі зерттеу объектісі 
– Қа зақ ұлт-азаттық қозғалысының тарихы, 
әсі ре се Алаш қозғалысы қайраткерлерінің ұлт-
тық мемлекеттілікті жаңғырту жолындағы кү-
ре сі мәселелері болды. Ғалымның зерттеу ізде -
ніс терінің нәтижесінде «Алаш қозғалысы» 
(1995, 1 кітап), «Ұлттық саяси элита» (2004), 
«Жетісудағы Ресей билігі» (2004), «Сталинизм и 
репрессии в Казахстане в 1920-1940 гг.» (2009) 
атты монографиялық еңбектері, одан сәл ертерек 
«Қадырғали Қосымұлы және оның жылнамалар 
жинағы» (авторлық бірлікте, 1992) және «Тарих 
тағлымы не дейді?» (авторлық бірлікте, 1993) 
атты еңбектері отандық тарихнамаға қосқан 
зор үлес болып табылды. 2008 жылы «Алаш 
қозғалысы» атты ғылыми монографиясының 
бірінші кітабы өңделіп, толықтырылып қайта 
жарық көрді. 

Профессор М. Қойгелдиев бүгінгі күнге 
дейін жалпы саны 8 монографиялық зерттеу-
лердің, жалпы білім беретін мектептің 10 және 
11 сынып тарына арналған «Қазақстан тари-
хы» оқу лықтарының (авт. бірлікте), 400-ден аса 
ғылы ми және көпшілік оқырманға арналған 
мақа ла лардың авторы. Оның редакторлық жетек-
шілігімен және құрастыруымен 10-нан астам 
құжаттық материалдар жинағы жарық көрген.

Мәмбет Құлжабайұлы ғылыми кадрлар да-
ярлау мен оны ұйымдастыру ісінде де жемісті 
еңбек етуде. Оның ғылыми жетекшілігімен және 
ғылыми кеңесшілігімен 30-дан аса ғылым канди-
даттары мен докторлары даярланды. Ол бірнеше 
рет тарих ғылымдарының докторы мен канди-
даты ғылыми дәрежелерін беру үшін құрылған 
диссертациялық кеңестердің төрағасы жұмысын 
атқарды. 

Профессор М. Қойгелдиев ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен қатар еліміздің қоғамдық, саяси,  
мәдени өмірінде де белсенділік танытып 
келеді. Өзекті тарихи мәселелерді, «ақтаңдақ» 
мәселелерді көтеруде бірнеше үкіметтік, мем-
лекеттік комиссиялар құрамында жұмыс істеді. 
Олар: 1992 жылғы Қазақстан Республикасы 
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Кәрібаев Б.Б.

Жоғарғы Кеңесінің Төралқасы Комиссиясының 
мүшесі (Төрағасы – ҚР ЖК депутаты, академик 
М.Қ. Қозыбаев), 1997 жылғы Қазақстан Респу-
бликасы Парламентінің Сенатының «Қазақстан 
тарихындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
ақтау жөніндегі» Комиссияның мүшесі 
(Төрағасы – Сенатор С.А. Қасымов), 2007-2011 
жылдары Қазақстан Республикасында орнаты-
латын ескерткіштер мен монументтер бойынша 
Мемлекеттік Комиссияның, 2013 жылы Отан 
тарихын зерделеу бойынша ведомствоаралық 
жұмыс тобының мүшесі болды. Сондай-ақ Ел 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың басшылығымен 
жүргізілген «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасының Тарих және этнография сек-
циясын басқарып, осы бағдарлама аясында 
құрылған Қоғамдық Кеңестің мүшесі болады.

2004 жылы қоғамдық негізде үкіметтік 
емес «Қазақстан тарихшылары қауымдастығы» 
ұйымы құрылып, оның Төрағасы болып сайла-
нады. Қауымдастық 2007 жылы қыркүйекте Пе-
кин (ҚХР) қаласында өткен Тарих ғылымының 
Халықаралық Комитетінің Бас Ассамблеясының 
мәжілісінде осы ұйымға мүшелікке қабылданды.

Профессор М. Қойгелдиев өз зерттеулерінің 
нәтижелерін деректі фильмдер арқылы да 
көпшілікке таныстырып жүр. Ол «Әлихан және 
Мұстафа» (1998. «ҚР Президентінің теле-радио 
комплексі»), «Алаш» (2007, реж. Х. Омаров), 
«Бірінші» (2007, реж. Қ. Олжай), «Мұстафа 
Шоқай ізімен» (2011, реж. Қ. Бегманов), «Кене-
сары хан» (2011, реж. М. Конуров), «Асықпаған 
ақиқат» (2011, реж. Б. Әбіш) және басқа көптеген 
деректі фильмдердің сценарий авторы, ғылыми 
кеңесшісі болды.

2012 жылы М. Қойгелдиев Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
Магистратура және докторантура PhD инсти-
туты «Қазақстан тарихы мен мәдениеті» 
кафедрасының жанынан «Айтылған тарих» ата-
латын ғылыми зерттеу және мамандар даярлау 
орталығын ашып, оның жұмысына жетекшілік 
жасайды. Орталық аз уақыттың ішінде 
«Қазақстанның жаңа әлеуметтік тарихы. Алма-
ты облысы және Алматы қаласы материалдары 
негізінде. Серия 1», «Жамбыл облысы Ұлы Отан 
соғысы жылдарында 1941-1945 жж.», «Менің 
ғылымдағы өмірім. Ғалымдармен 21 сұхбат» 
атты кітаптарды баспадан шығарды. 

Профессор М. Қойгелдиев халықаралық дең-
гейде де көп жұмыстар атқаруда. Ол Иран Ис-
лам Республикасы, Қытай Халық Республикасы, 
Жапония, Ресей Федерациясы, Түркмения және 
Қырғызстанда өткізілген халықаралық ғылыми 
жиындарда баяндамалар жасады. Оның ғылыми 

еңбектері Ресейде, Жапонияда, Оңтүстік Корея-
да, Түркияда және басқа да шет елдерде жарық 
көрген. 

Профессордың Отан тарихының өзекті 
мәселелеріне арналған сұхбаттары түрлі ғылыми 
басылымдар мен БАҚ-та үнемі жарияланып 
тұрады.

Профессор М. Қойгелдиевтің ғылыми және 
қоғамдық белсенді қызметі елімізде де, шетел-
дік ғылыми ортада да жақсы бағаланған. Ол 
Халықаралық Сократ сыйлығымен («Socrates 
international aword» Оксфорд, Ұлыбритания 
(2007), Америкалық биография институтының 
Алтын медалімен (2009), «Халықаралық 
Мәде   ниет конвенциясы» ұйымының «Халық-
аралық Бейбітшілік Сыйлығымен» (2010 
«INTERNATIONAL PEACE PRIZE») мара пат-
талған, 2007 жылы Вена қаласының Халық-
аралық университеті оған өзінің құрметті про-
фессоры атағын берген.

2005 және 2015 жж. ол Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің «Алғыс хатымен», 2008 
жылы Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің «Құрмет грамотасы-
мен» марапатталып, 2009 жылы «Жоғары оқу 
орнының үздік оқытушысы» атағын алды. 2013 
жылы ғалымның белсенді атқарған ғылыми-
педагогикалық және қоғамдық еңбегі лайықты 
бағаланып, еліміздегі жоғары мемлекеттік 
наградалардың бірі «Парасат» орденімен ма-
рапатталды. 2013 жылы Алаш қозғалысының 
көшбасшысы «Әлихан Бөкейхан. Алаш арысы» 
медалімен, 2014 жылы Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан 
Республикасына еңбек сіңірген ғылым қай-
раткері» медалімен, 2015 жылы «Қазақстан 
Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген 
еңбегі үшін» төсбелгісімен, 2016 жылы Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ғылым академиясының 
«Құрмет грамотасымен» марапатталады. 

ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор М.Қ.  Қой-
гелдиев өзінің 70 жылдық мерейтойына жо-
ға рыда атап өткен зор табыстармен келіп 
отыр. Оның қаламынан әлі де талай ғылыми 
дүние лердің туатыны анық. Біздер, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың, тарих, археология және 
этнология факультетінің ұжымы мен студент-
тер қауымы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ та-
рих сериясы «Хабаршысының» редакциялық 
алқасы мерейтой иесін тағы да туған күнімен 
құттықтай келе, оған амандық пен саулық, 
қайрат пен жігер, шығармашылық табы-
стар мен жеңістер және отбасының қызығын 
тілейді.
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2014 жыл дың 21 қыр күйе гін де Пе тер бург те ке ңес тік, ре-
сей лік шы ғыстaну ғы лы мы ның жaрқын өкіл дер інің бі рі Сер гей 
Гри горьевич Кляш тор ный  дү ние сaлды. Сер гей Гри горьевич – 
отaндық түр ко ло гиядaғы aңызғa aйнaлғaн тұлғa, тaңғaжa йып  
бі лім ді aдaм, ең жоғaрғы ғы лы ми бaғaғa ие ғaлым. Отaндық 
түр ко ло гиядa Сер гей Гри горьевич – Сер гей Ефи мо вич Мaлов-
пен бір дең гейде гі тұлғa.

Сер гей Гри горьевич тің ежел гі жә не ер те ортaғaсырлaрдaғы 
Ортaлық Aзия тaри хы, ежел гі түр кі текс то ло гиясы мен де-
ректaнуы сaлaлaрындaғы із де ніс те рі не aрнaлғaн мaқaлaлaрды, 
біз, әри не мaмaндaрдaн кү те міз. Бұл очерк те aқ қaғaз бе ті не 
қaлaмұ шы мен Сер гей Гри горьевич тің ес те қaлғaн бей не сін 
жaзуғa тaлпын дық.

ХҮІ ғ. көр нек ті ортaaзия лық тaрих шы Мырзa Хaйдaр 
Дулaти өзі нің тaнымaл «Тaрих-и Рaши ди» aтты ең бе гін де 
мынaдaй пaрсы өле ңін кел ті ре ді: 

Му жу рaзумa и дaровa ния
Две жиз ни пот реб ны для телa:
Однa – нaбирaться знa ния,
Другaя – пускaть его в де ло.

Ортaғaсыр лық aзиaттың aрмaндaғaн жaрaты лысқa aрнaлғaн 
екі өмі рі, ле ни нгрaдтық Сер гей Гри горьевич тің өмірбaянындa 
кө рі ніс бе ріп, 86 жыл, 7 aй жә не 17 күн бaқыт ты дa ұзaқ ғұ мыр 
ке шіп ті.

Ол 1928 жы лы дү ниеге кел ді. Сер гей Гри горьевич әс кер де 
қыз мет ет пе ді. Ортa мек теп ті тaбыс ты aяқтaп, же ңіс ті 1945 жы-
лы Ле ни нгрaд мем ле кет тік уни вер си те ті нің Шы ғыс фaкуль те-
ті не оқуғa түс ті.

Шы ғыс фaкуль те тін де Сер гей Гри горьевич ежел гі түр кі лік-
де ректaну мен текс то ло гия, Еурaзия түр кі хaлықтaры ның тaри-
хы, Ортaлық Aзия тaри хы сaлaсындa про фес сорлaр С.Е. Мaлов, 
A.Н. Ко но нов жә не A.Н. Берн штaмдaрдың же тек ші лі гі мен 
мaмaндaнды. Ежел гі  түр кі ру никaлық ес ке рт кіш те рі не де ген 
қы зы ғу шы лық 1947-1949 жж. тү рік фи ло ло гиясы кaфедрaсы-
ның мең ге ру ші сі қыз ме тін де гі С.Е. Мaлов тың ықпaлы мен 
туын дaды. Сер гей Ефи мо вич Мaлов тың есі мі (1880-1957) ежел-
гі ру никaлық ес ке рт кіш тер дің біл гі рі жә не қaзір гі aғa буын  түр-
ко логтaры ның бaрлы ғын дер лік дaярлaғaн, тaбыс ты педaгог-

СЕР ГЕЙ ГРИ ГОРЬЕВИЧ 
КЛЯШ ТОР НЫЙ ДЫ 
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түр ко лог ре тін де  түр ко ло гия тaри хындa қaлды. 
Оның зерт теу ле рі ғы лымғa тың жaңaлықтaр 
ғaнa aлып кел ген жоқ, ке ре мет оқу құрaлы дa 
бо лып тaбылaды. Сер гей Гри горьевич ке үл кен 
ықпaл ет кен ірі ке ңес тaрих шы сы, әрі aрхео лог 
Aлексaндр Нaтaно вич Берн штaм (1910-1956) 
еді. 1947-1953 жж. Сер гей Гри горьевич сту-
дент ке зін де, сонaн соң Жaлпыодaқтық Геоло-
гия Инс ти ту тындa (1950-1957) қыз мет aтқaрa 
жү ріп, A.Н. Берн штaм бaсшы лы ғындa лaборaнт 
ре тін де (ИИМК AН СССР) Пaмир-Ферғaнa 
экс пе ди циясындa, ке йін нен М.И. Aртaмо-
нов, Н.М.  Чер ны шев жә не т.б. aрхеоло гиялық 
экс пе ди циялaрындa қыз мет ет ті. Сер гей Гри-
горьевич экс пе ди циялық қыз ме тін ег де тaртқa 
ке зін де де ықылaспен жaлғaстыр ды, мысaлы, 
2003 ж. aкaде мик К.М. Бaйпaқов тың же тек ші-
лі гі мен Ер тіс экс пе ди циясындa жұ мыс жaсaды. 
Оның ежел гі түр кі лік із деуге де ген ықылaсы ның 
aрқaсындa ежел гі ке зең де гі жaңa эпигрaфия лық 
ес ке рт кіш тер aз aшылғaн жоқ. 

Жaс ке зін де-aқ өз мaқсaттaры мен мін дет те-
рін aнықтaй біл ген  Сер гей Гри горьевич уaқыт 
оз дырмaй осы мaқсaттaрғa же ту ге бет бұр ды. 
Өмір жо лы дaңғыл болғaндықтaн дa, ол уни вер-
си тет ті тaмдaғaннaн ке йін  КСРО Те ңіз фло ты-
ның Мaшинa жaсaу зaво ды ның це хындa, сонaн 
соң Ле ни нгрaдтaғы Жaлпыодaқтық Геоло гия 
Инс ти ту тындa жұ мыс жaсaйды. Зaводтa төр-
тін ші сaнaттaғы токaрь мaмaны, aл Геоло гия 
Инс ти ту тындa биб лиогрaф мaмaны ре тін де 
дaғдылaнды, осы уaқыт ішін де еш aсы ғыс сыз 
«Ежел гі түр кі ру никaлық ес ке рт кіш те рі Ортa 
Aзия тaри хы ның де ре гі ре тін де» тaқы ры бындa 
жұ мы сын жaлғaстыр ды. Уaқыт өте ке ле осы 
тaқы рып бо йын шa кaндидaттық дис сертaция 
қорғaды. Уaқыт сынaғы мен тaғдыр тaуқы ме тін 
бaстaн ке ші ріп, түр лі қо лө нер ді мең ге ре оты-
рып, Сер гей Гри горьевич көп тен күт кен ме ке-
ме – КСРО ҒA-ның Шы ғыстaну Инс ти ту тына 
aнық қaдaммен кі ріп, жұ мысқa қaбылдaнaды жә-
не 1957-2014 жж. aрaлы ғындa түр лі дә ре же де гі 
қыз мет тер aтқaрaды.

Қыз ме тін де не мaнсaпты өсу, не күрт тө мен-
деу болмaды: 1963 ж. КСРО ҒA Ле ни нгрaд бө-
лі мі Шы ғыстaну инс ти ту тындa моң ғолтaну жә-
не түр ко ло гия Сек то ры ның мең ге ру ші сі ре тін де 
тaғa йын дaлғaн ол жүк тел ген мін де тін жaрты 
ғaсырдaй тaбыс ты орындaды. Би лік ке жaқын 
болмaды, бірaқ ешқaндaй жaнжaлғa дa бaрмaды, 
еш бір пaртия ның құрaмындa дa болмaды. 
КСРО жә не РФ үкі мет тік нaгрaдaлaры мен 
мaрaпaттaлмaды.

Шы ғыстaну лық өмі рі мен рух тық ең бе гі нің 
ұзaқ жы лындa Сер гей Гри горьевич aйт aрлықтaй 

жaрқын нә ти же лер ге қол жет кіз ді, ке ре мет же-
тіс тік тер мен ғы лым ды бaйыт ты. Ол үш жүз ден 
aстaм ғы лы ми ең бек жaриялaды. Әсі ре се, өт кен 
ғaсыр дың 90-жылдaры жә не  осы мың жыл дық-
тың aлғaшқы он жы лы же міс ті бол ды. Се бе бі, 
Еурaзия түр кі хaлықтaры ның тaри хы, ежел гі 
түр кі текс то ло гиясы мен де ректaну сaлaсындaғы 
не гіз гі ең бек те рі се риялық бaсы лым мен жaрыққa 
шық ты. Олaрдың бaсым бө лі гі Сaнкт-Пе тер-
бург Мем ле кет тік уни вер си те ті нің Шы ғыстaну 
фaкуль те тін де, Қaзaқстaн, Қыр ғызстaн уни вер-
си тет те рін де, Бaрнaуыл, Ом бы, Орын бор, Ре сей-
дің бaсқa дa уни вер си тет те рі нің тaрих фaкуль те-
тін де Ортaлық Aзия мә де ниеті мен тaри хынaн 
не гіз гі оқу құрaлы ре тін де пaйдaлaны лудa. Кей-
бі рі ТМД жә не Шы ғыс пен Бaтыс шет ел де рін де 
(Қытaй, Жaпо ния, Түр кия, Гермa ния жә не т.б.) 
aудaры лып, бaсы лып шық ты.

Ортaлық Aзия түр кі ле рі нің ежел гі тaри хы бо-
йын шa мaмaн болмaғaндықтaн, мен Сер гей Гри-
горьевич тің тaри хи із де ніс те рі турaлы aйт пaй-
aқ, тек кей бір ғы лы ми же тіс тік те рі не тоқтaлa 
кет кен ді жөн көр дім. Сер гей Гри горьевич тің 
қaзір гі тaңдa бел гі лі болғaн құ пия aқпaрaттa 
жaсы рынғaн мә лі мет тің кіл тін тaбудa жә не сир 
(де рек тер де aлғaш 337-370 жж. кез де се ді) мен 
қыпшaқ (де рек тер де aлғaш кө рі ніс тaбуы 742 ж. 
сәй кес ке ле ді) эт но ним де рі нің ұқсaстықтaрын 
дә лел деу де жо лы болғaн. Қыпшaқ (ежел гі  түр кі 
ес ке рт кіш те рі ті лін де «сәт сіз (жо лы болмaғaн)», 
«бaқыт сыз» мaғынaсын бе ре ді) ұй ғырлaр мен 
қытaйлaрдың жaппaй шaбуы лынaн, мем ле-
ке ті құлaп, 646-647 жж. ел ді бaсқaрғaн ру-
дың aтын қaбылдaғaн е жел гі сир тaйпaсы ның 
жaңaшa aтaуы. Сирлaрдың жaңa қорғaныш aтты 
қaбылдaуы ежел гі тү рік тер дің ді ни-мaгия лық 
дү ниетaны мы ның ерек ше лі гі не бaйлaныс ты – 
зaт пен оның aтaуы aрaсындaғы бө лін бейт ін 
бaйлaныс бaр де ген тү сі нік ке ке ліп сaяды. Жaңa 
қорғaншы aтaу тaйпaның (ру дың, отбaсы ның, 
же ке aдaмның) со ңынaн қaлмaй жүр ген, бaқыт-
сыз дыққa ұшырaту шы тыл сым күш тер ді жaңы-
лыс ты руы ке рек еді.

Сер гей Гри горьевич көп те ген рунa ес ке рт-
кіш те рін aшып, олaрды тaри хи-фи ло ло гия лық 
тү сін дір ме ле рі мен то лық тырa оты рып ғы лы-
ми aйнaлымғa ен гіз ді; ол – Ортa Aзия тер ри то-
риясынa қaтыс ты Aвестa мә лі мет те рі нің бү гін гі 
тaңдaғы тaри хи жә не геогрaфия лық то лық тү сін-
дір ме сі нің aвто ры; Ре сей де гі қaзір гі әс ке ри шы-
ғыстaну дың не гі зін қaлaғaн – aтaсы. Шы ғыстaну 
ғы лы мы ның бұл бaғы ты өзі нің  кә сі би әс ке ри 
шы ғыстaну лық бі лі мі бaр, Ортaлық Aзияны 
зерт теу де гі орыс әс ке ри ле рі нің үле сі турaлы 
көп те ген ең бек те рін же ке әрі Сер гей Гри-
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Сер гей Гри горьевич Кляш тор ный ды (1928-2014) еске aлу

горьевич пен бір лес кен aвтор лықтa жaриялaғaн 
шә кір ті про фес сор A.A. Ко лес ни ков тың ең бек-
те рін де тaбыс ты дaмы ды.

Дaрын ды әң гі ме ші ғaнa емес, сондaй-aқ 
жaқсы лек тор болғaнды ғын дa aңғaруғa болaды. 
Сер гей Гри горьевич Сaнкт-Пе тер бург Мем ле кет-
тік уни вер си те ті нің Ортaлық Aзия жә не Кaвкaз 
кaфедрaсы ның тұрaқты оқы ту шы сы болғaндa 
одaн күт кен үміт ті aқтaды. Ол сaбaқты тaмaшa 
жүр гіз ді, өз пә нін те рең де ег жей-тег же йіне де-
йін  бі ліп, тыңдaрмaндaрын әл деқaшaн өмір ден 
кет кен aлыс әлем ге  то лықтaй ен ді ріп, қы зық-
тырa дa әсем жет кі зе біл ді. Ше шен ді гі мен aуди-
то рияны бaурaп aлaтын; се ме стр aяқтaлғaндa 
сту де нт тер оқы ту шы сы – Сер гей Гри горьевич-
ті жaқсы кө ріп, құр мет те рін  сөз бен ғaнa жет кіз-
бей, әр тіс тер ге жaсaлaтын құр мет  ке ре мет гүл 
шоқтaрын сыйлaғaн кез де рі aз емес еді. Өзім 
де Сер гей Гри горьевич ті уни вер си тет aуди то-
риясынaн aлғaш көр ген де aлғaшқы дә рі сі нен-aқ 
ұнaтқaн едім. Бел гі лі түр ко лог-тaрих шы бо лып, 
мен оның ұжымдaсы әрі бір не ше кітaптың бір лес-
кен aвто ры болaмын дейт ін дей ол кез де тaнымaл 
дa емес еді. Дәл осылaйшa ол ме нің өмі рім де 
орын aлды. Уни вер си тет жaғaжa йын дaғы Ғы лым 
Aкaде миясы ның №5 үйін де ойлaнып тұрғaнымдa 
Сер гей Гри горьевич тің мұңaйғaн кей пім ді кө-
ріп, се бе бін сұрaғaны есім де. Мен оғaн ЛМУ-дің 
Шы ғыс фaкуль те ті нің дип ло мын aлғaным ды жә-
не қaндaй ше шім қaбылдaрым ды: не Түр кияғa 
Из мир де гі құ ры лыс зaво дынa aудaрмaшы бо лып 
бaрaрым ды, не қaндaй дa бір жұ мыс тa уып  бе ру-
ді уәде ет кен елі ме – Aлмaтығa қaйт aрым ды біл-
мей тұрғaным ды жa йып  сaлдым. Бірaқ Сер гей 
Гри горьевич қaй-қaйсы сын дa құптaмaй, КСРО 
ҒA Ле ни нгрaд бө лі мі Шы ғыстaну инс ти ту тынa 
aспирaнтурaғa тaпсы руым ды ұсын ды. Осылaйшa, 
aяқ aстынaн, мен, шы ғыстaну шылaр қоғaмынaн 
бір-aқ шық тым жә не дaнa дa, әрі әрқaшaндa ке-
ңес шім болғaн – Сер гей Гри горьевич пен жо-
лық тырғaн тaғды рымa ризaмын. Шы ғыстaну шы 
Кляш тор ный дың өмір жо лы мен тұспa-тұс кел ге ні 
үшін де тaғды рымa ризaмын. 

Сер гей Гри горьевич үл кен өмір жо лынaн өт ті. 
Ол 1928 ж. Го мель де бaстaлып, 30-жылдaрдaғы 
қу ғын-сүр гін ке зе ңі нен өт ті, 40-жылдaрдaғы 
қиын дықтaрдaн, 70-жылдaрдaғы то қырaу жә-
не ес кі тәр тіп тер мен дәс түр лер құлaғaн жә не 
ре сей т aри хы ның жaңa ке зе ңін де туғaн қиын-
дықтaрды бaстaн өт кер ген 90-жылдaрды aрттa 
қaлдыр ды. Бaрлық өмірбaянын тіз бе ле мей, Сер-
гей Гри горьевич тің сaн қыр лы өмі рі нің тек кей-
бір  тұстaрын ғaнa aтaп өте йін . 

Өмі рі нің соң ғы он жы лындa көп ші лік ке 
тaнымaл бо лып мо йын дaлғaнын aтaп өту қaндaй 

жaғым ды. Ортaлық Aзия жә не Еділ  бойы рес-
пуб ликaлaры ның жaңa бaсшылaры оның ғы-
лы ми қыз ме тін aтaп өту ге бaрыншa aтсaлыс ты. 
Соң ғы жылдaры ие болғaн кей бір нaгрaдaлaры-
ның ті зі мі тө мен де гі дей:

1) Қыр ғызстaн Рес пуб ликaсы ның ІІІ дә ре-
же лі Мaнaс ор де ні, 2002 ж.;

2) «Қaзaнның 1000 жыл ды ғы» медaлі, 
2005  ж.;

3) Тұрaқты Хaлықaрaлық Aлтaй кон фе  рен -
ция сы ның (PIAC) Aлтaй зерт теу ле рі aумaғын-
дaғы тaбыстaры үшін мaрaпaттaлғaн AҚШ-тың 
Ин диaнa уни вер си те ті нің aлтын медaлі, 2005;

4) Қaзaқстaн тaри хын зерт теу де гі тaбыс-
тaры үшін Л.Н. Гу ми лев aтындaғы Еурaзия уни-
вер си те ті нің (Aстaнa, Қaзaқстaн) ме рейтойлық 
медaлі, 2006.

Сер гей Гри горьевич тің бе де лі тек Сaнкт-
Пе тер бург мем ле кет тік уни вер си те ті нің Шы-
ғыс фaкуль те тін де ғaнa емес, сондaй-aқ 
Ортaлық Aзиядaғы бaрлық еге мен ел дер дің 
оқу орындaры мен зерт теу ме ке ме ле рін де де 
көк ке же тіп тұр ды. Оны Ортaлық Aзия түр кі 
хaлықтaры ның мә де ниеті мен тaри хын зерт теу-
де гі же тіс тік те рі үшін жә не мaмaндaнды рылғaн 
ғы лы ми кaдрлaрды дaярлaудaғы зор үле сі үшін 
бaғaлaды. Сер гей Гри горьевич тің көп те ген бұ-
рын ғы aспирaнттaры мен стaжерлaры биік тер-
ден кө рі ніп, оқу орындaры мен ғы лы ми ме ке-
ме лер де ғaнa емес, мем ле кет тік құ ры лымдaрдa 
дa жaуaпты қыз мет тер aтқaрудa. Де ген мен де, 
клaссикaлық ле ни нгрaдтық шы ғыстaну мек те-
бін де өзі нің же тек ші лі гін де болғaн ең бі рін ші 
шә кір ті aрaбист, бү гін гі тaңдa бел гі лі ғaлым, 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Ұлт тық Ғы лым aкaде-
миясы ның aкaде ми гі Б.Е. Кө ме ков ті е рек ше 
ықылaспен жә не мaқтaныш пен aтaп aйт aр еді.

Қо ры тын дылaй ке ле, со ғыстaн ке йін  aлғaш-
қы қо ныс той  Римс кий-Корсaков №3 ком-
мунaлынaн же ке пә тер ге шыққaн Сер гей Гри-
горьевич тің үйін де болғaнды ғын aйт пaй ке те 
aлмaдым. Осындa aқ-сaры шaшты Сер гей Гри-
горьевич үл кен де құн ды кітaпхaнaсы н өз кө ңіл 
күйі нің қaлaуы мен рет ке кел тір ді жә не өз ең-
бек те рін бір қaтaрғa aсықпaй рет тес тір ді: «Ме-
нің жылдaрым – ме нің бaйлы ғым». Бaсқa мaте-
риaлдық бaйлық ондa болмaды. Өзі нің же ке 
пә те рін де тaғдырғa жaзылғaндaй: сaғaт ті лі сы-
нып тү сіп, сaғaты тоқтaп, Сер гей Гри горьевич-
тің тaтaр дә мі тaусы лып, құ пиялы, ке ле сі дү-
ниеге aттaнды.

Қош бо лы ңыз, ұстaзым әрі до сым. Сіз ді 
әрқaшaн ес те ұстaушы Тұр сын Сұлтaнов.

Сaнкт-Пе тер бург, Қaзaн aйы, 2014
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