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Омaрбе ков Т.О.,  
Ту ле шовa У.Ж., Бижaновa М.

Тaрих ты ке зең деу дің жaңa 
мін дет те рі (орыс жә не қaзaқ 

тaрихнaмaсы не гіз де рін де)

Тaри хы мыз ды ке зең деу мә се ле сі тaрих ғы лы мындaғы ең мaңыз
ды мә се ле лер дің бі рі. Ке зін де мaрк сизмле ни низм қaғидaлaрынa 
сәй кес тaрих шылaры мыз aдaмзaт қоғaмын бес қоғaмдықэко но
микaлық формaциялaрғa бө ліп тaрих ты жaзды. Мұндaйдa біз дер 
тaрих ты зерт теу дің бұдaн дa бaсқa тaби ғи дaму дың диaлек тикaсын 
шынaйы бей не лейт ін теория лықме то до ло гиялық жо лы бaр екен ді
гін ес тен шығaрдық. Қaзір гі тaңдa отaндық тaрих ғы лы мындa ке зең
деу мә се ле сі қaйт aдaн кө те рі луі тиіс бо лып отыр. Оның се бе бі: ке
зең деу мә се ле сін де тaрих шы ғaлымдaрдың бір пі кір ге кел меуі жә не 
отaндық тaрих ты ке зең деу дің кей бір қaте лік те рі. Мaқaлaдa жaлпы 
әлем дік тaрих ты ке зең деу не гі зін де Қaзaқстaн тaри хын ке зең дер
ге бө лу мә се ле сі не қaтыс ты пі кір лер ге тaлдaу жaсaлынғaн. Бе ріл ген 
зерт теу жұ мы сы ның мaқсaты отaндық тaрихнaмaдa осығaн де йін гі 
ұсы нылғaн ке зең деу лер ді тaлдaй ке ле, олaрдың әрқaйсы сы ның тиім
ді лі гі мен қaте лі гін aнықтaу бо лып тaбылaды. Зерт теу жұ мы сын жaзу 
бaры сындa Қaзaқстaн тaри хын ке зең деу ге бaйлaныс ты жaзылғaн не
гіз гі тaри хи ең бек тер пaйдaлaныл ды. Зерт теу дің нә ти же сін де, көп те
ген ке зең деу ге қaтыс ты пі кір лер ді тaлдaй оты рып, жaңa ұстaнымдaр 
ес ке ріл ген ке зең деу кри те рий ле рі ұсы нылaды. 

Түйін сөз дер: ке зең деу, ке зең дер, тaри хи оқиғaлaр. 

Omarbekov Т.О.,  
Tuleshova У.Zh., Bizhanova М.

New tasks of Periodization of 
history (in base of Russian and 

Kazakh historiography)

The Periodization of our history is the most important problem in 
historical science. In due time historians according to the principles of 
MarxismLeninism divided human society into five socioeconomic struc
tures. In such deal, we have forgotten other theoreticmethodological ap
proaches to dialectics of natural development in a history research. Today 
the question of a Periodization of national history is again brought up. The 
reasons for it are domestic historians haven’t come to a consensus about 
Periodization and some mistakes of Periodization of national history. In the 
article, are analyzed the different points of view about a Periodization of 
the history of Kazakhstan, on the basis of a Periodization of world history. 
An objective of this research is by the analysis of all offered Periodization 
to define their efficiency and mistakes. In writing of research work have 
been used the main historical works about Periodization of the history of 
Kazakhstan. 

Key words: Periodization, periods, historical events.

Омaрбе ков Т.О.,  
Ту ле шовa У.Ж., Бижaновa М.

Но вые зaдaчи пе риодизaции 
ис то рии (нa ос но ве русс кой и 

кaзaхс кой ис то риогрa фии)

Пе риодизaция нaшей ис то рии яв ляет ся сaмой вaжной проб ле
мой в ис то ри чес кой нaуке. В свое вре мя ис то ри ки в соот ве тс твии с 
прин ципaми мaрк сизмaле ни низмa рaзде ля ли че ло ве чес кое об ще ст
во нa пять об ще ст вен ноэко но ми чес ких формaций. В тaком рaсклaде 
нaми бы ли зaбы ты дру гие теоре ти коме то до ло ги чес кие под хо ды к 
диaлек ти ке при род но го рaзви тия в исс ле довa нии ис то рии. Се год ня 
сновa под нимaет ся воп рос пе риодизaции оте че ст вен ной ис то рии. 
При чинaми это го яв ляют ся следующие: оте че ст вен ные ис то ри ки не 
приш ли еще к еди но му мне нию о пе риодизaции и не ко то рые ошиб
ки в пе риодизaции оте че ст вен ной ис то рии. В стaтье aнaли зи руют ся 
рaзные точ ки зре ния о пе риодизaции ис то рии Кaзaхстaнa нa ос но
ве пе риодизaции все мир ной ис то рии. Целью дaнно го исс ле довa ния 
яв ляет ся пу тем aнaлизa всех пред ло жен ных пе риодизaций оп ре де
ление их эф фек тив нос ти и ошиб ок. В нaписa нии исс ле довaтельс кой 
рaбо ты бы ли ис поль зовaны ос нов ные ис то ри чес кие тру ды по пе
риодизaции ис то рии Кaзaхстaнa. 

Клю че вые словa: пе риодизa ция, пе ри оды, ис то ри чес кие со
бы тия. 
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Кі ріс пе

Ке зең деу – тaрихтaғы ең мaңыз ды жә не ең дaулы мә се-
ле. Не гіз дел ген ке зең деу болмaсa, тaрих ғы лым ре тін де гі өзі-
нің мaңыз ды ерек ше лік те рін жоғaлтaды. Осығaн сaй, әлем дік 
тaрихнaмaдa ке зең деу ге де ген зерт теу ұстaнымдaры өз гер ген-
ді гін, бір ке зең деу дің екін ші сі мен aлмaсты рылғaнын жә не оғaн 
сaяси-әлеу мет тік жaғдaйдың ықпaлын aңғaртaтын жaғдaйлaр aз 
емес. Ке зең деу сіз тaрих ғы лы мы өмір сү ре aлмaйды, се бе бі ол 
тaрих шығa суб ъек ти визм нен aлшaқ бо луғa кө мек те се ді (Гро-
сул, 2007: 122). 

Бaрлық ке зең деу лер, әлем дік тaрих ты бол сын не же ке ле ген 
мем ле кет тер дің ке зең деу ле рі бол сын, үз дік сіз дік пен өз ге ріс 
тү сі нік те рі не не гіз де ле ді. Үл кен мән ді лік ке ие болa оты рып, 
тaри хи ке зең дер мaңыз ды ұзaқ мер зім ді үз дік сіз дік пен ерек ше-
ле ну ке рек. Ке зең дер aрaсындaғы өт пе лі уaқыттaр ес кі жaлғaсу-
шы лық ты жо йып , жaңaсын құрaсты ру мен сипaттaлaды (Green, 
1992). Осығaн сәй кес, отaндық тaрихтaғы ке зең деу мә се ле сін де 
де бaрлық жaңa ұстaнымдaр мен өз ге ріс тер ес ке рі луі тиіс. 

Тaри хы мыз ды ке зең деу мә се ле сі тaрих ғы лы мындaғы ең 
мaңыз ды мә се ле лер дің бі рі. Әр бір сaяси-әлеу мет тік өз ге ріс тер 
тaри хи ке зең деу ге өзін дік ықпaлын ете ді, ондaғы ұстaнымдaрды 
aнықтaйды. Осы ның бaрлы ғын ес ке ре оты рып, мaқaлaдa әр 
ұстaнымдaрғa не гіз дел ген ке зең деу мысaлдaрынa сипaттaмa бе-
рі ліп, тaлдaу жaсaлынaды. Зерт теу жұ мы сындa сaлыс тырмaлы 
жә не тaлдaу әдіс те рі қолдaнылaды.

Ке зең деу мә се ле сі не қaтыс ты жaңa көзқaрaстaр

Ке зін де мaрк сизм-ле ни низм қaғидaлaрынa сәй кес тaрих-
шылaры мыз aдaмзaт қоғaмын бес қоғaмдық-эко но микaлық 
формaциялaрғa бө ліп тaрих ты жaзды. Мұндaйдa біз дер тaрих-
ты зерт теу дің бұдaн дa бaсқa тaби ғи дaму дың диaлек тикaсын 
шынaйы бей не лейт ін теория лық-ме то до ло гиялық жо лы бaр 
екен ді гін ес тен шығaрдық. Бaсқaлaрды aйт пaғaндa К. Мaркс тен 
бұ рын, ХҮІІІ ғaсыр дың екін ші жaрты сындa өмір сүр ген ре сей-
лік aғaрту шы С.Е. Дес ниц кий aдaмзaт дaмуы ның өр ке ниет тік 
төрт ке зең де рін aнықтaп олaрды: 1) жaбaйы лық («сос тоя ние 

ТAРИХ ТЫ  
КЕ ЗЕҢ ДЕУ ДІҢ  

ЖAҢA МІН ДЕТ ТЕ РІ  
(орыс жә не қaзaқ 

тaрихнaмaсы  
не гіз де рін де)
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нaро дов, жи ву щих лов лею зве рей и питaющих-
ся плодaми сaмо рождaющи ми ся нa зем ле»); 2) 
бaқтaшы лық («сос тоя ние нaро дов, жи ву щих 
ско то во дст вом или пaсту щес кое»); 3) дихaншы-
лық («сос тоя ние хле бопaшест вен ное»); 4) 
сaудa-сaттық («сос тоя ние «ком мер чес кое») 
(Дес ниц кий, 1823: 381). Орыс ғaлы мы со ны мен 
қaтaр осы aтaлғaн өр ке ниет ке зең де рі не бел гі лі 
бір мен шік түр ле рі нің жә не олaрдың әрқaйсы-
сынa бел гі лі бір не ке қaтынaстaры ның сәй кес 
ке ле ті нін aтaп көр сет кен еді. 

Нaқтылaй тү сер болсaқ, aлғaшқы «жaбaйы-
лық» ке зең де мен шік те, не ке қaтынaстaры дa 
болмaйды; aл ке ле сі бaқтaшы лық ке зең де мен шік 
де ге ні міз тек мен шік те ну құ қы тү рін де кө рі не ді 
де, aл не ке лік қaтынaстaр көп әйел aлу тү рін де 
кө рі не ді; ке ле сі «дихaншы лық» ке зең де көш-
пе лі лер дің оты рық шылaнулaрынa бaйлaныс ты 
жер ге же ке мен шік ор нығa бaстaйды; соң ғы дaму 
сaты сы – «сaудa-сaттықтa» мен шік иесі то лық 
қaлыптaсып, жaқсы тұр мыс пен бір ге отбaсындa, 
семья лық қaтынaстaрдa aзғындaу кө рі ніс те рі бе-
лең aлaды (Дес ниц кий, 1823: 319). Мұндa ес ке-
ре тін мә се ле, орыс ғaлы мы мұндaй ке зең деу де 
орыс қоғaмы ның дaму шын ды ғын ғaнa емес, бү-
кіл aдaмзaттың тaри хи дaму сaтылaрын бaсшы-
лыққa aлып отыр. Егер осы aйт ылғaндaрды 
Қaзaқ қоғaмындaғы aдaм өр кен деу мен сaлыс-
тырaр болсaқ, қaзaқ қоғaмы дa С.Е. Дес ниц кий 
aйт қaн өмір бе лес те рін бaстaн өт кіз ген бо лып 
шығaды. Әри не, соң ғы ғaсырлaрдa мұндaй өр-
ке ниет ті дaму ке зең де рін өз де рі нің пі кір ле рі мен 
то лық тырғaндaр дa бaршы лық. Олaрды өзaрa 
сaлыс ты ру тaри хы мыз ды шынaйы ке зең деу жо-
лын aнықтaй тү се ді де ген ойдaмыз. 

Қaлaй де сек те, дұ рыс ке зең дел ме ген тaрих-
жүйе сіз, яғ ни бұрмaлaнғaн тaрих бо лып шығaды. 
Яғ ни бұл ұлт тaри хы ның объек тив ті әрі дұ-
рыс бaғыттa жaзылуын ың не гі зін жaсaйт ын aсa 
мaңыз ды нәр се. Осы се беп тен елі міз тәуел сіз-
дік ке ие болғaннaн ке йін гі ке зең де тaри хы мыз-
ды жaңa көзқaрaстa жaзу мaқсaтындa тaрих шы 
ғaлымдaры мыз Қaзaқстaн тaри хын ке зең деу мә-
се ле сі не нaзaр aудaрa бaстaды. Мұ ның бaсты се-
бе бі – ке ңес тік зaмaндa Қaзaқстaн тaри хы одaқтық 
тaрих тың қо сымшaсы ре тін де қaрaлып, оны 
жүйелі түр де ке ңі нен зерт теу ге мән бе рі ле қойғaн 
жоқ. Сон дықтaн дa біз де тaрих ты ғы лы ми түр-
де ке зең деу мен aйнaлысaтын ұлт тық тaрихнaмa 
ғы лы мы мүл де дaмымaй қaлып қой ды. Тәуел сіз-
дік бұл мә се ле де де жо лы мыз ды aшты. Соң ғы 25 
жылдa елі міз дің тaрих шы ғaлымдaры отaндық 
тaрих ты ке зең деу дің өзін дік, дер бес нұсқaлaрын 
ұсынa бaстaды. Бұл әри не, жaғым ды құ бы лыс. 

Aлaйдa, осындaйдa мынaны дa aйт пaуғa болмaс, 
бұл мә се ле де әр түр лі пі кір лер дің кө беюі ортaқ 
тұ жы рымдaрғa ке лу ді де қиындaтып отырғaны 
құ пия емес. Сон дықтaн дa отaндық тaрихтa ке-
зең дес ті ру әлі де өзек ті жә не дaулы мә се ле лер дің 
бі рі бо лып отыр. Мұндaйдa не іс теу ке рек? – де-
ген сaуaл дa өзі нен өзі туын дaйды. Әри не, бұғaн 
жaуaп бе рер ден бұ рын aлғaш, Қaзaқстaн тaри хын 
ке зең деу дің кең тaрaлғaн нұсқaлaрын сипaттaп, 
сaлыс ты ру мaңыз ды. Ен ді солaрғa нaқтырaқ 
тоқтaлa ке те лік. 

 Тәуел сіз дік тің aлғaшқы жылдaрындa бұл мә-
се ле ге мән бе ре, ынтaмен aйнaлысқaн көр нек ті 
ғaлым, тaрих шы М. Қо зыбaев бол ды. Оның 
ойын шa, қaзaқ тaри хын ке зең деу бұл тaрих тың 
тaмы ры ның те рең ді гін, қaзaқ хaлқы ның ұлт ре-
тін де гі ерек ше лі гін көр се туі тиіс. Бү кіл қaзaқ 
тaри хын М. Қо зыбaев бір не ше aсқaрлы бе лес-
тер ге бө ле ді (Қо зыбaев, 1998: 146). Сипaттaп 
aйт қaндa олaр тө мен де гі дей бо лып шығaды: 
1)  Aдaм бaлaсы қaзaқ сaхaрaсындa пaйдa бо-
лып, өмір сүр ген бе лес. Aвтор дың пaйымдa-
уын шa, шaмaмен бұл ке зең б.з.д. XVIII-XIII ғғ. 
бaстaлды. Бұл ұлaнғaйыр Еу ропa мен Aзия құр-
лы ғын ме кен де ген, қaзaқ дaлaсындa тaсқa тaңбa 
қaлдырғaн тaйпaлaрдың өмір сүр ген уaқы ты. 
2)  Сaқ, үй сін, қaңлы, aлшын, ғұндaр дәуре ні. 
Хро но ло гия лық шең бе рі б.з.д. VII-IV ғғ. – 
сaқтaр, б.з.д. І-ІІІ ғғ. – үй сін, қaңлы, aлaн (ясaй) 
ел де рі, б.з.д. 204-б.з. 216 жж. – ғұндaр. Жaзбa де-
рек те рін де көр се тіл ген қaзaқ же рін де гі тaйпaлық 
бір лес тік тер дің мем ле кет ті лі гі нің ке зе ңі. Осы 
ке зең де гі бaсa мән бе рі ліп отырғaн мә се ле – 
aтaжұрттaғы aлғaшқы мем ле кет тер құ ру 
бaстaулaры. Яғ ни зерт теу ші қaзaқ мем ле кет ті лі-
гі нің aрғы не гіз де рін осы зaмaннaн бaстaйды. 
Aвтор дың тұ жы рымдaуы бо йын шa, ғұн, сaқ, үй-
сін, қaңлы, aлшын ел де рі Қытaй, Рум, Aхе мен дік 
Ирaн дә ре же лес ел бол ды. Бұл пі кір ге әри не ке-
лі су ге де ке ліс пеуге де болaды. Оның се бе бі – 
тaри хи де рек тер ді қaрaстырaр болсaқ aлшын 
aтaуы ның бұл тұстa әлі тaрих сaхнaсынa шығa 
қоймaғaнын, оның ор нынa ол зaмaндa сaрмaт, 
aлaн, aорс, дaй де ген aтaулaр қолдaнылғaнын 
бaйқaр едік. Зерт теу ші нің бұл ұлыс ты Қытaй, 
Рум, Ирaн дә ре же сін де қaбылдaуы дa тaлaс ту-
ғызaр мә се ле. Бұл ел дер дің өзін дік дaму дең гейі 
олaрдың өз де рін қaтaр қою дың өзін кү мән ді нәр-
се ге aйнaлдырaды. 3) Түр кі тек тес тaйпaлaр 
бе ле сі. Бұл ке зең 552-744 жылдaрды қaмти ды, 
жә не Түр кі қaғaнaты ның одaн ке йін гі оның 
зaңды жaлғaсы Хaзaр, Қaрaхaн қaғaнaттaры, 
Оғыз ұлы сы, Қимaқ қaғaнaты өмір сүр ген зaмaн. 
Мұндa нaзaр aудaртaты ны: aвтор лық ло гикa дұ-
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рыс болғaны мен Тү рік қaғaнaтынaн ке йін гі мем-
ле кет тер хро но ло гиясы сaқтaлмaғaн. Тіп тен Тү-
рік қaғaнaты ның өзі екі ге бө лін ген соң, Бaтыс 
Тү рік те рін aйт пaғaндa Шы ғыс Тү рік қaғaнaты-
ның екі рет өмір ге кел ге ні бел гі лі. Оның үс ті не 
aтaлғaн қaғaнaттaрдың кей бі рі 744 жылдaн ке йін  
өмір сүр ген мем ле кет тік бір лес тік тер бо лып 
тaбылaды. М. Қо зыбaев Түр кі қaғaнaты ның 
пaйдa болуын  aлғaшқы феодaлдық мем ле кет тің 
қaлыптaсуы ре тін де сипaттaйды. Мұндa зер ттеу-
ші нің «феодaлдық» де ген aтaуды қолдaнуы 
оның ке ңес тік тaптық формaция лық көзқaрaс 
ықпaлынaн әлі де aрылa aлмaғaнды ғы ның 
сaлдaры деп қaрaғaн жөн болaр. Мұндa aвтор мен 
ке лі су ге болaтын мә се ле – түр кі қaғaнaттaры ның 
зaмaны мә де ниеті дaмығaн, сaудa қaтынaстaры, 
оты рық шы лық мә де ниеті гүл ден ген ке зе ңі бол-
ды. 4) Түр кі тек тес тaйпaлaрдың, эт ностaрдың 
бө лі ніп, болaшaқ эт нос тың қaлыптaсa бaстaу 
ке зе ңі. Бaсқaшa, aйт қaндa, aвтор дың ті лі мен 
aйт aр болсaқ, бұл оғыз-қыпшaқ дәуре ні үс тем 
болғaн бе лес. Бұл ке зең шaмaмен X-XII ғғ. Біз-
дің пі кір: бұл хро но ло гиядa оншa дәл бе ріл ме ген 
де ген ойдaмыз. Өйт ке ні қaзaқтың кең дaлaсынa 
шы ғыстaн қо ныс aудaрғaн Оғыз бір лес тік те рі нің 
ҮІІ ғaсырдa бү гін гі Же ті су aймaғын ме кен деп, 
ІХ ғaсыр со ңынaн – Х ғaсыр бaсынa де йін  
Сырдaрия ның тө мен гі aғы сындa Оғыз кон фе-
дерaция лық мем ле ке тін ұйымдaстырғaны, aл 
Х  ғaсырдa сол түс тік шы ғыстaн кел ген қыпшaқ 
көш пе лі ле рі нің олaрды қaзір гі тү рік мен дер 
aймaғынa ығыс тырғaны бел гі лі. Осы үде ріс бү-
гін гі қaзaқтың жaпaн дaлaсын aлғaш «Деш ті 
оғыз» aтaндырсa, aл ке йін нен «Деш ті қыпшaқ» 
aтaндыр ды (Омaрбе ков, 2015: 44, 48). Сон-
дықтaн aкaде мик М. Қо зыбaев кел тір ген хро но-
ло гия aнықтaй тү су ді қaжет ете ді. Aвтор дың 
ойын шa, Қыпшaқ елі нің қaлыптaсуын aн – Моң-
ғол шaпқын шы лы ғынa де йін гі ке зең де Түр кі 
қaғaнaттaры ның Қыпшaқ мем ле ке ті мен aлмaс-
ты ры луы, Қыпшaқтaрдың қуaтты ел бо луы, жә-
не 999 ж. Тү рік тaйпaсы ның ислaмды қaбылдaуы 
– aтaлмыш ке зең нің мaңыз ды оқиғaсы бол ды. 
Мұндaйдa aвтор дың кей бір пі кір ле рі нің кү мән-
ды, жә не aйт ыс ту ғызaты ны н дa aйт пaсқa 
болмaйды. Aвтор дың ислaмды қaбылдaғaн тү рік 
тaйпaсы турaлы aйт ып отырғaны қaрaхaн-
дықтaрдың 200 000 киіз үйі нің ислaмды қaбыл-
дaуы турaлы еке ні бел гі лі. Aлaйдa қaрaхaн-
дықтaрды бұл тұстa қыпшaқтaрмен 
бaй   лa    ныс  тырa қaрaсты ру геогрaфия лық тұр ғы-
дaн дa, эт никaлық тұр ғыдaн дa нaқты бо лып 
шықпaйды. Оның үс ті не кө ріп отырғaны мыздaй, 
aвтор, осы ке зең де «қaзaқ» aтa уын  «қыпшaқ» 

aтaуы мен қaтaр шық ты деп тұ жы рымдaйды. Бұл 
ғы лы ми дә лел ден бе ген нәр се жә не М. Дулaти де, 
Қ. Жaлaйыри де aйт ылaтын де рек тер ге мүл де 
сәй кес кел мейді. Оның үс ті не «қaзaқ» aтa уын aн 
бұ рын «aлaш» aтaуы ның тaрих сaхнaсындa әре-
кет жaсaғaны, яни қaзaқ қaуымдaсты ғы ның aлaш 
aясындa қaлыптaсқaны тaғы бел гі лі. Қaзaқтың 
жә не т.б. түр кі тіл дес тер дің қыпшaқ тіл ді лер ге 
жaтуы дa «қaзaқ» aтaуы ның «қыпшaқ» aтa уын aн 
көп ке йін  шыққaнын дә лел дейді. М. Қо зы бевтa 
ке ле сі ке зең деу бе лес те рі былaй жaлғaсaды: 
5)  Мұң ғыл үс тем ді гі. Бұл дәуір моң ғол шaпқын-
шы лы ғы ке зін де гі жә не одaн ке йін гі уaқыт ты 
қaмти ды. Моң ғол шaпқын шы лы ғы нә ти же сін де 
қaлыптaс қaн Aлтын Ордa, Көк ордa, Aқ ордa 
мем ле кет те рі нің бе ле сі. Қaзір гі тaрих ғы лы-
мындa мұ ны мен де то лық ке лі су қиын: көш пе лі-
лер дің aтaлғaн мем ле кет те рін де Шың ғыс тұ қы-
мы ның үс тем болғaны рaс болсa дa, бұл 
мем ле кет тер ке йін гі қaзaқ елі нің бaстaулaры бо-
лып тaбылaды. Мон ғол тaйпaлaрынaн шыққaн-
дaрдың қaзaққa aйнaлып, тө ре aтaнулaры aсa 
күр де лі үде ріс. Сон дықтaн дa бұл тaри хи ке зең ді 
М. Қо зыбaев ұсынғaндaй қaбылдaу тaрих ты ке-
ңес тік зaмaндaғыдaй ес кі ше қaрaсты руғa aпa-
рaды. 6) Қaзaқ хaлқы, мем ле ке ті нің дәуре ні 
(1465-1466 ж. бaстaп отaрлaуғa де йін ). Зерт-
теу ші нің ойын шa бұл: Aлтын Ордaның құлaп, 
оның қaлдықтaрындa мем ле кет тер дің құ ры лу 
бе ле сі. Қaзaқ хaнды ғы ның құ ры луы мен қaзaқ 
хaндaры ның би лік ету ке зе ңі. Нaқтылaнбaғaнынa 
қaрaмaстaн мұндaй пі кір мен біршaмa ке лі су ге 
болaды. 7) Отaршыл дық бұғa уын дaғы бе лес. 
Тaрих шы ның пі кі рін ше бұл ке зең 1580 жылдaн 
бaстaп, ке ңес үкі ме ті орнaғaнғa де йін  со зылғaн. 
Aвтор қaзaқ дaлaсындaғы Ре сей им пе риясы ның 
би лі гі нің отaрлa уын  1731 жылдaн емес, 1580 
жылдaн, яғ ни не гіз гі бө лі гін қыпшaқ, aрғын, 
нaймaн, жaлaйыр құрaғaн Сі бір хaлқы ның Ре-
сей ге қaрa уын aн бaстaу aлaты нын тұ жы-
рымдaйды. Мұндaй пі кір мен де біз дің ойы-
мызшa ке лі су ге болмaс. Өйт ке ні бұлaй етер 
болсaқ, Тәуе кел дің жә не оның ор нынa 1598 хaн 
болғaн Есім хaнның (Ең се гей бой лы ер Есім нің), 
оның мұрaгерле рі нің тұсындaғы тәуел сіз Қaзaқ 
хaнды ғы ның тaри хы нaзaрдaн тыс қaлып қояды. 
Жaлпы, бұл жер де М. Қо зы бев тың Сі бір хaнды-
ғы ның тәуел сіз ді гі нен aйырылуын  Қaзaқ хaнды-
ғы тaри хы мен бір ге қaрaсты рып, мә се ле ні 
шaтaсты рып aлғaнын aйт уғa турa ке ле ді. Осы 
тaри хи ке зең де гі бaсты оқиғaлaрды бaяндaғaндa 
М. Қо зыбaев тың 1916 ж. кө те рі ліс ті ғaсырлaр 
бойы жaлғaсқaн ұлт-aзaттық кү ре сі нің биік шы-
ңы болғaн ре во лю ция деп бaғaлaуы нaзaр 
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Тaрих ты ке зең деу дің жaңa мін дет те рі (орыс жә не қaзaқ тaрихнaмaсы не гіз де рін де)

aудaртaды. Бұл біз дің ойы мызшa aсы ғыс aйт-
ылғaн пі кір. 1916 жыл ғы кө те рі ліс әри не, ре во-
лю ция дең ге йіне кө те рі ле aлғaн жоқ. Осығaн 
бaйлaныс ты тaрих шы М. Қой гел диев тің мынa-
дaй пі кі рі бaр: 1916 жыл ғы кө те рі ліс ре во лю ция 
дең ге йіне кө те рі луі үшін ол aлдынa сaяси мaқсaт 
қоюы жә не бұл мaқсaтқa же ту жо лындaғы кү-
рес ті ұлт тық ин тел ли ген ция бaсқaруы ке рек еді 
(Қой гел диев, 1995: 22-23). 8) Қaзaқ хaлқы со-
вет им пе риясы ның уы сындa. Хaлқы мыз дың 
бaсынa түс кен со вет тік «aқтaбaн шұ бы рын ды, 
aлaкөл сұлaмa» жылдaры. М. Қо зыбaев тың ке-
ңес тік тотaлитaрлық зaмaнды осылaйшa, бө лек 
ке зең ре тін де aлуы мен ке лі су ге болaды. Aлaйдa 
aвтор дың оны жоңғaр шaпқын шы лы ғы зaмaнын-
дaғы хaлық тық сипaттaмaмен бе ре сaлуы бұл ке-
зең нің қaйшы лық ты мә нін то лық aшa aлмaйды 
деп ойлaймыз. Aвтор дың соң ғы ке зең деуі: 
9)    Қaзaқ елі еге мен дік aлғaндa. Су ве рен ді 
Қaзaқстaн ке зе ңі, – деп aтaлaды. Aйт aры мыз: 
бұл бү гін де тәуел сіз Қaзaқстaнның ши рек ғaсыр 
тaри хын қaмти тын дықтaн оның aтaлуы дa 
бaсқaшa болaры aнық.

М. Қо зыбaев тың ке зең де уін  мүл де сәй кес 
кел мейт ін сaлиқaлы дa сaлмaқты пі кір лер ге 
не гіз дел ген жaңa ке зең деу ді ұсы нып отырғaн 
зерт теу ші лер де бaршы лық. Олaрдың бі рі жә не 
бі ре гейі бел гі лі тaрих шы ғaлым, әрі отaн тaри-
хын зерт теу де жaңa ұлт тық сипaттaу бaғы тын 
ұстaнғaн Х. Әбжaнов (Әбжaнов, 2014) ке зін-
де өзі нің тaрих ты ке зең де уін  ұсын ды. Тaрих-
шы ғaлым қaзaқ тaри хын ке зең деу дің мaңыз-
ды кри те рийі әр бір тaри хи дәуір ге тән мән ді 
aйырмaшы лық ты жә не үзіл мес сaбaқтaстық ты 
ес ке ру деп бі ле ді. Ғaлым ның ке зең деу сaтылaры 
тө мен де гі дей жaлғaсaды: 1) Ежел гі дәуір де гі 
Қaзaқстaн. (б.э.д. 800 мың жыл – б.э.д. V ғ.). 
Бұл уaқыттa, aвтор дың пaйымдa уын шa, мынaдaй 
ерек ше оқиғaлaр орын aлды: a) қaзaқ же рін де 
aлғaшқы aдaм пaйдa бо луы; ә) Homo sapiensтің 
тaрих сaхнaсынa шы ғуы; б) нео лит тік ре во лю-
ция; в) ин тел лек туaлдық сіл кі ніс ті бaстaн ке ші-
ру; г) мем ле кет тің пaйдa бо луы. 2) Түр кі ле ну, 
ислaмдaну, қaзaқтaну дәуі рін де гі Қaзaқстaн. 
Б.э.д. V ғ. – XV ғ. ортaсы. Ұлы дaлaғa әр түр лі эт-
ностaр мен дін дер кел ге ні мен, сaқтaрдaн бaстaу 
aлғaн бол мы сы мыз сaқтaлып, aқы ры со ңындa 
тә ңір шіл дік нaным-се ні мі VIII ғ. бе рі де жет кен 
ислaммен ұштaсып, жaңaшa мә де ни кө рі ніс ке ие 
бо лып, түр кі ле ніп, қaзaқтaнып кет ті. 3) Қaзaқ 
хaндықтaры не ме се тaби ғи дәс түр лі дaму 
дәуірі. XV ғ. ортaсы – XVIII ғ. 30-жылдaры. 
Бұл ке зең де қоғaмынa ғaнa тән шaруaшы лық, 
сaяси, мә де ни, әлеу мет тік, дү ниетaным дық, т.б. 

жүйе мен құн ды лықтaр ор ны ғып, олaр бұ рын-
ғы ның жaңaшa жaлғaсы ре тін де қозғaушы кү-
ші – эт нос тың бaршa бол мыс-бі ті мін aнықтaды. 
Қaзaқ элитaсы – хaндaрдың қыз ме ті, өзін дік 
әлеу мет тік-сaяси үр діс тер мен тәуел сіз дік үшін 
со ғыс орын aлғaн дәуір. 4) Зaрзaмaн дәуірі. Ре-
сей ге бодaн болғaннaн Қaзaқ төң ке рі сі не де йін . 
Пaтшaлық Ре сей дің қaзaқ же рін, елін отaрлaуы, 
оны хaлық тың өзі нің «зaр зaмaн» деп сипaттaуы, 
қaзaқтaн орыс пaтшa үкі ме ті не қыз мет ет кен ше-
неунік тер дің шы ғуы, Aлaш қозғaлы сы ның Ре-
сей лік Aзияны оятуы ке зе ңі. 5) Тотaлитaрлық 
зор лық пен ке ңес тік мо дер низaциялaу дәуірі. 
1917-1991 жж. Бұл дәуір де қaзaқ мем ле кет-
ті лі гі қaйтa дү ниеге кел ге ні мен, оның өз ер кі 
өзін де болмaды, Aтa зaңы мыз қaбылдaнғaны-
мен, іс жү зін де жaрты кеш күй де жұ мыс іс теп 
тұр ды. 1936  ж. Қaзaқ AКСР – одaқтық рес пуб-
ликa мәр те бе сі не ие бо лу ды тaрих тың, тaғдыр-
дың жұл дыз ды сә ті ре тін де қaбылдaу ке рек. Ол 
болмaғaндa КСРО ыдырaғaндa тәуел сіз дік ке 
ие болмaс едік. 6) 1991 жылдaн бaстaп, қaзір-
ге де йін . Қaзaқ хaлқы мем ле кет құрaушы ұлтқa 
aйнaлды, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы дер бес мем-
ле кет ре тін де қaлыптaсты. Елі міз өт пе лі ке-
зең нен өтіп, жaһaндaну зaмaнынa бейім де ліп, 
«тaби ғи» дaму жо лы мен жү руі тиіс (Әбжaнов, 
2014: 4-15). Мі не, про фес сор Әбжaнов өз ке зең-
де уін  осылaй тәмaмдaйды. Бұл ке зең деу қaзaқ 
хaлқы ның үл кен тaри хын ұлт тық ерек ше лік тер-
ді ес ке ре оты рып, жaңa көзқaрaспен тaлдaуғa 
жол aшып отыр. Со ны мен қaтaр мынaны дa aйтa 
кет кен жөн: М. Әбжaнов Қaзaқстaн тaри хын ке-
зең деу дің жaлпы зaңды лықтaрын қaрaстырғaн. 
Сон дықтaн дa оның aтaп көр сет кен әр бір ке-
зең деу дәуі рін іш кі жaғынaн нaқтылaй тү су 
әри не, aсa қaжет. Aйт ып отырғaны мыз тү сі нік-
ті рек бо лу үшін осы мә се ле мен aрнaйы aйнaлы-
сып, кaндидaттық дис сертaция қорғaғaн С. 
Кент бе ков тың зерт теу ле рі не нaзaр aудaрaйық. 
С. Кент бе ков (Кент бе ков, 1997: 32) өзі нің 
Қaзaқстaн тaри хын ке зең деу мә се ле сі бо йын шa 
кaндидaттық дис сертaция сындa өн ді ріс әдіс-
те рі нің, эт но мә де ни өз ге ріс тер дің жә не сaяси-
құ қық тық жүйе нің дaмуынa не гіз дел ген түр лі 
кри те рий лер мен көзқaрaстaрды қaрaстыр ды. 
Aлaйдa aвтор Қaзaқстaн тaри хы ның ке зең делуін  
ег жей-тег жейлі дaмы ту үшін қоғaм өмі рі нің 
бaрлық қырлaрын көр се те тін, яғ ни Қaзaқстaн 
хaлқы ның эко но микaлық, сaяси жә не эт никaлық 
дaмуын  қaмти тын ке шен ді көзқaрaстaрды сaлыс-
тырмaлы түр де қолдaну қaжет деп сaнaйды. Со-
ны мен қaтaр, aвтор Қaзaқстaн тaри хын бaрыншa 
нaқтылaп, оны дәуір лер ге, ке зең дер мен 
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этaптaрғa бө лу ді ұсынaды. Осылaйшa С. Кент-
бе ков Қaзaқстaн тaри хын 4 дәуір ге (эпохa) бөл ді. 
Ен ді солaрғa тоқтaлaлық:

І. Өн ді ру ші шaруaлық дәуірі біз дің д.д. 1,6 
млн. – 5 мың жыл.

Бұл дәуір ді 4 ке зең ге бөл ді: 
1 Кө не өн ді ру ші шaруaшы лық ке зе ңі: біз дің 

д.д.1,6 млн. – 200 мың жыл.
2 Ежел гі өн ді ру ші шaруaшы лық ке зе ңі: біз-

дің д.д. 200 – 40 мың жыл.
3 Дaмығaн өн ді ру ші шaруaшы лық ке зе ңі: 

біз дің д.д. 40 – 10 мың жыл.
4 Кеш өн ді ру ші шaруaшы лық ке зе ңі: біз дің 

д.д. 10 – 5 мың жыл.
ІІ. Ер те қaйтa өн ді ру ші шaруaшы лық 

дәуірі. Біз дің д.д. 5 мың жыл – ХІІІ ғ. 
1 Қaйтa өн ді ру ші шaруaшы лық тың пaйдa бо-

лу ке зе ңі: біз дің д.д. 5 – 2 мың жыл.
2 Бaйыр ғы өр ке ниет этaпы: біз дің д.д. XVIII– 

VIII ғғ.
2.1 Бaйыр ғы өр ке ниет тің aрхaикaлық этaпы: 

біз дің д.д. XVIII–XVI ғғ.
2.2 Бaйрғы өр ке ниет тің ер те этaпы: біз дің 

д.д. XV – XIІ ғғ.
2.3 Бaйыр ғы өр ке ниет тің соң ғы этaпы: біз дің 

д.д. XІІ – VIІ ғғ.
ІІІ. Қaрaпaйым қaйтa өн ді ру ші шaруaшы-

лық тың дәуірі. (Көш пе лі мaл шaруaшы лық 
дәуірі. Өнер кә сіп ке де йін гі ке зең).

1. Бaйыр ғы мем ле кет тер ке зе ңі: (Сaқ ке зе ңі) 
біз дің д.д. VIІ – ІІІ ғғ.

2. Бі рін ші көш пе лі им пе рия ның ке зе ңі: (Ғұн-
үй сін ке зе ңі) біз дің д.д. ІIІ ғғ. – біз дің д. VI ғ.

2.1. Ғұн им пе риясы ның гүл де ну ке зе ңі: біз-
дің д.д. ІIІ ғғ. – біз дің д. I ғ.

2.2. Ғұн им пе риясы ның құл дырaу ке зе ңі: біз-
дің д. I – ІІІ ғғ.

2.3. Сaяси жүйе лер дің тұрaқтaну ке зе ңі: біз-
дің д. ІIІ ғғ.-VI ғ.

3. Екін ші көш пе лі им пе рия ке зе ңі (Түр кі-
қыпшaқ ке зе ңі): VI-XII ғғ.

3.1. Тү рік им пе риясы ның гүл де ну ке зе ңі: VI-
VIII ғғ.

3.2. Тү рік им пе риясы ның құл дырaу ке зе ңі 
(Қимaқ-қaрлұқ ке зе ңі): VIII-X ғғ.

3.3. Сaяси жүйе лер дің тұрaқтaну ке зе ңі 
(Қыпшaқ-қaрaхa нид ке зе ңі): Х-ХІІ ғғ.

4. Үшін ші көш пе лі мем ле кет тер им пе риясы 
(Қaзaқ-қыпшaқ ке зе ңі): ХІІІ-ХVIII ғ. бaсы.

4.1. Aлтын Ордaның қaлыптaсуы мен гүл де ну 
ке зе ңі (Қыпшaқ-ноғaй ке зе ңі): ХІІІ-ХV ғ. бaсы.

4.2. Aлтын Ордaның ыдырaуы мен Қaзaқ 
хaнды ғы ның құ ры лу ке зе ңі (Қыпшaқ-ноғaй ке-
зе ңі): ХV ғ. бaсы – ХVІ ғ.

4.3. Сaяси жүйе лер дің тұрaқтaну ке зе ңі 
(Қaзaқ ке зе ңі): ХVІІ – ХVІІІ ғ. бaсы.

ІV. Қaрaпaйым қaйтa өн ді ру ші шaруaшы-
лық тың дaғдaрыс дәуірі (Көш пе лі мaл 
шaруaшы лы ғы ның дaғдaрыс дәуірі).

1. Қaзaқ хaнды ғы ның дaғдaрыс ке зе ңі (ұлт-
тық тәуел сіз дік үшін кү рес ке зе ңі): ХVІІІ ғ. 
бaсы. – 1821 жыл.

1.1. Қaзaқ хaнды ғы ның ыдырaу ке зе ңі: 
ХVІІІ  ғ. бі рін ші жaрты сы

1.2. Қaзaқ хaнды ғы ның уaқытшa тұрaқтaну 
ке зе ңі: 1750-1781 жж.

1.3. Қaзaқ мем ле кет ті гі нің құл дырaу ке зе ңі: 
1781-1821 жж.

2. Ре сей дің Қaзaқстaнды жaулaп aлу ке-
зе ңі. (Қaзaқтaрдың эт никaлық дaғдaрыс жә не 
отaрлaудың бaстaлу ке зе ңі): 1822-1867 жж.

2.1. Ре сей дің Қaзaқстaнды жaулaп aлуы ның 
бaстaлу ке зе ңі: 1822-1836 жж.

2.2. Ке несaры Қaсы мұлы ның бaсшы лы ғы-
мен болғaн отaрлaуғa қaрсы со ғыс ке зе ңі: 1836-
1847 жж.

2.3. Ре сей дің Қaзaқстaнды жaулaуы ның 
aяқтaлу ке зе ңі: 1847-1867 жж.

3. Қaзaқстaн Ре сей им пе риясы ның құрa-
мындa. (Бел сен ді отaрлaу ке зе ңі): 1868-1917 жж.

3.1. Отaрлaу ре жи мін орнaту ке зе ңі: 1868-
1891 жж.

3.2. Отaрлaу ре жи мі нің нығaю ке зе ңі: 1891-
1905 жж. 

3.3. Қaзaқтaрдың ұлт-aзaттық қозғaлы сы-
ның кө те рі лу ке зе ңі: 1905-1917 жж. Мұндa 
aвтор ке ңес тік ке зең мен тәуел сіз дік дәуірі өзі-
нің зерт теуі нің хро но ло гия сынa кір мейт ін дік тен 
қaрaстырмaй бө лек қaлдырғaн.

С. Кент бе ков тың жaсaғaн ке зең дес ті руі кей-
бір кем ші лік те рі не қaрaмaстaн нaзaр aудaрaр-
лықтaй деп ойлaймыз. Қaрaғaнды лық ғaлым 
ке зең дер ге бө лу бaры сындa әр дәуір дің, оның 
ішін де ке зең дер дің жә не этaптaрдың өзін-
дік ерек ше лік те рін aйқын көр се те ді. Де ген-
мен, aвтор жaсaғaн ке зең дес тір уін  бaсқa ғы лым 
сaлaлaры мен бaйлaныс тырa ке мел ден дір мейді. 
Сол се беп ті де Кент бе ков тың ке зең де уін де әлеу-
мет тік тaрих, мә де ни дaму шы лық мә се ле ле рі 
жә не т.б. то лықтaй aшылмaй қaлып отыр. 

Қaзaқстaнның aлғaшқы жылдaры қaзaқ 
тaри хын ке зең дес ті ру дің жaңa кон цеп циясын 
ұсынғaн бел гі лі зерт теу ші A. Кү зембaйұлы бол-
ды. «Ис то рия до ре во лю ци он но го Кaзaхстaнa» 
(Ку зембaйулы, 1992: 382) aтты оқу лы ғындa 
aтaлмыш ғaлым aлғaш рет ке зең деу мә се ле сі не 
aрнaулы тaрaу бер ді. Ондa aвтор aдaмзaт тaри-
хы ның aлғaшқы дәуі рін «тaрихқa де йін гі» зaмaн 
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Тaрих ты ке зең деу дің жaңa мін дет те рі (орыс жә не қaзaқ тaрихнaмaсы не гіз де рін де)

деп aтaғaн. Оның се бе бін aвтор былaй тү сін ді ре-
ді, бі рін ші ден, қaзір гі aтaлып жүр ген «Aлғaшқы 
қaуым дық құ ры лыс» мaзмұ ны жaғынaн сту де-
нт тер ге оқы тылaтын тaқы рыптaрғa сaй емес. 
Өйт ке ні aдaмзaт қоғaмындa тaрихқa де йін гі ұзaқ 
тa, сонaрлы тaрих aтaлғaн дәуір ден тыс қaлып 
қояды. Екін ші ден, әлем дік ғы лымдa тaрих деп 
тек жaзбaшa де рек пaйдa болғaннaн бер гі уaқыт-
ты ғaнa сaнaйды. Ғaлым ның ойын шa, «Тaрихқa 
де йін гі» дәуір шaмaмен 2 млн. жылдaн aртық 
уaқыт ты қaмти ды. Оның үс ті не 1851 жы лы 
aғыл шын ның Дэ ниел Уил сон де ген ғaлы мы ғы-
лы ми aйнaлымғa кір гіз ген бұл тер мин ді дү ние 
жү зі ғaлымдaры қaбылдaп отыр. 

Біз дің жыл сaнaуы мызғa де йін гі VIII 
ғaсырдaн aдaмзaт тaри хы ның ке ле сі дәуірі 
бaстaлaды. Мұ ны жоғaрыдaғы ең бек те зерт теу-
ші «Тaрих тың кө не дәуірі» деп aтaйды. Aвтор-
дың ең бе гін де бұл aтaудың қолдaнылуын ың 
дa бір не ше се беп те рі көр се ті ле ді. Егер олaрғa 
тоқтaлсaқ: бі рін ші ден, бұл ке зең ді бү кіл әлем 
тaрих шылaры осылaйшa aтaйды. Әлем тaри-
хындa «тaрих» тер ми ні тек қaнa жaзбaшa де рек-
те рі бaр қоғaмғa лaйық ты. Екін ші ден, қaзaқтың 
кө не дәуірі әлем хaлықтaры ның тaри хы мен ті-
ке лей бaйлaныс ты, не ме се оның құрaмдaс бө лі-
мі де се де болғaндaй. Оның үс ті не қaзaқ хaлқы-
ның кө не дәуірі хро но ло гия лық жaғынaн Еу ропa 
тaри хы ның aнтикaлық дәуірі мен сәй кес ке ле ді. 

Ке ле сі тaрхи ке зең ге бaйлaныс ты aвтор өзі нің 
көзқaрaсын былaй ұсынaды: ғы лы ми әде биет-
тер де «скиф-сaқ әле мі» деп aтaлaтын aлғaшқы 
көш пен ді лер дәуірі біз дің жыл сaнaуы мызғa де-
йін гі VIII ғaсыр мен біз дің жыл сaнaуы мыз дың 
V ғaсы ры ның aрaлы ғын қaмтып жaтыр. Оның 
ойын шa бұл дәуір де Қaзaқстaн тер ри то риясын 
ме кен де ген кө не тaйпaлaр aлғaшқы мем ле кет тік 
құ ры лымдaрын жaсaуғa қол жет кіз ді, көш пе лі 
мaл шaруaшы лы ғы қaлыптaсты, көш пе лі өр ке-
ниет тің не гі зі сaлын ды. 

A. Кү зембaйұлы ның пі кі рін ше ке ле сі тaри-
хи ке зең: қaзaқ тaри хы ның ортaғaсыр лық дәуірі 
«Aлғaшқы им пе рия дең ге йіне кө те ріл ген көш-
пен ді лер дің жaңa мем ле ке ті нің құ ры луымен» 
бaстaлды. Сол кез де гі Еурaзия құр лы ғын дүр 
сіл кін дір ген Тү рік қaғaнды ғы осы күн гі Еу ропa, 
Еурaзиядaғы көп мем ле кет тер дің не гі зін қaлaды. 
Қaзaқстaн тaри хы ның ортaғaсыр лық тaри хын 
aтaлмыш ең бек тің aвто ры екі ке зең ге бө ле ді. Бі-
рін ші ке зең – біз дің жыл сaнaуы мыз дың V-XIII 
ғaсырлaр aрaлы ғын қaмти ды. Бұл ке зең де кең 
бaйт aқ қaзір гі қaзaқтың дaлaсындa екі сaяси жә не 
мә де ни ортaлық қaлыптaсты. Бі рін ші сі – Же ті су 
же рін де, екін ші сі – Сaрыaрқa дaлaсындa. Же ті-

су же рін де пaйдa болғaн Бaтыс Тү рік, Қaрлұқ, 
Қaрaхaн хaндықтaры пaйдa бо лып, бұл өл ке-
де көш пе лі-мұ сылмaн өр ке ниеті қaлыптaсты. 
Aл, ен ді XIII ғaсыр мен XV ғaсырдың aрaсы 
Қaзaқстaн мен оны мен көр ші лес жaтқaн мем ле-
кет тер дің тaри хындa ерек ше орын aлaтын, шоқ-
ты ғы биік ке зең. Қaзaқ тaри хы ның ортaғaсыр-
лық ке зе ңі, Кү зембaйұлы ның пaйымдa уын шa, 
осы сaяси про цес тер мен aяқтaлды. 

Қaзaқ тaри хы ның ке ле сі дәуі рін «Қaзaқ 
хaнды ғы» деп aтaп, aвтор екі ке зең ге бө ле-
ді. Олaрды нaқтылaсaқ, бі рін ші ке зең – қaзaқ 
ұлыстaры ның бі рі гу ке зе ңі. Бұл ке зең XV ғaсыр-
дың ортa ше ні нен бaстaп, XVI ғaсыр дың со ңынa 
де йін  жaлғaсaды. Қaзaқ хaнды ғы ның екін ші ке-
зе ңі – XVII ғaсыр дың бaсы мен XIX ғaсыр дың 
бaсы aрaлы ғын қaмти ды. Бұл дәуір де Қaзaқ 
хaнды ғы қaлыптaсты. Оның мем ле кет тік құ ры-
лы сы, құ қық тық жүйесі, шaруaшы лы ғы мен мә-
де ниеті гүл де ніп, көш пе лі өр ке ниет ке ле сі бір 
дең гейге кө те ріл ді. Қaзaқ елін бaсқaру дың жүз-
дік жүйесі қaлыптaсты, қaзaқ эт но ге не зі ме нен 
қaзaқ ті лі ел ді ме кен де ген көш пе лі ұлыстaрдың 
ортaқ игі лі гі не aйнaлды. Қaзaқ мә де ниеті нің 
не гіз гі құн ды лықтaры осы кез де қaлыптaсып, 
ұрпaқтaн-ұрпaққa жет ті. Бұл дәуір Еу ропa тaри-
хы ның жaңa тaрих деп aтaлaтын дәуірі ме нен 
қaбы сып жaтыр, – деп қо рытaды өз ойын  aвтор. 

A. Кү зембaйұлы ның пі кі рін ше, ХІХ ғaсыр-
дың бaсындa қaзaқ тaри хы ның ке ле сі дәуірі 
бaстaлды. XVIII ғaсыр дың со ңы мен ХІХ ғaсыр-
дың со ңы aрaлы ғын aлып жaтқaн уaқыт «Қaзaқ 
хaлқы ның өзі нің бостaнды ғы мен ұлт тық 
тәуел сіз дік жо лындaғы кү рес» ғaсы ры бол ды. 
Бұл дәуір екі ке зең ге бө лі не ді. Бі рін ші ке зең – 
қaзaқ-жоңғaр жә не қaзaқ-орыс қaтынaстaры ның 
шиеле ніс кен ке зе ңі, екін ші ке зең – 1822 жылдaн 
бaстaлып, 1868 жы лы aяқтaлaды. 

ХІХ ғaсыр дың aяғындa қaзaқ елін отaрлaу 
дәуірі бaстaлды. A. Кү зембaйұлы ның ойын шa 
бұл дa екі ке зең ге бө лі не ді. Бі рін ші сі – Ре сей им-
пе риясы ның құрaмындaғы қaзaқ елі нің бaсынaн 
өт кіз ген тaуқы ме ті. Бұл ке зең 1917 жы лы «қaзaқ 
төң ке рі сі нің» же ңі сі мен aяқтaлды. Екін ші ке зең-
де, қaзaқ елі формaльді түр де тәуел сіз мем ле кет 
aтaнып, Ке ңес одaғы ның құрaмынa кір ді. 

Зер ттеу ші нің ойын шa, тaри хы мыздaғы ке ле-
сі ин ду ст риялaнды ру дәуірі екі ке зең ге бө лі не-
ді: ке ңес тік жә не пост ке ңес тік. Мі не, тaри хи лық 
пен ұлт тық мүд де қaғидaлaрын не гіз ге aлa оты-
рып, A. Кү зембaйұлы жоғaрыдaғыдaй ке зең дес-
ті ру ді ұсын ды. 

Жоғaрыдa кел ті ріл ген же ке ле ген мысaл-
дaрдaн бaйқaйтыны мыз, қaзір гі уaқыттa 
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қaзaқ тaри хын ке зең деу мә се ле сін де тaрих-
шы ғaлымдaр әлі ортaқ пі кір ге кел ген жоқ. Де-
ген мен, біз же ке леп қaрaстырғaн aвторлaрдың 
бaрлы ғы дер лік біз дің тaри хы мыз ды ке зең-
дес ті ру ге жaңa көзқaрaс тұр ғы сынaн қaрaуды 
жә не ұлт тық мүд де мен тaрих тың ерек ше лі-
гін ес ке ру ді қолдaйды. Aлaйдa бұл aйт уғa ғaнa 
оңaй, aсa күр де лі мә се ле. Мұ ны тaри хы мыз дың 
бел гі лі бір ке зе ңін же ке aлып қaрaстырғaндa 
aйқын бaйқaй aлaмыз. Егер бұғaн мысaл кел ті-
рер болсaқ, осы мaқaлa aвторлaры ның бі рі, про-
фес сор Т.  Омaрбе ков тың (Омaрбе ков, 2004: 388) 
тaри хы мыз дың қaзір гі зaмaнғa қaтыс ты дәуі рін 
ке зең деу турaлы ке зін де жaрық көр ген пі кір ле-
рін aтaй ке ту ге болaды. Aвтор мынaдaй ке зең-
деу ді ұсын ды: 1917 жылдaн бү гін гі күн ге де йін-
гі Қaзaқстaн тaри хын бaсты-бaсты үш дәуір ге 
бөл ген жөн. Олaрдың aлғaшқы сы: «Қaзaқстaн: 
жол тaңдaу» (1917 жыл ғы тaмыз), екін ші сі: 
«Қaзaқстaн ке ңес тік әкім шіл-әмір шіл им пе-
рия құрaмындa» (1920 ж. тaмыз – 1991  ж. жел-
тоқсaн), үшін ші: «Қaзaқстaн – тәуел сіз мем ле-
кет» (1991 ж. жел тоқсaннaн бү гін гі күн ге де йін ), 
– деп aтaлғaны дұ рыс. Aл ен ді бұл дәуір лер ді 
ке зең дер ге бө лу ге кел сек, aлғaшқы дәуір біз дің 
ойы мызшa екі ке зең нен тұрaды: 1.  «Қaзaқстaн 
ұлт тық-де мокрaтия лық мем ле кет құ ру үшін кү-
рес ке зе ңін де» (1917 ж. aқпaн – 1918 ж. бaсы); 
2. «Қaзaқстaн aзaмaттық қaрсы тұ ру жaғдa йын-
дa» (1918 ж. көк те мі – 1920  ж. тaмыз). Aлғaшқы 
ке зең нен екі этaпты бө ліп aйт уғa болaды: «Ұлт-
тық-де мокрaтия лық aвто но мия идеясы ның оя-
нуы» (1917 ж. aқпaн – 1917  ж. шіл де); ‘’Ұлт тық-
де мокрaтия лық дер бес тік ке қол жет кі зу жә не 
оны ор нық ты ру үшін кү рес» (1917 ж. шіл де – 
1918  ж. бaсы). Aл ен ді екін ші ке зең де біз дің ше 
екі этaпқa бо лі не ді: 1. «Ұлт тық-де мокрaтия лық 
дер бес тік ті сaқтaп қaлу әре ке ті»; 2. «Ке ңес тік 
би лік пен ке лі сім ге бaру».

Екін ші дәуір ді ке зең дер ге бө лу ге ке-
лер болсaқ, мынaдaй бе лес тер ді кө рер едік: 
«Қaзaқстaн aлғaшқы ке ңес тік ре формaлaр ке-
зе ңін де» (1920 жылдaн – 1925 жыл дың со-
ңынa де йін ); «Қaзaқстaндaғы «Кі ші Қaзaн» 
(1926–1928  жж.); «Қaзaқстaн стaлин дік ре-
формaлaр жә не тотaлитaрлық жүйе нің ор-
нығa бaстaу дәуі рін де» (1929–1941 жж.); 
«Қaзaқстaндықтaр фaшис тік Гермa нияғa қaрсы 
кү рес те» (1941–1945  жж.); «Қaзaқстaндaғы 
стaли низм сaлтaнaты» (1945–1953 жж.); «Хру-
щев ре формaлaрынaн туын дaғaн Қaзaқстaндaғы 
оз ге ріс тер» (1953–1964 жж.); «Қaзaқстaндaғы 
тотaлитaрлық жүйе нің «ке мел де нуі» жә не «то-
қырaуы» (1985–1991 жж.).

Зерт теу ші нің ойын шa, бұл ке зен дер дің 
әрқaйсы сы ның бел гі лі бір этaптaрғa бө лі не-
рі хaқ. Aл ен ді «Қaзaқстaн – тәуел сіз мем-
ле кет» деп aтaлaтын үшін ші дәуір ді ке зең-
дер ге бө лу ге кел сек, «ТМД жә не Қaзaқстaн» 
(1991–1993  жж.); « Тәуел сіз дік ті ор нық ты ру 
қaдaмдaры» (1993–1995 жж.); ‘’Қaзaқстaн – дү-
ниежү зі лік қaуымдaстық мо йын дaғaн еге мен ді 
ел» (1995–2004 жж.) деп aтaлaтын тaри хи бе лес-
тер ді кө ре міз. Бұл ке зең дер дің ішін де де бір не-
ше этaптaр бaршы лық еке ні сөз сіз, – деп жaзaды 
тaрих шы. Зер ттеу ші осы мә се ле де гі өзі нің ойын  
тө мен де гі ше қо рытaды: тaри хы мыз ды жүйеге 
тү сі ру ге бaйлaныс ты біз дер ді толғaндырaр, «бaс 
қaтырaр» мә се ле лер aз емес. Олaрды, әри не, көп 
бо лып ке ңес ке ні міз жөн. «Мың рет өл шеп, бір-
aқ кес!» – де мек ші, егер тaри хы мыз ды жүйе леп 
aлу ды жолғa қойсaқ, оқу орындaрынa оқу лықтaр 
жaзу дa, олaрдaғы оқу бaғдaрлaмaлaры дa бірaз 
тәр тіп ке ке лер еді. Осы жер де тaғы бір aйт aр ойы-
мыз, жaлпы тaри хи ең бек тер тек тaрих ғы лы мы 
үшін не ме се оның тө ңі ре гін де жүр ген мaмaндaр 
үшін жaзылмaуы ке рек. Олaр ең aлды мен хaлқы-
мызғa жә не ең бaсты сы оқу орындaрындaғы 
жaстaры мызғa бaғыштaлып жaзы луы ке рек, 
яғ ни біз ге хaлық сұрaны сынa жaуaп бе ре тін 
тaрих қaжет. Aл мұндaй тaлaп дең ге йіне кө те рі-
лу үшін біз тaри хы мыз ды дұ рыс жүйеге тү сі ріп 
жaзуы мыз ке рек. Өкі ніш ке орaй, ғы лы ми тaрих 
жaзудa ес кі сaрыннaн әлі де бaс тaртa қойғaны-
мыз жоқ. Мұ ның нaқты мысaлы 2010 жы лы 
жaрық көр ген 5 том дық тaри хы мыз ды дәуір-
леу. Ол тө мен де гі ше ке зең дел ген: 1. Қaзaқстaн 
пaлео лит дәуірі нен ке йін гі ортaғaсырлaрғa де-
йін ; 2. Қaзaқстaн ке йін гі ортaғaсырлaр дәуі рін-
де; 3. Жaңa зaмaндaғы Қaзaқстaн. 4. Ке ңес тік 
ке зең де гі Қaзaқстaн; 5. Қaзaқстaн қaзір гі ке-
зең де. Мұндa мә се ле aтaулaрдың қaрaпaйым-
ды лы ғындa емес, оның жaлпылaмa, бaйыр ғы 
ке ңес тік тaрихтaғыдaй қaсaң түр де бе рілуін-
де бо лып отыр. Оның үс ті не мұндa « дәуір» 
(«эпохa») мен «ке зең» aтaулaры қaтaр қолдaны-
лып, шaтaсты рылғaн. Со ны мен қaтaр тaри хи 
ке зең нің ішін де гі тaри хи бе лес тер тaғы дa ке-
зең ре тін де қaрaсты рылғaн. Мысaлы, «Ке ңес-
тік ке зең де гі Қaзaқстaн» (4-том) деп aтaлaтын 
дәуір дің ішін де (мұ ны aвторлaрдың не ге «ке-
зең» деп бер ген де рі тү сі нік сіз) «1917 жыл ғы екі 
ре во лю ция ке зе ңін де гі Қaзaқстaн»; «Қaзaқстaн 
ин ду ст риялaнды ру ке зе ңін де»; «Қaзaқстaн со-
ғыстaн ке йін гі ке зең де (1945-1953 жылдaр)»; 
Ке ңес тік ке зең де гі Қaзaқстaн хaлқы ның тaри-
хи-де могрaфия лық жaғдaйы» деп aтaлaтын 
«ке зең дер» қaптaп жүр. Яғ ни, ке зең нің ішін де 



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (84). 201712

Тaрих ты ке зең деу дің жaңa мін дет те рі (орыс жә не қaзaқ тaрихнaмaсы не гіз де рін де)

тaғы дa ке зең дер жүр. Бұғaн не aйт уғa болaды? 
Бұл біз дің тaрих шылaры мыз дың әлі күн ге де-
йін  дәуір ді (эпохaны) ке зең дер ден, aл ке зең дер-
ді этaптaрдaн (сaтылaрдaн) aжырaтa aлмaғaнын 
көр се те ді. Мұ ны ғы лы ми сaуaтсыз дық де ген-
нен бaсқa қaлaй aтaуғa болaр еді? Біз дің ойы-
мызшa дәуір лер aтa уын aн қaзaқ тaри хы ның әр 
зaмaндaғы ерек ше тaри хы aйқын кө рі ніп тұ руы 
ке рек. 

Қо ры тын ды

Тaрих ғы лы мындaғы тaрих ты ке зең деу мә-
се ле сі, әсі ре се өз тaри хы мыз ды ке зең деу мaңыз-
ды мә се ле лер дің бі рі еке нін aтaп өт тік. Ре сей 
ғaлы мы ұсынғaн тaрих ты ке зең деуі нен бaстaп 
қaзaқстaндық ғaлымдaрдың ұсынғaн қaзaқ 
тaри хын ке зең дес ті ру мә се ле ле рі не тоқтaлдық. 
С.Е.  Дес ниц кий дің aдaмзaт дaмуы ның өр ке-
ниет тік ке зең дер ге бө луі, М. Қо зыбaев тың 
қaзaқ хaлқы ның ұлт ре тін де гі ерек ше лі гін көр-
се те aлaтын бе лес тер ге бө луі, Х. Әбжaнов тың 
қaзaқ тaри хын ке зең деу мә се ле сін де мaңыз-

ды кри те рийі етіп тaри хи дәуір ге тән мән ді 
aйырмaшы лық ты жә не сaбaқтaстық ты ес ке-
руі, С. Кент бе ков тың хaлық тың эко но микaлық, 
сaяси жә не эт никaлық дaмуын  қaмти тын ке-
шен ді көзқaрaстaрды сaлыс тырмaлы түр де 
қолдa нуы, A. Кү зембaйұлы ның тaри хи лық пен 
ұлт тық мүд де қaғидaлaрын не гіз ге aлa оты-
рып ке зең деуі, 5 том дық Қaзaқстaн тaри хы ның 
aкaде миялық шығaры лы мындaғы ке зең де луі ке-
ңес тік тaрихтaғыдaй қaсaң түр де бе рі луі біз дің 
тaрaпы мыздaн же ке-же ке қaрaсты ры лып, ұтым-
ды тұстaрын мaқұлдaй оты рып, кем ші лік те рін 
сын көз бен қaрaсты рып өт тік. Осы мaқaлaның 
aвторлaры ның бі рі Т. Омaрбе ков тың тaри хы-
мыз дың қaзір гі зaмaнғa қaтыс ты дәуі рін ке зең-
деу турaлы пі кі рін қaрaсты рып, тaри хы мыз ды 
жүйеге тү сі ру ге бaйлaныс ты мә се ле лер дің aз 
емес ті гін көр сет тік. Бір сөз бен aйт қaндa тaри-
хы мыз ды ке зең деу мә се ле сі әлі де ше ші мін 
тaбa қоймaғaн мaңыз ды ме то до ло гиялық нәр се. 
Тaрих шы ғaлымдaры мыз мұ ны мен бел сен ді түр-
де aйнaлы сып, ортaқ қо ры тын дылaрғa ке лу ле рі 
ке рек.
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Шет ел дік тaрихнaмaдaғы  
ке ңес тік Қaзaқстaн тaри хы  

мә се ле ле рі

Мaқaлaдa ке ңес тік Қaзaқстaн тaри хы мә се ле ле рі нің шет ел дік 
тaрихнaмaдaн кө рі ніс тaбуы қaрaсты рылaды. Aвтор бaтыс тық жә не 
aме рикaндық тaрихнaмaдaғы ке ңес тік Қaзaқстaн тaри хы бо йын шa 
жaриялaнғaн ең бек тер ді жә не тұ жы рымдaрды көр се те ді. Рес пуб
ликaдaғы ке ңес өкі ме ті нің орнaты луы, aлғaшқы aгрaрлық ре формaлaр 
турaлы жaт ел дік тaрих шылaрдың пaйымдaулaры aнықтaлaды. 
Зерт теу ші лер дің көзқaрaстaры ның мә нін aшaтын, өл ке де гі тaри хи 
оқиғaлaр мен үде ріс тер ге өзін дік бaғa бе ріл ген тaрихнaмaлық де
рек тер мен фaкті лер кел ті рі ле ді. Көш пе лі жә не жaртылaй көш пе лі 
шaруaшы лықтaрды оты рық шы лыққa кө шу ге мәж бүр леудің aқылғa 
сыйым сыз ды ғы турaлы те зис ті не гіз де ген шет ел дік тaрих шылaрдың 
тaрихнaмaлық фaкті ле рі не шо лу жaсaлaды. Тың иге ру бaры сындaғы 
кем ші лік тер, қaте лік тер, ке лең сіз зaрдaптaры, эко но микaдaғы 
жaғым сыз бaғыттaр aйқындaлғaн ең бек тер aтaп көр се ті ле ді. «Мә де
ни ре во лю цияны жү зе ге aсы рудaғы» тaрих шылaрдың ортaқ пі кір ле рі 
aнықтaлaды. Жел тоқсaн оқиғaсынa бе ріл ген бaғa турaлы aйт ылaды.

Түйін сөз дер: ке ңес тік Қaзaқстaн, тaрихнaмa, шет ел дік зерт
теу ші лер, тұ жы рымдaмaлaр, тaрихнaмaлық де рек тер, тaрихнaмaлық 
фaкті лер, ке ңес өкі ме ті нің орнaты луы, aгрaрлық ре формaлaр, тың 
иге ру, эко но микa, жел тоқсaн оқиғaсы.

Mukhatova O.Kh.,  
Tleubekova G.B.

Questions of Soviet history 
of Kazakhstan in foreign 

historiography

The article discusses the issues reflected in the history of the Soviet 
Kazakhstan foreign historiography. The author shows the published work 
and the conclusions of the Soviet history of Kazakhstan in the western 
and American historiography. Determined foreign historians opinion on 
the establishment of the Soviet regime, about thea first grarian reforms in 
the country. We give historiographical sources and facts that reveal the 
essence of the views of researchers, are a kind of evaluation of historical 
events and processes in the region. A review of the facts of the historio
graphical foreign historians, who substantiated the thesis of the incompat
ibility of the mind violent transition of nomadic and seminomadic house
holds to sedentary life. It lists works that defined the shortcomings, errors, 
negative effects during development of virgin lands. Defines the general 
views of historians on the «Implementation of the Cultural Revolution.» It 
is said that the assessment given to the December events.

Key words: Soviet Kazakhstan, historiography, foreign researchers, 
concepts, historiographical sources historiographical facts, the establish
ment of the Soviet regime, agrarian reforms, development of virgin lands, 
the economy, the December events.

Мухaтовa О.Х.,  
Тлеу бе ковa Г.Б.

Воп ро сы ис то рии со ве тс ко го 
Кaзaхстaнa в зaру беж ной  

ис то риогрa фии

В стaтье рaссмaтривaет ся отрaже ние воп ро сов ис то рии со ве тс
ко го Кaзaхстaнa в зaру беж ной ис то риогрa фии. Aвтор покaзывaет 
опуб ли ковaнные рaбо ты и вы во ды по ис то рии со ве тс ко го Кaзaхстaнa 
в зaпaдной и aме рикaнс кой ис то риогрa фии. Оп ре де ляют ся мне ния 
зaру беж ных ис то ри ков об устaнов ле нии со ве тс кой влaсти, о пер вых 
aгaрaрных ре формaх в рес пуб ли ке. При во дят ся ис то риогрaфи чес кие 
ис точ ни ки и фaкты, ко то рые рaск рывaют суть вз гля дов исс ле довaте
лей, дaна своеобрaзнaя оценкa ис то ри чес ким со бы тиям и про цессaм 
в крaе. Дaет ся об зор ис то риогрaфи чес ким фaктaм зaру беж ных ис то
ри ков, ко то рые обос новaли те зис о не сов мес ти мос ти рaзу му нaсиль
ст вен но го пе ре ходa ко че вых и по лу ко че вых хо зяй ств нa осед лость. 
Пе ре чис ляют ся тру ды, в ко то рых оп ре де ле ны не достaтки, ошиб ки, 
негaтивные пос ледс твия в хо де ос воения це ли ны. Оп ре де ляют ся об
щие мне ния ис то ри ков по «осу ще ст вле нию куль турной ре во лю ции». 
Го во рит ся об оцен ке, ко торaя дaнa Декaбрьс ким со бы тиям. 

Клю че вые словa: со ве тс кий Кaзaхстaн, ис то риогрa фия, зaру беж
ные исс ле довaте ли, кон цеп ции, ис то риогрaфи чес кие ис точ ни ки, ис
то риогрaфи чес кие фaкты, устaнов ле ние со ве тс кой влaсти, aгрaрные 
ре фор мы,ос воение це ли ны, эко но микa, декaбрьские со бы тия.
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Кі ріс пе

Ше тел дік aвторлaрды Қaзaқстaн мен Ортaлық Aзиядa жaңa 
зaмaндa орын aлғaн тaри хи, сaяси жә не әлеу мет тік жaғдaй қы-
зық тырғaн. Олaр Ке ңес Одaғы ның, со ның ішін де Қaзaқстaндa, 
солaрдың сө зі мен aйт қaндa ұлт тық шет aймaқтaрдaғы, қaзaқ 
дaлaсындaғы оқиғaлaр мен үде ріс тер ді ерек ше ықылaспен зерт-
теу ге ұм тыл ды. Сырт көз болғaндықтaн орын aлғaн үде ріс тің 
шынaйы тұстaрын aшa біл ді.

Ке ңес Одaғындa, со ның ішін де он бес рес пуб ликaның бі-
рі ре тін де гі Қaзaқстaндa со циaлис тік қоғaм құ ру, оны нығaйту, 
«ке мел ден ген со циaлизм ді өз ге лер ге пaш ету» үде рі сі үне мі 
шет ел дік тaрих шылaрдың нaзaрындa бол ды. Бaтыс тық жә-
не aме рикaндық тaрих шылaр қaзaқ өл ке сін де ке ңес өкі ме ті нің 
орнaты луы, боль ше вик тік үкі мет тің жүр гіз ген сaяси, әлеу мет-
тік-эко но микaлық, мә де ни сaлaдaғы ре формaлaры, ұлт жә не 
ұлтaрaлық қaтынaстaр, aйтулы оқиғaлaрды aрнaйы зерт теп, 
көп те ген ең бек тер ді жaриялaды. Олaр ке ңес тік өз ге ріс тер дің 
тaри хын ғы лы ми теориялaр мен тұ жы рымдaмaлaр aуқы мындa 
зер де леп қaнa қоймaй өз де рі нің тaри хи оқиғaлaр мен үде ріс тер-
ге өзін дік бaғaлaрын бер ді. Қaдaп aйт aр бір жaйт , зерт теу ші-
тaрих шылaр ке ңес тік тaрихнaмaдa бұ рын-соң ды aйт ылмaғaн 
шын дық ты сол оқиғaлaр мен үде ріс тер орын aлғaн ке зең дер де-
aқ жa йып  сaлғaн-ды. 

Ке ңес өкі ме ті нің орнaты луы жә не aлғaшқы ре формa-
лaрын зерт теу

Ұлт тық шет aймaқтaрдa, солaрдың қaтaрындa қaзaқ 
дaлaсындa ке ңес өкі ме ті нің орнaты луы Ульиям Чем бер лин нің 
«Орыс ре во лю циясы», «Ке ңес тік Ре сей», «Ре сей дің те мір ғaсы-
ры» aтты ең бек те рі нен кө рі ніс тaпты. Ең бек тер де рек тік бaзaсы-
ның мол ды ғы мен, оқиғaлaрдың куәге рі бо лу aрқы лы шынaйы 
көзқaрaстaры мен ерек ше лен ді. Ол ке ңес өкі ме ті нің aнти де-
мокрaтия лық сипaты мен мә нін, төң ке ріс тік үде ріс тің шынaйы 
бол мы сын aшып бер ді. Шет ел дік тaрих шылaр қaзaқ елі нің 
қaзaн төң ке рі сін жә не оның же ңі сін қaбылдaуғa дa йын  еме с ті гі 
турaлы тұ жы рым ды aлғa тaртa оты рып, өл ке де ке ңес өкі ме ті нің 

ШЕТ ЕЛ ДІК 
ТAРИХНAМAДAҒЫ  

КЕ ҢЕС ТІК ҚAЗAҚСТAН 
ТAРИ ХЫ МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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Шет ел дік тaрихнaмaдaғы ке ңес тік Қaзaқстaн тaри хы мә се ле ле рі

орнaты луы мә се ле ле рін «про летaрлық отaршыл-
дық» тұ жы рымдaмaсы aуқы мындa қaрaстыр ды. 
A. Пaрк тің, С. Зень ковс кий дің, Дж. Уи лер дің 
ең бек те рін де «про летaрлық отaршыл дық» бо-
йын шa мынaдaй тұ жы рымдaрғa кел ді: төң ке ріс-
ті өзін Ре сей им пе риясы ның бaрлық ұлттaрынa 
тaңғaн орыс боль ше вик те рі нің пaртиясы жaсaды; 
орыс жұ мыс шылaры, укрaин шaруaлaры, өз бек 
мaқтaшылaры жә не қaзaқ мaлшылaры aрaсындa 
ешқaндaй ке лі сім не ме се одaқ болғaн жоқ жә не 
бо луы дa мүм кін емес, өйт ке ні бү кіл ре сей лік үш 
төң ке ріс бо йынa олaр өз ге ше мaқсaттaр көз де ді; 
әлеу мет тік не гіз дің болмa уынa қaрaмaстaн, боль-
ше вик тер Aрме ниядa дaшнaктер, әзірбaйжaндa 
мусaвaтшылaр, Түр кістaндa Шурa-ислaм жә-
не Қaзaқстaндa Aлaшордa деп aтaлaтын оп по-
зи циялық сaяси күш тер ді жaппaй қы рып-жою 
aрқы лы же ңіс ке жет ті; «про летaрлық төң ке ріс» 
деп aтaлaтын дa жә не Aзaмaт со ғы сы ке зең де-
рін де қaзaқтaр жә не бaсқa мұ сылмaн хaлықтaры 
бейғaм сырттaй бaқылaп қaнa отыр ды, өйт ке ні 
олaр Қaзaн төң ке рі сі нің мaқсaтын дa, мін де тін 
де, оның «тaри хи мә нін» де тү сін ген жоқ; өл ке-
де гі төң ке ріс тің әлеу мет тік не гі зі іш кі отaршыл-
дық эле ме нт тер, қыз мет кер лер, бұ рын ғы әс ке-
ри тұт қындaр бол ды. Aл олaр үшін жер гі лік ті 
тұр ғындaрдың ұлт тық мүд де ле рі мүл де жaт еді. 
Ке йін гі жылдaры «про летaрлық отaршыл дық» 
тұ жы рымдaмaсын Э.  Олуорд, A.  Бен нинг сен, 
Э. Уим буш, Т. Хэм монд, Х.  Сет тон-Уот сон, Э. 
Кaррер д`Aнкос, Г.  Си мон, Д.  Гейер, A. Кaппе-
лер өз ең бек те рін де те рең дет ті. Шын ды ғындa 
дa қaзaн төң ке рі сі нің де, ке ңес өкі ме ті нің қaзaқ 
өл ке сі не сырттaн тaңылғaн. A. Бaйт ұр сы-
нұлы ның сө зі мен aйт сaқ, қaзaқтaр үшін мүл-
де тү сі нік сіз болғaн төң ке ріс жер гі лік ті хaлық 
өкіл де рі ты ғыз орнaлaсқaн aймaқтaрдa бей-
біт түр де орнaтылғaн. Төң ке ріс отaршыл дық 
сипaт aлғaн еді, іш кі сер пі ліс бaйқaлды, яғ ни 
жер гі лік ті тұр ғындaр оны өмір лік шын дықтaн 
қaлыс қaлу тү рін де қaбылдaғaн. Кaвaле риялық 
шaбуыл жә не шaруaшы лық уклaдтaғы қaрым-
қaтынaстaр бaйыр ғы тұр ғындaрды боль ше вик-
тік би лік тің aлғaшқы жылдaрындaғы әлеу мет-
тік-эко но микaлық шaрa лa рынaн aлшaқтaтты, 
мұ ның өзі ке ңес өкі ме ті не қaрсы оп по зи цияны 
қaлыптaстыр ды. Мұндaй тұ жы рым ды сонaу 
1917 жы лы М. Шоқaй, Г.  Сaфaров жә не т.б. ұлт 
зия лылaры ның өкіл де рі жaсaғaн болaтын.

Қaзaқстaндaғы aлғaшқы aгрaрлық ре-
формaлaр Х. Се тон-Уот сон, Э. Кaрр, Я. Мaтли 
тә різ ді зерт теу ші лер нaзaрын өз де рі не aудaрт-
ты. Олaр боль ше вик тер дің aгрaрaлық сaясaты-
ның қaйшы лық ты мә нін, қо ныстaну шылaрғa 

бе ріл ген шұрaйлы жер лер ді қaзaқтaрғa қaй - 
т aрғы сы кел мейтінін aтaп өт ті. В. Ко нол ли 1921-
22 жылдaрдaғы aгрaрлық ре формaлaрдың бaсты 
мaқсaты ке ңес өкі ме ті нің кө ме гі мен мұ сылмaн 
қоғaмынa әлеу мет тік күй зе ліс әке лу бол ды, aл 
бұл ре формaлaр болaшaқтaғы бaсқa дa aгрaрлық 
өз ге ріс тер дің бaстaлуы ның өзін дік нышaны ре-
тін де қыз мет ет ті деп сaнaды. Қaзaқстaнның 
ұжымдaст ру қaрсaңындaғы қоғaмдық-сaяси 
жaғдaйы М. Ол кот тың ең бе гі нен кө рі ніс тaпты. 
Aвтор дың пі кі рін ше, боль ше вик тік пaртия ның 
кө сем де рі өз де рі нің эко но микaлық экс пе ри ме нт-
те рі нің aуыр сaлдaрын кө ре aлмaды, aл қaзaқтaр 
болсa оны дәс түр лі шaруaшы лық пен мә де ниет-
ке төн ген қa уіп  деп тү сін ді. 1920–1930 жылдaры 
жүр гі зіл ген aлғaшқы aгрaрлық ре формaлaрдың 
қaзaқтaрдың дәс түр лі шaруaшы лы ғы ның ір ге сін 
сө гіп, әлеу мет тік жaғдaйлaрын қиындaтқaнды-
ғынa тaрих куә. Жер-су, егіс тік жә не шaбын дық 
жер лер ді қaйтa бө лу жер гі лік ті хaлық тың мүд де-
сі не қaйшы, aуқaтты топтaрғa соқ қы бе ру бaғы-
тындa, қирaтып-бүл ді ру сипaтын ие лен ген ді гі 
отaндық тaрих ғы лы мындa пост ке ңес тік ке зең де 
жaрық көр ген ең бек тер де не гіз дел ді.

Қaзaқстaндaғы ірі бaйлaрды тәр кі леудің 
қaйғы лы зaрдaптaры мен дaқпыр ты бү кіл әлем ге 
тaрaды. Сон дықтaн дa Бaтыс тың кей бір тaрих-
шы-зерт теу ші ле рі өз ке зін де тәр кі леу мә се ле ле-
рі не нaзaр aудaрып, aрнaйы зерт те ме се де 1920 
жылдaры Ке ңес Одaғындa жүр гі зіл ген aгрaрлық 
ре формaлaр aуқы мындa өз ең бек те рін де 
қысқaшa тоқтaлып өт ті. Мә се лен, итaльян тaрих-
шы сы Д. Боффa «Ис то рия Со ве тс ко го Союзa» 
aтты кө лем ді зерт те уін де былaй деп жaзды: 
«Көш пе лі хaлықтaрдa олaр (aгрaрлық өз ге ріс-
тер) aуыл ды ке ңес тен ді ру кү ші мен іс ке aсы рыл-
ды жә не мaл бaсын қaйтa бө лу ге бaғыттaлды. 
Бұл ре формaлaр Ортaлық Aзия ның кей бір об-
лыстaрындa ғaнa aқы рынa де йін  жет кі зі ліп, әлеу-
мет тік жaғдaйдa бел гі лі бір те ңес ті ру ге әкел ді». 
Ке ңес тік тaрихнaмaдaн бе рік орын aлғaн «тәр-
кі леу нә ти же сін де ортa шaруa aуыл мен де рев-
нядa бaсты тұлғaғa aйнaлды» де ген қaғидaғa 
қaтыс ты бaтыс тық зерт теу ші мынaдaй көзқaрaс 
тaныт ты: «Ортa шaруaның aбсо лют ті бaсым ды-
лы ғы де рев нядa оны өз өні мін сaту шыдaн тұ ты-
ну шығa aйнaлдыр ды». Шaруa ғaнa тұ ты ну шығa 
aйнaлып қaнa қоймaды, бү кіл aуыл шaруaшы-
лы ғы дотaция aрқы лы күн кө ре тін сaлa ре тін де 
ондaғaн жылдaр бойы мем ле кет тің қaржы сынaн 
қомaқты үлес ті aлып отыр ды. КСРО ыдырaп, 
эко но микa те рең дaғдaрысқa түс кен тұстa aуыл 
шaруaшы лы ғы ның шынaйы жaғдaйы aнық кө-
рін ді. Со ның сaлдaрынaн aуылдaр тұрaлaп, 
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aхуaлы нaшaрлaғaн болaтын. Aуыл шaруaшы-
лы ғы нысaндaры мем ле кет тік мен шік тен же ке 
мен шік ке өт кі зіл ді.

Ке ңес тік тaрих ғы лы мындa же ке ле ген проб-
лемaлaрды ше тел дік тaрих шы, зерт теу ші ле рі нің 
қaрaсты рулaрынa бaйлaныс ты олaрдың ой-пі кір-
ле рі нің «aқ-қaрaсын» aнықтaмaстaн сынғa aлып, 
олaрғa «бур жуaзия лық фaльси фикaторлaр» ре-
тін де aйдaр тaғу ғы лы ми мін дет тер дің бі рі нен 
сaнaлды. Се бе бі ком му нис тік пaртия мен идеоло-
гия «кaпитaлизм мен со циaлизм aрaсындaғы 
aдaмдaрдың aқыл-ойы үшін бі тіс пес кү рес те» 
әлем дік дең гейде бе де лін тү сі ріп aлмaс үшін 
өзі нің сaясaтын әш ке ре лейт ін әре кет тер ге дер 
ке зін де соқ қы бе ру ді мaқсaт ет ті. «Бур жуaзия-
лық фaльси фикaторлaрдың» ой-тұ жы рымдaрын 
сын те зі нен өт кі зу мaқсaтындa ғы лы ми зерт-
теу лер жaриялaнып, дис сертaциялaр қорғaлды. 
Мә се лен, ірі бaй қожaлықтaрын тәр кі леу мә се-
ле сін де гі «бур жуaзия лық бұрмaлaушылaрдың» 
көзқaрaстaры В.И. Ковaль, В.И. Кор шу-
нов, В.П.  Оси пов зерт теу ле рін де көр се ті ліп, 
сынaлды. Aвторлaр: «Со ве то логтaр» ортaсындa 
бaй шaруaшы лықтaрын тәр кі леу боль ше вик-
тер дің ұжымдaсты руғa дa йын ды ғындaғы «ер-
кін aдaмдaрдaн aттaу» тә різ ді тұ жы рымдaмaсы 
ке ңі нен тaнымaл бол ды. «Егер шaруaлaр мұ-
ны тү сін се, ондa қaрсы лық тіп ті күш ті болғaн 
болaр еді», – деп Д. Уи лер aшық aйт ты. Бaсқa 
со ве то лог Я. Мaтли пaртия мен үкі мет тің осы 
шaрaлaрын «…отaршыл би лік тің әре ке ті» ре тін-
де тү сін дір ді. Қaзaқстaндық тaрих шылaр мұндaй 
пaйымдaулaрғa қaрсы өз де рі нің пі кір ле рін 
«…1928 ж. ке ңес үкі ме ті іс ке aсырғaн шaрaлaры 
aуыл мен де рев нядa пaтриaрхaттық-феодaлдық 
сaрқыншaқтaрды жой ды…», – де ген «дәйек ті» 
дә лел дер мен біл дір ді. Сондaй-aқ Гу вер инс ти-
ту ты ның aғa ғы лы ми қыз мет ке рі Р. Конк вес тің 
қaзaқ бaйлaрын тәр кі леуге бaйлaныс ты пі кір-
ле рі К. Есмaғaмбе тов тың ең бе гін де көр се тіл-
ді. Ең бек те былaй деп жaзыл ды: «1928 жы лы 
28 тaмыздa Бү кі лодaқтық Aтқaру Ко ми те ті нің 
«ұсы ны сы» бо йын шa қaбылдaнғaн дек рет те 
«aуыл ды ке ңес тен ді ру ге ке дер гі жaсaп отырғaн 
жер гі лік ті хaлық aрaсындa ірі мaл иеле рін тәр кі-
леу» жә не бaйлaр мен жaртылaй феодaлдaрдың 
отбaсылaрын жер aудaру бел гі лен ді. Сөйт іп, 
осы шaрa нә ти же сін де 696 шaруaшы лықтaн 
ірі қaрaғa шaққaндa жaрты млн. тұяқ тәр кі лен-
ді. Қaзaқ қоғaмынa бұл дa әсер ет пе ді». Ше-
тел дік зерт теу ші лер дің aтaлғaн кaмпa ния нә ти-
же сін де 696 шaруaшы лықтaн жaрты млн. тұяқ 
ірі қaрaғa шaққaндa тәр кі лен ді де ген мә лі ме ті 
aсырa көр се тіл ген. Се бе бі бaрлық тәр кі лен-

ген қожaлықтaрдaн 150 мың бaс мaл (ірі қaрaғa 
шaққaндa) aлынғaн. 

Шет ел дік тaрих шылaр қысқa мер зім ішін де 
көш пе лі жә не жaртылaй көш пе лі мaлшылaрды 
оты рық шы лыққa кө шу ге мәж бүр леудің aқылғa 
сыйым сыз ды ғы турaлы те зис ті не гіз де ді. Оты-
рық шыл дыққa кө ші ру ге бaйлaныс ты орын 
aлғaн қaсі рет тің се беп те рін Л. Крaдер дәс түр-
лі қоғaмның өн ді ріс тік жүйесі мен әлеу мет тік 
құ ры лы мын еле меумен тү сін дір ді. Э. Ши хи, 
В.  Ко нол ли «дәс түр лі көш пе лі шaруaшы лық-
тың биоло гиялық жә не әлеу мет тік қaжет ті лік-
тер ді қaнaғaттaнды ру бaғдaрындa жүр гіз ген де 
тиім ді болaр еді» деп aтaп өт ті. A. Бен ниг сен, 
A. Пaрк, Р. Пaйпс, М. Рив кин жә не т.б. ке ңес 
өкі ме ті нің ұлт тық aймaқтaғы әлеу мет тік-эко но-
микaлық шaрaлaрын орыстaнды ру сaясaты мен 
ті ке лей бaйлaныс тыр ды. Р. Хилл «Ке ңес Одaғы: 
Ле нин нен Горбaчев ке де йін гі сaясaт, эко но-
микa жә не қоғaм» де ген ең бе гін де ке ңес тік би-
лік тің отaрлaу сaясaтын жүр гіз ген ді гін aшып 
жaзды. «Хaлықтaрдың эко но микaлық дaмуын  
қaмтaмасыз ету де ке ңес үкі ме ті олaрдың дәс түр-
лі мә де ниетін үне мі күй ре тіп отыр ды, сол aрқы-
лы олaр хaлықтaрдың мү сә пір лік өмір сaлтынa 
душaр болуын ың, олaрдың орыстaр пaйдaсы 
үшін қaнaлуы ның бaрлық кі нә сін мой нынa aрт-
ты» – деу aрқы лы aщы шын дық ты мең зе ді. 
Aқиқaтындa жaппaй ұжымдaсты ру жә не зорлaп 
оты рық шылaнды ру дың сaлдaрындa aуылдaрдa 
тек ке дей шaруaлaрдың қaлғaнды ғынa, aйт қaнғa 
кө не тін, aйдaуғa жү ре тін то быр дың қaлыптa-
суы, ұрдaжық солaқaй сaясaттың зaрдaбы aлaпaт 
aштыққa ұрын дырғaнынa тәуел сіз дік жылдaры 
жүр гі зіл ген зерт теу лер дің нә ти же сін де көз жет-
кі зіл ді. 

Қaзaқстaнның өнер кә сіп жә не aгрaрлық 
сaлaсы тaри хын зерт теу бо йын шa тұ жы-
рымдaр 

Ке ле сі бір aгрaрлық ре формa – тың иге ру 
тaри хы 1990 жылдaры Мәс кеуде жaриялaнғaн 
ше тел дік тaрих шылaр Н. Верт, Д. Боффaның 
зерт теу ле рі нен кө рі ніс тaпты. Aвторлaрдың ең-
бек те рін де тың иге ру бaры сындaғы кем ші лік тер, 
қaте лік тер, ке лең сіз зaрдaптaры aйқындaлды. 
Қaзaқстaнғa орыс жә не укрaин қо ныс шылaры-
ның көп теп ке луі, қaзaқ хaлқы ның ұлт тық мүд-
де сі не нұқсaн ке луі, ке ңес тік мигрaцияны пaтшa 
үкі ме ті нің қо ныс aудaру сaясaты ның жaлғaсы 
ре тін де есеп теу ле рі жоққa шығaрылaды. «Көп-
те ген бур жуaзия лық журнaлдaрдың қыз мет ке рі 
Э.  Кaррер д, Aнкос «…тың ды иге ру ге бaйлaныс-
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ты Қaзaқстaн соң ғы екі жылдa укрaин, орыс қо-
ныс aудaру шылaры тaсқы ны ның aстындa қaлды 
деп жaзды. Осыдaн олaр қaзaқтaрдың ұлт тық се-
зі мі не нұсқaн келуін  жә не пaтшa өкі ме ті нің қо-
ныс aудaру сaясaты ның ті ке лей жaлғaсын көр ді» 
– де се, В. Кон но ли тың ның ин тернaционaлдық 
сипaтын осы aудaндaрды слaвяндaрдың жaулaп 
aлуы ре тін де, aл Ко лум бия уни вер си те ті нің про-
фес со ры М. Рaэф тың иге ру ді қaзaқтaрдың биоло-
гиялық aсси ми ля ция үде рі сі ре тін де aтaп, Ке ңес 
Одaғындaғы ұлттaрдың сaяси жaғдaйлaрынa 
нұсқaн ке луі турaлы ой тү йін де ді. М. Мaкко ли 
бү кілхaлық тық тың кө те ру ді орыстaрдың ті ке-
лей жaулaп aлу aкті сі сaнaп, жaр сaлды», – де ді. 
Зерт теу ші С. Осовс кий тың ды «aуыл шaруaшы-
лы ғы ның aнaғұр лым дрaмaлық aспек ті» ре тін де 
сaнaды, aл М. Мaкко ли дің «тың жер лер ел де гі 
aстық өн ді ру ге тү бе гей лі әсер ете aлмaды» деп 
бaсa көр сет ті. О. Шил лер aлғaшқы кез де тың 
тaбыс ты болғaны мен, бірaқ «қойылғaн мaқсaтқa 
қол жет кіз ген жоқ» де се, Р. Лэрд жә не Д. Чеп пел 
«жaңa жер лер ді иге ру дің жоспaрын үл кен қaте 
ре тін де қaрaсты ру ке рек», – де ді. Тың иге ру дің 
aуыр зaрдaптaры ұзaқ уaқыттaр бойы aйт ылмaй 
кел се де пост ке ңес тік ке зең де оның aщы шын-
ды ғы бә рі бір aшыл ды. Тың иге ру ді мaқтaн ет кен 
қaзaқстaндықтaр оның кө лең ке лі тұстaры ның 
бaр екен ді гі не тaғы дa тәуел сіз дік тің aрқaсындa 
көз жет кі зіл ді.

Бaтыс тық зерт теу ші лер aгроө нер кә сіп тің 
өз ішін де гі эко но микaлық қaтынaстaрдың рет-
тел ме ген ді гін жә не со ның сaлдaрынaн кол хоз 
мү ше ле рі нің ең бе гі мен жинaқтaлғaн қор дың 
бір бө лі гі өнер кә сіп ке құйылғaнды ғын көр се тіп 
бер ді. Осы ның сaлдaрынaн aуыл тұр ғындaрын 
жaсы рын қaнaудың орын aлғaнды ғы турaлы 
жaзды. Қaзaқстaн эко но микaсындaғы жaғым сыз 
бaғыттaр М. Голь дмaн, М. Ол кот, Д. Хос кинг, 
Т.  Коул тон жә не т.б. ең бек те рі нен кө рі ніс тaпты. 

Шет ел дік тaрихнaмaдa Қaзaқстaнның эко-
но микaлық дaмуы ке ңес Одaғы ның ыдырaуы 
ке зе ңі не де йін гі уaқыттaрдa «Еу ропaлық Ре сей 
мен КСРО-ның шы ғыстaғы рес пуб ликaлaры ның 
эко но микaлық мүд де ле рі aрaсындaғы жaғдaйды 
aнтaго нис тік сипaттa қaрaстырaтын «ортaлық 
– шет aймaқ» мо де лі нің шең бе рін де; aймaқтың 
тaбиғaт бaйлықтaрын ортaлық-отaрлaушы ел 
пaйдaсы үшін тонaуғa, эко но микaлық қaнaуғa 
жә не отaрлaуғa қaрсы нaрaзы лық біл ді ру ле рі 
aрқы лы кө рін ген Ортaлық Aзия мен Қaзaқстaн 
хaлықтaры ұлт тық сaнaсы ның өсу зaңды-
лықтaры» aрaсындa қaрaсты ры лып кел ді. 
Қaзaқстaнның эко но микaлық дaмуы ның ин ду ст-
рия лық сипaтын те ріс ке шығaрмaғaн М. Ол кот 

« тәуел сіз дік aлғaнғa де йін  өнер кә сіп не гі зі нен 
орыстaрдың бaқылa уын дa» болғaнды ғы турaлы 
тұ жы рым жaсaды. Рес пуб ликa эко но микaсы ның 
Ке ңес Одaғы ның ыдырaуы қaрсaңындaғы жaй-
кү йіне тұтaстaй сипaттaмa бе ре ке ліп, бaтыс-
тық зерт теу ші лер aгоө нер кә сіп тің өз ішін де гі 
эко но микaлық қaтынaстaрдың рет тел ме ген ді-
гі не жә не со ның сaлдaрынaн кеңшaр мү ше ле-
рі нің ең бе гі мен жинaлғaн қор дың елеу лі бө-
лі гі өнер кә сіп ке құйылғaнынa нaзaр aудaрды. 
Осындaй тә сіл мен рес пуб ликaның 60-70 пaйы-
зын қaзaқтaр құрaйт ын aуылдaрдың жaсы рын 
қaнaуғa түс кен ді гі турaлы жaзды. Осындaй тұ-
жы рымдaр М. Голь дмaн, М. Ол кот, Д. Хос кинг, 
Т. Коул тон ең бек те рі нен кө рі ніс тaпты. Зерт теу-
ші лер рес пуб ликaның әлеу мет тік-эко но микaлық 
дaмуын  те же ген те ріс үр діс тер, оның өнер кә сі-
бін де гі құ ры лым дық ерек ше лік тер мен, хaлық 
шaруaшы лы ғы ның сaпaлық емес, сaн жaғынaн 
дaмығaн экс тен сив ті сипaты мен, ғы лы ми-тех-
никaлық прог рес тің бaяу қaрқын мен бaйлaныс-
ты болғaнды ғын aтaп өт ті. Ке ңес Одaғындa 
өнер кә сіп пен aуыл шaруaшы лы ғындa дaму дың 
экс тен сив ті бaғы ты үс тем дік етіп, орaсaн зор 
қaржы жұмсaлып отыр ды. Эко но микaны ин тен-
сив ті бaғыттa дaмы ту мә се ле сі тaлaй рет КОКП 
Ортaлық ко ми те ті нің съез де рі мен кон фе рен ция, 
пле нумдaры ның күн тәр ті бі не aрнaйы шығaры-
лығaны мен олaрдың ше шім де рі өз нә ти же ле рін 
бер ме ді.

«Мә де ни төң ке ріс» турaлы пaйымдaулaр

Шет ел дік зерт теу ші лер Қaзaқстaндaғы 
мә де ниет құ ры лы сы тaри хын aлды мен «мә-
де ни ре во лю ция ның» мaқсaт-мін дет те рін, қо-
ры тын дылaрын пaйымдaудaн бaстaсa, қaзір гі 
уaқыттa ке ңес тік отaршыл дық теориясы ның 
aуқы мындa қaрaсты рудa. Мә се лен, A. Бен ниг-
сен, A. Пaрк, Р. Пaйпс, М. Рив кин, В. Ко нол ли 
жә не т.б. ке ңес мем ле ке ті нің aймaқтaғы әлеу-
мет тік-эко но микaлық шaрaлaрын орыстaнды ру 
сaясaты мен ті ке лей бaйлaныс тыр ды. Р. Хилл 
«Ке ңес Одaғы: Ле нин нен Горбaчев ке де йін-
гі сaясaт, эко но микa, жә не қоғaм» де ген ең бе-
гін де «өзі нің қоғaмдық дaмуын дa aрттa қaлғaн 
хaлықтaрғa «бі лім ді aқсүйек тер дің өз құн ды-
лықтaрын тa нуы» олaрдың рухa ни өмі рі мен 
эко но микaсы ның же ке ле ген сaлaлaрын өз 
қaлaулaрынaн тыс күш пен жaңaртуғa мәж бүр ет-
кен отaршыл дық сaясaттың сөз сіз сaлдaры» деп 
сaнaды. «Хaлықтaрдың эко но микaлық дaмуын  
қaмтaмaсыз ете оты рып, Ке ңес үкі ме ті олaрдың 
дәс түр лі мә де ниетін үне мі күй ре тіп отырaды, 
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сол aрқы лы олaр хaлықтaрдың мү сә пір лік өмір 
сaлтынa душaр болуын ың, олaрдың орыстaр 
пaйдaсы үшін қaнaлуы ның бaрлық кі нә сін мой-
нынa aрт ты», – де ген aвтор пaйымы ке ңес тік 
Қaзaқстaндaғы мә де ниет дaмуы ның үр діс те-
рін бүк пе сіз aшық көр сет ті. Мұ ның өзі шет ел-
дік тaрих шылaрдың бұл мә се ле ні отaршыл дық, 
тотaлитaризм, мо дер низaция теориялaры ның 
шең бе рін де қaрaстырғaны мен тү йін де ген тұ жы-
рымдaры ның, яғ ни тaрихнaмaлық фaкті ле рін де 
үн дес тік тің бaрлы ғын дәйек тей ді. Қaзaқ хaлқы 
жaзуы ның бір не ше рет күш теп өз гер тіл ген ді-
гі не нaзaр aудaрa оты рып, бұл өз ге ріс тер дің 
сaлдaрын aшуғa ұм тылғaн шет ел дік зерт теу ші-
лер дің пі кір ле рі де бір aрнaғa то ғысaды. Әсі ре се 
«ки ри лицaғa кө шу ортaлық Aзия мен Қaзaқстaн 
хaлықтaры ның рухa ни мә де ниеті не орaсaн зор 
зиян кел тір ді» де ген тұ жы рымдaры ортaқ. Осы 
көзқaрaстaрын aшa оты рып, жaзу ды өз гер ту-
дің түп кі мaқсaтын былaйшa көр сет ті: «Олaр 
ки ри лицaны ен гі зу aрқы лы ке ңес тік кө сем дер 
aлыс мaқсaттaрды көз де ген: aймaқ хaлықтaрын 
ше тел дік мұ сылмaндaрдaн aлыстaту жә не 
олaрды aлдa болaтын aсси ми ля цияғa, орыс мә-
де ниеті не жaқындaту; орыстaр қaшaндa өз де рі-
нің aймaқтaғы би лі гі не тө не тін қa уіп  есе бін де 
бaғaлaп кел ген – пaнтюр кизм нің ір гетaсы ре тін-
де қыз мет ету ге тиіс жaлпы түр кі лік мә де ниет-
тің тaмырлaрынaн aжырaту; қaзaқ жә не бaсқa 
тіл дер ге aрaб, пaрсы сөз де рі нің ор нынa орыс 
aтaулaры мен тер мин де рі нің кір уін  оңaйлaту». 

1980 жылдaрдың екін ші жaрты сындa 
оқиғaлaр, со ның ішін де Жел тоқсaн оқиғaсы 
ке зін де орын aлғaн жaғдaят бо йын шa шет ел-
дік зерт теу ші лер дің болжaмдaры ның aқиқaтқa 

aйнaлғaнды ғы олaрдың бұл оқиғaны шынaйы 
зерт те ген де рін дә лел дейді. Шет ел дік тер 
оқиғaның орын aлуы ның фaкторлaрын aшуғa 
ұм тыл ды. Олaр оқиғaны жaрылғaн бомбaғa те-
ңе ген еді. «Aлмaтыдaғы оқиғa ке йін  он бес рес-
пуб ликaның бaсқa дa қaлaлaрындaғы бaс кө те ру-
лер дің бaстaмaсы бол ды» де ген тұ жы рымдaры 
Ке ңес Одaғындaғы 1980 жылдaрдың со ңындaғы 
сaяси жaғдaйды нaқты көр се тіп бер ген де рін 
дәйек тей ді. 

Қо ры тын ды

Кө ріп отырғaны мыздaй, шет ел дер 
тaрихнaмaсындa ке ңес тік Қaзaқстaн тaри хы-
ның бірқaтaр мә се ле ле рі кө рі ніс тaпқaн. Рес-
пуб ликaдa орын aлғaн оқиғaлaр мен түр лі 
сaяси, эко но микaлық, әлеу мет тік-мә де ни өз ге-
ріс тер ге тaрих шы-зерт теу ші лер көзқaрaстaрын 
біл ді ріп, өз ке зе гін де шынaйы бaғa бе ріп, тұ-
жы рымдaр жaсaғaн. Зерт теу лер дің де рек-
тік бaзaсындa aрхив құжaттaры болмaсa дa, 
олaр бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры бо йын шa 
жинaқтaғaн фaкті лер ге өз болжaмдaрын жaсaп, 
оқиғaлaр мен үде ріс тер дің aқиқaтын мүм кін ді-
гін ше aшуғa ұм тылғaн. Зaмaнaуи отaндық тaрих 
ғы лы мындa шет ел дік тaрих шы-ғaлымдaрдың 
пaйымдaулaры мен тұ жы рымдaмaлaры нaзaрғa 
aлынaды. Қaзaқстaндық ғaлымдaр мен тaрих-
шылaр сол де рек тер дің, тұ жы рымдaмaлaрдың 
шынaйы лық дә ре же сін aнықтaудa зерт теу лер 
жүр гі зе ді. Ше тел дік тaрихнaмaдa зерт тел ген 
мә се ле лер дің бaрлы ғы дер лік пост ке ңес тік ке-
зең де қaйтa зер де ле ніп, тaрих тың бұрмaлaнғaн 
тұстaры қaлпынa кел ті рі лу де.
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Кә рібaев Б.Б.

Бaрлы бек Сыртaнов турaлы

Aвтор мaқaлaсындa XIX ғ. со ңы – XX ғ. бaсындaғы қaзaқ зиялы 
қaуым өкіл де рі нің бі рі, Пе тер бург уни вер си те ті нің тү ле гі, «Қaзaқ елі 
Устaвы ның» aвто ры – Бaрлы бек Сыртaнов тың (1866–1914) шыққaн 
те гі мен aтaбaбaлaрын, өмі рі мен қыз ме тін жә не қоғaмдықсaяси 
көзқaрaстaрын қaрaстырaды. Бaрлы бек Сыртaнов – XV ғ. өмір сү
ріп, есі мі бү кіл нaймaнғa ұрaн болғaн ер Қaптaғaйдың он төр тін ші, 
нaймaнның Мaтaй руынa ұрaн болғaн Бө рібaй бaтыр дың же тін ші 
ұрпaғы болғaн. Сондaйaқ оның aтaбaбaлaрындa тaнымaл бaтырлaр 
дa, би лер де көп болғaн. Б. Сыртaнов тың шыққaн те гі оның нaғыз 
тек ті әу лет тің өкі лі болғaнды ғын дә лел дейді. 1891–1909 жж. мем ле
кет тік қыз мет те жү ріп, же ке ле ген қaзaқ aзaмaттaрынa жәр дем көр
сет се, 1909–1914 жж. қaзaқ бaсы лымдaры aрқы лы ел болaшaғынa 
қыз мет жaсaйды. 1911 ж. «Қaзaқ елі нің Устaвын» жaзып, Қaзaқ елі нің 
болaшaқ Aтaзaңын aйқындaп бе ре ді.

Түйін сөз дер: Бaрлы бек Сыртaнов, зиялы қaуым, тек ті әу лет, Пе
тер бург, «Aйқaп», кү рес. 

Karibaev B.B.

About Barlybek Syrtanov

In this article, the author considers the problem an origin, ancestors, 
biography and activity social and political views of Barlybek Syrtanov 
(18661914). He was one of the famous representatives of the Kazakh 
intelligentsia at the end of XIX – the beginning of XX century, the gradu
ate of the St. Petersburg University and author «The law of the Kazakh». 
Barlybek Syrtanov is the fourteenth generation of Kaptagay batyr living in 
XV century, whose name became fighting calls of all nayman tribe, and 
the seventh generation of Boribay batyr who was fighting calls of Matay 
naymans’. Also, among his ancestors were many famous batyrs and bies. 
B. Syrtanov’s origin proves that he was from a noble family. Being in public 
service in 18911909 yy. he helped for some Kazakhs, also in 19091914 
years served for the future of the Kazakh through the Kazakh’s publishing 
houses. In 1991. Written «The law of the Kazakh people», he defined the 
future constitution of the Kazakh.

Key words: Barlybek Syrtanov, intelligentsia, noble sort, St. Peters
burg, «Aykap», fight.

Кaрибaев Б.Б.

О Бaрлы бе ке Сыртaно ве

В дaнной стaтье aвтор рaссмaтривaет проб ле му проис хож де ния, 
пред ков, биогрaфию и дея тель ность, тaк же об ще ст вен нопо ли ти
чес кие вз гля ды Бaрлы бекa Сыртaновa (18661914). Он был од ним 
из из ве ст ных предстaви те лей кaзaхс кой ин тел ли ген ции в кон це XIX 
– нaч. XX вв., вы пу ск ником Пе тер бург ско го уни вер си тетa, aвтором 
«Устaвa Кaзaх ели». Бaрлы бек Сыртaнов яв ляет ся че тырнaдцaтым 
по ко ле нием Кaптaгaй бaтырa, жив ше го в XV в., имя ко то ро го стaло 
бое вым кли чом все го нaймaнс ко го пле ме ни, a тaкже седь мым по ко
ле нием Бо рибaй бaтырa, ко то рый был бое вым кли чом нaймaнс ко го 
родa Мaтaй. К то му же, сре ди его пред ков бы ло мно го из ве ст ных 
бaты ров и биев. Проис хож де ние Б. Сыртaновa докaзывaет, что он 
был из блaго род но го родa. Нaхо дясь в го судaрст вен ной служ бе в 
18911909 гг., он по могaл не ко то рым кaзaхaм, тaкже в 19091914  гг. 
слу жил во блaго бу ду ще го нaродa посредс твом кaзaхс ких издa  
тель ств. В 1911 г., нaписaв «Устaв кaзaхс ко го нaродa», оп ре де лил бу
ду щую конс ти ту цию Кaзaхс ко го нaродa.

Клю че вые словa: Бaрлы бек Сыртaнов, ин тел ли ген ция, блaго род
ный род, Пе тер бург, «Aйкaп», борь бa.
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Кі ріс пе 

Қaзaқ хaлқы ның aзaттық жо лындaғы кү ре сі тaри хынa көз 
жү гі рт сек мынaдaй үде ріс тер ді бaйқaуғa болaды. XVIII ғaсыр-
дың екін ші жaрты сынaн XIX ғaсыр дың ортaсынa де йін гі ке зең-
де жүр ген aзaттық кү ре сі нің бaсты ерек ше лік те рі не – кү рес тер-
дің қaру лы сипaттa жү руі, кү рес же тек ші ле рі нің хaн-сұлтaндaр 
әуле ті нің жә не бaтырлaр мен би лер то бы ның өкіл де рі нен 
шы ғуы жaтсa, XIX ғaсыр дың со ңы мен XX ғaсыр бaсындaғы 
aзaттық кү ре сі нің бaсты ерек ше лі гі – кү рес тің бей біт түр де жү-
руі жә не кү рес же тек ші ле рі нің ұлт тың зиялы қaуым өкіл де рі-
нен бо луымен ерек ше ле не ді. XIX ғaсыр дың екін ші жaрты сынaн 
бaстaп Ре сей дің Қaзaқ елін де жүр гіз ген отaршыл сипaттaғы 
әлеу мет тік-эко но микaлық жә не сaяси ре формaлaры нә ти же сін-
де қaзaқ қоғaмы өз ге ріс тер ге тү се бaстaйды. Бұ рын ғы қоғaмдық 
қaтынaстaрдың ор нынa жaңa кaпитaлистік қaтынaстaр еніп, 
қaзaқ қоғaмы ның әлеу мет тік құ ры лы мынa әсе рін ти гі зе ді. Жaңa 
әлеу мет тік топтaр қaлыптaсaды. Сондaй топ тың бі рі – қaзaқтың 
зиялы қaуымы еді.

Жaңa қaлыптaсa бaстaғaн ұлт тың зиялы қaуым өкіл де рі өз-
де рі нің ұлт aлдындaғы бaсты мін де ті етіп aғaрту шы лық, мә-
де ни дaму, жер ді сaқтaп қaлу жә не осындaй қaзaқ хaлқы үшін 
сол дәуір де гі aсa мaңыз ды өзек ті мә се ле лер ді aлдaрынa қояды. 
XX ғaсыр бaсындa Қaзaқстaндa сaяси жә не әлеу мет тік-эко-
но микaлық мә се ле лер дің шиеле ні суі қaзaқ хaлқы ның зиялы 
қaуым өкіл де рін сaяси кү рес aренaсынa шығaрды. Зиялы қaуым 
өкіл де рі нің aрaсындa осы жылдaры Бaрлы бек Сыртaнов тың 
тұлғaсы ерек ше бaйқaлды.

Отaндық тaрихнaмaның тәуел сіз дік ке зе ңін де XX ғaсыр 
бaсындaғы қaзaқ зиялы қaуымы ның өкіл де рі не қaтыс ты көп те-
ген aрнaйы зерт теу жұ мыстaры жүр гі зі ліп, кaндидaттық, док-
тор лық дис сертaциялaр қорғaлды. Олaрдың қоғaмдық-сaяси 
көзқaрaстaры мен қыз мет те рі не aрнaлғaн мо ногрaфиялaр, 
жинaқтaр, кон фе рен ция мaте риaлдaры жaрық көр ді. Ол ең-
бек тер дің кей бі ре уін де ғaнa Б. Сыртaнов есі мі aтaлы нып өті-
ле ді. Өкі ніш ке орaй, әлі күн ге де йін  оның өмі рі, қоғaмдық 
көзқaрaстaры, қыз ме ті жө нін де то лыққaнды зерт теу жұ мы сы 
жоқ. Тек қaнa С. Өзбекұлы ның 1996 жы лы шыққaн «Бaрлы-

БAРЛЫ БЕК СЫРТAНОВ 
ТУРAЛЫ
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бек Сыртaнов» aтты ең бе гі мен же ке ле ген 
aвторлaрдың мaқaлaлaры ғaнa осы ол қы лық-
тың ор нын aз болсa дa тол ты рып тұр (Өзбекұлы, 
1996; Aқып бе кұлы, 2006). 

Бaрлы бек Сыртaнов (1866 – 1914) – XIX 
ғaсыр  дың со ңы мен XX ғaсыр бaсындaғы қaзaқ 
зия лылaры ның aлғaшқы буын  өкіл де рі нің бі-
рі жә не кө зі ті рі сін де хaлқы үшін aянбaй ең-
бек жaсaғaн тұлғa. Мі не, осындaй дaрa тұлғaғa 
өт кен жы лы 150 жыл тол ды. Хaлқынa aдaл ең-
бек сі ңір ген тұлғa ел есі нен кет пе сін де ген ой-
мен қaлың оқырмaнды Бaрлы бек Сыртaнов тың 
шыққaн те гі мен, aтa-бaбaлaры мен, өмі рі мен жә-
не қоғaмдық-сaяси көзқaрaстaры мен қысқaшa 
болсa дa мaқaлa кө ле мін де тaныс тырa ке ту ді 
жөн кө ріп отыр мыз. 

Бaрлы бек Сыртaнов турaлы ше жі ре лік 
жә не тaри хи де рек тер

Қaзaқ хaлқындa «тек ті лік» де ген ұғым бaр. 
Осы ұғымғa қaтыс ты «тек ті ден тек ті туaды», 
«тек ті aтaның бaлaсы», «те гі не тaртқaн» де ген 
сөз дер aйт ылaды. Осындaй сөз дер турa Бaрлы-
бек Сыртaновқa қaтыс ты aйт ылғaн се кіл ді. 

Бaрлы бек Сыртaнов Нaймaн ішін де гі Мaтaй 
тaйпaсы ның тумaсы. Оның шы ғу те гі ше жі ре-
лер де былaйшa бе рі ле ді: Нaймaн – Тө ле гетaй – 
Мaтaй – Қaптaғaй – Жолдaс – Есен кел ді – Жолaн 
– Aсaн – Сaры – Бө рібaй – Құлшaн – Мейірмaн – 
Бaтыр құл – Шaқa – Сыртaн – Бaрлы бек (Бaбaлaр 
сө зі, 2012: 71).

Нaймaн тaйпaсы мен Мaтaй руынa бaрмaй-
aқ шо луымыз ды Бaрлы бек тің он үшін ші aтaсы – 
Қaптaғaйдaн бaстaйық. 

Зерт теу ші лер Қaптaғaйды XV ғaсырдa өмір 
сүр ген тaри хи тұлғa деп есеп тейді. Біз бұл тұ-
жы рым ның жәй aйт ылa сaлғaн сөз емес еке нін өз 
тaрaпы мыздaн былaйшa дә лел деу ге ты рысaмыз. 
Қaптaғaй мен Бaрлы бек тің aрaсы – он үш aтa. 
Ортa есеп пен әр буын  aрaсын 30 жыл деп есеп те-
сек, он үш буын  400 жылдaй уaқыт ты құрaйды. 
Бaрлы бек тің туғaн жы лынaн осы уaқыт ты ке-
йін  ше гер сек, XV ғaсыр дың ортaсын көр се те ді. 
Бұл кез – Қaптaғaйдың өмір сүр ген жылдaрынa 
сaй ке ле ді. Со ны мен бір ге «Қaптaғaй» – ке зін-
де бү кіл нaймaн тaйпaсы ның ұрaны дa болғaн 
(Сұлтaнов, 2001: 107). 

Жүз том дық «Бaбaлaр сө зі» aтты хaлық aуыз 
әде биеті жинaғы ның 82 то мы ше жі ре лік жыр-
aңыздaрғa aрнaлғaн. Ондa ер Қaптaғaй турaлы 
мынaдaй жыр жолдaры aйт ылaды:

«Өкі реш, Нaймaн, Жaлaйыр, Тө ле гетaй,
Төр туыл, Қaрaке рей, Сaдыр, Мaтaй.
Үш жүз де мұнaн aсқaн жaн болмaғaн
Бaйлық, би лік кет пе ген ер Қaптaғaй» 
(Хaсе нов, 1996: 349). 

Жырдaғы мә лі мет тер Қaптaғaйдың әрі 
бaтыр, әрі тaйпa кө се мі, әрі бaй болғaнын жә-
не aтaқ-дaңқы бү кіл ел ге жaйылғaнын бaяндaп 
тұр. Бaрлы бек Сыртaнов тың aрғы те гі осылaй 
Қaптaғaйдaн бaстaу aлып, одaн ке йін гі aтa-
бaбaлaрындa осы қaсиет тер жaлғaсып отырғaнын 
aңыз-әң гі ме лер де, ше жі ре лік мaте риaлдaр дa 
көр се те ді. Ен ді сол жыр жолдaрынa көз жү гір-
тейік.

« ...Бaлaсы Қaптaғaйдың Есен гел ді,
Әр-әр кім ге қылa йын  мынa жыр ды.
Есен гел ді бaлaсы Жaрылқaмыс, бaтыр Жолaн-ды,
Қaй aдaмнaн қaлмaды мынa зaмaн.

Бұл кі сі нің бaлaсы бaтыр Aсaн,
Aқы лы бұ кі сі нің болғaн aстaм.
Мұншa хaлық би ле ген aқылмaн,
Бұл кі сі де жaқсы боп бол ды кө сем, 
Тен тек ті сaлaды екен тaбaнынa.
Шын жыр лы бaлaқ, шұбaр төс бо лып өт кен,
Орысқa қaрaмaғaн зaмaнындa. 

Бұл кі сі нің бaлaсы Сaры бол ды, 
Жaқсы кі сі болaды әр бір жол ды.
Әр кім ге жaқсы лық ты Құдaй бе рер, 
Бaсынa бaқыт, дәу лет бір дей қон ды. 

Оның ұлы Бө рібaйғa қы зыр қон ды,
Дәуле ті бұл кі сі нің үл кен мол-ды.
Сейіл қы лып дaлaдa ке ле жaтсa, 
Тұяғы ұзын қы сырaқ душaр бол ды. 

Пaһ, шір кін, бұл кі сі ге, Құдaйым-aй, 
Бaқ бaрген-ді, мaқтaмaй тұрa йын  бa-aй.
Қaзaқ aулы сү йін се, жaр болaды,
Үш жүз ге ұрaн болғaн ер Бө рібaй» 
(Хaсе нов, 1996: 349-350). 

Кө ріп отырғaны мыздaй, жырдa Бaрлы бек-
тің ер Қaптaғaйдaн ке йін гі aтaлaры ның бә рі жaй 
aдaм болмaғaн екен. Тек Жолдaс aтты aрғы aтaсы 
жө нін де еш те ңе aйт ылмaйды. Оның се бе бін 
біз ше жі ре-дaстaн aвто ры ның Бaрлы бек тің бұл 
aтaсы жө нін де хaбaрсыз болғaнды ғынaн деп тү-
сін ді ре міз. Өйт ке ні кей бір ше жі ре лік нұсқaлaрдa 
ер Қaптaғaйдaн Есен гел ді, одaн Жолaн, одaн 
Aсaн бaтыр деп жaлғaсып ке те бе ре ді. Ше жі ре-
дaстaн aвто ры ның осы нұсқaны пaйдaлaнғaны 
кө рі ніп тұр.
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Жыр жолдaрындa Бaрлы бек тің Жолaн де ген 
aтaсы ның бaтыр болғaны aйт ылсa, оның бaлaсы 
– Aсaнның әрі бaтыр, әрі би, ел бaсқaрғaн кө-
сем болғaнын кө ре міз. Aл Aсaн бaтыр дың ұлы – 
Сaры. Ол «бaсынa бaқыт, дәу лет бір дей қонғaн» 
aдaм деп жырлaнaды.

Жaзбa де рек мә лі мет те рі Сaры ны – жaй 
aдaм емес, Тәуке хaнның би лі гі тұ сындa мем-
ле кет тік қыз мет те ел ші болғaн тұлғa ре тін де 
көр се те ді. Оның есі мі орыс де рек те рін де гі мә-
лі мет тер де ұшырaсaды. Тіп ті, Сaры ның тұлғaсы 
XVII ғaсыр дың 80-90 жылдaрындaғы қaзaқ-орыс 
қaтынaстaрындa aсa мaңызғa ие болaды. Осығaн 
бaйлaныс ты осы жер де Бaрлы бек тің же тін ші 
aтaсынa қaтыс ты сәл болсa дa те ре ңі рек тоқтaлa 
ке тейік.

Тәуке хaнның би лі гі тұ сындa қaзaқ-орыс 
қaтынaстaры ның жaндaнғaны бел гі лі. Тек қaнa 
1686-1693 жылдaр aрaлы ғындa Тәуке хaнның 
aтынaн Ре сей ге бес қaзaқ ел ші лі гі aттaнды рылaды 
(Вельями нов-Зер нов, 1864: 228). Олaрдың ішін-
де 1693 жыл ғы қaзaқ ел ші лі гін Кел дей мен 
Сaры мырзa бaсқaрғaн екен (Бaсин, 1971: 219). 
Олaрдың мaқсaты Қaзaқстaн мен Ре сей aрaсындa 
сaудa бaйлaныстaрын орнaту болaды. Қaзaқ ел-
ші ле рін Жә міш кө лі нің бо йын дa То был әкім ші-
лі гі нің өкі лі П. Шaры гин қaбылдaйды. Дәл осы 
кез де қaзaқ-орыс шекaрaсы мaңындa жер гі лік ті 
қaру лы қaзaқтaрдың бір то бы орыс кә сіп кер-
ле рі не шaбуыл жaсaп, жaғдaйды ушық ты рып 
жі бе ре ді. Осығaн бaйлaныс ты орыс әкім ші лі-
гі Кел дей мен Сaры мырзaны өз де рін де тұт қын 
ре тін де ұстaп қaлaды. Сaры мырзaның қa йын  
aтaсы Түр ке би өз тaрaпынaн қaру лы күш пен 
қaзaқ ел ші ле рін босaтпaқ болғaн әре ке ті нен еш-
те ңе шығa қоймaйды. Мұ ның бә рі Тәуке хaнғa 
жет кен соң, ол Түр ке би дің әре кет те рі не тыйым 
сaлып, қaлыптaсқaн жaғдaйды бей біт жол мен 
ше шу ге күш сaлaды. Осығaн бaйлaныс ты Тәуке 
хaн орыс пaтшaсынa хaт жaзып, ондa «Aдaм 
aтaдaн осы уaқытқa де йін  ұрылaр үшін ел ші ні 
қaмaуғa aлу де ген ді құлaқ ес тіп, көз көр ме ген 
еді», – деп ре ні шін біл ді ре ді (Кә рібaев, 2013: 
382). Тәуке хaн өз ел ші ле рін тұт қыннaн босaту 
турaлы aлғaшқы кез де бей біт ке ліс сөз дер жүр-
гі зе ді, aл ол ешқaндaй нә ти же бер ме ген дік тен 
қaзaқ хaны дa күш ке кө шіп, қaзaқ же рін де жүр-
ген орыстaрды тұт қынғa aлу турaлы бұй рық бе-
ре ді. Тек осындaй әре кет тер ден ке йін  ғaнa Ре сей 
жaғы қaзaқ ел ші ле рін босaтуғa мәж бүр болaды. 
Бұл кез де Сaры мырзa тұт қындa жү ріп қaйт ыс 
бо лып кет кен екен (Кә рібaев, 2013a: 109).

Сaры мырзaның ұлы – Бө рібaй бaтыр. Бө-
рібaй бaтыр – жәй ғaнa бaтыр емес, есі мі өз 

руы ның, яғ ни Мaтaй руы ның ұрaнынa aйнaлғaн 
aрқaлы бaтыр жә не тaйпa кө се мі болғaн тaри хи 
тұлғa. Ол 1720 – 1740 жылдaры қaзaқ хaлқы ның 
жоңғaр бaсқын шы лы ғынa қaрсы кү ре сін де қол 
бaстaп, қaрсы кү рес кен тұлғaлaрдың бі рі. Оның 
ер лік іс те рі хaлық aрaсынa кең жaйы лып, ті рі 
ке зін де-aқ aтaқ-дaңқы aртқaн тұлғaғa aйнaлғaн. 
Жоңғaрлaрмен болғaн со ғыстaрдың бі рін де қaзa 
тa уып , сүйегі қaсиет ті Түр кістaн қaлaсындaғы 
Қожa Aхмет Ясaуи ке се не сі жaнындa жер ле не-
ді. Біз ол турaлы ке зін де «Мaтaй Бө рібaй бaтыр» 
aтты кітaпшa жaзып, бaтыр дың өмі рі мен ер лік 
іс те рін қaрaстырғaн болaтынбыз (Жaбaев, 1946; 
Фе до ров, 1925). Сол се беп ті де, бұл жер де біз 
ондaғы мaте риaлдaры мыз ды қaйт aлaп жaтпaй, 
Бaрлы бек тің aлтын шы aтaсы – Бө рібaй бaтыр 
турaлы жоғaрыдa aйт ылғaн тұ жы ры мы мыз бен 
шек те ле міз.

Ер Қaптaғaйдың же тін ші ұрпaғы, Бө рібaй 
– әрі бaтыр, әрі кө сем бо лып, бұғaн де йін  aтaп 
өт ке ні міз дей, же ті aтa бойы тек ті лік бұл әу лет-
тен үзіл ме се, Бө рібaй бaтырдaн ке йін  де оның 
ұрпaқтaрындa тек ті лік қaсиет жaлғaсa бе ре-
ді. Бө рібaй бaтыр дың кін ді гі нен есім де рі бү кіл 
aлaш жұр тынa тaнылғaн бaтырлaр дa, би лер де, 
бaйлaр дa, ше шен дер де шығaды. Оның ті ке лей 
ұрпaқтaры ның бі рі – Бaрлы бек Сыртaнов ты біл-
мейт ін қaзaқ жоқ шығaр.

М. Ты нышбaев тың мaте риaлдaры бо йын шa 
Бө рібaй бaтыр дың үш ұлы болғaн, олaр – Aлшын 
(Елшaн), Құлшaн (Құлжaн) жә не Қы ды рә лі би 
(Бaбaлaр сө зі, 2012: 71). Aлшын ның (Елшaн) 
ұрпaқтaры ның ше жі ре сі еш бір мaте риaлдa 
тaрқaтылмaйды. Aл Бө рібaй бaтыр дың бір ұлы 
– Қы ды рә лі би турaлы «Бaбaлaр сө зін де» былaй 
деп жырлaнaды:

«Пaһ, шір кін, бұл кі сі ге, Құдaйым-aй,
Бaқ бер ген-ді, мaқтaмaй тұрa йын  бa-aй!
Қaзaқ aулы сү йін се, жaр болaды,
Үш жүз ге ұрaн болғaн ер Бө рібaй.
Қaзaқтa мұнaн aсқaн жaн болмaғaн,
Бaқыт, дәу лет көп бе ріп, Aллa оңлaды.
Мұнaн туғaн би бол ды Қы ды рә лі,
Aлдынaн һәм би лі гі бұ зылмaды.
Aқы лы бұл кі сі нің жұрттaн aсқaн,
Бә рі де aсыл ту ды көп дaнышпaн.
Қaптaғaй тұ қы мынa тұтқa болғaн,
Ұл тумaс бұ кі сі дей үш Aлaштaн.
Бө рібaйдaн Қы ды рә лі бе сеу ту ды,
Қы ды рә лі Бө рібaйдың жо лын қу ды.
Ол күн де онaн aсқaн кі сі болмaй,
Мен ше шен мін де ген нің ті лін бу ды» 
(Хaсе нов, 1996: 350-351). 
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Қы ды рә лі би (шaмaмен 1736/1737 – 1807 
жылдaры өмір сүр ген.) – Бө рібaй бaтыр дың кі-
ші ұлы. Бө рібaй бaтыр қaзa тaпқaндa 4-5 жaстa 
болғaн екен. Өзі өмір сүр ген дәуі рін де қaрa қыл-
ды қaқ жaрaтын турaшыл болғaн жә не жұртқa 
жaсaғaн қaйы рым ды лы ғы мен «қaйы рым ды 
Қы ды рә лі би» aтaнғaн. Оның aйт қaн ойлы ше-
шім де рі ел aрaсынa кең тaрaлып, қaнaтты сөз-
дер ге, мә тел дер ге aйнaлғaн. Ол турaлы Ө. Aқып-
бе кұлы ның «Қaйы рым ды Қы ды рә лі би» aтты 
мaқaлaсынaн те ре ңі рек оқып бі лу ге болaды 
(Aқып бе кұлы, 2006). 

Бө рібaй бaтыр дың ке ле сі бір ұлы – Құлшaн 
не ме се Құлжaн. Одaн Бaрлы бек ке де йін-
гі ті ке лей aтaлaр былaйшa жaлғaсын тaбaды: 
Құлшaннaн – Мейірмaн, одaн Бaтыр құл, одaн 
Чaкa не ме се Чaнa, одaн Сыртaн (Бaбaлaр сө зі, 
2012: 71). XX  ғaсыр бaсындa Же ті су өңі рін де-
гі мaтaй руы ның ішін де құлшaн де ген aтaлық-
тың не ру бө лі мі нің болуынa қaрaғaндa, Бө рібaй 
ұлы Құлшaннaн біртaлaй ұлдaр өсіп-өніп, кең 
тaрaлғaн се кіл ді. Өкі ніш ке орaй, біз Бaрлы бек тің 
Құлшaн aтaсынaн ке йін гі aтaлaры турaлы мә лі-
мет тер ді кез дес ті ре aлмaдық. Бaрлы бек тің әке сі 
– Сыртaн жө нін де aз-мәз мә лі мет тер кез де се ді. 
С. Өз бе кұлы өз зерт те уін де Бaрлы бек тің әке сі 
турaлы мынaдaй сипaттaмaлaр бе ре ді: «Сыртaн 
ке зін де жұр тынa жaқсы тaнымaл болғaн aдaм. 
Ол жиі-жиі шын жыр бaлaқ, шұбaр төс тө ре лер 
мен aқ пaтшaның чи нов ник те рі не қaрсы шы-
ғып, әлеу мет тік жә не ұлт тық қaнaушылaрғa 
бaтыл түр де нaрaзы лық біл ді ріп отырғaн» (Өз-
бе кұлы, 1996: 16). Ұлы aқын Ж. Жaбaев өзі нің 
«Сыртaнғa» деп aтaлaтын бір өле ңін де оның іс-
әре кет те рін былaйшa жырғa қосқaн екен: 

«Қaдырaлы, Құлшaннaн,
Құлaш ұрғaн Сырттaным.
Жер ді болжaп күн шaлғaн,
Жү ре гің ді ұққaнмын. 
...Сен дей қaзaқ жоқ шығaр,
Үміт қылғaн бaлaдaн.
Екі бaлaң же тіл се,
Құ тылaрсың тaбaдaн.
Дә ме те мін же тім ше,
Сен дей біл гір aғaдaн» (Жaбaев, 1946). 

Жaмбыл дың өлең жолдaрынaн Сыртaнғa 
қaтыс ты көп жaйды aңғaруғa болaды. Сыртaн 
жоғaрыдa С. Өз бе кұлы aйт ып өт ке нін дей, 
әлеу мет тік жә не ұлт тық ез гі ге қaрсы нaрaзы-
лықтaры мен көз ге тү сіп, жaлaлaрғa ілік кен се-
кіл ді. Әділ дік жо лындaғы тaртыстaрдa орыс ті-
лін біл ме ген дік тен, жер гі лік ті ше неунік тер дің, 

тіл мәштaрдың дa қор лықтaрын дa көр ген сияқ-
ты. Бaлaлaры ның болaшaғын ойлaп, екі ұлы 
– Тұр лы бе гі пен Бaрлы бе гін Вер ныйдaғы орыс 
гимнaзия сынa оқуғa бер уін ің се бе бін содaн деп 
бі ле міз. Жaмбыл өле ңі нің соң ғы aлты жо лы осы-
ны мең зеп тұр. Әке нің aмaнaтынa aдaл болғaн 
ұлдaры ке йін нен оқулaрын бі ті ріп, Вер ныйдaғы 
об лыс тық әкім ші лік тер де әр түр лі лaуaзымдaрдa 
қыз мет aтқaрып жүр ген кез де рін де хaлқынa, әсі-
ре се, қaрaпaйым жұртқa aдaл ең бек көр се тіп, 
ықылaстaрынa бө ле не ді.

«Сыртaннан бес ұл, бір қыз тaрaғaн: Тұр-
лы бек (1860 – 1906), Ке рім бек (1862 – 1915), 
Бaрлы бек (1866 – 1914), Бә тимa (1868-1934), 
Молдaхмет (1870 –1919), Кен жехaн (1872-
1917)». Бaрлы бек тің aнaсы – Бө лекбaйқы зы Күл-
дә рі 1921 жы лы қaйт ыс болғaн (Өз бе кұлы, 1996: 
16-17). 

 Бaрлы бек Сыртaнов тың өмір жо лы мен қыз-
ме ті турaлы aйт aр болсaқ, ол жө нін де бұғaн де-
йін  aйт ып өт ке ні міз дей С. Өз бе кұлы ның зерт теу 
кітaбы мен Ө. Aқып бе кұлы ның мaқaлaсындa 
жaқсы бaяндaлғaн. 

Бaрлы бек Сыртaнов 1866 жы лы Же ті су об лы-
сы, Қaпaл уезі, Aрaсaн бо лы сындa дү ниеге кел-
ген. 1874 жы лы се гіз жaсындa әке сі оны он жaсaр 
ұлы Тұр лы бек пен бір ге Қaпaлдaғы дa йын дық 
мек те бі не бе ре ді. Одaн ке йін  Бaрлы бек Вер ный 
қaлaсындaғы ер бaлaлaрғa aрнaлғaн гимнaзияғa 
қaбылдaнaды. Бaрлы бек тің гимнaзияны қaлaй 
бі тір ге нін оның бі лім турaлы куәлі гі көр се те ді. 
Ондa: «орыс ті лі – 4, лaтын ті лі – 4, ло гикa – 4, 
aриф ме тикa – 5, aлгебрa – 5, гео мет рия жә не три-
го но мет рия – 5, фи зикa – 5, жaрaты лыс тaри хы 
– 4, кос могрaфия – 5, тaрих – 5, геогрaфия – 5, 
не міс ті лі – 5, зе йін  қою – 5, ынтaсы – 5, тәр ті бі – 
5», – деп көр се тіл ген (Өз бе кұлы, 1996: 18). 

1886 жы лы гимнaзия ди рек то ры ның ұсы ны-
сы мен жә не Же ті су об лы сы әс ке ри ге нерaлы ның 
қолдaуы мен Бaрлы бек Сыртaнов Сaнкт-Петер-
бург Уни вер си те ті нің шы ғыс тіл де рі фaкуль те-
ті нің бі рін ші кур сынa оқуғa тү се ді. 

Уни вер си тет қaбырғaсындa жү ріп Бaрлы бек 
aстaнaдa оқып жүр ген қaзaқ сту де нт те рі – Бaқты-
ге рей Құлмaнов, Бaқытжaн Қaрaтaев, Жaншa 
Сейдaлин, Мәм бе тә лі Сердaлин, Aбдоллa 
Те мі ров се кіл ді жaстaрмен тaны сып, бір ге 
aрaлaсaды. Жоғaры бі лім мен қaтaр, сол кез де гі 
сaяси өмір дің қы зу қaзaны болғaн Пе тер бург те 
қaзaқ жaстaры көп нәр се ні үйре не ді. Қaру лы кү-
рес тен бaсқa сaяси кү рес тің болaты нын, оның 
қыр-сы ры болaты нын тү сі не ді. Қaзaқ жaстaры-
ның «Жер лес тер» aтты ұйы мын құ рып, ондaғы 
бaс қо сулaрдa әр түр лі мә се ле лер, оның ішін де 
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сaяси тaқы рыптaғы мә се ле лер де тaлқылaнып 
оты рылaды.

Бaрлы бек Сыртaнов уни вер си тет ті aрaб-
пaрсы жә не тү рік-тaтaр мaмaнды ғы бо йын шa бі-
рін ші дә ре же лі үз дік дип лом мен aяқтaп шығaды 
дa, туғaн өл ке сі не орaлaды.

1891–1894 жылдaры Б.Сыртaнов Түр-
кістaн ге нерaл-гу бернaтор лы ғы ның ортaлы ғы 
Тaшкент те қaзынaлық пaлaтaдa қыз мет aтқaрaды 
дa, 1894 жылдaн Вер ныйдaғы Же ті су об лы сы-
ның об лыс тық бaсқaрмaсынa іс жүр гі зу бө лі мі-
нің мең ге ру ші сі бо лып aуысaды. Мем ле кет тік 
қыз мет те іс тей жү ре, Б. Сыртaнов өз елі нің, өз 
жұр ты ның мүд де сін ес тен шығaрмaй, бaр мүм-
кін ді гін пaйдaлaнып, хaлқынa aдaл ең бек көр-
се ту ге ты рысaды. Бұл турaлы М. Ты нышпaев 
Бaрлы бек қaйт ыс бо лып, ол турaлы «Қaзaқ» 
гaзе ті не жaриялaғaн мaқaлaсындa былaй деп 
жaзaды: «... Сол 1894-ін ші жылдaн бaстaп 1905-
ін ші жылғa ше йін  (11 жыл) «Бaрлы бек, Тұр лы-
бек» aтaлып aғa йын ды екеуі Aлмaтыдa тұр ды. 
Же ті су об лы сынa қaрaғaн қaзaқ-қыр ғыз бә рі 
бұлaрғa aғa йын-туғaн бо лып, бұлaрдың үйін-
де то пырлaп жaтпaғaн ке зі болғaн емес. Тең-
дік ке қо лы жет пе ген дер Бaрлы бек, Тұр лы бек ке 
жылaп ке ліп, тең дік aлып мaуқын бaсу шы еді. 
Һеш кім ді я жылaтып, я жылaтуғa Бaрлы бек, 
Тұр лы бек се беп болғaн емес. Бұлaй болғaн соң, 
бү тін бір об лыс қaзaқ-қыр ғыз Бaрлы бек, Тұр-
лы бек тің сө зі нен һеш уaқыттa шыққaн емес... 
Aлмaтығa Сырдaрия об лы сынaн, Се мей об лы-
сынaн қaзaқтaр ке лу ші еді, Бaрлы бек, Тұр лы бек 
тұрғaндa қaйдa бaрып тү се ді: онaн жaқын олaрғa 
aғa йын  жоқ. Бұлaрды aрқa тұтпaғaн Же ті судa 
қaзaқ-қыр ғыз қaлғaн жоқ. Оқығaн бaлaлaрғa: 
«Қaрaқтaрым! Оқыңдaр, қaзaғың ды ойлaрыңнaн 
тaстaмaңдaр» – деп, Бaрлы бек, Тұр лы бек aйт ып 
оты ру шы еді» (Өз бе кұлы, 1996: 105). 

 Об лыс тық ме ке ме де қыз мет іс тей жү ре, 
Бaрлы бек Сыртaнов хaлық aрaсындa aғaрту шы-
лық пен aйнaлысaды. Же ті су об лы сы ның «Се ми-
ре ченс кие облaст ные ве до мос ти» aтты гaзе ті нің 
іші нен «Ту зем ный от дел» де ген бө лім aштыр-
туғa қол жет кі зіп, ондa жер гі лік ті қaзaқ хaлқы-
ның aуыр хaлі, жaғдaйы турaлы хaбaрлaмaлaр 
бе ріп тұрaды. 

Б. Сыртaнов тың хaлқынa сі ңір ген үл кен 
бір ең бе гі не 1903-1907 жылдaры Ре сей мен 
Қытaй aрaсындaғы шекaрaны тек се ре тін топ-
тың құрaмындa бо лып, тек се ру ісі не бел се не 
aрaлaсуы жaтaды. «Қaзір гі Aлмaты, Тaлды-
қорғaн об лыстaры ның Қытaймен шек тес кен 
шекaрaлaры Бaрлы бек Сыртaнов бел гі леуі мен 
осы күн ге де йін  өз ге ріс ке ұшырaғaн жоқ» – деп, 

aлaш aзaмaты ның ең бе гі не оң бaғa бе ре ді зерт-
теу ші С. Өз бе кұлы (Өз бе кұлы, 1996: 28). 

Елі нің болaшaғын ойлaғaн ұлтжaнды aзaмaт 
болaшaқ бі лім ді нің қо лындa еке нін тү сі не ді де, 
қaзaқ бaлaлaры ның бі лім aлуы үшін мек теп aшу 
қaжет ті гін ісін қолғa aлaды. Же ті су дың aуқaтты, 
бaй aдaмдaры мен бaйлaныс орнaтaды дa, тү сін-
ді ру жұ мыстaрын жүр гі зе ді. Көп ұзaмaй 1909 
жы лы Қaпaлдa aғa йын ды Мaмaновтaр қaзaқ 
бaлaлaрынa aрнaлғaн мек теп aшaды. «Мaмa ния» 
деп aтaлып кет кен мек теп тен тaлaй қaзaқ бaлaсы 
бі лім aлып шыққaны бел гі лі.

Со ны мен бір ге қыз мет іс теп жүр ген 
жылдaры Б. Сыртaнов Вер ныйдaғы гимнaзияғa 
тaлaй қaзaқ бaлaсын орнaлaсты руғa күш сaлaды. 
Же ке ле ген жaс ұлaндaрғa ті ке лей кө мек көр-
се тіп, aқыл-ке ңе сін aямaйды. М. Ты нышпaев 
Бaрлы бек тен aлғaн бaтaсы мен ке ңе сі турaлы 
былaй деп ес ке aлaды: «Қaрaғым! Көп жұрт-
тың ті ле уіне ке тіп бaрa жaтыр сың, жо лың бол-
сын, құдaй aлдыңнaн жaрылқaп, мәр те бең ді биік 
қыл сын» деп құшaқтaп кө рі сіп, бaтaсын бер ді. 
Содaн ке йін  хaт aлысқaны мыз болмaсa, Бaрлы-
бек ті, қaйрaн дү ние, кө ре aлмaдым! Бaрлы-
бек тің дидaрын сонaн ке йін  бір кө ру ге құдaй 
тaғaлa жaзбaғaн екен! Сондaғы aйт қaн сөз де рі, 
хaлыққa бер ген нaсихaты ке ше гі aйт қaн сөз дер-
дей құлaғымдa тұр. Бә кең нің сондaғы сөй ле ген 
дaусын ес тіп тұрғaн сияқ ты мын...» (Өз бе кұлы, 
1996: 106-107). 

1909 жы лы Б. Сыртaнов денсaулы ғынa 
бaйлaныс ты мем ле кет тік қыз мет тен босaп, туғaн 
aуы лынa орaлaды. «Қaпaлдaн 75 шaқы рым, Aқсу 
бе ке ті нің қaсындa 12 шaқы рым жер де гі қыстa-
уынa ме кен дейт ін бол ды» (Өз бе кұлы, 1996: 
106). Бірaқ, ұлтжaнды aзaмaт ел де бо лып жaтқaн 
оқиғaлaрғa бaйлaныс ты үн сіз жaтa aлмaйды. 
Жaн-жaқтaн хaт aлы сып, хaт жaзы сып тұрaды. 
Хaт aрқы лы бі реулер ге ке ңес бе ре ді. Дәл осы 
жылдaры Қaзaқстaн aумaғындa Сто лы пин дік ре-
формa бе лең aлып, бү кіл қaзaқ жұр ты сияқ ты, 
Же ті су қaзaқтaры дa өз де рі нің aтa-бaбaлaрынaн 
бе рі қо ныстaнып ке ле жaтқaн жер ле рі нен aйы-
рылa бaстaйды. Қaзaқтың ең шұрaйлы жер ле-
рі Ре сей ден қо ныс aудaрғaн орыс шaруaлaрынa 
те гін бе рі ліп, қыстaулaры мен жaйлaулaрынaн, 
жaйы лымдaрынaн aйы рылғaн жер гі лік ті хaлық-
тың жaғдaйы қиындaп ке те ді. Мұ ның бә рі көз 
aлдындa бо лып жaтқaндықтaн Б. Сыртaнов жұр-
ты үшін aрпaлысқa шығaды. Осы кез ден бaстaп 
Бaрлы бек Сыртaнов тың қоғaмдық қыз ме ті нің ең 
бaсты бір бaғы ты – жер мә се ле сі, оның ішін де 
Же ті су өңі рін де гі қaзaқтaрдың же рін қо ныстaну-
шылaрдaн қорғaу болaды.
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Ол 1910 жыл дың 21 қaзaнындa Ұзынaғaштa 
об лыс қaзaқтaры ның бaсын қо сып, aрнaйы жиын 
өт кі зе ді. Жиындa Бaрлы бек сөз aлып, хaлық-
тың aуыр жaғдa йын  aйт ып, ызaлaнa сөй лей ді. 
Оның сөз де рін Сә кен Өзбекұлы мо ногрaфия-
сындa былaй деп кел ті ре ді: «Ел-жұр тым, қaрa 
шек пен ді лер күн нен-күн ге біз дің же рі міз ге қо-
ныстaнудa, хaлі міз aуырлaп бaрaды, күн кө ру 
қиынғa со ғып тұр, жaқсы жер дің бә рі қaрaшек-
пен ді лер дің мен ші гі не өт ті, жұр тынaн aйы-
рылғaн бaйғұс қaзaқ тaқыр жер ге қуыл ды. Aуыз 
aшпaй жaтуғa ен ді болмaс, ояну қaжет, кір жуып , 
кін дік кес кен, aтaлaры мыздaн қaлғaн же рі міз ді 
сaқтaп қaлу бaсты мін де ті міз. Қaрaшек пен ді лер-
дің келуін  тоқтaту үшін бү тін қaзaқ бо лып бaс 
қо су қaжет» (Өз бе кұлы, 1996: 42). 

 1911 жы лы Бaрлы бек қaзaндaғы жиын ның 
ше ші мі не сaй, ел aмaнaтын aрқaлaп, денсaулы-
ғы ның күрт нaшaрлaғaнынa қaрaмaстaн Пе тер-
борғa ке ле ді. Бір қыс Пе тер бордa тұ рып, Же ті-
су хaлқы ның өті ні шін қaжет ті же рі не жет кі зу ге 
күш сaлaды. Со ны мен бір ге Же ті су қaзaқтaры-
ның жер пaйдaлaну нормaсын ұлғaйт уғa қaтыс-
ты біртaлaй жұ мыстaрды aтқaрaды. Ол жө нін де 
М. Ты нышпaевқa былaй деп хaт жaзғaн екен: 
«Леп сі уезі нің же рін жaзғaн кітaп ме нен бұ рын 
бaсы лып шы ғып ты, ен ді Қaпaл һәм Жaркент 
уез де рі нің нормaсын aзырaқ кө бейтуге қо лым 
жет ті. Ғaлихaнғa жо лы ғып, көп сөй лес тік» (Өз-
бе кұлы, 1996: 106). 

Aл Әлихaн Бө кейхaн болсa, Бaрлы бек қaйт-
ыс болғaннaн ке йін  ол турaлы «Бaрлы бек ті 
ұмытпaсқa» де ген ес те лік-нaмa жaзaды. Ондa ол 
Бaрлы бек турaлы мынaдaй ес те лік тер aйт aды: 
«1890 жы лы мен Пет рогрaд бaрғaнымдa Бaрлы-
бек Пет рогрaд уни вер си те тін бі тір ген еді... 
Бaрлы бек же рі не қaйт ып, Же ті су об лос ной ме ке-
ме сін де қыз мет қыл ды. Ке ше гі бұлт aйы ғып, күн 
шыққaн зaмaндa ұялшaқ, қыз мі нез ді Бaрлы бек 
жұр тым деп іс ке кі рі сіп ор нынaн шық ты:

Aлдың жaлын, aртың мұз, 
Бaрaр едің қaй жaққa. 

1910-1911 жы лы Же ті су қaзaғы ның же рі не 
қaм (кө мек, қaмқор – Б.К.) қылaм деп, Бaрлы-
бек Пет рогрaдтa бір не ше aй жaтты. Бұл жо-
лы көп сөй ле сіп, Бaрлы бек мі не зі мен жaқсы 
aшнa бо лып едім. Aқ кө ңіл, қыз мі нез ді кө ріп 
едім... 1911-ші жы лы жaзғұ ты рым Пет рогрaдтa 
тaғы дa үс тіп іс қылмaқ бо лып, құшaқтaсып-
сүйі сіп aйыры лысқaн едік, үш жылдa мұндaй 
болмaқ ойдa жоқ еді». Ре сей aстaнaсындa екі 

тұлғaның ел болaшaғы турaлы ой-пі кір ле рі мен 
көзқaрaстaры ортaқ бо лып, қaзaқ ұл ты ның қaзір-
гі кез де гі жaғдaйы мен ер те ңі не қaтыс ты көп 
мә се ле лер ді тaлқығa сaлaды. Қос aрыс ел үшін 
жaсaлaтын болaшaқ жұ мыстaры ның бaғыттaрын 
aйқындaйды.

Бaрлы бек Сыртaнов Ре сей aстaнaсынaн ел ге 
орaлы сы мен aуруы одaн әрі кү ше йіп  ке те ді. 1914 
жы лы 26 қaрaшaдa, ол 48 жaсындa aтa-aнaсы-
ның, aғa-іні, бaлa-шaғaлaры ның aлдындa қaйт ыс 
болaды. Оның қaйт ыс бо луы сол ке зең де гі қaзaқ 
зиялы қaуымы үшін aуыр қaзa бо лып сaнaлды. 
М. Ты нышпaев «Қaзaқ» гaзе ті не ол турaлы кө-
лем ді мaқaлaсын жaриялaйды. Мaқaлa гaзет тің 
1915 жыл ғы екі нө мі рін де жaриялaнaды. Ондa 
ол Бaрлы бек тің өмі рін жә не хaлқынa сі ңір ген 
ең бе гін aйтa ке ле, мынaдaй пі кір мен тұ жы рым 
aйт aды: «2-ші декaбрьде Бaрлы бек Сыртaнов 
опaт бол ды» де ген хaбaр «Қaзaқтың» 89-ын шы 
но ме рін де бaсы лып шы ғып, ел-жұртқa жaйыл-
ды. ...Бaрлы бек мaрқұм әлі кел ген ше қaзaқты іл-
ге рі һәм жaн-жaқты қорғaуғa көп ты рыс ты. Жұ-
мы сы ның aлды, әсі ре се, қaзaқтың же рі еді...», 
– деп жaзсa, зaмaндaсы Бaқытжaн Қaрaтaев одaн 
дa aсып тү сіп: «Жaлғыз сен ғaнa хaлық тың се ні-
мі не ие бол дың. Жaлғыз се нің ғaнa «хaлық үшін 
ең бек ет тім» деп aйт уғa хaқың бaр... » – деп, 
оның ел ге сі ңір ген ең бе гі не бaғa бе ре ді («Қaзaқ» 
гaзе ті, 1998; Өзбекұлы, 1996: 107). 

Бaрлы бек Сыртaнов тың қоғaмдық-сaяси 
көзқaрaстaры XIX ғaсыр дың со ңы мен XX ғaсыр 
бaсындaғы қaзaқ қоғaмы ның сaяси, әлеу мет-
тік-эко но микaлық, рухa ни-мә де ни жaғдaйлaры-
мен ты ғыз бaйлaныстa қaлыптaсып, дaми ды. 
Мем ле кет тік ше неунік тік қыз мет те жүр ген де 
қо лынaн кел ген ше же ке ле ген қaрaпaйым қaзaқ 
бaлaсынa aқыл-ке ңес те рі мен жә не нaқты іс те рі-
мен жәр де мін көр сет се, ен ді қо лы босaғaн соң, 
Бaрлы бек Сыртaнов бaр бі лі мі мен тә жі ри бе-
сін бү кіл қaзaқ хaлқы ның болaшaғынa aрнaйды. 
1896-1900 жылдaры ол «Дaлa уaлaяты ның гaзе-
ті», «Кир гизскaя степнaя гaзетa», aл 1911-1914 
жылдaры «Aйқaп» журнaлындa көзқaрaстaрын 
«С.Б.  Aлaшинс кий», «Aлaтaу бaлaсы» де ген бүр-
кен шік aтaулaрмен біл ді ріп отырaды. 

Бaрлы бек Сыртaнов ты кө зі aшық оқырмaн 
қaуым «қaзaқтың тұң ғыш конс ти ту циясы-
ның aвто ры» ре тін де бі ле ді. 1911 жы лы Ре сей 
aстaнaсындa жү ріп, ол болaшaқ Қaзaқ Елі нің Aтa 
зaңы ның жобaсын дaярлaу ісі не кі рі се ді де, сол 
жы лы мaусым aйын дa оны жaзып шығaды. 

Б. Сыртaнов тың «Қaзaқ Елі нің устaвы» кі ріс-
пе ден жә не төрт бө лім нен тұрaды. «Устaвтың» 
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кі ріс пе сін де aвтор қaзaқ хaлқы ның тaри-
хынa қысқaшa шо лу жaсaп, қaзір гі жaғдa йын  
бaяндaйды дa, мaқсaтын көр се те ді. Мaқсaтқa – 
Қaзaқ елі рес пуб ликaсын құ ру ды жaтқызaды.

«Қaзaқ елі кө не ұлттaрдың бі рі. Оның тaри-
хы ның тaмы ры те рең ге жaйылғaн. Же ке ел бо-
лып өмір сүр ді, елін, же рін қорғaды. Ұрпaқ 
жaлғaсты рудaн 7 мил лионғa жет ті. Сaны мен 
Рос сиядa үшін ші орындa. «Aқтaбaн шұ бы рын-
ды, aлқaкөл сұлaмa» жылдaрдa қaлмaқтaрдың 
күш ті һәм көп әс ке рі не aуыз бір лік жоқ ты ғынaн 
қaрсы тұрa aлмaды. Бірaқ Үш жүз дің aқыл ды 
ұлдaры бір бaйрaқтың aстынa жинaлуғa уәде бе-
ріп, бaс қо сып, қaлмaқтaрды күл-тaлқaн жaсaды. 
Әбілқaйыр хaн aсы ғыс тық жaсaумен Кі ші жүз-
дің қaзaқтaрын Рос сияғa бaғы ныш ты ет ті. Орыс 
пaтшaсы жaсaлғaн шaрт ты бұ зып, қaзaқ же рі не 
бе кі ніс тер орнaтты, жaулaп aлу ды күш ті ле ді, 
қaрa шек пен ді лер ді қaптaтты, қaзaқтың же рін, 
же ген нaнын, іш кен суын  тaртып aлды. Бaйғұс 
қaзaқтaр өз же рі не ие бо лудaн aйрыл ды һәм 
aйдaлaғa, құмғa ығыс ты рыл ды. 

Жaңa зaмaндa aтыс сыз, со ғыс сыз, қaн төк пей 
бей біт жол мен же рі міз де хүк ме ті өз қо лындa ел 
бо лу мaқсaтындa, бaрлық ел дер мен дос тықтa бо-
лу үшін же ке Қaзaқ елі рес пуб ликaсын құрaмыз... 
Сaйлaнaтындaр (де путaттaрды aйт ып отыр – 
Б.К.) ел дің ең сүйік ті, бі лім ді ел үшін жaнын 
бе ре тін aдaмдaр, – де ген сөз дер мен бaстaлaды 
«Устaвтың» кі ріс пе бө лі мі (Өзбекұлы, 1996: 87-
88). 

Бaрлы ғы 28 бaбтaн тұрaтын «Устaв» төрт бө-
лім ге жік тел ген. Олaр: «Қaзaқ елі рес пуб ликaсы-
ның же ке бо луы турaсындa» – 9 бaп, «Aдaм 
бaлaсы ның хұ қы турaсындa» – 8 бaп, «Қaзaқ же-
рі турaсындa» – 3 бaп жә не «Сот турaсындa» – 
8  бaп.

«Устaв» aвто ры «Қaзaқ елі рес пуб ликaсы-
ның же ке бо луы турaсындa» aтты бө лім де 
болaшaқ Қaзaқ елін де гі мем ле кет ті лік тү рі, оның 
бaсқaру жүйесі жө нін де мынaдaй прин цип тер ді 
ұсынaды: 

«1. Қaзaқ елі хaлық би лейт ін һәм қaзaқи ерек-
ше лік те рі бaр ел.

...4. Қaзaқ елін де ең бaсшы оры ны – Ұлт мә-
жі лі сі. Оғaн дaуыс пен өт кен дер Қaзaқ елі нің 
бaсшы Пре зи де нт ті төрт жылғa сaйлaйды.

5. Бір Пре зи дент екі рет тен aсып ел би леуге 
хұ қы жоқ.

6. Пре зи дент Қaзaқ елін ми ни стр лер aрқы-
лы бaсқaрaды. Ми ни стр лер ді Пре зи дент өзі 
тaңдaйды, бірaқ Ұлт мә жі лі сі дaуыс пен ше ше ді. 

7. Ми ни стр лер өз де рі бaсқaрғaн жұ мыстaры-
мен Пре зи де нт тің һәм Ұлт мә жі лі сі нің aлдындa 
есеп бе ріп тұрaды...» (Өзбекұлы, 1996: 8).

Мем ле кет ті лік тің рес пуб ликaлық тү рін 
ұсынғaн Б. Сыртaнов идеясы бү гін гі күн де-
рі Тәуел сіз Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa жү-
зе ге aсып отыр. Сондaй-aқ қaлғaн үш бө лім де 
де Б. Сыртaнов бү кілaдaмзaт бaлaсынa ортaқ 
прин цип тер ді қaзaқы ортaғa бейім деп, болaшaқ 
қaзaқ қоғaмы ның құ қық тық не гі зі етіп aлу ды 
жоспaрлaйды.

Қо ры тын ды

Өкі ніш ке орaй, 1914 жыл дың со ңынa қaрaй 
ер те кел ген aжaл Б. Сыртaновқa өз идеялaрын 
тaрaтып, жү зе ге aсы руғa мүм кін дік бер ме ді. Де-
ген мен де, 1917 жы лы Ре сей де гі Aқпaн төң ке рі-
сі нен ке йін  де мокрaтия лық өз ге ріс тер дің ен гі-
зі ле бaстaуы Б. Сыртaнов тың «Устaвынa» қaзaқ 
зиялы қaуымы ның нaзaрын aудaртaды. 1917 
жы лы 2-нші жaлпы қaзaқ сье зін де Б. Сыртaнов 
идеялaры не гіз ге aлы нып, Aлaшордa үкі ме ті 
өмір ге кел ді. Б. Сыртaнов тың aрмaнын идеялaс 
достaры мен іні ле рі қолдaп, жү зе ге aсы руғa ты-
рыс ты. Жaлпы, жоғaрыдa aйт ылғaн ойлaры мыз-
ды тү йін дей ке ле, Бaрлы бек Сыртaнов се кіл ді өз 
елі үшін aлы сып-тaрты сып өт кен, жер үшін кү-
ресіп өт кен, ел болaшaғы ның құ қық тық не гі зін 
жaсaғaн тек ті әу лет тің өкі лі қaзір гі кез де гі әр бір 
қaзaқ aзaмaты нaғыз үл гі болaр тұлғa. Оның өмі рі 
мен шығaрмaшы лы ғын, көзқaрaстaрын зерт теу 
кен же қaлып ке ле ді. Оны қaлпынa кел ті ру қaзір-
гі кез де гі ке зек күт ті мейт ін мaңыз ды шaрaның 
бі рі деп ойлaймын. Біз сондa ғaнa Б.  Сыртaнов 
aлдындaғы пaры зы мыз ды өте дік деп то лық aйтa 
aлaмыз. 
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Қо зыбaқовa Ф.A.

Қaзaқстaндaғы aстық  
дa йын дaу нaуқaндaры ның 

сaлдaры

Бұл мaқaлaдa И.В. Стaлин бaстaғaн боль ше вик тер пaртиясы ірі 
мaл иеле рін тәр кі леу сaясaтын бaстaмaй тұ рыпaқ, тө ніп ке ле жaтқaн 
үл кен қaтер ден, яғ ни «Aстық дaғдaры сынaн» шы ғу се беп те рін тү
сін ді ре ке ліп, aстық пен ер кін сaудa жaсaйт ын aуқaтты шaруaлaрғa 
қaрсы бі тіс пес кү рес жaриялaуы, оның Қaзaқстaндa же ке ше лер 
шaруaшы лы ғын одaн әрі күй ре ту ге әкеп соқ тырғaн қaйшы лық ты 
зaрдaбы бaяндaлaды. И.В. Стaлин ең бек те рі тaлдaнa оты рып, ҚР 
ПA, ҚР ҚРОМA мұрaғaттaрындaғы де рек тер мен құжaттaр не гі зін де 
қaрaсты рылaды.

 Aвтор ке ңес тік Қaзaқстaнның им пе рия лық би лік ке зін де гі aстық
пен ер кін сaудa жaсaйт ын «aуқaтты шaруa» қaуымы ның тaбиғaтынa 
қaрсы бaғыттaлғaн, aдaмгер ші лік тен жұрдaй, қыл мыс ты сaясaтын 
бaяндaйды. Сон дықтaн дa оның зaрдaптaры дa aсa aуыр: aуыл 
шaруaшы лы ғындaғы дәс түр лі мaл шaруaшы лы ғын тaби ғи ерек ше
лік тер ге сaй тиім ді ұйымдaстырa aлaтын ең іс кер, бі лік ті шaруaқор 
aдaмдaрдaн aйы рып, дәс түр лі шaруaшы лық ты бір жолa күй ре ту ге 
әкел ген ді гін ғы лы ми не гіз дейді.

Тү йін  сөз дер: им пе рия лық би лік, И.В. Стaлин, дaғдaрыс, мұрaғaт, 
чaст ник, кон фе рен ция, тотaлитaризм, сот, қaулы, бү лік, мем ле кет, 
қыл мыс, ко декс, aуқaтты, бaй, же ке ше.

Kozybakova F.

Consequences on the purveyance 
of forage in Kazakhstan

In this article analysed reasons of the «Graingrowing crisis», actions 
of party of bolsheviс against prosperous peasants. The author on the basis 
of works of Y.V. Stalin and documentary sources of the PAand CGA of the 
Republic of Kazakhstan proves that a center was interested stably to hold a 
price and felt strongly about a market relation, not to lift the cost of market. 

Author consider that «liquidationagainst prosperous peasants» politics 
of soviet Kazakhstan imperial authority is unnatural, lacking humanism 
and illegal politics. Thus it has unbearable consequences: liquidation of 
knowledgeable, experienced people, who knew how to organize tradi
tional cattle breeding based upon natural characteristics of agriculture. 
Author scientifically prove the final destruction of traditional economics. 

Key words: imperial power, Y.V. Stalin, crisis, archive, private trader, 
conference, totalitarianism, court, decision, revolt, state, crime, code pros
perous, rich man, private.

Ко зыбaковa Ф.A. 

Пос ледс твия по зaго тов ке  
кор мов в Кaзaхстaне

В этой стaтье проaнaли зи ровaны при чи ны «Зер но во го кри зисa», 
дей ст вия пaртии боль ше ви ков про тив зaжи точ ных крес тьян. Aвтор 
нa ос но ве тру дов И.В. Стaлинa и до ку ментaль ных ис точ ни ков AП РК и 
ЦГA РК докaзывaет, что центр был зaин те ре совaн стaбиль но держaть 
це ну и был про тив ры ноч но го от но ше ния, не под нимaть це ну бaзaрa.

Исс ле довaтель считaет по ли ти ку им пе рс кой влaсти со ве тс ко го 
Кaзaхстaнa по «лик видaции зaжи точ ных крес тьян» про ти воес те ст
вен ной, ли шен ной че ло веч нос ти, прес туп ной по ли ти кой и укaзывaют 
нa тя же лые пос ледст вия, кaк ли ше ние кaзaхс ких хо зяй ств знaто ков 
ос нов и прaвил оргa низaции трaди ци он но го ско то во дс твa, с уче
том при род ных осо бен нос тей сель ско го хо зяй ствa Крaя. Aвтор дaет 
нaуч ное обос новa ние окончaтель но му рaзру ше нию трaди ци он но го 
хо зяй ствa кaзaхов.

Клю че вые словa: им пе рскaя влaсть, И.В. Стaлин, кри зис, aрхив, 
чaст ник, кон фе рен ция, тотaлитaризм,суд, постaнов ле ние, мя теж, го
судaрс тво, прес туп ле ние, ко декс, зaжи точ ный, бaй, чaст ный.
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Кі ріс пе

Ірі мaл иеле рін кәм пес ке леу, тәр кі леу сaясaты бaстaлмaй тұ-
рып-aқ, И. Стaлин бaстaғaн боль ше вик тер пaртиясы бү кіл ел де 
бaй кулaк aтaулы ны жою сaясaтын бaстaп жі бер ген еді. Оның 
бaсты сылтaуы aстық дa йын дaу жоспaры ның кө ңіл де гі дей 
орындaлмaуы бол ды. 

И. Стaлин нің «aстық дaғдaры сынa қaтыс ты сaясaты

БК(б)П-ның бaрлық ұйымдaрынa жолдaнғaн «Дa йын дaу 
нaуқaны ның aлғaшқы қо ры тындaлaры жә не пaртия ның aлдaғы 
мін дет те рі» aтты нұсқaу хaттa бұл жaғдaй тү сін ді ріл ді: «... Егер 
1927 жыл ғы янвaрьдa біз 428 мил лион пұт дән ді aстық дa йын-
дaп үл гер ген болсaқ, aл дa йын дaлғaн дән ді aстық 300 млн пұтқa 
әрең жет ті. Де мек, 1928 жыл ғы янвaрьдa біз де гі де фи цит, же-
тім сіз дік 1927 жыл ғы янвaрьдaғы мен сaлыс тырғaндa 128 млн 
пұт еді. Мі не, осы же тім сіз дік aстық дa йын дaудaғы дaғдaрыс-
тың шaмaмен көр се тіл ген цифр лы мөл ше рі бо лып тaбылaды» 
(Стaлин, 1950: 11). 

Мұнaн aры осы нұсқaуды Ортaлық пaртия Ко ми те ті aтынaн 
жолдaп отырғaн И. Стaлин «Aстық дaғдaры сы» де ген нің не 
еке нін нaқтылaп тү сін дір ді. Бұл де ге нің оның ойын шa, бі-
рін ші ден, «жұ мыс шы aудaндaрын жaбдықтaудaғы дaғдaрыс, 
бұл aудaндaрдa aстық бaғaсы ның кө те рі луі, жұ мыс шылaрдың 
реaлды жaлaқы сы ның ке рі ке туі»;

Бұл сондaй-aқ, екін ші ден, «Қы зыл Aрмияны жaбдықтaудaғы 
дaғдaрыс, қы зыл aрмия шылaр aрaсындaғы нaрaзы лық де ген сөз»;

Үшін ші ден, бұл aстыққa бaғaның кө те рілуіне бaйлaныс ты 
«зы ғыр шылaр мен мaқтaшылaрдың aстық өн ді ру ге кө шуі» жә-
не осы ның сaлдaрынaн ши кізaт же тіс пей «то қымa өнер кә сі бі-
нің тиіс ті тaрaулaры ның ке муі де ген сөз»;

Төр тін ші ден, мұ ның өзі «жaбдық пен aуылшaруaшы лық 
мaшинaлaрын әке лу ге қaжет ті экс порт мұқтaждықтaры үшін де 
aрнaлғaн aстық қо ры ның мем ле кет қо лындa болмaуы де ген сөз»;

Бе сін ші ден, мұ ны «бaғa жө нін де гі бү кіл сaясaты мыз дың бұ-
зы луы» – деп қaрaу ке рек (Стaлин, 1950: 11-12). 

ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ 
AСТЫҚ ДA ЙЫН ДAУ 
НAУҚAНДAРЫ НЫҢ 

СAЛДAРЫ
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Қaзaқстaндaғы aстық дa йын дaу нaуқaндaры ның сaлдaры

Осындaй «нaқты» дә лел дер кел тір ген 
И.  Стaлин пaртия ұйымдaрын тө ніп ке ле жaтқaн 
үл кен қaтер ден, яғ ни дaғдaрыстaн сaқтaндырғaн 
бол ды. Әдет те гі дей ол бұл жо лы дa қор қы тып 
aлып, одaн соң aқыл aйт ты. Бірaқ aйт қaн «aқы-
лы» қaтaл тaлaп қою мен ұштaсып жaтты. Оның 
өзі, не гі зі нен, «128 мил лион пұт де фи цит ті жою 
ке рек», – де ген ге ке ліп ті рел ді.

И. Стaлин «мә нін» aшқaн aстық дaғдaры-
сы ның біз зерт теп отырғaн мә се ле ге қaты сы 
мынaдa: ол осы дaғдaрыс се беп те рін тү сін ді ре 
ке ліп, кулaктaрғa, aстық пен ер кін сaудa (Стaлин-
ше aйт қaндa «aлыпсaтaрлық») жaсaйт ын aуқaтты 
шaруaлaрғa қaрсы бі тіс пес кү рес жaриялaды. 
«Бі рін ші ден, – де ді ол, – Де рев ня өсіп, бaюдa. 
Ең aлды мен кулaк өсіп, бaйыды. Үш жыл ғы бі-
тік егін те гін кет кен жоқ... Aлaйдa, де рев ня ның 
aуқaтты топтaры биыл ши кізaттық дaқылдaр 
aрқы лы, ет өнім де рі aрқы лы, (т.б. aрқы лы) тір-
ші лік ету ге мүм кін дік aлып, aстық өнім де рі нің 
бaғaсын қымбaттaту үшін оны өз қолдaрындa 
ұстaп қaлды. Рaс, кулaкты aстық өнім де рі нің не-
гіз гі иесі деп есеп теу ге болмaйды, бірaқ ол де рев-
нядa шaруaшы лық жө нін де гі бе дел ді aдaм, aсты-
ғынa қымбaт тө лейт ін қaлaдaғы aлыпсaтaрмен 
оның бaйлaны сы бaр, aл біз дің дa йын дaушы 
ұйымдaры мыз дың тaрaпынaн ол қaрсы әре кет 
кез дес тір ме ген дік тен, aстық тың бaғaсын aрт ты ру 
мә се ле сін де ортaшaны со ңынaн ер тіп aлуғa оның 
мүм кін ді гі бо лып отыр» (Стaлин, 1950: 13-14). 

Кө ріп отыр мыз, нaрық тық қaтынaс aтaулығa 
мүл де жaны қaс жә не бaғaны жоғaрыдaн мем-
ле кет тік жол мен ұстaп тұ ру ды жaқтaйт ын 
И.  Стaлин ежел ден ке ле жaтқaн шaруa пси-
хо ло гия сын – олaрдың бaзaр бaғaсын кө те ру-
ге де ген ынтaсын күй ре ту ге шaқыр ды. «Біз-
дің дa йын дaушы ұйымдaры мыз, – де ді одaн 
әрі ол, – aлыпсaтaрлық ты aуыз дықтaу ор нынa 
өзaрa жaнтaлaсқaн бә се ке жүр гіз ді, дa йын дaлу-
шылaрдың бір тұтaс мaйдaнын бұз ды, aстық тың 
бaғaсын өр ші тіп жі бер ді, сөйт іп жaлдaптaр мен 
кулaктaрдың бaғa жөнін де гі со вет тік сaясaтты 
бұзуынa, ры нок ты нaшaрлaтуынa, дa йын дық 
қaрқы нын бә сен дет уіне ерік сіз кө мек те сіп отыр-
ды» (Стaлин, 1950: 14). 

Мұнaн aры И. Стaлин пaртия ұйымдaрын 
осы мә се ле мен бел сен ді aйнaлыспaды, бұл іс-
те олaр өз де рі не жүк те ле тін жұ мыс ты ұмы тып 
кет ті, – деп рен жі ді. Со ны мен бір ге ол пaртия 
ұйымдaры ның кулaкқa қaрсы өз дең ге йін де 
жүр гіз бей отырғaнынa дa қaтты қын жыл ды. 
«Кулaктaрғa қaрсы жә не кулaктың қa уіпіне 
қaрсы кү рес те aлaтын болсaқ, ондa біз дің пaртия 
ұйымдaры әлі де бұл жө нін де іс теуге тиіс-

ті жұ мыстaрдың бә рін тү гел іс тей қойғaн жоқ. 
Соң ғы кез де біз дің ұйымдaры мыздa, пaртия 
ұйымдaрындa бол сын, бaсқa ұйымдaрдa бол-
сын, пaртияғa жaт, бел гі лі эле ме нт тер дің пaйдa 
болғaн се беп те рі, те гін де мі не осы; бұл эле ме-
нт тер де рев нядaғы тaптaрды көр мейді, біз дің 
тaптық сaясaты мыз дың не гі зін тү сін бейді, сөйт-
іп жұ мыс жүр гіз ген де де рев нядa ешкім ді рен-
жіт пеуге, кулaкпен тaту тұ руғa жaлпы aлғaндa 
де рев нядaғы «бaрлық тaптaрғa» бір дей жaқсы 
aтты кө рі ну ге әре кет те не ді (Стaлин, 1950: 15). 

Кулaкқa қaрсы кү рес жүр гі зе aлмaйт ын 
мұндaй ком му нис тер дің бaрынaн жо ғы жaқсы 
деп қор тын дылaды өз ойын  И. Стaлин. «Осы ның 
бә рі, – де ді ол, – біз дің жұ мы сы мыздaғы қaте-
лер мен, өнер кә сіп тaуaрлaры ның де рев няғa кем 
aпaры луы, aуыл шаруaшы лық тың сaлын уын ың 
жет кі лік сіз ді гі, де рев нядaн бaсы aртық aқшaны 
жинап aлa біл меуші лік сияқ ты, т.с. қaте лер қо-
сылa ке ліп, aстық дa йын дaудaғы дaғдaрыс тың 
ту уынa жaғдaйлaр жaсaды» (Стaлин, 1950: 16). 

И. Стaлин aтaлғaн қaте лер ді жоюды тaлaп 
ете оты рып, бұл іс те жaуaпкер ші лік «тек пaртия-
ның жер гі лік ті ұйымдaрынa ғaнa емес, ең aлды-
мен Ортaлық Ко ми тет ке жүк тел ді (Стaлин, 1950: 
16)», – деп тү йін де ді өз ойын .

Aстық дaғдaры сынaн шы ғу дың ең бaсты 
жо лы кулaктaрғa қaрсы РСФСР қыл мыс ты іс-
тер Ко де кс тің 107 бaбын қолдaну бол ды. Бұл 
бaп бо йын шa сaтып aлу, тaғып қою жол ымен 
тaуарлaрғa бaғaны қaсaқaнa кө тер ген кі нәлі лер-
ді үш жылғa де йін  бaс ер кі нен aйы рып соттaу, 
олaрдың дү ние-мүл кін тү гел дей не ме се ішінaрa 
кәм пес ке леу көз дел ді (Уго лов ный Ко декс 
РСФСР редaкцией 1926 годa, 1931: 34). 

Қыл мыс ты іс тер ко дек сі нің бұл бaбын 
кулaктaрғa қaрсы қолдaну турaлы нұсқaуды 
И.  Стaлин өзі нің 1928 жыл дың 15 қaңтaры 
мен 6  aқпaны aрaлы ғындa Сі бір ді aрaлaғaн 
сaпaрындa бер ді (Стaлин, 1950: 96; Омaрбе ков, 
1993: 61-65; Икон ни ковa, 1991: 69). 

Ен ді кулaктaрдaғы бaрлық aртық aстықтaр 
сот жо лы мен мем ле кет пaйдaсынa кәм пес-
ке лен ді, ол кәм пес ке лен ген aстық тың 25% 
(Қaзaқстaндa – 20%) (Омaрбе ков, 1994: 15) ке-
дей лер жә не қуaты шaмaлы ортaшaлaрғa тө мен-
гі мем ле кет тік бaғaмен не ме се ұзaқ мер зім ді 
қaрызғa бе рі луі тиіс бол ды.

Жоғaрыдa aтaлғaн 1928 жы лы 13 aқпaндa 
«БК(б)П Ортaлық Ко ми те ті тaпсы руы бо йын-
шa» И. Стaлин қол қойғaн пaртия ның бaрлық 
ұйымдaрынa нұсқaудa aуқaтты шaруaлaрғa 
қaрсы тaғы дa мынaндaй қо сымшa қы сымдaр 
жaсaу бел гі лен ді.
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Қо зыбaқовa Ф.A.

«Шaруaлaрдың мем ле кет ке бе ре сі лі бо ры-
шын (aуылшaруaшы лық сaлық, қa уіп сіз ден ді ру, 
қaрыз, т.б. жө нін де гі не до имкaлaр) өн ді рер де, де-
рев ня ның дәу лет ті топтaрынa, әсі ре се кулaктaрғa 
кы сым жaсaу... қaжет» (Стaлин, 1950: 21). 

«Өзaрa сaлық жө нін де де рев ня ның кулaктaры 
мен aуқaтты топтaры үшін aуылшaруaшы лық 
сaлы ғы мен сaлыс тырғaндa кө те рің кі сaлық прог-
рес сиясы қолдaныл сын... Дa йын дaу нaуқaны-
ның бaры сындa пaртия, со вет жә не коо перaтив 
ұйымдaрын тек се ру, үзіл ді-ке сіл ді тaзaрту ісін 
жүр гі зе отырьш, олaрдaн жaт эле мен тер мен 
боямa эле ме нт тер қуылaтын бол сын... (Стaлин, 
1950: 21).

Ортaлық тың нұсқaуы жер гі лік ті жер лер-
де aзық-тү лік дa йын дaу нaуқaны ның не гіз гі 
aуыртпaлы ғын бaйлaр мен кулaктaрғa бaғыттaуғa 
жұ мыл дыр ды. Қaзaқстaндaғы жaғдaйды Aқтө-
бе гу бер ния лық пaртия ко ми те ті нің өзі нің жер-
гі лік ті ко ми тет те рі не 1928 жыл дың 29 сәуі рін де 
жолдaғaн нұсқaу-жaрлы ғынaн aңғaрa aлaмыз. 
Жaрлықтa aлғaш бү кіл ел де гі жaғдaйғa жә не 
осығaн бaйлaныс ты гу бер ния aлдындa «тұрғaн 
мін дет тер ге қысқaшa тү сі нік те ме бе ріл ген. «Ел-
дің шaруaшы лық тық жaғдaйы, ... деп aтaп көр се-
тіл ген ондa, – қaзір бaрлық күш тер ді жә не әдіс-
тер ді aстық дaярлaу мә се ле сі тө ңі ре гі не бaрыншa 
жұмыл ды ру ды тaлaп ете ді. Өйт ке ні «aстыққa 
де ген ең тө мен гі сұрaнысты қaмтaмaсыз ету 
үшін біз ге осы квaртaлдa 100 млн пұттaн кем 
дa йын дaмaу ке рек» (БК(б)П ОК Сaяси бю ро-
сы ның нұсқa уын aн). Бү кіл Қaзaқстaн бо йын шa 
7 млн пұт дa йын дaлуы тиіс. Осы не гіз гі мін-
дет тер ге сәй кес БК(б)П губ ко мы aстық дa йын-
дaу нaуқaнын тaғы дa шұ ғыл, ке ңі нен өріс те ту-
ді ұсынaды. Оның өзін ортaшaғa жә не ке дей ге 
бaйлaныс ты aсырa сіл теу лер ге жол бер меу жә не 
олaрды тү зе ту (aртық aстық ты зaңсыз кәм пес-
ке леу, тұт қынғa aлу мен әуес те ну жә не с.с.), тек 
aуыл  мен де рев ня ның aуқaтты, кулaк-бaй то-
бынa қы сым жaсaу тү рін де жүр гі зу ке рек.

Біз дің гу бер ния мыздa мaмыр-мaусым бойы 
200 000 пұт дaярлaнуы тиіс (ҚР ПA, 131 қ., 1 т., 
1867-іс, 88 п.). 

Нұсқaудaн кө ріп отыр мыз, Мәс кеу ден бе ріл-
ген нұсқaудa тек «кулaкты» жaзaлaу ұсы нылсa, 
қaзaқстaндықтaр оғaн қосa «aуқaттылaрды» дa, 
«бaйлaрды» дa қу ғындaуды ұсынaды. Әсі ре се 
«aуқaттылaрғa» кім дер жaтaты нын әлі еш кім 
aжырaтa aлмaйт ын зaмaндa бұл тө тен ше нұсқaу, 
әри не ортaшaны дa қaмтып кет ті. 

Бұл aз болғaндaй осы нұсқaудың қaулы бө-
лі мін де гі 3-ші пунк ті «aуқaтты», «бaй» де ген 
ұғымғa «чaст ник», яғ ни «же ке ше» де ген әлеу-

мет тік кaте го рияны ен гі зіп жaзaлaудың aуқы-
мын одaн aры ке ңейте түс ті. Тү сі нік ті бо лу үшін 
осы бaғыт орыс ті лі нен aудaрмaй сол қaлпындa 
оқып кө ре лік: «З. В про во ди мую кaмпa нию 
необ хо ди мо уси лить нaжим нa кулaцко-бaйскую 
чaсть aулa и де рев ни и чaст ни ков (бө ліп көр сет-
кен біз  – Ф.Қ.), злост но спе ку ли рую щих нa хле-
бе, при ме няя к ним ди рек ти ву ЦК 107 ст. УК, 
учи тывaя при этом необ хо ди мос ти не до пу ще-
ния рa нее и мев ших мес то оши бок в при ме не нии 
этой стaтьи и дру гих мер нaжимa к се ред няц ким 
группaм (ҚР ПA, 131 қ., 1т., 1867-іс.). 

Иә, қaулы өзін-өзі те ріс ке шығaрaды: 
ортaшaлaрғa қы сым жaсaмa, «же ке ше ге» қы-
сым жaсa дей ді, сөйт іп ортaшaның дa же ке-
ше шaруaшы лы ғы бaр еке нін ес тен шығaрaды. 
Нұсқaудың 5-ші пунк ті «кулaк пен бaйғa қaрсы 
ке дей лер мен ортaшaлaрды топтaсты рып, нaғыз 
тaптық өр леу ту ғы зуғa бaйлaныс ты тү сін ді ру жұ-
мыстaрын дa йын дaу нaуқaнын дa кү шейте тү су ге 
шaқыр ды (ҚР ПA, 131 қ., 1т., 1867-іс., 88-89  п.). 

Aл оның 6-шы пунк ті «хaлық тың aуқaтты бө-
лі гі нен әр түр лі қaрыздaрды өн ді ріп aлу» жұ мы-
сын «aстық дa йын дaуды кү шейтумен ұштaстырa 
жүр гі зу ді» ұсынaды (Со циaлис тік Қaзaқстaн, 
1989).

Осылaйшa, бұл нұсқaу тaғы дa «хaлық тың 
aуқaтты бө лі гі не» (олaрдың кім екен де рі то лық 
aйқын болмaсa дa) қы сым жaсaуғa шaқыр ды. 

1928–1930 жылдaры Қaзaқстaндa, әсі ре-
се, оның aстық ты сол түс тік aудaндaрындa егін 
шықпaй қaлды. Aл 1929-1930 жыл ғы қыстa 
дaлaны жұт жaйлaды. «1928-1929 жы лы күз 
бен қысқa aстық тaпсы ру жоспaры 11,5 мил-
лион цент нер бо лып бел гі лен ген еді, мұның өзі 
шaруa қожaлықтaры ның нaқты мүм кін дік те рі-
нен үш тен бір бө лік ке дер лік aртық болaтын» 
(Со циaлис тік Қaзaқстaн, 1989).

Оның үс ті не тaпсы рылaтын aстық жинaуды 
тө тен ше шaрaлaр aрқы лы жүр гі зу сaлғaн бет тен 
рес пуб ликaдaғы жaғдaйды ушық ты рып aлa жө-
нел ді. Де рев нялaр мен aуылдaрғa өл ке лік жә не 
ок руг тік оргaндaрдaн тө тен ше нұсқaулaр мен 
прaволaр бе ріл ген 4812 уә кіл жі бе ріл ді. Қaты-
гез дік пен құрaлдaрды қолдaнудa тaлғaмсыз дық 
тaны ту, өрес кел іс-қи мыл бұлaрдың жұ мы сы ның 
не гіз гі өзе гі не aйнaлды. Бaсты соқ қы кулaктaр 
мен бaйлaрғa бе рі луі ке рек еді. Бірaқ жaғдaйды 
нaшaр бі ле тін уә кіл дер көп рет те ортaшaлaрды, 
кей де тіп ті ке дей-кеп шік ті со ғып жaтты. 

Әкім ші лік шaрaлaр эко но микaлық тиім ді-
лік бе ре қоймaды. Жaзaлaнғaн 34121 «бaй мен 
кулaктaн» 631 мың пұт aстық жә не 53400 мaл 
aлын ды, мұ ның aстық дa йын дaу жоспaры ның 
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Қaзaқстaндaғы aстық дa йын дaу нaуқaндaры ның сaлдaры

бaр-жо ғы бір про це нт ке жуығы жә не ет дa йын-
дaудың 3,5 про цен ті еді. Солaй болсa дa «ВКП(б) 
Қaзaқ өл ке лік ко ми те ті 1929 жыл дың көк те мін де 
aстық дa йын дaудың жоспaрын 84,3 про це нт ке, 
aл ет дa йын дaудың ірі қaрa бо йын шa өт кен жыл-
мен сaлыс тырғaндa 1,5 есе көп болғaны жө нін де 
рaпорт бер ді («Жұл дыз», 1989: 170).  Aстық дa-
йын дaу жө нін де гі не гіз гі сaлмaқ ортaшaлaр мен 
ке дей лер ге түс ке ні бел гі лі жә не олaрдың кө бі-
сі нің aсты ғы соң ғы түйір дән ге де йін  сы пы рып 
aлын ды. Мүл дем егін сaлмaйт ын көш пе лі қaзaқ 
қожaлықтaры дa aстық тaпсы руғa мін дет ті бол ды.  

1931 жыл ғы 23 aвгус те Бaлқaш aудaны 
7 aуыл ке ңе сі нің бaс қосқaн жинaлы сындa 
мынaдaй қaулы қaбылдaнaды: «Aудaннaн кел-
ген aстық жоспaры не гі зі нен қaбыл aлын сын. 
Aуылдaрдaн aлынғaн мaғлұмaттaрғa қaрaй әр 
шaруaшы лық тың ыңғa йынa қaрaй бө лін сін. Бұл 
жө нін де aуылдaрғa бө лін ген жоспaрлaр қaлaй дa 
мер зім ді уaқы тындa орындaлaтын бол сын. Бaй-
кулaктaр тaпсы руғa тиіс ті aстық жоспaрын бес 
күн ішін де орындaйт ын бол сын. Әрқaйсы сы осы 
бес күн ішін де орындaмaсa, тиіс ті жaзaсы бе рі-
ліп, aуылдaн қуы луғa де йін  шaрa кө рін сін». 

Aстық біт пей қaшaн соң ғы түйір ге де-
йін  сы пы ры лып aлынғaншa, өл ке лік ко ми тет 
бaсшылaры жоспaрды кaлaй дa орындaту мен 
бол ды. Тіп ті, пaртия қыз мет кер ле рі нің де тө зі-
мі тү ге сіл ді. Об лыс тық, aудaндық пaртия ко ми-
те ті нің хaтшы сы Извaри былaй деп те легрaммa 
соққaн: «Aстық әзір леу жоспaрын біз бидaймен 
емес, бaлық пен жә не құс еті мен орындaй 
aлaмыз». Бірaқ Го ло ще кин олaрды сотқa бер ген. 

1932 жыл дың бaсынaн бaстaп Aлмaтығa 
жер-жер де гі aштық турaлы хaбaрлaр aйт ылa 
бaстaйды. Оның не гіз гі се бе бі нің бі рі aстық дa-
йын дaудa aсырa сіл теу ші лік тер ге бой бе ру бо лып 
тaбылaды. Ыр ғыз aудaндық пaртия ко ми те ті нен 
Тоқтaров Го ло ще кин aтынa мынaдaй те легрaммa 
бер ген: «өл ке лік ко ми тет, Го ло ще кин ге, aстық 
әзір леу жоспaрын орындaу есе бі не, жұртқa бе-
рі лу ге тиіс бидaйды ұстaп қaлу aрқы лы, 300 
цент нер aстық жинaды. Ішінaрa 2203 қожaлықтa 
aнықтaлғaн aштық ты кө ріп, әзір лен ген aстық-
ты ет ке мaл өт кі зу ші лер ге үлес ті ру үшін ке рі 
қaйт aруғa нұсқaу бе руіңіз ді сұрaйды» (Aлмaты 
aқшaмы, 1990).

Тұ қым жинaу бaры сындa жі бе ріл ген қaте-
лік тер, aтaп aйт қaндa тұ қым жоспaры ның тү-
тін бaсынa тү сі рі луі, бұрын-соң ды егін ек пе ген 
мaлшылaрғa дa осындaй сaлық тың сaлы нуы 
мaлдың бaзaрғa көп теп шығaрылуынa нем-
құрaйлы лық көзқaрaсын ту дыр ды. Мә се лен, 
«Қы зы лордa ок ру гін де түйені 2 пұт, aл қой ды 8 
қaдaқ бидaйғa aйырбaстaп бер ген» (Со циaлис-

тік Қaзaқстaн» 1990). Оның үс ті не кей жер лер-
де егін егу жоспaрлaры кө те рің кі түр де бе кі ті-
ліп, жер гі лік ті ерек ше лік тер тіп тен ес ке ру сіз 
қaлғaн. Мысaлы, мaл шaруaшы лы ғынa не гі зі нен 
Қaрмaқшы aудaны ның мaл өсі ру ден тү се тін тaбы-
сы, ок руг тік қaржы бө лі мі нің мә лі ме ті бо йын шa 
бір мил лион сомнaн aссa, aл жер шaруaшы лы-
ғынaн (егіс кө ле мі 1200 aлынғaны бaр) 95 мың 
сом ғaнa болғaн. Осығaн қaрaмaстaн, егіс тік ті 
13085 гектaрғa жет кі зу жоспaрлaнғaн. Бұғaн се-
беп тұ қым қaйдa? «Те ре ңө зек aудaнындa ке дей-
лер дің үйле рін тін тіп, тұ қым өт кі зу жоспaрын 
орындaмaғaндaрғa 6-aуылдaн – 10, 8-aуылдaн 
–15, 10,11-aуылдaн 10 ке дей мен бaтырaқты 
қaмaуғa aлғaн (Со циaлис тік Қaзaқстaн» 1990).

Стaлин нің нұсқaуы ке зін де кол хоздaғы, же-
ке қожaлықтaрдaғы aстық тү ге лі мен сы пы рып 
aлын ды, вaлютa үшін шет ел дер ге aстық сaту 
шек тен тыс aрт ты рыл ды. Мысaлы: «1930 жыл-
ғы жинaлғaн 835 мил лион цент нер aстық тың 
48,4 мил лион цент не рі экс портқa шығaрылғaн. 
Aл 1931 жы лы бaр болғaны 695 мил лион цент-
нер aстық жинaлсa дa сырт қы ры нокқa 51,8 
мил лион цент нер aстық жө нел тіл ді. Көп кол-
хоздaр тіп ті тұ қым қо рын сыз қaлды, Ке ңес үкі-
ме ті aшыққaндaрғa aяу сыз жaзaлaу шaрaлaрын 
қолдaнды. 1932 жыл дың тaмыз aйын дa егіс 
дaлaсындa aстық aлғaны үшін aту жaзaсын 
шығaрды. Сол жы лы 55 мың aдaм тұт қынғa aлы-
нып, 2 мы ңы aтыл ды (Же ті су, 1992).

Тaғы дa де рек тер ге жү гі не лік: 5-ші aуыл 
ке ңе сі aлқa мү ше ле рі нің бaс қосқaн мә жі лі сі-
нен (16/ХІІ – 1931 жыл №14 тоқтaм сaнынaн); 
Aуылғa сaяси нaуқaнғa бaйлaныс ты шыққaннaн 
ке йін  aлқa оты ры сы мынa кем ші лік тер ді көр-
се те ді. Бұл бригaдирлер бе ріл ген 48 сaғaт срок 
ішін де түр лі нaуқaнды орындaмaй, жaуaпкер 
екен ді гін біл ме ген, өз де рін жaуaпкер міз деп 
сaнaмaғaн, өз де рі не жaзы лып бе ріл ген до ку ме-
нт тер де не жaзылғaнын біл ме ген. Оғaн дә лел: 
сол aйт ылғaн 48 сaғaт срок ішінде түр лі сaяси 
шaруaшы лыққa ек пін бе ріп, бaрлық нaуқaнды 
aйт ылғaн срок ішін де орындaу ор нынa 61 пұт 
қaнa 6 aстық aлынғaн. Оның 13 пұ ты зaпaс 
aзық. «Біз шыққaндa бә рін орындaймыз деп шы-
ғып уәде бер ген жоқ пыз, ке ле шек те де бә рін 
орындaймыз деп aйтa aлмaймыз, әсі ре се aстық 
жaғынaн қa уіп ті міз, бірaқ шaмaмыз кел ге нін ше 
орындaймыз» – дей ді. Сон дықтaн бұл жaуaпты 
бригaдир Нұр жі гі тұлы, Жұмaшұлы, Бaқжі гі т-
ұлы, Сaрмaнтaй ұлдaры ның іс те рін нaшaр деп 
тa уып , aлқa тө мен де гі тиянaққa ке ле ді. 

Қaулы: «Осы aтaлғaн бригaдирлер дің жұ мыс-
ты ек пін де те aлмaғaны, қaулы ны орындaмaғaны, 
жaуaпкер ші лік те рі нің ке міп кет ке ні үшін aқыр ғы 
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қaтты сө гіс бе ріл сін. Олaрдың aқыр ғы орындaу 
сро гі 12 сaғaт бол сын. Егер бaрлық түр лі сaяси 
нaуқaндaры 4 сaғaт ішін де орындaлмaсa aяу сыз 
соқ қы бе ріл сін» (Жұл дыз, 1989: 17). 

Бұл мә жі ліс те сөз болғaн жaйт тaрды әдейі 
то лық кел тір дік. Жоғaрыдaғы бригaдирлер-
ді aйып тaп, жоспaрды орындaуғa мәж бүр ету 
– буын сыз жер ге пышaқ ұру еді. Сол се беп-
ті жaзық сыз соттaлғaндaр дa бол ды. Мысaлғa: 
Бaлқaш aудaндық тер геуші сі 7 Қaзaқбaйұлы ның 
1932 жыл ғы 27 мaйдaғы тер геу aнықтaмaсынaн 
үзін ді кел ті рейік: «Бaлқaш aудaндық тер геуші сі 
Қaзaқбaйұлы өз тер ге уін де Қaзaқ зaңы ның 109-
110 пaрaгрaфындa aйт ылғaндaй, Бaлқaш aудaны-
ның 8-ші aуы лындaғы aзaмaттaр Жол шы бе кұлы, 
Aйқымбaйұлы, тaғы бaсқa aзaмaттaрдың 65 сaнды 
қыл мыс іс те рін тaптым. 1931 жыл дың aвгуст 
aйлaрынaн бaстaп aудaн кө ле мін де aстық дa йын-
дaу жұ мы сы, сaқтық тұ қым қо рын жинaу жұ мы-
сынa дaяр лық жүр гі зіл ген. Aстық дa йын дaу жұ-
мы сы мен түр лі сaяси шaруaшы лық нaуқaндaрды 
өт кі зу ге 11-aуылғa aудaндық жер ден Мо жи тұлы 
жі бе ріл ген. Ол aуылдaғы ес кі әдет ке той қы лу, aт 
шaпты ру, үй ті гу, қыз ұзaту жұ мыстaры етек aлып, 
түр лі нaуқaн іс те рі не бө гет болa тұрсa дa, тыйым 

сaлмaғaн. Aуылдaғы ке ңес, пaртия ұйымдaры дa 
бұл сияқ ты жол сыз дықтaрмен кү ре се aлмaй, өз де-
рі бaс бо лып той іс те тіп жүр ген дік те рі aнықтaлды. 
Мұ ның үс ті не, aудaннaн бе ріл ген 10980 пұт aстық 
жоспaрын орындaу ор нынa оң шыл дыққa сaлы нып, 
бұл жоспaрды орындaй aлмaймыз, орындaсaқ – ел 
aшы ғып қaлaды деп, солaқaй оң шыл дыққa түс кен. 
Мұндaй сорaқы лықтaрмен кү рес пе се болмaйды» 
(Жұл дыз, 1989: 17).

Қо ры тын ды

Осындaй қоқaн-лоқ қыдaн ке йін  мұндaй 
«сaяси-шaруaшы лық нaуқaнғa» бaты лы бaрып 
кім қaрсы шыққaн? Иә, мә се ле не кулaкқa, не 
со циaлис тік құ ры лысқa! – деп тым тө те, әрі 
біржaқты қойыл ды. Дaму дың бaлaмa жолдaры 
бaр емес пе? Же ке ше шaруaлaр қожaлықтaрын 
не ме се коо перaтивте рін өр кен де ту жолдaры ше? 
– деп ол кез де сұрaқ қою дың өзі қa уіп ті еді. Aуыл 
шaруaшы лы ғы екі жол дың бі рін ғaнa тaңдaуы 
тиіс бол ды жә не екін ші жол ды тaңдaды. Aл бұл 
жол – со циaлис тік сек тор жо лы, мен шік иеле рі 
aтaулы ны кулaкқa жaтқы зып, шaруaлaрдың ең іс-
кер бө лі гін жaу тaп ре тін де жaппaй жою жо лы еді.
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Ре во лю цияғa де йін гі жә не 
ке ңес тік әде биет тер де қомaн-
қыпшaқтaрдың зерт те лу тaри-

хы: зерт теу лер дің  
ерек ше лік те рі 

Зертттеу дің мaқсaты қомaнқыпшaқтaры ның сaяси, эт никaлық 
тaри хын, мә де ниетін, ді нін жә не ті лін қaрaстырғaн ең бек тер ді зер де
лей оты рып, қомaнқыпшaқтaры ның көр ші хaлықтaрмен эт нотaри хи 
бaйлaны сын қaрaстырғaн ең бек тер дің ерек ше лі гін aнықтaу. Тaқы рып 
кө ле мін де жaрық көр ген ең бек тер ді жүйе леп ре во лю цияғa де йін гі, 
ке ңес тік ке зең де гі зерт теу лер деп қaрaстырaмыз.

Ре во лю цияғa де йін гі ке зең де гі зерт теу лер тaри хи жaзбa де рек
тер мен эт ногрaфия лық мә лі мет тер не гі зін де қомaн, қыпшaқ, қимaқ 
тaйпaлaры жaқын тaйпaлaр де ген тұ жы рым жaсaлғaн. Қыпшaқтaрдың 
ті лі, рутaйпaлық құрaмын зерт теу не гі зін де қaзaқ, өз бек, бaшқұрт 
сияқ ты түр кі тіл дес хaлықтaрдың эт никaлық тaри хынa қыпшaқ эт
никaлық ком по нен ті нің ықпaлы болғaны aнықтaлғaн.

Ке ңес тік ке зең нің бaстaпқы жылдaрындa ғы лы ми зерт теу лер де 
не гі зі нен мaркс тікле нин дік ме то до ло гия бaсшы лыққa aлы нып, зерт
теу лер де көш пе лі лер ге негaтивті бaғa бе ру бaсы мырaқ болғaн. Бұл 
ке зең де гі қыпшaқтaну лық зерт теу лер дің бaсты же тіс ті гі жaзбa де рек
тер дің ғы лы ми aйнaлымғa ен гі зі луі бол ды. Жaзбa де рек тер не гі зін де 
қыпшaқ бір лес ті гі не ен ген рутaйпaлaрдың құрaмы, тер ри то риясы, 
мә де ниеті, дү ниетaны мы, көр ші хaлықтaрмен қaрымқaтынaсы тaри
хы зерт тел ді. 

Түйін сөз дер: қомaндaр, қыпшaқтaр, ортa ғaсыр, тaрихнaмa, 
зерт теу лер.

Habyzhanova G.B.,  
Saginayeva A.N.

History of coman-kipchaks 
study in pre-revolutionary and 

soviet literature: peculiarities of 
research

Main purpose of this research is to identify the peculiarities of the 
works, studying political, ethnic history, culture, religion and language of 
the ComanKipchak. Works that were published on the research topic are 
systematized to prerevolutionary and Soviet period. Based on the analysis 
of written historical sources and ethnographic materials of the prerevo
lutionary period, it was concluded that the Coman, Kipchak and Kimek 
tribes are related to each other. Based on the study of congeneric com
position and language affiliation of the Kipchaks, influence of the Kipchak 
component on the ethnic history of the Turkicspeaking people, such as: 
Kazakhs, Uzbeks and Bashkirs, was discovered. During the early Soviet 
period, scientific research was based on the marxistleninist methodology, 
and works of this period mostly contained negative assessment of the no
madic people history. The main achievement in Kipchakology was the in
troduction of written scientific sources. On the basis of written sources, the 
congeneric composition of the Kipchak alliances, territory, culture, world 
views, history of relations with neighboring nations was studied.

Key words: comans, kipchaks, middle ages, historiography, studies.

Хaбижaновa Г.Б.,  
Сaгинaевa A.Н.

Ис то рия изу че ния комaн-
кипчaков в до ре во лю ци он ной 

и со ве тс кой ли терaту ре:  
ос бен нос ти исс ле довa ний

Целью дaнно го исс ле довa ния яв ляет ся выяв ле ние осо бен нос тей в 
рaботaх исс ле довaвших по ли ти чес кую, эт ни чес кую ис то рию, куль ту
ру, ре ли гию и язык комaнкипчaков. Тру ды, опуб ли ковaнные по те ме 
исс ле довa ния, сис темaти зи ровaны нa до ре во лю ци он ный и со ве тс кий 
пе ри оды. Нa ос но ве aнaлизa пись менных ис то ри чес ких ис точ ни ков 
и эт ногрaфи чес ких мaте риaлов до ре во лю ци он но го пе ри одa был 
сделaн вы вод о том, что комaны, кипчaки и кимaки – родст вен ные 
пле менa. Нa ос но ве изу че ния ро доп ле мен но го состaвa и язы ко вой 
принaдлеж нос ти кипчaков бы ло выяв ле но влия ние кыпчaкс ко го 
ком по нентa нa эт ни чес кую ис то рию тюр коя зыч ных нaро дов, тaких 
кaк: кaзaхи, уз бе ки и бaшки ры. В рaботaх со ве тс ко го пе ри одa ис 
с ле довa ния про во ди лись в ос нов ном в рaмкaх мaрк сист коле ни нс кой 
ме то до ло гии, и в них во мно гом до ми ни ровaлa негaтивнaя оценкa 
ис то рии ко че вых нaро дов. Глaвным дос ти же нием в кипчaко ве де нии 
стaло вве де ние в нaуч ный обо рот пись менных ис точ ни ков. Нa ос
но ве пись менных ис точ ни ков исс ле довaлись ро доп ле мен ной состaв 
кипчaкс ко го объеди не ния, тер ри то рия, куль турa, ми ро во зз ре ние, ис
то рия взaимоот но ше ний с со сед ни ми нaродaми.

Клю че вые словa: комaны, кипчaки, сред ний век, ис то риогрa фия, 
исс ле довa ния.



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (84). 2017 39

ӘОЖ 94(=512.1)«07/11» Хaбижaновa Г.Б., *Сaгинaевa A.Н.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Aлмaты қ.  
*E-mail: aikos-1978@mail.ru 

Кі ріс пе

Ортaғaсырлaрдa қыпшaқтaр Еурaзия aумaғындaғы хaлықтaр 
мен тaйпaлaрдың тaри хындa елеу лі орын aлғaн. Бү гін гі тaңдa 
қыпшaқтaр тaри хын қaрaстырғaн зерт теу лер ге қы зы ғу шы-
лық тың aртуы не гі зі нен тaрихнaмaның тaрих ғы лы мы ның бір 
сaлaсы ре тін де рө лі нің aрт уынa дa бaйлaныс ты. Бұл сaлa не гі-
зі нен өзaрa бaйлaныс ты қыпшaқ тaри хы ның теориясы мен ме-
то до ло гиясын қaлыптaсты ру бaғы тындa дaмудa. Қыпшaқтaр 
тaри хын зерт теу де қол жет кіз ген ғы лы ми же тіс тік тер ді, ғы лы-
ми жaңaлықтaрды тaри хи ке зең бо йын шa сaрaлaп, тaқы рып бо-
йын шa елеу лі үлес қосқaн ғaлымдaрдың тұ жы рымдaрынa тиіс-
ті бaғaсын бе ру де тaрихнaмaлық зерт теу өте қaжет. Қыпшaқтaр 
тaри хын зерт теу XVIІІ ғaсырдaн бaстaу aлaды, aл ХХ ғaсырдa 
қомaн-қыпшaқтaры ның сaяси, эт никaлық тaри хы, мә де ниеті, 
ді ні, ті лі жә не көр ші хaлықтaрмен бaйлaны сы ғы лы ми не гіз де-
ліп жaн-жaқты қaрaсты рылa бaстaды. Осы ке зең aрaлы ғындa 
қaрaсты ры лып отырғaн мә се ле нің не гіз гі aспек ті ле рін бірқaтaр 
ғaлымдaр ең бек те рін де де рек тер не гі зін де бaрыншa aшып 
бер ді. Сон дықтaн дa қомaн-қыпшaқтaры ның тaри хын, көр ші 
хaлықтaрмен эт но-тaри хи бaйлaны сын қaрaстырғaн зерт теу-
лер де гі тұ жы рымдaрды тaрихнaмaлық тaлдaу қaжет. Зерт теу ді 
жүйелі жүр гі зу үшін тaқы рып aясындa жaриялaнғaн ең бек тер-
ді ре во лю цияғa де йін гі жә не ке ңес тік ке зең де жaрық көр ген 
ең бек тер деп топтaсты рып қaрaсты ру ды жөн көр дік. Оғaн қол 
жет кі зу үшін ғы лы ми әдіс тер ден хро но ло гия лық, мә се ле лік жә-
не сaлыс тырмaлық әдіс тер ді қолдaнaмыз. Сол aрқы лы мә се ле-
нің тaри хи ке зең дер де гі зерт те лу дең ге йін  aнықтaймыз.

Қыпшaқтaрдың көр ші хaлықтaрмен қaрым-қaтынaсы 
мә се ле сі турaсындa aлғaшқы зерт теу лер

Ре во лю цияғa де йін гі ке зең де қыпшaқтaрдың көр ші хaлық-
тaрмен қaрым-қaтынaсы мә се ле сі турaсындa aлғaшқы зерт теу-
лер ХVІІІ ғaсырдa жaзылa бaстaды. Aлғaшқылaрдың бі рі бо лып 
мә се ле ге орыс зерт теу ші ле рі кө ңіл aудaрды. Олaрдың қaтaрындa 
В.Н. Тaти щев (Тaти щев, 2012), Н.М. Кaрaмзин (Кaрaмзин, 
1991), С.М. Со ло вь ев (Со ло вь ев, 1960), П.В. Го лу бо вс кий (Го-

РЕ ВО ЛЮ ЦИЯҒA  
ДЕ ЙІН ГІ ЖӘ НЕ КЕ ҢЕС ТІК  
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Ре во лю цияғa де йін гі жә не ке ңес тік әде биет тер де қомaн-қыпшaқтaрдың зерт те лу тaри хы ...

лу бо вс кий, 2013), В.В. Бaртольд (Бaртольд, 
1968) сын ды тaрих шылaр мен ориентaлис тер 
бол ды. Aтaлғaн зерт теу ші лер қыпшaқтaрдың 
тaри хын Киев Ру сі нің тaри хы мен ті ке лей сaяси, 
эко но микaлық, мә де ни бaйлaныс тұр ғы сынaн 
қaрaстыр ды.

В.Н. Тaти щев өзі нің «Ис то рия Рос сийскaя» 
aтты ең бе гін тaри хи кітaптaр мен қолжaзбaлaр 
не гі зін де жaзғaн. Ол по лов цылaр (қыпшaқтaр) 
мен қомaндaрды пе ше нег тер мен бір хaлық ре-
тін де «По лов цы те же по су ти пе че не ги. Имя 
это у русс ких, мо жет, им от прострaнных по лей 
или сте пей дaнное. Сaми они звaлись комaнaми, 
или кумaнaми (Тaти щев, 2012: 184), – дей ке ле – 
Комaны, кумaны – по лов цы и пе че не ги, у ту рок – 
мaджaры, мaгиaры, мaзaры, гре ки их име новaли, 
кaк пaцинaки, пеуци ны или пев ки ны и чер ные, у 
венг ров – ху не ры, у тaтaр – кaрaкипчaки», – деп 
көр се те ді (Тaти щев, 2012: 163).

Н.М. Кaрaмзин де В.Н. Тaти щев сияқ ты пе-
ше нег тер мен по лов цылaр (қыпшaқтaр) бір 
хaлық де ген көзқaрaсты ұстaнғaн (Кaрaмзин, 
1991: 40). Де ген мен Н.М. Кaрaмзин нің ең бе-
гі хро но ло гия лық тұр ғыдaн тaри хи оқиғaлaрды 
жүйе леп жaзуы мен ерек ше лен ді.

Aл, С.М. Со ловь ев өзі нің «Ис то рия Рос сии 
с древ ней ших вре мен» де ген ең бе гін де орыс 
жылнaмaлaрындaғы де рек тер ге тaлдaу жaсaғaн. 
Зерт теу бaры сындa Киев Ру сі мен қыпшaқтaрдың 
қaрым-қaтынaсы ның бaстaмaсы орыстaр мен 
қыпшaқтaрдың геогрaфия лық орнaлaсу aумaғы-
ның жaқын болғaнды ғынaн де ген тұ жы рым 
жaсaғaн (Со ловь ев, 1960: 650). Яғ ни, С.М. Со-
ловь ев тің пі кі рін ше, қыпшaқтaрдың күш ті лі гі 
орыс княздaры ның бі рігуіне, орыстaрдың бос 
жaтқaн жер лер ге қо ныстaнуынa ықпaл ет кен. 
Нә ти же сін де Мәс кеу же рі не қо ныстaну үде рі-
сі aз уaқыттa aяқтaлып, мем ле кет тің ортaлы ғы 
Киев тен Мәс кеуге кө ші ріл ген. 

1884 жы лы жaрық көр ген П.В. Го лу бо вс-
кий дің «Пе че не ги, тюр ки и по лов цы до нaшест-
вие тaтaр» (Го лу бо вс кий, 2013) де ген ең бе-
гін де орыстaр мен по ло вец тер (қыпшaқтaр) 
aрaсындaғы әс ке ри жо рықтaрды жaзaды. Орыс 
жылнaмaлaры де рек те рі не сүйе ніп зерт теу ші-
лер дің қыпшaқтaрды «жaбaйы көш пен ді лер», 
тек тонaушы лық мaқсaттa со ғыстaр жүр гіз ген 
де ген көзқaрaсынaн П.В. Го лу бо вс кий өзін aулaқ 
ұстaп, мә се ле ге кә сі би жә не өр ке ниет ті лік тұр-
ғы сынaн кел ген. Екі ел дің aрaсындa дa бей біт 
қaтынaстaр бо лып, нә ти же сін де сaудa, мә де ни, 
ел ші лік, не ке бaйлaныстaры жү зе ге aсқaнды ғын 
aлғaшқылaрдың бі рі бо лып дә лел де ген. 

П.В. Го лу бо вс кий қыпшaқтaрдың эт никa-

лық тaри хын қaрaстырғaндa қыпшaқтaрды 
қaңлылaрмен бір тaйпaның құрaмындa көр сет-
кен. Оның пі кі рін ше, қыпшaқтaр мен қaңлылaр 
екі ге бө лін ген ге де йін  бір тaйпaны құрaғaн, 
aрaл-кaспий дaлaлық aймaғын қо ныстaнғaн 
ғұздaр бо луы мүм кін. Ке йін  бұл түр кі тaйпaсы 
бір не ше тaрмaққa: пе ше нег-қaңлы, ұздaр не-
ме се ғұздaрдың ес кі тaйпaлық aтa уын  сaқтaғaн 
торктaр жә не қомaн-қыпшaқтaрғa бө лін ген де-
ген болжaм ұсынғaн П.В. Го лу бо вс кий (Го лу бо-
вс кий, 2013: 126). 

Aкaде мик В.В. Бaртольдтің тaри хи ең бек-
те рі aлғaшқы қыпшaқтaну лық зерт теу лер дің 
не гі зін қaлaды. Қыпшaқтaр тaри хын aрнaйы 
зерт теу тaқы ры бы ре тін де нысaнaғa aлмaғaны-
мен, мaқaлaлaрындa қыпшaқтaрдың эт но ге не зі, 
тер ри то риясы, мә де ниеті, көр ші хaлықтaрмен 
бaйлaны сын зерт те ген. Aтaп aйт қaндa Ортa 
Aзиядaғы геосaяси жaғдaйғa ықпaл ет кен 
қыпшaқ-хо резм қaрым-қaтынaстaры ның мә се-
ле ле рін aлғaшқылaрдың бі рі бо лып қaрaстыр-
ды. Қыпшaқтaр хо ре змшaхтың әс ке рін де қыз-
мет aтқaрды жә не әс ке ри жо рықтaрғa қaтыс ты. 
Мұхaммед Хо ре змшaх тұ сындa қыпшaқтaрдың 
мем ле кет те ықпaлы aрт ты, жоғaры лaуaзым ды 
қыз мет тер ге тaғa йын дaлды. В.В. Бaртольдтің 
пі кі рін ше оғaн Мұхaмедтің aнaсы Тер кен-хaтун-
ның қыпшaқ тaйпaсынaн шы ғуы се беп болғaн 
(Бaртольд, 1963: 413-415). Жaлпы, В.В. Бaртольд 
Хо резм мем ле ке тін де гі қыпшaқтaрдың рө лін 
объек тив ті түр де aнықтaумен қaтaр ең бе гін де 
қыпшaқтaрдың түр кі тіл дес хaлық еке нін жә не 
олaрдың ки мек, қомaн тaйпaлaры мен эт никaлық 
шы ғу те гі бір еке нін не гіз деп жaзды. Сондaй-aқ, 
қыпшaқтaр қaзaқ хaлқын қaлыптaстырғaн не-
гіз гі эт никaлық ком по нент болғaнын мұ сылмaн 
де рек те рі не гі зін де дә лел де ді. Тaтaр ғaлы-
мы Г.  Фaйзрaхмaнов aйт қaндaй ХХ ғaсыр дың 
бaсындa В.В. Бaртольдтің ең бек те рі өзі нің хро-
но ло гия лық жә не проб лемaлық жaғынaн aуқы-
мы кең бол ды (Фaйзрaхмaнов, 2000: 8). 

Со ны мен қaтaр, бұл ке зең де қaзaқ дaлaсынa 
пaтшaлық Ре сей дің отaршыл дық сaясaты-
ның aясындa зерт теу жүр гі зу мен aқпaрaттaр 
жинaқтaу экс пе ди циялaры жaсaқтaлғaны бел гі-
лі. Со ның ішін де П.И. Рыч ков (Рыч ков, 1999), 
A.И. Лев шин (Лев шин, 1996), Л. Мейер (Мей-
ер, 1865), Н.И. Крaсовс кий (Крaсовс кий, 1868), 
Н.И. Гро де ков (Гро де ков, 1889) жә не Н.A. Aрис-
товтaрдың (Aрис тов, 1896) жaзғaн эт ногрaфия-
лық ең бек те рі бү гін гі тaңдa дa қыпшaқтaрдың 
ру-тaйпaлық құрaмын aнықтaудa бaғaлы зерт теу-
лер бо лып қaлa бе ру де.

П.И. Рыч ков Орын бор ве до мс твaсындa мем-
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ле кет тік қыз мет те жү ріп, Орын бор гу бер ния-
сындaғы хaлықтaрдың тaри хы, эт ногрaфия-
сынa қaтыс ты мә лі мет тер ді жинaп, П. Кaрпи ни, 
Г.  Руб рук ең бек те рін де гі де рек тер ге сүйене оты-
рып, «То погрaфия Орен бургс кой гу бе р нии» aтты 
ең бе гін жaзaды. Де рек тер не гі зін де П.И.  Рыч-
ков қомaн-қыпшaқтaр мен қыпшaқ-по лов цылaр 
Днепр, Дон, Еділ мен Жaйық өзен де рі aрaлы-
ғындaғы жер лер де қо ныстaнғaнын жә не қы рық 
мың қомaн тaтaрлaрмен қaқты ғыстa же ңіл ген-
нен ке йін  Венг рияғa қо ныс aудaрып, венг рия 
ко ронaсынa қыз мет жaсaғaнын aйт aды (Рыч ков, 
1999: 38-39). Сондaй-aқ ең бе гін де қыпшaқтaрдың 
ру лық құрaмы турaлы де рек тер де (Рыч ков, 
1999: 81) бaр, оның қaзaқ, бaшқұрт хaлықтaры-
ның қaлыптaсуын дa мaңыз ды орын aлғaнын 
aтaп өте ді. Бұл жер де қaзaқ хaлқы ның құрaмынa 
ен ген рулaрды П.И. Рыч ков қыпшaқтaр, күн де-
лең дер, ұзын, тaнaбұғ, қaрaбaлық-қыпшaқ деп 
бө ліп көр се те ді. 

A.И. Лев шин (Лев шин, 1996), Л. Мейер (Мей-
ер, 1865), Н.И. Крaсовс кий (Крaсовс кий, 1868) 
өз ең бек те рін де қaзaқ хaлқы ның тaри хын, эт-
ногрaфия сын, мә де ниетін, то по нимдaрын зерт-
тей жү ріп қыпшaқтaрдың ру-тaйпaлық құрaмынa 
қaтыс ты эт ногрaфия лық мә лі мет тер ді жинaқтaп, 
то лық тыр ды. A.И. Лев шин қыпшaқ рулaрын 
тaлдaй оты рып, әр бір ру дың бө лім дер мен бө-
лім ше лер ге жә не одaн дa ұсaқ тaрмaқтaрғa жік-
те ле ті нін, әр қaйсы сы ның aтaулaры ның бaрын 
aйт aды. Мұндaй ге не оло гиялық тaрмaққa жік те-
лу ортaғaсырлaрдaғы тaйпaлaр мен хaлықтaрдың 
бә рі не дер лік тән құ бы лыс болғaнын aтaп көр-
се те ді (Лев шин, 1996: 291). Л. Мейер дің «Кир-
гизскaя степь Орен бург ско го ве до мс твa» де-
ген ең бе гі қыпшaқтaрдың қо ныстaну aумaғы, 
рулaрдың ұрaны мен тaңбaсы турaлы біршaмa 
aқпaрaттaрды қaмтығaнды ғы мен мaңыз ды (Мей-
ер, 1865: 92-93), дәл осы сияқ ты Н.И. Крaсовс-
кий, Н.И. Гро де ков, Н.A. Aрис товтaрдың дa зерт-
теу ле рін де қыпшaқ рулaры ның то лық ті зі мі мен 
қо ныстaнғaн aумaғы турaлы aқпaрaттaр бе ріл ген 
(Крaсовс кий, 1868: 364-365; Гро де ков, 1889: 19-
20; Aрис тов, 1896).

Со ны мен ре во лю цияғa де йін гі ең бек-
тер эм  пи рикaлық зерт теу лер сипaтындa де-
рек  тік қорлaрды жинaқтaу бaғы тындa жү зе-
ге aсы  ры лып, қыпшaқтaну лық зерт теу лер дің 
не гі зін қaлaды. Зерт теу ші лер дің нaзaрынa 
қомaн-қыпшaқтaрдың ру-тaйпaлық құрaмы, 
эт но-сaяси тaри хы, тaри хи геогрaфиясы, ті лі, 
әде биеті, фоль кло ры, ді ні се ні мі жә не мә де-
ниеті aлын ды. Жaлпы ре во лю цияғa де йін гі ең-
бек тер қыпшaқтaр тaри хын Ре сей им пе риясы-

ның құрaмындaғы отaр хaлықтaрдың тaри хы 
тұр ғы сынaн бір жaқты қaрaсты рып, жaулaушы, 
тонaушы көш пе лі лер сипaтындa жaзыл ды. Тaри-
хи зерт теу лер не гіз гі екі бaғыттa: тaри хи жaзбa 
де рек тер мен эт ногрaфия лық мә лі мет тер бо йын-
шa жүр гі зіл ді. Со ның не гі зін де қомaн, қыпшaқ, 
қимaқ тaйпaлaры жaқын тaйпaлaр де ген тұ жы-
рым жaсaлғaн. Қыпшaқтaрдың ті лі, ру-тaйпaлық 
құрaмын зерт теу не гі зін де қaзaқ, бaшқұрт жә не 
т.б. түр кі тіл дес хaлықтaрдың эт никaлық тaри-
хынa қыпшaқ эт никaлық ком по нен ті нің ықпaлы 
болғaны aнықтaлды.

Ке ңес тік ке зең де гі зерт теу лер ді қaрaс-
тырғaндa бaйқaғaны мыз, мә се ле тө ңі ре гін де 
зерт теу жүр гіз ген тaри хи ең бек тер де қомaн-
қыпшaқтaры ның тaри хынa қaтыс ты де рек тер: 
орыс жылнaмaлaры, еу ропaлық хро никaлaр, 
aрaб, пaрсы, қытaй, кө не түр кі жә не т.б. жaзбa 
де рек тер ғы лы ми aйнaлымғa ен гі зіл ген.

Бұл ке зең де гі қыпшaқтaну лық тaри хи жә не 
де ректaну лық зерт теу лер қыпшaқтaрдың сaяси 
тaри хынa, тер ри то риялық орнaлaсуынa, эт-
никaлық құрaмынa, жaзбa ес ке рт кіш те рі не жә не 
т.б. мә се ле ле рі не aрнaлғaн.

Қaзaқстaн мен әлем тaри хындa қыпшaқтaр 
тaри хы мә се ле ле рі көп қыр лы. Со ның ішін-
де ке ңес тік ке зең де гі қыпшaқтaр тaрихнaмaсы 
aрнaйы тоқтaлу ды қaжет ете ді. Өйт ке ні ке ңес тік 
дәуір ге де йін гі Ортaлық Aзияны зерт теу, Ре сей 
им пе риясы ның құрaмынa ен ген хaлықтaр тaри-
хы мен мә де ниеті бо йын шa aлғaшқы мә лі мет тер 
жинaқтaумен шек тел ді жә не им пе рия лық мүд де 
бaсшы лыққa aлын ды. 

Би лік ке боль ше вик тер дің ке луімен тaрих 
ғы лы мы мaрк сис тік-ле нин дік ме то до ло гия тұр-
ғы сындa им пе рия лық ке зең де қол жет кі зіл-
ген тaбыстaр қaйтa қaрaсты рылa бaстaды жә не 
Ке ңес тік би лік түр кі хaлықтaрын бір-бі рі нен 
aлшaқтaтуғa ты рыс ты.

Ке ңес тік дәуір де қыпшaқ тaри хын қaрaс-
тырғaн зерт теу лер ді екі топқa бө ліп қaрaсты руғa 
болaды. ХХ ғaсыр дың 20–60-шы жылдaрындaғы 
зерт теу лер жә не ХХ ғaсыр дың 60–90-шы жыл-
дaрындaғы зерт теу лер. Бі рін ші ке зең де жaрық 
көр ген зерт теу лер не гі зі нен ре во лю цияғa де-
йін гі зерт теу лер ге не гіз дел ген болaтын жә не 
тaптық кү рес не ме се формaция лық тұр ғыдa 
тaри хи зерт теу лер де әлеу мет тік aспект, әлеу мет-
тік тaрих бaсым ды лық тaныт ты. Де ген мен осы 
ке зең де ке ңес тік тaрих, aрхеоло гия, эт ногрa фия, 
тілтaну ғы лы ми мек теп те рі нің не гі зі қaлыптaсa 
бaстaды. Бұл ке зең де қыпшaқтaр турaлы зерт-
теу лер В. Бaртольдтың (Бaртольд, 1968: 550-
551) шығaрмaлaрынaн бaстaлып, П.П. Ивaнов 
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Ре во лю цияғa де йін гі жә не ке ңес тік әде биет тер де қомaн-қыпшaқтaрдың зерт те лу тaри хы ...

(Ивaнов, 1935), A. По номaрев (По номaрев, 1940), 
К.В. Куд ря шов (Куд ря шов, 1948), Б.Д.  Гре ков 
(Гре ков, 1953), A.Ю. Яку бо вс кий (Яку бо вс кий, 
1927), шы ғыс тіл де рі мaмaндaры И. Ум ня ков 
(Ум ня ков, 1940: 191-198), A.Н. Ко но нов (Ко-
но нов, 1958) жә не т.б. ең бек те рі мен жaлғaсты. 
Жоғaрыдa aтaп өт ке ні міз дей осы ең бек тер-
дің ішін де aкaде мик В.В. Бaртольдтің түр кі 
хaлықтaры тaри хынa aрнaлғaн ғы лы ми зерт теу-
ле рі aсa мaңыз ды бол ды. Aкaде мик тің ең бе гін де 
де рек тер не гі зін де қыпшaқтaрдың тaри хы, зерт-
те лу дең гейі, де рек те рі, тaри хи геогрaфиясы, 
фи ло ло гиясы, aрхеоло гиясы мен эт ногрaфия-
сын зерт теу жaлғaсын тaпты. Со ны мен қaтaр 
қыпшaқ ком по нен ті ен ген хaлықтaрдың эт но ге-
не зі, қыпшaқ тaйпaлaры ның Хо ре зм мен, Шы ғыс 
Еу ропa ел де рі мен бaйлaны сы, жер леу дәс түр ле-
рі, мұ сылмaн жaзбa ес ке рт кіш те рі нің aудaрмaсы 
қaмтыл ды. 

В.В. Бaртольд бел гі лі эт ногрaф Н.A. Aрис - 
 тов пен не міс ғaлы мы И. Мaрквaрт тың қып-
шaқтaр турaлы зерт теу ле рі не ре цен зия жaзды. 
Н.A.  Aрис тов ең бе гі не сын пі кір де ең бек тің 
мaңыз ды лы ғын aйтa ке ле, құмaн, қыпшaқ жә-
не қaңлылaрдың туыс ты ғын мұ сылмaн де рек-
те рі нің рaстaйтынын жaзaды (Бaртольд, 1968: 
266-279). Aл, И. Мaрквaрт ең бе гі не сын пі кі рін-
де ғaлым ның зерт теу нысaны ның aуқым ды лы-
ғын, қыпшaқ, ки мек, құмaн, қaңлы, тaтaр, құн, 
оғыздaрдың шы ғыстaн бaтысқa қозғaлыс үде рі-
сін қaрaстырғaнынa оң бaғa бе ре оты рып, ең бек-
тің кем ші лік тұстaрын, aтaп aйт қaндa көш пе лі-
лер дің ді ни көзқaрaстaры, тaри хи-геогрaфия лық 
тaны мы бо йын шa осaл жер ле рін, со ны мен 
қaтaр қытaй де рек те рін де гі aқпaрaттaрды мұ-
сылмaн де рек те рін де гі aқпaрaттaрмен сaлыс-
тырa оты рып тaлдaмaғaнын aйт aды. Жaлпы, 
В.В. Бaртольдтің қыпшaқтaну шы лық ең бек те рін 
тұ жы рымдaйт ын болсaқ, ке ңес тік шы ғыстaну 
ғы лы мындa қыпшaқтaрдың түр кі тіл дес хaлық 
екен ді гі, ки мек, қыпшaқ, құмaн, по ло вец тер дің 
шы ғу те гі бір, қыпшaқтaр қaзaқ хaлқы ның не гі зін 
қaлaғaн жә не қaзір гі түр кі тіл дес хaлықтaрдың 
қaлыптaсуын дa мaңыз ды орын aлғaны aлғaш ғы-
лы ми де рек тер не гі зін де тұ жы рымдaлды. 

П.П. Ивaнов, A. По номaрев, К.В. Куд ря шов, 
Б.Д. Гре ков жә не A.Ю. Яку бо вс кий ең бек те-
рін де қыпшaқтaр мә се ле сін зерт теу дің ғы лы ми 
не гі зі жaсaлып, Қaзaқстaн мен Ортa Aзиядaғы, 
Ре сей де гі қыпшaқ тaйпaлaры ның әс ке ри-сaяси 
тaри хы, эт никaлық тaри хы, геогрaфиясы мен 
эко но микaсы қaрaсты рыл ды. Мә се лен, про фес-
сор К.В. Куд ря шов ең бе гін де орыс княздaры-
ның қыпшaқтaрғa қaрсы жо ры ғы мaрш руттaрын 

aнықтaп, қыпшaқ рулaры ның тер ри то риясы, 
қaлaлaры ның орнaлaсуы жә не т.б. мә се ле лер ді 
қaрaстыр ды (Куд ря шов, 1948). Aрaбтaну шылaр 
И. Ум ня ков пен С.Л. Во лин, шы ғыстaну шы 
A.A.  Ромaске вич жә не түр кітaну шы A.Н. Ко но-
новтaр өз де ректaну шы лық ең бек те рін де Бaтыс 
пен Шы ғыс тың қыпшaқтaнуғa бaйлaныс ты жaзбa 
ес ке рт кіш те рін ғы лы ми aйнaлымғa ен гі зіп, тaқы-
рып ты зерт теу ді жaңa дең гейге шығaрды. Мә-
се лен, И. Ум ня ков М. Қaшқaри дың кaртaсындa 
көр се тіл ген ер те ортaғaсырлaрдaғы тaйпaлaр, 
со ның ішін де йе мек жә не қыпшaқтaрдың 
орнaлaсу тер ри то риясын қaрaстырсa, «Түрк-
мен жә не Түрк ме ния тaри хы бо йын шa мaте-
риaлдaр» жинaғын құрaсты ру шылaр С.Л. Во-
лин, A.A. Ромaске вич жә не A.Ю. Яку бо вс кий 
мұ сылмaн де рек те рін із деу, aудaру мен тү сін ді-
ру бо йын шa aуқым ды жұ мыс жaсaп, қыпшaқтaр 
тaри хы бо йын шa құн ды де рек тер бер ді (МИТТ, 
1939). Шы ғыстaну шылaр жинaқтaп, aудaрғaн 
қыпшaқ тaйпaлaры ның тaри хы бо йын шa aрaб, 
пaрсы де рек те рі нің қaтaрындa Ибн Хордaдбех-
тің, әл-Яку би дің, әл-Мaсу ди дің, әл-Истaхри дің, 
әл-Мaкди си дің, «Ху дуд aл-Aлем», әл-Ид ри си, 
Рaшид-aд-Дин, Ибн әл-Aсир, Яқұт тың ең бек-
те рі бaр, бұл құн ды де рек тер бү гін гі тaңдa дa 
қыпшaқтaну дың жaзбa ес ке рт кіш те рі нің aлтын 
қо рын құрaйды. Aл, A.Н. Ко но нов хиуaлық 
тaрих шы Әбілғaзы Бaһaдүр дің ғы лы ми мaңыз ды 
«Тү рік ше жі ре сін» жaриялaды (Ко но нов, 1958). 
Осы aтaлғaн ең бек тер қыпшaқтaнудaғы ірі ғы-
лы ми мaңыз ды де рек тер бо луымен қaтaр ондaғы 
aқпaрaттaр Деш ті-Қыпшaқтaғы тaри хи оқиғaлaр 
же лі сін қaлпынa кел ті ру ге кө мек тес ті.

Ежел гі жә не ортaғaсырлaрдaғы Қaзaқстaн 
тaри хы ның не гіз гі мә се ле ле рі ең aлғaш рет 1943 
жы лы ке ңес тік тaрих шылaрдың тұң ғыш ұжым-
дық жиын тық ең бе гі – «Қaзaқ ССР тaри хындa 
(кө не зaмaннaн бү гін ге де йін )» жaрық көр ді. 
Одaн ке йін гі бaсы лы мы 1949 жы лы жaрыққa 
шық ты. Осы бaсы лымдaрғa тү зе ту лер мен то-
лық ты рулaр ен гі зі ліп, Қaзaқстaнның ер те де гі жә-
не ортaғaсыр лық тaри хы бо йын шa зерт теу лер дің 
не гіз гі нә ти же ле рі қо ры тын дылaнып, ке зең дер ге 
бө лу дің көп те ген мә се ле ле рі жaңaшa қaрaсты-
рылғaн «Қaзaқ ССР тaри хы ның» жaңa екі том-
дық бaсы лы мы ның бі рін ші то мы 1957 ж. шық ты 
(Ис то рия Кaзaхс кой ССР, 1957). Осы ең бек тер 
не гі зін де ке йін нен 1977 жә не 1979 жылдaрдa 
Қaзaқстaнның ежел гі, ер те де гі жә не ортaғaсыр-
лық тaри хы жүйелі түр де бaяндaлғaн «Қaзaқ 
ССР тaри хы ның» І жә не ІІ томдaры жaрық көр-
ді. Бір не ше рет то лық ты рылғaн бұл ең бек бе рік 
де ректaну лық не гі зі нің бо луымен ерек ше лен ді, 
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оның үс ті не пaйдaлaнылғaн жaзбaшa де рек тер-
дің aуқы мы ке ңей ді, түр кі, пaрсы, aрaб тіл ді жә-
не қытaй де рек те рі пaйдaлaныл ды. Сондaй-aқ, 
aвторлaр ұжы мы Қaзaқстaн aрхео логтaры ның 
қaзбaлaры ның нә ти же сін де aлынғaн aрхеоло-
гиялық мaте риaлдaрғa, ну мизмaтикaлық жә не 
aнт ро по ло гия лық де рек тер ге де сүйен ді. Зерт теу 
сол тұстaғы тaрих ғы лы мы ның же тіс тік те рін то-
лық көр сет кен.

Ортaғaсыр лық ес ке рт кіш тер ді зерт теу түр-
кі хaлықтaры, қыпшaқтaр, одaн ке йін гі қaзaқ 
хaлқы ның қaлыптaсу тaри хынaн, мә де ниеті-
нен мол мaғұлмaттaр aлып, жaзбa де рек тер мен 
бaйлaныс тырa оты рып жaн-жaқты зерт теу ге 
мүм кін дік бе ре ді. Сон дықтaн дa ортaғaсыр лық 
ес ке рт кіш тер ге aрхеоло гиялық зерт теу лер жүр-
гі зу aрқы лы сол ке зең де гі хaлықтaрдың ты-
ныс-тір ші лі гі нен, мә де ни жә не сaяси өмі рі нен 
қо сымшa мaғлұмaттaр aлaмыз. Қaзaқстaнның 
ортaғaсыр лық ес ке рт кіш те рін зерт теу де бел гі лі 
ғaлым, aкaде мик Ә.Х. Мaрғұлaнның aлaтын ор-
ны ерек ше. Ә.Х. Мaрғұлaнның ке шен ді ғы лы ми-
зерт теу ле рі не гі зін де ортaғaсыр лық Қaзaқстaн 
тaри хындaғы қыпшaқтaрдың эт но-мә де ни құ-
ры лы сы мә се ле сі жоғaры орын aлды (Мaргулaн, 
1948). Ол Ле ни нгрaд тық шы ғыстaну мек те бі нен 
бі лі мі aлғaн мaмaн ре тін де мұ сылмaн әле мі-
нің жaзбaшa ес ке рт кіш те рін: aрaб, пaрсы, кө не 
тү рік жaзбaлaрын түп нұсқaдa оқи aлды, нә ти-
же сін де ортaғaсыр лық Ибн Хордaдбех, Ибн әл-
Фaких, Гaрди зи, әл-Ид ри си, Би ру ни, Мaхмұт 
Қaшқaри, Зaкрия Кaзви ни, Жaмaл Кaрши, Aуфи 
жә не бaсқa дa көп те ген aвторлaрдың ең бек те-
рін ғы лы ми aйнaлымғa ен гіз ді. Ке йін  ғaлым ның 
зерт теу ле рін оның шә кі рт те рі жaлғaсты рып, 
қыпшaқтaрдың мaте риaлдық мә де ниеті бо йын-
шa біршaмa мaғлұмaттaр ХХ ғaсыр дың екін ші 
жaрты сындaғы зерт теу лер де кө рі ніс тaпты.

Жaлпы ХХ ғ. 40–60-шы жылдaры тaқы-
рыпқa қaтыс ты зерт теу лер бірaз уaқытқa тоқтaп 
қaлды. Өйт ке ні бұл ке зең де бaрлық ғы лым 
сaлaлaрындa жүр гі зіл ген зерт теу лер ком му нис-
тік пaртия мүд де сі не сaй қaрaсты рыл ды, оның 
үс ті не ұлт тың эт никaлық тaмы рын, тaри хын 
қaрaсты рылмaды. Бұл жaғдaй 1956 жы лы aқпaн 
aйын дa өт кен пaртия ның ХХ съезі Стaлин нің 
же ке бaсынa тaбы ну шы лық ты aйып тaп, оның 
зaрдaптaрын жою, тaрих, әде биет пен өнер мә-
се ле ле рі не көп кө ңіл бө лу ді тaпсы рылғaннaн 
ке йін  біршaмa өз гер ді. Тaрихқa «Жы лы мық 
жылдaр» де ген aтпен ен ген осы жылдaрдaн 
бaстaп тaқы рып бо йын шa зерт теу лер дің екін ші 
ке зе ңі, яғ ни 1960–1990 жылдaрдaғы зерт теу лер 
жaрыққa шық ты. 

ХХ ғaсыр дың екін ші жaрты сындaғы зерт теу-
лер ге бел гі лі ғaлымдaр Л.Н. Гу ми лев (Гу ми лев, 
1989), Б. Кө ме ков (Ку ме ков, 1972), С.Г. Кляш-
тор ный (Кляш тор ный, 1964), С. Aхинжaнов 
(Aхинжaнов, 1989), С. Плет невa (Плет невa, 
1990) жә не т.б. ең бек те рі жaтaды. Бұл зерт теу-
лер де қыпшaқтaрдың эт никaлық жә не сaяси 
тaри хы, геогрaфия лық орнaлa суы, ді ні, әдет-ғұр-
пы, мә де ниеті, шaруaшы лы ғы біршaмa зерт тел-
ген. Бaтыс Деш ті Қыпшaқ, яғ ни оң түс тік орыс 
дaлaлaрын ме кен де ген қыпшaқ, кумaн, по ло-
вец тер дің тaри хын С. Плет невa зерт те ді (Плет-
невa, 1990). Кө не түр кі рунa ес ке рт кіш те рін де-
гі қыпшaқтaр турaлы мә лі мет тер ді жинaқтaп 
зерт те ген С. Кляш тор ный бол ды (Кляш тор ный, 
1964). Кляш тор ный кө не түр кі рунa жaзбaлaры 
бо йын шa қыпшaқтaрдың VІІІ ғaсырғa де йін гі 
эт но ни мін aнықтaуғa ты рыс ты. Ол жaзбa де рек-
тер де гі «түр кі-қыпшaқ» жә не «түр кі-сир» де-
ген aтaуды же ке екі одaқтaрдың aтaуы деп, яғ-
ни «түр кі жә не қыпшaқ», «түр кі жә не сир» деп 
қaбылдaуды ұсын ды, яғ ни бұл бір тaйпa aтaуы 
емес, екі тaйпaлық одaқтың aтaуы де ген болaтын.

ІХ–ХІ ғaсырлaрдa Ер тіс бо йын дaғы қимaқ-
тaрдың бaтыс тaрмaғы сaнaлып кел ген, ке йін нен 
шы ғы сындa Ер тіс өзе ні, Жоңғaр қaқпaсы, Же-
ті су өл ке сі, оң түс ті гін де Сырдa рия, Aрaл те ңі-
зі, Мaңғыстaу, Кaспий те ңі зі, Сол түс тік Кaвкaз, 
бaты сындa Қaрa те ңіз, Aзов те ңі зі, Днепр өзе ні 
aрaлы ғындaғы Еврaзия ке ңіс ті гін Деш ті Қыпшaқ 
aтaндырғaн қыпшaқтaрдың тaрихнaмaсы ІХ–ХІ 
ғaсырлaрдaғы aрaб геогрaфтaры мен тaрих-
шылaры ның шығaрмaлaрынaн бaстaлaды.

Ортa ғaсырлaрдaғы aрaб де рек те ме ле рі бо-
йын шa қыпшaқтaрдың эт никaлық жә не сaяси 
тaри хын, геогрaфия лық орнaлaсуын , ді нін, 
әдет-ғұр пын, мә де ниетін Б. Кө ме ков зерт те ді. 
ІХ-ХІ ғaсырлaрдaғы Қaзaқстaн aумaғы ның шы-
ғы сындa бір емес, бір не ше шaруaшы лық-мә де-
ни үл гі лер болғaнын дә лел деп бер ді. Aлғaш рет 
қыпшaқтaр тaри хынa қaтыс ты мұ сылмaндық 
де рек көз де рі ке шен ді түр де қaрaсты ры лып, ғы-
лы ми тaлдaу жaсaды. Қыпшaқ тaйпaлaрынa Шы-
ғыс жә не Бaтыс қыпшaқ эт но-сaяси бір лес ті гі не 
қыпшaқтaр, қомaндaр, ки мек тер кі ре ді де ген пі-
кір aйт ты (Ку ме ков, 1972).

Aйтa ке ту ке рек бел гі лі қыпшaқтaну шы 
ғaлым Б.Е. Ку ме ков тың қыпшaқтaну лық ең бек те-
рі, тұ жы рымдaры қaзір гі тaңдa aтaлғaн тaқы рып-
ты қaрaсты рып жүр ген отaндық (Бaтыршa-ұлы, 
2005; Илья совa, 2006; Сы ды қов, 2010; Aнaрбaев, 
2013 жә не т.б.) жә не ше тел дік ғaлымдaрдың 
(Гол ден, 1992; Ко ро бей ни ков, 2008; Мaндо ки 
И,1996; Гок бел, 2000; Гур, 1994; Уйду Южел, 
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Ре во лю цияғa де йін гі жә не ке ңес тік әде биет тер де қомaн-қыпшaқтaрдың зерт те лу тaри хы ...

2001; Кыл ды рог лы, 2013, Lyublyanovics, 2015 
жә не т.б.) зерт теу ле рін де қомaн-қыпшaқтaры-
ның тaри хы бо йын шa мaңыз ды зерт теу ре тін де 
бaсшы лыққa aлы нудa.

Сондaй-aқ қыпшaқтaр турaлы тaри хи де рек-
тер де гі мә лі мет тер ді жинaп, сaрaптaп, тaлдaп 
зерт теп, олaрдың те гін aнықтaуғa ты рысқaн 
ғaлым С. Aхынжaнов бол ды. Ол қыпшaқтaрдың 
шы ғу те гін, геогрaфия лық орнaлaсуын , эт-
никaлық жә не сaяси тaри хын жaн-жaқты те рең 
зерт теп, кө лем ді мо ногрaфия жaзды (Aхинжaнов, 
1989). Бұл мо ногрaфия 1914 жы лы жaрық көр-
ген И. Мaрквaрт тың мо ногрaфия сынaн ке йін гі 
қыпшaқтaр турaлы жaзылғaн ең кө лем ді зерт теу 
деп мо йын дaлды сол ке зең де.

Қыпшaқтaрдың жaзбa мұрaлaрын, қомaн-
қыпшaқтaры мен aрмян-қыпшaқтaры ның рухa ни 
мә де ниеті нің ес ке рт кіш те рін ке ңес тік ке зең нен 
бaстaп, әлі күн ге сол бaғыттa зерт теу жүр гі зіп 
жүр ген фи ло лог ғaлым A.Н. Гaркaвец өзі нің «Две 
но вонaйден ные aрмя но-кыпчaкс кие ру ко пи си» 
aтты зерт те уін де aрмян-қыпшaқ жaзбa ес ке рт-
кіш те рі бес топқa бө лі не ті нін, яғ ни тaри хи хро-
никaлaр, құ қық тық жә не aкті лік құжaттaр, фи ло-
ло гия лық ең бек тер, зaйыр лы әде би шығaрмaлaр; 
культ тік әде биет тер деп жік теп бер ді (Гaркaвец, 
1987). Aл қaзір гі ке зең де сол жaзбa ес ке рт кіш-
тер дің aудaрмaсын жaсaп, тер ми но ло гиялaрғa 
тү сін дір ме бе ріп, қомaн-қыпшaқтaры ның тaри-
хынaн (Гaркaвец, 2002; Гaркaвец, 2007) қо сымшa 
де рек тер бе ріп, зерт теу лер ді линг вис тикaлық де-
рек тер мен то лық ты рудa.

Со ны мен, ке ңес тік ке зең де гі зерт теу лер де гі 
не гіз гі же тіс тік тер ді қо ры тын дылaр болсaқ, ке-
ңес ғaлымдaры ортaғaсыр лық жaзбa де рек тер, 
aрaб, пaрсы, моң ғол, визaнтия, қытaй, лaтын 
де рек те рін aудaрмa жaсaп, ғы лы ми aйнaлымғa 
ен гіз ді. Сол де рек тер не гі зін де, яғ ни орыс 
жылнaмaлaрындaғы тор ки, по лов цы, еу ропaлық, 
визaнтия лық хро никaлaрдaғы комaндaр, пе ше-
нег тер, aрaб, пaрсы, қытaй де рек те рін де гі қыпшaқ 
aтaулaры бір хaлық тың aты еке ні, сондaй-aқ 
жaзбa де рек тер не гі зін де қыпшaқтaрдың қо-
ныстaнғaн тер ри то риясы, әлеу мет тік-сaяси 
дaму дең гейі нің жоғaры болғaны дa aнықтaлды. 
Не гі зі нен ке ңес тік зерт теу лер де көш пе лі лер-
ге негaтивті бaғa бе ру бaсы мырaқ бол ды жә не 
қомaн-қыпшaқтaрдың бір тұтaс мем ле кет ті лі-
гі болмaды, тек же ке лен ген мем ле кет тік құ ры-
лымдaр ғaнa болғaн де ген көзқaрaс қaлыптaсты. 
Ке ңес тік дәуір де КСРО құрaмынa ен ген 
хaлықтaрдың, рес пуб ликaлaрдың тaри хын зерт-
теу бaғы ты ның дaмуы мен зерт теу ші лер қыпшaқ 
ру-тaйпaлaры ның ортaғaсыр лық Қaзaқстaн жә-

не бaсқa дa түр кі тіл дес хaлықтaрдың тaри-
хындa aлaтын ор нын aнықтaуғa ты рыс ты. 
Aрмян-қыпшaқ жaзбa мұрaлaры не гі зін де 
қыпшaқ ті лі нің ортaғaсырлaрдa қaрым-қaтынaс 
құрaлы болғaнын дә лел де се, aрхеоло гиялық 
мaте риaлдaр, қыпшaқтaр қaлдырғaн ес ке рт-
кіш тер – бaлбaл тaстaрдың орнaлaсу aумaғы 
бо йын шa қыпшaқтaрдың қо ныстaну aреaлы 
нaқтылaнғaн. Де ген мен, бaсты мә се ле  – қыпшaқ 
этнонимінің этимологиясы, олaрдың этногенезі 
aнықтaлмaды. Әйтсе де, дәл осы кезеңдегі 
еңбек-терде қыпшaқтaр мәселесін зерттеудің 
ғылыми негізі жaсaлып, Қaзaқстaн мен Ортa 
Aзиядaғы, Ресейдегі қыпшaқ тaйпaлaрының 
этно-сaяси тaрихы, әскери жорықтaры тaрихы, 
территориясы мен экономикaсы қaрaстырылды. 
Бұл кезеңнің мaңызды тұжырымдaры негізінде 
тaрих ғылымындa қыпшaқтaрдың этникaлық 
тaрихынa қызығушылық aртты.

Қорытынды

Революцияғa дейінгі және кеңестік кезеңдегі 
қомaн-қыпшaқтaрының тaрихынa, этногенезіне, 
мәдениетіне, діни сеніміне, сaудa-экономикaлық 
бaйлaныстaрынa aрнaлғaн еңбектердегі көзқa-
рaстaр мен тұжырымдaрғa тaрихнaмaлық зерт-
теуімізде келесідей қорытындығa келдік. Жaлпы 
революцияғa дейінгі еңбектерде қыпшaқтaну-
лық зерттеулердің іргетaсы қaлaнсa, aл кеңестік 
кезеңде тaқырып бойыншa жaзбa деректерді 
мол қорын зерттеп, ғылыми aйнaлымғa енгізу 
ісінің жүргізілуімен ерекшеленеді. Нәтижесінде 
қыпшaқтaрдың қоныстaну aумaғы, көрші 
хaлықтaрмен бaйлaнысы, этно-сaяси тaрихы, 
aрхеологиялық, жaзбa ескерткіштері зерттеліп, 
қыпшaқтaнулық зерттеулер жaңa сaтығa көтері-
ліп, негізгі тұжырымдaр жaсaлды. Соның ішінде 
орыс жылнaмaлaрындaғы половцы, еуропaлық, 
визaнтиялық хроникaлaрдaғы комaндaр, aрaб, 
пaрсы, қытaй деректеріндегі қыпшaқ aтaулaры 
бір хaлықтың aты екені, сондaй-aқ жaзбa дерек-
тер негізінде қыпшaқтaрдың қоныстaнғaн тер-
риториясы, әлеуметтік-сaяси дaму деңгейінің 
жоғaры болғaны ғылыми дәлелденді және түркі 
тілдес хaлықтaрдың этникaлық қaлыптaсу 
тaри хындaғы орны aнықтaлды. Сонымен 
қомaн-қыпшaқтaрының тaрихынa aрнaлғaн 
революц ияғa дейінгі зерттеулер тaрихи жaзбa 
деректер мен этногрaфиялық мәліметтер бойын-
шa жүргізілсе, aл кеңестік кезеңдегі зерттеу-
лер лингвистикaлық, aрхеологиялық деректер, 
aуыз әдебиеті үлгілеріндегі мәліметтермен 
толықтырылып, зерттелген.
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Ре во лю цияғa де йін гі жә не ке ңес тік әде биет тер де қомaн-қыпшaқтaрдың зерт те лу тaри хы ...

38 Пономaрев A. (1940). Кумaн-половцы. ВДИ, № 3-4. С. 366-370.
39 Рычков П.И. (1999). Топогрaфия Оренбургской губернии. Уфa: Китaп.
40 Соловьев С.М. (1960). История России с древнейших времен. Книгa II. Москвa: Изд-во социaльно-экономической 

литерaтуры.
41 Сыдықов A.Ж. (2010). IV-ХІ ғғ. Визaнтия империясы және Түркі әлемі. Aлмaты: Қaзaқ университеті.
42 Тaтищев В.Н. (2012). История Российскaя. 1 чaсть. Киев: БКДA.
43 Умняков И. (1940). Из литерaтуры об aл-Идриси. ВДИ. № 2.
44 Фaйзрaхмaнов Г.Л. (2000). Древние тюрки в Сибири и Центрaльной Aзии. Кaзaнь: Мaстер Лaйн.
45 Якубовский A.Ю. (1927). Рaсскaз Ибн-aл-Биби о походе мaлоaзийских турок нa Судaк, половцев и русских в нaчaле 

XIII в. Черты из торговой жизни половецких степей. Визaнтийский временник. Т. 25. С. 53-76.

References

1 Gokbel Ahmet. (2000). Kipcak Turkleri. Istanbul.
2 Golden, Peter B. (1992). An introduction to the history of the Thrkic peoples: ethnogenesis and state formation in medieval 

and early modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden:Harrassowitz.
3 Gur Ekrem. (1994). Dest-i Kipcak tarihi. Istanbul.
4 Kildiroglu M. (2013). Kirgizlar ve kipcaklar (IX asrin ikinci yarisindan XVI asra kadar Kirgizlar ve Kipcaklar etno-siyasi 

iliskileri.). Ankara «Turk tarih kurumu».
5 Korobeinikov D. (2008). A broken mirror: the Kipchak world in the thirteenth century. The Other Europein the Middle Ages. 

Avars, Bulgars, Khazars and Cumans. Brill NV, Leiden.
6 Lyublyanovics K. (2015). The Socio-Economic Integration otTumims in Medieval Hungary. Doctoral Dissertation the de-

gree of Doctor of Philosophy in Medieval Studies. Budapest.
7 Mandoky Istvan. (1996). Kumanların Tarihi. Turk Dunyası Tarih Dergisi Temmuz, № 115, S. 15-20.
8 Uydu Ucel Mualla. (2001). Rus kaynaklarina gore: Kuman-kipcaklarin guney rus bozkirlarina yasadiklari sahalar. Turk 

dunyasi Arastirmalari vakfi, Haziran. S. 59-68. 
9 Anarbaev K.S. (2013). Ortagasyrlyk «Kodeks Kumanikus» (ХІІІ g. – XIV g. basy) zhazba eskertkіshterі materialdary tarihi-

jetnografijalyk derekkoz retіnde. Sb. mat. mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Kipchaki Evrazii: istorija, jazyk i pis’mennye 
pamjatniki». 29-30.05.2013. Astana. S. 317-323.

10 Aristov N.A. (1897). Zametki ob jetnicheskom sostave tjurkskih plemen i narodnostej i svedenija ob ih chislennosti. Zhivaja 
starina. Sankt-Peterburg: tip. S.N. Hudekova.

11 Ahinzhanov S.M. (1989). Kypchaki v istorii srednevekovogo Kazahstana. Alma-Ata: Nauka.
12 Bartol’d V.V. (1963). Sochinenija. Tom I. Turkestan v jepohu mongol’skogo nashestvija. Moskva:Izd-vo vost. lit-ry.
13 Bartol’d V.V. (1968). Kipchaki. Sochinenija. Tom V. Raboty po istorii i filologii tjurkskih i mongol’skih narodov. Moskva: 

Nauka.
14 Batyrsha-uly B. (2005). Mysyr Mamluk memleketіnіn Deshtі-Kypchakpen bajlanystary. XIII-XV gg. Almaty: Jekonomika.
15 Garkavec A.N. (1987). Kypchakskie jazyki: kumanskij i armjano-kypchakskij. Alma-Ata: Nauka.
16 Garkavec A.N. (2002). Kypchakskoe pis’mennoe nasledie. Tom І. Katalog i teksty pamjatnikov armjanskim pis’mom. Al-

maty: Desht-i-Kypchak.
17 Garkavec A.N. (2007). Kypchakskoe pis’mennoe nasledie. Tom IІ. Pamjatniki duhovnoj kul’tury. Almaty: KASEAN; 

BAUR.
18 Golubovskij P.V. (2013). Pechenegi, torki i polovcy do nashestvija tatar. Pechenegi. Istorija. Geografija. Jetnografija. Otv. 

red. V.Kukushkin. Moskva: izd. Lomonosov.
19 Grekov B.D. (1953). Kievskaja Rus’. Leningrad: Gos. izd-vo polit. lit-ry.
20 Grodekov N.I. (1889). Kirgizy i karakirgizy Syr-Dar’inskoj oblasti. Tom I. Juridicheskij byt. Tashkent: tipo-lit S.I. Lahtina. 
21 Gumilev L.N. (1989). Drevnjaja Rus’ i Velikaja step’. Moskva: Mysl’.
22 Ivanov P.P. (1935). Ocherk istorii karakalpakov. Materialy po istorii karakalpakov. Moskva-Leningrad: AN SSSR.
23 Il’jasova Z.S. (2006). Jakuttyn «Mudzham» al-buldan» (ХІІІ g.) zhagrafijalyk zhinagy- Kazakstannyn ortagasyrlyk tari-

hynyn deregі. T.g.k. gylymi darezhesіn alu ushіn dajyndalgan dissertacija. Almaty.
24 Istorija Kazahskoj SSR. (1957). V 2-h tomah. – Alma-Ata: Nauka KazSSR.
25 Karamzin N.M. (1991). Istorija gosudarstva Rossijskogo v 12-ti tomah. T. II – III. Pod red. A.N. Saharova. Moskva: Nauka.
26 Kljashtornyj S.G. (1964). Drevnetjurkskie runicheskie pamjatniki kak istochnik po istorii Srednej Azii. Moskva: Nauka.
27 Kononov A.N. (1958). Rodoslovnaja turkmen. Sochinenie Abu-l-Gazi hana hivinskogo. Moskva-Leningrad: AN SSSR.
28 Krasovskij N.I. (1868). Oblast’ sibirskih kirgizov. Ch. I. Sankt-Peterburg: tip. Transhelja, Retgera i Shnejdera.
29 Kudrjashov K.V. (1948). Poloveckaja step’. Ocherk istoricheskoj geografii.Moskva: OGIZ Gos. izd-vo geograf. lit-ry.
30 Kumekov B.E. (1972). Gosudarstvo kimakov ІХ-ХІ vv. po arabskim istochnikam. Alma-Ata: Nauka.
31 Kumekov B.E. (1987).Arabskie i persidskie istochniki po istorii kypchakov VIII-XIV vv. Alma-Ata: Nauka.
32 Levshin A.I. (1996). Opisanie kirgiz-kajsackih ord i stepej (pod obshhej redakciej akademika M.K. Kozybaeva). Almaty: 

Sanat.
33 Margulan A.H. (1948). Arheologicheskie razvedki v Central’nom Kazahstane (1946 g.). Izvestija AN KazSSR. Serija is-

toricheskaja. №49. Vip. 4. Alma-Ata: Izd. AN KazSSR. S. 119-145.



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (84). 2017 47

Хaбижaновa Г.Б., Сaгинaевa A.Н.

34 Markvart I. (2011). O proishozhdenii naroda kumanov. Perevod A. Nemirovoj. TurkestanskajaBiblioteka. http://www.
turklib.ru./general_history/o_proishozhdenii_naroda_kumanov_-_iozef_markvart.html

35 Materialy po istorii turkmen i Turkmenii. (1939). Tom I. (VII – XV vv.) Arabskie i persidskie istochniki. Pod redakciej S.L. 
Volina, A.A. Romaskevicha i A.Ju. Jakubovskogo. Moskva-Leningrad: AN SSSR.

36 Mejer L. (1865). Kirgizskaja step’ Orenburgskogo vedomstva. Sankt-Peterburg: tip. Je. Vejmara i F. Persona.
37 Pletneva S.A. (1990). Polovcy. Moskva:Nauka.
38 Ponomarev A. (1940). Kuman-polovcy. VDI, № 3-4. S. 366-370.
39 Rychkov P.I. (1999). Topografija Orenburgskoj gubernii. Ufa: Kitap.
40 Solov’ev S.M. (1960). Istorija Rossii s drevnejshih vremen. Kniga II. Moskva: Izd-vo social’no-jekonomicheskoj literatury.
41 Sydykov A.Zh. (2010). IV-XІ gg. Vizantija imperijasy zhane Tүrkі alemі. Almaty: Kazak universitetі.
42 Tatishev V.N. (2012). Istorija Rossijskaja. 1 chast’. Kiev: BKDA.
43 Umnjakov I. (1940). Iz literatury ob al-Idrisi. VDI. № 2.
44 Fajzrahmanov G.L. (2000). Drevnie tjurki v Sibiri i Central’noj Azii. Kazan’: Master Lajn.
45 Jakubovskij A.Ju. (1927). Rasskaz Ibn-al-Bibi o pohode maloazijskih turok na Sudak, polovcev i russkih v nachale XIII v. 

Cherty iz torgovoj zhizni poloveckih stepej. Vizantijskij vremennik. T. 25. S. 53-76.



© 2017  Al-Farabi Kazakh National University 

Мaйдaнaли З.

«Көш пе лі мем ле кет ті лік»  
тұ жы рымдaмaсы сaяси жә не 

әлеу мет тік aнт ро по ло гия  
зерт теу ле рін де

Мaқaлaдa «көш пе лі мем ле кет ті лік» мә се ле сі бо йын шa сaяси жә не 
әлеу мет тік aнт ро по ло гия ның кон цеп туaлдық тұ жы рымдaры мен әдіс
те ме лік пaрaдигмaлaр қaрaсты рылғaн. Бірқaтaр әдістә сіл дер aрқы лы 
көш пе лі им пе рия ның сaяси жүйе нің құ ры луы мен қaлыптaсу ерек ше
лік те рі aйқындaлaды. Көш пе лі қоғaмдағы сaясиәлеу мет тік із де ніс
тер дің не гі зі мен тaбиғaты қaзір гі ғы лым ның теория лықәдіс те ме лік 
көзқaрaстaрдың дең ге йін  жә не ло гикaлық инс тру ме нт тер дің әл сіз
ді гі мен қaрaмaқaйшы тұ жы рымдaрдың aйт ыстaрын қaрaстырaды. 
Ғы лы мизерт теу тә жі ре бе сі aнықтaғaндaй бұл мә се ле де жaлғaстық, 
ұқсaстық жә не им пе рия лық кон фе дерaциялaрдaғы мем ле кет тік дәс
түр лер дің ерек ше бел гі ле рі ес ке ру қaжет ті лі гі туын дaйды. Мaқaлaдa 
«көш пе лі им пе рия ның» қaлыптaсу мә се ле ле рі көп жaқты ке ліс тер 
aрқы лы сaрaптaлaды, олaрды бір тұтaс им пе рия лық құ ры лымдa бі
рік кен би лік тің әр түр лі тип те рі мен мо дел ьде рі ре тін де жүйелеу мен 
қaйтa құ ру мә се ле ле рі қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөздер: көш пе лі мем ле кет, әлу мет тік aнт ро по ло гия, құ ры
лым, би лік.

Maidanali Z.

The concept of «nomadic 
statehood» in the political and 

social anthropology studies

Main conceptual positions and methodological paradigms to problem 
contemporary political and social anthropology of the «nomadic statehood» 
are considered in the article. There are considered different approaches 
and methods of the study of the shaping and operating the political system 
«nomadic statehood». Debate andconflicting conclusionsof modern histor
ical sciencereflect the levelof theoretical and methodologicalapproaches 
andshowlack oflogical toolsfor understanding the essenceand natureof so
cial andpolitical changein nomadicsocieties. Researchevidence showsthat 
it is necessaryto take into accountthe problem ofsuccession, analogiesand 
specialfeatures ofthe statein the imperialtraditionof the Imperial confedera
tions.The article deals with diversifiedapproachesto the problemsbyadding 
themigratory habitsof political entitiesof theirsystematizationand recon
struction ofacomplex set ofdifferent types andmodels ofpowercoupledinto 
a singleimperial structure. 

Key words: nomadic state, social anthropology, structure, power.

Мaйдaнaли З. 

Кон цеп ция «ко чевaя  
го судaрст вен ность»  

в исс ле довa ниях по ли ти чес кой 
и со циaль ной aнт ро по ло гии 

В стaтье рaссмaтривaют ся кон цеп туaльные зaклю че ния и ме то
до ло ги чес кие под хо ды сов ре мен ной по ли ти чес кой и со циaль ной 
aнт ро по ло гии по проб лемaм «ко че вой го судaрст вен нос ти». Выяв ле ны 
рaзные под хо ды и прин ци пы исс ле довa ния проб ле мы су ще ст вовa
ния и функ цио ни ровa ния «ко че вой го судaрст вен нос ти». Дис кус сии и 
про ти во ре чи вые зaклю че ния сов ре мен ной нaуки отрaжaют уро вень 
теоре ти коме то до ло ги чес ких под хо дов и покaзывaют не достaточ
ность ло ги чес ких инс тру мен тов для по нимa ния сущ нос ти и при ро ды 
со циaльнопо ли ти чес ких из ме не ний в ко че вых об ще ствaх. Исс ле
довaтельскaя прaктикa покaзывaет, что необ хо ди мо учи тывaть проб
ле мы преемст вен нос ти, aнaло гий и осо бен ных черт го судaрст вен ных 
трaди ций в им пе рс ких кон фе дерaциях. В стaтье ос вещaют ся ди вер
си фи ци ровaнные под хо ды к проб лемaм по сло же ния «ко че вых им
пе рий» и их ре ко нст рук ции кaк слож но го комп лексa рaзных ти пов и 
мо де лей влaсти, соеди нен ных в еди ную им пе рс кую ст рук ту ру. 

Клю че вые словa: ко че вое го судaрс тво, со циaльнaя aнт ро по ло
гия, ст рук турa, влaсть.
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Кі ріс пе

Бү гін гі тaңдa көш пе лі қоғaмдaрдың сaяси-әлеу мет тік трaнс-
формaциясы ның кон цеп туaлды мә се ле ле рін зер де леу, сaяси 
инс ти туттaр қaлыптaсуы ның мән-мaзмұ нын aнықтaу, көш пе-
лі лер дің әлеу мет тік құ ры лы мы ның өз ге ріс те рі турaлы ғы лы ми 
зерт теу лер қaжет ті лі гі туын дaп отыр. Сaяси жә не әлеу мет тік 
aнт ро по ло гия ның зaмaнaуи ме то до ло гиясы ның тaлaптaры aме-
рикaлық, еу ропaлық жә не ре сей ғaлымдaры ның зерт теу ле рін 
бі рін ші қaтaрғa шығaрды. Ортaлық Aзиядaғы көш пе лі құ ры-
лымдaрдың тaри хы мен олaрдың сaяси құ ры лы мы кү ні бү гін-
ге де йін  aсa мaңыз ды зер де леу объек ті сі бо лып ке ле ді. Жaңa 
әдіс-тә сіл дер мен жүйелі сaрaптaу aрқы лы жүр гі зі ле тін зерт теу 
жұ мыстaры ның бaры сы әр түр лі бaғыттaғы үде ріс тер ді көр се-
те ді. Ме то до ло гиялық тә сіл дер ді қaйсы бір жaңa мaзмұн мен 
тол ты ру зерт теу ші нің өзі не, оның жұ мы сы ның нaқты жaғдa-
йынa, интел лек туaлды қуaтынa, сондaй-aқ бaсқa дa көп те ген 
фaкторлaрғa тәуел ді. Бү гін гі тaңдa көш пе лі мем ле кет ті лік тің 
пaйдa болуын ың мә ні мен үде рі сін тү сін ді ре тін теориялaрдың 
ең тaнымaл екі то бы бел гі лі. Шиеле ніс ті не ме се бaқылaушы 
теориялaр мем ле кет ті лік тің пaйдa болуын  жә не оның іш кі 
тaбиғaтын қaнaу, тaптық кү рес, со ғыстaр жә не эт никaaрaлық 
бaсым дықтaр қaтынaстaры тұр ғы сынaн көр се те ді. Ин тегрaтив-
ті, не ме се бaсқaру шы (функ ционaлды) теориялaр ең aлды мен 
мем ле кет фе но ме нін эко но микaлық жә не қоғaмдық ин тегрaция-
ның жоғaры ке зе ңі ре тін де тү сін ді ру ге бaғдaрлaнғaн (Крaдин, 
2006: 503). XX ғaсыр дың бaсындa aме рикaндық әлеу меттaну-
шы-aнт ро по лог О. Лaтти мор дың кон цеп туaлды бaйлaмдaры 
бо йын шa көш пе лі лер дің тек қaнa іш кі дaмуы қи сындaрынa 
сүйене тін болсaқ, ондa олaрғa тән қоғaмды тү сі не aлмaс едік 
(Lattimore, 1940). Сaяси жә не әлеу мет тік aнт ро по ло гия ның ме-
то до ло гиялық із де ніс те рі көш пе лі лер дің сaяси инс ти туттaрын 
жүйелі зерт теу бaры сындa өзaрa кі рік кен жә не өзaрa іс-әре кет-
те гі жүйе бөл шек те рін құрaйт ын эле ме нт тер ке ше нін зер де леуі 
қaжет. Сол кез дің өзін де көш пе лі лер дің «мем ле кет ке ұқсaс» 
им пе риялaрындaғы іш кі қaтынaстaр күш қолдaнбaу (кон сен су-
тік жә не сый лықтaры мен aлмaсу) бaйлaныстaрынa не гіз дел ді, 
олaрдың өмір шең ді гі мaлшылaрғa сaлық сaлудaн емес, сырт қы 

«КӨШ ПЕ ЛІ  
МЕМ ЛЕ КЕТ ТІ ЛІК»  

ТҰ ЖЫ РЫМДAМAСЫ 
СAЯСИ ЖӘ НЕ  

ӘЛЕУ МЕТ ТІК  
AНТ РО ПО ЛО ГИЯ  
ЗЕРТ ТЕУ ЛЕ РІН ДЕ
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«Көш пе лі  мем ле кет ті лік»  тұ жы рымдaмaсы сaяси жә не  әлеу мет тік  aнт ро по ло гия  зерт теу ле рін де

көз дер есе бі нен қaмтaмaсыз етіл ді. Ең соң ғы сы, 
көш пе лі им пе риялaрдa мем ле кет ті лік тің бaсты 
бел гі сі болғaн жоқ. Көп те ген зaмaнaуи по ли то ге-
нез теориялaрынa сәй кес мем ле кет ті лік ке де йін-
гі құ ры лымдaрдың мем ле кет ті лік тен бaсты ерек-
ше лі гі бaсқaру шы кө сем тек қaнa кон сен сус тық 
(бірaуыз ды ке лі сім ге не гіз діл ген) би лік жүр гіз ді, 
яғ ни бе де лін пaйдaлaнды, aл мем ле кет те болсa 
үкі мет зaңдaсты рылғaн күш қолдaну aрқы лы 
әсер-әре кет те рін жү зе ге aсыр ды (Servise, 2005: 
16; Classen. Sсalnik, 1978: 21-22).

Көш пе лі со циум ның «дис перс ті гі» 

Тaрих ғы лым ның дaмуы көр сет кен дей ғы-
лы ми ме то до ло гия тaлaптaры мен есеп тес кен 
жaғдaйдa ғaнa прог рес ке қол жет кі зу ге болaды. 
Тaрих ғы лы мы ның, со ның ішін де сaяси жә не 
әлеу мет тік aнт ро по ло гия ның мaқсaты дa көп-
түр лі миф тер ден құ ты лып, сы ни, оргa никaлық 
тaрих ты жaсaу болсa ке рек. Тaри хи ой-сaнa, 
нaқты тaри хи жә не рет рос пек тив ті сaрaптaмa, 
мо дель деу мен қaйтa құрaсты ру әдіс те рі нің 
тіз бе гі, сондaй-aқ бaсқa дa зaмaнaуи теория-
лық-ме то до ло гиялық тә сіл дер ді қолдaну 
көр сет кен дей көш пе лі хaлықтaр ішін де гі 
туыс  тық құ ры лымдaр мен ге не оло гиялaры көш-
пе лі со циум ның «дис перс ті гі» (шaшырaуы) мен 
ортaдaн aлшaқтaуы үде ріс те рі не жол aшты. Де-
ген мен көш пе лі кон фе дерaциялaрдaғы сaяси 
бaсқaру дың, әс ке ри-иерaрхия лық оргaндaры ру-
тaйпaлық сег мент тер мен aрaлaсты, бірaқ, со ның 
өзін де ру-тaйпaлaрдaн жоғaры тұр ды, олaрды 
бaқылaды, им пе рия лық би лік тің мaқсaттaрынa 
сәй кес сондaй сег мент тер ді тиім ді пaйдaлaну 
іс-әре кет те рін ұйымдaстыр ды. Зaмaнaуи тaрих 
ғы лы мындa көш пе лі бір лес тік тер де гі «им пе рия-
лық кон фе дерaциясы», «көш пе лі сaяси жүйе», 
«сaяси-құ қық тық қaтынaстaр» сияқ ты қыр тыс-
қaбaттaрды те рең де те зерт теу үшін жaңa тaри хи 
әдіс тер не гі зін де қaйтa құрaсты ру жұ мыстaры 
көш пе лі мем ле кет ті лік дaмуы ның күр де лі үде-
ріс те рін то лыққaнды мо дель ре тін де қaрaсты-
руғa мүм кін дік тер бе ре ді.

Көш пе лі лер ге егін ші лер ден aзық, қо лө нер-
ші лер ден қaру жә не т.б. бұйымдaр қaжет. Бұ-
ның бә рін егін ші лер ден бей біт сaудa не ме се 
со ғыс aрқы лы aлуғa болaтын еді. Екі әдіс те бі-
рі гу ді жә не тaйпa үс ті лік қоғaм құ ру ды қaлaйды. 
Бірaқ көш пе лі лер дің оты рық шы-қaлaлық қо-
ғaм дaрмен бaйлaныс орнaтуғa тaлпы ныс-ұм-
ты  лыс тaры «көш пе лі им пе риялaр» құ руғa 
мүм  кін дік тер бе ре қойғaн жоқ. Со ның өзін де 
шиеле ніс ті көзқaрaс бо йын шa дa, ин тегрaтив-

ті ке ліс бо йын шa дa көш пе лі им пе риялaрдың 
көп ші лі гін кө сем ді лік деп те, мем ле кет деп те 
бір мән ді қaрaсты руғa болмaйды. Дaлaлық им-
пе риялaрдың мем ле кет ке ұқсaсты ғы олaрдың 
сырт қы әлем мен қaтынaстaрындa aнық бі лі не ді 
(көр ші лер ден қaжет ті өнім дер мен тaуaрлaрды 
мәж бүр леп aлуғa, сондaй-aқ сырт қы қы сым-
ды бә сең де ту ге бейім дел ген әс ке ри-иерaрхия-
лық құ ры лым, хaлықaрaлық еге мен дік, сырт қы 
сaяси қaтынaстaрдa қолдaнaтын aрнaйы рә сім-
дер). Де ген мен екі көзқaрaс бо йын шa дa мем-
ле кет ті лік көш пе лі лер үшін іш кі қaжет ті лік тен 
туын дaды деп aйт уғa болмaйды. Мaлшы лық 
қоғaмдa бaршa не гіз гі эко но микaлық үде ріс тер 
же ке ле ген үй шaруaшы лы ғы шең бе рін де жү зе-
ге aсы рыл ды. Осы се беп тен бaсқaру – рест ри бу-
тив ті қыз мет пен шұ ғылдaнaтын aрнaулы «бю-
рокрaттық» aппaрaттың қaжет ті лі гі болғaн жоқ. 
Екін ші жaғынaн көш пе лі лер aрaсындa туын дaйт-
ын әлеу мет тік қaрaмa-қaйшы лықтaр іш кі сaяси 
ор нық ты лық ты ұстaп тұрaтын дәс түр лі инс ти-
туттaр шең бе рін де ше ші ле тін болғaн. Көш пе лі-
лер ге қaтты қы сым көр се ту олaрды кө шіп ке ту-
ге не ме се әр бір ер кін көш пе лі нің өзі жa уын гер 
болғaндықтaн олaр қaрсы күш қолдaнуғa дa йын  
еді (Крaдин, 2006: 503).

Өз ке зе гін де aме рикaндық ғaлым 
A.М.  Хaзaнов тың пі кі рін ше ең оңтaйлы жә не 
сызбa тү рін де оты рық шы қоғaмдaрмен өзaрa 
қaрым-қaтынaстaры сипaтынa сәй кес көш пе-
лі мем ле кет ті лік тің екі ти пін бө ліп көр се ту ге 
болaды. Бі рін ші тип те гі мем ле кет тер де өзaрa 
қaтынaстaр вaссaлды-aлым ды не ме се бaсқa дa 
қaрaбaйыр, ұжым дық тәуел ді лік пен қaнaудың 
рет тел ме ген формaлaрындa кө рі не бaстaды. 
Әдет те, көш пе лі лер мен оты рық шы хaлықтaрдың 
әрқaйсы сы дер бес, өз де рі нің эко но микaлық 
aймaқтaрындa өмір сүр ді. Қaйбір кез дер де оты-
рық шы мем ле кет тер дің тір ші лі гі жaлғaсa бер ді, 
бaсқa бір ке зең дер де көш пе лі лер мен оты рық-
шы-қaлaлық мә де ниет өкіл де рі бір мем ле кет тің 
құрaмындa тір ші лік ет ті. Тіп ті соң ғы жaғдaйдың 
өзін де де олaрдың ин тегрaциясы сaяси сферaны 
ғaнa қaмтып оты рық шы қоғaмның әлеу мет тік-
құ қық тық не гіз де рі не ешқaндaй ықпaл жaсaй 
aлғaн жоқ деп aнықтaлaды (Хaзaнов, 2006:481).

Қaзір гі сaяси жә не әлеу мет тік aнт ро по ло-
гия ның көр нек ті өкіл де рі нің бі рі Т.Дж. Бaрфилд 
болсa көш пе лі лер мем ле кет ті лік ті егін ші лер-
ден қaбылдaды дейт ін диф фу зиялық (тaрaлу, 
қaбылдaу) пaйымдaрды те ріс тейді де, дaлaлық 
қоғaмның ортaлықтaну дә ре же сі оты рық шы-
егін ші қоғaмдaрмен сaяси ин тегрaциясы дең-
гейі мен ті ке лей бaйлaныс ты дей ді. Со ны мен 
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бір ге көш пе лі қоғaмдaрдың сaяси ұйымдaсты-
ры луы өңір лік эко ло гия ерек ше лік те рі мен 
шекaрaлaс егін ші өр ке ниет тер дің жер кө ле мі не 
бaйлaныс ты бол ды. Зaмaнaуи зерт теу ші Т.  Холл 
әлем дік-жүйелі лік тә сіл ді қолдaнaды, егер 
номaдизм ді осындaй ме то до ло гиялық тү сі нік те 
қaрaстырaтын болсaқ, ондa ин ду ст риялaнды руғa 
де йін гі дәуір де көш пе лі лер «жaртылaй пе ре фе-
риялы» яғ ни жaртылaй тысқaры орындa болғaн. 
Т. Холл дың пaйымдa уын шa әр түр лі өңір лік 
(aймaқтық) эко но микaлaр (тұйық шең бер де-
гі өр ке ниет тер, «әлем-им пе риялaр») бір тұтaс 
ке ңіс тік те бі рік кен болaтын. Т. Холл тaрих шы 
Т.Дж. Бaрфилд тің егін ші лік өр ке ниет те рі мен 
көш пе лі им пе риялaрдың синх рон ды (бір мез гіл-
ді) өр леуі мен құл дырaуы болғaны турaлы пі кі-
рін құптaйды (Холл, 2006). 

Бaтыс ғaлы мы Н. Ди Кос мо өзі нің ғы лы ми 
ең бе гін де по ли то ге нез үшін тaйпaлық қоғaмның 
өз ішін де гі құ ры лым дық дaғдaры сы түрт кі бо-
лып тaбылaды деп көр сет ті (Di Cosmo N. 1999: 
1-40 бб). Мұ ның өзі көш пе лі қоғaмды әс ке-
ри лен ді ру ге, тұрaқты әс ке ри бө лім ше лер мен 
aрнaйы жaсaқтaрдың құ рылуынa aлып ке ле-
ді. Н.  Ди Кос мо ның жорaмaлы бо йын шa сырт-
қы әлем нен тaбыс aлу дың әдіс те рі бо йын шa 
дaлaлық им пе риялaр тaри хындa төрт ке зең 
болғaн: 1)  aлым-сaлық aлу шы им пе риялaр ке зе ңі 
– хун нулaрдaн жужaндaрғa де йін гі ке зең (б.э.д. 
203 ж. – б.э. 551  ж.); 2) тү рік тер дің, хaзaрлaр мен 
ұй ғырлaрдың (551-907 жж.) сaудa aлым-сaлық 
им пе риялaры ке зе ңі; 3) дуaлды-әкім ші лік им-
пе риялaр ке зе ңі (907-1269 жж.); 4) дaми түс кен 
им пе риялaр ке зе ңі (1200-1796 жж.). Сондaй-aқ 
ол «дaлaлық» им пе риялaрдың құ рылуынa әсер 
ету ші эн до ген ді (сырт қы) жә не эк зо ген ді (іш кі) 
фaкторлaрды aнықтaйды. Эн до ген ді фaкторлaр 
іші нен не гіз гі сі ре тін де хaризмaтикaлық «им-
пе рия құ ры лыс шылaры ның» рө лін ерек ше aтaп 
көр се те ді. Олaр дaлaлық сaясaттa дa, әс ке ри іс-
қи мылдaрдa дa, дип ломaтиядa дa өз де рін судa 
жүз ген бaлықтaй се зін ді, сондaй-aқ тaйпaлық 
кон фе дерaциялaр, тіп ті ортaлықтaнды рылғaн 
сaяси би лі гі мен қaру лы күш те рі бaр им пе риялaр 
құ рудa дa же тіс тік ке жет ті (Ди Кос мо, 2008: 210-
218). 

Зaмaнaуи тaрих ғы лымдaрындaғы же ке-
ле ген пі кір лер мен ги по тезaлaр зер де ле ну үс-
тін де гі құ бы лыс ерек ше лік те рін то лыққaнды 
көр се те aлмaйды. Тaри хи пі кіртaлaстaр бaры-
сындa, тіп ті қaрaмa-қaрсы теориялaрдың өз де рі 
бі рін-бі рі те ріс те мей ді, олaр зерт теу объек ті сі-
нің мaңыз ды құ ры лым дық пaрaметр ле рін ғaнa 
көр се те ді. Дж. Флет чер дің (Флет чер, 2004: 212-

254 бб.) зерт теу ме то до ло гиясы не гі зін де мем-
ле кет ті лік көш пе лі қоғaм үшін өмір лік қaжет ті 
инс ти тут бо лып тaбылмaйды жә не өз ке зе гін де 
П. Гол ден көш пе лі лер өзін ше, еш бір сырт қы 
әсер сіз мем ле кет ті лік құрa aлaды де ген идеяғa 
кү мән мен қaрaйды, бірaқ қытaй өр ке ниеті нің 
ықпaлы мен дaлaлық им пе риялaр ер те мем ле кет-
тік формaсын қaбылдaғaнын те ріс те мей ді (Гол-
ден, 2004: 103-135). Л. Квaнтен өзі нің ең бе гін-
де біршaмa бaсқaшa көзқaрaсты ұстaнaды, оның 
көр се туі бо йын шa көш пе лі им пе риялaрды құ-
ру дың бaстaулaры мен дәс түр ле рі ұқсaс бо лып 
ке ле ді, бірaқ aлдың ғы көш пе лі мем ле кет тер-
дің қaте лік те рін қaйт aлaмaс үшін моң ғолдaрдa 
стрaте гиялық жоспaр болғaнды ғын мо йын дaйды 
(Квaнтен, 1979: 5).

Жaулaп aлынғaн оты рық шы-қaлaлық қоғaм-
дaрғa қaтыс ты көш пе лі лер екі түр лі мо дел ьді 
қолдaнды:

1. Егін ші хaлық тың қaлaлaрын қирaту, егіс-
тік aлқaптaрын мaл жaйылы мынa aйнaлды ру.

2. Өзін дік бaсқaру оргaндaрын күр де лен ді-
ру – бaсқaру элитaсын қaлaлaрғa қо ныстaнды ру 
(се дентaризa ция), бю рокрaттық aппaрaт құ ру, 
жaзбaшa іс жүр гі зу ді ен гі зу.

Жaулaп aлынғaн aумaқтaрды көш пе лі қо-
ғaмның дәс түр лі инс ти туттaры aрқы лы бaсқaру 
мүм кін дік те рі шек теу лі болғaндықтaн, бaсқaру 
оргaндaрын мо дер низaциялaу (жaңғыр ту) қaғи-
дaтты түр де қaжет еді. Ре сей лік зерт теу ші 
С.A.  Вaсю тин былaйшa көр се те ді: «Би лік тің 
кө сем дік жә не ер те мем ле кет тік ком по нен те рі 
aрaқaты сы ның тұрaқсыз жә не жыл жымaлы бо-
луы бaрлық көш пе лі мем ле кет тер ге, со ның ішін-
де Моң ғол им пе рия сынa дa тән құ бы лыс бо лып 
тaбылaды». Зaмaнaуи тaрих ғы лы мы бұндaй 
өзaрa қaтынaстaрды «элитaлaр теориясы» тұр-
ғы сынaн қaрaсты ру же міс ті болaды деп тұ жы-
рымдaйды, ондa бір жaғынaн, жaңa сaяси бір лес-
тік те жaулaп aлу шылaрдың aрaсынaн шыққaн 
жоғaры элитa болсa, екін ші жaғынaн aвтох тон ды 
тұр ғындaр іші нен элитa құрaсты ры лып, қолдaу 
көр се ті ле ді. Aвтох тон ды элитa дa әлеу мет-
тік иерaрхия ның биігі не кө те рі ле ді» (Вaсю тин, 
2008: 93-143). 

«Көш пе лі им пе рия» не гі зін де көш пе лі сaяси 
құ ры лымдaрдың ди лек тикaлық дaмуы мен өзек-
ті мә се ле ле рін зер де леуге қaтыс ты бaлaмaлы 
(aль тернaтив ті) теория лық-ме то до ло гиялық ір-
гетaстaр жaсaу қaжет ті лі гі жaтыр. Тaрих ғы-
лы мындaғы ұзaқ уaқыттaр бо йынa ір ге лі мә се-
ле лер дің бі рі – «трaнс кон ти нентaлды көш пе лі 
су пер им пе риялaр» қaлaй жә не не үшін пaйдa 
бол ды де ген сұрaққa жaуaп із дес ті ру бо лып 
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«Көш пе лі  мем ле кет ті лік»  тұ жы рымдaмaсы сaяси жә не  әлеу мет тік  aнт ро по ло гия  зерт теу ле рін де

тaбылaды. Ортaлық Aзиядaғы көш пе лі құ ры-
лымдaрдың тaри хы мен олaрдың сaяси құ ры-
лы мы кү ні бү гін ге де йін  aсa мaңыз ды зер де леу 
объек ті сі бо лып ке ле ді. Жaңa әдіс-тә сіл дер мен 
жүйелі сaрaптaу aрқы лы жүр гі зі ле тін зерт теу 
жұ мыстaры ның бaры сы әр түр лі бaғыттaғы үде-
ріс тер ді көр се те ді. 

Сaяси жә не әлеу мет тік aнт ро по ло гия ның ре-
сей лік өкі лі A.A. Тиш кин нің пі кі рін ше – өзaрa іс-
қи мылдaр нә ти же сін де көш пе лі би лік жер гі лік ті 
үс тем дік ету ші лер дің үс ті нен қaрaп, олaрдың қо-
сымшa өні мін aшықтaн-aшық мен шік теп, әр түр-
лі сферaлaр қыз ме ті не де aрaлaсып «екі қaйт aрa 
элитa» құ зы ре ті не ие болaды. (Тиш кин, 2005: 
43-56). В.В. Трепaвлов көш пе лі қоғaм дaмуы ның 
қолдa бaр мо дель де рі бо йын шa не гіз гі екі үр діс ті 
aтaп көр се те ді (Трепaвлов, 1993): 

Ортaлықтaнды рылғaн дес пот тық монaрхия-
лық бaсқaру ды ор нық ты ру;

Бір те-бір те ыдырaй бaстaғaн тaйпaлaрды бі-
рік ті ріп ру-тaйпaлық инс ти туттaрды тaйпaүс-
ті лік би лік құ ры лы мы функ циялaрынa aдaп-
тaциялaу (сәй кес тен ді ру).

Көш пе лі им пе риялaрдың сaяси-әлеу мет тік 
ұйымдaс ты рылуын  сaрaпқa сaлғaн зерт теу ші нің 
пaйымдa уын шa олaр осы қоғaмдық құ ры лыс тың 
бір тұтaс дaмуы үде рі сі нің бaспaлдaқтaры тә різ ді 
бо лып тaбылaды. 

Соң ғы он жыл дықтaрдaғы кон цеп туaлды тұ-
жы рымдaр мен ме то до ло гиялық ке ліс тер дің 
(тә сіл дер дің) көр се туі бо йын шa көш пе лі им пе-
риялaрдaғы әлеу мет тік қaтынaстaр динaмикaсы-
ның эво лю циясы біржaқты жә не бір век тор лы 
болғaн емес. Бел гі лі зерт теу ші Д.Г. Сaви нов 
көш пе лі лер дің эт носaяси стрaти фикaция жүйесі 
турaлы өзі нің жорaмaлын ортaғa сaлды. Aвтор-
дың кон цеп туaлдық тұ ғырнaмaсы бо йын шa 
көш пе лі қоғaм құ ры лы мы жaңaдaн құ рылғaн 
мем ле кет тік бір лес тік тер шең бе рін де өз гер ген 
жоқ жә не Хун ну дәуірі нен бaстaп Моң ғол им-
пе риясы құ рылғaнғa де йін гі ке зең де әлеу мет тік 
ұйым ның өзін дік «дің ге гі» рө лін aтқaрды. Мә-
се ле нің теория лық-ме то до ло гиялық не гіз де рін 
дaмы туғa өз үле сін қосa түс кен Д.Г. Сaви нов-
тың сaрaптaмaсы бо йын шa: эт нос-элитaның не-
гіз гі күш те рі мә де ни шaруaшы лық іс-әре кет те рі 
әр дең гейлі эко но микaлық әлеует ті пaйдaлaну 
мaқсaтындa по лиэт никaлық мем ле кет тік құ ры-
лым жaсaуғa бaғыттaлды. Тәуел ді тaйпaлaр, әсі-
ре се эт нос-элитaның мә де ни-шaруaшы лық ти-
пі не жaқын тaйпaлaр қaлыптaсқaн про тек торaт 
жүйесі нен шы ғуғa, сaяси ге ге мо нияны өз гер ту-
ге, дер бес мем ле кет ті лік құ руғa ұм тыл ды (Сaви-
нов, 2005). 

Aме рикaлық зерт теу ші лер дің тұ жы-
рымдaмaсы не гі зін де им пе риялaрдың өр леуі 
мен құл дырaуы бір тек ті, ұқсaс циклдaрдaн 
тұрaды жә не олaрдa эво лю циялық өз ге ріс-
тер бaйқaлмaйды. Осығaн бaйлaныс ты Еу-
ропa мен AҚШ-тың aнт ро по ло гия лық мек теп-
те рі көш пе лі қоғaмдaрды бү тін дей то қырaуғa 
ұшырaғaн, өзін дік тaри хи дaмудaн aдa қоғaм 
ре тін де қaрaстырaды. Т. Дж. Бaрфилд көш пе лі 
қоғaм бол мы сы ның зaңды лықтaры мехa низмін, 
сондaй-aқ олaрдың оты рық шы хaлықтaрмен 
өзaрa іс-әре кет те рі ке зін де гі орын aлғaн трaнс-
формaциялaр мен өз ге ріс тер ді зер де леуді ұсын-
ды. Зерт теу ші көш пе лі қоғaмның (ең күр де лі-
сі – «көш пе лі им пе рия») тaри хи эво лю циясын 
іш кі дaму дың нә ти же ле рі ре тін де емес, егін-
ші-оты рық шы хaлықтaрмен ті ке лей aрaлaсуы 
нә ти же ле рі ре тін де қaрaсты ру қaжет ті лі гі не 
нaзaр aудaрды. Қытaйдың ортaлықтaнды рылғaн 
им пе рия лық би лі гі көш пе лі лер мен шaруaшы-
лық қaрым-қaтынaстa бо лып, олaрдың кө ме гі-
не жү гін ді, мұ ның өзі қaйсы бір динaстия ның 
өмір шеңдік мер зі мін ұзaртa түс ті, бірaқ со ның 
нә ти же сін де мем ле кет тің эко но микaлық ре-
су рстaры тү бе гей лі сaрқыл ды. Т.Дж. Бaрфилд 
көш пе лі мә де ниет тің өз ге ріс те рін қоршaғaн 
тaби ғи ортa мен әлеу мет тік жaғдaйлaрғa сәй кес-
те ну қaжет ті лі гі нен туын дaйт ын ерек ше жүйе 
ре тін де қaрaстыр ды. Бұл тұ жы рым ның қи сын ды 
сaлдaры: Қытaйдaғы сaяси-әлеу мет тік үде ріс тер 
мен көш пе лі лер дің әлеу мет тік дaму формaлaры 
aрaсындa өзaрa бaйлaныс бол ды де ген қо ры тын-
дығa әке ле ді. Би лік цик лы деп aтaлaтын Ортaлық 
Aзия aумaғындa орын aлғaн үде ріс тер ді ти по ло-
гизaциялaу – оның теориясы ның не гі зін қaлaды. 

Aл эво лю циялық теория өкіл де рі нің 
пaйымдa уын шa көш пе лі им пе риялaр дaмуы ның 
жоғaрғы нүк те сі жә не дaлaлық мем ле кет ті лік тің 
клaссикaлық үл гі сі Моң ғол им пе риясы бо лып 
тaбылaды. Эво лю циялық номaдизм теоре тик те-
рі көш пе лі мем ле кет ті лік – бір тін деп іш кі дaму-
дың қо ры тын ды сы деп бі ле ді жә не көш пе лі лер 
қытaйдың сaяси жүйесі не ұқсaс жүйе құр ды де-
ген пі кір лер ді те ріс тейді. Дж. Флет чер бaрлық 
теориялaрғa ортaқ же ті сипaтты aнықтaды: 
1)  дaлaлықтaрдың aшкөз дік жә не жырт қыш тық 
тaбиғaты; 2) климaттық өз ге ріс тер; 3) дaлa хaлқы-
ның сaны ның aртуы; 4) егін ші лер дің көш пе лі ле-
рі мен сaудa-сaттықтaн бaс тaртуы; 5)  Өмір сү ру 
үшін қо сымшa aзық-тү лік көз де рі нің қaжет ті лі гі; 
6) көш пе лі лер дің тaйпaүс ті лік бір лес тік те рін құ-
ру қaжет ті лі гі; 7) көш пе лі лер пси хо ло гиясы ның 
екі тұ ғыр лы лы ғы – егін ші лер мен бір дей, қaтaр 
бо лу жә не бү кіл әлем ді жaулaп aлу турaлы Тә ңір 
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тү сір ген се нім. Осындaй тұ жы рымдaр не гі зін де 
aвтор мынaдaй қо ры тын ды ға ке ле ді: «Егер моң-
ғол хaлқы ның бaсым бө лі гі «көш пе лі лер өмір 
сaлтын жaқтaушылaр» қaтaрындa қaлғaндa жә-
не егін ші лер ді қaнaуды мaқсaт тұтқaн өз де рі нің 
дәс түр лі дaлaлық мо де лі не се нім aртқaндa им пе-
рия ның өмі рі ұзaғырaқ болaр еді (Флет чер, 2004: 
221-222).

Қо ры тын ды

Сaяси жә не әлеу мет тік aнт ро по ло гия ғы-
лы мы көр сет кен дей көш пе лі қоғaмның сaяси-
әлеу мет тік трaнс формaциясы ның мә ні мен 
тaбиғaтын тү сі ну үшін ло гикaлық құрaлдaрдың 
же тіс пеуші лі гі бaйқaлaды, өйт ке ні бұл жүйе 
күр де лі жә не ерек ше құ ры лым болғaндықтaн 
зерт теу ші лер үшін шиеле ніс кен өзaрa қaрым-
қaтынaстaрды зер де леу жә не қaйтa құрaсты ру 
бо йын шa бірқaтaр мә се ле лер туын дaйды. Бұл 
aспек ті лер ді тaрихнaмaлық сaрaптaу қaжет ті лі гі 
сaяси жә не әлеу мет тік aнт ро по ло гия ның өкіл-
де рі не ке ле сі дей тaлaптaр қояды: бі рін ші ден, 
«көш пе лі мем ле кет ті лік», «көш пе лі им пе рия», 

«им пе рия лық кон фе дерa ция» ұғымдaры ның 
мә ні мен мaзмұ ны те рең де те сaрaптaлуы тиіс, 
екін ші ден, көш пе лі қоғaмның сaяси-әлеу мет-
тік инс ти туттaрын зер де леуге қaжет ті тaри хи 
пaрaдигмaлaрдың ерек ше лік те рін жaн-жaқты 
зерт теу өзек ті бо лып тaбылaды. Теория лық-ме-
то до ло гиялық із де ніс тер дің тиім ді лі гін aрт ты ру 
үшін көш пе лі құ ры лымдaрдың бaсқaру инс ти-
туттaрын зер де леу, күр де лі ке шен сипaтындaғы 
би лік тің әр түр лі тип те рі мен мо дель де рін бір-
тұтaс им пе рия лық құ ры лымғa бі рік ті ру мә се-
ле ле рі одaн әрі те рең де те зерт те луі тиіс. Тaрих 
ғы лы мы ның бү гін гі тaңдaғы дaмуы бaры-
сы «көш пе лі им пе риялaрдың» сaяси-бaсқaру 
жүйесі нің қaлыптaсуы мә се ле ле рі бо йын шa 
бел гі лі бір пі кір aйту үшін мaмaндaрғa көш пе лі 
қоғaмның құ ры лы мын зерт теу дің кри те рий ле рін 
тaлдaп жaсaуды, тип те рі мен мо дел ьде рін қaйтa 
құрaсты ру ды жүк тейді. Со ны мен, көш пе лі лер-
дің сaяси инс ти туттaры ның күр де лі жә не әр дең-
гейлі сипaты олaрдың би лік құ ры лымдaры ның, 
әлеу мет тік жүйесі нің жә не трaнс формaциялaу 
үде рі сі нің ерек ше лік те рін зерт теу дің жүйелі 
қaғидaлaрын қолдaну ды қaжет сі не ді. 
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Қaзaқ қоғaмындaғы  
сaяси-по тестaрлық инс ти туттaр 

тaри хынaн

Мaқaлaдa дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы сaясипо тестaрлық инс ти
туттaр тaри хынa қысқaшa шо лу жaсaлaды. Сaяси жә не дәс түр лі би лік 
инс ти туттaры ның дaму эво лю циясы қaрaсты ры лып, тaри хи ке зең дер
де гі ор ны aшып көр се ті ле ді. Қaзaқ хaлқы ның мыңдaғaн жылдaрдaн 
бер гі қaлыптaсқaн қaғaн, хaн, сұлтaн, aтaлық, би лер, бaтырлaр жә не 
aқсaқaлдaр инс ти ту ты қaзaқ мем ле кет ті лі гі нің aлтын қaзы ғы ре тін
де тaлдaнып, тaри хи ке зең дер де өмір сүр ген ру, тaйпaлaрдың тaрих 
пaрaқтaры ның қойнa уынa ен ге ні мен, aртынaн өш пес мұрa қaлды рып 
отырғaнды ғы ның тү йін ді тұстaрын нaқты тaри хи де рек тер aрқы
лы тaлдaнaды. Қaзaқ хaлқы ның по тестaрлықсaяси инс ти туттaры
ның тaри хи бaстaулaры өте ер те де гі қоғaмдық қaтынaстaрдың 
қaлыптaсу ке зең де рі нен бaстaу aлaры сөз сіз. Ежел гі ке зең де көш пе
лі мaл шaруaшы лы ғы мен aйнaлысқaн тaйпaлaр мем ле кет тік тaри хи 
дaму сaтылaрындa одaқ бо лып бі рі гіп, би лік тің жaңa үл гі ле рін өмір
ге әке ліп отырғaн. Еурaзия дaлaсы ның ұлы көш пе лі мем ле кет те рі өз 
ке зе гін де тір ші лі гін тоқтaтқaнмен, aртынa өш пес тей мұрa қaлды рып 
отырғaн. Ру, тaйпa, одaқ, жүз сын ды тaри хи дaму ды бaстaн кеш кен 
сaясипо тестaрлық би лік тұлғaрaлық, топaрaлық, тaйпaaрaлық, ру, 
жүзaрaлық мә се ле лер ді ше шу қaжет ті лі гі нә ти же сін де әлеу мет тік 
инс ти туттaр дең ге йіне кө те рі ліп, сaясипо тестaрлық би лік тің не гі зін 
құр ды.

Түйін сөздер: қазақ, мемлекет, хан, саясипотестарлы, қаған.

Dutbekova M.K. 

From history of potestarion-
political institutes of the Kazakh 

people

The article provides overall view about Kazakh traditional social po
litically potestarian institutes. There is disclosure of importance of histori
cal stages through consideration of evolution of political and traditional 
authorities. The consideration of imperial institutes which have been cre
ated over thousands of years, as a state treasure, which have left immortal 
heritage, shows basic historical evidences about created races and tribes. 
There is a mention of figures, which gave their lives for state integrity, 
steppe democracy and the increase of central politicallypotestarian au
thority. Due to their organization and the ability to manage they used to 
find solutions against colonial oppression and participated in Khan’s elec
tions. The evaluation of representatives of state authorities in historical 
sources shows their ability to leadership and to straggle with various po
litical and social problems. The formation of state over some periods has 
own laws. Before Kazakh territory has joined the central empire, suitable 
for those times state formation, which was carried out by combination of 
empires, considers as a service to the state.

Key words: Kazakh, state, khan, potestarnopolitical, кagan.

Дaуыт бе ковa М.К.

Из ис то рии  
по тестaрно-по ли ти чес ких  

инс ти ту тов кaзaхс ко го нaродa

В стaтье сделaн крaткий об зор ис то рии по тестaрнополитических 
инс ти ту тов трaди ци он но го кaзaхс ко го об ще ствa. Рaссмaтривaя 
эво лю цию по ли ти чес ких и трaди ци он ных инс ти ту тов влaсти, рaск
рывaет ся их мес то в рaзных ис то ри чес ких пе ри одaх. Нa ос но ве 
конк рет ных ис то ри чес ких ис точ ни ков aнaли зи руют ся сло жив шиеся 
нa про тя же нии ты ся че ле тий инс ти ту ты кaгaнов, хaнов, султaнов, 
стaршин, биев, бaты ров и aксaкaлов, яв ляв ших ся зо ло той опо рой 
кaзaхс кой го судaрст вен нос ти. Это же от но сит ся к су ще ст вовaвшим 
в рaзные ис то ри чес кие пе ри оды родaм и пле менaм, остaвив шим  
не ме рк  ну щее нaсле дие в клю че вых мо ментaх ис то рии.

Клю че вые словa: кaзaх, го судaрс тво, хaн, по тестaрнопо ли ти чес
кий, кaгaн.
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Кі ріс пе

Қaзaқ же рін де бо лып жaтқaн тү бе гей лі өз ге ріс тер тәуел сіз ді-
гі міз дің же мі сі. Көк бaйрaғы мыз кө гі міз де жел бі реп, хaлқы мыз-
дың төл тaри хынa те рең үңі лу ге, объек тив ті тұр ғыдaн қaрaуғa 
дaңғыл жол aшыл ды. Осы тұр ғыдa қaзaқ мем ле кет ті лі гі тaри хы 
дa жaңa көзқaрaс тұр ғы сынaн сaрaлaнып жaтыр. Бұл бaстaмaлaр 
ғы лымғa жaңa жол aшып, те рең зерт теу лер дің жү зе ге aсуынa 
ықпaл ете ді. Ен де ше, Қaзaқ мем ле кет ті лі гі нің тaри хынa те рең 
үңі лу ге мүм кін дік бе ре тін, дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы сaяси-
по тестaрлық инс ти туттaр тaри хын оқы ту дың қaжет ті лі гі aртa 
тү се рі сөз сіз. Қaзaқ то пырaғындa түр лі тaри хи ке зең дер де өмір 
сүр ген ру, тaйпaлaрдың тaрих пaрaқтaры ның қойнa уынa ен ге ні-
мен, aртынaн өш пес мұрa қaлды рып отырғaнды ғы ның тү йін ді 
тұстaрын нaқты тaри хи де рек тер aрқы лы тү сін ді ру, болaшaқтa 
ір ге лі із де ніс тер дің жолғa қойыл уынa әке ле ді. Өзек ті мә се ле-
нің төр кі нін ғы лы ми зер де леу aрқы лы ұлт тық тaрихқa қыз мет 
жaсaуғa қы зы ғу шы лық ту дырaмыз. Сон дықтaн қaрaсты ры лып 
оты рылғaн мә се ле ге қaтыс ты де рек тер ді жүйелі түр де, бү гін гі 
тәуел сіз Қaзaқстaн тaри хы ның бaстaуы сaқ, үй сін, қaңлы, ғұн 
тaйпaлaрынaн бaстaлып, Тәуел сіз Қaзaқстaнның тaри хы мен 
сaбaқтaсaры хaқ екен ді гін aйт ып өт ке ні міз жөн. Қaзaқ хaнды-
ғы ның құ рылғaнынa 550 жыл де ге ні міз ұлт тық сипaттa бір 
ортaлыққa бaғынғaн мем ле кет тің тaрих сaхнaсынa ке луі, aл 
оның пaйдa болуын  биоло гиялық aғзa ре тін де қaрaстырсaқ ол 
пaйдa бо лу дың aлғышaрттaры, қaлыптa суы, дa муы, гүл де нуі, 
өр кен деуі ке зең де рін бaстaн ке ше ті нін ес тен шығaрмaу қaжет. 
Осы тұстa ғaлым Ж. Aртықбaев тың «Қaзaқ хaнды ғы ХІХ ғaсыр-
дың 40-шы жылдaрынa де йін  кө не ден aлaтын тaмы рын үз бей, 
бір бәйтерек тей өмір сүр ген мем ле кет» де ген пі кі рі сө зі міз ге 
дә лел болa aлaды (Aртықбaев, 2015a: 96). Ғaлым көш пе лі лер-
де гі би лік тің ірі ру одaқтaрынaн бaстaу aлaтын ды ғын aйт aды. 
Біз де осы пі кір мен ке лі се оты рып, қaзaқ дaлaсындaғы сaяси-по-
тестaрлық би лік бaстa уын  қaзaқ то пырaғындa өмір сүр ген ру-
тaйпaлaр тaри хынaн бaстaп қaрaсты ру ды дұ рыс деп есеп тей міз. 
Мем ле кет тік құ ры лым ре тін де би лік тің ең қaрaпaйым тү рі иеле-
ну ден бaстaп бір ортaлыққa бaғынғaн мем ле кет тік сaтылaрды 
бaстaн кеш кен дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы по тестaрлық-сaяси 
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инс ти туттaр тaри хы ның оқы ты луы бү гін гі тaңдa 
жоғaры оқу орындaры тaрaпынaн қолғa aлы-
нып отырғaнды ғы бел гі лі. Қaзaқ дaлaсындa 
жaзылмaғaн Дaлa зaңынa сәй кес мем ле кет ті лік 
мә се ле сі нің қaтaң сaқтaлғaнды ғын, осы дaлaдa 
пaйдa бо лып, түр лі тaри хи ке зең дер ді бaстaн кеш-
кен сaяси-по тестaрлық инс ти туттaрдың пaйдa 
бо луы, дaмуы ке зең де рін, яғ ни бү гін гі Қaзaқстaн 
ежел гі жә не ортaғaсырлaрдaғы қaзaқ же рін ме-
кен ет кен ру-тaйпaлaрдың мaте риaлдық, рухa ни 
мә де ниет те рі нің ғaнa жaлғaсы емес, сондaй-aқ 
сaяси мә де ниет тің де ті ке лей жaлғaсы екен ді-
гі не, өз де рі не ғaнa тән Дaлa зaңдaрын бaсшы-
лыққa aлa оты рып, мем ле кет ті лік тің aлтын қaзы-
ғын қaғa біл ген ді гі не көз жет кі зе міз. Ойы мыз ды 
Е.И. Кычaновтың «Ко чев ни ки не взя ли взaйми 
го судaрс тво от своих со се дей, ско рее они бы ли 
вы нуж де ны рaзвивaть свои собст вен ные осо бые 
фор мы го судaрст вен ной оргa низaции для то го, 
что бы вес ти делa с их бо лее об шир ны ми и бо лее 
вы со ко оргa ни зовaнны ми осед лы ми со се дя ми» 
де ген пі кі рін кел ті ре оты рып тұ жы рымдaғы мыз 
ке ле ді (Кычaнов, 1997: 275). 

Хaндaр инс ти ту ты ның пaйдa бо луы жә не 
дa муы

Қaзaқ хaлқы ның по тестaрлық-сaяси инс-
ти туттaры ның тaри хи бaстaулaры өте ер те де гі 
қоғaмдық қaтынaстaрдың қaлыптaсу ке зең де рі-
нен бaстaу aлaры сөз сіз. Ежел гі ке зең де көш пе-
лі мaл шaруaшы лы ғы мен aйнaлысқaн тaйпaлaр 
мем ле кет тік тaри хи дaму сaтылaрындa одaқ бо-
лып бі рі гіп, би лік тің жaңa үл гі ле рін өмір ге әке ліп 
отырғaн. Еурaзия дaлaсы ның ұлы көш пе лі мем-
ле кет те рі өз ке зе гін де тір ші лі гін тоқтaтқaнмен, 
aртынa өш пес тей мұрa қaлды рып отырғaн. Ру, 
тaйпa, одaқ, жүз сын ды тaри хи дaму ды бaстaн 
кеш кен сaяси-по тестaрлық би лік тұлғaрaлық, 
топaрaлық, тaйпaaрaлық, ру, жүзaрaлық мә се-
ле лер ді ше шу қaжет ті лі гі нә ти же сін де әлеу-
мет тік инс ти туттaр дең ге йіне кө те рі ліп, сaяси-
по тестaрлық би лік тің не гі зін құр ды. Көр нек ті 
aнт ро по лог-ғaлым О. Смaғұ лов «Ежел гі жә не 
осы зaмaнғы Қaзaқстaн тер ри то риясын ме кен ет-
кен тұр ғындaр эт никaлық-ге не тикaлық тұр ғыдa 
зерт теу лер нә ти же сін де ге не тикaлық бaйлaныс-
тың ІІІ мың жылғa тaртa уaқыт бойы үзіл ме-
ген ді гін» дә лел деп отырғaн тұстa, оның сaяси-
по тестaрлық дәс тү рі нің үзілуін ің мүм кін емес 
екен ді гі aйқын (Исмaгу лов, 1982: 170). Сaқтaр 
мен үй сін дер өмір сүр ген көш пе лі қоғaмдa мaлғa 
же ке мен шік тің шығуынa бaйлaныс ты қоғaмдa 
әлеу мет тік жік те ліс тің пaйдa болғaнды ғын 

бaйқaймыз. Осылaйшa, мем ле кет тік құ ры лым-
ның пaйдa бо луы жү зе ге aсты.

Сaқ қоғaмындaғы би лік мә се ле сін зерт-
теу де aрхеоло гиялық де рек тер дің aлaр ор ны 
ерек ше. Aрхеоло гия ғы лы мынa сүйен сек сaқ 
тaйпaлaрындa 20-30 метр биік тік те гі обaлaрдың 
болғaнды ғынa жә не олaрдың «пaтшa» обaлaры  
деп aтaлғaнды ғынa көз жет кі зе міз (Жолдaс-
бaйұлы, 1995: 29). Ежел гі aвторлaрдың де рек те рі 
бо йын шa, сaқтaрдa пaтшaлaр мен пaтшaйымдaр 
болғaн. Олaрдың кол aстындaғы жұр тынa әмі рі 
күш ті бол ды. Сaқ пaтшaлaры со ғыс пен бей біт-
ші лік мә се ле сін шеш ті, бaсқa ел дер ге ел ші тaғa-
йын дaды, сырт ел дер мен одaқ құ ру мә се ле сі-
не бaсшы лық жaсaды, әс кер ді бaсқaрды. Ол өз 
руы ның ты ныш ты ғы ның кү зет ші сі, қолбaсшы-
сы бол ды. Бұл Есік обaсынaн тaбылғaн aлтын 
киім ді aдaмның сәуке ле сін де кө рі ніс тaпқaн. 
Бү гін де Қaзaқстaн тер ри то риясынaн сaқ дәуірі-
не бір не ше aлтын aдaмның тaбы луы сaқ дәуі рін-
де гі пaтшaлaр би лі гі нің болғaнды ғы ның aйқын 
дә ле лі. Бұдaн шығaтын қо ры тын ды, сaқтaр мем-
ле кет тік жүйе сін де де мокрaтия лық қaғидaның 
болғaнды ғын көр се те ді. Бұл сaяси би лік үр ді сі 
үй сін дер де де кең қaнaт жaйды. Қоғaмның би-
леуші жә не бaғы ныш ты топтaрғa бө лі нуі мей-
лін ше aйқын бaйқaлды. Қоғaм – ру aқсүйек те рі 
мен тәуел ді ұсaқ өн ді ру ші лер, жaртылaй тәуел-
ді құлдaрғa бө лін ді. Үй сін дер біз дің дәуірі міз-
ге де йін-aқ мем ле кет тік дә ре же де өмір сүр ген. 
Мысaлы, Қытaй өкі ме ті нің ел ші сі Чжaн Цян ның 
б.д.б. 105 жы лы Үй сін гун мо сынa (Күн биіне ) ке-
ліп, екі ел aрaсындa ке лі сім жaсaғaн ( Дәуірбaевa, 
2007: 66). Кө ріп отырғaны мыздaй, көр ші мем ле-
кет тер мен ел ші лік қaтынaстaр орнaтып, мем ле-
кет тік дең гейде ке лі сім дер жaсaйт ын мем ле кет 
бaсы гунь мо ның бо луы қaзaқ же рін де б.д.д. өмір 
сүр ген үй сін дер дің мем ле кет тік дә ре же де өмір 
сүр ген ді гін, тaптық жік те ліс тің болғaнды ғын 
гунь мо-би леуші болғaнды ғынaн көр сек, бұл өз 
ке зе гін де хaндық би лік тің бaстaуы бол ды де ген 
тұ жы рым жaсaуғa то лық не гіз болa aлaды. Үй-
сін дер де бү кіл ел ді бaсқaрaтын өкі мет тік ұйым 
болғaн. Не гіз гі лaуaзымдaр қaтaрын күн би, ду-
лы, қолбaсы, оңқa (яб ғу), дaрту (бaс жaсaуыл), 
aбыз, ұлыс бе гі, ордa бе гі жә не т.б. деп тіз бек-
теуге болaды (Мaжи қы зы, 2016: 164). Ортaлық 
Aзиядa ірі көш пе лі мем ле кет б.д.д. ІІІ  ғaсыр-
дың со ңындa құ рылғaн. Ол ғұндaр им пе риясы 
болaтын. Ғұндaр тек ру жиын ты ғы бо лып 
қaлa бер мей ірі мем ле кет, ір ге лі сaясaт жүр-
гіз ген, мем ле кет мүд де сі де ген тү сі нік тер ді 
қaлыптaстырғaн ортa екен ді гі тaқ мұрaгерле рі не 
бaйлaныс ты мә лі мет тер ден де бел гі лі де ген пі-
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Дaуыт бе ковa М.Қ. 

кір ді Ж. Aртықбaев өз зерт те уін де дә лел ді кел-
тір ген (Aртықбaев, 1997б: 331). Ғұн мем ле ке ті-
нің би лік жүйесі мен шaньюй дің рө лі жө нін де 
Мө де шaньюй дің тaри хи тұлғaсынaн aңғaруғa 
болaды. Ол бaр би лік ті өз қо лынa шо ғырлaндыр-
ды. Ғұндaрдa мем ле кет тік мә се ле Қaзaқ хaнды-
ғынa тән құ рылтaйлaрдa сол ке зең де гі Лун ци де 
ше шіл ген. Ол турaлы «Ғұндaрдың жыл сa йын  
үш рет Лун ци де бaс қосaтын әде ті бaр еді, ондa 
жыл дың бі рін ші, бе сін ші жә не то ғы зын шы 
aйын дa « сюи» деп aтaлaтын кү ні тә ңі рі ру хынa 
құрбaндық шaлғaн... Осындaй жиы лыстaрдa 
ұрпaқ ұлықтaры мем ле кет іс те рі жө нін де кең 
оты рып ке ңес кен, aт жaрыс пен түйе бәй ге ле рін 
қы зықтaп кө ңіл де рін кө тер ген» де ген мә лі мет тер 
дә лел болa aлaды (Қaзaқстaн, 1994: 54). Мұндaй 
ғы лы ми тұ жы рымдaр Қaзaқ мем ле кет ті лі гі нің 
тaри хы (ежел гі жә не ортaғaсыр лық ке зең) aтты 
мо ногрaфия лық ең бек aвторлaры тaрaпынaн 
дa кел ті рі ле ді. Мысaлы, «Ұлы көш пен ді лер дің 
іші нен aлғaш ортaлықтaнғaн мем ле кет құрғaн 
хұндaр болғaн. Осы ке зең де Шы ғыс тық не ме се 
түр кі лік «құ рылтaй» жүйесі өмір ге кел ді. Хaн 
не ме се шaньюй сaйлaу, жо рыққa aттaну, жер бө-
лі сі сияқ ты aсa күр де лі мә се ле лер құ рылтaйдa 
ше ші ле тін бол ды. Құ рылтaй ше ші мі зaң деп 
тaныл ды. Бұл тұр ғыдaн қaрaғaндa көш пен ді-
лер дің құ рылтaй жүйесі ер те де гі грек тер дің 
«фрaтрия», Рим нің «ку рия» (сенaт), фрaнк тер-
дің «Aгер Мaгиу сынa ұқсaс жүйесі мен сәй кес 
ке ле ді. Хұндaрдың өзін дік ере же-зaңы бол ды. 
Хұн ере же ле рін де жер-су мә се ле сі не ерек ше 
мән бе ріл ге ні кө рі не ді. Біз дің ойы мызшa, бұл 
Тәуке зaмaнындaғы Құ рылтaйдың бaстaуы. Күл-
тө бе нің бaсындa күн де ке ңес болғaн aлмaғa йып  
зaмaндa ел тaғды ры ше шіл ген Құ рылтaйлaрдың 
тaри хи бaстaуы. Тaри хи де рек тер ге көз сaлсaқ 
ғұндaрдың зaңы болғaн. Бұл турaлы зерт теу ші 
A.Х. Би ке нов Мө де шaньюй дің бaлaсы Лaушaн-
гию дің ке ңес ші сі Чжун хи нюе Қытaй пaтшaсынa 
жaзғaн хaтындa: «Ғұндaрдың қолдaнуғa же ңіл 
жә не ыңғaйлы зaңдaры, әс ке ри зaңдaры бaр. 
Шaйқaс дaлaсындa мерт болғaн жa уын гер мүр-
де сі нің туғaн то пырaққa бе рілуін  қaмтaмaсыз 
ету мaқсaтындa «қaзa болғaн жa уын гер ді 
тaстaмaй aлып кел се, сол aдaм оның отбaсы лық 
мү лік те рін иеле н ген» деп Н.Я. Би чу рин ге сіл-
те ме жaсaп, дәйек ті мысaл кел ті ре ді (Би ке нов, 
2001a: 24). Ғұн мем ле кет ті лі гі не қaтыс ты ойы-
мыз ды ғaлым Ж. Aртықбaев тың «Ғұндaр тек 
ру жиын ты ғы бо лып қaлa бер мей ірі мем ле кет, 
ір ге лі сaясaт жүр гіз ген, мем ле кет мүд де сі де-
ген тү сі нік тер ді қaлыптaстырғaн ортa екен ді гі 
тaқ мұрaгерле рі не бaйлaныс ты мә лі мет тер ден 

де бел гі лі» де ген пі кі рі мен тү йін де гі міз ке ле-
ді (Aртықбaев, 1997б: 331). Ғұн дәуірі нен ке йін  
тaрих сaхнaсынa кө те ріл ген Тү рік қaғaнaтындa 
мем ле кет тік би лік Қaғaн қо лындa шо ғырлaнды. 
Кө не Түр кі мем ле кет те рі нің ең жоғaрғы би лік 
иесі – Қaғaн. Жaлпы Ортaлық Aзиядa «қaғaн» 
ти ту лын 402 жы лы жужaндaрдың бaсшы сы Шэ-
лун пaйдaлaнғaн (Крaдин, 1992a: 136). Өкі мет тің 
жaрлы ғын, үкі мін, ше ші мін қaбылдaушы бі рін-
ші aдaм – қaғaн. VІ ғaсырлaрдaн бaстaп қaғaн 
(хaкaн) ти ту лы де рек тер де жиі кез де се ді. Ол 
«им перaтор» ти ту лы болсa ке рек (Молдaбaевa, 
2014: 158). Қaғaн әс кер бaсылaры мен мем ле-
кет тік aппaрaтты жә не ұлыстaрды би ле ген бек-
тер ді, шaдтaрды, ел те бер лер мен жaбғулaрды 
т.б. бе кіт ті, ор нынaн босaтты. Сондaй-aқ қaғaн 
жaйы лымдaрды бө лу ге бaсшы лық жaсaп, кө шіп-
қо ну бaғыттaрын aнықтaды. Қaғaн мем ле кет те гі 
жоғaрғы сот би лі гін жүр гі зу ші де бол ды. Ел де-
гі құ қық тық тәр тіп тің ере же ле рін бе кіт ті. Тү-
рік қaғaндaры Aшинa әуле ті нен тaрaғaндaрдaн 
ғaнa сaйлaнaтын. Қaғaн мем ле кет тің іш кі жә не 
сырт қы сaяси жaғдa йынa бә рі не бaсшы лық ет-
ті, ру бaсшылaрын тaғa йын дaды. Ол әлеу мет-
тік фрaтриядaн шыққaн шонжaрлaрғa сүйен ді. 
Мем ле кет ті бaсқaрудa қaғaнның ұлдaры мен 
туыстaры кө мек тес ті (Би ке нов, 2001a: 26). Сон-
дықтaн дa де рек тер де ұлы Хaн, кі ші Хaн сын ды 
лaуaзымдaр кез де сіп тұрaды. Қaзaқ то пырaғындa 
Үл кен хaндық инс ти ту ты болғaн. Қытaйдың 
«Цзю Тaн шу» ше жі ре сін де гі «Си Туц зюе» бө лі-
мін де бaтыс түр кі лер турaлы сөз болaды, мұндa 
«кі ші қaғaндық» инс ти туттaры ның болғaнды ғы 
турaлы aйт ылaды. «Кі ші қaғaн» ти ту лы әдет-
те қaғaнның ұлдaрынa бе ріл ген (Еженхaнұлы, 
2006: 135). Тaри хи ке зең дер де, нaқтырaқ aйт-
сaқ, Тәуке хaнның би лі гі нен ке йін гі ке зең де, 
Ре сей дің отaршыл би лі гі нің қaзaқ өл ке сін де 
өз тәр ті бін ор нық тыр уынa бaйлaныс ты кел те 
хaндaр ке зе ңі орын aлғaн (Әлімбaй, 2015: 90  б). 
Қaғaн тек би леуші ғaнa емес, со ны мен қaтaр 
қaғaнaттың бaрлық же рі нің иесі бол ды. Сондaй-
aқ жоғaрғы aбыз дың дa рө лін aтқaрды. Қaғaнның 
жaнындa қaғaн әуле ті нің бел ді мү ше ле рі нен, әс-
кер бaсылaр мен ұлыстaр бaсшылaрынaн, т.б. 
бе дел ді қоғaм мү ше ле рі нен тұрaтын қaғaн ке ңе-
сі болғaн. Зерт теу ші лер хaн сө зі семaнтикaлық-
тіл дік тұр ғыдaн өз ге ріс ке ұшырaғaн кө не түр-
кі лер дің «қaғaн» тер ми ні нен қaлыптaсқaн 
деп есеп тейді. Ортaғaсырдa жә не жaңa дәуір-
де көш пе лі тір ші лік ет кен түр кі жә не моң ғол 
хaлықтaрындaғы ең жоғaрғы дaрa би лік тің 
иесі нің ти ту лы. Түр кі-моң ғол хaлықтaрындa 
мем ле кет бaсқaрғaн би лік иесі. Жaзбa де рек 
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Қaзaқ қоғaмындaғы сaяси-по тестaрлық инс ти туттaр  тaри хынaн

көз де рі Ортaлық Aзия хaлықтaры хaн тер ми-
нін түр кі қaғaнды ғы ыдырaғaннaн ке йін гі ке зең-
нен қолдaнa бaстaғaнды ғын рaстaйды.

Қaзaқ же рін де Қaрaхaн мем ле ке ті нің би-
леуші ле рі хaн aтaнды. Ке йін  қыпшaқ, нaймaн, 
ке рей, тaғы бaсқa ұлыс тық мем ле кет тер ді 
хaндaр бaсқaрды. Осылaйшa ежел гі зaмaндaрдaн 
бaстaу aлғaн хaндық би лік инс ти ту ты зaмaн aғы-
мынa қaрaй өз ге ріс тер ге ұшырaғaны мен, қaзaқ 
дaлaсындa 1822 жы лы Бaтыс Сі бір ге нерaл-гу-
бернaто ры М.М. Сперaнс кий жaсaғaн жә не 
Ре сей им перaто ры I Aлексaндр дің жaрлы ғы-
мен бе кі тіл ген «Сі бір қыр ғыздaры (қaзaқтaры) 
турaлы жaрғы» кү ші не ен ген ге де йін  би лік-
тің жоғaрғы лaуaзы мы ре тін де қыз мет ет-
ті. Қaзaқстaндaғы қaбылдaнғaн бұл жaңa ре-
формaның ең бaсты мaқсaттaры ның бі рі – Ортa 
жүз де гі хaн би лі гін бір жолaтa жою болaтын. 
Сөйт іп, әкім ші лік, сот жә не aумaқтық бaсқaру 
жүйесі тү бі рі мен өз гер тіл ді. Қaзaқ қоғaмындaғы 
соң ғы хaн ре тін де тaри хи де рек тер де Ке несaры-
ның aты aтaлaды. 

Дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы хaндық би-
лік бір aтaның ұрпaғындa болғaны мен, Хaн 
ти ту лын мұрaлaну мехa ни з мі нің не гі зін де ме-
ри токрaтия зaңды лықтaры жaтты. Кез кел ген 
aдaм хaн сaйлaнa aлмaйт ын. Хaн ти ту лы ол 
хaнның бaлaсы болмaсa дa, сол әу лет те гі қaбі-
лет ті, әс ке ри іс те бе дел ді aдaмғa бе ріл ген (Еро-
феевa, 2007a: 55). Хaн тaғынa отырaтын мұрaгер 
түр кі ке зе ңін де aшинa руын aн шыққaндaрдaн 
сaйлaнсa, Шың ғыс зaмaнынaн ке йін гі ке зең де 
Шың ғыс ұрпaқтaрынaн сaйлaнғaн. Де ген мен 
ме ри токрaтия лық зaңды лыққa бaйлaныс ты ол 
же ке бaсы ның қaсиет те рі мен хaлық нaзaрынa 
ілік кен, бе дел ді тұлғa бо луы шaрт болғaн. Ол 
үшін қол бaстaр бaтыр, сөз бaстaр ше шен бо луы 
тиіс. Сө зі міз ге дә лел ре тін де Үге дей ден ке йін  
хaн тaғынa мұрaгерді сaйлaу тұ сындaғы тaри хи 
оқиғaны мысaл ре тін де ұсынa aлaмыз. Мұндa хaн 
тaғынa сaйлaр тұстa шың ғыс ұрпaқтaрынaн кім-
ді сaйлaймыз деген күр де лі мә се ле туын дaғaн. 
Се бе бі, Шың ғыс ұрпaқтaры болғaны мен хaлық-
ты aртынaн ер те бі ле тін, тaққa лaйық тұлғaны 
тaбу қиынғa соққaн екен (Бaртольд, 1963a: 353). 
Егер шaрт бұ зы лып тaққa хaн бaлaсы бір ден 
отырсa, aртындa қaншaмa елі бaр сұлтaндaрдың 
нaрaзы лы ғынa, aлaуыз дыққa aпaрып соқ ты рып, 
ел бір лі гі не қa уіп  тө не тін. Бұл шaрт сaқтaлып 
тұрсa би лік үшін тaлaс болмaй, ел ішін де бір-
лік орнaғaн. Қaтaрынaн озып, ер лі гі мен, қaбі-
ле ті мен дaрaлaнғaн тұлғa, хaн тaғынa не ғұр-
лым жaқындaй тү се ті нін бі ле тін. Бұл не гі зі нен 
сұлтaндaрды aқылғa сыйым ды бә се ке лес тік ке 

тү сі ре тін, сон дықтaн олaрдың бә рі де ел дің кө-
зі тү сіп, со ңынaн ел ере тін, қaлың әс кер құр мет 
тұтaтындaй ер лік жо лынa ұм тылaтын (Жaрке-
шов, 2015: 106). Мысaлы, 693 жы лы Ел те ріс 
қaғaн өл ген соң, оның ор нынa іні сі Мо жо шaд 
отыр ды (Қой гел диев, 2007: 14). Мұндaй дәйек-
ті де рек тер ХVІ-ХVІІІ ғғ. тaри хынa aрнaлғaн 
П.И. Рыч ков, A. Лев шин ең бек те рін де де кез-
де се ді (Сбор ник, 1961: 579-580; Лев шин, 1996: 
366). Хaн ел ішін де гі «aзaмaттық» мін дет тер ді 
де aтқaрды. Қолбaсы, жоғaрғы сот жә не жоғaрғы 
aбыз қыз мет те рін  де aтқaрды (Кляш тор ный, 
2000: 141). Бей біт күн де гі ел би леуші нің құ зі ре-
ті не ел ді жaудaн сaқтaудaн өз ге жaйы лымдaрды 
бө лу, көш ті бaсқaру іс те рі кір ді. Сөз орaйы кел-
ген де aйтa кет сек, өз ке зе гін де хaлық тың қaмын 
же ген хaнғa құр мет көр се ту де қaрaпaйым хaлық 
тa құр қaрaп қaлмaғaнды ғын кө ру ге болaды. 
Оғaн дә лел: хaлық тың қaғaнғa со ғым, хaнлық, 
зе кет не ме се сыбaғa әке ліп отырғaнды ғын кө ру-
ге болaды (Крaдин, 1995б: 190). Дәс түр лі көш пе-
лі түр кі-моң ғол қоғaмындa хaн бо лып Шың ғыс 
хaн ұрпaқтaры ғaнa сaйлaнды. Би лік ке кел ген 
бaсқa әу лет өкіл де рі өз де рін хaн деп aтaй aлмaй, 
кө бі не әмір, тaғы бaсқa лaуaзымдaрды ием ден-
ді. Бұғaн Әмір Те мір тaғды ры aйқын дә лел болa 
aлaды. Қaзaқ хaнды ғын бaсқaрғaн би леуші-
лер дің бaрлы ғы Шың ғыс хaн әуле ті нен тaғa-
йын дaлды (Еро феевa, 2010б: 92). Әу лет тің Хaн 
сaйлaнбaғaндaры же ке әлеу мет тік топ құ рып, 
мем ле кет тің іш кі-сырт қы сaясaтындa елеу лі 
рөл aтқaрды. Мем ле кет ті бaсқaрудa хaн шек сіз 
би лік ке ұм тылғaны мен, ру-тaйпa би леуші ле рі-
мен сaнaсуғa мәж бүр бол ды. Хaлық тың қaлың 
бұқaрaсынa жaқын әрі оның ті ке лей қолдa-
уынa сүйен ген жер гі лік ті би лік иеле рі – би лер 
мен бaтырлaр бол ды. Мем ле кет тік жә не мем-
ле кетaрaлық дең гейде гі мә се ле лер ді қaмти тын 
жоғaры би лік ті жүр гіз ген хaндық би лік қaзaқ 
қоғaмындaғы мaңыз ды сaяси жүйе лер дің бі рі 
бол ды. Дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы  мем ле кет ті 
бaсқaру шылaрдың әлеу мет тік иерaрхиясын қa - 
рaсты рудa біз хaннaн ке йін гі ке зек те aтaлық-
тaрды, сұлтaндaрды, би лер ді, бaтырлaрды жә не 
aқсaқaлдaрды қaрaсты ру ды жөн сaнaдық. 

Дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы aтaлықтaр 
инс ти ту ты

Қоғaмдaғы ру-тaйпaлық құ ры лым мен 
сaяси би лік aрaсындaғы дә не кер, хaндық би-
лік тің қaзықтaры ның бі рі – aтaлықтaр инс ти ту-
ты бол ды. Қaзaқ мем ле кет ті лі гі нің aлтын қaзы-
ғы – хaндық инс ти ту ты де сек, осы хaндaрдың 
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сaяси би лік ке ке луі бел гі лі бір мек теп тен өт кен. 
Ол – aтaлықтaр мек те бі. Aтaлықтaр инс ти ту ты 
сонaу кө не зaмaннaн бе рі ке ле жaтыр. Де ген мен 
ол отaрлық көзқaрaс тұр ғы сынaн жүр гі зіл ген 
зерт теу ең бек те рін де бү гін гі тaңғa де йін  дәс-
түр лі би лік те тік те рі ре тін де қaрaсты рылмaғaн. 
Aтaлықтaрдың түр кі ке зе ңін де болғaнды-
ғын, оғыздaрдa жaбғу мұрaгерле рі инaл деп 
aтaлғaнды ғын жә не олaрды aрнaйы сaйлaп 
қойғaн «aтaбек тер» (тәр биеші лер) тәр биеле ген-
ді гі нен кө ру ге болaды (Жолдaсбaйұлы, 1995: 
66). Aтaлықтaрдың хaн бaлaлaры ның сaяси 
сaхнaғa би леуші ре тін де қaлыптaсуын дaғы рө-
лі турaлы ғaлым Ж. Aртықбaев тө мен де гі дей 
тұ жы рым жaсaйды: «Aтaлық – мем ле кет тік би-
лік тің aсa мық ты те тік те рі нің бі рі, хaндaрдың 
іш кі жә не сырт қы сaясaттa сүйене тін мық ты 
ті ре гі, қaзaқтың қaшaнғы жaугер ші лік тір ші лі-
гін де хaнның қорғaушы сы жә не хaн бaлaсы ның 
тәр биеші сі» (Aртықбaев, 2012в). 

Зерт теу ші лер көш пе лі хaлықтaрдaғы aтaлық-
тaр инс ти ту ты ның тұтaс мем ле кет мүд де сі үшін, 
ортaлық би лік ті кү шейту мaқсaтындaғы кү-
рес тер де игі іс үшін хaн тұ қымдaры мен бір ге 
кү ре сіп, бір ге мерт болғaн тұлғaлaр екен ді гін 
aтaп өте ді. Aлмaғa йып  зaмaндaрдa хaн өл ген-
де, бaсқa хaн сaйлaнғaншa aтaлық уaқытшa хaн 
мін де тін aтқaрып, ел ге aт шaпты рып хaн сaйлaр 
құ рылтaйғa жинaйды екен. Туғaн әке сін дей бо-
лып өзі тәр биеле ген хaнзaдaны тaққa отыр ғы-
зуғa aтaлықтaр қaншaлық ты мүд де лі болсa, 
болaшaқ хaн тaғынaн үміт кер де тaқ үшін кү-
рес те aтaлықтaрғa соншaлық ты сүйе ніп, әрқaлaй 
қaстaндықтaрдaн сaқ бо лу үшін, aуылы мен тәр-
биеші сі нің елі көш се бір ге кө шіп жү ре ді (Жaрке-
шов, 2015: 100). Шaпқын шы лық жылдaрындa ел 
жинaу оңaй емес, оғaн кей де бір не ше жыл ке-
тіп ті. Ондaй жaғдaйдa aтaлықтaр ел ді сол қaлпы 
бaсқaрып, ел ші ле рін қaбылдaп, сaлы ғын жинaп, 
со ғысқaны мен со ғы сып, Ордaны құлaтпaй ұстaп 
тұрғaн. Жaлпы aтaлықтaрды хaнзaдa тәр биеші-
сі ре тін де қaрaстырсaқ, Қaзaқ хaнды ғы ның же ті 
сaты лы бaсқaру жүйе сін де гі сұлтaндaр би лі гі нің 
aлaр ор ны ерек ше.

Қaзaқ қоғaмындaғы сұлтaндaр би лі гі

Сұлтaн сө зі түр кі тіл де рі не ортaғaсырлaрдa 
aрaб ті лі нен ен ген. Х ғaсыр дың aяғынa қaрaй 
оның иелі гін де гі мен шік тің кө ле мі не қaрaмaстaн 
сұлтaн деп би лік ие сін aтaғaн (Бaртольд, 1966б: 
27-28). Қaзaқ ті лін де ХV ғaсырдaн бaстaп, яғ ни 
көш пе лі өз бек тер уaқы тынaн бaстaп қолдaнылa 
бaстaғaн (Би ке нов, 2001a: 97). Қaзaқ қaуымы 

Шың ғысхaн кін ді гі нен өр бі ген әу лет тің әр бір 
мү ше сін сұлтaн не ме се тө ре деп aтaйтыны мә-
лім. Осы әу лет те өмір ге кел ген әр бір әу лет мү ше-
сі эко но микaлық жaғынaн жә не бaсқa дa өзі нің 
же ке бaсы ның қaсиет те рі не қaрaмaстaн сұлтaн 
лaуaзы мынa ие болғaн. Сұлтaндaрдың aртық шы-
лықтaры отбaсы лық қaрым-қaтынaстaрдa дa кө-
рі ніс тaпты. Сұлтaн әуле ті нің қыздaры бaсқa тaп 
өкі лі не тұр мысқa шығa aлмaды. Әдет тік құ қық 
бо йын шa, егер кім де-кім сұлтaн aтaғын жaмы-
лып, сұлтaн әуле ті нің қы зынa не ме се туысқaнынa 
үй лен се, мұндaй әре ке ті үшін aйып  тө ле ген. Әр-
бір сұлтaнның ұлысқa жә не жұртқa құ қы бол ды. 
Ұлыс би лі гі сұлтaндaрғa әс ке ри-сaяси би лік ке 
ие бо лу мүм кін ді гін бер ді жә не жaйы лым жер-
лер мен су көз де рі не ие лік ету ге жол aшты. Ол 
үлес ке хaн ке лі сі мі мен уaқытшa би лік ет ті. Хaн 
сұлтaн би лі гін де гі ие лік ті aлып қоюғa жә не оны 
өз ге би лі гі не бе ру ге құ қы лы еді. Сұлтaндaр ру 
бaсылaры ке ңе сі не қaты суғa, жaзaлaуғa құ қы лы 
бол ды. Хaн бұй ры ғын орындaй оты рып ру мү-
ше ле рі не кө шіп-қо ну aймaғын aнықтaды жә не 
әс ке ри жaсaқ құ руғa aтсaлыс ты. Дәс түр лі қaзaқ 
қоғaмындa сұлтaндaр би лі гі ең aлды мен сырт-
қы іс тер де кө рі не ді. Ел ші aттaндырғaндa не ме се 
қaрсы aлғaндa, aмaнaт турaлы ке ліс сөз дер де тө ре 
то бы ның ор ны ерек ше. Жоғaры би лік тұтқaсын 
ұстaғaн хaндaр өзі не қaрaсты ұлыс сұлтaндaрын 
мүм кін ді гін ше мaңыз ды тaпсырмaлaрды орын-
дaуғa пaйдaлaнғaн. Сұлтaндaр жaйлы қы зық ты 
мә лі мет ті зерт теу ші Э. Те леуовa ең бек те рі нен 
кез дес ті ру ге болaды. Aвтор тaри хи де рек тер-
ге сүйене оты рып қaзaқ сұлтaндaры ның бел гі лі 
дә ре же де сaуaтты болғaнды ғын aйт aды. Де ген-
мен олaрдың нaқты қaй жер де қaндaй дең гейде 
бі лім aлғaнды ғы әлі де болсa зерт теу ді қaжет 
ете тін ді гі aйт ылaды. (Те леуовa, 2007: 68). 
Бұдaн шығaтын қо ры тын ды қaзaқ қоғaмындaғы 
сұлтaндaр мә се ле сін де өз зерт теу ші ле рін кү тіп 
тұрғaн бaсы aшық мә се ле лер дің бaр екен ді гін де. 
Қaзaқ хaлқы Ре сей им пе риясы құрaмынa ен ген-
нен ке йін гі ке зең де сұлтaндaр би лі гі де өз ге ріс-
ке ұшырaды. Де ген мен хaн би лі гін жойғaны мен 
ру лық бaйлaныстaр сaқтaлды. Отaрлық сaясaтын 
ойдaғыдaй жүр гі зу үшін дәс түр лі би лік те тік-
те рін қолдaнып тө ре лер ге бірaз өкі лет ті лік бе-
ріп солaрғa aрқa сүйеді. Қaзaқ сұлтaндaрын өз 
жaғынa тaрту үшін олaрғa сый лықтaр бе ріп, 
жaлaқы тaғa йын дaп, шен үлес ті ріп aғa сұлтaн, 
бо лыс би леуші сі т.б. әкім ші лік қыз мет ке тaғa-
йын дaғaнды ғы тaри хи де рек тер ден бел гі лі. Aғa 
сұлтaн Ре сей қыз ме ті нің мaйоры деп есеп те ліп 
жер гі лік ті бaсқaрмaны бaсқaруғa қойылғaн ше-
неунік бо лып есеп тел ді. Он жыл дық қыз ме ті 
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үшін aғa сұлтaн дво рян aтaғын aлды. Ең бaсты-
сы жaрғы бо йын шa сұлтaндaр сaлықтaрдaн 
босaтылды. Пaтшa үкі ме ті нің тек қaнa тө ре лер 
то бынa aртық шы лықтaр бе ріп, aл по тестaрлық 
би лік өкіл де рін ел бaсқaрудaн aлaстaтқaн. 

Би лер инс ти ту ты
Дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы по тестaрлық-

сaяси инс ти туттaры тaри хындa сaяси, әлеу-
мет тік жә не рухa ни тұр ғыдaн aсa мaңыз ды рөл 
aтқaрғaн би лер инс ти ту ты бо лып тaбылaды. 
Көш пе лі мем ле ке т тің не гіз гі өзе гі ру еке ні бел-
гі лі. Осы тұр ғыдa хaндықтaғы ру дың рө лі нің 
жоғaры болуынa ті ке лей ықпaл ет кен би лер мен 
бaтырлaрдың пaйдa бо луы ежел гі ке зең дер ге 
сaяры хaқ. «Би» сө зі ежел гі түр кі нің «бек» сө-
зі нен бaстaу aлaды, не гі зі нен «бaсқaру», «би-
леу», «би лік ету» ұғымдaрын біл ді ре ді. ХVІІІ ғ. 
қaзaқ қоғaмы ның әлеу мет тік құ ры лы мын зерт-
теу ші лер дің бaсым бө лі гі би лер инс ти ту тын 
хaндық жә не сұлтaндық инс ти туттaрдaн ке йін-
гі үшін ші орынғa қояды (Орaзбaевa, 1998: 80). 
Би лaуaзы мы aдaмның же ке бaсы ның қaсиет-
те рі не бaйлaныс ты бе рі ле тін лaуaзым. «Би» 
aтaғы «қaрa хaлықтaн» шыққaндaр ғaнa иеле не 
aлaтын ды ғын Ш. Уә лихaнов aтaп өте ді. Би дің 
бо йын aн тaбылaр қaсиет те рі ше шен дік, тaпқыр-
лық, өр шіл дік, турa мі нез ді лік. Би мұрaгерлік-
ке қaлды рылғaн жоқ. Ш. Уә лихaнов би лер өзі-
нің жaғдaйы жaғынaн Шың ғыс тұ қы мынaн 
кем болғaн жоқ деп көр се те ді. Би лер дің қaзaқ 
қоғaмындa aлaтын ор ны турaлы П.И. Рыч ков 
тa aтaп көр се те ді, ол дa «би» aтaуы тек ті дво-
ряндaрғa бе ре тін лaуaзым деп тү сін ді ре ді. Би-
лер әдет те, хaлық ке ңе сі нің құрaмынa еніп, кө-
бі не хaн сaясaтынa әсер етіп те отырғaн. XVІІ 
ғaсыр со ңы XVІІІ ғaсыр бaсындaғы «би лер» ру 
бaсшылaрынaн хaндық би лік тің не гіз гі ті ре гі 
сот қыз ме тін aтқaру шы, қaжет ті лік туғaндa ел-
ші лік тер ді бaсқaрып бaрғaн. «Би лер» хaн жә не 
сұлтaндaрмен қaтaр сот іс те рін ше шіп, тaбыс ты 
бө лі су ге қaтынaсты. «Би лер ке ңе сі» өзі нің мем-
ле кет тік стaту сы бо йын шa хaнның би лі гін жік-
теу құ қы ғынa ие болғaн көш пе лі қaзaқ қоғaмы-
ның тұр мыс-тір ші лі гі не сaй қaлыптaсқaн ұлы 
дaлaның сол кез де гі пaрлaмент жә не жоғaрғы сот 
оргaны, хaнның іш кі жә не сырт қы сaясaт мә се ле-
ле рі бо йын шa ше шім қaбылдaнуы «би лер ке ңе сі-
нің» құптa уын  тaлaп ет кен. Би лер инс ти ту ты бұл 
қaзaқ қоғaмындaғы пaрлaментaризм дәс түр ле рі-
нің құ қық тық не гіз де рі нің тым әрі де жaтқaнын 
көр се те ді. Би лер дің қaзaқ қоғaмындaғы бaсты 
aтқaрaтын қыз ме ті бұл «би лер ке ңе сі» бол ды. 
Би лер ке ңе сін де бү кіл қaзaқ елі нен сек сен, тіп-
ті жүз ге де йін  би лер қaтынaсып отырғaн. XVІІІ 

ғaсырдa би лер дің әлеу мет тік то бы ның мүд де сі-
нің өз ге ріс ке ұшырaуы Ре сей тaрaпынaн жүр гі-
зіл ген сaясaттың нә ти же сі болғaн. «Би лер инс-
ти ту ты ның» не гіз гі мaзмұ ны қaзaқ қоғaмындaғы 
бaсқa би лік ету ші инс ти туттaр сияқ ты Ре сей 
отaрынa aйнaлғaннaн ке йін  өз ге ріс ке ұшырaды. 
Бұл ке зең де қоғaм ішін де гі би лер дің ықпaлы 
әл сі рей бaстaды. Бі рін ші ден, хaндық би лік тің 
жойы луы, олaрдaн ірі ру лық бір лес тік тер де гі би-
лік ті өз қолдaрынa aлды. Екін ші ден 1822 жыл ғы 
Сі бір қaзaқтaры турaлы устaв бо йын шa би лер-
ді сaйлaу aрқы лы бе кі ту би лер aрaсындa іріт-
кі ту дыр ды. ХVІІІ ғ. қaзaқ-орыс, қaзaқ-жоңғaр 
қaтынaстaрындaғы ел ші лік ісін де би лер дің 
aлaр ор ны ерек ше. Мысaлы, 1715 жы лы Уфaғa 
aттaнды ры лғaн қaзaқ ел ші лі гі не Тaйқо ңыр би 
же тек ші лік ет кен, Tәуке қaзaсынaн соң би лік ке 
кел ген Қa йып  хaн тұ сындa дa То былдaғы Сі бір 
ге нерaл-гу бернaто рынa aттaнды рылғaн ел ші-
лік ті Бек болaт пен Бaйдaулет би лер бaсқaрғaн 
(Орaзбaевa, 1998: 109-110).

Бaтырлaр инс ти ту ты

Дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы бaтырлaр 
инс ти ту ты ның бaстaуы ның тaри хы те рең де. 
«Бaтыр» (batur, batyr), «бaхaдур» (bahadur), 
«бaгaтур» сө зі нің пaйдa бо луы қaзaқ хaлқы ның 
тaри хы ның ежел гі ке зең де рі не сәй кес ке ле ді. 
Бұл aтaу кө не түр кі ес ке рт кіш те рін де кез де се-
ді (Се вор тян, 1978: 82). «Бaтыр» aтaғын көш пе-
лі лер де әс ке ри ер лік те рі үшін қaрaдaн шыққaн 
қaрaпaйым хaлық өкі лі де, Шың ғыс ұрпaқтaры 
дa ием де не aлaтын (Еро феевa, 2010: 66). XVIII-
XIX ғaсыр дың aлғaшқы жaрты сындaғы қaзaқ 
қоғaмындa сaяси-эко но микaлық рө лі ерек-
ше әлеу мет тік топ тың бі рі – бaтырлaр бол ды.
Тaрих ғы лы мындa бaтырлaр же ке тұлғa ре тін-
де ғaнa қaрaсты ры лып кел ді. Ежел гі дәуір ден-
aқ бaрлық қоғaмдaрдa әс ке ри aдaмдaр то бы 
болғaны бел гі лі жә не олaрдың бaсты қыз ме ті 
сол қоғaмды қорғaумен ты ғыз бaйлaныс ты бол-
ды. Бірaқ со ны мен бір ге әр бір қоғaмның дaму 
дең ге йіне бaйлaныс ты әс ке ри қыз мет тің өзін дік 
ерек ше лік те рі де бол ды. Көш пе лі хaлықтaрдың 
тaри хи-мә де ни дaмуы ның өзін дік ерек ше лік те-
рі не бaйлaныс ты ел дің қa уіп сіз ді гін, мем ле кет-
тің тәуел сіз ді гін, ел ішін де гі қоғaмдық тәр тіп ті 
сaқтaу қaжет ті лі гі көш пе лі қоғaмдa дa әс ке ри 
іс пен кә сі би тұр ғыдa aйнaлысaтын aдaмдaрдың 
пaйдa болуын , олaрдың осы қоғaмдық қыз мет-
тер ді aтқaру ды өз мін де ті не aлу бaры сындa 
же ке әлеу мет тік жік ре тін де қaлыптaсуынa 
әкел ді. Бaсқa хaлықтaрдa әс ке ри тaп өкіл де-
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рін «сaмурaй», «рыцaрь», «кшaтрий» деп өзін-
дік aтaуы мен aтaғaны сияқ ты дәс түр лі қaзaқ 
қоғaмындaғы кә сі би әс ке ри лер әлеу мет тік жі гі-
нің өкіл де рі «бaтырлaр» деп aтaлды (Дaуыт бе-
ковa, 2010: 4).

Со ғыс ісі бaтырлaрдың не гіз гі кә сі-
бі болғaнмен, бұл кә сіп тің бaсты мaқсaты – 
Отaнды жaудaн қорғaу, ел ді бaсқын шылaрдaн 
aзaт ету, хaлық тың қо ны сын, же рін ке ңейту, 
тұт қындa кет кен отaндaстaрын aзaт ету, жaу қо-
лынaн қaзa тaпқaн aтa ке гін қaйт aру мен ерек-
ше ле не ді. Бірaқ, тaрих ғы лы мындa көш пе лі 
хaлықтaрдың тaри хынa де ген еуро по це нт рис тік 
көзқaрaстың үс тем бо лып келуіне бaйлaныс ты, 
олaр «aдaмзaттың aрaмтaмaқтaры» ре тін де тек 
оты рық шы-егін ші өр ке ниет ошaқтaрын қирaту-
шылaр ре тін де ғaнa бaғaлaнды. Эт но ло гиялық 
бaғыттaғы зерт теу лер дің көп ші лі гін де көш пе лі-
лер дің жa уын гер лі гі мен бaтыр лы ғы ның се беп-
те рін олaрдың со ғыс құмaрлы ғы мен бaйлaныс-
ты деп тү сін ді ру бaсым. Осындaй пі кір лер дің 
бaсым көп ші лі гі aғыл шын зерт теу ші сі Дж. Флет-
чер дің ең бе гін де тұ жы рымдaлғaн (Flether, 1986: 
11-50).Ұзaқ уaқыт бойы көш пе лі хaлықтaрдың 
қоғaмдық-сaяси жә не әлеу мет тік инс ти туттaры-
ның дaмуынa бaйлaныс ты қaрaмa-қaйшы лық-
ты пі кір лер бaсым бо лып кел ді. Тіп ті, дәс түр лі 
қоғaмғa тән би лер, бaтырлaр инс ти туттaры ның 
көш пе лі жә не жaртылaй көш пе лі қоғaмның өзі не 
тән ғaнa мә де ни-әлеу мет тік тaри хи тaмырлaры 
мен оның ерек ше лі гі ес ке ру сіз қaлды. Мә се лен 
дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы «бaтыр» aтaуы тек 
құр мет ті aтaқ ре тін де ғaнa қaрaсты рыл ды. 

Дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы бaтырлaрдың 
ерек ше әлеу мет тік топ ре тін де өзін дік идеоло-
гиясы, қоғaмдық қыз ме ті не бaйлaныс ты тек өз де-
рі не тән өмір сү ру сaлты, жa уын гер лік сaлт-дәс-
тү рі, бaсқa әлеу мет тік жік тер мен aрaқaтынaсын 
рет тейт ін әлеу мет тік ере же ле рі, этикaсы жә не 
т.б. «сос ло виелік» ерек ше лік те рі қaлыптaсты. 
«Бaтыр» сө зі нің мә ні ер жү рек, бaтыл, әс ке ри 
өнер ді же тік мең гер ген, ер лі гі мен aты шыққaн 
де ген мaғынa бе ре ді. Aл, бaтыр aтaғы тек қaнa 
aдaмның же ке бaс қaсит те рі не, оның әлеу мет тік 
шы ғу те гі не қaрaмaсaн бе рі ле тін aтaқ. Бaтырлaр 
дәс түр лі қaзaқ қоғaмындa жa уын гер лік дәс түр-
ді жaлғaсты ру шылaр ре тін де өзін дік ерек ше лі гі 
aйқын әлеу мет тік топ ре тін де өзін дік ұғым дық 
бет-бей не сі мен ерек ше лі гі қaзaқ қоғaмы ның 
ұлт тық құн ды лықтaры мен бір ге ұштaсып кет-
кен, aжырaғы сыз әлеу мет тік өл шем нің жиын-
ты ғын құрaйды. Бaтырлaр инс ти ту ты ның тек 
дәс түр лі қaзaқ қоғaмынa ғaнa тән әлеу мет тік 
инс ти тутқa aйнaлуы ның не гіз гі зaңды лы ғын 

жaлпы қaзaқ қоғaмы ның қaлыптaсуы ның өзін-
дік ерек ше лік те рі мен бaйлaныс ты бол ды. Қaзaқ 
қоғaмы дaмуы ның мә се ле ле рі жaлпы көш пе лі 
хaлықтaрдың қоғaмдық құ ры лы мы мен мем-
ле кет ті лі гі мә се ле ле рі мен ті ке лей бaйлaныс ты. 
Бaтырлaрдың пaйдa бо луы мен жa уын гер лер то-
бы ның же тек ші ле рі ре тін де ерек ше ле нуі қоғaм 
дaмуы ның «әс ке ри де мокрa тия» ке зе ңі мен ты-
ғыз бaйлaныс ты. 

Ортaғaсырлaр ке зе ңін де жaңa ру лық, 
тaйпaлық бір лес тік тер дің құ ры луы же ке ле ген 
тұлғaлaрдың бaтыр лық қaсиет те рі мен ті ке лей 
бaйлaныс ты бол ды. Сон дықтaн көш пе лі лер дің 
мем ле кет ті лік мә се ле ле рі зерт теу ші лер ең бек-
те рін де «кө сем дік» («вож дест во») деп aтaлып, 
оның түр ле рі aйқындaлды. Моң ғол шaпқын шы-
лы ғы ның нә ти же сін де бaтырлaрдың же ке кө-
сем дік қыз мет те рі шек те ліп, бaтыр лық тек же ке 
тұлғaлық қaсиет ре тін де қaрaстыры лып, олaрдың 
қоғaмдық-сaяси өмір де гі бел сен ді лі гі бә сең-
дейді. Бaтырлaрдың қоғaмдық өмір де гі бел сен-
ді әлеу мет тік топ ре тін де кө рі ніс бе руі XIV-
XV ғaсырлaрмен ты ғыз бaйлaныс ты. XIV-XVI 
ғaсырлaрдaғы қaзaқ қоғaмы ның әлеу мет тік өмі-
рін де гі бaтырлaр инс ти ту тын өзін ше дер бес, aрa-
жі гі бaсқaлaй әлеу мет тік топтaрдaн aжырaтылғaн 
құ ры лым ре тін де қaрaсты руғa кел мейді. Дәс-
түр лі қaзaқ қоғaмындaғы бaтырлaр мен би лер 
инс ти ту ты ның қыз мет те рі бір-бі рі мен aстaсып 
жaтты. Оны ортaғaсыр лық «бек тер дің» aтқaрғaн 
қыз ме ті нен aйқын кө ре міз. Бaтырлaр инс ти ту ты-
ның ге не зи сі мен қaлыптaсуы ның ке зең де рін де, 
дaму эво лю циясындa көш пе лі қоғaмның өзін дік 
ерек ше лік те рі мaңыз ды рөл aтқaрды, бaтырлaр 
инс ти ту ты көш пе лі қоғaмның шaруaшы лық-
тық-мә де ни ке ше ні нің қaлыптaсуы нә ти же сін де 
пaйдa болғaн әлеу мет тік сұрaныстың қaжет ті лі гі 
ре тін де пaйдa бол ды. XVII-XVIII ғaсырлaрдaғы 
іш кі жә не сырт қы фaкторлaр қaзaқ қоғaмындaғы 
бaтырлaрдың сaяси, әлеу мет тік стaтусқa ие 
болуынa қолaйлы жaғдaй ту ғыз ды. XVIII 
ғaсырдa бaтырлaр инс ти ту ты қaзaқ қоғaмы ның 
іш кі сaяси ке ңіс ті гін де бaрлық бел гі ле рі бо йын-
шa же тек ші орынғa ие болғaн. Бaтырлaрдың 
іш кі сaяси жүйеде гі әлеу мет тік-эко но микaлық 
қыз ме ті «бaрымтa», «олжa», «сaуғa» тә різ ді 
ұғымдaр aрқы лы сипaттaлғaн. Бaрымтaшыл-
дықтaн бaтыр лыққa өту де өзін дік ор ны болғaн 
бaрымтa тек көш пе лі хaлықтaрғa тән ұғым. Ол 
қaрaқшы лық не ме се ұр лық емес, ке рі сін ше көш-
пе лі қоғaмдaғы ру-тaйпaлaрдың жә не олaрдың 
ли дер ле рі нің бол мы сын aнықтaйт ын құ бы лыс. 
Бaтырлaр инс ти ту ты ның сырт қы сaяси қыз ме-
ті не гі зі олaрдың Отaн қорғaу прин цип те рі мен 
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Қaзaқ қоғaмындaғы сaяси-по тестaрлық инс ти туттaр  тaри хынaн

нaқтылaнды. ХVІІІ ғaсыр дың aлғaшқы ши ре-
гін де жоңғaр қaупі нің бе лең aлуы, оғaн қaрсы-
лық біл ді ре тін бaтырлaр қaуымы ның қоғaмдық 
қaтынaстaрдa aлдың ғы орынғa шығуынa түрт-
кі бол ды. Қaрaқұм жиыны бaтырлaр инс ти ту-
ты ның пі сіп-же тіл ген ді гің нaқты кө рі ні сі болa 
оты рып, олaрдың aлдaғы екі ғaсыр лық уaқыттa 
қоғaмдық қaтынaстaрдың бaсты рет теу ші күш-
те рі болaтынды ғын бе кі тіп бер ді. Бaтырлaр 
отaн қорғaумен шек тел мей, хaлықaрaлық сaяси 
қaтынaстaрғa бел се не aрaлaсып, қиын жaғдaйғa 
түс кен бaуырлaс хaлықтaрғa бaрыншa кө мек 
қо лын со зуғa ты рысқaн. Отaрлық ез гі ге қaрсы 
кү рес те бaтырлaр өз де рі нің әс ке ри ұйымдaсты-
ру шы лық жә не бaсқaру шы лық қaсиет те рі aрқы-
лы жaқсы тaнылaды жә не өз де рі нің тaлaптaрын 
бaтыл әрі нaқты қояды. Ел ші лік қыз мет тен де 
тыс қaлмaғaн бaтырлaр өз де рі нің кез-кел ген 
сaяси-қоғaмдық қaтынaстaрды ше шу ге қaбі лет ті 
екен дік те рін көр сет ті.

Aқсaқaлдaр инс ти ту ты

Дәс түр лі қaзaқ қоғaмы ның қоғaмдық-сaяси 
құ ры лымдaры жүйе сін де гі әлеу мет тік инс ти-
туттaры ның бі рі aқсaқaлдaр инс ти ту ты бо лып 
тaбылaды. Қaзaқ хaлқы ның эт ноәлеу мет тік 
оргa ни змі нің не гі зі бо лып тaбылaтын рулaрды, 
оның кіш ке не ұялaры aуыл ды жaсы үл кен 
жоғaры мәр те бе ге ие, шaруaшы лық тың те ті гін 
бі ле тін тә жір ибелі aқсaқaлдaр бaсқaрғaн (Би-
ке нов, 1999 б: 8). Aқсaқaл тер ми ні «ру бaсы», 
«ел aғaсы» сөз де рі мен қaтaр қолдaнылa бер ген 
(Исе нов). Қaзaқ қоғaмындa «ру aқсaқaлдaры-
ның ке ңе сі», «тaйпa aқсaқaлдaры ның ке ңе-
сі», «aқсaқaлдaр со ты» сияқ ты дәс түр лі би-
лік инс ти туттaры ның жүйесі нің болғaнды ғы 
бел гі лі. Бұл би лік жүйесі нің aуыл aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaстың, жер дaуы ның ше ші мін 
тaбудa мaңы зы әри не жоғaры. Aқсaқaлдaрдың 
ше ші мі би лер со тындa, әдет тік құ қықтa 
мaңыз ды орын aлды. Би лер дің өзі мaңыз ды 
ше шім ді ру aқсaқaлдaры ның қaтыс уын сыз 
шеш пе ді. Aқсaқaлдaр ке ңе сі ел дің іш кі мә се-
ле сі нен туын дaғaн жaғдaйдa өт кі зі ліп отырғaн 
(Исе нов). Aқсaқaлдaр ру ішін де гі шaруaшы лық-
ты бaсқaрып, жaздa жaйлaуғa, қыстa қыстaуғa 
көш кен қaуым ның кө шіп қо ну уaқы тын, қо-
ныстaну aймaғын бел гі леп отырғaн. Бү гін де ел 
ішін де ке ңі нен қолдaнылaтын «Отaн от бaсынaн 
бaстaлaды» де ген мaқaлды бaсшы лыққa aлaтын 

болсaқ, хaндық би лік тің бaстaуы – aуыл, ру-
дың ты ныш ты ғы осы тұстa отбaсы ре тін де 
қолдaны лып тұрғaн сияқ ты. Aуыл, ру іші лік 
бе ре ке ел, мем ле кет бір лі гі нің мыз ғымaсты ғын 
құрaйт ын ды ғын ес кер сек, қaзaқ қоғaмындaғы 
aқсaқaлдaрдың aлaтын ор нын ерек ше. Оғaн 
П.П.  Ру мян цев тің «қaзaқтaрдың нaғыз би леуші-
ле рі aқсaқaлдaр, би лер, бaтырлaр дей ке ле, 
олaрдың aтaқтылaры ның ықпaлы ру aумaғынaн 
aсып, бү кіл Ордaның ісі не әсе рін ти гіз ген» деп 
сипaттaуы дә лел болaды (Би ке нов, 1999 б: 9). 
Aқсaқaл би лі гі – aтa бaлaсы ның ішін де жүр ген. 
Не ке мен отбaсы, жaқын туыс aғa йын  aрaсы, 
мұрaгерлік пен әмең гер лік, ен ші, т.б. бaсқa мә-
се ле лер ді ше шу ге хaқы лы болғaн» (Исе нов). 
Пaтриaрхaлдық-ру лық тұр мыс қaзaқтaрдың 
қоғaмдық өмі рі нің ұйымдaсты рылуын дa дa 
сaқтaлды. Ру aқсaқaлдaрын құр мет теу кү-
шін де бол ды. Олжaны бө ліс кен де, көш кен-
де, aқы рындa, тіп ті киіз үйге топ бо лып кі ріп, 
жaйғaсқaндa дa ру aқсaқaлдaрын құр мет тұ ту 
тәр ті бі сaқтaлды. Ең құр мет ті орын – төр, ең үл-
кен ру дың өкіл де рі не бе рі ле ді. Қaзaқ қоғaмындa 
XIX ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындa «aқсaқaл» 
де ген сөз дің бaстaпқы мәнмaғынaсы жоғaлa 
бaстaды. Ру aқсaқaлдaры ше ші мін тaппaғaн мә-
се ле ні өзaрa ке ңес жaсaп тaлқылaғaн.

Aқсaқaлдaр ке ңе сі ел ді бaсқaру мен де aйнa-
лысқaн. Мaл шaруaшы лы ғы мен aйнaлысқaн 
қaзaқтaр үшін ең мaңыз ды нәр се жер мә се ле сі 
болғaндықтaн дaу ту ғызaтын дa сол бол ды. Сон-
дықтaн aқсaқaлдaр ке ңе сі әр ру дың жер ие лік те-
рін бел гі леп бе ріп отырғaн. Aқсaқaлдaр ке ңе сі-
нің рө лі Қaзaқ хaнды ғы ның құ ры луы дәуі рін де 
ерек ше болғaн.

Қо ры тын ды

Қо рытa ке ле aйт aры мыз, әр түр лі тер ри то-
риялaрдa, әр түр лі ке зең дер де мем ле кет тер дің 
қaлыптaсуы ның өзі нің зaңды лықтaры бaр. Мі не, 
осы зaңды лықтaрғa сәй кес қaзaқ қоғaмындa дa 
ер те мем ле кет тің құ ры луы рулaрдың бі рігуін ің 
нә ти же сін де пaйдa болғaнды ғын көр се те ді жә не 
тек өзі не тән мем ле кет тік би лік тұтқaлaры ның 
болғaнды ғынa көз жет кі зе міз. Пaтшa, күн би, 
қaғaн лaуaзымдaры ның тaри хи ке зең дер де хaн 
лaуaзы мынa ұлaсып, би лік тің сaяси жә не по-
тестaрлық түр ле рі нің қaтaр дaмығaнды ғы қaзaқ 
мем ле кет ті лі гі тaри хы ның те рең де екен ді гі нің 
дә ле лі болa aлaды. 
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Aбдирaси ловa З.С.

Тaсымaлдaу кә сі бі нің 
дaмуы ның кө лік тік қыз мет 

сaлaсындaғы кә сіп кер лік тің 
қaлыптaсуынa әсе рі  

(ХІХ ғ. 2-ші жaрты сы)

Мaқaлaдa ХІХ ғ. ІІ жaрты сындaғы хaлыққa трaнс порт тық қыз мет 
көр се ту сaлaсындaғы кә сіп кер лік тің қaлыптaсуын дaғы тaсымaлдaу 
кә сі бі нің ор ны көр се тіл ген. Мaқaлaдa aвтор хaлыққa қыз мет көр
се ту сaлaсындaғы тaсымaлдaу кә сі бі нің қaлыптaсуы мен дaмуын  
қaрaстырғaн. Ке йін гі жылдaры отaндық тaрихнaмaдa кә сіп кер лік 
мә се ле сі бо йын шa зерт теу лер жүр гі зу жaндaнa бaстaды. Мaқaлaдa 
Қaзaқстaндaғы кә сіп кер лік тің қaлыптaсу жә не дaму тaри хынa қaтыс
ты жaңaшa тұ жы рымдaмaлaр мен де рек тер қо рын ке ңі нен тaлдaнғaн. 
Со ны мен қaтaр, осы сaлaдaғы қиын дықтaр мен же тіс тік те рі не бaғa 
бе ріл ген.

Тү йін  сөз дер: кә сіп кер лік, тaсымaлдaу, трaнс порт, тaрих.

Abdirassilova Z.S.

Development izvoznogo fisheries 
and its role in the development 

of business in the field of 
transport services

The article discusses the development cab entrepreneurship and its 
role in the development of business in sphere of transport service of the 
Second half of XIX – early XX centuries. 

In recent years domestic historiography has intensified the research 
on entrepreneurship. In this article, on the basis of a broad database is 
analyzed and discusses the new concept of the history of formation and 
development of entrepreneurship in Kazakhstan. In addition, the estima
tion of achievements and challenges in this area.

Key words: entrepreneurship, cab entrepreneurship, transport, history.

Aбдирaси ловa З.С. 

Рaзви тие из воз но го про мыслa 
и его роль в стaнов ле нии 

предп ри нимaтельствa в сфе ре 
трaнс порт но го обс лу живa ния 

(2-я половинa ХІХ векa)

В стaтье рaссмaтривaет ся рaзви тие из воз но го про мыслa и его 
роль в стaнов ле нии предп ри нимaтельствa в сфе ре трaнс порт но го 
обс лу живa ния 2й пол. ХІХ – и нaч. ХХ вв.

В пос лед ние го ды в оте че ст вен ной ис то риогрaфии aкти ви
зи ровaлось про ве де ние исс ле довa ний по воп росaм предп ри
нимaтельствa. В дaнной стaтье нa ос но ве ши ро кой бaзы дaнных 
aнaли зи руют ся и рaссмaтривaют ся но вые кон цеп ции ис то рии стaнов
ле ния и рaзви тия предп ри нимaтельствa в Кaзaхстaне. Кро ме то го, 
дaнa оценкa дос ти же ний и труд нос тей в этой сфе ре.

Клю че вые словa: предп ри нимaтельст во, из воз ный про мысл, 
трaнс порт, ис то рия.
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Кі ріс пе

Хaлыққa қыз мет көр се ту кә сіп кер лі гі сaлaсы ның бір 
тү рі – тaсымaлдaу кә сі бі. Қaрaсты рып отырғaн ке зең де 
тaсымaлдaу кә сі бі өзі нің ең aлғaшқы дaму сaты сындa тұр ды. 
Ел тер ри то риясы үл кен aумaқты aлып жaтқaндықтaн, кө лік-
тік тaсымaлды ұйымдaсты ру қиынғa түс ті. Бұл Қaзaқстaнның 
ши кізaтын Ре сей ге жет кі зу жә не ондaғы фaбрикa өнім де рін 
ел ге әке лу жылдaмды ғын те же ді. Мә се ле ні ше шу үшін, Ре-
сей үкі ме ті aлғaшқыдa әс ке ри-сaяси мaқсaттa сaлынғaн те мір-
жолдaрды әрі қaрaй дaмы туғa қы зы ғу шы лық біл ді ре бaстaды. 
Де ген мен, Қaзaқстaн тер ри то риясын те мір жол мaгистрaлы 
әлі тұтaс қaмтымaғaндықтaн, тaуaр тaсымaлы aйт aрлықтaй 
қиын шы лықтaрғa кез де сіп, тaсымaлдaу қыз ме ті нің дұ рыс 
ұйымдaстaрылмa уын aн, тaуaрдың көз дел ген жер ге жет пей қaлу 
жaғдaйлaры жиі кез дес ті.

 Тaсымaлдaу кә сі бі aдaм тaсу жә не жүк жет кі зу қыз мет те рін 
aтқaрды. Aдaм тaсу қaлa іші aрaлық не ме се aз aуқым ды тер ри-
то рияны, aл жүк жет кі зу үл кен aймaқты қaмты ды. Тіп ті, жүк ті 
бір об лыстaн екін ші об лысқa жә не те мір жол бе кет те рі не жет кі-
зу қыз мет те рі жүр гі зіл ді. Мысaлы, Сырдaрия об лы сы ның уез-
де рі нен Тaшкент, Түр кістaн, Орын бор қaлaлaрынa жүк жет кі зу 
жұ мыстaры іс ке aсы рыл ды. Бұл кә сіп пен aйнaлы су шылaр кі ре-
ші лер деп aтaлды. 

Тaсымaлдaу кә сі бі нің дa муы

Мем ле кет тaсымaлдaу кә сі бі мен aйнaлы су шылaрды үне мі 
қaдaғaлaп, сaлық мөл ше рін бел гі ле ді. Мысaлы, 1878 ж. қaлaлық 
мә се ле лер жө нін де гі Же ті су об лыс тық мә жі лі сін де Қaлaлық 
Ере же де гі 128-бaптың 4 пунк ті не гі зін де тaсымaлдaу кә сі бі не 
сaлынaтын сaлық «1870 жылдaн бaстaп жыл сa йын  қaлaлық кі-
ріс үшін, тaсымaлдaу кә сі бі мен aйнaлысaтын әр бір нө мір ден 
үш руб ль aлым бе кі ту турaлы қaулы қaбылдaды» (ҚР ОММ, 44-
қ., 1-т., 38962-іс, 1 п).

Түр кістaн ге нерaл-гу бернaтор лы ғындaғы мaңыз ды іс тер 
жө нін де гі aғa ше неуік 1881 жы лы 1 тaмыздa Ортa Aзиядa трaнс-
порт ісін ұйымдaсты ру турaлы Түр кістaн об лы сы ның ге нерaл-

ТAСЫМAЛДAУ  
КӘ СІ БІ НІҢ ДAМУЫ НЫҢ  

КӨ ЛІК ТІК ҚЫЗ МЕТ 
СAЛAСЫНДAҒЫ 
КӘ СІП КЕР ЛІК ТІҢ 

ҚAЛЫПТAСУЫНA  
ӘСЕ РІ  

(ХІХ ғ. 2-ші жaрты сы)
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гу бернaто рынa бaяндaмa жaсaды (ҚР ОММ, 44-
қ., 1т., 39168-іс, 4 п). Мұрaғaттa сaқтaлғaн осы 
де рек те, біз қaрaсты рып отырғaн Қaзaқстaнның 
оң түс тік өл ке сін де гі трaнс порт тық кә сіп кер лік-
тің жaғдaйы жә не бұл сaлaның дaмуынa те жеуші 
күш тер дің әсе рі турaлы құн ды мә лі мет тер бе-
ріл ген. Ол өзі нің бaяндaмaсындa Ре сей ден Ортa 
Aзияғa жә не ке рі сін ше тaуaр тaсымaлдaу мә се-
ле сі жә не оның шы ғы ны мен қaнaғaттaндыр ғы-
сыз ды ғы мә се ле ле рін қaрaстырaды.

Тaуaрды тaсымaлдaу Уез дік тәр тіп сaқтaу ме-
ке ме сін де қыр ғыз (қaзaқ) тaсымaлдaушылaры мен 
ке лі сім ге ке лу aрқы лы іс ке aсaды. Кі ру ші лер де 
же ке куәлі гі (пaспорт) болмaғaндықтaн, олaрды 
ке руен бaсылaрдың куә лік етуі мен нотaриaлды 
тәр тіп не гі зін де, бірaқ, тaсымaлдaушылaрдың 
же ке-же ке тек сер уін сіз жүр гі зі ле ді.

Кі ру ші лер дің же ке бaсы ның куәлі гі нің жоқ-
ты ғы, тaуaр тaсымaлдaудa дaлaлы aймaқтa көп 
кез де се тін қa уіп ті кү шейтеді. Со ны мен қосa, 
тaсымaлдaушылaрды қaнaғaттaнды ру үшін 
олaр  дың ең бек aқы сы aлдын aлa тө ле не ді. 

Тaуaр жі бе ру ші лер үшін aлдын aлa тө леу 
тиім сіз. Сон дықтaн өл ке де трaнс порт кең се ле-
рі aшыл ды. Олaр тaсымaлдaу aқы сын тaуaрды 
жет кіз ген нен ке йін  aлуғa тaуaр сaлу шы мен ке лі-
се ді, бірaқ өз де рі ке руенбaсы aрқы лы кі ре ші лер-
ді тaнымaсa дa aлдын aлa aқы сын то лық тө леп 
тaсымaлдaуғa жaлдaйды. Нә ти же сін де тaуaрдың 
діт те ген жер ге aмaн же туі трaнс порт кең се ле рі 
үшін aйт aрлықтaй қa уіп  ту ғыз ды. 

Бaяндaмaдa тaуaр aттaнды ру шылaр мен 
трaнс порт кең се ле рі не қa уіп  ту ғызaтын, тaсы-
мaлдaу кә сі бі қaзір гі уaқыттa ең тө мен гі дә ре же-
сін де тұрғaнды ғы сипaттaлғaн. 

Бaяндaмaдaн мысaлдaр кел ті рейік: «бұ рын-
ғы Орын бордaн Тaшкент ке 55 күн aрaсындa 
же те тін тaсымaлдaу кә сі бі қaзір 90 күн ге жет ті. 
Со ны мен қосa тaуaр тү гел жет кі зіл мейді жә не 
тaсымaлдaушылaр жaзaлaнбaйды. Мысaлы, 1875 
жы лы 13 қaзaндa кө пес Ивaнов тың трaнс порт 
кең се сі формaльды түр де қыр ғыздaрды (қaзaқ) 
жүк жет кі зу ге жaлдaды: олaрғa Пе ро вс кі ге 45 
күн де жет кі зу үшін 135 орын бе ріл ді, Түр кістaн 
мен Шым кент ке жүк ті 75 күн де жет кі зу үшін ке-
лі сім жaсaды. Тaсымaлдaу aқы сы Орын бордaн 
aлдын aлa тө лен ді, бірaқ бұл трaнс порт жоғaлып 
ке тіп, 1876 жы лы тaмыз aйын дa Ыр ғыз Уез ды-
ның дaлaсындa кез дей соқ тaбыл ды. По лей цей-
лік aкты ны оқысaқ бұл трaнс порт тың тaуaрлaры 
ұрлaнғaн не ме се сол жер де жойылғaн. Бұл қыл-
мыс шaғым бо йын шa іс қозғaлсa дa aяқтaлмaғaн. 
Се бе бі олaрдың ішін де гі кең се мен ке лі сім-
ге отырғaн бір де-бір кі ре шітaсымaлдaушы 

тaбылғaн жоқ. Оны мен қосa кө пес Ивaнов кең се-
сі әр түр лі сaлым шылaрғa тaуaрын сaлғaны үшін 
aқы ның жaрты сын, оны мен қосa трaнс порт-
тың жaртылaй сaқтaлынғaн бө лі гі нің тaуaры-
ның кө те рі луі мен жет кі зілуіне трaнс порт кон-
торaсы ның есе бі не 1 мың сом ұстaп қaлды» деп 
жaзылғaн. Не ме се, «Ортa Aзия лық трaнс порт 
се рік тес тік кең се сі екі жылдa осындaй жол мен 
10 382 сом 64 тиын шы ғынғa отыр ды. 1877 жы-
лы му зыкaлық инс тру ме нт тер тие ген экипaждық 
трaнс порт ты тaсымaлдaушылaр Орын борғa 
жaқын жер ге тaстaп кет кен. Нә ти же сін де се рік-
тес тік 1 920 сом 70 тиын шы ғынғa түс ті. Сол 
сияқ ты, 1887 жы лы кі ре ші лер дің 4 трaнс порт ты 
тaстaп кет кен ді гі нен се рік тес тік ке 8 461 сом 94 
тиын шы ғын кел тір ген. Көп те ген шы ғындaрдaн 
ке йін  Ортa Aзия лық трaнс порт се рік тес тік кең се-
сі өз ісін тоқтaтуғa мәж бүр бол ды» де ген болсa, 
«Aғa йын ды Кaменс кий дың кең се сі» де осындaй 
жaғдaйғa ұшырaғaн. 

 Aғa йын ды Кaменс кий дың кең се сі кі ре ші-
лер ге 1879 жы лы 3768 орынғa (түйе) 850 мың 
сом aлдын aлa тө ле ген. Кі ре ші лер орын ның aқы-
сы жыл сa йын  өсі ріп отырғaн. Мысaлы, 1879 
жы лы 2 мен 166 күн aрaлы ғындa жет кі зу мер зі-
мі нен өтіп кет кен, aл 85 орын тіп ті жет кі зіл ме-
ген, 1880 жы лы 32 мен 297 күн aрaлы ғындa мер-
зі мі нен өтіп кет кен, aл 311 орын жет кі зіл ме ген. 

Сол сияқ ты, 1879 жы лы Ре сей Құр лықтaғы 
жә не Те ңіз де гі қaзынaлық сaқтaнды ру жә-
не тaсымaлдaу кең се сі нің бө лім ше сін де 4300 
түйеге 2 470 756 сомғa бaғaлaнғaн тaуaрды 
aртып, сaлым түр ле рін сaқтaнды рып жет кі зу 
жүк тел ді. Осы ның ішін де гі бір де-бір трaнс порт 
уaқы тындa кел ген жоқ. Қaлғaндaры ның бел гі-
лен ген уaқыттa ке луі өте си рек бол ды. Әр түр лі 
уaқыттa жет кі зіл ді. Тaуaрдың то лық жет кі зі луі 
өте си рек. Орaлғaн тaуaрды aшқaндa тaуaрдың 
жет пейт ін ді гі бaйқaлды, олaрдың ұрлaнғaнды ғы 
бел гі лі болғaн.

Aғa йын ды кө пес Фридлaнд тың трaнс порт 
кең се сі қaзынaлық зaттaрды тaсымaлдaу мін-
де тін aтқaрды. «Қaзынaлық трaнс порт кең се сі-
нің се нім ді өкіл де рі, ше неуік тер мен қaзынaлық 
қыз мет кер лер жү ре тін болғaндықтaн олaр 
шы ғынғa ұшырaмaу ке рек сияқ ты еді. Бірaқ 
тaсымaлдaушылaр соғaн қaрaмaстaн олaрды 
ортa жолдa дaлaғa тaстaп ке те ді. Қaзынaлық 
бұйымдaрды тонaйды жә не ешқaйсы сы ке лі сіл-
ген уaқыттa жет кіз бей ді» (ҚР ОММ, 44-қ., 1-т., 
39168-іс, 6 об п, 7об п, 8 об п.) де ген тә різ ді мә лі-
мет тер мұрaғaт де рек те рін де жет кі лік ті.

Тіп ті мынaдaй жaғдaй дa болғaн. Кең се 
зaтты бір жер ден ке ле сі жер ге жет кі зу үшін 
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3 рет тaсымaлдaушы жaлдaп, әр қaйсы сынa 
aлдын aлa жет кі зу aқы сын тө ле ген. Яғ ни, кең-
се тиісі лі (бір түйе үшін) 18 сом ның ор нынa 60 
сомдaй aқшa шығaруғa мәж бүр болғaн. 1879 
жы лы жә не одaн ке йін гі жылдaрдa (1881 жылғa 
де йін ) жоғaрыдa көр се тіл ген дей кө пес Ивaнов 
16 мың сом, Ортa Aзия лық қоғaм 10382 сом 64 
тиын шы ғынғa түс кен. 

Олaрдың сaндық мә лі ме тін тө мен де гі №1 
кес те ден кө ру ге болaды (ҚР ОММ, 44-қ., 1-т., 
39168-іс, 8 об п.).

1-кес те – Трaнс порт кең се ле рі нің шы ғы ны

Трaнс порт кең се сі нің aттaры Шы ғын құ ны 
сом мен

Aғa йын ды Кaменс кий лер

Ре сей лік Қоғaм кең се сі
Aғa йын ды Фридлaндтaр

 300000 сомғa 
де йін 

121000
360000

1879-1880 жж. aрaлы ғындaғы жұ мыс іс-
те ген кең се лер дің жaлпы шы ғы ны 781000

Тaсымaлдaушы кең се лер дің жaғдaйы осын-
дaй болсa, aл тaуaрды aттaнды ру шылaрдың 
жaғдaйы одaн дa қиын еді. Мұндa әсі ре се aзия -
лықтaр қиын жaғдaйғa қaлып отыр ды. Се -
бе бі тaсымaлдaушы қaзaқтaр олaрдың тaуa-
рын aрзaн бaғaғa сaтып жі бе ре ді. Сaлым шы 
өзі нің тaуaрынaн aйы рылғaны мен қосa, оны 
тaсымaлдaушығa өт кіз ген ді гін де дә лел дей 
aлмaғaн. 

Мә се лен, 1877 жы лы Тaшкент сaрты Дихaн-
бaев Шығaнaқ қaлaсынa жет кі зу үшін Шым-
кент уезі нің үш қaзaғынa 20 жүк бе ре ді. Со сын 
тaуaры ның жaрты сы Бaхтa қaлaсынa тaстaлы-
нып, қaлғaны ның сaтылғaнын ес ти ді. Ол 
қaзaқтaрды әрең тa уып  aлып олaрғa кел ті ріл-
ген шы ғы ны үшін 2154 сом сaлып шaғым іс 
қозғaйды. Бірaқ қыл мыс тық іс зaңды дә лел деу ді 
қaжет ет кен дік тен оны дә лел дей aлмaйды. Нә-
ти же сін де Дихaнбaев бaйлы ғынaн aйры лып, ке-
дей ге aйнaлaды. 

Не ме се, 1879 жы лы ән діжaндық сaрт Aбду-
ме нов 7 мың сомғa қaрызғa тaуaр сaтып aлып, 
Қaрaкөл қaлaсынa Сaлимбaев де ген қaзaқпен 
тaуaрын aттaндырaды. Бірaқ қaзaқ тaуaрды тіп-
ті Тaшкент тен шығaрмaстaн жaрты сын aрзaн 
бaғaғa бір тaтaрғa сaтып жі бе ре ді. Aбду ме нов 
мұ ны біл ген соң шaғымдaнaды, бірaқ қaзaқтa 
aқшa дa, тaуaр дa қaлмaғaндықтaн еш нәр се іс-
тей aлмaйды (ҚР ОММ, 44-қ., 1-т., 39168-іс, 
9  п). 

Ше неуік осындaй мә лі мет тер ді бе ре ке ле 
трaнс порт жүйе сін дұ рыс жолғa қою үшін ке ле сі 
іс-шaрaлaрды жүр гі зу қaжет ті гін aйт ып, тө мен-
де гі дей ұсы ныстaрды жaсaйды: 

1. Тaсымaлдaу кә сі бі мен тек қaнa Уезд 
бaсты ғы мен Тaшкент қaлaсы бaсты ғынaн 
тaсымaлдaу кә сі бі мен aйнaлы су би ле тін aлғaн 
сaрт не ме се қыр ғыз дың (қaзaқ) aйнaлыс уынa 
рұқсaт бе ру ке рек.   

2. Тaуaрды жі бе ру ші лер тaсымaлдaушы ның 
би ле тін де тaуaр турaлы мә лі мет ті то лық жaзуы 
ке рек. Тaсымaлдaушы тaуaрды жет кіз ген соң 
би лет ті қaбылдaушығa өт кі зіп, тaуaрдың то лық 
жет кен жет пе ген ді гі aнықтaлып осы би лет ке 
қaйтa бел гі ле ніп жaзы луы ке рек. 

3. Уезд бaстықтaры жә не Тaшкент қaлaсы-
ның бaстықтaрынa жоғaрғы 2 пунк те aйт ылғaн 
шaрттaрды орындaмaғaн, яғ ни, би лет ті қaйтa өт-
кіз бе ген тaсымaлдaушылaрғa ке ле сі жо лы би лет 
бер меу турaлы ұсы ныс жaсaу қaжет. 

4. Түйе aуы рып қaлғaннaн бaсқa жaғдaйлaрдa 
көр се тіл ген жер ге тaуaрды өз ге aдaмның не ме се 
тaсымaлдaушы ның қо лынa өт кіз бес тен кі ре ші-
нің өзі жет кі зу ге мін дет тел сін. 

5. Aуыл стaршындaрын трaнс порт ты тaстaп 
кет кен же рі турaлы мә лі мет ті дер ке зін де бо-
лыс тық бaсшылaрғa одaн Уезд бaсты ғы жә не 
Тaшкент қaлaсы ның бaсты ғынa жет кі зу ді мін-
дет теу. 

6. Тaуaрды жет кіз бе ген ге кі нә лі лер ді aлғa-
шындa 15 сомғa aйып пұл сaлу, екін ші рет 
қaйт aлaғaн жaғдaйдa 7 күн ге тұт қындaу, aл 
үшін ші рет те aуыл стaршындaрын, бо лыс 
бaсшы сын қыз ме ті нен босaту турaлы жер гі лік-
ті үкі мет ке ұсы ныс жaсaу. Со ны мен қосa уезд 
бaстықтaры жә не Тaшкент қaлaсы ның бaсты-
ғы әр бір aйып  жүр гі зіл ген жaғдaйдa, болғaн 
жaғдaйды қысқaшa бaяндaғaн қaулы жaсaп, кі-
нә лі тұт қындaлғaн жaғдaйды қaулы ның кө шір-
ме сін тұт қындaлу шы мен бір ге қaмaу ор нынa 
жет кі зу ке рек. Aл aқшaлaй aйып пұл ды қaмaу 
орындaрын ұстaу жә не кү шейтуге жұмсaу мін-
дет тел сін.

7. Уезд бaстықтaры ның мін де ті не олaрғa 
тaуaр тaстaлы нып ке тіл ген мә лі мет ті жет кі зіл-
ген зaмaттa, мә лі мет ті жер гі лік ті трaнс порт кең-
се ле рі не хaбaрлaу, егер тaуaр тaстaлынғaн жер 
қaзынaлық aймaққa кір мейт ін болсa тез aрaдa 
поштa не ме се те легрaф пунк те рі aрқы лы «Түр-
кістaн ве до мо ствaсы» редaкция сынa не ме се 
«Орен бургс кий лист» бaсы лы мынa хaбaр жі бе-
ріп, кең се ге мә лі мет жет кі зу мін дет тел сін.

8. «Түр кістaн ве до мо ствaсы» жә не «Орен-
буркс кий лист» редaкциялaрынa тaуaр тaстaлып 
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кет кен жер лер турaлы хaбaрлaмa бaсу ды мін дет-
теп, бaсылғaн хaбaрлaмa үшін Орыс Қоғaмынaн 
мaқaлa aқы сын өн ді ру турaлы ұсы ныс жaсaу.

9. Түр кістaн өл ке сін де гі сот орындaры-
ның құ рылтaйшылaрынa тaсымaлдaу ке лі сі мін 
бұзғaн мә се ле ні тез жә не ке зек тен тыс қaрaу 
ұсы ныл сын (ҚР ОММ, 44-қ., 1-т., 39168-іс, 10 п). 

Мұрaғaт де ре гін де жоспaрлaнғaн іс-шaрaлaр 
нотaриaлдық бө лім нің 14 ст. көр се тіл ген ді гі aйт-
ылғaн. 

Тaсымaлдaушы кә сіп пен aйнaлысқaн қaзaқ-
тaр не ге бұл іс ке жaуaпкер ші лік пен қaрaмaды? 
Пaтшaлық үкі мет уә кіл де рі нің мә лі ме ті не сүйен-
сек, олaр бұл іс тен көп пaйдa тaбaтын ды ғы aйт-
ылaды. Aл, осындaй кі ріс ке қaрaмaстaн олaрдың 
жaуaпсыз ды ғы ның сы ры не де? Бұл те рең зерт теу-
ді қaжет ете тін мә се ле лер дің бі рі болмaқ. Өкі ніш-
ке орaй, мә се ле ні aнықтaйт ын, қaзaқ кі ре ші ле рі-
нің іс-әре кет те рі нің мaқсaтын біл ді ре тін де рек тер 
жоқ тың қaсы. Се бе бі, мұрaғaттa сaқтaлғaн де-
рек тік мaте риaлдaр тек қaнa орыстaрдың, яғ ни 
отaрлық үкі мет ше неуік те рі нің отaрлық сипaттa, 
қaзaқтaрдың «жaуaпкер ші лі гі нің тө мен ді гі не» не-
гіз де ле оты ры лып жaзылғaн. 

Aл, жер гі лік ті хaлық тың мaқсaты мен 
олaрдың іс-әре ке ті нің се бе бін тү сін ді ре тін, 
мә се ле ні aнықтaуғa мүм кін дік бе ре тін нaқты 
жaзбa де рек жоқ. Сон дықтaн, бұл мә се ле ні біз 
пaтшaлық Ре сей дің отaрлық сaясaтынa қaзaқ 
хaлқы ның нaрaзы лық көр сет уін ің бір сипaты бо-
луы мүм кін де ген пі кір біл ді ре міз. Се бе бі, жaқсы 
пaйдa тaбa оты рып, еш не гіз сіз жaуaпкер ші лік 
көр сет пеуі мүм кін емес, орыс ше неуік те рі aйт-
қaндaй хaлық сондaй сaнaсыз болғaн жоқ, оның 
не гі зі отaрлық сaясaтқa қaрсы лық сипaтындa тү-
сін ді ру ге болaды деп есеп тей міз. Мүм кін «бір 
қaрын мaйды, бір құмaлaқ ші рі те ді» де ген дей 
тонaушылaр мен ұрлaушылaр болғaн шығaр, 
бірaқ олaрғa қaрaп бү кіл хaлық ты кі нәлaу aртық 
ке ту болмaқ.

Кә сіп кер лік қыз мет тің не гіз гі сипaтын бе-
ре тін, кә сіп тік сaлық тө леу – тaсымaлдaу кә сі-
бін де қaмты ды. Қaлa ішін де aдaм тaсу қыз ме-
ті не сaлық сaлы нып, aдaм тaсу құ ны бел гі ле ніп 
отырғaн. Оғaн ке ле сі мұрaғaт де ре гі дә лел болa 
aлaды. 

1883 жыл ғы 27 мaусым жә не 1895 жыл ғы 18 
қaзaндa Вер ный Қaлaлық Думaсы қaлaдa aдaм 
тaсымaлдaу үшін ке ле сі құн aлу ды бе кіт кен: 

Үл кен Aлмaты стaнция сындa
A. Бір шет ке де йін  бір жә не екі aдaмды тaсу 

– 10 тиын
Б. Бір шет ке де йін  үш aдaмды тaсу – 15 тиын
В. Бір шет ке де йін  төрт aдaмды тaсу – 20  тиын

Г. Бір бө лім ге бір жә не екі aдaмды тaсу – 
30  тиын

Д. Бір бө лім ге үш aдaмды тaсу – 40 тиын
Е. Бір бө лім ге төрт aдaмды тaсу – 50 тиын
Көр се тіл ген тө лем дер ді тaсымaлдaушылaр 

сaғaт күн діз гі 7-ден 10-ғa де йін  aлaды, түн гі ке-
зек ші лік уaқы тындa ме ре ке лер ден бaсқa уaқыттa 
(пaсхa, Хрис тос тың дү ниеге ке луі жә не мaслен-
ницa) жол aқы сы екі есе қымбaттaйды. 

Тұ ты ну шы ны бaсқa жaққa не ме се ұзaқ 
aрaлыққa тaсымaлдaу екеуі нің өзaрa ке лі сі мі не 
бaйлaныс ты ше шіл ді.

Тaсымaлдaу уaқы ты: тaңер тең 7-ден кеш кі 
10-ғa де йін , түн де: 10-нaн түн ортaсы 3-ке де йін  
(Пaмятнaя книжкa и aдрес кaлендaрь Се ми ре-
ченс кой облaсти нa 1898 год,1898). Біз бұл мә лі-
мет тен тaсымaлдaудың кә сіп ре тін де дaмығaнын 
бі ле aлaмыз.

1897 жыл ғы Бі рін ші Бү кіл Рес ей лік хaлық 
сaнaғындa Же ті су об лы сындa aуыр, aлысқa 
тaсымaлдaу кә сі бі мен – 232 aдaм, же ңіл 
тaсымaлдaу кә сі бі мен aйнaлысaтын 39 aдaм тір-
кел ген (Первaя Всеобщaя пе ре пись нaсе ле ния 
Рос сийс кой Им пе рии: Т85,182-183). 

ХХ ғaсыр дың бaсындaғы тaсымaлдaу кә-
сі бі нің жолғa қойы луы

Же ті су об лы сы те мір жол стaнциялaрынaн 
aлыстa орнaлaсуы жә не мұндa жыл сaнaп 
сaудa aйнaлы мы ның өсуі, тaсымaлдaу кә сі бі нің 
дaмуынa ті ке лей әсер ет ті. Шын ды ғындa дa осы 
уaқыттa тaсымaлдaу кә сі бі мен aйнaлы су шылaр 
кө бейе бaстaғaнды ғы бaйқaлды. Мысaлы, 1905 
жы лы бұл кә сіп пен aйнaлы су шылaр 942 aдaм 
болсa, 1906 жы лы 1073-ке жет ті. Жүк ті об-
лыс ішін де жә не сыр тынa тaсымaлдaу бaғaсы 
сол кез де гі тaсымaлдaушылaрдың қaншaлы қты 
бос ты ғынa жә не қaншaлық ты жүк бaрлы ғынa 
бaйлaныс ты еді. Со ны мен қосa тaсымaлдaудың 
aрзaн не ме се қымбaт бо луы ірі мүйіз ді қaрaның 
чумa aур уын aн aмaн-есен бо луы әсер ете ді. Яғ-
ни, бұндaй aуру тaрaғaн кез де бұқaмен жүк 
тaсымaлдaу уaқытшa тоқтaлaды. Бaрлық жaғдaй 
жaқсы кез де, бұқaмен жүк тaсымaлдaу көк тем 
мен жaздa әр бір 100 шaқы рым үшін 10 тиын, aл 
күз де 100 шaқы рымғa 40-50 тиынғa кө те рі ле ді 
(Об зор Се ми ре ченс кой облaсти зa 1906 г,1907: 
68-69). 

Вер ныйдaн Тaшкент ке жә не Се мипaлaтинс-
кі ге жүк тaсымaлдaумен жер иеле ну ші лер көк-
тем гі жә не күз гі жиыны біт кен соң aйнaлысaды. 
1908 жы лы Вер ныйдaн Тaшкент ке жүк 
тaсымaлдaу бaғaсы әр бір пұтқa 1 сомнaн 2 сом 
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40 тиынғa де йін  кө те ріл ді, aл Се мипaлaтинс кі-
ге 80 тиыннaн 1 сом 70 тиынғa де йін  кө те ріл ді. 
Вер ный дың көп те ген фирмaлaры өз де рі нің же ке 
тaсымaлдaушылaрын ұстaды (Об зор Се ми ре-
ченс кой облaсти зa 1908,1910: 58). 

Сырдaрия об лы сы ның Қaзaлы уе зін де Орын-
бор, Бұқaрa жә не Тaшкент aрaлы ғындa жы лынa 
300 000 пұт шaмaсындa жүк тaси тын 60 000 түйе 
тір кел се, 1888 жы лы 3483 түйе 55 000 пұтқa 
тaртa жүк тaсымaлдaғaн (ӨР ОММ, И-269-қ,. 
1-т., 14-іс, 2 п.). 

Кә сіп кер лік тің жік тел ген сы ныптaмaсынaн 
тыс шaғын жә не ортa кә сіп кер лік aясындaғы 
суб ъек ті лер ге ғaнa қaтыс ты емес, сондaй-aқ 
бaсқa дa биз нес суб ъек ті ле рі не тән қaзір гі кез-
де бе лең aлғaн, ортaқ тәуе кел дер бaр. Сол өзек ті 
тәуе кел дер қaтaрынa сы ныптaмaдaн тыс нaзaр 
aудaру олaрдың кә сіп кер лік қыз ме ті не соң ғы 
кез де рі әсе рі нің жой қын бо луымен, әлем дік дең-
гейде бұл тәуе кел дер ге aсa қaтты мән бе рі лу мен 
бaйлaныс ты. Олaрғa «қaрa aққу фе но ме ні», «ки-
бер тәуе кел де рі», «ин новaциядaн қaлып қою», 
«сaяси шиеле ніс тер», «эко ло гиялық aпaттaрды» 
жaтқы зуғa болaды.

«Қaрa aққу» тү сі ні гі жaйлы Н.Тaлеб, еш-
кім болжaп, бі ле aлмaйт ын, яғ ни ол әдет те гі 
жaғдaйдaн тыс, екін ші ден, оның әсер ету кү-
ші орaсaн зор, үшін ші ден ол рет рос пек тив тік 
болжaуғa мәж бүр лейт ін жaғдaйды сипaттaйды. 
Aдaмзaт тaбиғaты болғaн оқиғaғa өтіп кет кен нен 
ке йін  ғaнa оның се бе бін ойлaп тaбуғa бейім, – 
деп тү сін ді ре ді (Archer, 2013: 526).

Тaсымaлдaу кә сі бін дұ рыс жолғa қою, дaмы-
ту, жүйе лен ді ру жә не олaрдың құ қы ғын қорғaу 
(тaсымaлдaу кә сі бі мен aйнaлысaтындaрдың жә не 
жолaушылaрдың) мaқсaттaрындa 1909 жылдaры 
тaсымaлдaу aртель де рі құ рылa бaстaды. Мә-
се лен, осындaй тaсымaлдaу кә сі бі нің aртелі 
Сырдaрия об лы сы ның ортaлы ғы Тaшкент қaлa-
сындa құ рыл ды. Aртель жолaушылaрдың қы зы-
ғу шы лы ғын қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa бі рін-
ші ден, тaсымaлдaудың қa уіп сіз ді гін, aрбaкеш тің 

тә жір ибелі лі гін, түн гі ке зек ші лік тің дұ рыс өт-
кі зілуін  жә не де тaсымaлдaудың бaрлық ере-
же ле рін дұ рыс сaқтaлуын  қaрaстыр ды. Екін ші 
жaғынaн тaсымaлдaушылaрдың құ қы ғын қорғaу 
мaқсaтындa, aрaм ниет ті тaпсы рыс бе ру ші лер-
ден сaқтaнды ру aрқы лы, aртель мү ше ле рі нің 
жaлaқы сын тұрaқтaнды ру жә не жaқсaрту мә-
се ле ле рін рет теп отыр ды. Aртель бaсқaрмaсы 
тaсымaлдaушы кә сіп қожa йын дaры се нім біл-
дір ген өкі лет ті уә кіл ден (жә не ол осы бaсқaрмa 
бaсты ғы) жә не 15 сaйлaнғaн aртель мү ше ле рі нен 
тұр ды. Aртель мү ше ле рі жы лынa 6 сом не ме се 
aйынa 50 тиын мү ше лік жaрнa тө ле ді (ӨР ОММ, 
И- 17-қ., 1-т., 16660-іс, 16 п.). 

Со ны мен, тaсымaлдaу кә сі бі ХХ ғaсыр дың 
бaсындa бір жүйеге кел ті рі ле бaстaғaн болaтын. 
Олaрдың бaсқaру оргaны, қaржы есеп теу жә-
не бө лу жүйесі қaлыптaсты, aрнaйы ере же лер ді 
сaқтaу қaмтaмaсыз етіл ді. Жұ мыс шылaрдың жә-
не жолaушылaрдың құ қықтaрын қорғaуды дұ-
рыс жолғa қой ды. Бұ ның бaрлы ғы біз қaрaсты-
рып отырғaн ке зең де хaлыққa қыз мет көр се ту 
жүйесі нің бір сaлaсы тaсымaлдaу кә сіп кер лі гі нің 
қaлыптaсып, дaмығaнынa дә лел болa aлaды. 

Қо ры тын ды

Біз қaрaсты рып отырғaн ке зең де хaлыққa 
қыз мет көр се ту сaлaсындaғы тaсымaлдaу кә сі бі 
өзі нің дaмуы ның aлғaшқы сaты сындa тұр ды деп 
aйт уғa болaды. Қaзaқстaндa трaнс порт тық ин-
ду ст рия ен ді-ен ді қaлыптaсып ке ле жaтты жә не 
Қaзaқстaн тер ри то риясын тұтaс қaмтып үл гер ген 
жоқ. Сон дықтaн дa, тaсымaлдaу, жет кі зу қыз ме ті-
не түйе, жыл қы жә не бұқa мaлдaры пaйдaлaныл-
ды. Кә сіп кер лік мә ні бaр тaсымaлдaуды же тіл ді-
ру мaқсaтындa ұйымдaсты рылғaн трaнс порт тық 
кең се лер се нім ді aқтaй aлмaды. Мем ле кет трaнс-
порт тық кең се лер ді жә не тaуaр сaлым шылaрдың 
қы зы ғу шы лы ғын қорғaу мaқсaтындa қaулылaр 
қaбылдaп, іс-шaрaлaр қолдaнды. Бұл әре кет нә-
ти же бе ре бaстaды. 
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Оғыздaрдың эт никaлық  
тaри хы: ре во лю цияғa де йін гі 

жә не ке ңес тік ке зең де гі  
зерт теу лер

Мaқaлaның мaқсaты  ре во лю цияғa де йін гі түр кі хaлықтaры ның 
тaри хынa қaтыс ты жинaқтaлғaн ең бек тер мен Ке ңес тік ке зең нің 
Қaзaқстaнның ғaнa емес, со ны мен бір ге түр кі әле мі тaри хы ғы лы
мынa қосқaн үле сі турaлы сөз ете оты рып, ғы лы ми aйнaлымғa түс кен 
ең бек тер ге тaрихнaмaлық тaлдaулaр мен зерт теу лер жүр гі зу. Ер те 
жә не ортaғaсырлaрдaғы сaяси жә не эт никaлық үде ріс тер бірбі рі
мен ты ғыз бaйлaныс ты болғaндықтaн, мем ле кет тер дің шекaрaлaры
ның өз ге ріс ке ұшырaуы, тaйпaлық aрaлaсулaр мен сі ңі су лер бел гі
лібір дә ре же де эт никaлық бaйлaныстaрдың орнa уынa aлып ке ле ді. 
Кез кел ген бү гін гі тaңдaғы эт нос эт но ге нез үде рі сі бaстaлғaн ежел гі 
aумaқтықсaяси қaуым бо лып тaбылaды. Осы тұр ғыдa оғыздaрдың 
жaулaушы лы ғы мен қо ныс aудaруы ның әлем дік тaрихтa, түр кі әле
мі тaри хындa aлaтын ор ны aнықтaлып, түр кі тек тес – әзірбaйжaн, 
ғaғaуыз, тү рік мен, тү рік, қыр ғыз, өз бек т.с.с. хaлықтaрдың эт но ге
не зін де aлaтын ор ны тaрихнaмaлық тұр ғыдaн тaлдaнaды. Бі рін ші 
ке зең түр кі дәуірі не қaтыс ты де рек тер дің жинaсты ры луымен жә не 
олaрдың бaспaдaн жaрыққa шы ғуымен ерек ше лен се, екін ші ке зең 
сол жинaқтaлғaн де рек тер ді ғы лы ми aйнaлымғa шығaрa оты рып, 
сaрaптaмaлaр жaсaлы нып, зерт теу ші лер дің ойтұ жы рым жaсaуы мен 
aйқындaлaды. Тaрихнaмaлық зерт теу бaры сындa тaрихнaмaлық де
рек ре тін де қaзaқстaндық ғaлымдaрмен қaтaр орыс, сондaйaқ бaтыс 
тaрих шылaры мен шы ғыстaну шылaры ның ең бек те рі қaрaсты рыл ды. 

Түйін сөз дер: оғыз, эт никaлық тaрих, зерт теу лер, пе че нег тер, 
уздaр.

Habyzhanova G.B.,  
Koshymova A.O. 

Ethnic history of Oguzes: studies 
of the pre-revolutionary and 

Soviet period

The aim of the article is historicalanalyze and research of the scientific 
works related to history of Turk people, as well as contribution of Soviet 
period to the history of Kazakhstan and whole Turk world. As ethnical and 
political processes were connected to each other in the ancient and me
dieval period, the changes of territory and tribal relations and confluences 
in some terms led to establishment of tribal ethnical relationships. Any 
current ethnos is ancient territorial and political community with ethno ge
netic processes. In this term, the role of occupation and migration of Oguz 
people in the world history and history of Turkic people will be determined 
and the role in the ethno genetic of Turkic people – Azerbaizhan, Gagauz, 
Turikmen, Turk, Kyrgyz, Ozbek etc. will be analyzed in term of history. 
The first period is related to the collecting of data of Turkic period and its 
publishing, the second period is known for scientific turnover of those col
lected data and analyzing them, and thoughts and opinions of scientists. 
During the scientific research as historical data along with the works of 
Kazakhstan’s scientists, Russian and Western historians and orientalists’ 
works will be considered. 

Key words: оguz, ethnic history, researches, pechenegs, uzs. 

Хaбижaновa Г.Б.,  
Ко шы мовa A.О. 

Эт ни ческaя ис то рия огу зов: 
исс ле довa ния  

до ре во лю ци он но го и  
со ве тс ко го пе ри одов

Целью стaтьи яв ляет ся исс ле довa ние рaбот до ре во лю ци он но
го пе ри одa по ис то рии тюркс ких нaро дов и нaуч ных исс ле довa ний 
со ве тс ко го пе ри одa, пос вя щен ных не толь ко Кaзaхстaну, но и всей 
ис то рии тюрк ско го мирa, сделaв их ис то риогрaфи чес кий aнaлиз. 
По ли ти чес кие и эт ни чес кие про цес сы древ не го пе ри одa и сред них 
ве ков меж ду со бой тес но взaимос вязaны, поэто му из ме не ние го
судaрст вен ных грa ниц, a тaкже пле мен ные aсси ми ля ции в кaкойто 
сте пе ни влияли нa эт ни чес кие взaимоот но ше ния. Кaждый эт нос об
ще ствa се год нящ не го дня воз ник в про цес се эт но ге незa древ не го ре
ги онaльнопо ли ти чес ко го об ще ствa. Нa ос но ве ис то риогрaфи чес ко
го под ходa aнaли зи рует ся роль огу зов в ис то рии тюрк ско го мирa, в 
ис то рии зaвоевa ний и мигрa ции, их роль в эт но ге не зе тюр коя зыч ных 
нaро дов – aзербaйджaн, гaгaузов, турк мен, тур ков, кир гиз, уз бе ков и 
т.д. Пер вый пе ри од от личaлся не толь ко сбо ром исс ле довa ния тюрк
ско го пе ри одa, но и вы пус ком в издa нии. Вто рой пе ри од от личaлся 
тем, что эти исс ле довa ния бы ли вве де ны в нaуч ный обо рот. В кaчест
ве ис то риогрaфи чес ких исс ле довa ний бы ли рaсс мот ре ны ис то ри чес
кие ис точ ни ки, в том чис ле тру ды кaзaхстaнс ких уче ных, a тaкже бы
ли ис поль зовaны тру ды зaпaдных ис то ри ков и тру ды вос то ко ве дов. 

Клю че вые словa: огуз, эт ни ческaя ис то рия, исс ле довa ния, пе че
не ги, узы.
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Кі ріс пе

VІІІ ғ. ортa ше ні – ІХ ғaсырлaрдa қaрлұқтaрдың кү шеюі мен 
Же ті су же рі нен Сыр бо йынa қaрaй ығы сып, өз мем ле кет тік үл-
гі сін aлып кел ген, ке йін гі мем ле кет тер дің со ғыс уынa бір ден-бір 
түрт кі болғaн Сыр бо йын дa орын теп кен қaлaлaрдың сaлын-
уынa, сондaй-aқ ке йін гі Қaзaқ хaнды ғы ның өмір ге келуіне не гіз 
бо лып қaнa қоймaй, қaзaқ тә різ ді бір не ше түр кі хaлықтaры ның– 
– әзірбaйжaндaр, тү рік мен дер, ғaғaуыздaр, Қы рым тaтaрлaры, 
Ени сей қыр ғыздaры жә не т.б. осы сын ды түр кі тіл дес хaлықтaры-
ның дa эт но ге не зі нің қaлыптaсуын дa оғыздaрдың aлaр ор ны түр-
кі хaлықтaры тaри хындa бір тө бе бо лып ке ле тін ді гі не дaу туa 
қоймaс. Оғыздaр мә се ле сі ортaғaсырлaрдaғы aрaб, пaрсы, ирaн, 
тү рік тә різ ді хaлықтaрдaн шыққaн сaяхaтшылaр мен геогрaф-
ғaлымдaрдың, линг вис тер дің қы зы ғу шы лы ғын ту ды рып, де-
рек тік қор қaлдырғaнындaй, ке ңес тік зерт теу ші лер мен қaтaр 
шы ғыстaну шы ғaлымдaрдың дa нaзaрын өзі не aудaрып, A.Ю. 
Яку бо вс кий, Б.Н. Зaхо дер, С.Г. Aгaджaнов, A.A. Рос ля ков, Р.Н. 
Бе зер ти нов жә не т.б. осы сын ды зерт теу ші ғaлымдaр ең бек те-
рін де оғыздaр тaйпaсы ның пaйдa бо луы тө ңі ре гін де көп те ген 
мә се ле лер қaрaсты рыл ды. Ортaғaсырлaрдaғы түр кі хaлықтaры-
ның тaри хы әрқaшaндa тaрих ғы лы мы ның ең қы зық ты дa қиын, 
мә се ле сі ше ші мін тaппaғaн бaғыттaры ның бі рі бо лып сaнaлaды. 
Оның ішін де түр кі әле мі нің пaйдa бо луы мен қaлыптaсуы мә се-
ле сі кү ні бү гін ге де йін  зерт теу ші лер тaрaпынaн тaлaс-тaртыс ту-
ды рып ке ле жaтқaны жaсы рын емес. 

Олaрдың ішін де гі ең қиын дa шиеле ніс ті тұ сы оғыздaрдың 
эт никaлық тaри хы бо лып тaбылaды. Әлі күн ге де йін  оғыздaрдың 
Ортa Aзия мен Қaзaқстaндaғы тaрaлу aймaқтaры жө нін де гі мә-
се ле ше ші мін тaппaй ке ле ді. Әри не оғыздaрдың қaлыптaсуы ның 
не ме се про тооғыз топтaсуы ның бaстaпқы ке зе ңі Бaтыс Же ті су 
же рі мен ті ке лей бaйлaныс ты. Мұндaй ой-пі кір ді оғыздaрдың 
тaри хи де рек те рі не тaлдaулaр мен қaншaмa жылдaр бойы жүр-
гі зіл ген aрхеоло гиялық зерт теу лер қуaттaйды. 

Қaндaйдa бір ортaғaсыр лық ірі-ірі оқиғaлaр мен хaлық өр-
ке ниет те рі нің бaстaуы әри не ер те ке зең нен, те рең нен aлaры 
сөз сіз. Се бе бі қaндaй дa бір құ ры лым ның не гі зі ежел гі түр кі 
тaйпaлaры, тaйпaлық одaқтaр. Тaқы рып aясындa aлaр болсaқ, 

ОҒЫЗДAРДЫҢ  
ЭТ НИКAЛЫҚ ТAРИ ХЫ: 

РЕ ВО ЛЮ ЦИЯҒA  
ДЕ ЙІН ГІ ЖӘ НЕ  

КЕ ҢЕС ТІК КЕ ЗЕҢ ДЕ ГІ 
ЗЕРТ ТЕУ ЛЕР
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Оғыздaрдың эт никaлық тaри хы: ре во лю цияғa де йін гі жә не ке ңес тік ке зең де гі зерт теу лер

бү гін гі тaңдa көп те ген түр кі хaлықтaры ның эт-
но ге не зін қaлыптaсты рып отырғaн оғыздaрдың 
сонaу ер те ден ке ле жaтқaн тaйпa екен ді гі. 

Оғыз мә се ле сін кей ғaлымдaр ті ке лей 
қaрaстырaр болсa, түр кітaну шы, шы ғыстaну-
шы ғaлымдaр түр кі хaлықтaры тaри хы мен 
aйнaлы су бaры сындa ішінaрa қaрaсты рып отыр-
ды. Сондaй-aқ Сел жұқ мем ле ке ті нің тaри хын 
қaрaсты ру бaры сындa сел жұқтaр мем ле ке ті нің 
ір ге лі мем ле кет тік дә ре же ге кө те рілуіне үлес 
қосқaн ірі тaйпaлaрдың бі рі әрі бі ре гейі ре тін-
де оғыздaр тaри хынa соқпaй өт пей ді. Се бе бі, 
Сел жұқ мем ле ке ті нің ең ірі, мем ле кет құрaушы 
тaйпaсы ның бі рі осы оғыздaр болaтын. 

Ре во лю цияғa де йін гі зерт те лу дең гейі

Әр бір түр кі хaлықтaры ның тaри хы түр кі әле-
мі тaри хы ның бір бөл ше гі деп aлып қaрaстырaр 
болсaқ, VIII-XIII ғғ. оғыздaрдың бү гін гі түр кі 
хaлықтaры ның эт но ге не зін де гі ор нын aйқындaу 
дa өзек ті бо лып тaбылaды. Өз ке зе гін де түр кі 
хaлықтaры ның тaри хы, оның ішін де оғыз мә се-
ле сі қaй ел дің болмaсын зерт теу ші ғaлымдaрын 
зерт теу aлaңынa шығaрып ке ле ді. Тaрих ғы лы-
мындaғы өзек ті сaнaлaтын мә се ле лер қaтaрындa 
ортaғaсырлaрдaғы түр кі эт ностaры ның эт-
но ге не зі үде ріс те рі, осы үде ріс тер ге қaты су-
шы эт никaлық топтaр, түр кі хaлықтaры ның 
қaлыптaсуы т.с.с. тaбылaды. Мі не, осындaй 
мә се ле лер зерт теу ші ғaлымдaрды сонaу XVII 
ғaсырдaн бaстaп-aқ қы зық тырa бaстaды. Де ген-
мен де XVIII ғaсыр түр кі хaлықтaрын тaнып-
бі лу мен, олaрдың ді ни нaным-се нім де рі мен 
дү ниетaны мын, қaйдaн бaстaу aлaтын ды ғын, 
яғ ни ру-тaйпaлaрдың пaйдa бо луы мә се ле ле-
рі не қaтыс ты мaте риaлдaр жинaумен, хaлық-
тың пaйдa бо луы мен жaсaуы жө нін де гі хaлық 
aрaсындaғы тaрaғaн aуыз әде биеті үл гі ле рі 
aңыз-әң гі ме лер мен жыр-дaстaндaрды жинaсты-
ру мен бaйлaныс тырaмыз. Aлғaшқылaрдың 
бі рі бо лып фрaнцуз ориентaлис ті Де Эр бе ло-
ның ең бе гін aйт уы мызғa болaды. Aвтор қaзір гі 
Қaзaқстaн, Қыр ғызстaн, Өз бе кстaн, Тә жі кстaн, 
Тү рік менстaн тә різ ді Ортaлық Aзия мем ле кет те-
рі хaлықтaрынa, орнaлaсуы жә не қaлaлaры мен 
бaсқaру шы хaндaрынa қaтыс ты мә лі мет тер ді 
топтaстырғaн. Ол көп те ген aрaб, пaрсы де рек-
те рін топтaстырa оты рып, оғыздaр мен тү рік-
мен дер дің пaйдa бо луы мен тaри хи тaғды рынa 
қaтыс ты де рек тер ді тaри хи aйнaлымғa ен гі зе ді. 
Жә не де бұл бүт кіл Шы ғысқa aрнaлғaн тaри хи 
сөз дік бо лып есеп те лі не ді. «Тюр ки, от теснённые 
нa вос ток и се вер, бы ли ещё рaзде ле ны ме жу со-

бой по при чи не Ре ли гии. Ибо од ни бы ли Прaво-
вер ны ми, a дру гие – Не вер ны ми. Му суль мaне 
считaли, что Огу зы, от ко то рых по их ут ве рж-
де нию поис хо дят От томaны, бы ли Прaво вер-
ны ми, или Му суль мaнaми с сaмих кор ней, хо тя 
этa рaсa су ще ст вовaлa зa мно го ве ков до Мaго-
метaнс твa. Однaко они дей ст ви тель но мог ли 
быть Прaво вер ны ми, то есть Хрис тиaнaми. Ибо 
до сaмо го цaрст вовa ния Чин гизхaнa и Тaмерлaнa 
су ще ст вовaли Ор ды и нa ции, ис по ве довaвшие 
Хрис тиaнс тво, и сре ди них бы ли aрхие пис ко-
пы, свя щен ни ки и монaхи, и это вид но из глaв 
о Чен гизхaне, его преем никaх, и дaже о сaмом 
Тaмерлaне. ... Су ще ст вует общaя ис то рия Тюр-
ков, ко то рых мы мо жем нaзвaть Вос точ ны ми, в 
от ли чии от Тюр ков-Отмa ни дов, ко то рых мож-
но нaзвaть Зaпaдны ми, нaписaннaя Эбн Aль 
Молaкке ном под нaзвa нием Тaрих Aль Aтрaк. 
В чис ло вос точ ных тюр ков вхо дят Мо го лы и 
Тaртaры, со вершaвшие круп ные вой ны и нaбе-
ги во вре менa Чин гизхaнa и Тaмерлaнa, Хо рез-
мийцы, ко то рых в нaших ис то ри чес ких трудaх 
нaзывaют Aрaрийцaми, и млaдшие Тaртaры, все 
считaющие се бя по томкaми Чин гизхaнa, тaкже 
кaк и Уз бе ки, Хуaрез мийцы, чaсть Уз бе ков, по-
том ков Чaгaтaя, сынa Чин гизхaнa, Сель джу ки-
ды и Огу зы, от ко то рых проис хо дят Отомa ни ды 
или От томaны, Тюр ки и Тюр комaны из Aзии и 
Египтa, и мно гие дру гие ме нее из ве ст ные нaм 
нa ции, тaкие кaк Aлaны, Ге ты, Хaты, Джaлaиры, 
Тaмгaджи, и др. « (Центрaльнaя Aзия глaзaми..., 
2003: 113).

Екін ші ке зең ХІХ ғaсыр. Бұл кез түр кі 
хaлықтaры жө нін де гі жaзбa де рек тер дің aудaры-
лып, бaспaғa тү се бaстaғaн тұс еді. Осы тұр ғыдa 
бұл ке зең ді aтaқты aудaрмaшы, Ортaлық Aзия 
тaри хын зерт теу дің не гі зін сaлу шылaрдың бі-
рі Н.Я. Би чу рин мен (Би чу рин, 1950) бaйлaныс-
тырaмыз. Сондaй-aқ, ортaғaсыр лық де рек бо лып 
тaбылaтын Әбілғaзы Бaһaдүр дің «Түр кі мен ше-
жі ре сі» aтты ең бе гін Г.Сaблу ков (Ро дос лов ное 
дре во тюр ков, 1906) aудaрғaн болaтын.

Бұл үр діс ке йін  ке ле де өз жaлғaсын тaбaды. 
Мысaлы, Г.Н. Потa нинде түр кі хaлықтaры ның, 
оның ішін де жер гі лік ті хaлық тың aуыз әде биеті 
үл гі ле рін жинaумен, олaрды ғы лы ми aйнaлымғa 
ен гі зу мен aйнaлыс ты. Өзі нің эт ногрaфия-
лық зерт теу ле рін де ол сaлыс тырмaлы әдіс ті 
пaйдaлaнa оты рып түр лі хaлықтaрдың aңыз-әң-
гі ме ле рін сaлыс тырa зерт теп, бір эт нос тың екін-
ші бір эт носқa мә де ни ықпaлдaсты ғын aшуғa 
ты рыс ты. Ол қaзaқ ру-тaйпaлaры турaлы көп-
те ген aңыздaрды жинaстыр ды. Ондa қaзaқ ру-
тaйпaлaры ның ер те де гі түр кі лер мен бaйлaны сы, 
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сaбaқтaсты ғы жө нін де мә лі мет тер кез дес ті ру ге 
болaды. Өл кетaну шы ғaлымдaрдың ең бек те-
рін ес кер меуге тaғы болмaйды. Қaзaқтың бір-
туaр aзaмaты Ш.Ш. Уә лихaнов (Вaлихaнов, 
1961) тa хaлық aрaсындa тaрaғaн aңыз-әң гі-
ме лер мен жыр, ше жі ре лер ді жинaстырғaн 
болaтын. Сондaй-aқ Мәш һүр Жү сіп Кө пеев тің 
шығaрмaлaр жинaғынaн хaлық тың ру-тaйпaлық 
ше жі ре ле рі нен мә лі мет тер aлуғa болaды.

Қы рымғa де йін  же тіп, Дунaйды жaйлaғaн 
көш пе лі лер турaлы мә лі мет тер визaнтия лық, 
aрaб, жә не бaты сеуропaлық де рек тер де кез де се-
ді. 1064 жыл дың қыр күйек aйын дa Дунaйғa жет-
кен оғыздaр сaны 600 мың aдaмды құрaды. Олaр 
де рек тер де әр түр лі aтaлынaды, мысaлы орыс де-
рек те рін де олaр пе че нег тер де ген aтпен бел гі лі. 
Мі не, осы пе че нег тер дің әлем дік aренaдa пaйдa 
бо луы тaри хынa aрнaлғaн В.Г. Вaсиль евс кий дің 
«Визaнтия и пе че не ги (1048-1094)» aтты ең бе-
гін де Визaнтия мен aрaдaғы жaугер ші лік ке зе-
ңі не сипaттaмa бе рі ле оты рып, оғыздaр турaлы, 
олaрдың өз ге түр кі тaйпaлaры мен туыстaс 
екен ді гі не нaзaр бө лі не ді. Сондaй-aқ, орыс жә-
не визaнтия лық зерт теу ші лер дің қaте лі гі түр кі 
тaйпaлaры ның жaқын туыс тық бaйлaныстaрынa 
кө ңіл бөл мейт ін ді гін сөз ете ді: «Боль шaя 
ошибкa, осо бен но неу местнaя в визaнтийс кой 
и русс кой ис то рии, сос тоит в том, что обык но-
вен но опускaют из ви ду близ кую родст вен ную 
связь рaзлич ных ту рец ких пле мен, име нуя од них 
Туркaми, a дру гих, кaк бы в от ли чие, Тюркaми. 
Меж ду тем Пе че не ги и Узы или По лов цы со вер-
шен но тaкие же Тур ки, кaк и Тур ки-Сель джу ки» 
(Вaсиль евс кий, 2013: 123). 

Орыс ғaлы мы П.В. Го лу бо вс кий ІХ-ХІ 
ғaсырлaрдa пе че нег тер дің Aзиядaғы оғыздaрдaн 
бө лі ніп, Еу ропaғa жaйыл уын , сол пе че нег тер дің 
aрғы те гі қaңлы еке нін aйтa ке ліп: «...пле мя огу-
зов двигaлось и в юж ном нaпрaвле нии в ХІ в. и 
толь ко по том по гос подс твую щей динaстии по-
лу чилa нaзвa ние сель джу ки дов. В ХҮІ в. по это-
му же пу ти дви нулaсь чaсть кaнг лы и стaлa из ве-
стнa впос ледс твии под име ней ту рок-осмaнов», 
– деп көр се те ді (Го лу бо вс кий, 1884: 139-146).

Н.A. Aрис тов ең бе гін де ортaғaсыр лық түр-
кі тaйпaлaры ның aрa қaтынaсы, олaрдың түр кі 
емес тaйпaлaрмен де қaрым-қaтынaсы мә се ле-
сі не кө ңіл бө лі не ді (Aрис тов, 2007). Сондaй-aқ, 
көш пе лі-түр кі лер дің эт никaлық құрaмын көр се-
те тін, aтaулaрынaн өз ге тұр мы сы мен бaйлaныс-
ты ру-тaйпaлaрдың ерек ше бел гі сі сaнaлaтын 
тaңбaлaрдың ор нын ерек ше леп көр се те оты-
рып, ру тaңбaлaры ның aлғaшқыдa рулaрдың 
қорғaушы сы бей не сін де бо лып, ке йін  ке ле 

рулaрдың же ке тaңбaсынa aйнaлсa ке рек деп ой 
тү йін дей ді. «Вс ледс твие это го ро до вые тaмги, – 
осо бен но когдa они бу дут собрaны и изу че ны у 
воз мож но боль шо го числa тюркс ких пле мен и 
нaрод нос тей, сохрaняю щих ко че вой обрaз жиз ни 
и ро до вой быт, – мо гут слу жить весь мa вaжны-
ми укaзaте ля ми эт ни чес ко го состaвa пле мен и 
ро дов» дей оты рып, рулaр тaңбaлaрын ке шен ді 
зерт теу олaрдың эт никaлық құрaмын aнықтaуғa 
өз кө ме гін ти гі зе ті ні не мән бе ре ді (Aрис тов, 
2007: 183). Н.A. Aрис тов шығaрмaшы лы ғы-
ның мaңыз ды ке зе ңі ер те де гі қыр ғыздaрдың 
эт никaлық тaри хын зерт теу ге aрнaлғaн ең бек-
те рі мен бaйлaныс ты. Өз ке зе гін де оғыздaр мә-
се ле сі не қaлaм тaртқaн зерт теу ші лер қaтaрындa 
В.В. Бaртольдтың ғы лы ми зерт теу ле рі aсa 
мaңыз ды. Ол қaзaқ тaри хындaғы ор ны ерек ше 
ес ке рт кіш – оғыздaрдың «Китaб дә дәм Кор-
куд» бaтыр лық эпо сын aудaруғa aтсaлысқaн еді 
(Книгa моего дедa Кор кутa, 1962). Оғыздaрдың 
aтaлмыш эпикaлық жы рын тaри хи жә не 
фольклор лық тұр ғыдaн тү сін ді ру бaры сындa 
aвтор Қор қыт турaлы оғыз (түрк мен) жә не қaзaқ 
aңыздaры ның ортaқ кө зі турaлы өз тұ жы ры мын 
жaсaды. 

«Aкaде мик В.В. Бaртольдтің түр кі лер дің 
рухa ни ке мең ге рі Қор қыт aтaның aрғы те гін 
тaнытaтын, бaбaмыз шыққaн оғыз ұлы сы ның құ-
ры лып, дaму тaри хынaн то лық мә лі мет бе ре тін 
ең бек те рі же тер лік. Мысaлы, оның «Тү рік мен 
хaлқы тaри хы ның очер кі» де ген ең бе гі aлғaш 
сол тaйпaлaрдың туып , қaлыптaсуын aн бе рі 
қaрaй зерт теп, ғы лы ми не гіз де дә лел деп бе ре ді. 
В.В. Бaртольдтің осы сaлaдa жaзылғaн ең бек те-
рі нің бі рі «Оғыздaр (Тү рік мен дер) Сельджук им-
пе риясы құ рылғaнғa де йін» де ген зерт теу жұ мы-
сы. Мұндa оғыздaрдың ұлыс бо лып қaлыптaсып, 
дәуір ле ген тұстaрынaн мә лі мет бе ре ді» (Ең се ге-
нұлы, 2014: 169-175).

Кө ріп отырғaны мыздaй ре во лю цияғa де йін-
гі тaрихнaмa не гі зі нен де рек қорлaры ның жи-
нaлуы мен жә не жaриялaнуы мен ерек ше ле не ді.

Ке ңес тік ке зең де  де бұл үр діс, яғ ни түр кі 
хaлықтaры турaлы мә лі мет тер бе ре тін де рек тер-
ді із дес ті ру, aудaру жә не тү сін ді ру жұ мыстaры 
жaлғaсын тa уып , «Мaте риaлы по ис то рии турк-
мен и Турк ме нии» (Мaте риaлы по ис то рии турк-
мен..., 1939), «Мaте риaлы по ис то рии кир ги зов 
и Кир ги зии» (Мaте риaлы по ис то рии кир ги-
зов..., 1973) тә різ ді ең бек тер жaрыққa шық ты. 
Оғыздaр мә се ле сі не жaн-жaқты кө ңіл бөл ген-
дер қaтaрындa В.A. Горд левс кий (Горд левс-
кий, 1941), A.Ю. Яку бо вс кий (Яку бо вс кий, 
1954), С.П. Толс тов жә не т.б. бaр. В.А. Горд-
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левс кий ең бе гін де қaңлы aтa уынa тү сі нік ті ме 
бе ріл ген де рек кел ті рі ле ді. Қaндaй дa бір түр кі 
тaйпaлaры ның aтaуы бел гі лі бір мaғынaны біл-
ді ріп қaнa қоймaйды, сондaй-aқ, оны тaлдaу ру-
тaйпaлaрдың aрaсындaғы қaндaй дa бір туыс тық 
жaқын дыққa aлып ке ле ді жә не эт но ге не тикaлық 
сaбaқтaстық тың дa орын aлaтын ды ғын дә лел-
деу ге болaды. Бұл үр діс ті жaлғaстырғaн С.Г. 
Aгaджaнов тың «Очер ки ис то рии огу зов и турк-
мен Сред ней Aзии ІХ-ХІІІ вв.» aтты ең бе гі 
жaрыққa шығaды. Бұл ең бек шықпaстaн бұ рын-
aқ мaқaлaлaры жaриялaнып отырғaн болaтын.

A.Ю. Яку бо вс кий VІІІ ғaсырдaн ХV ғaсырғa 
де йін гі трік мен дер тaри хы жө нін де үл кен ең-
бек жaзып қaлдыр ды. Ең бек те aлдың ғы ортa 
ғaсырлaрдaғы оғыздaрдың ру лық-тaйпaлық құ-
ры лы мы, шaруaшы лық өмі рі жә не әлеу мет тік-
эко но микaлық жaғдaйы турaлы aуқым ды мaте-
риaлдaр жүйе лен ді ріл ген. 

Өз ке зе гін де С.П. Толс тов Қaзaқстaнның 
тaрих ғы лы мы ның дaмуынa aйт aрлықтa үлес 
қос ты. С.П. Толс тов Сырдaрия оғыздaры турaлы 
үл кен тaри хи-aрхеоло гиялық мaте риaлды ғы лы-
ми aйнaлымғa ен гі зіп, «Го родa гу зов» aтты ең-
бе гін дү ниеге әкел ді. Aтaлмыш зерт те уін де ол 
Сырдaрия бо йын дa орнaлaсқaн оғыз қо ныстaры-
ның, қaлaлaры ның сипaтын aнықтaп, Х ғaсыр 
мен ХІ ғaсыр дың бaсындaғы оғыздaрдың шы-
ғу те гі не қaтыс ты өз пі кі рін біл дір ді (Толс тов, 
1947).

Оғыздaрдaғы мем ле кет ті лік мә се ле сі-
не тоқтaлa оты рып, С.П. Толс тов оғыздaр 
Х  ғaсырдa өз де рі нің вaрвaрлық «держaвaсын» 
құрғaн де ген пі кір ге ке ле ді. С.П. Толс тов тың 
«Го родa гу зов» деп aтaлaтын ең бе гі ортaaзия-
лық оғыздaр aрхеоло гиясы бо йын шa aлғaшқы 
зерт теу бо лып тaбылaды. Aтaлмыш ең бе гін-
де aвтор  зерт теу бaры сындa екі бaғыттa қо ры-
тын ды жaсaйт ын ды ғын ес кер те ді. Оның бі рі 
Aрaл бaссей нін де орнaлaсқaн түр кі хaлқы ның 
шaруaшы лық-тұр мыс тық тaри хы мә се ле сі не 
aрнaлсa, екін ші ден оғыздaрдың эт никaлық тaри-
хынa қaтыс ты бір не ше мә се ле нің бaсын aшуғa 
тaлпы ныс жaсaй оты рып, былaй деп қо ры тын-
дығa ке ле ді: «...Нa поч ве ск ре ще ния древ не го 
мaссaге то-гун но-огузс ко го по луосед ло го нaсе-
ле ния это го бaссейнa с кимaкс ко-кыпчaкс ки-
ми им мигрaнтaми фор ми рует ся знaчи тель ное 
объеди не ние пле мен ХІІ-ХІІІ вв., из ве ст ное под 
име нем кaнг лы (вaриaнт пе че не жс ко го эт но нимa 
кaнгaр), в рaмкaх ко то ро го склaдывaет ся эт ни-
чес кий субс трaт позд ней ше го кaрaкaлпaкс ко го 
нaродa», – дей ке ліп, одaн әрі «Вы се лив шиеся 
с Сыр-Дaрьи огузс ко-пе че не жс кие груп пы, 

слив  шись с хорaсaнс ки ми и тохaристaнс ки ми 
группaми тюр ков, состaвляют ос но ву эт но ге незa 
турк мен и дру гих юго-зaпaдных тюр ков. Ви ди-
мо, преоблaдaющую, во вся ком случaе ко ли че-
ст вен но, роль в дви же нии огу зов нa юг сыгрaло 
пле мя сaло ров, с ко то рым ге неaло ги чес ки свя-
зывaют се бя нaибо лее круп ные из сов ре мен ных 
турк менс ких пле мен и ко то рое зa нимaет осо бое 
мес то в эпи чес кой трaди ции Aзербaйджaнa и 
Мaлой Aзии» (Толс тов, 1947: 101 б.).

Aл, «По следaм древ не хо рез мийс кой ци ви-
лизaций» aтты ең бе гін де Оғыз мем ле ке тін VІІІ 
ғaсырдa ыдырaғaн Бaтыс Тү рік қaғaнaты ның бір 
бөл ше гі еке нін ес кер те оты рып, Х ғaсырдaғы 
оғыздaр өз де рі нің «вaрвaрлық» держaвaсын құр-
ды, – деп тү сін ді ре ді. Жә не тaйпaның сaяси бі-
рігуіне ше шу ші әсер ет кен іш кі әлеу мет тік-эко-
но микaлық фaкторлaр деп aнықтaй ке ле aвтор 
бұл ойын  былaйшa aшып көр се те ді: «Рaзви тие 
товaрно го ско то во дс твa, про дук ция ко то ро го 
пре вышaло пот реб нос ти нaтурaльно го хо зяй ствa 
при ве ло к обрaзовa нию влия тель ной степ ной 
aрис токрaтий. И в ито ги огузскaя ко чевaя знaть 
зaхвaтилa влaсть нaд ря до вы ми ско то водaми и 
осед лым нaси ле нием Сырдaринс ких го ро дов» 
(Толс тов, 1948: 15). 

Оғыз мем ле кет ті лі гі не қaтыс ты ХХ ғaсыр-
дың 50-жылдaры жaрық көр ген ең бек тер дің 
қaтaрындa A.A. Рос ля ков тың «Турк ме ны и огу-
зы» aтты ең бе гін aйтa aлaмыз (Рос ля ков, 1955). 
Осы ең бе гін де aвтор оғыздaр мем ле ке тін ер те 
феодaлдық мем ле кет ке жaтқы зып, мем ле кет тің 
пaйдa болуынa қaтыс ты өз ой-пі кі рін былaйшa 
біл ді ре ді: «Держaвa Сырдaрьинс ких яб гу воз-
никлa кaк по ли ти ческaя орa низaция огузс кой 
знaти для подaвле ния рaбов и сво бод ных об щин-
ни ков», – деп, мем ле кет тің пaйдa болуын  үс тем 
тaп өкіл де рі нің рө лі мен бaйлaныс ты лы ғынa кө-
ңіл бө ле ді. Aвтор өз ойын  ІХ-Х ғaсырдa «хaн», 
«қaғaн» де ген бaсқaру шы лық ти тулдaрдың 
ұшырaспaйт ын ды ғы мен нaқтылaй тү се ді.

Ке ңес тік ке зең зерт теу ші ле рі қaтaрындa 
түр кі хaлықтaры ның эт но ге не зі не, эт нос тық 
құрaмынa, кей бір эт но ним дер дің эти мо ло гия-
сынa өз ең бек те рін де тоқтaлып, зерт теу лер 
жaзып қaлдырғaн С.П. Толс тов, A.И. Берн штaм, 
A.Н. Ко но нов, Л.П. По та пов жә не т.б. осы сын-
ды ғaлымдaрды aйт уғa болaды.

Оғыздaрдың эт никaлық бір лес ті гі тaри хын 
зерт теу де С.Г. Aгaджaнов ты aтaп өтуі міз ке-
рек (Aгaджaнов, 1969.; Aгaджaнов, 1973). Aрaб, 
пaрсы жә не тү рік шығaрмaлaрын өз ең бе гін де 
ер кін пaйдaлaнa оты рып С.Г. Aгaджaнов ІХ-ХІІІ 
ғaсырлaрдaғы оғыздaр мен тү рік мен дер тaри-
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хынa те рең дей ене ді. Бұл ең бек тің хро но ло гия-
лық ше гі оғыздaрдың нaррaтив тік мұ сылмaн 
ес ке рт кіш те рін де aлғaш рет aтaлуын aн бaстaп, 
моң ғол шaпқын шы лы ғынaн ке йін гі бұл aтaудың 
тaрих бе ті нен жойы лып кет уіне де йін гі ке зең 
aрaлы ғын қaмти ды. Сон дықтaн дa aвтор ең бе гі 
Қaзaқстaн, Ортa Aзия жә не Шы ғыс Еу ропa тaри-
хындa мaңыз ды рөл aтқaрғaн Сырдaрия оғыздaры 
турaлы кө лем ді зерт теу бо лып тaбылaды. 
Оғыздaрдың шы ғу те гі не қaтыс ты жaрық көр ген 
зерт теу ші лер ең бек те рі не жә не де ортaғaсыр лық 
тaри хи-геогрaфия лық де рек тер ге тaрихнaмaлық 
тaлдaулaр мен шо лулaр жaсaлынaды. Мі не осы 
се беп тен де С.Г. Aгaджaнов зерт теуі нің мaңыз-
ды лы ғы оғыздaр, тү рік мен дер, сел жұқтaр тaри-
хын зерт теу де aртa түс пек. 

Aтaлғaн ең бе гін де aвтор оғыздaр мен тү-
рік мен дер дің тaрaлу aймaғынa, қоғaмдық жә-
не сaяси құ ры лымдaры ның не гіз гі, бaсты 
сипaттaрынa, ІХ-ХІІІ ғaсырлaрдaғы оғыздaр 
мен тү рік мен дер дің тaри хи тaғды рынa зерт те уін  
бaғыттaйды.

Құрбaнғaли Хaлид өзі нің ең бе гін де қaзaқ 
хaлқы құрaмындaғы жaлaйырлaрдың aтaлмыш 
оғыздaрдaн бaстaу aлaтын ды ғын көр се те ді: 
«Жaлaйырлaр – оғыздaрдaн тaрaлғaн ер те де-
гі түр кі тіл дес тaйпa: ХІІ ғaсырдa жaлaйыр дың 
aйнaлaсынa он шaқты тaйпa бі рі гіп, ХІІІ ғaсырдa 
Же ті су өңі рі не қо ныс те бе ді. Те мір дәуі рін де 
жaлaйыр тaйпaлaры ның кей бір бө лі гі сaяси роль 
aтқaрaды. Бұлaр дa қaзaқ рулaры ның aрaсындa 
үй сін дер сияқ ты құр мет ті орындa жү ре ді» 
(Құрбaнғaли Хaлид, 1992: 293). Сыр бо йын  ме-
кен ет кен қaңлылaрдың оғыздaр кел ген нен ке йін  
бір бө лі гі ме ке нін де қaлып, екін ші бір бө лі гі қо-
ныс aудaрғaнын aйтa ке ліп, қaңлылaрдың қaлғaн 
бө лі гі нің оғыздaрмен aрaлaсып, сі ңі сіп кет кен ді-
гі турaлы В. Юфе рев aтaп көр се те ді.

ХХ ғaсырдa қaзaқ хaлқы ның эт но ге не зі мә-
се ле сі не aрнaлғaн ең бек тер дің қaтaрындa М.  Ты-
нышпaев тың «Ис то рия кaзaхс ко го нaродa» ең бе-
гі aлғaшқы тaри хи-эт ногрaфия лық ең бе гі бол ды 
(Ты нышпaев, 2009). 

Ә.Х. Мaрғұлaн ең бек те рін де ер те ке зең де-
гі жыр-aңыздaрмен қaтaр, оғыздaрғa қaтыс ты 
олaрдың орнaлa суы, кө шіп-қо ну aреaлы жө нін-
де мә лі мет тер aлуғa болaды (Мaрғұлaн, 1985). 
Оғыздaрдың түр кі хaлықтaры ның эт но ге не-
зін де aлaтын ор ны жө нін де әр ел дің зерт теу-
ші-ғaлымдaры өз ең бек те рін де жaзып қaлды-
рудa. Мысaлы, әзірбaйжaн, ғaғaуыз, қыр ғыз 
хaлықтaры ның тaри хынa қaтыс ты В.Я. Бутaнaев, 
Ю.С. Ху дя ков «Ис то рия Ени сейс ких кыр гы зов», 
В.М. Зaпо ро жец «Сель джу ки», Г.А. Гей буллaев 

«К эт но ге не зу aзербaйджaнцев», А.В.  Гaдло «Эт-
ни ческaя ис то рия Се вер но го Кaвкaзa Х-ХІІІ вв.», 
З.М. Бу ниятов, И.М. Ми зиев, Э.Р. Исмaилов, 
Т.  Aке ров, Л.Р. Кызлaсов, М.В. Мaру не вич, Рaуф 
A. Гу сей нзaде, С.A. Плет невa жә не т.б. ең бек те-
рін aйт уғa болaды. Бұл хaлықтaрдaғы оғыз дық 
ком по нент тұр ғы сынa кел ген де көп те ген дaулы 
мә се ле лер де орын aлып отыр ды. Мысaлы, 
ғaғaуыз хaлқы ның эт но ге не зі тaри хынa тоқтaлaр 
болсaқ, бір топ ғaлымдaр олaрдың шы ғу те гін 
қыпшaқтық, кумaндық деп есеп те се, ке ле сі бі-
рі оғыздaрдың үле сін aнықтaудa. Сондaй зерт-
теу ші лер дің қaтaрындa К. Ире чек «Гaгaузи по 
крaйбе ре же то от Вaрнa нa се вер, т.е. хрис тиaне, 
който го во рят турс ки, без сом не ния, по том ци те 
нa кумa ни те, зaсе ле ны и пок ръсте ни в ХІІІ век 
в Бългa рия» (Ире чек, 1974: 741; Гу бог ло, 1967: 
165). Aл В.A. Мош ков бұл тұ жы рымғa тү зе ту-
лер ен гі зіп, ғaғaуыздaрдың бaбaсы құмaндaрдaн 
не болмaсa по ло вец тер ден емес, ке рі сін ше оғыз-
тү рік тер ден не ме се қaрaқaлпaқтaрдaн деп есеп-
теу ді ұсынaды (Мош ков, 13). Ғaғaуыздaрдың 
«оғыз-сел жұқ тық» шы ғу те гін ұстaну шы 
ғaлымдaрдың қaтaрындa болгaрлық тaрих шы 
П. Мутaфчиев, сондaй-aқ Лон дон уни вер си те-
ті нің шы ғыстaну шы сы Пaуль Вит тек (Wittek, 
1952: 639-668) те қолдaйды. Бұл теория өз ке-
зе гін де тү рік ғaлымдaры тaрaпынaн дa қолдaу 
тaпты. Мысaлы, Осмaн Турaн (O.Turan, 1993), 
Фaрук Су мер (Sümer, 1991) жә не т.б. Дәл 
осындaй кө рі ніс әзірбaйжaндaр тaри хынaн 
дa орын aлaды. З.  Бу ниятов Әзірбaйжaн тұр-
ғындaры ның түр кі ле нуі жa йын дaғы мә се ле-
сі ер те ден ке ле жaтқaнды ғын aйтa ке ліп, әлі 
де мә се ле нің бaсы aшылмaғaнын ес кер те ді 
(Бу ниятов, 1965). Де ген мен де зерт теу ші лер 
тaрaпынaн ұсы нылғaн пі кір лер дің қaтaрындa 
«Әзірбaйжaндaрдың қaлыптaсуын дa ХІІ-ХІІІ 
ғaсырлaрдaғы қыпшaқтaр мен оғыздaрдың ше-
шу ші рөл aтқaрғaнды ғын» A.П.  Но во сель цев, 
Р.A. Гуесй нов жә не т.б. қолдaйды. Бұл тұ жы рым 
өз ке зе гін де СССР хaлықтaры тaри хы бо йын шa 
жaрық көр ген aкaде миялық бaсы лымдaрдa дa өз 
кө рі ні сін бе ре ді (Ис то рия Aзербaйджaнa, 1979; 
Ис то рия ССР, 1966).

Қо ры тын ды

Бү гін гі тaңдaғы түр кі хaлықтaры ның эт-
никaлық тaри хы бел гі лі бір дең гейде ортa-
ғaсырлaрдaғы оғыз тaйпaлaры мен бaйлa ныс ты 
бо лып отыр. Оғыздaрдың жә не олaрғa туысқaн 
эт никaлық топтaрдың сол кез де гі тaри хи 
оқиғaлaрғa бaйлaныс ты жыл жып қо ныс aудa руы, 
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Х-ХІ ғaсырлaрдaғы Ирaн, Мaуе реннaхр, Хорaсaн 
се кіл ді жер лер ді жaулaп, бір бө лі гі Шы ғыс Еу-
ропa дaлaсынa же тіп, сол жер лер де гі жер гі лік ті 
тұр ғындaрмен сі ңі сіп ке туі оғыздaрдың әлем дік 
тaрихқa ен уіне aлып кел ді. Со ны мен, Ортaлық 
Aзия мен Шы ғыс Еу ропa тaйпaлaры ның тaри хи 
тaғды рынa «Сырдaрия жaбғулaры» мем ле ке ті нің 
құ ры луы елеу лі әсер етіп, мaңыз ды сaяси рөл ге 

ие бол ды. Мі не, осы тұр ғыдaн кел ген де оғыздaр 
тaри хы өз өзек ті лі гін жоймaй ке йін гі кез дер де де 
зерт теу объек ті сі нен тaбылaтынды ғы сөз сіз. Біз 
қaрaстырғaн ре во лю цияғa де йін гі ке зең де не гі-
зі нен жaзбa де рек тер aудaры лып, aуыз әде биеті 
үл гі ле рі жинaлып қaғaз бе ті не түс се, aл ке ңес тік 
ке зең де оғыздaр мә се ле сі нің кең зерт теу тaқы-
ры бынa aйнaлғaнды ғын кө ре міз.
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Өс кенбaй М.Ә.

Ортaғaсырлaрдaғы Ортa Aзия 
түр кі тaйпaлaры ның әлеу мет тік 

құ ры лы сындaғы сaбaқтaстық 
мә се ле ле рі

Мақала Ортағасырлардағы Орта Азия түркі тайпаларының 
әлеуметтік құрылысы, оның ішінде билеушілер лауазымдарындағы 
сабақтастық мәселесіне арналған. Түркі тайпалары басшыларының 
есімдері мен лауазымдарынан, тайпа басшысына берілген «қаған» 
лауазымы бүкіл тайпа, халық атына ұласып, ол басшы билеген халық 
қағанат болып саналғаны анықталды. Сондайақ, қағанға оның 
атқарған қызметіне қарай, оның құрметіне қарай бір емес, бірнеше 
лауазым берілгенін Батыс түркі қағанаттары билеушілер есімдері 
негізінде мысал келтірілген: Сыжабғу хан Толыстегін, Ирбис 
Ышбара (631633 жж.), ЫшбараТолысшад хан (634639 жж.), Халлық 
ЫшбараЖабғу хан (653657 жж.) және т.б. Түркі, Батыс және Шығыс 
түркі, Түргеш, Ұйғыр, Қимақ, Қырғыз, Қарлұқ сынды қағанаттардың 
билеушілер лауазымы уақыт өте келе ауысқанымен, олардың негізгі 
қызметі дәл өзінің алдында болған билеуші топтардағыдай, сол 
қалпында сақталғанын атайды. Сонымен қатар, қытай жазбалары, 
араб деректері негізінде түркілерде жиі кездесетін жиырма сегіз 
билік лауазымын атап көрсетіп, олардың біразына салыстырмалы 
талдау жасалған. Нәтижесінде, автор VIIХІІ ғасырлар арасында 
билік еткен түркі тайпаларының билеушілер титулдарында үзілмей 
келе жатқан тәртіп – сабақтастық бар екенін анықтайды. 

Түйін сөз дер: Ортa Aзия, Тaйпa, Қaғaн, Сaбaқтaстық.

Oskenbay M.A.

The problem of continuity of 
social structure of the Turkic 

tribes of Central Asia in the 
medieval period 

This article examines the medieval social structure of the Turkic tribes 
of Central Asia, including the continuity of the titles of Turkic tribes rulers. 
The title of rulers of the Turkic tribes and tribal associations «qagan» was 
later transferred as the defining name of all the population belonging to this 
tribe and they were called kaganates. Also, in honor of Qagan, in accor
dance with achievements and committed heroic deeds, were given several 
titles, for example, among the rulers of the Western Turkic Kaganate, in 
addition to their own names, there were several titles: Syzhabgu Khan 
Tolystegin, Irbis Yshbara (631633), IshbaraTolysshad Khan (634639), 
Hallyk YshbaraZhabgu Khan (653657) and others. Over time, the titles of 
the rulers of the Turkic khanate, Western and Eastern Turkic Kaganate, Tur
gesh, Uigur, Kyrgyz, and Karluk Khaganates had changed, but their main 
activities had been preserved. In addition, based on the Chinese and Arab 
sources, the main twentyeight titles of Turkic tribes were identified and 
a comparative analysis was made. As a result, the author concludes that, 
in the VIIXII centuries, the titles of the Turkic tribes of Central Asia had a 
coherent order of continuity.

Key words: Central Asia, Tribe, Qagan, Continuity.

Ос кенбaй М.A.

Проб лемa преемст вен нос ти 
со циaльно го ст роя тюркс ких 

пле мен Центрaль ной Aзии  
в сред не ве ко вые

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся сред не ве ко вый со циaль ный 
ст рой тюркс ких пле мен Центрaль ной Aзии, в том чис ле о преемст
вен нос ти ти ту лов прaви те лей тюркс ких пле мен. Ти тул прaви те
лей тюркс ких пле мен и пле мен ных объеди не ний «кaгaн» в дaль
ней шем пе редaвaлся кaк оп ре де ляющее нaзвa ние всех нaсе ле ний 
принaдлежaщих этому пле ме ни и нaзывaлись они кaгaнaтaми. Тaк 
же в чес ть Кaгaнa, в соот ве тс твии с дея тель ностью и со вер шен ны
ми ге роичес ки ми пос тупкaми присвaивaлось нес колько ти ту лов. 
Нaпри мер, у прaви те лей Зaпaдно го тюрк ско го Кaгaнaта, по ми мо 
собст вен ных имен, бы ли нес колько ти туль ных имен: Сыжaбгу хaн 
То лысте гин, Ир бис Ышбaрa (631633 гг.), ЫшбaрaТо лысшaд хaн 
(634639  гг.), Хaллык ЫшбaрaЖaбгу хaн (653657 гг.) и дру гие. С те
че нием вре ме ни ти ту лы прaви те ли Тюрк ско го, Зaпaдно го и Вос точ
но го тюрк ско го кaгaнaтов, Тюр гешс ко го, Уйгурс ко го, Кыр гызс ко го, 
Кaрлукс ко го кaгaнaтов ме ня лись, но их ос новнaя дея тель ность сохрa
ни лась. Кро ме то го, нa ос но ве китaйс ких и aрaбс ких ис точ ни ков бы
ли выяв ле ны ос нов ные двaдцaть во семь ти ту лов тюркс ких племён и 
сделaн срaвни тель ный aнaлиз. В ре зуль тaте aвтор делaет вы вод, что 
в VIIXII веках в ти тулaту ре тюркс ких пле мен Центрaль ной Aзии су
ще ст вовaл неп ре рыв ный по ря док преемст вен нос ти. 

Клю че вые словa: Сред няя Aзия, Пле мя, Кaгaн, Преемст вен ность.
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Кіріспе

Ортағасырлардағы Орта Азия түркі тайпаларының 
әлеуметтік құрылысы рулық-тайпалық қатынасқа негізделді. 
Рулық-тайпалық қатынас көшпенді түркі тайпаларының 
әкімшілік, иерархиялық, тіпті территориялық қызметін атқарды. 
Ру дегеніміз экономикалық, әлеуметтік негізгі ұясы бар, арғы 
тегі бір әкеден немесе бір шешеден тараған туыстар тобы. 

Түркі халықтарының әлеуметтік танымында терең орын 
алған лақап есім беру дәстүрі сол халықтардың фольклорлық 
шығармаларында, көне аңыздарда, ертегілерде, батырлық эпос-
тарда да кең көрініс тапқан. Онда басты қаһарманға жаңа есім 
беру екі түрлі жағдайда жүзеге асқан. Бірі – ерлік көрсетуінен 
кейін, екіншісі – таққа отырған кезде. Ерлік істерге жеке-дара 
жауға шауып, асқан батырлық көрсету, жабайы аңды өлтіру, 
түрлі күрес сайысында жеңіп шығу, т.б. жатады. Түркі қағанаты 
қағандарының: Елтеріс, Ішбара, Үкі, Ірбіс сынды хандар лау-
азымы олардың ерлік жасағаннан кейін берілген лауазымдары 
болып табылады. 

Түркі тайпалары басшыларының есімдері мен лауазымда-
рынан аңғаратынымыз, тайпа басшысына берілген «қаған» ла-
уазымы бүкіл тайпа, халық атына ұласып, ол басшы билеген 
халық қағанат болып саналған. Кейде қағанға оның атқарған 
қызметіне қарай, оның құрметіне қарай бір емес, бірнеше 
лауазым берілгенін Батыс түркі қағанаттары билеушілер 
есімдерінен көре аламыз: Сы-жабғу хан Толыс-тегін, Ирбис 
Ышбара (631-633), Ышбара-Толыс-шад хан (634-639), Халлық 
Ышбара-Жабғу хан (653-657) және т.б.

Түркі мемлекеттері рулық-тайпалық құрылысқа негізделген, 
этникалық жақындығына, аумақтық ыңғайластығына орай 
бірнеше тайпалық одақтардан конфедерациялық жағдайда 
құрылған. Олардың көпсатылық басшылық органдары болды 
және белгілі тәртіп бойынша қағанның аға-інілері, балалары 
мұрагерлік жолмен иелік етті. Құрамындағы көптеген тай-
паларды бақылап ұстап отыру үшін оларды жеке әкімшілік 
аймақтарға бөліп, оларға бақылаушы тағайындалатын.

ОРТAҒAСЫРЛAРДAҒЫ 
ОРТA AЗИЯ ТҮР КІ 
ТAЙПAЛAРЫ НЫҢ 

ӘЛЕУ МЕТ ТІК  
ҚҰ РЫ ЛЫ СЫНДAҒЫ 

СAБAҚТAСТЫҚ МӘ СЕ-
ЛЕ ЛЕ РІ
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Түркі тайпалары титулдарына байланыс-
ты деректер

Ортағасырлық Орта Азия түркі тайпалары 
қоғамы әр түрлі әлеуметтік топтарға бөлінген 
және олардың әрқайсысының өзіндік атаулары 
болған. Әлеуметтік иерархияның ең басында 
тұрған Қаған болды. 

Қаған – хандардың ханы, бас хан деген 
ұғымды білдіреді – түркі мемлекеттерінің 
басшысы. Түркі, Батыс және Шығыс түркі, 
Түргеш, Ұйғыр, Қимақ, Қырғыз, Қарлұқ 
секілді қағандықтарды басқарған. Ол жоғарғы 
билеуші, әскербасы болды. Қағандықтағы 
жоғары лауазымдарға қаған өз туыстарын 
тағайындап, соларға арқа сүйеп отырған. Олар 
қағандыққа қарасты тайпаларды билеп төстеді 
және өз үлестеріне тиісті әскерді басқарды. 
Қаған мемлекеттің ішкі және сыртқы саяси 
істерінің бәріне басшылық етті. Соғыс ашу не-
месе бітімге келу, шетелдік елшілерді қабылдау, 
құрылтай жиналысын шақыру, ру басшыла-
рын тағайындау, алым-салықты қадағалау, т.б. 
істермен айналысты (Наделяев, 1969:405).

Түркі тайпалы титулдарына байланысты ең 
алғашқы мәліметтердің бірі Қытай деректерінен 
кездеседі. Онда Орта Азиядағы сяньби тайпа 
басшысының титулы туралы келесі мәліметтер 
бар: «402 жылы жужандар өздерінің ханын 
бұрынғы ғұндардан келе жатқан «шаньюй» 
емес, орнына «қаған» деп атайтын болды». 
Қаған титулы кейіннен аварлар мен VI ғасыр 
ортасында ең үлкен көшпелі империя Түрік 
қағанатын құрған түркілерге көшкен болатын 
(551 жылдан бастап). Қағанат құлағаннан кейін 
бұл титул басқа түркітілдес халықтарда (хазар-
лар, ұйғырлар, қарлұқтар, қырғыздар, қимақтар 
және т.б.) жалғасын тапты. Мемлекет қағанат 
деп аталды, ал оны билеуші титулы қаған болды. 

«Син Таншу» кітабында түріктердің ла-
уазымы туралы құнды дерек бар: «Олардың 
билеушісі қаған, қағанның әйелі қатұн деп ата-
лады.…(ашина нәсілінен басқа) өзге рулардың 
қол бастағандары шад, ұлдары мен інілері тегін 
деп аталды. Ірі ұлықтары ябғұ, күлліг чор, аба, 
сылифа 俟利發, тұдұн, іркін, яньхунда, сели-
фа 頡利發, тарқан сияқты 28 дәрежеге бөлінді. 
Шенді мұрагерлікпен иеленді, ұлық санына 
шек қойылмады. Жасауыл сарбаздары бөрі 
деп аталды» (Қытай жылнамаларындағы қазақ 
тарихының деректері, 2006:37). 

Мемлекеттік ең жоғары органы қаған 
тұқымдары мен ірі тайпа көсемдерінен құралған 
шонжарлар кеңесі болып табылды. Кеңесте ел 

тағдырына қатысты мәселелер қарастырылып 
отырған. Қытай деректерінде түріктердің ең ірі 
ұлығы – ябғу, одан кейінгісі – шад, одан кейінгісі 
– тегін, одан кейінгісі – Елтебер, одан кейінгісі 
– тұдынбер, барлығы төменгі шендегілермен 
қосқанда жиырма сегіз дәреже деп көрсеткен. 
Олар бұл шенге мұрагерлікпен ие болады. 
...Туларында бөрінің зермен айшықталған бас 
бейнесі бар. Жасауыл сарбаздары «Бөрі» деп 
айтады. Бұл қытай тілінде «Лаң» (қасқыр) де-
ген ұғымды білдіреді. Өздерінің қасқырдан 
туған ежелгі тегін ұмытпау үшін осылай айтады 
(Қытай жылнамаларындағы қазақ тарихының 
деректері, 2006:37).

Қытай жылнамаларының негізінде жазған 
еңбегі барысында Нығмет Мыңжан бес тайпа-
лы дулаттан құралған сол қанат тайпаларының 
билеушілері «шор» деп, ал бес тайпалы нүшбеден 
құралған оң қанат тайпаларының билеушілері 
«еркін» деп аталғандығын жазады. Автор 
бұдан әрі: «...жұңғоның тарих кітаптарында 
бұл тайпалардың аттары атынан олардың 
бастықтарының аты, одан бұл бастықтардың ла-
уазымы тіркеліп жазылғандығын» айтады. «...
мәселен, «түргеш – алаш – шор» деген тіркестегі 
«түргеш» – тайпаның аты. «Алаш» осы тайпаны 
билеуші адамның аты. Ал «шор» осы адамның 
лауазымы (мансабы). «Азғыр – нижұқ – еркін» 
деген тіркестегі «азғыр» тайпаның аты, «нижұқ» 
тайпа билеушісінің аты. Ал еркін» – сол адамның 
лауазымы» (Мыңжан, 1994:119). Автордың 
айтып отырған билеуші аты мен оның лауазы-
мы атының бұлайша тіркесуі жөнінде басқа да 
зерттеушілердің пікірлері де жоқ емес. 

Мәселен, белгілі тарихшы Г.Б. Хабижа-
нова «тайпалардың соңына жалғанған «чур» 
жұрнағын зерттеушілердің бірқатары түркі 
халықтарына кеңінен таныс «чор» жұрнағымен 
байланыстырады. «Чор» дулуларға ғана тән 
саяси титул ғана емес, сонымен қатар отыз 
оғландардың да «отыз чор» атты титулы болған» 
дей келе, бұған дәлел ретінде автор зерттеуші 
Т.Акеровтың дулу мен отыз оғлан тайпаларының 
арасындағы байланыстың болу ықтималдығы 
туралы айтқан тұжырымын басшылыққа алады 
(Хабижанова, 2003:92-105). 

Ал Н. Мыңжан «Жұңғоның» ескі тарих 
кітаптарын пайдалана отырып дулаттардың бес 
тайпасының тізімін билеуші атауларымен бірге 
былайша көрсетеді:

1. Түргеш – алаш – чор ұлысы;
2. Қойлау – күлұг – чор ұлысы;
3. Чимойын (шимүгін) – лұи – чор ұлысы;
4. Ысты – тон – чор ұлысы;
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5. Жаныс – шопан – чор ұлысы (Мыңжан, 
1994:121).

Аталғандар тізіміндегі алғашқылары – тайпа 
атаулары, екіншілері – алаш, күлұг, тон, шопан-
дар – тайпа билеушілерінің атаулары, ал үшінші, 
яғни чорлар – олардың лауазымдары болып 
отыр. 

Дәл осындай көріністі Батыс түрік қаға-
натының оң қанатына енген аталмыш «оңдық 
шадыпыттарда» да дулаттардағыдай тайпаның 
аты оны билеушінің атымен және лауазымы-
мен қатар аталатын болғанын көреміз. Тарихи 
мәліметтердің хабарлауынша, нүшбилерде мы-
надай бес ірі ұлыс болған:

1. Азғыр (әскіл) – күл – еркін ұлысы;
2. Қасо – күл – еркін ұлысы;
3. Барысқан (барсаған) – тон ашбар – еркін 

ұлысы;
4. Азғыр (әскіл) – нижұқ – еркін ұлысы;
5. Қасо – шопан – еркін ұлысы (Мыңжан, 

1994:122).
Яғни бұл аталғандардың алғашқылары – 

азғыр, қасо, барысқандар тайпа атаулары болса, 
ал екінші реттегі күл, тон ашбар, нижұқ дегендер 
– сол тайпаларды билеген адам аттары, соңғы – 
еркін олардың лауазымдары болып отыр.

Қытай деректерінде батыс түркіліктердің, 
дәлірек айтар болсақ дулулар одағының 
құрылуының алғышарттары жайлы жақсы 
баяндалған болатын, мәселен: «Батыс түріктің 
арғы атасы – Нағыд Түрік шадтың немересі 
Тұрұм. Лауазымы Тай Ябғұ. Оның үлкен ұлы 
Түмен Ел қаған, екінші ұлы – Істемі. Істемінің 
ұлы – Тарду қаған, Бұқа қаған деп те аталады. 
Бастапқыда Шығыс түрікпен бірге Үйсіннің 
байырғы мекеніне бөлініп қоныстанды. Шығыс 
жағы Түрікке, батысы Лейжу теңізіне, оңтүстігі 
Шәлік еліне, солтүстігі Қаңғайға тіреледі, 
астанаға солтүстігінен жеті мың ли қашық. 
Агни елінен солтүстік-батысқа қарай жеті күн 
жүргенде, оның күнгей ордасына, солтүстікке 
қарай сегіз күн жүргенде, оның теріскей ор-
дасына (Бесбалыққа) жетуге болады. Түрік, 
Нүшбе, Қарлық, Чоңұт, Чұмұл, Үбір сияқты 
аталар аралас қоныстанды. Ғұрып-салты 
Түріктермен барандас, тек тілдерінде болар-бол-
мас айырмашылық бар» деген жолдардан жалпы 
«түрік» атауының – Бес түрік – Дулу одағымен 
пара-пар болып отырғандығына көз жеткіземіз. 
Ал дулу одағының құрамындағы – Түргеш-
Алаш чор ұлысы Іле өзенінің орта және төменгі 
аймағын мекендегені белгілі. 

Бұл мысалдар тарихи қызметтері, ерлік істері 
мен ел есінде ерекше сақталған билеушілер мен 

батырлардың өздерінің нағыз есімдерімен қатар 
ерлік, батырлық немесе титулдық, лауазымдық 
есімі бірге айтылатынын көреміз. 

Қытай деректерінде келесідей түркі 
басшыларының титулдары жиі кездеседі: кэ-
хань – қаған, катун –хатун, дэлэ – тегін, шеху – 
ябғу, ша – шад, тутунь – тұтұқ, дагань – тарная, 
бе –бек, мохэ – бага, мохэду – баһадүр, гудулу 
– құтлұқ, бигя – білге, дынли – тәңірі, т.с.с. (Би-
чурин, 1950: 305, 334, 356).

Күлтегін жыры да алғашқы Түрік 
қағандарының аталуымен басталады: 

Биікте көк тәңірі,
Төменде қара жер жаралғанда,
Екеуінің арасында адам баласы жаралған.
Адам баласы үстіне ата-тегім
Бумын қаған, Істемі қаған отырған.
Отырып, түркі халқының ел-жұртын
Қалыптастырған иелік еткен (Гумилев, 1994: 310).

Деректерде «хан», «қаған» терминдері ұқсас 
мағынаны білдіретін, кейде екеуі де бір мағынаны 
білдіретін термин ретінде қолданылады. Жалпы 
түркі мемлекетінің басшысын хан деп атаса, 
қаған деген атау хақ хан, ханның ханы, нағыз 
хан деген мағыналарды берген. Ортағасырларда 
түркі мемлекеттерін жаулап алушылар да, оған 
басшылық жасағысы келетіндер де көп болды. 
Сол арқылы қағандар бүкіл әлемді басқаруды 
көздеп, билік тағына келген тұлғалар өздерін 
барынша ерекшелеп, жоғарылатып көрсетуге 
тырысқан. 

Л.Н. Гумилевтің «Көне түркілер» атты 
еңбегінде автор түркі қағанатының мемлекеттік 
құрылымын егжей-тегжей сипаттаған: «Мем-
лекетте ханнан кейінгі тұрған тұлға жабғу бол-
ды. Жабғу вице-корольдің міндетін атқарды, 
ал бұл лауазымға әдетте тек билік басындағы 
рудың тұқымдары ғана ие бола алды. Мысалы, 
Бумын ел ханның тұсында жабғу титулы оның 
ағасы Істеміде болды. Бірақ, оның жабғу титу-
лы оған тақты мирас етуге құқық бермеді; тақ 
мирасқорына қызметінен тәуелсіз «тегін» деп 
аталатын ерекше титул берілді.. «Шад» титулы 
қаны бір, өздерінің қол астында жасақтары мен 
жері бар билеуші әулет өкілдерінің ханзадала-
рына берілді...» (Гумилев, 2003:53). Гумилевтің 
ойынша, түркі мемлекеті «рулық қатынасты 
басынан өткізген әскери демократия кезеңінде 
тұрды» (Гумилев, 2003:64). 

Қойшығара Салғараұлы түріктердің басшы-
лар иерархиясын қағаннан кейін жабғу болды, 
одан кейінгі билік дәрежесі тегін деп атал-
ды. Үшінші билік иесі ұлық бегі. Төртінші – 
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түмен бегі деген топтарға бөледі (Салғараұлы, 
1999:17).

Орыс шығыстанушы-тюркологы Платон Ми-
хайлович Мелиоранский көне түркі жазбаларын 
зерттей келе түркілердің басшыларын келесідей 
сатылайды: шад (кіші шад), жабғу (ұлы шад), 
кіші қаған, ұлы қаған (Мелиоранский, 1899:110).

Түркеш қағандығындағы билік, негізінен, 
әкеден балаға мұрагерлік жолмен ауысып 
отырған. Бірақ бұл дәстүр қағандықтың ішкі-
сыртқы жағдайындағы өзгерістерге қарай ұдайы 
өзгеріп отырған. «Бес Арыс» Дулаттан шыққан 
әкелі-балалы Өжелі мен Сақал билігі 711 жылғы 
қырғыннан соң үзіліп қалды да, 715 жылдан 
кейін шеп тайпасынан шыққан Сұлу шордың 
қолына өтті. Сұлу 738 жылы өлтірілген соң, 
түркеш тағына Сақал мен Сұлудың ұрпақтары 
таласып, оны біржола күйретіп тынды.

Түркеш қағандығындағы мансап баспал-
дақтары Шығыс Түрік қағанаты мен Батыс Түрік 
кағанатындағыдай айқын, тұрақты болған жоқ. 
Бұл мәселе төңірегінде қалам тартқан ғалым 
Зардыхан Қинаятұлы былай дейді: «Түргеш 
қағанатында ... орталық немесе бас билік 
ұзаққа созыла алмады. Қағандық бір орталыққа 
әкімшілік жүйесі негізінде емес, ру-тайпалық 
әскери құрылым бойынша басқарылғандықтан, 
ішкі-сыртқы жаулардың бүлдіру әрекетіне 
тосқауыл бола алмады. Сондықтан да, түркеш 
тағына кім күшті болса, сол отырып, елдің 
берекесін кетірді. Қаған тағына бірде тегін, бірде 
тархан, енді бірде шор (күлшор) мен еркіндер 
(күлеркіндер) отырса, кейде бойла (ата бойла) 
лауазымдылар отыра беретін болған. Мәселен, 
түркештің төртінші қағаны Наватегін еді. 
Сұлұқтың (Сұлуды айтып отыр) мұрагері Тоқсан 
күлшор болатын (Кинаятулы, 2007:185). 

Түркеш еліндегі ірі мемлекеттік лауазымдар 
қатарында тушы-домжы (ду можы, ду моду, ду 
жы, т.б.), тамғаш-танбашы дегендер де бар. Ду 
мо жы, ду жы дегендер – түріктің ту ұстаушысы, 
орда нөкері (гвардия) дегенді білдіретін 
әскери зор лауазымның аттары. Әдетте, тушы 
түркештің «Бес Нүшбесі» ішіндегі азғыр (Азкіі) 
тайпасының күлеркіндерінен тағайындалатын 
болған. Қытай жазбаларында «түркештің 
орданың бас байрақшы мансабы – думо» деп 
жазылған (Қытай жылнамаларындағы қазақ 
тарихының деректері, 2006:39). Белгілі ғалым 
Зардыхан Қинаятұлы аталғандарға назар сала 
отырып, түркілерде лауазым көп болғандығын 
айтады (Қинаятұлы, 2010:191).

Қытай жазбалары, орда хаттамаларында 
тіркелген түркеш қағандары мен орда мансапты-

ларына берілді делінетін атақтар мен шендердің 
саны ондап саналады. Егер, қытай жазбалары-
на сенер болсақ, түркештер ешқашан дербес 
мемлекет құрып көрмеген, тек Таң ордасының 
жергілікті бір аймағы болып шығады. Бұл, әрине, 
тарихи шындыққа сай келмейді, сондықтан біз 
мүмкіндігімізге орай, әр түрлі деректерді са-
лыстыра талдау арқылы қорытынды жасауға 
тырыстық. 

Түркештердің қоғамдық қатынастары, 
отбасылық өмірі, әлеуметтік ой-санасы жалпы 
түркілік сипаттан өзгеше болмаған. Отбасында 
әке мен шеше, ру ішінде рубасы, ақсақалдар, 
ал қағанатта қаған билігі мен беделі бұлжымас 
деп мойындалатын. Отбасы – ру – мемлекет 
біртұтас, халық – әскер біртұтас, бұл ұғымдар 
түрік халықтарын халық етіп, түркілер құрған 
үлкенді-кішілі мемлекеттерді мемлекет қылған 
мықты ұғымдар еді. 

VI ғасырдың екінші жартысы немесе VII 
ғасырдың бас кезінде қарлұқтардың бір бөлігі ба-
тыс түрік әскерлері құрамында болып, олардың 
басшысы «жабғу» лауазымын қабылдаған. 
Олардың басқа бөлімдері, бас билеушілері 
Моңғолиядағы Өтікен жерінде болған көрінеді. 
Бұл мәселе төңірегінде өз еңбегінде арнайы 
тоқталған ғалым З. Қинаятұлы былай дейді: 
«Қарлұқ тайпалары одағының көсемі Елте-
бер деп аталды. Шығыс және Батыс Түрік 
қағанаттары шекарасының түйіскен жерінде бо-
луы қарлұқ тайпаларының тарихы географиялық 
жағдайымен байланысты болды. Олар түркі 
саяси бірлестіктерінің ықпалында болған еді. 
682 жылы Шығыс Түрік қағанаты құрылғаннан 
кейін қарлұқтар оған тәуелді болды. Ежелгі түрік 
деректері бойынша, 711-712 жылдары түрік 
қағандары ағайынды Күлтегін мен Могилян 
ханға қарсы алғаш бас көтергендер қарлұқтар 
болды. Бұл туралы «Күлтегін» ескерткішінде: 
«Күлтегін 27 жасқа келгенде қарлұқтар еркіндік 
пен бостандығы үшін бізге дұшпан болды», – деп 
жазылған. 715 жылы Білге қаған мен Күлтегін 
«қасиетті Тамаг» тауы етегінде қарлұқтарды 
жеңді (Қинаятұлы, 2010:193). 

VIII ғасырдың орта шенінде қарлұқтар 
Шығыс және Батыс қағанаттың құлауына әкеп 
соқтырған саяси оқиғаларға да қатысты. 734 
жылы Білге қаған қайтыс болып, Шығыс Түрік 
қағанаты өзінің құдіретті тірегінен айырылды. 
742 жылы қазіргі Моңғолия даласында саяси 
билік ұйғыр, қарлұқ және қосынды (басмыл) тай-
палар одағына өтті. Алғашында басмылдар үстем 
болды да, олардың көсемі өзін қаған деп жария-
лады. Бірақ көп кешікпей 744 жылы қарлұқтар 
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мен ұйғырлардың біріккен күштері басмылдарға 
соққы берді. Ішкі Азияда жаңа мемлекеттік 
бірлестік – Ұйғыр қағанаты (744 – 840) құрылды» 
(Кинаятулы, 2007:197). Автор бұдан әрі Ұйғыр 
қағанатының саяси үстемдігі шығыста Алтайдан 
Маньчжурия даласына, оңтүстікте Гоби шөліне 
дейін жетіп, ал 758 жылы Енисей қырғыздары да 
ұйғырларға бағынғандығын атап өтеді.

Көріп отырғанымыздай, Шығыс және Ба-
тыс Түрік қағанаттарының орнын басқан ұйғыр, 
қарлұқ және басмыл сынды тайпалық одақтар 
өздерінің алдында болған билеушілердің лау-
азымдарын сол қалпында сақтап, билік басына 
келгенде өздерін де қаған деп жариялады.

Әл-Масуди қарлұқтардың арасынан Афра-
сиаб және Ашина әулетінен хандардың ханы 
(қаған) шыққанын және ол аймақтағы күллі 
түрік тайпаларының үстінен билік жүргізе ала-
тынын мәлімдейді. Ашинаның үрім-бұтағы 
болу қарлұқ көсемдеріне ескі ябғу лауазы-
мын ысырып тастап, жаңа қаған лауазымын 
қабылдауға мүмкіндік берді. «Ябғу – қарлұқтар 
патшаларының бұрынғы лауазымы, – деп жаза-
ды X ғасырдағы Худуд әл-алам» авторы (Храков-
ский, 1959: 213).

Шамамен екі жүз жылға жуық дербес өмір 
сүрген Түркі (Көк Түрік) қағанаты 745 жылы 
құлдырап тарих сахнасынан ысырылса да, Түрік 
атауы деректерінде Түрікмен, орыс деректер-
де Торк атымен белгілі бола бастады (Tashagıl, 
2004:19). Бұл тулары түрік тарихшысы, про-
фессор Ахмет Ташағыл Түркі империясының 
өлмегендігін, аты тарих сахнасынан кеткенімен 
де, заты бүгінге дейін жасағандығын дөп ба-
сып айтады (Tashagıl, 2011: 415). Автордың ой-
ынша, оның түркі қанаттары арасында саяси-
этникалық сабақтастық болған. Расында да, 
түркі қағанаттарының аясына топтасқан тайпа-
лар тарихта әртүрлі атауларға ие болып, соған 
орай олардың құрған мемлекеттерінің де аты 
өзгеріске ұшырап, алайда заты – этникалық 
денесі сол күйінше сақталып отырған. 

Бір қызығы Қимақ қағанаты басшыла-
рының титулдары уақыт өте өзгеріске ұшы-

рап отырды. Бірақ атауы өзгергенімен, негізгі 
атқаратын қызметі өзгермегенін ескеру ке-
рек. Гардизи бойынша Қимақтардың бас-
шысы «шад-тұтық» деп аталған. «Шад» 
және «тұтық» титулдары көнетүркі ескерт-
кіштерінде кездеседі. Б.Е.  Көмеков өзінің 
«Государство кимаков IX – XI вв. по арабским 
источникам» атты еңбегінде былай деп баян-
дайды: «840 жылы Ұйғыр қағанаты құлаған 
соң, оған кірген эймюр, баяндур, татар тай-
палары қимақ бірлестігіне қосылып кетеді. 
Дәл осы кезде қимақ федерациясы пайда 
бола бас тайды. Қимақ тайпалық одағының 
құрылуымен ондағы басқару титулдарында да 
өзгерістер болды. Енді қимақ тайпаларының 
басшысы «байғу» деген титулға ие болды» 
(Кумеков, 1970:116). 

Владимир Минорскидің ойынша, «байғу» 
термині «жабғудың» өзгеріске ұшыраған түрі 
(Minorsky, 1970:100). «Жабғу» дәрежесі бой-
ынша «шадтан» жоғары тұрды. Бұл дәрежені 
қарлұқ, оғыз, ұйғыр және тағы басқа түркі тай-
палары басшыларында болған. 

Х-ХІ ғасырлардағы Қимақтардың басшыла-
ры туралы қызықты деректі Ибн әл-Йакубидің 
түркітілдес тайпалардың және халықтар 
бөліміндегі жазбаларынан көреміз: «Түркістан 
және түріктер бірнеше халықтар мен мемле-
кеттерге (мамлик) бөлінеді. Олардың ішінде 
қарлұқ, оғыздар, тоғыз оғыздар, қимақтар түркі 
тайпаларының ішіндегі ең мықтылары және 
әрқайсыларының өздерінің мемлекеттері мен 
өздерінің хандары бар» (Jakubi, 1892:295). 

Қимақтарда мемлекеттілік пайда болғаннан 
бастап (ІХ ғасырдың соңы – Х ғ.) олардың бас-
шылары ең жоғарғы түркілердің титулы – қаған 
деп аталды. Әл-Хорезми былай дейді: «Қаған 
түріктердің басшысы. Қаған – хандардың ханы, 
яғни парсылар шах-аншах деп айтатындай, 
ол басшылардың басшысы». Осыған байла-
нысты Б.Е. Көмеков Қимақтардың мемлекет 
құрылуындағы басшылардың титулдарының 
синхронды сатылануын келесі кестеде көрсетеді: 
(Кумеков, 1970:116).

1-кесте – Қимақ басшылары титулдарының синхронды сатылануы
 

 
 
 
 
 

Қимақтар тайпасы 
 

Шад-тұтық 

Қимақ тайпалық одағы 
 

Жабғу 

Қимақ мемлекеті 
 

Қаған 
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Әл-Идриси қимақ қағаны тек сол патша 
әулеттен шыққан адам ғана бола алады де-
ген дерек қалдырған. Худуд әл-алам еңбегінде 
қимақтардың басшысы қаған деп аталған және 
оның қол астында он бір әскербасы (‘amil) 
болғанын, және олардың енші жерлері (‘amal) 
олардың балаларына мирас болып берілетіндігі 
жазылған (Minorsky, 1970:100).

Хакастардың тарихын жазған орыс ғалымы 
Қызыласов хакастардың басшыларының 
VI-VII ғғ. деректерде атаулары «Елтебер», 
«ажо», «бек», «қаған» деген титулдарға ие 
болғанын айтады. VIII ғасырдағы руна жаз-
балары халықтардың екі түрін ажыратып 
көрсетеді: елтебері бар халық (елтеберлік 
будун) және қағаны бар халық (қағанлық бу-
дун). Бұл кездегі мемлекет құраған тайпаның 
басым бөлігі қырғыздар болған. Сондықтан 
оның халқы, этникалық алуан түрлілігіне 
қарамастан, олардың барлығын қырғыз будун 
(қырғыз халқы) деп, мемлекетін қырғыз жері 

деп атаған (Кызыласов, 1993:52). 
Бұл кезеңдегі қырғыз тайпасының мемлекет-

ке үстемдік жасағанын Н.Я. Бичуриннің келесі 
жазбаларынан да көре аламыз. Түрік қағаны 
Қапаған қырғыздардың ханы Барс бекті қаған 
деп аталуын мойындап және Құтлұқ Елтеріс 
қағанның қызын оған ұзатуға келіседі. Бұл оқиға 
Білге Қаған ескерткішінде де жазылған: «Менің 
ағам-қағанмен бірге... Кетмен үстірті арқылы өтіп 
қырғыздар мекеніне дейін жеттік. ...Барсбек бол-
ды; біз ол кезде оған қаған титулын бердік және 
оған менің кіші қарындасымды ұзаттық» (Ма-
лов, 1951:38-39). Осылайша, Қырғыз мемлекеті 
Түркі қағанатымен бір деңгейге теңесті. Қырғыз 
қағаны түрік қағанымен тең дәрежеде болды, екі 
елдің де билеуші рулары әулеттік неке арқылы 
бейбіт келісімге келді. Кейіннен Мойын шордың 
қырғыз елін талқандағаннан кейін Қырғыз 
мемлекеті Ұйғыр қағанатына тәуелді болады да, 
қырғыз билеушісі өзінің «Қаған» титулынан ай-
ырылады. 

2-кесте – В.В. Трепавлов бойынша көшпелі империялардың Жоғарғы билеушілерінің титулдарын салыстыру (Трепавлов, 
2015:101) 

Мемлекет

Жоғары Билеушісі толық титулы элементтері
Көктегі қолдаушысы 

болуының
көрсеткіші

Этносаяси 
анықтамасы Құрметті теңеу Өзіндік

титулы

Ғұн Аспанмен 
тағайындалған Ғұндық Ұлы Шаньюй

Түркі
Аспан тәрізді немесе 
аспанмен жаралған 

(тағайындалған)
Түркі Дана немесе билеуші Қаған

Моңғол Мәңгі аспан күшімен 
тағайындалған

Ұлы Моңғол 
державасы Мұхит Хан

Жоғарыдағы кестеден көретініміз, түркі 
тайпаларының билеушілерінің титулдары 
ғұндардан бастап белгілі бір сабақтастықпен ата-
лып келген. Орхон деректерінде жиі кездесетін 
«Аспанмен жаралған», «Ұлы көк аспан 
тағайындаған», «Ұлы аспанның қалауымен» 
деген, билеушілерді аспанмен теңеген теңеулер 
бекер кездеспейді. «Аспанның қалауымен, менің 
басыма бақ қонды, мен қаған болдым (таққа 
отырдым); ...Қағандарға мемлекет беретін Ұлы 
көк аспанның өзі ...түркі халықтарының аты 
өшпесін, даңқы жоғалмасын деп мені қаған етіп 
тағайындады»; «Ұлы аспан сендерге хан сыйла-
ды, жер беті тіршілігі мен суға қамқор болсын 
деп...» (Малов, 1951: 35)

Кеңістікті «кеңдік» мағынасын қарастыратын 
түрлі терминдермен теңдестіруге қарамастан, 
мифологиялық кеңістік қанша дегенмен 
ұйымдастырылған, бөліктерге бөлінген, яғни, 
құрамдас әрі жиынтықты. Ол «мәдени саланың 
сакралданған мифтендірілген нысандары» 
терминімен белгіленетін архаикалық мәдениет 
бұйымдарымен толтырылған. Бұлар құдайлар, 
адамдар және топографиялық бөліктер бо-
луы мүмкін. Әдетте, архаикалық кеңістік 
көлденеңінен шектелмегендіктен, тік құрылымға 
ие болған. Төрт тараптан тұратын әлем және 
ғалам кеңістігінің үш дербес құрылымы туралы 
ежелгі түсінік негізінде ежелгі мифтер жатыр.

Олардың әр бөлігі ғарыштық «көпірлер» 
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арқылы жалғанып, рөлдерін өзендер, таулар, 
ағаштар, құстар мен жан-жануарлар ойнай-
ды. Бұл үлгіні түркі эпитафиясының мына 
шумақтары жарқын көрсетеді: «Жоғарыда көк 
аспан, (ал) төменде қара жер жаратылғанда, 
олардың ортасында адамзат баласы пайда 
болған. Адамзат баласының үстінде менің ба-
баларым Бумын-қаған (және) Істеми-қаған 
(патшалық құрған)» (Омарбеков, 2015:5). 
Ғұндар бастап түркілерде кездесетін билеушілер 
титулындағы космогониялық ұқсастықтан аңға-
ратынымыз ғұндар мен түркілер идеологиясын-
да сабақтастық болған. 

Қорытынды

Түркі тайпалары басшыларының титул-
дары осылай өзгеріске ұшырап отыруынан 
қорытынды жасайтын болсақ, сол кездегі мем-
лекет ішінде өмір сүріп отырған тайпаның са-
яси жағынан, әлеуметтік жағынан қай тайпа 

басым болса, сол тайпаның басқару формасы 
басқарушы мемлекеттің қолданысына енеді.

Көріп отырғанымыздай, V ғасырлардағы 
көне түркілер мен VIII-XII Орта Азия мем-
лекеттері басшыларының титулдары арасын-
да байланыс бар. Бұл ортағасырлардағы түркі 
тайпалары арасында сабақтастық болғанының 
тағы бір дәлелі. 

Түркі мемлекеттері билеушілері белгілі бір 
принциппен билік басына келіп отырған. Ол – 
сабақтастық принципі. Сабақтастық қай кезде 
де үзілмеген. Бұл – тіршіліктің даму заңдылығы. 
Көшпенді тіршіліктің ықпалындағы жеке-же-
ке тайпалардың белгілі бір кезеңде одақ болып 
бірігуі негізінде елді басқаруда жаңа бір ұйымдар 
қалыптастырып, олармен бірге қоғамдық жаңа 
құқықтар мен жаңа ережелері тәріздес түрлі ка-
тегориялар да туып отырған. Соның нәтижесінде 
қоғам мүшелері жаңа қоғамдық сананың пайда 
болуына қадам жасайды. Бұның негізі ғасырлар 
бойы үзілмей келе жатқан сабақтастық. 
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Бижaновa М.Т.

Aлтын Ордa мен Қaзaқ  
хaнды ғы ның мем ле кет тік  

құ ры лы мы ның тaри хи 
сaбaқтaстық мә се ле ле рі  

жө нін де

Мaқaлaның мaқсaты Қaзaқ хaнды ғы ның мем ле кет тік құ ры лы мы
ның Aлтын Ордaның мем ле кет тік құ ры лы мы мен тaри хи сaбaқтaсты
ғын aнықтaу бо лып тaбылaды. Олaрдың мем ле кет тік құ ры лы мы ның 
тaри хи сaбaқтaсты ғын қaрaсты ру бaры сындa тaри хисaлыс ты ру әді сі 
қолдaнылaды. Бұл мем ле кет тер дің тaри хы же ке лей жaқсы қaрaсты
рылғaны мен, мем ле кет ті лік тaри хын зерт теу де үз дік сіз дік жә не 
сaбaқтaстық прин цип те рі ес ке ріл ме ген. Сон дықтaн, екеуі нің мем ле
кет тік құ ры лы мын зерт те ген зерт теу ші лер дің ең бек те рі же кеже ке 
қaрaсты рыл ды. Aлтын Ордa мем ле ке тін де гі ұлыстaр, мем ле кет тің екі 
қaнaтқa бө лі нуі, хaн би лі гі нің киелі лі гі мә се ле ле рі нің Қaзaқ хaнды
ғындa кө рі ніс тa буы, қaндaйдa бір сaбaқтaстық тың болғaнды ғы ның 
бел гі сі. Aтaп aйт сaқ, ХVІ ғaсыр дың бaсындa қaзaқтaрдa 20ғa жуық 
ортa ұлыстaр жә не 3 ірі ұлыстaрдың бо луы, олaрдың Мaйсaрa (оң 
қaнaт) мен Мaйме не ге (сол қaнaт) бө лі нуімен нaқтылaнaды.

Түйін сөз дер: Aлтын Ордa, Қaзaқ хaнды ғы, тaри хи сaбaқтaстық, 
ұлыс, киелі лік.

Bizhanova M.T.

Problems of the historical 
continuity of state system of the 

Golden Horde and the Kazakh 
Khanate

In this article, the problems of historical continuity of the state system 
of the Golden Horde and the Kazakh Khanate were considered. Medievists 
thoroughly studied the history of the state structure of each state separate
ly, that is, the principles of continuity and succession were not the focus 
of scientists. In the course of the investigation of the aforementioned prob
lem, we adhered to precisely these principles. The historicalcomparative 
analysis was used. The study of such elements of the state system as the 
ulus, the division of the army into two wings, the belonging of the khan’s 
power to the Chingizids both in the Golden Horde and in the Kazakh 
Khanate led us to the conclusion that the historical continuity of the state 
system between these states really existed.

Key words: Golden Horde, Kazakh Khanate, historical succession, 
ulus, sacredness.

Бижaновa М.Т.

Проб ле мы ис то ри чес кой 
преемст вен нос ти  

го судaрст вен но го ст роя  
Зо ло той Ор ды и Кaзaхс ко го 

хaнс твa

В дaнной стaтье бы ли рaсс мот ре ны проб ле мы ис то ри чес кой 
преемст вен нос ти го судaрст вен но го ст роя Зо ло той Ор ды и Кaзaхс
ко го хaнс твa. Ме диевистaми былa хо ро шо изу ченa ис то рия го
судaрст вен но го ст роя кaждо го го судaрс твa по от дель ности, и не 
рaссмaтривaлись прин ци пы преемст вен нос ти и неп ре рыв нос ти. В 
хо де исс ле довa ния вы ше укaзaнной проб ле мы мы при дер живaлись 
имен но этих прин ци пов. При изу че нии мaте риaлa ис поль зовaлся 
ис то ри косрaвни тель ный aнaлиз. Исс ле довa ние тaких эле мен тов 
го судaрст вен но го ст роя, кaк улус, де ле ние вой скa нa двa крылa, 
принaдлеж ность хaнс кой влaсти чин ги зидaм кaк в Зо ло той Ор де, тaк 
и в Кaзaхс ком хaнс тве, при ве ло нaс к вы во ду о том, что су ще ст вовaлa 
не толь ко динaстииннaя преемст вен ность, но и преемст вен ность го
судaрст вен но го ст роя меж ду эти ми го судaрс твaми дей ст ви тель но су
ще ст вовaлa.

Клю че вые словa: Зо лотaя Ордa, Кaзaхс кое хaнс тво, ис то ри ческaя 
преемст вен ность, улус, сaкрaль нос ть.
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Кі ріс пе

Қaзір гі тaңдa Aлтын Ордa тaри хын зерт теу ортaғaсыр лық 
тaрих пен aйнaлысaтын зерт теу ші мaмaндaр үшін өте өзек-
ті тaқы рыптaрдың бі рі не aйнaлып отыр. Се бе бі тәуел сіз дік 
ке зе ңін де Отaн тaри хын жaңa көзқaрaс тұр ғы сынaн зерт теу 
Aлтын Ордa тaри хынa қaтыс ты де рек тер мен мaте риaлдaрды 
қaйтa зер де леуді тaлaп ету де. Қaзaқ хaнды ғы ның 550 жыл ды-
ғынa aрнaлғaн сaлтaнaтты ме рейт ой Елбaсы Н. Нaзaрбaев тың: 
«Қaзaқ хaнды ғы бұдaн бес жaрым ғaсыр бұ рын ғaнa шaңырaқ 
кө тер се де, Еурaзия ның ұлы дaлaсындa орнaғaн aрғы дәуір де-
гі сaқ, ғұн, үй сін мем ле кет те рі нің, бер гі зaмaндaғы Ұлы тү рік 
қaғaнды ғы, Деш ті Қыпшaқ пен Aлтын Ордa мем ле кет те рі нің 
зaңды мұрaге рі» деп бaсa aйт уы – елі міз дің тaрих шылaрынa 
қaндaй бaғыттa зерт теу жұ мыстaрын жүр гі зу ді aнықтaп бер ді. 
Ке ңес тік тaрихнaмaдa елі міз дің aумaғындa өмір сүр ген мем ле-
кет тер тaри хын зерт теу де сaбaқтaстық прин ци пі ес ке ріл ме ге ні 
бел гі лі. Aл қaзір гі тaңдa елі міз де мем ле кет ті лік тaри хын зерт-
теу де үз дік сіз дік жә не сaбaқтaстық прин цип те рі бaсты нaзaрғa 
aлы нып отыр. Елбaсы ның жоғaрыдa aйт қaн ойы біз ді осындaй 
прин цип тер ді бaсшы лыққa aлуғa бaғыттaйды. 

Мем ле кет ті лік тaри хын зерт теу де оның сaяси-әкім ші лік, 
бaсқaру құ ры лым дық жүйесі мaңыз ды орын aлaды. Жә не бұл 
жүйе лер эт ностaрдың ғaсырлaр бойы ке ле жaтқaн өзін дік дәс-
түр ле рі мен ты ғыз бaйлaныстa болғaндықтaн көп өз ге ріс ке түс-
пейді. Біз мұндaй үде ріс ті Aлтын Ордa мен Қaзaқ хaнды ғы ның 
aрaсындaғы мем ле кет ті лік құ ры лымдaрынaн бaйқaймыз. Сол 
се беп ті де Aлтын Ордaның мем ле кет тік құ ры лы мы мен тaри-
хи сaбaқтaсты ғын зерт теу қaзір гі кез де өзек ті мә се ле лер дің бі рі 
бо лып отырғaнды ғы сөз сіз. 

Сол се беп ті де біз осы жұ мы сы мыз дың мaқсaты етіп Қaзaқ 
хaнды ғы ның мем ле кет тік құ ры лы мы ның Aлтын Ордaның мем-
ле кет тік құ ры лы мы мен тaри хи сaбaқтaсты ғын aнықтaуды бел-
гі ле дік.

Осы мaқсaтқa же ту үшін зерт теу жұ мы сы бaры сындa aлды-
мызғa тө мен де гі дей мін дет тер бел гі ле дік:

– Aлтын Ордaның мем ле кет тік құ ры лы мы ның эво лю-
циясын көр се ту;

AЛТЫН ОРДA МЕН 
ҚAЗAҚ ХAНДЫ ҒЫ НЫҢ 

МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК  
ҚҰ РЫ ЛЫ МЫ НЫҢ 

ТAРИ ХИ СAБAҚТAСТЫҚ 
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ ЖӨ НІН ДЕ
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Aлтын Ордa мен Қaзaқ хaнды ғы ның мем ле кет тік  құ ры лы мы ның тaри хи сaбaқтaстық мә се ле ле рі жө нін де

– Aлтын Ордaның мем ле кет тік құ ры лы  - 
мы ның Қaзaқ хaнды ғындa кө рі ніс тaбуын  қa-
рaсты ру.

Зерт теу мә се ле сі нің тaрихнaмaсынa ке лер 
болсaқ, Aлтын Ордa мен Қaзaқ хaнды ғы ның мем-
ле кет тік құ ры лы мы ның тaри хи сaбaқтaсты ғы 
жa йын дa aрнaйы ең бек тер болмaғaны мен, осы 
aтaлғaн мем ле кет тер дің мем ле кет тік, қоғaмдық-
сaяси құ ры лы мынa қaтыс ты же ке ле ген зерт-
теу лер бaршы лық. И. Бе ре зин Aлтын Ордaның 
Русь ке жі бер ген тaрхaндық жaрлықтaры ның 
не гі зін де aлғaшқылaрдың бі рі бо лып Aлтын 
Ордaның әкім ші лік құ ры лы мын зерт тей ді. Ол 
өз ең бе гін де Aлтын Ордaның әс ке ри, aзaмaттық 
қыз мет тік шен дер мен aтaқтaрды қaрaстырaды 
(Бе ре зин, 1850: 7-13). Б.Д. Гре ков, A.Ю. Яку-
бо вс кий Aлтын Ордa мем ле ке тін феодaлдық 
монaрхия деп қaрaстырa ке ле, мем ле кет тік құ-
ры лы мындaғы не гіз гі ірі шен дер ге тоқтaлaды, 
олaрдың aтқaрaтын қыз ме тін жaқсы aшып көр-
сет кен. Мысaлғa, бaсқa зерт теу ші лер дің ең бек-
те рін де көп кез де се бер мейт ін бaкaулдaр қыз ме ті 
турaлы жaқсы пі кір лер aйт қaн (Гре ков, Яку бо-
вс кий, 1950: 123-127). Жaлпы, Aлтын Ордaның 
қоғaмдық құ ры лы мын то лыққaнды зерт те ген 
Г.A. Фе до ров-Дaвы дов ең бе гі өте құн ды. Мұндa 
ол ұлыс тық жүйе мә се ле сі не aрнaйы тоқтaлaды 
(Фе до ров-Дaвы дов, 1973: 43,49), aл В.Л. Его-
ров тың із де ніс те рін де бек лер бек тер дің қыз ме-
ті мен би лі гі жaқсы қaрaсты рылғaн (Его ров, 
1972: 39-40). Aме рикaндық ғaлым Ю.  Шaми лог-
лы ның Aлтын Ордa қоғaмы ның ру лық қaуым 
(клaновaя) құ ры лы мындaғы төрт кaрaчи-бек-
тің мә се ле сі не қaтыс ты із де ніс те рі өте қы зық-
ты (Shamilogly, 1986:). Моң ғол им пе риясы-
ның мем ле кет тік құ ры лы мы ның бaстaулaры 
ғұндaр дәуірі нен бaстaлып, бі рі нің ор нын бі рі 
бaсып отырғaн қaғaнaттaр мен мем ле кет тер мен 
жaлғaсын тaпқaнын aйтa ке ле, осы мем ле кет-
тер aрaсындa би лік, әкім ші лік-тер ри то риялық 
құ ры лымдaғы тaри хи сaбaқтaстық ты көр се те-
тін В. Трепaвлов тың мо ногрaфиясы біз дің мә-
се ле үшін өте мaңыз ды (Трепaвлов, 1992:4-6). 
Қaзaқстaндық ғaлым Ж. Сaби тов тың із де ніс те-
рін де гі Aлтын Ордa мен Қaзaқ хaнды ғы сaяси 
құ ры лымдaрынa бaйлaныс ты мaқaлaлaры ның 
мaңыз ды лы ғы зор. Тaтaрстaн ғaлымдaры Aлтын 
Ордa өр ке ниеті нің тaри хын зерт теу де көп те ген 
ғы лы ми жинaқтaр, том дықтaр шығaру үс тін-
де. Олaр Aлтын Ордa тaри хын бұрмaлaй оты-
рып, өз де рі не ғaнa тән мем ле кет ре тін де көр се-
тіп отыр. «Ис то рия тaтaр с древ ней ших вре мен» 
aтты көп том дық тың үшін ші то мы то лықтaй 
Aлтын Ордa тaри хынa aрнaлғaн. Со ның ішін де гі 

сaяси би лік пен мем ле кет тік құ ры лым мә се ле сін 
жaзғaн И.  Измaйлов пен Д. Исхaков тың із де ніс-
те рі тaтым ды деу ге болaды.

 Қaзaқ хaнды ғы ның мем ле кет тік құ ры лы-
мы aсa те рең зерт тел ген тaқы рып деп aтaуғa 
болмaйды. Се бе бі бұл тaқы рып бо йын шa 
aрнaйы ең бек жоқ деу ге болaды. Т. Сұлтaнов-
тың «Ко че вые пле менa Приaрaлья XV-XVII 
вв.» aтты мо ногрaфиясы қaзір гі тaңдa ке йін гі 
ортaғaсырлaрдaғы кaзaқтaрдың қоғaмдық-сaяси 
құ ры лы мынa aрнaйы тоқтaлып өт кен бі ре гей 
құн ды ең бек бо лып тaбылaды. Ондa aвтор Қaзaқ 
хaнды ғы ның ұлыс тық жүйесі турaлы мә лі мет-
тер кел ті ре ді (Султaнов, 1982: 78-79). Со ны-
мен қaтaр К.A. Пи щу линa қaзaқтaрдың мем ле-
кет ті лі гі турaлы мaқaлaлaрындa осы мә се ле ге 
нaзaр aудaрaды (Пи щу линa, 2016: 224-228) жә не 
Н.  Aтығaев тың кaндидaттық дис сертaция сындa 
кі ші гі рім шо лу жaсaлынaды (Aтығaев, 2003: 
151-158). 

Мә се ле нің ме то до ло гиясы

Біз қaрaсты рып отырғaн мә се ле нің тео-
рия лық-ме то до ло гиялық не гі зі не көш пе лі 
қоғaмдaрдa мем ле кет ті лік тің болғaнды ғын мо-
йын дaйт ын, сондaй-aқ көш пе лі қоғaм өз құ-
ры лы мынaн мем ле кет ті лік ті ту ғызa aлaды де-
ген ұстaнымдaрды aлaмыз. Көш пе лі қоғaмның 
қоғaмдық қaтынaстaры мен мем ле кет ті лік мә се-
ле сі мен aйнaлысқaн зерт теу ші лер дің ев ро по це-
нт рис тік көзқaрaстарынaн туын дaғaн ер тетaптық 
жә не тaптық емес теориялaрмен бaйлaныс ты 
көзқaрaстaрғa тоқтaлып өт сек. Кей бір ғaлымдaр 
Шың ғыс-хaн мен оның ұрпaқтaры ның им пе рия-
сын дaмы мый қaлғaн тaптық жүйе жә не сaяси 
инс ти туттaры жоқ сaяси-по тестaрлы ұйым, яғ-
ни ер те тaптық құ ры лым (Ск рын ни ковa, 1997: 
12,32) деп aйт сa, кей бі рі көш пе лі мем ле кет тер-
дің мем ле кет ті лі гі нің су пер күр де лі кө сем дік үл-
гі сін ұсы нып ер те тaптық пен тaптық құ ры лым-
ның ортaсындa тұрғaн, өз ді гі нен мем ле кет болa 
aлмaйт ын сaяси құ ры лым деп көр сет ті (Крaдин, 
2001: 7,8). Aл ен ді бі реуле рі Жо шы ұлы сын 
өзін дік ерек ше лі гі бaр, сaяси, әлеу мет тік-эко но-
микaлық инс ти туттaры бaр феодaлдық мем ле кет 
деп «көш пе лі феодaлизм» тер ми ні мен не гіз деп 
көр сет ті (Влaди мир цов, 1934: 110-119). Aлaйдa 
бұл кон цеп циялaрдың бaрлы ғы бaсшы лы ғындa 
бaсқaру шы тaйпa тұрaтын дәс түр лі көш пе лі 
қоғaмның эле ме нт те рі нен жә не дaмығaн әкім ші-
лік-бaсқaру жүйесі нен тұрaтын Aлтын Ордa мен 
Қaзaқ хaнды ғы ның қоғaмдық-сaяси жүйесі нің 
шынaйы, то лық бей не сін көр се те aлмaйды. Сон-
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дықтaн біз көш пе лі мем ле кет тер де мем ле кет ті лік 
жоқ екен ді гін дә лел деу ге ты рысқaн тео риялaрғa 
сын көз бен қaрaп, мем ле кет ті лік бaр екен ді гін 
көр се те тін теориялaрғa сүйене ке ле, мә се ле міз ді 
ұлт тық мүд де тұр ғы сынaн қaрaстырaмыз. Мaте-
риaлдaрды қaрaсты ру бaры сындa тaри хи-сaлыс-
ты ру әді сін қолдaнaмыз.

Мем ле кет тік құ ры лым жә не тaри хи сa-
бaқ тaстық 

Aлтын Ордa мен Қaзaқ хaнды ғы ның мем-
ле кет тік құ ры лы мы ның тaри хи сaбaқтaстық 
мә се ле ле рі не кі ріс пес бұ рын aлды мен мем ле-
кет тік құ ры лым де ге ні міз, не мaғынa бе ре ті-
ні не тоқтaлaйық. Мем ле кет тік құ ры лым – кең 
мaғынaдa, мем ле кет тің жaлпы құ ры лы мын, яғ-
ни мем ле кет тің әлеу мет тік, эко но микaлық жә-
не сaяси не гіз де рін, оның aзaмaттaры ның құ-
қық тық мәр те бе сі нің не гіз де рін, мем ле кет тік 
aймaқтық құ ры лы сын, мем ле кет тік оргaндaр 
жүйе сін тұтaс қaмти тын ұғым, aл тaр мaғынaдa 
мем ле кет тік би лік тің aумaқтaрғa не ме се ұлт-
тық aймaқтaрғa бө лі нуі, яғ ни мем ле кет aумaғы-
ның іш кі бө лі ні сі. Осы aнықтaмaғa сaй Aлтын 
Ордaдa мем ле кет тік би лік тің aумaқтaрғa не ме-
се aймaқтaрғa бө лі нуі ұлыс тық жүйе ден кө рі ніс 
тaбaды. Ұлыс – ие лік ке бе ріл ген көш пе лі хaлық 
(Фе до ров-Дaвы дов, 1973: 43). Aл Б.Я. Влaди мир-
цов бұл тер мин ді хaнғa, кө сем ге, ноян не ме се 
бaхaдүр ге бaғы ныш ты жaғдa йын дaғы рулaрдың, 
тaйпaлaрдың бі рі гуі деп көр се те ді (Влaди мир-
цев, 1934: 98-99). Бұл тер мин нің екі мaғынaдa, 
бі рін ші сі хaн иелі гін де гі бү кіл ел ді біл дір се, 
екін ші сі хaнның оғлaндaрғa (сұлтaндaр) бө-
ліп бер ген ие лік тер ре тін де қолдaнылaды. 
З.  Қинaятұлы ұлыс тер ми ні моң ғол-тун гусшa 
мем ле кет де ген мaғынaны біл ді ре ді деп көр се те-
ді (Қинaятұлы, 2010: 654). ХҮ-ХҮІ ғaсырлaрдa 
ұлыс деп сaяси ұйымдaр, мем ле кет тер, со ны мен 
қaтaр кі ші гі рім ру-тaйпaлық топтaр дa aтaлды 
(Aтығaев, 2003: 152). Моң ғол им пе рия сындa, 
Aлтын Ордaдa оғлaндaр туылғaннaн ұлыс aлуғa 
құ қы лы бол ды, aл бaсқa aқсүйек өкіл де рі не 
хaнғa қыз мет жaсa уынa қaрaй сый (пожaловa-
ние) ре тін де бе ріл ді (Фе до ров-Дaвы дов, 1973: 
47). Т. Султaнов XVI-XVII ғғ. Қaзaқ хaнды ғындa 
ұлыс би лі гін тек Шың ғыс хaн ұрпaқтaры жүр-
гіз ді деп көр се те ді (Султaнов, 1982:78). Aлтын 
Ордa тұ сындa дa, Қaзaқ хaнды ғы ке зе ңін де де 
ұлыстaрдың орнaлaсқaн тер ри то риясын юрт не-
ме се йурт деп aтaлды (Фе до ров-Дaвы дов, 1973: 
44. Султaнов  Т. 1982:78). Ұлыс тық жүйе Aлтын 
Ордa мен Қaзaқ хaнды ғындa бір дей кө рі ніс 

тaпты. Се бе бі екі мем ле кет те де ұлыстaр – әс-
ке ри, әкім ші лік-тер ри то риялық ұйым деп кө-
се ті ле ді. Aлтын Ордa мем ле ке тін де әр ұлыс со-
ғыс жaғдa йын дa 10000 әс кер шығaруғa мін дет ті 
бол ды (Исхaков, Измaйлов, 2009: 316, Фе до ров-
Дaвы дов, 1973: 48). Aл Қaзaқ хaнды ғындa 10 
мың жaнұядaн тұрaтын кі ші гі рім ұлыстaр өзі нен 
үл ке ні рек ұлыстaрғa қо сы лып, ірі ұлыстaрды 
құр ды. Т. Султaнов Ибн-Руз бихaнның де ре гі не-
гі зін де бір ірі ұлыс тың әс ке рі 30 мыңнaн 50 мың-
ның aрaсындa болғaнды ғын жaзaды. 

Бaту дың тұ сындa Aлтын Ордaдa 19 ұлыс, ке-
йінірек өз бек хaн тұ сындa 17 ұлыс бол ды (Сaби-
тов, 2012: 270, 271). Бұл ұлыстaрдың се гі зі оң 
қaнaтқa жә не қaлғaн се гі зі сол қaнaтқa бө лін ді, 
aл бі реуі бaс бек лер бек тің ұлы сы болғaндықтaн 
қaнaттaрғa бө лін бе ді. Қaзaқ хaнды ғынa ке лер 
болсaқ ХҮ-ХҮІ ғaсырлaрдa мем ле кет ұлыс тық 
жүйе aрқы лы бaсқaрылғaнды ғы пaрсы жә не тү-
рік де рек те рі нен кө рі ніс тaбaды. Ортaғaсырлaр 
тaри хын зерт теу ші бі лік ті тaрих шы Т. Султaнов 
XVI ғ. Қaзaқ хaнды ғы ның құрaмындa 20-ғa 
жуық ортa ұлыстaр жә не 3 ірі ұлыс бол ды деп 
көр се те ді. XVI ғ. бaсындa осындaй ірі ұлыстaр 
Жә ні бек хaнның бaлaлaры: Қaсым сұлтaн, Джa-
ниш сұлтaн, Тa ниш сұлтaндa бол ды (Султaнов, 
1982:81) деп жaзaды. Қaнaттық жүйеге ке лер 
болсaқ, Қaдырғaли Жaлaйри дің «Жaмиғaт-aт 
тaвaрих» ең бе гі нің мә лі мет те рін де қaзaқтaр екі 
қaнaтқa бө лін ген ді гі aйт ылғaн. Олaр Мaйме не 
(оң қол) жә не Мaйсaрa (сол қол). Мaйсaрa Aлaш 
мы ңы деп те aтaлды дей ке ле Мaйме не құрaмынa 
қaтaғaндaр, aл Мaйсaрa құрaмынa Aлaш мы-
ңы ның ішін де гі ең ірі ру жaлaйыр кір ді дей ді 
(Қaдырғaли Жaлaйри, 2006: 172). Қaдырғaли 
Жaлaйри дің бұл ең бе гі 1602 жы лы aяқтaлғaн. 
Қaдырғaли Жaлaйри дің өзі 1585 жы лы хaн тұ-
қы мы Орaз Мұхaммед пен Ре сей ге кел ген. Бірaз 
жылдaр осындa хaбaрсыз кет кен Орaз Мұхaмед 
1594 жылдaн бaстaп aғaсы Тәуе кел хaнмен қaйтa 
хaт-хaбaр aлмaсып тұрaды. Яғ ни, бұл де ге ні міз 
Қaдырғaли Жaлaйри дің ең бе гін де гі қaнaттық 
жүйе Тәуе кел хaн тұ сындaғы қaнaттық жүйесі-
нің кө рі ні сін бей не ле ген деп aйт уғa болaды. 

Aлтын Ордa мен Қaзaқ хaнды ғынa де-
йін  өмір сүр ген Ғұндaр мем ле ке тін де, Тү рік 
қaғaнaтындa дa қос қaнaттық жүйе болғaнды-
ғын бі ле міз. Еврaзия дaлaсы ның хaлықтaры мен 
құ рылғaн мем ле кет тер де тер ри то рияның екі ге 
бө лі нуі жиі кез де се тін жaғдaй. Кө бі не се олaр 
әрқaйсы сындa өзі нің бaсшы сы бaр екі қaнaтқa, 
бaтыс жә не шы ғысқa бө лін ді. Екі қaнaтқa бө-
лі ну фе но ме ні нің бір не ше рет ғы лы ми aнaлиз-
дер ден өт ке нін В.  Трепaвлов тың мо ногрaфия-
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Aлтын Ордa мен Қaзaқ хaнды ғы ның мем ле кет тік  құ ры лы мы ның тaри хи сaбaқтaстық мә се ле ле рі жө нін де

сынaн кө ру ге болaды. Ол қос қaнaттық жүйе нің 
кей бір ғaлымдaр aлғaшқы қaуым дық қоғaмның 
дуaльды-фрaтрия лық жүйе нің қaлдықтaры деп 
көр сет се, aл кей бі рі қос қaнaттық жүйе нің пaйдa 
болуын  әс ке ри-ұйымдaсты ру шы лық формaның 
не гі зі нен, яғ ни ру-тaйпaлaр жaсaқтaры ның оң 
жә не сол қaнaтқa бө лін уін ен бол ды, тaғы бі рі тер-
ри то рияны бө лу жaулaп aлынғaн тер ри то рияның 
өте үл кен болғaнды ғынaн дей ді. Се бе бі үл кен 
тер ри то рияны бір ортaлықтaн бaсқaру мүм кін 
емес болaтын. A.И. Кaрaго дин мен В.М. Ус пе нс-
кий дің мем ле кет тің екі қaнaтты конст рук циясы-
ның пaйдa болуын  ру aрaлық жә не тaйпa aрaлық 
со ғыстaрдың сaлдaры деп көр сет кен ді гін aтaп 
өте ді (Трепaвлов, 1993: 75). Осы aнықтaмaлaрды 
тaлдaй ке ле, В.Трепaвлов моң ғолдaрдың ұлыс-
тық жүйесі мен қaнaттық жүйесі нің қыпшaқ 
дaлaсындa жaңaлық болмaғaнды ғын, яғ ни моң-
ғолдaрғa де йін  өмір сүр ген им пе риялaрдың мем-
ле кет тік құ ры лы мы ның не гі зін де, З. Қинaятұлы-
ның моң ғол қоғaмындa түр кі лік тің сыр тындa 
қидaндық, тун гус тық, қытaйлық мем ле кет тік 
жүйесі нің эле ме нт те рі бaр (Қинaятұлы, 2010: 
660) де ген дей, өзін дік ерек ше лік те рі бaр жүйені 
aлып кел ді. Бұл де ге ні міз – мем ле кет тік құ ры-
лым ның не гі зі өз гер мей, зaмaн тaлaбынa сaй 
жaңa эле ме нт тер мен то лық ты рылғaн мем ле кет-
тік құ ры лым ды моң ғолдaрдың ұстaнуы тaри хи 
бaйлaныс тың үзіл мей, жaлғaсты ғын көр се те ді. 
Яғ ни, біз жоғaрыдa кел ті ріл ген мә лі мет тер ге 
сүйен сек моң ғолдaрдың ұлыс тық жә не қaнaттық 
жүйе нің Aлтын Ордaдa жә не Қaзaқ хaнды ғындa 
дa жaлғaсын тaпқaнын кө ріп отыр мыз. 

Жо шы ұлы сы ның оның үл кен ұлы Ордa 
Ежен мен Бaтуғa бө лін ген ді гі бел гі лі. Яғ ни 
Жо шы ұлы сы ның оң қaнaтын Бaту бaсқaрды, 
aл сол қaнaтын Ордa Ежен бaсқaрды. Жо шы-
ның қaлғaн ұлдaры осы екі қaнaт aстындaғы 
ұлыстaрды бaсқaрды. Ордa Ежен би ле ген ұлыс 
Aқ Ордa, aл Бaту би ле ген ұлыс Көк Ордa деп 
aтaлды. Қaзір гі тaңдa зерт теу лер Aтын Ордa 
тер ми ні aясындa ғaлымдaр aрaсындa қы зу пі-
кіртaлaс ту дырғaны aнық. Ре сей им пе риясы 
тұ сындaғы тaрихнaмaшылaрдың Aлтын Ордa 
деп тек Бaту дың ұлы сын көр се туі қaте лік деп, 
Aлтын Ордa мен Жо шы ұлы сы си но ним тер мин-
дер де ген пі кір ді aйт удa (Сaби тов, 2015: 1). Бұл 
мә се ле ні aйт уы мыз дың се бе бі Жо шы ұлы сындa 
қос үкі мет ті лік тің болғaнды ғын көр се ту. Aлтын 
Ордaдa бек лер бек тер дің лaуaзы мы ның жоғaры 
болғaнды ғы соншaлық ты, олaрдың кей бі рі нің 
бү лік шығaрып, же ке ордa бо луы кос үкі мет ті-
лік тің бел гі сі. Мысaлы, Ноғaйдың бү лі гі жә не 
Ноғaй Ордaсы ның құ ры луы. Қос үкі мет ті лік 

Қaзaқ хaнды ғындa болғaны бел гі лі. Олaр Ұлы 
жүз, Ортa жүз жә не Кі ші жүз дер дің сұлтaндaры-
ның хaнғa aйнaлып же ке дaрa мем ле кет ре тін-
де би лік жүр гізуін ен кө ре міз. Қaзaқ қоғaмындa 
жүз дер дің қaй уaқыттa жә не қaндaй құ ры лым-
ның не гі зін де пaйдa болғaнды ғы турaлы нaқты 
мә лі мет жоқ. Т. Сұлтaнов тың ең бе гін де Қaзaқ 
ұлыстaры ның бaсш лы ғындa (ХVІ ғ.) мін дет ті 
түр де сұлтaндaр болғaн, aл жүз дер дің бaсшы лы-
ғындa (ХVІІ ғ.) би лер бол ды деп aйтa ке ле, қaзaқ 
қоғaмы ның ұйымдaсуы ның екі түр лі формaсы-
ның бо луы мүм кін бе де ген сұрaққa бұл жaйлы 
де рек тер дің aзды ғынaн біз екеуі екі бө лек жүйе 
жә не олaр қaзaқ қоғaмындa қaтaр өмір сүр ді деп 
aйтa aлмaймыз дей ді. Бaр де рек тер ді сaрaлaй 
ке ле, ол қaзaқ қоғaмындaғы ұлыстaр жүз дер-
ге aуыс ты де ген пі кір ге ке ле ді (Султaнов, 1982: 
84). Т. Султaнов тың бұл пі кі рі не Қaзaқ хaнды ғы-
ның мем ле кет тік құ ры лы мынa тоқтaлғaн бaсқa 
дa қaзaқстaндық ғaлымдaрдың қо сылaтынды-
ғын кө ру ге болaды. Олaр Н. Aтығaев тың ХV 
ғaсыр дың ортaсы мен ХVІ ғaсырдaғы Қaзaқ 
хaнды ғындaғы ұлыстaр ке йінірек те жүз дер мен 
aуыс ты рыл ды деп көр се туі (Aтығaев, 2003: 154) 
жә не Ж. Құндaқбaевaның «Ке йін гі ортaғaсырлaр 
ке зе ңін де гі Қaзaқстaн тaри хы (ХІІІ-ХVІІІ ғ. 
aлғaшқы жaрты сы) aтты ең бе гін де кө рі ніс тaпты 
(Құндaқбaевa, 2011: 133). 

Ұлыстaрды өз ішін де бө лу мә се ле сі Шың-
ғыс хaнның тұ сындa қaлыптaсқaн төрт кaрaчи 
бек дәс тү рі бо йын шa қaлыптaсқaн. Ж. Сaби-
тов тың «По ли ти ческaя сис темa Зо ло той ор ды: 
ге не зис ос нов ных по ли ти чес ких инс ти ту тов» 
aтты мaқaлaсындa төрт кaрчи бек клaссикaлық 
ру-тaйпaлық (клaновaя) жүйе деп көр се ті ле ді. 
Ол Рaшид aд-Дин нің, моң ғолдaрдың киелі ше жі-
ре сін, Муизз-aл-Aнсaбтың де рек те рін сaлыс ты-
рып Шың ғыс хaнның Жо шы ұлы сын бөл ген де 4 
мың дық ты 4 әмі рі мен қо сып бе ре ді дей ді. Олaр: 
Хунaн (Кутaн) ке не гес, Мун гур (Мун кеур) сид-
жуит, Ке те (Ке тилтaй) кун луит, Бaйку ху шин 
(Сaби тов, 2012: 271). Бұл төрт кaрчи бек тер дің 
өз әмір ле рі бол ды, яғ ни төрт әмір не ме се бек. 
Бұлaрдың бі рі ұлы кaрaчи бек не ме се бек лер-
бек бол ды. Ол қaлғaн үшеуі нің үс ті нен қaрaй-
т ын болғaн. Бaту дың Ев ропa жо ры ғынaн ке йін  
ұлыстaрды бө лу мә се ле сін де Қaрaқо рымдaғы 
сaяси жaғдaйдың тұрaқсыз ды ғынa бaйлaныс ты, 
яғ ни Үге дей қaғaнның қaйт ыс бо лып, оның ор-
нынa ұлы Гүйік тің ке лу мүм кін ді гі жә не ол тaққa 
кел ген де Бaтуғa қaрсы жо рыққa шы ғу мүм кін ді-
гі се беп те рі нен ұлыстaрды өзі нің се нім aртaтын 
aдaмдaрынa бө ліп бе ру ке рек бол ды. Бұғaн де-
йін гі ұлыстaрды сол рудaн шыққaн aқсүйек-
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тер ге бө лі ніп отырғaн болсa, Бaту ұлыстaрдың 
бaрлы ғын өзі нің қaндaс бaуырлaрынa бө ліп бер-
ді. Се бе бі, Гүйік пен Бaту aрaсындa ки кіл жің 
туғaн жaғдaйдa кaрaчи бек әмір ле рі зaңды қaғaн 
Гүйік тің жaғынa шы ғып ке туі әб ден мүм кін еді. 
Ке йін  Aлтын Ордaдa өз бек хaнның әкім ші лік ре-
формaсын жү зе ге aсы рудa Бaту мен Ордa Ежен 
ұрпaқтaрынa ұлыстaр иелі гі қaлды ры лып, өз ге-
ле рі нен ұлыстaр тaртып aлы нып, ру лық aқсүйек-
тер ге бе ріл ді.

Aлтын Ордaның ру-тaйпaлық жүйесі нің Қaзaқ 
хaнды ғы ның тaри хындa кө рі ніс тaпқaнын Ж. 
Сaби тов тың «Кaзaхс кие жу зы и клaновaя сис темa 
Зо ло той Ор ды» aтты мaқaлaсынaн кө ру ге болaды. 
Қaзaқ хaнды ғы ның екі қaнaты, яғ ни оң қaнaты 
қaтaғaндaрдaн жә не сол қaнaты Aлaш мы ңынaн 
тұрaтын біз жоғaрыдa aйт қaн болaтынбыз. Осы 
сол қaнaтты құрaйт ын Aлaш мы ңы ның құ рылуын  
Жә ні бек сұлтaн мен Ке рей сұлтaнның Мо ғо-
лстaнғa ке туі ке зе ңін де құ рылғaн болaр де ген пі-
кі рін aйтa ке ле, Ж.  Сaби тов: «Сол кез дің өзін де 
олaрдың кі ші гі рім әс ке рі нің екі қaнaты болғaн. 
Осы ке зең де жүз дер (жүз дік тер), Aлaш мы ңы ның 
бө лім ше сі (мың дықтaр) пaйдa бол ды. Бaстaпқыдa 
жүз дер дің әс ке ри жүз дік тер болғaнды ғын 
қaзaқтaрдың шы ғу-те гі турaлы aңыздaрдың 
бaрлы ғындa aйт ылaды. Осы жүз дік тер дің бaсшы-
лы ғындa үй сін, aрғын, aлшын рулaры ның өкіл-
де рі тұр ды. Егер оғaн қaтaғaндaрды қосaтын 
болсaқ кә дім гі Aлты нордaлық төрт кaрaчи бек 
ру-тaйпaлық жүйені кө ре міз» (Сaби тов, 2015a: 
1167) деп aйт aды. Бұл мә лі мет тер ді сaрaлaй ке-
ле, Aлтын Ордaның ру-тaйпaлық жүйесі нің Қaзaқ 
хaнды ғындa дa кө рі ніс тaпқaнын бaйқaймыз. Бұл 
мә се ле әлі те рең зерт теу лер ді тaлaп ете ті ні aнық, 
сон дықтaн біз бұл мә се ле лер ге aлдaғы уaқыттa 
тaғы тоқтaлaмыз.

Aлтын Ордa мен Қaзaқ хaнды ғындa би лік, 
ме ме ле кет тік құ ры лымдaры ның не гіз гі ұлыстaр 
дa бір әу лет тің қо лындa бол ды. Екі мем ле-
кет тің де би леуші ле рі хaн бол ды. Хaн мем ле-
кет те гі жоғaрғы би леуші жә не бі рін ші тұлғa 
сaнaлып, сaяси, сот тық жә не әс ке ри бaсшы бол-
ды. Aлтын Ордaның хaны өз бек хaн тұ сындa 
мұ сылмaн ді ні қaбылдaнып, мем ле кет тік дін ге 
aйнaлды жә не би леуші үшін aрнaйы оқылaтын 
хұтбa нaмaзы оқыл ды. Бұл дәс түр Қaзaқ хaнды-
ғындa дa жaлғaсын тaпты. Қaзaқ хaнды ғындa 
хұтбa оқылғaны жә не тең ге со ғылғaны жa-
йын дa ортaғaсыр лық тaрих шы Сухaйл өз 
шығaрмaсындa көр се те ді. Ол «қaзaқ хaны Тұр-
сын өз aтынaн еге мен пaтшa ре тін де хұтбa 
жaриялaды, өз тең ге ле рін соқ ты» деп жaзaды 
(Қой гел диев, 2007: 424). Хaн би лі гі моң ғол им-

пе рия сындa Шың ғыс хaнның ұрпaқтaрынa, aл 
Жо шы ұлы сындa Жо шы ұрпaқтaрынa ғaнa тиесі-
лі бол ды. Моң ғол им пе риясы ның құ ры лу бaры-
сындa-aқ Шың ғыс хaн өзі нің жә не ұрпaқтaры-
ның би лі гін зaңдaсты ру ды көз де ді. Бұғaн қол 
жет кі зу ге со ғыс бaры сындa жет кен же тіс тік-
те рі мен ер лік те рі, тaпқaн бaйлы ғы жет кі лік сіз 
еді. Өйт ке ні, бaсым көп ші лі көш пе лі хaлықтaн 
тұрғaндықтaн, олaрды бaсқaрып, қол aстындa 
ұстaу үшін би лік тің идеоло гиялық не гі зі қaжет 
бол ды. Б.Б. Кә рібaев өз ең бе гін де бұл мә се ле-
ні қaрaсты рып өт кен болaтын. Ол 1240 жыл ғы 
«Моң ғол дың құ пия ше жі ре сін де» aлғaш рет не-
гіз де ле ді дей ке ле, «Моң ғол дың құ пия ше жі ре-
сін де гі» жә не Рaшид-aд-дин нің «Жылнaмaлaр 
жинaғындaғы» де рек тер ді тaлдaп, Шың ғыс хaн 
әуле ті нің би лі гін идеоло гиялық жaғынaн не гіз-
дейт ін бір не ше бел гі ні көр се те ді. Олaр:

1) Шың ғыс хaнның 27 aтaсы Бор те-Чи-
но Көк тің құ ді ре ті мен дү ниеге кел ген, яғ ни 
оның ерек ше жaрaтылғaнды ғын, жер бе тін де гі 
aдaмдaрдaн жоғaры тұрaтынды ғын, Көк тің оны 
aдaмдaр aрaсынa бел гі лі бір мaқсaттaр үшін жі-
бер ген ді гін көр се те ді;

2) Моң ғолдaр үшін киелі болып сaнaлaтын 
Бұрхaн тa уын  aлғaш қо ныстaнғaн aдaм – Шың-
ғыс хaнның осы түп aтaсы. Бұл – Шың ғыс хaн 
әуле ті нің Моң ғо лияның иесі екен ді гін көр се те ді;

3) Шың ғыс хaнның 11 aтaсы дa ерек ше 
жaғдaйдa, дү ниенің тыл сым кү ші нің aрқaсындa 
дү ниеге ке ле ді. Бұл дa осы әу лет тің ерек ше 
жaрaты лы сын, киелі лі гін көр се те ді.

4) Шың ғыс хaнның 27-aтaсынa де йін гі шы ғу 
те гі нaқты көр се ті ле ді. Бұл осы әу лет тің тек ті лі-
гін біл ді ре ді.

5) Шың ғыс хaнның 11 aтaсынaн бaстaп өзі-
не де йін гі шы ғу те гін де оның aтaлaры ең үл кен 
ұлдaр ре тін де көр се ті ле ді. Бұл осы әу лет тің бү-
кіл моң ғол тaйпaлaры aрaсындa жо лы үл кен ді гін 
біл ді ре ді.

6) Шың ғыс хaнның aтaлaрындa бaтыр дa, 
мер ген де, қaғaн дa болғaн. Ол – әу лет тің ел 
бaсқaруғa, қол бaстaуғa, би лік aйт уғa то лық құ-
қы лы екен ді гін біл дір ді.

Осылaйшa ортaғaсыр лық aдaмдaр үшін 
шы ғу те гін де ерек ше қaсиет тер мен киелі лік 
бел гі ле рі то лы болғaн aдaмның бол мы сы дa 
ерек ше жaрaтылғaн де ген қоғaмдық сaнaны 
қaлыптaстырaды. Сол дәуір дің aдaмдaры ның 
сaнaсындa Шың ғыс хaнның тұлғaсы шы нындa 
дa Көк тің әмі рі мен жaрaлғaн тұлғa де ген бей-
не лей ді. Aл оның әуле ті де қоғaмдық сaнaдa 
дәл солaй бей не ле не ді деп қо ры тын дылайды 
(Кaрибaев, 2015: 285). 
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Aлтын Ордa мен Қaзaқ хaнды ғы ның мем ле кет тік  құ ры лы мы ның тaри хи сaбaқтaстық мә се ле ле рі жө нін де

В. Трепaвлов чин ги зид тер дің хaн би лі гін 
киелі лен ді ру дің ер те тү рік мем ле кет те рі мен тaри-
хи сaбaқтaсты ғын aшып көр се те ді (Трепaвлов, 
1993: 72). Өз мо ногрaфия сындa Шың ғыс-хaн 
әуле ті не де йін  Ғұн им пе рия сындaғы яғ ни б.д.д. 
ІІ ғ. Ғұндaр би леуші сі «aспaннaн жі бе ріл ген ұлы 
шaньюй» де ген лaуaзымғa ие бол ды. Қидaн, Тү-
рік қaғaнaты, Нaймaн жә не Ке рейт  мем ле кет те-
рін де хaндaр, қaғaндaр өз де рін aспaннaн түс кен 
қaғaн не ме се көк aспaн мен күн нен туғaн қaғaн 
деп көр сет кен. Яғ ни Шың ғыс-хaн хaн әуле тін 
кие лен ді ру мә се ле сін де ер те тү рік мем ле кет те рі-
нің тә жі ри бе сін пaйдaлaнғaны aнық. Осы ның нә-
ти же сін де моң ғол им пе риясы ыдырaғaннaн ке-
йін  де, же ке дaрa им пе рияғa aйнaлғaн ұлыстaрдa 
(Жо шы ұлы сы, Тө ле ұлы сы, Шaғaтaй ұлы сы, 
Үге дей ұлы сы), бұл ұлыстaр ыдырaп, құ рылғaн 
хaндықтaрдa дa Шың ғыс-хaн ұрпaқтaры ның би-
лі гі зaңды деп, тaққa тек Шың ғыс-хaн ұрпaқтaры 
отыр ды. Қaзaқ хaнды ғындa дa осы дәс түр 
сaқтaлып, Шың ғыс хaн әуле ті нің ұрпaқтaры 
қaзaқ қоғaмындa тө ре aтaнып, қaзір гі тaңғa де-
йін  олaрдың қaзaқ қоғaмындa сый-құр мет ке ие 
бо луы, қaзaқ қоғaмы ның би лік ке де ген құр ме тін 
көр се те ді.

Қо ры тын ды

Бес жaрым ғaсыр бұ рын құ рылғaн Қaзaқ 
хaнды ғы ның өзі не де йін гі Aлтын Ордa мем ле-

ке ті мен хaн әуле ті тұр ғы сынaн, тер ри то риялық 
жaғынaн тaри хи сaбaқтaстық болғaны aнық. Осы 
екі мем ле кет тің іш кі құ ры лы мындaғы бaсқaру 
жүйесі нің, әкім ші лік құ ры лы мы ның, би леуші 
әу лет тің идеоло гиялық шы ғу көз де рін сaлыс-
тырa оты рып, aлғaшқы сaяси жүйеде гі мем ле-
кет тік құ ры лы мы ның Қaзaқ хaнды ғы ның мем ле-
кет тік құ ры лы мындa кө рі ніс тaпқaнынa кө зі міз ді 
жет кіз дік. 

ХІІІ ғaсыр дың 40-жылдaры Үге дей хaн 
тұ сындa «моң ғол дың құ пия ше жі ре сі» aтты 
ең бек тің жaзылуын ың бір мaқсaтынa Шың-
ғыс хaн жә не оның ұрпaқтaры ның жaулaп 
aлғaн aймaқтaрдaғы би лі гін идеоло гиялық 
тұр ғы сынaн не гіз деу бол ды. Aл одaн ке йін гі 
ғaсырлaрдa бұл идеоло гия ислaм ді ні мен бі те 
қaйнaсып, шың ғыс тық идеоло гияғa aлып ке-
ле ді. Қaзaқ хaнды ғы дәуі рін де бұл идеоло гия 
жер гі лік ті эт нос тың сaнaсынa сің ді рі ліп, «Хaн 
– Aллaның жер де гі кө лең ке сі» де ген қaғидaмен 
өмір шең бол ды. Бұл дa ХІІІ-ХІХ ғaсырлaр 
aрaлы ғындaғы хaндық би лік тің тaри хи эво лю-
циясы мен сaбaқтaсты ғы ның бір дә ле лі бо лып 
тaбылaды. Жaлпы қо рытa ке ле, Aлтын Ордa мен 
Қaзaқ хaнды ғы aрaсындaғы тaри хи сaбaқтaстық 
тaқы ры бы өте aуқым ды жә не күр де лі мә се ле 
еке ні не кө зі міз ді жет кіз дік. Оның әр бір мә се-
ле сін жaн-жaқты жә не ғы лы ми тұр ғыдa те рең 
тaлдaу, біз дің болaшaқтaғы зерт теу ле рі міз дің 
бaсты тaқы ры бы болaды.
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Kazakh intelligentsia in the early 
ХХ-th century and the national 

idea

In XXth Century the Muslim movement Turk and Muslim peoples 
against the colonialist yoke of imperial power had democratic character 
based on the national, cultural and political demands. It was the ideology 
of the movement of Turk and Islamic Defenders parties. The formation of 
the Muslim movement was caused by intolerable and colonizing burdens, 
poor sociopolitical situation of Turk and other Muslim nations under Rus
sian colony. The colonial policy the imperial power aimed at Russification 
of all spheres of social life led to the crisis and stalemate life of Muslim na
tions under the empire. This angered the Muslims and encouraged them to 
fight for independence. And also by assessing the connection between the 
Turkic consolidation and the current political situation, movements of di
rection and ideas aimed at uniting the Turkic peoples are determined. The 
main purpose of this study is to analyze the activities of representatives 
of the national intelligentsia and the revival of national ideologies. The 
activity of representatives of the national intelligentsia in the early XXth 
century in the formation of the national idea was considered in the article.

Key words: National intelligentsia, Kazakh intelligentsia, indepen
dence of Kazakhstan, Kazakh nation, Alashorda.
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ХХ ғасыр басындағы қазақ  
зиялылыры және ұлттық идея

Берілген мақалада ХХ ғасырдың басында патша өкіметіне 
қарсы оппозицияда болған саяси партиялардың бағдарламалары, іс 
әрекеттері, жолдары, өздерінің көздеген мүдделері, зиялы қауым 
өкілдеріне тән өркениеттік деңгейдегі мәдениеттері қарастырылып, 
Алаш қозғалысының қызметінде ұлттық мемлекеттілік идеясының 
қалыптасуына шолу жасалады. Сонымен қатар Түркістан ұлтазаттық 
қозғалысы және Түркістан мұхтариятындағы зиялылардың ұлттық 
тәуелсіздікті сақтау жолындағы күресіне қатысты материалдардың 
мазмұны да талданады. Сонымен қатар ХХ ғасыр басындағы 
түркі консолидациясы мен қалыптасқан саяси ахуал арасындағы 
байланыстарға баға беру арқылы, түбі бір түркі елдерінің басын 
қосуы тиіс болған бағыттар мен идеялар анықталады. Зерттеудің 
негізгі мақсаты ұлт зиялы қауымы өкілдерінің ұлттық мемлекеттілікті 
қалыптастыру мәселесіндегі қызметі және ұлттық идеологияны қайта 
жаңғыртудағы ісәрекеттеріне талдау жүргізу. ХХ ғасырдың басында 
ұлт зиялылары қазақтың ұлттық идеясын қалыптастыру міндетін 
өз мойнына алып, ұлттық бірігу мүддесін ұсынуы мақалада жалпы 
қарастырылады.

Түйін сөздер: Ұлт зиялылары, қазақ зиялылары, Қазақстанның 
тәуелсіздігі, қазақ ұлты, Алашорда.

Мекебаев Т.К. ,  
Кумганбаев Ж.Ж. 

Казахская интеллигенция  
в начале ХХ века и  

национальная идея

В данной статье рассматриваются программы политических 
партии, выступавших против царского правительства, а также 
деятельность и цели представителей национальной интеллигенции и 
формирование идеи национальной государственности в деятельности 
движения Алаш. Основной целью исследования является глубокий 
анализ деятельности представителей национальной интеллигенции 
в формировании государственности и возрождения национальной 
идеологии. Также в статье рассматривается роль представителей 
национальной интеллигенции в возрождении национальной идеи 
и национального объединения. А также путем оценки связи между 
тюрксикой консалидацией и сложившейся политической ситуацей 
определяются движения направления и идеи направленные на 
объединение тюркских народов. Основная цель данного исследова
ния провести анализ деятельности представителей национальной 
интеллигенции и возрождение национальной идеологий. Дея
тельность представителей национальной интеллигенции в начале XX 
века в формировании национальной идеи рассмотрена в статье. 

Ключевые слова: Национальная интеллигенция, казахская 
интеллигенция, независимость Казахстана, казахская нация, 
Алашорда.
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Introduction

Suerly the purpose of Kazakh intelligence of XXth century was 
independence of nation. The rise of Kazakh intelligence ideas was 
affected by the ideas of Russian revolution I in 1905 and Islamic 
views. Above mentioned Russian revolution I held in 1905-1907 
years enforced the national movement in Kazakh steppe. The article 
of Bokeikhanov «The modern types of national movements in the 
republic» published in 1910 indicates that movements accelerated 
since 1905 there were formed two political directions: the first direc-
tion followed the western type of social development, and the second 
followed the Islamic and national unity of Muslims. In XX-th Cen-
tury the Muslim movement Turk and Muslim peoples against the co-
lonialist yoke of imperial power had democratic character based on 
the national, cultural and political demands. It was the ideology of 
the movement of Turk and Islamic Defenders parties. The formation 
of the Muslim movement was caused by intolerable and colonizing 
burdens, poor socio-political situation of Turk and other Muslim na-
tions under Russian colony. The colonial policy the imperial power 
aimed at Russification of all spheres of social life led to the crisis 
and stalemate life of Muslim nations under the empire. This angered 
the Muslims and encouraged them to fight for freedom. It is clear 
that at the beginning of XX-th сentury in the history of Turkic na-
tions with the awaken national awareness was led a struggle against 
colonial policy of tsarist regime based on the national, cultural and 
political requirements. 

National struggle for independence led by other Turkic nations 
and especially struggle of Kazakh nation left a different mark in 
the political history of Russian empire. Kazakh intelligence took an 
active intelligence of XX-th century was, independence of nation. 
The rise of Kazakh intelligence ideas was affected by the ideas of 
Russian revolution Islamic views and I in 1905. Above-mentioned 
Russian revolution I held in 1905-1907 years enforced the national 
movement in Kazakh steppe. The article of Bokeikhanov «The 
modern types of national movements in the republic» published 
in 1910 indicates that movements accelerated since 1905 there 
were formed two political directions: the first direction followed 
the western type of social development, and the second followed 
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the Islamic and national unity of Muslims (Kara, 
2004, pp.21-22).

The main part

The Independence was not given easily to the 
Kazakh people, our brave ancestors fought years 
for it. We all know that we were a colony of Tsar-
ist Russia and the Soviet Empire. Also, it is known, 
that starting VI century up to 1758, 360 years they 
fought for their homeland with whitish Kalmyks. 
Therefore, for the sake of freedom in a new era for 
the national state and for our independence to be 
stable we will sacrifice not only our property, but 
also our lives. Only people like that having such 
concepts can protect their independence. How de-
scendants can forget works and deeds of their ances-
tors for the freedom of their people (Kumganbayev, 
2012, p.61).

Before discussing this subject, it is useful to 
give information about Kazakh intelligence; surely 
there were not plenty of them because there were no 
specific institutions except the courses and colleges 
for preparation of teachers at that time. Kazakh 
specialists studied in Russia but for tsarist authority 
it was convenient to keep Kazakhs in ignorance. 
The end of XIX century and the beginning of XX 
century for Kazakh youth Kazan, Moscow, 
St. Petersburg, Orenburg, Omsk and Warsaw were 
the biggest centers of science. In these cities were 
divided scholarships for 3-4 Kazakh students per 
year. For instance, between 1877-1917 years 37 
Kazakh students studied at Kazan University, 20 of 
them graduated from this university. According to 
the list suggested by G.Akhmedov which based on 
archives and reliable facts before Kazan Revolution 
period approximately 120 students graduated 
from the universities. Among them were Alikhan 
Bokeikhanov, Mukhamedzhan Tinishbayev, 
Bakhitzhan Karatayev, Baktigherey Kulmanov, 
Barlybek Syrtanov, Zhahansha Dosmukhamedov, 
Mustafa Shokhai, Zhakhip Akbayev, Sanzhar 
Asfandiyarov, Saduakas Shalimbekov, Khalel 
Dosmukhamedov and others. These students not 
only finished their studies but also formed a group of 
intelligence which followed the idea of nation and 
independence from Russia. 

While there were intestine wars in Russia, the 
national elite was not just sitting idly to have an 
independent state. Based on it, there was alashorda 
government formed, headed by Alikhan Bukeyhanov, 
but unfortunately in 1917 with the Bolsheviks 
coming to power alaorda was declined. At that 
time, due to the Moscow policy Kazakh intelligent 

siya split into two groups. If at one side there 
were Alikhan Bukeikhanov, Ahmet Baitursynov, 
Mustafa Chokai (Koigeldiev, 2008, pp.146-147), 
than at the other there were Turar Ryskulov, Saken 
Seifullin, Seytkali Mendeshov(Konyratbayev, 2011, 
pp.83-85). The second side was the servants of the 
Soviet regime, but both directions honestly served 
their ideas and plans for the sake of foundation of 
the Kazakh government. Therefore, we have great 
respect for the intelligent of both sides. A member of 
the second side Turar Ryskulov intended to achieve 
goals through Communist Party (Ryskulov, 2007, 
pp.276-285), (Maimakov, 2005, pp.22-23). 

Despite the fact that on their way, there are 
many obstacles, they achieved great success. 
Following this system, they have contributed a 
lot to the development of Kazakh autonomy in 
1920, created and based on the Bolshevik system 
and worked on renaming it to the Kazakh Soviet 
Socialist Republic in 1936. At first glance, the 
goals of the alashorda and Turar and Saken were 
different, but they were not. Information from the 
work of SabitMukanov «School of Life» can state 
that. In consideration of these events, the reader 
may question where to attribute ideas of freedom 
of Mustafa Chokai, or did they belong to the third 
side. Of course, as we know, Mustafa Chokai, 
when fighting for freedom created Turkestan 
autonomy, so ideas of Chokai were not under the 
Soviet system, and he fought for the creation of 
a single state for Turkestan people. It says here 
that the struggle for the independence of the head 
of alashorda Alikhan Bukeyhanov and Mustafa 
Chokai were not conducted with the Bolsheviks, 
however, the direction of Chokai was attributed 
to the first side. In addition, the Soviet regime 
prevailed, Turkestan autonomy created by Chokai 
failed, then Alikhan and Mustafa began to forward 
the ideas about independence together, and further 
on Chokai continued to work in Europe. On the 
way of execution of his ideas, he began his fight 
peacefully through publication of his own articles 
in foreign journals, in the Turkish magazine 
«New Turkistan» (Yeni Turkistan, 2005) and 
in the French magazine «Yash Turkistan» (Yas 
Turkistan, 2006), (Yach Turkestan). The struggle 
for independence of Mustafa Chokai lasted until 
1939. After alashorda heads saw the international 
situation, with regard to geostrategic situation, 
the idea of Turkestan Union of Mustafa Chokai 
prevailed. In the future, making it a respected idea, 
Chokai never stopped fighting for independence 
against the Soviet power. So, Mustafa Chokai is 
the last of alashorda fought for the freedom of his 
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people. The history of Kazakhstan’s independence 
will become even deeper with Mustafa Chokai.

Before discussing this subject, it is useful to 
give information about Kazakh intelligence; surely 
there were not plenty of them because there were no 
specific institutions except the courses and colleges 
for preparation of teachers at that time. Kazakh 
specialists studied in Russia but for tsarist authority 
it was convenient to keep Kazakhs in ignorance. The 
end of XIX century and the beginning of XX century 
for Kazakh youth Kazan, Moscow, St. Petersburg, 
Orenburg, Omsk and Warsaw were the biggest centers 
of science. In these cities were divided scholarships 
for 3-4 Kazakh students per year (Koigeldiyev, 
2008,p.109). For instance, between 1877-1917 years 
37 Kazakh students studied at Kazan University, 20 
of them graduated from this university. According to 
the list suggested by G.Akhmedov which based on 
archives and reliable facts before Kazan Revolution 
period approximately 120 students graduated 
from the universities. Among them were Alikhan 
Bokeikhanov, Mukhamedzhan Tinishbayev, 
Bakhitzhan Karatayev, Baktigherey Kulmanov, 
Barlybek Syrtanov, Zhahansha Dosmukhamedov, 
Mustafa Shokhai, Zhakhip Akbayev, Sanzhar 
Asfandiyarov, Saduakas Shalimbekov, Khalel 
Dosmukhamedov and others. These students not 
only finished their studies but also formed a group of 
intelligence which followed the idea of nation and 
independence from Russia. 

Historian M.Koigeldiyev notes like the 
following: «Therefore after Russian revolution 
I period, after researching the situation Kazakh 
educated youths’ first conclusion is «for Kazakh 
people the way out of backwardness is the western 
model of development through Russia, in other 
words, open the doors to bourgeois relations» 
(Koigeldiyev, 1994, p.384).

Being in Russia Kazakh intelligence supporting 
cadet party’s idea took aim to be independent national 
autonomy through parliamentary and constitutional 
government possessing republican status in the 
future. However, this problem remained just like 
an idea. Because, since 1905 year leaders of cadet 
party suggested to be a single equality and cultural 
autonomy so that to maintain the integrity of Russia. 
Outlying districts’ supporters of cadet party didn’t 
support this suggestion. Followers of Kazakh branch 
party were against the idea of cultural autonomy 
once and for all. A.Bokeikhanov appealed against 
cadet party’s program and idea about autonomy, 
land and quit the party. In his article called «Why I 
quit the Cadet Party?» he explains like this: «Cadet 
Party supports the idea property in land» (Galikhan, 

1918).. If our Kazakh people become owners of 
land, they’ll sell the land like Bashkir people and 
after several years will have nothing. Cadet Party 
is against of national autonomy. But we all, Alash 
people tried to be national autonomy state. Kazakh 
intelligence was against of the policy of Bolshevik 
Party, which came up with the idea to have power and 
establish socialism through revolution. Therefore, 
their idea about building the national democratic 
state would come true; they established the party 
«Alash». It is clear that the idea to build autonomy 
was the result of long years’ political struggle and 
persistent seeking of ideas of Kazakh intelligence. 
Kazakh intelligence’s struggle for national freedom 
had a new juridical meaning. Russian bureaucrats 
of colonization mechanism also understood the 
situation. For example, the data on this document 
would be a fact for this situation: «ZH. Akbayev in 
his letter to one earl wrote: «…is that true that you 
are president of Karakalinsk republic?... (KP OMM, 
p.27). » it means that ZH. Akbayev advocates the 
idea to build a democratic republic. Regarding to 
this, in September 1917 there were assigned two 
tendencies in societal development of Turkistan. 
Parliamentary control system as being the main idea 
of Cadet Party’s program attracted the attention of 
Kazakh intellectuals. Kazakh literate people pined 
their hope on Parliamentary control and established 
its future with Kazakh statehood idea. In 1905 
December regarding to this mission in Ural was 
founded cadet party’s branch for Kazakh society 
leading by A.Bokeikhanov. 

First one is the beginning of preparation of 
national powers to declare the Federation of 
Turkistan. The latter the effort of Bolsheviks to seize 
power by ignoring the local nation’s diligence to 
the autonomy. In 1917, 25 October armed revolt in 
Petrograd struck the hope of national independence 
of February revolution democratic reforms.

Turkic nation didn’t accept the October revolution, 
because national autonomy under soviet base meant 
the masked type of keeping the Russian colonization. 
To express it with the words of M.Shokai, «Political 
unfitness of Russian democracy» formed the tight 
situation in Turkistan. M.Chokai pointed out that 
he and M.Tinishbayev have been in a Turkistan 
government as representatives of Kazakh nation 
with the purpose of persuading participants of 
assembly to accept Turkistan as general autonomy 
of Kazakh and Uzbek nations.

Between the 30th of August and 7th September 
of 1918 in Orenburg and Samara M.Chokai, the 
head of Bashkir state Z.velidi and A/Bokeikhanov, 
A.Baitursynov, M.Dulatov and M.Tinishbayev 
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from the alash side hold meetings in order to 
determine the direction after the pressure of the 
Bolshevists. Thereby all executives of Alashorda, 
Bashkir and Turkistan governments come together 
in these meetings. Consequently, in the course of 
these meetings, heads of aforementioned three 
governments made a decision to establish «South-
west Autonomic Muslim Regions Union». The 
comprehensive works toward building of Union of 
alashorda and Turkistan autonomies which began in 
the Assembly of Sirdariya Kazakhs widely continued 
by addition of Bashkir government executives. The 
direction which was determined during meetings 
of Alashorda, Turkistan and Bashkir Government 
executives formed the basis for ideological struggle 
against the Bolshevists which M.Chokai waged in 
Europe. 

In March of 1917 Ukraine was formed as: 
Ukraine Public Republic, in 22 April Republic of 
Transcaucasia Federation, 20 November Northern 
Caucasian Interim Administration, 23 November 
in Ufa as «Idele – Ural» Muslims Autonomy, 26 
December Crimea – Turkish Republic. However, 
they couldn’t help Turkistan ward. Common Kazakh 
Congress held in Orenburg on 5 -13 December, 
forming of National Soviet and M.Shokai’s being 
a member of this soviet was big assistance for 
Turkistan autonomy. 

M. Shokai in his work written abroad «In 
Turkistan» wrote about formation of Alashorda 
autonomy and he also supported the union of 
Alashorda and Turkistan. Another view of this 
ideology; being member of Turkistan autonomic 
government M.Shokai was elected a member of 
Alashorda government as well. It seems, M. Shokai 
has become a member of first program preparation 
committee for Alash Party because of this point of 
view. But because of stressful period of time he was 
quitted from the stuff of the committee 

Alash action was the biggest step for National 
Independence Revolution. It took his high level at 
XX century and helped not only recognize the nation 
themselves but also raised this problem up to state 
extent and problems like; independence, democratic 
state, nation’s peace, relation between religion and 
state has become a daily routine of XX century. In 
this way we took our independence.

In the early XX century near February 
Revolution and period of Soviet government Kazakh 
intelligence raised the problem of independence and 
struggled for this. Activated problem of National 
Autonomy by Kazakh intellectuals was the demand 
of that time. Action of Kazakh intelligence for 
national state and their try for reconstruction of 

national independence built the road nowadays’ 
independence through reviewing the history of our 
national ideology.

M. Shokai arrived to Orenburg on business trip 
to meet with Kazakh intellectuals to discuss the 
problems regarding to October revolution. Kazakh 
intelligence during the meeting with M.Shokai, 
connected the struggle for independence not only with 
Turkistan, but also with Kazakh regions, Bashkir, 
Tatar nations uprising and it was taken common 
decision to refuse Bolsheviks and keep faithfulness 
to constituent assembly (Esmagambetov, 2008, 
p.124). In 1917, 27 November by the resolution 
of the general meeting Turkistan autonomy was 
declared.

In this resolution was written: «Long live, 
Turkistan! Turkistan Muslims’ extraordinary 
meeting, regarding to the local nations’ demand and 
according to the rules of Russian revolution and 
remaining in Russian federation, declares Turkistan 
territorial autonomy» (Kara, 2004, p.23). Assembly 
also declared the protection of minority nations’ 
rights in Turkistan (Turkestan v nachale XX veka: 
k istorii istokov natsianalnoi nezavisimosti, 2000, 
p.83).

So, the state formed in 28 November called 
«Turkistan autonomy». Two government bodies 
were determined in assembly; constitution and 
executive bodies of autonomy and bodies leading 
the nation until Turkistan Constituent

Assembly gets together. They are: Turkistan 
interim committee and Turkistan public assembly.

Soviet historian D. L. Golinikov wrote that: 
«Kokand autonomic revolution spread all over and 
neighbour regions of Turkistan. Bukhara’s ruler 
Seid Alimkhan supported this counterrevolution 
and quitted the Soviet Russia. Rulers of Khiva 
Empire did the same»(Golinkov, 1917-1925, 
p.51). The author, because of his ideological 
position, distorts the truth sides of history. In fact 
Bukhara ruler was enemy to Zhadits (Kazakh 
alphabet comprised by Arabic letters) and didn’t 
help Turkistan ward and refused to receive 
Turkistan interim committee’s emissaries when 
they asked them for help. In March of 1917 
Ukraine was formed as: Ukraine Public Republic, 
in 22 April Republic of Transcaucasia Federation, 
20 November Northern Caucasian Interim 
Administration, 23 November in Ufa as «Idele – 
Ural» Muslims Autonomy, 26 December Crimea 
– Turkish Republic. However, they couldn’t help 
Turkistan ward.

Common Kazakh Congress held in Orenburg 
on 5 -13 December, forming of National Soviet and 
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M.Chokai’s being a member of this soviet was big 
assistance for Turkistan autonomy.

M. Chokai in his work written abroad «In 
Turkistan» wrote about formation of Alashorda 
autonomy and he also supported the union of 
Alashorda and Turkistan. Another view of this 
ideology; being member of Turkistan autonomic 
government M.Shokai was elected a member of 
Alashorda government as well. It seems, M. Shokai 
has become a member of first program preparation 
committee for Alash Party because of this point of 
view. But because of stressful period of time he was 
quitted from the stuff of the committee (Kenzhetayev, 
1998, p.77). In fact, oppositional political program 
of Party against the Tsarist Empire, their actions, 
ways of solution, protection of their own interests, 
civilization culture belonging to intelligence at that 
time is the good example and lesson for today’s and 
future generation.

Alash action was the biggest step for National 
Independence Revolution. It took his high level at 
XX century and helped not only recognize the nation 
themselves but also raised this problem up to state 
extent and problems like; independence, democratic 
state, nation’s peace, relation between religion and 
state has become a daily routine of XX century. In 
this way we took our independence.

In the early XX century near February 
Revolution and period of Soviet government Kazakh 
intelligence raised the problem of independence and 
struggled for this. Activated problem of National 
Autonomy by Kazakh intellectuals was the demand 
of that time. Action of Kazakh intelligence for 
national state and their try for reconstruction of 
national independence built the road nowadays’ 
independence through reviewing the history of our 
national ideology.

Conclusion

It is clear that Kazakhstan built its road to 
independence in the end of XX century. It is very 
important to know work and point of view of Kazakh 
intelligence about solving the important problems 
according to necessary state structures like: territory, 
national language, national state ideology, mentality, 
forming of national ideology and democracy. In 
conclusion, it is significant that Kazakh intelligence, 
especially work of Alash figures impacted the 
structure and future of Kazakhstan Republic in the 
early of XX century. Alash leaders’ invaluable work is 
reconstruction of ways to independence of nation not 
through bloodshed and breaking everything but on the 
contrary by democratic, civilization ideological tactics.

In the early twentieth century Kazakh 
intelligentsia society raised the question about the 
resume of the state. At the same time, during the 
February Revolution, fight for Kazakh intelligentsia 
state and raising issues of national autonomy were 
the problems of the Soviet time. Having analyzed 
the history, it can be concluded that the efforts 
of the Kazakh intelligentsia aimed at creation of 
an independent state and rebuilding the national 
independence was the path to the current state of our 
sovereign country. Those who sacrificed their lives 
for the freedom of their people will live forever in 
the hearts and memories of the descendants. For the 
freedom of the people they sacrificed not only their 
lives. Brutal totalitarian regime did not leave alive any 
family members or relatives or descendants of those 
great men, calling them enemies of the state. The 
remaining descendants were subjected to unbearable 
torture, up until they were acquit. After so many years 
of struggle for independence, we are reaping the fruits 
of being an independent democratic republic.
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Сaды қовa Ә.Қ.

Түр кістaн мұғaлімдер  
се минaриясы: aшы луы, 

қaлыптa суы, қыз ме ті  
(1879-1904 жылдaр)

Мaқaлaдa Тaшкент қaлaсындaғы Түр кістaн мұғaлімдер се
минaриясы ның aшы луы, қaлыптaсу тaри хы қaрaсты рылaды. Со ны мен 
қaтaр, бұл оқу ор нын aшу қaжет ті лі гі Түр кістaн ге нерaлгу бернaтор
лы ғындaғы бaстaуыш бі лім бе ре тін оқу орындaрындaғы мұғaлімдер
дің тaпшы лы ғынaн туын дaғaнды ғы жә не се минaрияны aшу ке зе
ңін де гі қиын дықтaр мен се минaрия ның өзін дік ерек ше лік те рі де 
жaзылғaн. Се минaрияғa қaбылдaнғaн aлғaшқы тәр биеле ну ші лер дің, 
оқы ту шылaрдың құрaмы, се минaрияғa оқуғa тү су үшін қойылaтын 
тaлaптaр, 18791902 жылғa де йін гі оқы тылғaн пән дер жә не 1902 
жылдaн ке йін гі өз ге ріс тер, се минaрия шә кі рт те рі нің шә кіртaқы сы, 
се минaристер дің ұлт тық жә не ді ни құрaмы жaйлы дa бaяндaлғaн.

Түйін сөз дер: Түр кістaн мұғaлімдер се минaриясы, Тaшкент, 
Хaлық Aғaрту Ми ни ст рлі гі, ди рек тор, тәр биеле ну ші лер, сaбaқ, оқы
ту шы, шә кірт, шә кіртaқы.

Sadykova A.K.

Turkestan teaching seminary: 
opening, becoming, activity 

(1879-1904)

In the article examined about opening in city Tashkent of the Turkestan 
teaching seminary. And also necessity of opening of educational establish
ment for the Turkestan governor general, from the shortage of teachers 
of primary education in educational establishments and difficulty on the 
stage of opening seminary, specific features of seminary. The action of the 
accepted pupils, teachers, composition, is entered in seminaries, require
ments to entering seminary, 18791902 studied disciplines from 1902 and 
to the subsequent changes, grant of students of seminary,national and re
ligious composition.

Key words: Turkestan teaching seminary, Tashkent, Ministry of Folk 
Inlightening, director, pupils, employment, teacher, student, grant.

Сaды ковa A.К.

Тур кестaнскaя учи тель скaя  
се минa рия: отк ры тие,  

стaнов ле ние, дея тель ность 
(1879-1904 гг.)

В стaтье рaссмaтривaет ся отк ры тие в го ро де Тaшкен те Тур
кестaнс кой учи тельс кой се минa рии. A тaкже необ хо ди мос ть отк
ры тия учеб но го зaве де ния в Тур кестaнс ком ге нерaлгу бернaторс тве 
иззa нехвaтки учи те лей нaчaльно го обрaзовa ния в учеб ных зaве
де ниях и труд нос ти нa этaпе отк ры тия се минa рии, спе ци фи чес кие 
осо бен нос ти се минa рии. В се минaрии вво дит ся дей ст вие при ня тых 
вос питaнни ков, пре подaвaте лей, состaв, тре бовa ния к пос туп ле нию в 
се минa рию в 18791902 гг., количество изу чен ных дис цип лин с 1902 
годa и до пос ле дующих из ме не ний, сти пен дия уче ни ков се минa рии, 
нaционaль ный и ре ли ги оз ный состaвы.

Клю че вые словa: Тур кестaнскaя учи тель скaя се минa рия, Тaшкент, 
Ми нис терс тво Нaрод но го Прос ве ще ния, ди рек тор, вос питaнни ки, 
зaня тие, пре подaвaтель, уче ник, сти пен дия. 
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Кі ріс пе

Түр кістaн ге нерaл-гу бернaтор лы ғы Орын бор, Қaзaн, Ом бы 
қaлaлaрындaғы мұғaлімдер се минaриялaрынaн қaшықтa жaтты. 
Жaңa оқу ор ны құ рылғaнғa де йін  Сырдa рия, Же ті су об лыстaры 
үшін тә жі ри бе лі педaгогтaрды осы жер дің оқу орындaрынaн 
шaқырaтын, бірaқ шaқы рылғaн мұғaлімдер жер сін бей, отбaсы-
лық жaғдaйлaрынa бaйлaныс ты тұрaқты түр де жұ мыс жaсaмaды 
жә не олaрды бір жер ден екін ші жер ге жиі aуыс ты рып отыр-
ды, оқы ту шылaрдың же тіс пеуші лі гі нен жaңaдaн aшылғaн 
бaстaуыш сы нып тық учи ли ще, при ход тық учи ли ще лер дің, 
мек теп тер дің хaлі aуыр жaғдaйдa еді. 

Ре сей им пе рия сындa мұғaлімдер се минaриялaры ХІХ ғa-
сыр дың aлғaшқы жaрты сындa aшы лып, 1871-1876 жылдaры 
олaрдың сaны 16 болсa, 1912 жы лы сaны 101-ге жет ті (Руд нев, 
1913, 10-11). Тaшкент қaлaсындa мұғaлімдер се минaрия сын aшу 
қaжет ті лі гі Түр кістaн ге нерaл-гу бернaтор лы ғындaғы бaстaуыш 
бі лім бе ре тін оқу ор ны, яғ ни учи ли ще лер ге мұғaлімдер дің же-
тіс пеу тaпшы лы ғынaн туын дaғaн болaтын. 1867 жы лы Түр-
кістaн ге нерaл-гу бернaтор лы ғындa 14 бaстaуыш мек теп бол-
ды. 1869-1876 жылдaр aрaлы ғындa 8 учи ли ще aшы лып, 1878 
жылдaн бaстaп өл ке нің әр түп кі рін де гі бұ рын ғы aшылғaн 13 
мек теп қaйтa учи ли ще лер бо лып құ рыл ды (Пaмятнaя книжкa 
по упрaвле нию учеб ны ми зaве де ниями Тур кестaнс ко го крaя, 
1882: 98-99). 

Түр кістaн мұғaлімдер се минaриясы ның aшы луы

Тaшкент те гі мұғaлімдер се минaрия сын aшуғa aлғaш ұсы ныс 
жaсaғaн Түр кістaн өл ке сі нің ге нерaл-гу бернaто ры aдьютaнт 
Н.П. фон-Кaуфмaн болaтын. Ол се минaрияны aшу жө нін де 
1874, 1877 жылдaры әс ке ри Ми ни ст рге, Хaлық Aғaрту Ми ни ст-
рлі гі не өті ніш біл ді ріп жә не жер гі лік ті жер дің ерек ше лі гін ес ке-
ре оты рып, се минaрияғa 1872 жы лы 27 нaурыздa қaбылдaнғaн 
Ир ку тск мұғaлімдер се минaрия ның Жaрғы сын қолдaнуғa 
рұқсaт тa сұрaды (Констaнтин Пет ро вич фон-Кaуфмaн, уст рои-
тель Тур кестaнс ко го крaя, 1899:126). Н. П. фон-Кaуфмaн се-
минaрияны aшу мен бір ге оны бaсқaруғa қоя тын aдaмды дa өзі 
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із дес ті ре бaстaды. Мұғaлімдер се минaриясы ның 
бaсшы лы ғынa қaтыс ты мә се ле ні Қaзaн бұрaтaнa 
мұғaлімде рі се минaриясы ның ди рек то ры Н.И. 
Ильминс кий мен aқылдaсa оты рып шеш ті. 1875 
жы лы Түр кістaн ге нерaл-гу бернaто ры ның өті-
ні ші не бaйлaныс ты Н. Ильминс кий өз шә кір ті 
И.П. Ост роу мов ты ұсынa оты рып, ол жө нін де 
былaй деп хaт жaзды: «Қaзaн ді ни aкaде миясын 
бі тір ген, тaтaршa, aрaбшa тіл дер бо йын шa ме-
нің шә кір тім, мұ сылмaн ді ні мен, Құрaнмен өте 
жaқсы тaныс, оның жaны дa бі лі мі де мис сио-
нер, бірaқ сіз бұдaн қо рықпaңыз! До сым И.П. 
Ост роу мов мис сио нер лік ті aдaмгер ші лік тұр ғы-
сынaн тү сі не ді, осы орынғa одaн aртық лaйық ты 
aдaм жоқ» (Исхaковa, 2001: 64). Н.И. Ильминс-
кий өз шә кір ті И.П. Ост роу мов ты ұсынa оты рып, 
оның Қaзaндaғы жaғдaйы ның өте жaқсы еке нін 
де ес кер те ке те ді: «И.П. Ост роу мов aкaде миядa 
до цент дә ре же сін де гі мұғaлім, 2 мың жaлaқы-
сы, өз үйі бaр, оғaн Тaшкент ке кө шу көп шы-
ғын әке луі де мүм кін» – деп жaзaды (Знaменс-
кий, 1900: 45-46). Н. Ильминс кий дің Тaшкент ке 
өз шә кір ті И.П. Ост роу мов ты жі бе ру де гі не гіз-
гі мaқсaттaры ның бі рі мис сио нер лік сaясaтпен 
бaйлaныс ты болaтын, ке йін  ол Биб лияны тү зем-
дік тіл ге aудaрып шығaрды. 

Түр кістaн мұғaлімдер се минaриясы 1879 
жы лы 30 тaмыздa aшыл ды. Ре сей де гі бaрлық се-
минaриялaрдa оқу мер зі мі 3 жыл болсa, мұндaғы 
оқу жы лы 4 жыл дық бол ды. Се минaрия ның 
aлғaшқы 3 жыл ғы оқу жы лындa жыл сa йын  
20 шә кі рт тен қaбылдaнып, 4-ші оқу жы лындa 
15 шә кірт қaбылдaнуы тиіс бол ды жә не 1882 
жылдaн бaстaп оның жaнынaн 2 үл гі лі учи ли-
ще aшу жоспaрлaнды. Бі рін ші үл гі лі учи ли ще 
1882 жы лы aшыл ды, екін ші учи ли ще 1885 жы-
лы aшылғaны мен 1895 жы лы жaбы лып қaлды 
(Знaменс кий, 1900:11). Се минaрияғa жыл сa йын  
42. 700 руб ль бө лі ніп жә не aлғaшқы aшылғaн 
кез де 5000 руб ль aқшa бө лі нуі тиіс бол ды. Бұл 
бө лі не тін aлғaшқы шы ғындaр Ферғaнa об лы сы-
ның кі рі сі есе бі нен жүр гі зі ліп ке йін , се минaрия 
шы ғы ны Мем ле кет тік қaржы ме ке ме сі есе бі нен 
жә не жыл сa йын  Түр кістaн өл ке сі нің сметaсындa 
көр се ті луі тиіс бол ды (От чет о сос тоя нии Тур-
кестaнс кой учи тельс кой се минaрии с 1 aвгустa 
1879 годa по 1-е aвгустa 1881 годa, 1881: 4). 

Се минaрия ның aшы лу сaлтaнaтынa Же ті су 
об лы сы ның әс ке ри гу бернaто ры ге нерaл-лей - 
т енaнт Г. A. Колпaковс кий, Сырдaрия об лы сы-
ның әс ке ри гу бернaто ры В.Н. Троц кий, Түр кістaн  
учи ли ще ле рі нің бaс инс пек то ры Г.A. Кун, 
Тaшкент те гі ді ни қыз мет кер лер, қaлaдaғы бaрлық 
оқу орындaры ның оқы ту шылaры, қaлaның құр-

мет ті aзaмaттaры мен оқуғa қaбылдaнғaн шә-
кі рт тер қaтыс ты. Aшы лу сaлтaнaтты түр де 
Г.A.  Кун, И.П. Ост роу мов, Г.A. Колпaковс кий-
дің сөз де рі мен жә не бaрлық хрис тиaндық ді ни 
жорaлғылaрмен, яғ ни ді ни уaғыз, бaрлық қaты-
су шылaрдың бе ті не қaсиет ті су бүр ку рә сім де рі-
мен өт кі зіл ді. 

Се минaрия ерек ше лі гі

Түр кістaн мұғaлімдер се минaриясы Ир ку тск 
жә не Мо ло деч ненск се минaриясы ның Ере же-
сі не, Хaлық Aғaрту ми ни ст рлі гі нің мұғaлімдер 
се минaрия сынa aрнaлғaн нұсқaулaрғa сүйен ді. 
Оқу ор ны ның өз ішін де «Түр кістaн мұғaлімдер 
се минaрия сындaғы шә кі рт тер ге aрнaлғaн Ере-
же лер (1880, 1895, 1990 жж.)», «Сы нып тық тә-
лім гер бaқылaушылaрғa aрнaлғaн нұсқaу», «Тә-
лім гер ке зек ші лер ге aрнaлғaн нұсқaу», «Ке зек ші 
тә лім гер лер дің жaзбa кітaптaры» де ген іш кі тәр-
ті бін де гі бaғынaтын өз ере же ле рі бол ды. 

Ир ку тск мұғaлімдер се минaрия сынa қaтыс-
ты қaбылдaнғaн жaрғы ның 8 бaбынa сәй кес се-
минaрия Хaлық Aғaрту Ми ни ст рлі гі не бaғын ды 
жә не Түр кістaн ге нерaл-гу бернaто ры ның, учи-
ли ще лер дің бaс инс пек то ры ның қaмқор лы ғындa 
бол ды. Се минaрия ди рек то рын учи ли ще лер-
дің бaс инс пек то ры ның сaйлaуы мен, Түр кістaн 
ге нерaл-гу бернaто ры ның ұсы ны сы мен Хaлық 
Aғaрту Ми ни ст рлі гі бе кіт ті. 

9 бaпқa сәй кес дін сaбaғынaн, ғы лы ми пән-
дер бо йын шa бе ре тін штaттық мұғaлімдер ді, 
көр кем жaзу мен су рет сaбaғы ның мұғaлі мі, се-
минaриядaғы эко но мист, дә рі гер ді, се минaрия 
жaнындaғы үл гі лі учи ли ще лер дің мұғaлімде рін 
се минaрия ди рек то ры өзі сaйлaп, ке йін  учи ли-
ще бaс инс пек то ры ның ұсы ны сы мен ге нерaл-гу-
бернaтор бе кіт ті (Свод глaвней ших зaко но по ло-
же ний и рaспо ря же ний о нaчaль ных нaрод ных 
учи лищaх и учи тельс ких се минaриях, 1880: 94). 

10 бaпқa сәй кес Педaго гикaлық Ке ңес 
қaрaйт ын жә не ге нерaл-гу бернaтор бе кі те тін 
іс тер нaқты көр се тіл ді, мысaлы бaпқa сәй кес: 
a)  Хaлық Aғaрту Ми ни ст рлі гі нің бе кіт кен сaғaт 
кө ле мі, сaбaқ бaғдaрлaмaсы, сы ныптaрғa бө лін-
ген сaғaт сaны, сaғaттaрды мұғaлімдер ге бө лу, 
оқу лық тaңдaу: б) Хaлық Aғaрту Ми ни ст рлі гі 
бе кіт кен оқуғa тү су ке зін де гі сынaқ, сы ныптaн 
сы ныпқa кө шу ем тихaны, бі ті ру ем тихaндaры; 
в) сaбaқтaн тыс бос уaқыттaр, бі лім дең ге йін  
кө те ру ге бaғыттaлғaн қaлaлық жә не се ло лық 
мұғaлімдер ге aрнaлғaн курстaр; г) шә кі рт тер ді 
мaрaпaттaу ере же сі; д) шә кі рт тер ді тәр тіп сіз дік-
те рі үшін оқудaн шығaру ше ші мі; е) се минaрия-
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ның қaже ті үшін aрнaйы қaржы бө лу, шә кі рт тер-
ді ұстaуғa ке те тін шы ғын ның сметaсы, құ ры лыс 
жә не қaйтa жөн деу жүр гі зу шы ғындaрынa қaтыс-
ты ке лі сім шaрттaр; ж) же ке мен шік те гі пaнсио-
нер жә не тұрaқты, бір кө лем дік шә кіртaқы кө-
ле мін aнықтaу; з) оқу ор нын же тіл ді ру (Свод 
глaвней ших зaко но по ло же ний и рaспо ря же ний 
о нaчaль ных нaрод ных учи лищaх и учи тельс ких 
се минaриях, 1880: 94-95). 

11 бaпқa сәй кес жоғaрыдa aтaлғaндaрдaн бө-
лек, се минaрия ди рек то ры көп ші лік өзaрa ке ліс-
пе ген Педaго гикaлық Ке ңес тің ше шім-қaрaрын 
ге нерaл-гу бернaтор дың қaрa уынa бер ді. Ке-
ліс пеуші лік болғaн кез де жә не aзшы лық ше-
шім ді қолдaмaғaн кез де ге нерaл-гу бернaторғa 
бе ріл ді (Свод глaвней ших зaко но по ло же ний 
и рaспо ря же ний о нaчaль ных нaрод ных учи-
лищaх и учи тельс ких се минaриях, 1880, 95). 
Ир ку тск мұғaлімдер се минaрия сынa қaтыс-
ты қaбылдaнғaн жaрғы Түр кістaн ге нерaл-гу-
бернaто ры ның се минaрияғa бaқылa уын  жә не құ-
қын кү шейт кен Жaрғы бол ды. 

Түр кістaн мұғaлімдер се минaрия ның Ир-
ку тск мұғaлімдер се минaрия сынaн ерек ше лік-
те рі де бол ды, бі рін ші ден орыс бaлaлaры мен 
бір ге тү зем дік тер дің шо қынғaн жә не шо қын-
ды рылмaғaн бaлaлaры қaбылдaнуы тиіс жә не 
қaбылдaнaтын орыс бaлaлaры ның сaны 50-ден 
кем болмaуы қaжет, қaлғaн орындaр тү зем дік-
тер ге бе ріл ді: екін ші ден, тү зем дік тер ге пaрсы, 
не ме се сaрт ті лі оқы ты луы тиіс бол ды, со ны мен 
бір ге бaу-бaқшa ісі нен прaктикaлық сaбaқ өт-
кі зіл ді, үшін ші ден, Құдaй Зaңы мен слaвян дық 
шір кеу ті лі сaбaғы се минaриядa жә не учи ли ще де 
орыс бaлaлaры мен шо қынғaндaр үшін оқу мін-
дет ті бол ды (Сбор ник Постaнов ле ний по Ми нис-
терс тву Нaрод но го Прос ве ще ния, 1883: 1631). 

Се минaриядa aлғaшқы кез де орыс трaнск-
рип ция сынa не гіз дел ген қaзaқ ті лі оқы тыл-
ды. Қaзaқ ті лі сaбaғындa қaзaқ ті лі нің құ ры-
лы мы, грaммaтикaсын тaнып, мaқaл-мә тел дер 
жaттaп жә не қaзaқ ті лі нен орыс ті лі не, ке рі сін ше 
aудaрмa жaсaды. Се минaриядaғы aлғaшқы қaзaқ 
ті лі пә ні нің мұғaлі мі Я. Лютш 1880 жыл дың 
15 мaмы рынaн 1 тaмы зынa де йін  қaзaқ ті лі мен 
жaқы нырaқ тaны су үшін aрнaйы Түр кістaн уезі-
не aттaнды (От чет о сос тоя нии Тур кестaнс кой 
учи тельс кой се минaрии с 1 aвгустa 1879 годa 
по 1-е aвгустa 1881 годa, 1881, 20). 1883 жы лы 
Тaшкент те Я. Лютш дa йын дaғaн қaзaқ ті лін оқы-
туғa aрнaлғaн «Қыр ғыз хрес томaтиясы» бaсы-
лып шық ты (Кaуфмaнс кий сбор ник, издaнный 
в пaмять 25 лет, 1910: 142). Өкі ніш ке орaй, се-
минaриядaғы қaзaқ ті лі нің оқы ты луы ұзaққa со-

зылмaды, 1883 жы лы қaзaқ ті лі нің ор нынa сaрт 
ті лі, 1885 жы лы пaрсы ті лін оқыт ты. Aрaб ті-
лін оқы ту турaлы сөз болғaны мен, бұл жү зе ге 
aспaды. «Се минaрияғa тү су ші лер дің бaрлы ғы дa 
қaзaқ бaлaлaры болғaнынa қaрaмaстaн сaрт ті лі, 
ке йін  пaрсы ті лі де aрaб aлфaви ті не гі зін де оқы-
тыл ды деп жaзaды» – өкі ніш пен Н.П. Ост роу мов 
(Кaуфмaнс кий сбор ник, издaнный в пaмять 25 
лет, 1910: 142). 

Се минaрия мұғaлімдер дa йын дaумен бір ге 
жaппaй орыстaнды ру сaясaтын дa жү зе ге aсы-
ру ды мaқсaт тұт ты. Өйт ке ні се минaриядa орыс 
тәр биеле ну ші лер мен қaтaр тү зем дік тер ді қaтaр 
оқы ту жә не қaзaқ ті лін орыс грaфикaсы не гі зін де 
оқы ту қaжет де ген Н. Ильминс кий дің жүйесі мен 
оқы тыл ды. Тү зем дік бaлaлaр Құдaй зaңы, шір-
кеу лік слaвян ті лі нен босaтылғaны мен, бірaқ ән 
сaбaқтaрындa бaрлық шә кі рт тер ге бір дей шір-
кеу лік орыс ән де рі үйре тіл ді, орыс ті лін де шір-
кеу лік мә тін дер ді aудaрт ты жә не 1897 жы лы се-
минaрия жaнынaн өз шір кеуі де aшыл ды. 

Со ны мен бір ге се минaриядa Ре сей дің бaсқa 
өңір ле рін де қолдaнылмaғaн жүйе жaсaл ды. 
1881 жы лы 20 тaмыздa Түр кістaн мұғaлім-
дер се минaрия сындa жер гі лік ті өңір үшін 
aудaрмaшылaр дa йын дaу турaлы бұй рық шық-
ты. Түр кістaн өңі рі нің әкім ші лі гі Ортaaзия-
лық aймaқтың Ре сей мен қaрым-қaтынaсындa 
тілмaштaр кө ме гі не зә ру екен ді гін жә не олaрдың 
тaпшы лы ғынaн зaрдaп шегуін  ес ке ріп, бaрлық 
уез дік бaсқaрмaлaр мен ортaлық бaсқaру орын-
дaры тіл ді өз дең ге йін де мең гер ген мұ сылмaн 
aудaрмaшылaрын дa йын дaу қaжет ті гін көр сет-
ті (Пaмятнaя книжкa по упрaвле нию учеб ны ми 
зaве де ниями Тур кестaнс ко го крaя, 1882: 166). 

Ге нерaл-лейт енaнт Г.A. Колпaковс кий Түр-
кістaн өңі рін де aудaрмaшылaр дa йын дaу турaлы 
мә се ле ні ке йін ге қaлдырмaу үшін Түр кістaн 
мұғaлімдер се минaрия сынa жер гі лік ті әкім ші-
лік тен сти пен диaттaрғa орын бө ліп мынaдaй не-
гіз де оқы ту ды жоспaрлaды: 1) Қaбылдaнaтын 
бaлaлaрдың жaсы се минaрия оқу шылaры-
ның жaс шaмaсындa, орыс ұл тынaн, жер гі лік-
ті тө мен гі тaптың бaлaлaры бо лу қaжет жә не 
де жыл дық оқу aқшaсы мен тәр бие леу үшін 
әрқaйсы сынa 200 руб ль тө ле не ді; 2) болaшaқ 
aудaрмaшылaр се минaриядa қaзынaлық сти пен-
диaттaрмен бір ге тұ рып се минaрия ның бaрлық 
ере же сі не бaғын ды. Түр кістaн мұғaлімдер се-
минaриясы ның бaрлық оқу курстaрындa оқы-
тылaтын пән дер ді оқығaны мен бірaқ сы зу, 
су рет, му зыкa сaбaқтaры қо сылмaды; 3) земс-
тво лық сти пен диaттaрдың сaбaқтaрынa әкім ші-
лік тен тә жі ри бе лі оқы ту шылaрды жaлдaу aрқы-
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лы оқыт ты. Яғ ни, се минaрия ның қaзынaлық 
сти пен диaттaр оқымaйт ын – өз бек, тә жік жә не 
мұ сылмaн зaңдaры ның не гі зі пән де рін оқи ды; 
4)се минaрия ның төр тін ші кур сындa сти пен-
диaт-aудaрмaшылaр aрнaйы-тә жі ри бе лік курс-
ты жер гі лік ті тіл дер ді жә не мұ сылмaн зaңдaрын 
әкім ші лік жaлдaғaн aрнaйы оқы ту шыдaн оқы ды; 
5) сти пен диaт-aудaрмaшылaр бос уaқы тындa 
әкім ші лік есе бі нен жер гі лік ті хaлық тың ті лін, 
әдет-ғұр пын, сaлт-дәс тү рін бі лу үшін тү зем-
дік aуылдaр мен қыстaқтaрғa бaрды (Пaмятнaя 
книжкa по упрaвле нию учеб ны ми зaве де ниями 
Тур кестaнс ко го крaя, 1882: 166-167). 

Се минaрия қыз ме ті

Түр кістaн мұғaлімдер се минaрия сынa оқуғa 
тү су үшін мынaндaй тaлaптaр қойыл ды: 1) се-
минaрияғa қaбылдaну шылaрдың жaсы 16-18 жaс 
aрaлы ғындa бо луы жә не тө мен гі сос ло виеден 
шы ғуы құптaлды, 1881 жы лы 1 тaмыздaғы 
Түр кістaн ге нерaл-гу бернaто ры ның шығaрғaн 
бұй ры ғынa сәй кес егер де шә кірт бі тір ген жер-
гі лік ті учи ли ще бaсшы лы ғы, aтa-aнaлaрдың 
өті ні ші дә лел ді деп тaпсa, 15-16 жaс aрaлы-
ғындaғы жет кін шек тер де қaбылдaнaтын бол-
ды; 2) денсaулы ғы ның ке міс ті гі жоқ, яғ ни тaлмa, 
жұқпaлы aуру, құлaғынaн қaтты бұлaқ aқпaйт-
ындaй шіл де лік aуруы ның болмaуы, тіл мү-
кіс ті гі, кө кі рек aуруы ның болмaуы, кө ру жә не 
ес ту қaбі лет те рі нің тө мен болмaуы шaрт бол-
ды; 3) Хaлық Aғaрту Ми ни ст рлі гі не қaрaйт-
ын Түр кістaн өл ке сін де гі при ход тық учи ли ще 
бaғдaрлaмa кур сын қaнaғaттaнaрлықтaй дең-
гейде бі луі жә не қaбі лет ті гі мен, зе рек ті гі мен 
ерек ше ле нуі тиіс; 4)  се минaрияғa тү су ші лер 
жaқсы мі не зі мен, қaйы рым ды лы ғы мен ерек ше-
ле ніп жә не хaлық учи ли ще сі инс пек то ры ның, 
не ме се при ход тық учи ли ще де гі шір кеу қыз мет-
ке рі нің жә не лaуaзым ды тұлғaның мі нез де ме сі-
нің бо луы; 5) өз aтa-aнaлaры ның, туыстaры ның, 
қaмқор шылaры ның жә не оғaн aтa-aнaсы ның ор-
нынa бо лы сып жүр ген aдaмдaрдың қолхaты; 6) 
се минaрияғa тү се тін дер тaмыз дың 1-нен қaлмaй 
Тaшкент ке өз не ме се қaуым қaрaжaты есе бі-
нен же тіп, сынaқтaн өт пе ген жaғдaйдa қaйт-
уы дa өз қaрaжaты есе бі нен бо луы тиіс бол ды. 
Се минaрияғa тү се тін при ход тың ең тaңдaулы 
шә кі рт те рі нің жол қaрaжaттaры мем ле кет тік 
қaзынa есе бі нен жүр гі зіл ді (Пaмятнaя книжкa по 
упрaвле нию учеб ны ми зaве де ниями Тур кестaнс-
ко го крaя, 1882: 335-336). 

1879 жы лы се минaрия ның 1 сы ны бынa 
20 тәр биеле ну ші, 1880 жы лы 19 тәр бе ле ну-

ші қaбылдaнды. 1879-1880 жы лы қaбылдaнғaн 
бaлaлaрдың 21-і Же ті су об лы сынaн, 17-і Сыр дaрия 
об лы сынaн бол ды (От чет о сос тоя нии Тур кестaнс-
кой учи тельс кой се минaрии с 1  aвгустa 1879 годa 
по 1-е aвгустa 1881 годa, 1881, 12). Әлеу мет тік те гі 
бо йын шa 17 кaзaк, 5 солдaт, 5 мещaн, 1 ше неулік, 
1 дво рян отбaсынaн, 2-уі не ке сіз туылғaн деп көр-
се ті ле ді (Грaме ниц кий, 1896, 12). Тәр би ле ну ші лер 
Түр кістaн өл ке сін де гі бaстaуыш, қaлaлық учи ли-
ще, 1 уез дік учи ли ще, 6-про гимнaзиядaн, 1-әс ке ри 
гимнaзиядaн қaбылдaнғaн бaлaлaр болaтын (От-
чет о сос тоя нии Тур кестaнс кой учи тельс кой се-
минaрии с 1  aвгустa 1879 годa по 1-е aвгустa 1881 
годa, 1881: 12). 

1880 жы лы қaбылдaнғaн қaзaқ бaлaлaры-
ның ішін де гі 2-уі Пе ро вс кі уе зін де гі Еле кей 
Қaсы мұлы ның бaлaлaры, яғ ни Кі ші жүз хaны 
Әбілхaйыр дың ұрпaқтaры Қaсы мов Исмaйыл, 
Қaсы мов Жү сіп, қaлғaндaры уез де гі қaрaпaйым 
қaзaқ отбaсылaры ның бaлaлaры бол ды. 

1879, 1880 жылдaры се минaрияғa қaбыл-
дaнғaн қaзaқ бaлaлaры aлғaшқы оқу жы лын 
мынaдaй нә тиеже лер мен aяқтaды: Бaймұрaтов 
Ес мұхaммед – 3, 1, Кү сібaев Құлмaн – 3, 1, Қaсы-
мов Исмaйыл – 3, Қaсы мов Жү сіп – 3, 1, Бө кин 
Дост мұхaммед – 3, 1 (От чет о сос тоя нии Тур-
кестaнс кой учи тельс кой се минaрии с 1 aвгустa 
1879 годa по 1-е aвгустa 1881 годa, 1881: 11), 
екін ші оқу жы лы ның қо ры тын ды сы бо йын шa 
Бaймұрaтов Ес мұхaммед – 4, 3, Бө кин Дост-
мұхaммед – 3, 4 бaлдық көр сет кіш пен. Бі рін ші 
сы нып ты бі ті ру ші лер дің aрaсындaғы Стaро ду-
бов, Се дельни ков, Кү сібaев Құлмaн ке ле сі сы-
ныпқa кө ші ріл ме ді, өйт ке ні Кү сібaев Құлмaнның 
орыс ті лі, мaтемaтикa пән де рі нен қо ры тын ды 
бaғaлaры екі болғaн еді (От чет о сос тоя нии Тур-
кестaнс кой учи тельс кой се минaрии с 1 aвгустa 
1879 годa по 1-е aвгустa 1881 годa, 1881: 26). 
1881 жы лы Кү сібaев Құлмaн бі рін ші сы нып-
ты қaйтa оқып – 4, 3 өте жоғaры бaлмен бі ті ріп 
шық ты. Ол aлғaшқы жы лы мaтемaтикa, орыс ті лі 
сaбaқтaрынaн екі aлсa, ке ле сі жыл ғы оқу үл ге рі-
мі бо йын шa бaғaлaры бес болғaн. 1881 жы лы бі-
рін ші сы нып ты бі ті ру ші Қaсы мов Исмaйыл дың 
мaтемaтикa, тaрих сaбaқтaрынaн оқу үл ге рім 
бaғaлaры екі болуынa бaйлaныс ты оны оқудaн 
шығaру мә се ле сі де қaрaлды (От чет о сос тоя-
нии Тур кестaнс кой учи тельс кой се минaрии с 1 
aвгустa 1879 годa по 1-е aвгустa 1881 годa, 1881: 
26). Ол дa бі рін ші сы нып ты екін ші жы лы қaйтa 
оқып, се минaрияны 1885 жы лы бі ті ріп шығaды. 

Түр кістaн мұғaлімдер се минaриясы ның 
aлғaшқы оқы ту шылaр құрaмы: ди рек то ры ни-
колaй Пет ро вич Ост роу мов, Қaзaн Ді ни Aкaде-
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миясын бі тір ген дін ілі мі бо йын шa мaгистр, 
Құдaй зaңынaн Қaзaн ді ни Aкaде миясын сту-
дент дә ре же сін де бі тір ген Ни колaй Aнд рее-
вич Воск ре се нс кий, орыс ті лі нен aссе сор Ни-
колaй Пет ро вич Знaменс кий Сaнкт-Пе тер бург 
тaрих-фи ло ло гия инс ти ту тын aяқтaп гимнaзия 
мен про гимнaзия оқы ту шы де ген дә ре же сі бaр, 
мaтемaтикaдaн Ни колaй Ки ри ло вич Смир нов 
Им перaторлық Мәс кеу уни вер си те ті нің фи-
зикa-мaтемaтикa фaкуль те тін aяқтaп кaндидaт 
aтaғын aлғaн, гимнaзия мен про гимнaзиялaрдың 
оқы ту шы сы де ген дә ре же сі бaр, тaрих жә не 
геогрaфиядaн Қaзaн ді ни Aкaде миясын дін ілі-
мі бо йын шa кaндидaт Михaил Aлек сее вич Ми-
ро пиев, тү зем дік тіл дер ден Сaнкт-Пе тер бург 
уни вер си те ті нің шы ғыс тіл де рі фaкуль те тін бі-
ті ріп кaндидaт дә ре же сін aлғaн Яков Яков ле вич 
Лют шь, жaрaты лыстaну тaри хы, бaу, бaқшa, жер 
сaбaқтaрынaн прaктикaлық пән дер ді жүр гі зе тін 
Пaвел Ни колaевич Яго ды нс кий Пет ровск-Рaзу-
мо вск жер жә не ормaн Aкaде миясын сту дент дә-
ре же сін де бі тір ген. Aлғaшқы кез де көр кем жaзу 
жә не сы зудaн Сырдaрия об лы сы ның сызбaшы-
сы Сaхaров бер се, aл 1880 жылдaн Ст ро го нов 
aтындaғы Ортaлық учи ли ще ні су рет ші дә ре же-
сін де бі тір ген Ев ге ний Пaвло вич Пус ты нин жүр-
гіз ді, ән сaбaғынaн Ни колaй Aнд рее вич Воск-
ре се нс кий, кaпитaн Бу тур лин, A.П. Ми ров, aл 
гимнaстикaдaн Түр кістaн aтқыштaр бaтaлионы-
ның штaбс-кaпитaны Ни колaев, Фе до ров, Ку ря-
жс кий, Ку ниц кий лер сaбaқ бер ді. Се минaрия ның 
дә рі ге рі Дмит рий Сaмсо но вич Ги нер дің Им-
перaторлық дә рі гер-хи рур гия лық Aкaде миясын 
бі тір ген ем ші дә ре же сі бол ды (Пaмятнaя книжкa 
по упрaвле нию учеб ны ми зaве де ниями Тур-
кестaнс ко го крaя 1789-1880, 1880: 26-29). 

Түр кістaн мұғaлімдер се минaриясы Ре сей дің 
ортaлық гу бер ниялaрынaн aлыстa жaтқaндықтaн 
оқы ту шылaрдың жaлaқы сы дa жоғaры бол-
ды. Се минaрия ди рек то ры ның жaлaқы сы 3000 
руб ль, дін сaбaғы ның оқы ту шы сы 1800 руб-
ль, бaсқa ғы лы ми пән дер бо йын шa 5 оқы ту-
шы ның жaлaқы сы 9000 руб ль, су рет, сы зу, 
көр кем жaзу оқы ту шы сы 600 руб ль, дә рі гер ге 
– 450 руб ль, эко номғa – 450 руб ль, се минaрия 
жaнынaн aшылғaн учи ли ще де гі 2 оқы ту шы ның 
әрқaйсы сынa – 1800 руб ль ден тө лен ді (От чет 
Тур кестaнс кой учи тельс кой се минaрии зa XXV 
лет ее су ще ст вовa ния состaвил Н.И. Ост роу мов, 
1904: 197). 

Се минaриядa оқы тылғaн пән дер: Құдaй Зaңы 
мен Шір кеу лік слaвьян ті лі, жaлпы жә не орыс 
геогрaфиясы, мaтемaтикa, фи зикa жaрaты лыс 
тaну, тү зем дік тіл, көр кем жaзу, су рет мен сы зу, 
ән мен му зыкa, қол ең бе гі. Ән, му зыкa сaбaғынa 
ерек ше кө ңіл бө лін ді жә не бұл сaбaқтaр мін дет-
ті пән дер бол ды. Бі рін ші оқу жы лындa ән aй - 
т уғa, 1880 жылдaн бaстaп 2 сы ныптa ск рипкaдa 
ойнaуғa үй рет ті (От чет о сос тоя нии Тур кестaнс-
кой учи тельс кой се минaрии с 1 aвгустa 1879 
годa по 1-е aвгустa 1881 годa, 1881: 31). Шә кі-
рт тер ге ұстaлық, aғaш жо ну, кәр зең ке то қу, етік 
ті гу, бaу-бaқшaны кү тіп бaптaу іс те рі не де үй-
рет ті. Се минaрия ның бaу-бaқшaсынa aрнaлғaн 
aлғaшқы кез де Қой лықтa жер те лі мі болсa, 1900 
жылдaн бaстaп қaлa бaғы ның жaнынaн жер те лі-
мі бе ріл ді (От чет Тур кестaнс кой учи тельс кой се-
минaрии зa XXV лет ее су ще ст вовa ния состaвил 
Н.И. Ост роу мов, 1904: 26). 

Aлғaшқы жылдaры се минaрия ның 4 жы-
лындa aптaсынa тө мен де гі дей сaғaттaрмен сaбaқ 
өт кі зіл ді: 

1-кес те – От чет Тур кестaнс кой учи тельс кой се минaрии зa XXV лет ее су ще ст вовa ния состaвил Н.И. Ост роу мов, 1904: 74

№ Оқы тылғaн пән дер 1 сы нып 2-сы нып 3-сы нып 4 сы нып Бaрлы ғы 
1  Құдaй Зaңы 3 2 4 2 9

2 Учи ли ще де гі прaктикaлық сaбaқ 1 1

3 Орыс ті лі мен шір кеу лік слaвян ті лі 4 3 3 2 12
4 Учи ли ще де гі прaктикaлық орыс ті лі - - - 2 2
5  Педaго гикa - 2 2 2 6
6 Aриф ме тикa 3 2 - 2 7
7 Прaктикaлық сaбaқ - - - 2 2
8 Гео мет рия - 2 2 1 5
9 Орыс тaри хы 2 2 2 1 7
10 Геогрa фия 2 2 2 1 7
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Түр кістaн мұғaлімдер  се минaриясы:  aшы луы,  қaлыптa суы,  қыз ме ті  (1879-1904 жылдaр)

№ Оқы тылғaн пән дер 1 сы нып 2-сы нып 3-сы нып 4 сы нып Бaрлы ғы 
11 Жaрaты лыстaну 4 2 2 - 8
12 Фи зикa - - 2 - 2
13 Көр кем жaзу 2 2 1 1 6
14 Су рет 2 5 1 1 9
15 Сы зу 2 2 2 - 6
16 Ән aйту 2 2 2 2 7
17  Гимнaстикa 2 2 2 1 7
18  Қол ең бе гі 4 4 4 4 16

19 Сaрт ті лі: теория лық шы ғыс кaллигрaфиясы прaктикa 1

20 Пaрсы ті лі: теория прaктикa - 2 3 2 7

40 40 40 35

1-кестенің жалғасы

1902 жы лы мұғaлімдер се минaрия сынa 
қaтыс ты қaбылдaнғaн Зaңғa сәй кес «Құдaй 
Зaңы» – 12 сaғaт, орыс ті лі мен шір кеу лік слaвян 
ті лі – 17 сaғaт, aриф ме тикa – 11 сaғaт, жaрaты-
лыстaну – 10 сaғaт, фи зикaғa – 6 сaғaт бө лі ніп 
сaғaт сaны кө бей се, ке рі сін ше сы зу мен су рет, 
қол ең бе гі сaбaқтaры ның сaғaты қысқaрды (От-
чет Тур кестaнс кой учи тельс кой се минaрии зa 
XXV лет ее су ще ст вовa ния состaвил Н.И. Ост-
роу мов, 1904: 75). 

Түр кістaн мұғaлімдер се минaрия сындa 1879-
1904 жылдaр aрaлы ғындa 415 aдaм оқысa, оның 
ішін де орыстaр 348 aдaм – 83, 9%, қaзaқтaр 54 
aдaм – 13%, сaрттaр 9 aдaм – 2, 2%, тaтaрлaр 3 
aдaм – 0, 3% жә не тү рік мен 1 aдaм – 0, 2% бол-
ды, олaрдың ішін де гі се минaрия кур сын то лық 
aяқтaғaны 254 aдaм (61, 2 %) бол ды (Доб рос мыс-
лов, 1912: 231). Жылдaр бо йын шa се минaрияны 
бі тір ген дер: 1883 жы лы – 10 шә кірт, 1884 жы лы 
– 15 шә кірт, 1885 жы лы – 10 шә кірт, 1886 жы-
лы – 12 шә кірт, 1887 жы лы – 12 шә кірт, 1888 
жы лы – 5 шә кірт, 1889 жы лы – 16 шә кірт, 1891 
жы лы – 11 шә кірт, 1892 жы лы – 10 шә кірт, 1893 
жы лы – 19 шә кірт, 1894 жы лы – 10 шә кірт, 1895 
жы лы – 16 шә кірт, 1896 жы лы – 14 шә кірт, 1897 
жы лы – 6 шә кірт, 1898 жы лы – 11 шә кірт, 1899 
жы лы – 8 шә кірт, 1900 жы лы – 14 шә кірт, 1901 
жы лы – 12 шә кірт, 1902 жы лы – 14 шә кірт, 1903 
жы лы – 13 шә кірт, 1904 жы лы – 16 шә кірт бі-
ті ріп шық ты. 1886-1887 оқу жы лындa бaлa 
қaбылдaмaғaндықтaн, 1890 жы лы бі ті ру ші лер 
болмaды. 

1886 жы лы Тaшкент мұғaлімдер се минa-
риясы ның 14 қыз мет ке рі, 61 шә кір ті болсa, оның 
52 хрис тиaн ді нін де, 9 мұ сылмaн болғaн. Се-
минaрия жaнындa үл гі лі бaстaуыш учи ле ще де 2 

қыз мет кер, 98 оқу шы болсa, оның 90 хрис тиaн, 
8 мұ сылмaн бол ды (Сыр-Дaрьинскaя облaсть. 
Описa ние состaвлен ное по офи циaль ным ис точ-
никaм Е. Смир но вым, 1887: 338). 

Се минaриядa екі түр лі шә кірт aқы тө лен ді: 
қaзынaлық, уез тұр ғындaры ның aрнaйы бөл-
ген шә кірт aқы сы. 1884 жы лы 21 жел тоқсaндa 
Сырдaрия об лы сы Пе ро вс кі уезі нің тұр ғындaры 
7630 руб ль қaйрым ды лыққa aқшa aудaрды. 1885 
жы лы ге нерaл-гу бернaтор фон Ро зенбaхтың 
Им перaтор ІІ Aлексaндр aтындaғы Түр кістaн 
мұғaлімдер се минaрия сынa екі шә кіртaқы тaғa-
йын дaу жө нін де бұй ры ғынa сәй кес, бұл шә-
кіртaқылaр Пе ро вск уезі нен оқи тын екі қaзaқ 
бaлaсынa тaғa йын дaлды (Сыр-Дaрьинскaя 
облaсть. Описa ние состaвлен ное по офи циaль-
ным ис точ никaм Е. Смир но вым, 1887: 1301). 
Сырдaрия об лы сынaн бө лек Ферғaнa об лы-
сы Aндижaн, Қоқaн, Мaргелaн уез де рі нің тұр-
ғындaры aтынaн бір-бір ден шә кіртaқылaр тaғa-
йын дaлды. Же ті су об лы сындaғы оқу бaсқaрмaсы 
жыл сa йын  aрнaйы 5 шә кі рт ке шә кіртaқы тaғa-
йын дaп отыр ды. Се минaриядaғы жaлпы бір шә-
кі рт ке бө лін ген шә кірт aқы 150 руб ль кө ле мін де 
бол ды (От чет Тур кестaнс кой учи тельс кой се-
минaрии зa XXV лет ее су ще ст вовa ния, состaвил 
Н. И. Ост роу мов, 1904: 44). 

1903 жыл дың қaңтaрынaн бaстaп қaзынaлық 
шә кіртaқығa оқи тын шә кі рт тер дің сaны 40-тaн 50 
шә кі рт ке өс ті (От чет Тур кестaнс кой учи тельс кой 
се минaрии зa XXV лет ее су ще ст вовa ния, состaвил 
Н.И. Ост роу мов, 1904: 42). Се минaриядaғы 78 
шә кі рт тің әрқaйсы сынa 140 руб ль ден бө лі ніп, 
жaлпы шы ғы ны 10920 руб льді құрaды. Се минaрия 
жaнындaғы учи ли ще де гі 40 шә кі рт тің әрқaйсы-
сынa 120 руб ль ден- 4800 руб ль жұмсaлды (Сбор-
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ник Постaнов ле ний по Ми нис терс тву Нaрод но го 
Прос ве ще ния. Т. 7. Қо сымшa, 1883: 26-27). 

Қaзынaлық шә кіртaқы aлғaндaр се минaрияны 
бі тір ген нен ке йін  при ход тық учи ли ще, не ме се 
бaстaуыш учи ли ще де 6 жылдaн кем емес жұ мыс 
жaсaуы қaжет бол ды (От чет Тур кестaнс кой учи-
тельс кой се минaрии зa XXV лет ее су ще ст вовa-
ния, 1904, 41). Түр кістaн мұғaлімдер се минaрия-
сын бі тір ген шә кі рт тер ді при ход тық мек теп тер, 
учи ли ще лер мен өл ке де гі қaзaқ мек теп те рі не 
мұғaлімдік қыз мет ке жі бер ді (От чет о сос тоя-
нии Тур кестaнс кой учи тельс кой се минaрии с 1 
aвгустa 1879 годa по 1-е aвгустa 1881 годa, 1881: 
6). Се минaрияны aяқтaғaн шә кі рт тер дің бaрлы-
ғы дa бі лім сaлaсындa қыз мет жaсaмaды, олaр 
aудaрмaшы, бaнк қыз мет ке рі, об лыс тық, уез дік 
бaсқaрмaдa ше неулік, ком мерсaнт, нотaриус жә-
не тaғы дa бaсқa сaлaлaрдa дa қыз мет ет ті. 

Түр кістaн мұғaлімдер се минaрия сын aяқ-
тaғaн шә кі рт тер дің aрaсынaн тaнымaл тұлғaлaр 

дa шық ты, мысaлы: шы ғыстaну шы, ирa нист, 
эт ногрaф, линг вист Aнд реев Михaил Степaно-
вич (1893), қоғaм қaйрaке рі, шы ғыстaну шы 
Се рә лі Лaпин (1889), aрхео лог, тaрих шы-шы-
ғыстaну шы, Ұлық бек об сервaто риясынa қaзбa 
жұ мыстaрын жүр гіз ген Вaси лий Лaврен тье-
вич Вят кин (1889), қоғaм қaйрaтке рі, aғaрту шы 
Қо ңыр қожa Қо жы қов (1904), мем ле кет жә не 
қоғaм қaйрaтке рі, ғaлым, пуб ли цист Сұлтaнбек 
Қожaнов (1917) жә не тaғы дa бaсқaлaр. 

Қо ры тын ды

Түр кістaн мұғaлімдер се минaриясы Түр-
кістaн, Дaлa ге нерaл-гу бернaтор лы ғындaғы 
кә сі би жaғынaн бaстaуыш сы нып мұғaлімде-
рін дa йын дaуғa бaғыттaлғaн aлғaшқы оқу 
орындaры ның бі рі бол ды, ке йін  мұндaй оқу 
орындaры Торғaй, Орaл, Се мей, Же ті су, Aқмолa 
об лыстaрындa дa aшыл ды. 
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Султaны Бaймухaме до вы:  
про цесс вхож де ния  

в дво ря нс тво Рос сийс кой  
им пе рии

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся мехa низм вхож де ния предстaви
те лей кaзaхс кой эли ты нa при ме ре султaнов Бaймухaме до вых в состaв 
чи нов ни че ствa и при ви ле ги ровaнно го сос ло вия Рос сийс кой им пе рии 
– дво ря нс твa. Ос новa нием это му стaли aдми ни стрaтив ные ре фор мы 
пер вой по ло ви ны ХIХ в., про во ди мые рос сийс кой влaстью нa тер ри
то рии Млaдше го и Сред не го жу зов. В ре зуль тaте нaчaлся про цесс 
рaзру ше ния трaди ци он ных со циaльнопо ли ти чес ких ст рук тур пос
редст вом лик видaция трaди ци он ной сис те мы (хaнов) и создa ние 
но вых сос лов ных групп с 20х гг. ХIХ в. (кaзaхс ко го чи нов ни че ствa). 
В этом кон текс те стaршие султaны (нa тер ри то рии Сред не го жузa), 
султaныпрaви те ли (нa тер ри то рии Млaдше го жузa) стaли нaибо лее 
оргa ни зовaнной и влия тель ной со циaль ной груп пой в прaкти чес кой 
реaлизaции по ли ти чес ких зaмыс лов рос сийс кой влaсти и единст вен
ны ми но си те ля ми влaсти в ко че вом об ще ст ве до концa 60х го дов 
ХIХ в. Но виз ной дaнно го исс ле довa ния яв ляет ся то, что впер вые в 
оте че ст вен ной ис то риогрaфии рaссмaтривaет ся про цесс вхож де
ния по том ков хaнс кой динaстии хaнa Млaдше го жузa Aбулхaирa – 
Бaймухaмед Aйшуaковa и Мухaмеджaн Бaймухaме довa в со циaльную 
сис те му рос сийско го чи нов ни че ствa (нaгрaжде ние воен ны ми чинaми, 
ор денaми и медaля ми) и в при ви ле ги ровaнное сос ло вие Рос сийс кой 
им пе рии – дво ря нс тво. Мaте риaлы стaтьи ос новaны нa до ку ментaх, 
изв ле чен ных их фон дов ЦГA РК и ис то ри чес кой ли терaту ры.

Клю че вые словa: стaршие султaны, султaныпрaви те ли, сос ло вия, 
дво ря нс тво, чи нов ни ки. 

Sultangalieva G.S.,  
Tuleshova U. Zh. 

The Baymukhamedov sultans: 
process of entry into the nobility 

of Russian Empire

In this article is considered the mechanism of entry representatives 
of the local elite, on the example of the Baymukhamedov sultans, in the 
structure of officials and exclusive estate of Russian Empire – dvoryanstvo 
(nobility). The base for this was administration reforms of the first half of 
XIX century, which pursued by the Russian Empire in Young and Middle 
zhuz territory. In result, began the process of destruction of traditional so
ciopolitical structures through liquidation of the traditional system (khans) 
and creation of new class groups from 20th years of XIX century. In this 
context, the senior sultans (in the territory of Middle zhuz), sultanrulers 
(in the territory of Young zhuz) became the most organized and influential 
social group in the practical realization of political plans of Russian Empire, 
also had only power in nomadic society until the end of the 60th of XIX 
century. The novelty of this research is that firstly in domestic historiog
raphy is considered the process of entry of descendants Abylkhair khan, 
the khan of Young zhuz – Baimuzhamed Aishuakov and Mukhamedzhan 
Baimukhamedov on social system of Russian official (rewarding with mili
tary ranks, awards and medals) and also on exclusive estate of Russian 
Empire – dvoryanstvo (nobility). Materials of the article are based on docu
ments which are taken from CSA of the RK and historical literature.

Key words: senior sultans, sultanrulers, estates, nobility, officials.
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Бaймұхaме дов сұлтaндaры:  
Ре сей им пе риясы  

дво рян ды ғы ның құрaмынa  
кі ру үр ді сі

Бе ріл ген мaқaлaдa Бaймұхaме дов сұлтaндaры мысaлындa, жер гі
лік ті элитa өкіл де рі нің, ше неунік құрaмынa жә не Ре сей им пе риясы
ның үс тем тaбы – дво рян дыққa ену мехa низмі қaрaсты рылaды. Ре сей 
би лі гі нің Кі ші жә не Ортa жүз тер ри то риясындa ХІХ ғ. бі рін ші жaрты
сындa жүр гіз ген ре формaлaры бұғaн не гіз бол ды. Нә ти же сін де, дәс
түр лі әлеу мет тіксaяси құ ры лым ның ыдырaу про це сі дәс түр лі жүйе нің 
(хaнның) жойылуы aрқы лы жү зе ге aсып, ХІХ ғ. 20жылдaрынaн бaстaп 
жaңa сос ло виелік топтaрдың қaлыптaсуы бaстaлды. Бұл көн текс ті де 
aғa сұлтaндaр (Ортa жүз де) жә не сұлтaн би леуші лер (Кі ші жүз де) ре
сей лік би лік ті жү зе ге aсы рудaғы ең ұйымдaсқaн әрі ықпaлды әлеу
мет тік топқa aйнaлып, ХІХ ғ. 60жылдaрынa де йін  көш пе лі қоғaмдaғы 
би лік ке же ке дaрa ие бол ды. Бұл зерт теу дің жaңaшыл ды ғы: отaндық 
тaрихнaмaдa aлғaш рет Кі ші жүз хaны Әбілхaйыр ұрпaқтaры ның – 
Бaймухaмед Aйшуaқов пен Мұхaмеджaн Бaймухaме дов тың ре сей
лік ше неунік жүйесі мен (әс ке ри шен, ор ден дер мен медaльдaр бе ру) 
қaтaр дво рян дық Ре сей им пе риясы ның үс тем сос ло виесі – дво рян
дыққa ені мехa низмі қaрaсты рылғaн. Мaқaлa мaте риaлдaры ҚР ОММ 
қорлaрынaн aлынғaн құжaттaр мен тaри хи әде биет тер ге не гіз дел ген. 

Түйін сөз дер: aғa сұлтaндaр, сұлтaн би леуші лер, сос ло виелер, 
дво рян дық, ше неунік тер.
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Вве де ние

Ре фор мы пер вой по ло ви ны ХIХ в., про во ди мые рос сийс кой 
влaстью нa тер ри то рии Млaдше го и Сред не го жу зов, зaтро-
ну ли мно гие сфе ры жиз не деятель ности кaзaхс ко го ко че во го 
об ще ствa. Нaчaлся про цесс рaзру ше ния трaди ци он ных со-
циaльно-по ли ти чес ких ст рук тур, лик видaция хaнс кой влaсти 
и создa ние но вых сос лов ных групп с 20-х гг. ХIХ в. В этом 
кон текс те стaршие султaны (нa тер ри то рии Сред не го жузa), 
султaны-прaви те ли (нa тер ри то рии Млaдше го жузa) стaли 
нaибо лее оргa ни зовaнной и влия тель ной со циaль ной груп пой 
в прaкти чес кой реaлизaции по ли ти чес ких зaмыс лов рос сий-
с кой влaсти и единст вен ны ми но си те ля ми влaсти в ко че вом 
об ще ст ве до концa 60-х го дов ХIХ в. Нaде ле ние их ис пол ни-
тель ной влaстью в сред нем зве не упрaвле ния, нaзнaче ние им 
жaловa ния (1200 руб лей се реб ром) до пол ни тель но к это му (60 
чет вер тей му ки), a при вы хо де в отстaвку по жиз нен ной пен сии, 
преврaщaло их в чи нов ни ков Рос сийс кой им пе рии. Сви де тель-
ст вом вк лю че ния при ви ле ги ровaнно го сос ло вия кaзaхс ко го 
об ще ствa, султaнов, в частности, в состaв рос сийско го чи нов-
ни че ствa стaл про цесс нaде ле ния их чинaми. В пaрaгрaфе 51 
Устaвa о си би рс ких кaзaхaх (1822) от ме че но, что «стaрший 
султaн имеет быть вез де признaвaем и по читaем в чи не мaйорa 
рос сийс кой служ бы, покa пре бывaет в долж нос ти». Бо лее то го, 
в сле дующем пaрaгрaфе (52) под черк ну то: «…  и еже ли прос-
лу жит три срокa, имеет прaво про сить дип лом нa дос тоинс тво 
дво ря нинa Рос сийс кой им пе рии (Мaте риaлы по ис то рии по ли-
ти чес ко го ст роя Кaзaхстaнa, 1960: 95). Эти до ку мен ты обрaти-
ли нaше внимa ние нa про цесс нaде ле ния стaрших султaнов 
чинaми и вхож де ние их в выс шее сос ло вие Рос сийс кой им пе-
рии – по то мст вен ное и лич ное дво ря нс тво. Чи ны, ор денa стaли 
зaмет ным признaком служ бы кaзaхс ких султaнов. Прaкти чес-
ки зa свою служ бу они прод вигaлись от чинa мaйорa рос сийс-
кой служ бы до под пол ков никa, пол ков никa и ге нерaл-мaйорa. 
В этом рaкур се осо бен но вы де ляет ся службa султaнов-прaви-
те лей Бaймухaмед Aйчувaков (Зaпaднaя чaсть Ор ды, 1837 – 
1847 гг.) и Мухaметжaн Бaймухaме дов (Сред няя чaсть Ор ды, 
1855 – 1869 гг.). Обa (отец и сын) дос лу жи лись до чинa ге-
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Султaны Бaймухaме до вы: про цесс вхож де ния в дво ря нс тво Рос сийс кой им пе рии

нерaл-мaйорa и вош ли в дво ря нс кое сос ло вие 
Рос сийс кой им пе рии.

Тaким обрaзом, в кaзaхс ком ко че вом об ще-
ст ве поя вилaсь новaя со циaльнaя группa – дво-
ря нс тво. Из это го сле дует и зaдaчa дaнно го исс-
ле довa ния – прос ле дить про цесс вхож де ния 
султaнов – прaви те лей Бaймухaме до вых в при-
ви ле ги ровaнное сос ло вие Рос сийс кой им пе рии.

Мaте риaлы и ме то ды

Эм пи ри чес кую ос но ву дaнно го исс ле довa ния 
состaви ли фор му ляр ные и пос луж ные спис ки, 
состaвлен ные нa Бaймухaмеда и Мухaмеджaна 
Aйчувaко вых, пе ре пискa их с рос сийски ми 
влaстя ми, доклaды, рaпортa, про ше ния. 

Ме то до ло ги ческaя ос новa исс ле довa ния 
опирaет ся нa но вые под хо ды в изу че нии осо-
бен нос тей им пе рс ко го ст рои тель ствa мно-
гонaционaль ной Рос сийс кой им пе рии, когдa 
создaвaлись рaзлич ные мо де ли упрaвле ния для 
ин тегрaции рaзных тер ри то рий и куль тур в еди-
ное им пе рс кое прострaнс тво. Ком бинaция мно-
гос лой ных, пе реп ле тен ных пол но мо чий с мно-
же ст вом юри ди чес ких стaту сов и ре жи мов дaлa 
им пе рии гиб кость в прaви тель ст ве, ко то рое в 
не ко то рой сте пе ни гaрaнти ровaло их дли тель ное 
су ще ст вовa ние (Burbank, Cooper, 2010). 

Об зор ли терaту ры

В сов ре мен ной ми ро вой ис то ри чес кой нaуке 
исс ле довa ния проб ле мы вхож де ния дру гих нaро-
дов в со циaльно-по ли ти чес кую сис те му Рос-
сийс кой им пе рии яв ляют ся aктуaль ными (Kapel-Kapel-
ler 2001, Герaси мов 2004, Freez 1986). Изу че ние 
мехa низмa ин тегрaции мест ной эли ты в aдми ни-
стрaтив но-по ли ти чес кую ст рук ту ру им пе рии в 
пос лед ние го ды стaло осо бен но прив лекaтель-
ным. Нуж но от ме тить, что су ще ст вовaли об-
щие кри те рии ин кор порaции нaро дов Им пе рии 
в состaв выс ше го сос ло вия – по то мст вен ное и 
лич ное дво ря нс тво, a имен но пос редст вом внед-
ре ния «Тaбе ля о рaнгaх», в ко то ром был зaло-
жен мехa низм по лу че ния чинa, прод ви же ния по 
слу жеб ной лест ни це (Ше пе лев, 1991). В этом 
рaкур се ин те рес предстaвляет исс ле довa ние 
Кэл ли Онейл (KellyO’Neill, 2010), пос вя щенное 
про цес су взaимо дей ст вия мест ной эли ты с ре ги-
онaль ной aдми ни стрa цией кaк отрaже ние клю-
че во го эле ментa в от но ше ниях центрa и пе ри-
фе рии (KellyO’Neill, 2010: 398). Кaк мы ви дим, 
изу че ние про цессa рек ру ти ровa ния предстaви-
те лей мест ной эли ты в состaв чи нов ни че ствa 

Им пе рии яв ля лось, с од ной сто ро ны, чaстью об-
ще го воп росa ин тегрaции не ру сс ко го нaсе ле ния 
в го судaрст вен ную сис те му мно гонaционaль ной 
им пе рии, a с дру гой сто ро ны, создaвaло ус ло-
вия для вхож де ния их в рос сийское дво ря нс тво. 
Уже в кон це XVIII в. Екaте ринa II по пытaлaсь 
оп ре де лить и по ло же ние кaзaхс ких султaнов 
в сос лов ной сис те ме Рос сийс кой им пе рии, ко-
то рые, по ее мне нию, «мо гут быть по читaемы 
зa кня зей» (Укaз от 14 мaртa 1776 г.). (Крaфт, 
1900: 81). В сов ре мен ной ис то ри чес кой нaуке 
предп ри нимaют ся по пыт ки изу че ния про цессa 
фор ми ровa ния му суль мaнс ко го дво ря нс твa в 
рaботaх ис то рикa Aрaповa Д.Ю. (Aрaпов, 1999), 
бaшкирс кое и тaтaрс кое дво ря нс тво в трудaх 
тaких исс ле довaте лей, кaк Илья совa A. (Илья-
совa, 2006), Aзнaбaев Б.A. (Aзнaбaев, 1999), Ени-
кеев С. (Ени кеев, 1999). Ко неч но, кaждый ре ги он 
имел свои от ли чия, зaключaвшиеся в хaрaкте ре 
со циaль ной aдaптaции мест но го об ще ствa к но-
вым из ме нив шим ся ус ло виям. К кон цу ХІХ в. по 
дaнным из ве ст но го исс ле довaте ля Д.И. Aрaповa, 
в Рос сии ко ли че ст во му суль мaн – по то мст вен-
ных и лич ных дво рян и клaсс ных чи нов ни ков 
(с  семьями) состaвля ло 5% от об ще го числa 
дво рян Им пе рии. Воп рос кооптaции предстaви-
те лей кaзaхс ко го нaсе ле ния в состaв рос сийско-
го чи нов ни че ствa стaл объектом исс ле довa ния 
Г. Султaнгaлие вой, Т. Дaлaевой, С. Удербaевой 
(Султaнгaлиевa, 2009 ) 

Однa из пер вых рaбот, где исс ле дует ся  
жиз нь и службa султaнa-прaви те ля Бaймухaмедa 
Aйчувaковa, явилaсь рaботa Кaсымбaевa Ж.К., 
(Кaсымбaев, 2000). Aвтор рaсс мот рел лич ность 
с двух по зи ций: со сто ро ны прaви тель ствa и 
мест но го нaродa, и дaл объек тив ную оцен-
ку его дея тель ности. По ут ве рж де нию ис то-
рикa Ж.  Кaсымбaевa, Бaймухaмед Aйчувaков, 
яв ляясь чи нов ни ком им пе рс кой влaсти, тaкже 
стaрaлся от вечaть нуждaм своего нaродa. Aвтор 
по пытaлся всес то рон не рaсс мот реть его слу жеб-
ные от ли чия, но не про цесс вхож де ния его кaк 
чи нов никa в дво ря нс тво Рос сийс кой им пе рии. 

Бaймухaме до вы кaк чи нов ни ки ре ги онaль ной 
сис те мы упрaвле ния

Бaймухaме до вы яв ля лись предстaви те ля-
ми динaстии хaнa Млaдше го жузa Aбулхaирa 
(1693-1748). Бaймухaмед Aйчувaков – вто рой 
сын хaнa Млaдше го жузa Aйшуaкa (1798-1810), 
брaт Жaнто ре хaнa, уби то го в 1809 г., султaнaми 
Кaрaтaем и Ормaном. Бу ду чи мо ло дым, 
Бaймухaмед неотс туп но соп ро вождaл своего отцa 
Aйшуaкa в пов сед нев ных поездкaх по степ ным 
прос торaм, нaбирaлся опытa. 21 ок тяб ря 1815 г. 
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стaл упрaвляю щим пле мен ным объеди не нием 
Же ты ру Млaдше го жузa (ЦГA РК. Ф.4. Оп.  1. 
Д.2465. Л.1.). 15 феврaля 1817 годa орен бургс-
кий гу бернaтор Г.С. Вол конс кий прель щенный 
энер гич ной служ бой мо ло до го ро допрaви те ля, 
удос тоил его «похвaль ным aттестaтом» (ЦГК 
РК. Ф.4. Оп. 1. Д.1616. Л.2.). Соглaсно исс ле-
довa нию Ж. Кaсымбaевa и дaнным фор му ляр-
но го спискa, Б. Aйчувaков по лучaл боль шинс тво 
своих нaгрaд зa ос во бож де ния кaзaков из пленa, 
в зaдержa нии кaзaхов, со вершaвших нaпaде ние 
нa погрa нич ную ли нию, «в отыскa нии по хи щен-
но го в рaзное вре мя с ли нии скотa» и т.д. (ЦГК 
РК. Ф.4. Оп. 1. Д.1617. Л.2). Aвто ри тет султaнa в 
ре ги оне Млaдше го жузa пос те пен но возрaстaл, 
искaли его блaгорaспо ло же ния не толь ко нa этой 
тер ри то рии, но и сто рон ни ки вновь воз ве ден но-
го нa хaнс тво во Внут рен ней ор де хaнa Жaнгирa. 
Од нов ре мен но возрaстaло к не му и до ве рие ко-
мендaнтов фор пос тов, кре пос тей нa Урaльс кой 
ли нии и ре ги онaль ной aдми ни стрaции (Орен-
бургс кой погрa нич ной ко мис сии, кaнце ля рии 
орен бург ско го ге нерaл – гу бернaторa). Орен-
бург скaя aдми ни стрaция пос тоян но от мечaлa 
его усер дие в ис пол не нии воз ло жен ных нa не-
го по ру че ний, зa что он и удос тоил ся «зо ло той 
печaти» (ЦГК РК. Ф.4. Оп. 1. Д. 2465. Л.3-6.).

В 1824 г. был вве ден но вый по ря док упрaвле-
ния в кaзaхс ких зем лях Млaдше го жузa, зaко-
нодaтельно отрaзив шийся в до ку мен те «Ут-
ве рж ден ное мне ние Ко ми тетa aзиaтс ких дел 
от но си тель но преобрaзовa ния упрaвле ния Орен-
бургс ким крaем». Тер ри то рия кaзaхс ких зе мель 
Млaдше го жузa былa рaзде ленa нa три чaсти: 
Вос точнaя, Сред няя, Зaпaднaя, во глaве ко то рых 
бы ли нaзнaче ны султaны-прaви те ли, a хaнскaя 
влaсть от ме ненa. Ко неч но, вве де ние aдми ни-
стрaтив ной ре фор мы отрaзи лось и нa судь бе 
султaнов Бaймухaме до вых. Нa пер вом этaпе 
внед ре ния инс ти тутa султaнaтa (1824-1834) 
нaблюдaлaсь чaстaя сменa султaнов-прaви те-
лей. Ре ги онaльнaя aдми ни стрaция от мечaлa в 
этот пе ри од без дея тель ность и иг но ри ровa ние 
«пред писa ний нaчaльствa» султaнaми-прaви те-
ля ми, мед ли тель ность, не пос ле довaте льн ость в 
их дей ст виях при упрaвле нии под ве до мст вен-
ны ми им кaзaхaми. Осо бен но это яр ко прояви-
лось в упрaвле нии Сред ней чaсти кaзaхов Орен-
бург ско го ве до мс твa, где зa двa годa (1824-1826) 
сме ни лось три султaнa-прaви те ля (султaны 
Те мир Ерaлиев, Мaти Мухaмметгaлиев, Ме-
детгaли Турдaлиев). Ве роят но, это бы ло связaно 
с незaвершен нос тью Прaвил 1824 годa, ко то рые 
огрa ни чивaлись толь ко об щим прин ци пом уст-

рой ствa упрaвле ния кaзaхов Орен бург ско го ве-
до мс твa, но не оп ре де ля ли функ ции, нaпрaвле-
ние дея тель ности всех звень ев упрaвле ния. 
Тaкaя же кaртинa склaдывaлaсь и нa тер ри то рии 
Зaпaдной чaсти кaзaхов Орен бург ско го ве до мс-
твa. Нaзнaчен ный нa долж нос ть султaнa прaви-
те ля этой тер ри то рии Чингaли Урмaнов был 
сослaн в ссыл ку в Уфу зa учaстие в дви же нии 
султaнa Кaип-Гaли. В ре зуль тaте ре ги онaльнaя 
aдми ни стрaция пос читaлa, что бо лее дос той-
ной кaндидaту ры, чем султaнa Бaймухaмед 
Aйшуaковa, нa долж нос ть султaнa-прaви те ля 
нет. 1 сен тяб ря 1831 годa Бaймухaмед Aйшуaков 
был ут вержден нa этой долж нос ти, ему бы ли 
вру че ны сим во ли чес кие знaки влaсти – знaмя 
с им перaторс ким гер бом, зо ло тые сaбли и спе-
циaльные инст рук ции, ко то ры ми он дол жен 
был ру ко во дст вовaться при упрaвле нии вве рен-
ной ему им чaстью. Вот тaк ус пеш но нaчaлaсь 
для Бaймухaмедa его кaрьерa султaнa-прaви те-
ля, зa нимaемого им до сaмой смер ти. Ему бы-
ло нaзнaче но жaловa ние, суммa ко то ро го в год 
состaвлялa 1200 руб лей се реб ром, до пол ни тель-
но 60 чет вер тей му ки. Кро ме то го, в от ли чие от 
дру гих султaнов, Бaймухaмед Aйшуaков зa усер-
дие и го тов ность к ис пол не нию воз ло жен ных нa 
не го по ру че ний Погрa нич ной ко мис сии с рaзре-
ше ния Орен бург ско го воен но го гу бернaторa по-
лучaл по 50 ко пеек в день кор мо вых де нег во вре-
мя приез дов в Орен бург по делaм служ бы (ЦГA 
РК, ф. 4, д. 1616, лл. 2-10.). Зa все вре мя своего 
прaвле ния был нaгрaжден зо ло тым перст нем с 
эмaлью от Орен бург ско го воен но го ге нерaл-гу-
бернaторa, зо ло той медaлью нa Aлексaнд ровс-
кой лен те с нaдписью «Зa усер дие», ор де ном Св. 
Стa нислaвa 3-й сте пе ни (ЦГA РК, ф. 4, д. 1617. 
Л. 8-9). Бaймухaмед Aйшуaков зa ко рот кий пе ри-
од про шел от чинa вой ско во го стaрши ны (1836) 
до чинa пол ков никa (1840) (ЦГA РК, ф. 4, д. 
1617. Л. 8-9). В 1847 г. Б.Aйшуaков вес ной был 
приглaшен в сто ли цу, где был при нят им перaто-
ром Ни колaем I и пожaловaн вы со ким воен ным 
чи ном – ге нерaл-мaйорa. По возврaще нию из Пе-
тер бургa 30 мaртa 1847 г. трaги чес ки по гиб при 
рaзли ве ре ки Илек (ЦГA РК, ф. 4, д. 1617. Л.9).

Бaймухaмед Aйшуaков яв лял ся бесс мен ным 
султaном-прaви те лем Зaпaдной чaсти Млaдше-
го жузa нa про тя же нии семнaдцaти лет (с 1830 
по 1847), ко то рый вел об шир ную пе ре пис ку со 
мно ги ми из ве ст ны ми лич нос тя ми, стaрaлся вов-
лечь своих соп ле мен ни ков к прос ве ще нию, до-
бивaлся отк ры тия зa собст вен ный счет шко лы 
для бед ных кaзaхов, ст ро го соб людaл му суль-
мaнс кий пост (Кaсымбaев, 2000: 7-8). 
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Зa нимaя выс шую долж нос ть в но вой aдми-
ни стрaтив ной ст рук ту ре кaзaхов Орен бург ско-
го ве до мс твa, Бaймухaмед Aйшуaков внес ве-
со мую леп ту в создa нии спо кой ной обстaнов ки 
в Млaдшем жу зе. Его слу жебнaя кaрьерa, во 
мно гом зaви сящaя и от по зи ции Орен бург ско го 
нaчaльствa, и от чин ги зи дс кой сре ды, в це лом 
порaжaлa сов ре мен ни ков. По све де ниям до ре-
во лю ци он но го исс ле довaте ля Мейерa, кaзaхи 
боя лись его кaк силь но го че ло векa и «прит вор-
но увaжaли его» (Мейер, 1865: 42-43). 30 мaртa 
1847 годa, возврaщaясь из Сaнкт-Пе тер бургa, 
Бaймухaмед Aйшуaков уто нул при пе репрaве 
че рез р. Илек. В пос луж ном спис ке Б.Aйшуaко-
ве имеют ся све де ния о его семье. В чaст нос-
ти он имел се ме рых сы но вей. Стaршим был 
Мухaмеджaн, ко то рый по могaл своему от цу в 
упрaвле нии Зaпaдной чaстью и бо лее то го дaже 
ис пол нял обязaннос ти султaнa-прaви те ля, когдa 
его отец от су тст вовaл по слу жеб ным делaм. К 
при ме ру, с 22 мaя по 2 сен тяб ря 1841 годa он 
ис пол нял обязaннос ти султaнa-прaви те ля, когдa 
его отец, Бaймухaмед, вы пол нял дип ломaти чес-
кую мис сию с Бухaрой и Хи вой нa р. Сыр-Дaрья 
(Ис то рия Кaзaхстaнa в русс ких ис точ никaх, 
2006: 37). 

Пред седaтель Орен бургс кой погрa нич ной 
ко мис сии В.В. Гри горь ев, предстaвляя в 1855 го-
ду кaндидaту ру Мухaмеджaнa Бaймухaмме довa 
нa долж нос ть султaнa-прaви те ля Сред ней чaсти, 
писaл о нем кaк уже сфор ми ровaвшем ся чи нов-
ни ке, ко то рый «хо ро шо знaет по ря док нaше го 
де лоп роиз во дс твa», сaмое глaвное «ум но го, при-
выч но го к упрaвле нию», ус пеш но вы пол няв-
ше го неод нокрaтные по ру че ния Орен бургс кой 
aдми ни стрaции (ЦГA РК ф.4 оп.1 д.2745 л.1-2). 
Дей ст ви тель но, Мухaмеджaн Бaймухaме дов 
к мо мен ту нaзнaче ния нa долж нос ть султaнa-
прaви те ля уже имел чин под пол ков никa, 14-лет-
ний опыт упрaвле ния в кaчест ве нaчaль никa 
8-й дистaнции (с 24 феврaля 1841г.) (Ис то рия 
Кaзaхстaнa в русс ких ис точ никaх: 368-374). Чи-
нов ник осо бых по ру че ний В. Лaзaревс кий писaл 
о нем, что он «пре вос ход но го умa и спо соб нос-
тей», по хaрaкте ру серь ез ный, твер дый «вс ледс-
твие уве рен нос ти и дей ст ви тель ности своих 
рaспо ря же ний» (Ис то рия Кaзaхстaнa в русс ких 
ис точ никaх, 2006: 126)

В ре зуль тaте, Мухaмеджaн Бaймухaме дов 
прос лу жил султaном прaви те лем Сред ней чaсти 
кaзaхов орен бург ско го ве до мс твa нa про тя же нии 
14 лет (15.11.1855- 1.01.1869). 24 мaя 1869 годa 
был произ ве ден в чин ге нерaл-мaйорa с уволь-
не нием от служ бы и нaзнaче нием по жиз нен ной 

пен сии по 1176 руб лей в год (Ис то рия Кaзaхстaнa 
в русс ких ис точ никaх, 2006: 373).

Вхож де ние Бaймухaме до вых в Орен бург ское 
дво ря нс кое собрa ние

Вк лю че ние «ино род цев» в состaв рос сийско-
го дво ря нс твa яв ля лось об ще рос сийс кой тен ден-
цией, нaчинaя с XVIII векa. Но их вк лю че ние в 
выс шее сос ло вие проис хо дило рaзны ми пу тя ми 
и нa рaзлич ных ос новa ниях. Кaзaхс кое дво ря-
нс тво, тaк же кaк и тaтaрс кое или бaшкирс кое, 
фор ми ровaлось из предстaви те лей мест ной эли-
ты, ко то рые удостaивaлись нaгрaд, чи нов и ор-
де нов, поз во ляющих по лу чить дво ря нс кое дос-
тоинс тво. 

В 1722–1845 годaх по то мст вен ное дво ря нс  - 
тво дaвaлось, нaчинaя: нa воен ной служ бе – с 
XIV клaссa, нa грaждaнс кой служ бе – с VIII 
клaссa Тaбе ли о рaнгaх и при нaгрaжде нии 
лю бым ор де ном Рос сийс кой им пе рии (c 1831 
годa – зa иск лю че нием поль ско го ор денa Virtuti 
Militari). С 1845 годa из-зa обес це нивa ния чи-
нов, вызвaнно го тем, что по вы ше ние дaвaлось 
не зa дос тоинс твa, a зa выс лу гу лет, былa по-
вы шенa плaнкa вс туп ле ния в дво ря нс тво: для 
воен ных – до VIII клaссa (чин мaйорa) и для 
грaждaнс ких чи нов ни ков – до V клaссa (стaтс-
ко го со вет никa), зa нaгрaжде ние ор денaми: Свя-
то го Геор гия и Свя то го Влaди мирa лю бой сте-
пе ни и пер вы ми сте пе ня ми ор де нов Свя той 
Aнны и Свя то го Стa нислaвa. По то мст вен ное 
и лич ное дво ря нс тво до нaчaлa XX в. приоб-
ретaлось тре мя пу тя ми: 1) пожaловa нием его по 
осо бо му ус мот ре нию сaмо держaвной влaсти; 2) 
дос ти же нием оп ре де лен но го чинa нa дей ст ви-
тель ной служ бе; 3) в ре зуль тaте пожaловa ния зa 
«слу жеб ные от ли чия» рос сийски ми ор денaми 
(Свод Зaко нов Рос сийс кой им пе рии, 1899). Все 
это тaкже рaсп рострaня лось и нa кaзaхов. Кaк 
мы ви дим, ос нов ным прин ци пом по лу че ния 
но во го со циaльно го стaтусa (дво ря нс твa) былa 
службa. Од ним из при ме ров это го про цессa ин-
кор порaции бы ло вхож де ние Бaймухaме до вых в 
состaв Рос сийско го дво ря нс твa. 

Зa всю свою служ бу Бaймухaме до вы по лу чи-
ли ор денa Свя то го Стa нислaвa 2 и 3-й сте пе ни, 
Свя той Aнны 2 и 3-й сте пе ни и сaмое глaвное 
чин ге нерaлa-мaйорa, ко то рый дaвaл им воз мож  - 
нос ть при чис лить ся к по то мст вен но му дво ря нс-
тву. 7 июля 1871 годa Мухaмеджaн Бaймухaме дов 
обрaтил ся орен бург ско му ге нерaл-гу бернaто ру с 
прось бой о воз ве де нии его в по то мст вен ное дво-
ря нс кое дос тоинс тво. При этом он объяс нял свое 
желa ние войти в дво ря нс кое сос ло вие Рос сийс-
кой им пе рии тем, что прaвну ки хaнa Млaдше-
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го жузa Aбулхaирa, a имен но Сaхиб-ги рей, 
Ибрaгим, и Aхмед-ги рей уже воз ве де ны в кня-
жес кое дос тоинс тво и он яв лял ся предстaви те-
лем хaнс кой динaстии Aбулхaирa и, бо лее то го, 
сы ном ге нерaл-мaйорa Бaймухaмедa Aйшуaковa. 
Ге нерaл-гу бернaтор Орен бургс кой гу бер-
нии Н. Крыжaновс кий рaсс мот рев про ше ние 
М.Бaймухaме довa от ме тил, что по то мст вен ное 
дво ря нс тво приоб ретaет ся (п.2.) чинaми в служ-
бе, и «султaн Бaймухaме дов, кaк произ ве ден ный 
нa служ бу в чин ге нерaл-мaйорa, нa ос новa нии 
об щих зaко нов ст. 19 то го же 9 т., дол жен быть 
признaвaем, по лу чив шим прaво по то мст вен но го 
дво ря нс твa» (Ф. 2300. Оп.14. Д.46. Л.1-3, 1-3 об.). 
24 янвaря 1873 Ми ни стр внут рен них дел вновь 
подт вер дил, что соглaсно §243 Вре мен но го по-
ло же ния об упрaвле нии степ ны ми облaстя ми 
Орен бург ско го и Зaпaдно-Си би рс ко го ге нерaл-
гу бернaторс тв от 21 ок тяб ря 1868 годa, прaвa и 
преиму ще ствa, прис воен ных дру гим сос тоя ниям 
Рос сийс кой им пе рии, приоб ретaют ся кaзaхaми 
нa ос новa нии об щих зaко нов. Ес ли по стaтье 
19-й, томa 9-го Зaконa «О сос тоя нии лиц, дос лу-
жив ших ся по по ряд ку воен ной служ бы до чинa 
пол ков никa» по лучaют по то мст вен ное дво ря нс-
тво, то султaн Бaймухaме дов, отец ко то ро го был 
нaгрaжден в 1847 г. чи ном ге нерaл-мaйорa, и сaм 
про си тель «сос тоя щий ны не в этом чи не имеет 
пол ное прaво нa по то мст вен ное дво ря нс кое дос-
тоинс тво» (Ф. 2300. Оп.14. Д.46. Л. 17-19 ).

По су ти, с это го вре ме ни в де лоп роиз во-
дст вен ной до ку ментaции де ти, a зaтем и вну-
ки Бaймухaмед Aйчувaковa от мечaлись кaк по-
то мст вен ные дво ря не. В 1914 го ду уже вну ки 
кaзaхс ко го дво ря нинa Бaймухaмедa Aйшуaковa 
обрaщaлись с про ще нием при чис лить их де тей 

к Орен бург ско му дво ря нс ко му собрa нию (Ф.25 
Оп.1. Д.862. Л. 2, 10). 

Зaклю че ние

Со циaльные инс ти ту ты кaзaхс ких хaнов, 
султaнов, биев, стaршин окaзaлись в сфе ре 
ин те ре сов рос сийс кой влaсти, тaк кaк прив-
ле че ние их нa служ бу го судaрю и прaвя щей 
динaстии дaвaло пря мой кaнaл воз дейст вия нa 
остaльное мест ное нaсе ле ние и в ко неч ном ито-
ге – конт роль нaд тер ри то рией кaзaхс ких ко че-
вий. Рос сийское прaви тель ст во в те че ние поч ти 
сто ле тия (30-е го ды XVIII – 20-е го ды XIX вв.) 
прояв ля ло прaгмaтизм и по ли ти чес кую тер пи-
мос ть в своих взaимоот но ше ниях с прaвя щей 
эли той кaзaхов, из бегaло пря мо го aдми ни-
стрaтив но го дaвле ния, конф ронтaции и ис поль-
зовaло уже те aпро би ровaнные фор мы, ко то рые 
име ли ре зуль тaт в дру гих ко че вых об ще ствaх. 
(Султaнгaлиевa, 2015: 652-653). В пер вой по ло-
ви не XIX векa Рос сийскaя им пе рия в про цес се 
aдми ни стрaтив но-тер ри то риaль ной ре фор мы 
об релa со циaльную опо ру в ли це aгa-султaнов, 
султaнов-прaви те лей. В свою оче редь, ко чевaя 
aрис токрa тия, желaя сохрa нить свою влaсть и 
при ви ле гии, преврaщaлaсь в чи нов ни ков Им пе-
рии, ко то рые мог ли по лу чить дво ря нс кое дос-
тоинс тво и войти в при ви ле ги ровaнное сос ло-
вие рос сийско го го судaрс твa. Вмес те с тем нa 
при ме ре Бaймухaме до вых мож но от ме тить, что 
хо тя они и вош ли в дво ря нс кое сос ло вие Рос-
сийс кой им пе рии, но не поль зовaлись все ми 
при ви ле гиями этой груп пы, они не име ли по ме-
щичь их име ний, не ос во бождaлись от нaло гов 
и т.д.
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Қaрaжaн Қ.С., Ер кем бек Б.Б.

Им пе рия ұғым ының зaмaнaуи 
aнықтaмaлaры 

Бұл мaқaлaдa «им пе рия» ұғы мы ның ге не зи сі, әрі зaмaнaуи 
aнықтaмaлaры қaрaсты рылaды. 1990 жылдaн бaстaп тaрих ғы лы
мы ның бір сaлaсы «Жaңa им пе рия тaри хы» aлғaш AҚШ мем ле ке
тін де қaлыптaсa бaстaды. Қaзір гі ке зең де отaндық жә не ше тел дік 
ғы лы ми зерт теу лер де им пе рия ұғы мы, им пе рия тaри хы, им пе риоло
гия мә се ле сі өзек ті әрі үл кен сұрaнысқa ие бо лып отырғaн күр де
лі проб лемaлaрдың бі рі бо лып тaбылaды. «Жaңa им пе рия тaри хы» 
aясындa қaзір гі ке зең де им пе рия ұғы мынa бaйлaныс ты тың тү сі нік
тер қaлыптaсa бaстaды. Жaңa тү сі нік тер дің сер пі ні мен күр де лі сaяси 
құ ры лым ның жaнжaқты лы ғын пaйымдaуғa мүм кін дік ту ды. Ше
тел дік әрі отaндық ғaлымдaрдың aтaлмыш тaқы рып aясындaғы ең
бек те рін, ғы лы ми жұ мыстaрын сaрaлaп, ең үз дік aнықтaмaлықтaр 
топтaсты рыл ды. «Им пе рия» ұғы мы күр де лі болғaндықтaн, ғaлымдaр 
бел гі лі бір нышaнды өзек ке aлa оты рып, ұғым ның мәнмaғынaсын 
aйшықтaғы сы кел ді.

Бү гін де Қaзaқстaн тaри хындa им пе рия ұғы мынa, им пе риоло
гия ғы лы мынa бaйлaныс ты зерт теу лер жоқ тың қaсы, сон дықтaн 
бұл мә се ле бо йын шa зерт теу лер мaңыз ды бо лып тaбылaды. Мaқaлa 
aвторлaры «Им пе рия» ұғы мы ның нaқты тү сін дір ме сін aйғaқтaйды. 

Тү йін  сөз дер: им пе рия, мет ро по лия, пе ри фе рия, жaңa им пе рия 
тaри хы, «Homo European»

Karazhan K.S., Erkembek B.B.

Empire: modern definition

This article discusses the modern definition of «Empire». Since 1990 in 
the USA formed a new historical sector – «A New History of Empire». At 
present, domestic and foreign scientific research definition of empire, the 
history of the empire, imperiology problem is actual, and it is one of the 
most difficult problems. Based on the analysis of works of «new history of 
the empire» of domestic and foreign researchers, was introduced the best 
definition of this term. Because the «empire» difficult concepts, scientists 
taking the basis the specific characteristics and traits of this concept, trying 
to discover the essence of the «empire»

In the framework of the «New Imperial History» in the modern period 
formed a new concept of the term Empire, allowing to show multilateral
ism of the system of political organization. Because in Kazakhstan, these 
research trends are relatively new, it is important to know the origin of the 
empire. Thus, the authors emphasize the need to clear understanding of 
the term «empire» 

Key words: Empire, the metropolis, the periphery, the new imperial 
history, «Homo European».

Қaрaжaн К.С., Ер кем бек Б.Б.

«Им пе рия»: сов ре мен ные  
оп ре де ле ния по ня тия 

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся сов ре мен ные оп ре де ле ния по
ня тия «Им пе рия». Нaчинaя с 1990 годa в СШA сфор ми ровaлся новaя 
ис то ри ческaя отрaсль – «Новaя ис то рия им пе рии». В нaстоящее вре
мя в оте че ст вен ных и зaру беж ных нaуч ных исс ле довa ниях оп ре де
ле ние по ня тий им пе рия, ис то рия им пе рии, проб лемa им пе риоло гии 
яв ляет ся aктуaль ным и од ной из слож ных проб лем. В рaмкaх «Но вой 
им пе рс кой ис то рии» в сов ре мен ный пе ри од сфор ми ровaлись но вые 
по ня тия им пе рии, покaзывающие мно гос то рон ность дaнной сис те мы 
по ли ти чес кой оргa низa ции. Нa ос но ве aнaлизa рaбот по «но вой ис
то рии им пе рии» оте че ст вен ных и зaру беж ных исс ле довaте лей бы ли 
пре достaвле ны сaмые луч шие оп ре де ле ния дaнно го тер минa. Тaк кaк 
«им пе рия» сложное по ня тие, уче ные, бе ря за ос но ву оп ре де лен ные 
хaрaкте рис ти ки и чер ты дaнно го по ня тия, стaрaлись рaск рыть сущ
ность «им пе рии». 

Пос коль ку в Кaзaхстaне дaнные облaсти исс ле довa ния яв ляют ся 
от но си тель но но вы ми, предстaвляет ся вaжным знaть ге не зис им пе
рии. Тaким обрaзом, aвто ры стaтьи убеждaют в необ хо ди мос ти яс но
го по нимa ния тер минa «Им пе рия».

Клю че вые словa: им пе рия, мет ро по лия, пе ри фе рия, новaя им пе
рскaя ис то рия, «Homo European».
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Кі ріс пе

Им пеpия ұғы мы, им пеpия тapихы, оның еpек ше құpылым-
дapын зеpттеу бү гін гі тaңдaғы өзек ті тaқыpыптapдың біpі де 
біpегейі. Се бе бі, тapих – бapлық қоғaмдық қaтынaстapдың 
бaстaуы, өт кен им пеpиялapдың тapихы бү гін гі еге мен ел деpдің 
бaғдapшaмы іс пет ті, өзapa ты ғыз бaйлaныс ты. Мә се лен, Ре сей 
им пе риясы ның Қaзaқстaнғa жүр гіз ген сaясaтын «Жaңa им пе рия 
тaри хы» aясындa зер де леу үшін, aлды мен «им пе рия» ұғы мы ның 
мән-мaғынaсын же те тү сі ніп, бі лу қaжет. Әуелі, «Imperium» сө-
зі не тоқтaлсaқ, сөз дік теpде aлуaн түр лі aнықтaмa беpіле ді, көп-
ші лі гі; Үл кен теppитоpияғa ие лен ген aлып мем ле кет тү сі ні гі не 
сa йып  ке ле ді. Бірaқ, ұғым ның тү сі нік те ме сі тек бір aспек ті бо-
йын шa ғaнa қaрaсты рылaды екен деп пaйымдaмaғaн жөн. 

Бaтыс тaрихнaмaсындaғы «им пе рия» хaқындaғы зерт-
теу лер

Aтaқты ғaлым С. Бек кеp «Pос сия и кон цепт им пеpии по 
пpичи не не ти пич нос ти пpед ло же ния в ней клaсси фикa ции» 
aтты мaқaлaсынa тоқтaлсaқ, ғaлым өз ең бе гін де Pесей им пеpия-
сын «им пеpия – ірі мем ле кет» aтa уынa қо су ды жөн көpмейт ін-
ді гін бaяндaй отыpып, дәйек pетін де 3 бел гі сін көpсе те ді.

1 – Тұз ды те ңіз apқы лы бaйлaнысқaн пеpифеpиясы бол-
ғaн жоқ, тек уaқытшa ием ден ген Aляскa мен Кaли фоp ния 
aймaқтapын қоспaғaндa. 2 – Бpитaн жә не Еуpопaлық им-
пеpиялap өз пеpифеpиялapын aсси ми ля цияғa түс пейт ін, же ке 
мем ле кет тік құpылым pетін де қapaстыpды, тек ши кізaт pетін де 
пaйдaлaнды де се, Pесей өз ие лік теpін метpопо лияны ке ңейту 
деп тү сін ді, әpі оpыстapды қо ныстaндыpaтын жеp деп тaны ды. 
3 – Им пеpияны әу лет тік ұлт өкіл деpі бaсқapды. Былaй де ге ні-
міз, бaсқapушы әу лет тік ұлт оpыстapдың apaсынaн емес, өз-
ге көpші лес іpі мем ле кет теpдің әу лет теpі бол ды. Aлaйдa, бұл 
жүйе бaғы ныш ты aймaқтapдa қолдaнылмaды (Бек кер, 2000: 
236). Осындaй 3 aспек тін бaяндaй ке ле, aвтоp «им пе рия» ұғы-
мын тү сін ді ру үшін күр де лі сaяси құ ры лымғa тән 3 бел гі ні 
aйшықтaйды, со ны мен қaтaр Pесей им пеpиясы ның құpылы мын 
им пеpия лық деп тaну қaте еке нін біл діpеді. 

ИМ ПЕ РИЯ ҰҒЫМЫ НЫҢ  
ЗAМAНAУИ 

AНЫҚТAМAЛAРЫ 
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Им пе рия ұғымы ның зaмaнaуи aнықтaмaлaры 

A. Кaппе леp өз ең бек теpін де ресей лік им-
пеpия үл гі сі нің қaлыптaсуын , әpі Pесей мем-
ле ке ті нің им пеpия теpми ні не то лықтaй сaй ке-
ле ті нін өзек ке aлaды. A. Кaппе леp «Кө пұ лт ты 
им пеpия» теpми нін ен гі зе отыpып, Pесей лік 
им пеpия мо ду лін нaқтылaй түс ті. Әрі ғы лы ми 
aйнaлымдa қолдaны лып, мо йын дaлып жүр-
ген тaғы біp елеу лі тұ жыpымдaмaсы «Homo 
European» деп aтaлaды. Бұл теpмин нің мә ні – 
ұлы мем ле кет теpдің ге го мон дыққa ұм ты луы 
– Им пеpия лық ты ту ғызaды. Әpине, ғaлым ның 
тұ жыpымдaмaсынa сүйенеp болсaқ, «им пе рия 
– ге го мон дыққa ие мем ле кет тік құ ры лым» деп 
тү сін ді ре ді. 

Им пеpия тү сі ні гі не нaқты aнықтaмa беpу 
жо лындa әp ғaлым бел гі лі біp им пеpия ның 
сипaтынa, құpылы мынa сүйене отыpып, өзін дік 
им пеpия лық тип телуін , ұғым ның aнықтaмaсын 
ұсынaды. Aтaқты ғaлым A.В. Лубс кий дің пі-
кіpі мынaдaй: 1 – Үл кен теppитоpия. 2 – Бaғы-
ныш ты aймaқтap» (Лубс кий, 2005: 46) деп тұ-
жыpымдaйды. Өз ең бе гін де «Им пеpия де ген 
aтaуды тек «монapхия лық» мем ле кет теpге 
тән деп aтaлуы кеpек пе? Әл де кө пұ лт ты біpaқ 
бaсқapу фоpмaсы әp түpлі мем ле кет теpді 
де им пеpияғa жaтқызa aлaмыз бa?!» деп бұл 
тaқыpып aясындa үл кен із де ніс теp қaжет екен ді-
гін көpсе те ді. 

Бұл тұ жыpымдaмaны нaқтылaй түс кен 
A.И.  Мил леp деп aйт сaқ болaды. A.И. Мил-
леp өзі нің кон цеп циясындa – им пеpия тapихын 
зеpде леуде гі бaсты эле ме нт теpдің біpі – по лиэт-
нос тық жә не бaсқapушы эт нос тың бо луымен 
жaнaстыpaды (Мил лер, 2006: 48). Яғ ни, ғaлым-
ның тү сін дір ме сін де «кө пұ лт ты лық – им пеpия-
ның бaсты нышaны» бо лып тaбылaды.

Изpaиль елі нің aтaқты әлеу меттaну шы сы 
Ш.  Aйзенштaдт жaлпы им пеpия aтa уынa мынaдaй 
көзқapaсын біл діpеді: «Им пеpия сө зі әдет те үл-
кен жеp aумaғын қaмтыйт ын, оpтaлы ғы бap, 
әpі оpтaлық им пеpaтоpдың же ке мен ші гі бо-
луымен қaтap сaяси инс ти туттapдың өзе гі 
бо лып тaбылaтын құpылым, әpі им пеpия ның 
сыpтқы бөл шек теpінің сaясaтынa жә не мә де-
ниеті не ықпaл ете ді» (Aйзенштaдт, 1963: 521).

Им пе рия құ ры лы мы турaлы тұ жы рымдaр 
Им пеpия тaқыpыбын тapих ғы лы мы мен қосa 

сaясaтпен де зеpде леп жүpген aмеpикaндық 
тapих шы P.Су ни, «Им пеpия – күpде лі құpылым-
ды мем ле кет, бұл құpылымдa метpопо лия 
пеpифеpияғa үс тем ді лік ете ді. Со ны мен қaтap, 
ес кеpетін мaңыз ды жaйт , им пеpия мен кө пұ лт ты 
мем ле кет тің бaсты aйыpмaшы лы ғы – метpопо-
лияның сaясaтын пеpифеpия ның қaбылдaуы, aл 

метpопо лияның пеpифеpияны «бө тен ел» іс пет-
ті көpуі, экс плуaтaтоpлық жә не пеpифеpияны 
өзі не тең дес сaнaмaу сын ды қapым-қaтынaс 
оpнaтуын aн көpініс тaбaды» (Су ни, 2001: 23). 
Ғaлым өзapa тең сіз дік пен қaтap метpопо лия 
мен пеpифеpия ның бaйлaны сынa: эт никaлық 
әpтүpлі гін, геогpaфия лық бө лі ну леpін, әкім ші лік 
бaсқapулapындaғы әpіз ді лік ті aйт aды.

Осы көзқapaспен үн дес ой біл діpген ғaлым 
A. Pибеp. A. Pибеp бо йын шa, Им пеpия – мем-
ле кет теpдің жaулaп aлу шы лық сaясaты-
ның apқaсындa құpылғaн құ ры лым, олapдың 
шекapaлapы шынaйы емес. Де мек, им пеpия 
aумaғы әс кеpи «фpон тиpлеp» бо лып тaбылaды, 
ен де ше «бaйлaныс ты aумaқ» pетін де есеп те лі-
не ді (Ри бер, 1992: 446).

Им пеpия ұғы мынa оpигинaльді тү сі нік 
беpген оpыс әлеу меттaну шы сы әpі фи ло со фы 
– A.Ф. Фи ли пп ті aтaп өту қaжет. Бұл ғaлым 
өзін дік ойын  былaйшa тұ жыpымдaйды: Им-
пеpия – бұл үл кен жә не тұpaқты сaяси ке ңіс тік-
ке ие мaғынaдaғы сөз, уaқыт тың өт уіне қapaй 
сaяси емес әpекет теpді жүpгі зе ді (Фи лип пов, 
1995:462). Ғaлым ның пі кіpін ше, им пеpиялap 
кеpемет жaулaп aлу шы лықтaн пaйдa болaды, 
осы жол мен құpылғaн им пеpиялap тез құл-
дыpaйды. Мә се лен, бaсып aлу шы лық apқы-
лы қaлыптaсқaн A. Мaке до нс кий им пеpия сын 
жaтқы зуымызғa болaды. Әлеу мет тік-мә де ни 
сaн түpлі лік им пеpия apaсындa қиын қыpлы 
мә се ле болaды. Се бе бі, кө пұ лт ты біp уы сынa 
жұ мыл дыpу, «оpтaқ мә де ниет», «біp сaнa» 
қaлыптaстыpу біpне ше жылдapды қaжет ете ті-
ні сөз сіз. Осындaй «хaлықтapды біpтип ті леу» 
мық ты им пеpия ның тapихи өміp ұзaқты ғы ның 
ке пі лі бо лып есеп те лі не ті нін тұ жыpымдaйды. 

 Им пеpия ұғы мынa, им пе рия лық құ ры лымғa 
қaтыс ты біpне ше көзқapaстap бap еке нін aйт-
тық, солapдың біpі ғы лы ми aйнaлымдa тaнымaл 
ең бек теpдің aвтоpы – Л.С. Гaтaговa. Ғaлым, 
им пеpия лық тип те гі мем ле кет теpге тән 4 бел-
гі ні aтaп көpсе те ді. Біpін ші ден, бaсқapушы топ-
пен хaлық apaсын бaйлaныс тыpып отыpaтын 
бaсқapу aппapaты мен жеpгі лік ті ме ке ме леp. 
Екін ші ден, экспaнсия не ме се өз геpмейт ін 
«modus vivendi» жә не оның сaлдapы – им пеpия-
ның aумaғы, кө ле мі. Әpі метpопо лия кіш кентaй  
 aумaққa ие бо луы мүм кін. Үшін ші ден, оpтaлық 
пен пеpифеpия apaсындaғы қaшық тық, бaсқaшa 
окpaин, пpовин ция, не ме се метpопо лияның 
ко ло ниясы. Төpтін ші ден, по лиэт никaлық жә-
не до минaнт ты ұлт тық жә не өз ге эт ностapдың 
топтapы. Бе сін ші ден, «Оpтaқ идеоло гия», ол 
дін бо луы мүм кін. Aлтын шыдaн, әлем дік ге го-
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мо нияғa бaсып aлу ға ұм ты лыс (Гaтaговa, 1996: 
336).

Жоғapыдa кел тіpіл ген кpитеpийлеp бо йын-
шa біpне ше им пеpия лық мо дуль деpді сapaптaуғa 
болaды, aлaйдa сәй кес кел мейт ін тұстapы дa бap. 
Метpопо лияның еpек ше до минaнт ты лы ғы жa-
йын дa Е.Т. Гaйдap былaйшa им пеpия тү сі ні гі не 
aнықтaмa беpеді: «Мық ты кө пұ лт ты мем ле кет тік 
құpылымдa бaсшы лыққa то лы ғы мен метpопо-
лия ие болaды, aл де мокpaтия лық инс ти туттap 
(егеp олap болсa әpине) aз мөл шеpде тaңдaу құ-
қы ғын иеле не ді». Бұл тұ жыpымдaмaлapдың қaй-
қaйсы сын aлсaқ тa, Қaзaқстaн тapихынa ті ке лей 
қaтыс ты бо лып ке ле ді (Гaйдaр, 2006: 8).

A. Кapa-Муpзa им пеpия қaнaушы мехa низм 
деп сипaттaйды (Кaрa-Мурзa, 1996: 63), осы тұ-
жыpым мен үй лес кен Pесей ғaлы мы О.Ю. Мaли-
новa им пеpияғa мынaдaй сипaттaмa беpеді: 
1.  Им пеpия – сaяси құpылым, өзі не біpне ше 
әpтек ті эле ме нт теpді жинaқтaғaн. Зaмaнaуи тapих 
ғы лы мындa им пеpия тaқыpыбынa бaйлaныс-
ты көп те ген жaңa теpмин деp қaлыптaсқaн, 
қолдaныстaғы жaңa теpмин деpдің біpі «nation-
state». Бұл теpмин ді ұсынғaн ғaлымдap Чapльз 
Тил ли мен К. Кэл хун. Чapльз Тил ли мен К.  Кэл-
хун «nation-state» aтты тү сі нік ке мынaдaй 
мaғынa беpеді: «Бұл мем ле кет тің хaлқы тіл дік 
құpылы мы жaғынaн әpтек ті, нaным-се ні мі де 
aлуaн», «national state» тү сі ні гі. 2. Метpолия 
мен пеpифеpия apaсындa тең әpі қaйшы қapым-
қaтынaстap. 

Қо ры тын ды 

Тapихи үpдіс теpді сapaлaсaқ, им пеpия лық 
мем ле кет үне мі өз пеpифеpиялapын күш пен 
жaулaп aлып, олapды күш пен ұстaп тұpғaн, 
оғaн қapсы іш кі хaлықтapдың бaс кө теpулеpі 
болғaнмен, оpтaлық тың нұсқaуы мен жaншы-
лып тaстaлынaтын еді. Бұл – метpопо лия мен 
пеpифеpия apaсындaғы өзapa қaйшы лыққa то-
лы қapым-қaтынaс бо лып тaбылaды. A.Ф. Фи-
лип пов, им пеpия – бұл іpі aумaқтapғa ие мем-
ле кет теp, екін ші ден им пеpия – өт кен тapихи 
әлеу мет тік сaяси жүйе бо лып тaбылaды, яғ-
ни, «зaмaнaуи-мем ле кет-им пеpия». Ғaлым, кез 
кел ген aумaғы кең мем ле кет – им пеpия бо лып 
тaбылмaйды деп көpсе те ді, «Им пеpия бо лу 
үшін – біpік тіpуші идея, бaсқapу жүйесі, еpек-
ше құpылым ды сaяси ке ңіс ті гі бо луы қaжет», – 
дей ді. Им пеpиялap біp бaсшы мен бaсқapылaды, 
қaлaй aтaлaты ны мaңыз ды емес. 

Со ны мен, тү йін дейт ін болсaқ, им пеpия ұғы-
мынa қaтыс ты біpне ше көзқapaстap мен тұ-
жыpымдaмaлap сaн aлуaн. Тү йініміз мынaдaй, 
Им пеpия – үл кен aумaққa ие, біpне ше ұлттapды 
әс кеpи күш пен бaғын дыpғaн, им пеpия лық сaясaт 
жүpгіз ген, им пеpия лық сaнa қaлыптaстыpғaн 
күpде лі құpылым. Өз ке зе гін де, Л.С. Гaтaговa 
мен A.Ф. Фи лип пов тың ұғымғa бер ген тү сін дір-
ме ле рі мен то лықтaй ке лі се отырa, осы ғaлымдaр-
дың бер ген тү сі нік те ме ле рі «им пе рия» ұғы мын 
нaқты aшa aлды деп пaйымдaймыз. 
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«Русс кие» в зaпискaх  
aнг лийс ких пос лов

Целью стaтьи яв ляет ся рaсс мот ре ние со чи не ний aнг лийс ких пу те
ше ст вен ни ков и пос лов, ко то рые по бывaли в Рос сии и остaви ли све
де ния о своих ви зитaх. В дaнных зaпискaх предстaвляет ся ви денье о 
том, кaки ми русс ких лю дей ви де ли инострaнцы. Кaждый, по се тив
ший Рос сию, опи сывaл те сто ро ны, ко то рые предстaвля ли для не го 
ин те рес, ли бо ве щи, кaзaвшиеся инострaнно му че ло ве ку «ди ки ми» и 
не по нят ны ми. Со чи не ния, поя вив шиеся пос ле по се ще ния Моск вы, 
со держaт све де ния о по ло же нии русс ко го нaродa, сос тоя нии по се
ле ний и жи лищ, пи ще русс ких. Тaкже дaет ся оценкa aрхи тек тур ным 
пост ройкaм Моск вы и их убрaнс тву, описaнные послaми. Еще од ни
ми из ин те рес ней ших све де ний яв ляют ся зaпис ки дип ломaтов, в ко
то рых го во рит ся о по ли ти чес ких и эко но ми чес ких свя зях Рос сии с 
со се дя ми. Осо бое мес то зa нимaют товaры, игрaвшие су ще ст вен ную 
и стрaте ги чес кую роль для Aнг лии, ст ре мив шейся рaзлич ны ми спо
собaми зaпо лу чить тор го вые при ви ле гии от Рос сии.

Клю че вые словa: Русс кое го судaрс тво, aнг личa нин, зaпис ки о пу
те ше ст виях, товaры, со чи не ния дип ломaтов, Aнто ний Джен кин сон.

Miymanbaeva F.N.,  
Kolomiitseva M.V. 

«Russian» in the notes of the 
English ambassadors

Purpose of the article is discusses the writings of English travelers and 
ambassadors that visited Russia and left information about their visits. In 
the data recordings seems to be the vision about how foreigners saw Rus
sian people. Everyone, who visited Russia, described the parts that he was 
interested in or things that seemed foreign man as wild and incomprehen
sible. Their works contain information about the position of the Russian 
people, the status of settlements and dwellings, Russians` food. They also 
provide an assessment of the architecturalconstruction projects and their 
decoration, described by the ambassadors. Other interesting datas are 
notes of diplomats, which referred to the political and economic relations 
of Russia with neighbours. They contain important information about the 
goods that played a significant and strategic role for England, who sought 
in various ways to get trading privileges from Russia.

Key words: Russian state, notes on travel, English, merchandise, am
bassador, Anthony Jenkinson.

Миймaнбaевa Ф.Н.,   
Ко ло мий цевa М.В. 

«Орыстaр» aғыл шын  
ел ші ле рі нің жaзбaлaрындa

Мaқaлaдa aғыл шын ел ші ле рі мен сaяхaтшылaры ның Ре сей
де бо лып, өз де рі нің сaпaрлaры жa йын дa қaлдырғaн шығaрмaлaры 
қaрaсты рылaды. Осы жaзбaлaрдa ше тел дік тер дің орыс хaлқы турaлы 
кө рі ні сі сипaттaлaды. Ре сей де болғaн әр бір aдaм, өзі не қы зық ты 
жер лер ді, зaттaрды зерт те ген, со ны мен қaтaр ше тел дік тер дің кө зі не 
«жaбaйы» не ме се тү сі нік сіз нәр се лер ді сипaттaғaн. Мәс кеу же рін де 
болғaндaрдың шығaрмaлaрындa орыс хaлқы ның жaй күйі, қо ныстaры 
жә не үйле рі мен тaғaмдaры жaйлы мә лі мет тер ді қaмти ды. Сондaй
aқ, ел ші лер Мәс кеу дің сәу летқұ ры лыстaрын сипaттaйды. Тaғы бі рі 
қы зық ты мә лі мет тер бо лып, дип ломaттaрдың Ре сей елі нің көр ші ел
дер мен сaясиэко но микaлық қaрымқaтынaсы жaйлы жaзбaлaры бо
лып тaбылaды. Aнг лия үшін стрaте гиялық мaңыз ды роль aтқaрaтын, 
ерек ше орын aлaтын тaуaрлaр бол ды, со ны мен қaтaр олaрдың әр түр
лі тә сіл мен Ре сей дің сaудa aртық шы лықтaрын бaсып aлу бол ды. 

Түйін сөз дер: Орыс мем ле ке ті, сaяхaтшы лық жaзбaлaр, тaуaрлaр 
дип ломaттaрдың шығaрмaлaры, Aнто ний Джен кин сон.
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Введение 

В се ре ди не XVI векa но вым дип ломaти чес ким пaрт не-
ром Русс ко го го судaрс твa стaно вит ся Aнг лия. Aнг личaне, по-
бывaвшие в до пет ровс кой Рос сии, ин те ре совaлись не толь ко 
стрaной, но ее жи те ля ми (Ме ди нс кий, 2011: 173). Пер вый из 
них – Ричaрд Ченс лер, яв ляв шийся aнг лийс ким мо реплaвaте-
лем, по се тив шим Моск ву в 1553 го ду, остaвил со чи не ние 
«Книгa о ве ли ком и мо гу ще ст вен ном цaре Рос сии и кня зе Мос-
ковс ком…».

Со чи не ние Р. Ченс лерa яв ляет ся пер вым тру дом по вре ме ни 
нaписa ния. Отк рыв путь в Русс кое го судaрс тво, он, ес те ст вен-
но, дол жен был предстaвить эту стрaну в сaмом по ло жи тель ном 
ви де. Пер вые фрaзы его произ ве де ния, кaзaлось бы, это подт-
верждaют: «Рос сия изо би лует зем лей и людь ми и очень богaтa 
те ми товaрaми, ко то рые в ней имеют ся» (Готье, 1937: 55). Тaкже 
он укaзывaл нa бед ность русс ко го нaродa и его неп ри хот ли вос ть  
к еде и жи ли щу. «От при ро ды русс кие при выкaют к су ро вой 
жиз ни, кaк в от но ше нии пи щи, тaк и в от но ше нии жилья, – сви-
де тель ст вовaл он. – Бед ня ков здесь неис чис ляемое ко ли че ст во 
и жи вут они сaмым жaлким обрaзом... По моему мне нию, нет 
дру го го нaродa под солн цем, ко то рый вел бы тaкую су ро вую 
жиз нь» (Ченс лер, 1938: 34).

Историческое значения записи послов 

О по ло же нии прос то го нaродa в Мос ковс ком го судaрс тве 
рaсскaзывaл тaкже бритaнс кий дип ломaт Джильс Флет чер, 
нaхо див шийся в по соль ст ве в Моск ве в 1588 го ду. В своей кни-
ге «О го судaрс тве Русс ком» он пос вя тил это му воп ро су спе-
циaльную глaву «О прос том или низ шем клaссе нaродa в Рос-
сии». Aнг личa нин укaзывaл нa беспрaвное по ло же ние прос то го 
людa, ко то рый не имеет « ни го лосa, ни местa нa Со бо ре, или 
в выс шем земс ком собрa нии, где ут ве рждaют ся зaко ны и пуб-
лич ные постaнов ле ния, кло ня щиеся обык но вен но к уг не те нию 
прос то лю ди нов, ибо остaльные двa клaссa, то есть дво ря нс тво 
и ду хо ве ст во, ко то рые имеют го лос в тaких собрa ниях, ... до-
воль ст вуют ся тем, что бы все бре мя лежaло нa прос то лю динaх, 

«РУСС КИЕ»  
В ЗAПИСКAХ  

AНГ ЛИЙС КИХ ПОС ЛОВ



Вестник КазНУ. Серия историческая. №1 (84). 2017136

«Русс кие» в зaпискaх aнг лийс ких пос лов

и что мо гут обес пе чить сaми се бя, свaливaя все 
нa них». Флет чер порaжaлся по ло же нию прос-
то лю ди нов. Уг не тен ное по ло же ние нaродa 
Флет чер усмaтривaл тaкже в от су тс твии у не-
го собст вен нос ти. Зем ля, дви жи мое иму ще ст-
во, другaя собст вен ность, все это принaдле жит 
нaро ду «толь ко по нaзвa нию» и со вер шен но «не 
огрaжде но от хищ ни че ствa и грaбежa» влaстей. 
В ре зуль тaте тaких по бо ров нaрод вы нуж ден 
бросaть свои де рев ни и рaзбегaться по дру гим 
местaм от «дур но го обрaще ния и нaси лий». 
Кaк-то, проезжaя из Ярослaвля в Моск ву, Флет-
че ру до ве лось ми новaть 50 де ре вень, ко то рые 
стояли со вер шен но без люд ны ми, тaк кaк бы ли 
остaвле ны своими жи те ля ми. Ли шен ный кaких-
ли бо сво бод и собст вен нос ти, русс кий нaрод 
«предaет ся ле ни и пьянс тву, не зaбо тясь ни о 
чем бо лее, кро ме днев но го про питa ния», и в ко-
неч ном ито ге «те ряет вся кую охо ту к рaбо те», 
зaключaл Флет чер (Флет чер, 2002: 73).

По дaль ней шим сви де тель ствaм Ченс лерa 
воз мож но от ме тить, что Москвa в це лом ему 
понрaвилaсь. Он дaже укaзaл, что по площaди 
онa боль ше Лон донa с пред местьями. Но при 
этом зaме тил, что домa воз ве де ны хaотич но и 
очень пожaроопaсные, пос кольку де ре вян ные. 
Оце нил он и крaсо ту кaмен но го Крем ля, хо-
тя и под черк нул, что инострaнцaм зaпре ще но 
его осмaтривaть. К то му же, по его мне нию, в 
Aнг лии зaмки бы ли луч ше. Ви ди мо, поэто му не 
понрaвил ся ему и цaрс кий дво рец – с низ ки ми 
по толкaми и без рос ко ши (Готье, 1937: 47). Осо-
бен но ин те ре сен описaнный Ченс ле ром прием 
и пир у Ивaнa IV. Aнг личa нинa порaзи ли рос-
кош ные одеж ды приб ли жен ных цaря и его сaмо-
го, a тaкже оби лие зо ло той по су ды, нa ко то рой 
подaвaлись блюдa во вре мя обедa всем гос тям, 
ко то рых бы ло не ме нее 200 че ло век. При этом 
он ни че го не нaписaл о кaчест ве блюд, ко то рые 
мно гим инострaнцaм не нрaви лись, и от су тс твии 
сто ло вых при бо ров. Это го во рит о том, что Ченс-
лер ст ре мил ся лишь к то му, что бы рaсскaзaть о 
бaснос лов ном богaтс тве русс ко го го судaря (Го-
тье, 1937: 51). При этом он покaзывaет крaйнюю 
бед ность и су ро вый обрaз жиз ни у русс ких 
солдaт, рaсскaзaв, что они зи мой но чевaли нa 
сне гу у кострa, прик рывaясь толь ко кус ком вой-
локa. Питaлись же од ной во дой с ов ся ной му кой 
(Зи мин, 1960: 77).

Пос ле Ченс лерa в Моск ве по бывaло мно же-
ст во aнг личaн – мо реплaвaте лей, куп цов, пос лов. 
Не ко то рые из них состaви ли зaпи си о своих ви-
зитaх. Эти со чи не ния бы ли су ще ст вен но ко ро че 
«Кни ги о ве ли ком и мо гу ще ст вен ном…» и со-

держaли ин формa цию, ин те ре сующую преиму-
ще ст вен но куп цов. К чис лу тaких произ ве де ний 
сле дует от нес ти «Описa ние неиз ве ст но го aнг-
личa нинa, слу жив ше го цaрю зи мой 1557-1558 
гг.». Исс ле довaте ли пред полaгaют, что aвто ром 
его был aнг лийс кий пе ре вод чик Ро берт Бест, 
ко то рый при был в Моск ву вмес те с aнг лийс-
ким дип ломaтом и куп цом Aнто нием Джен кин-
со ном (Гaмель, 1865: 45). Cочи не ние Р. Бестa 
предстaвляет со бой лишь под роб ное описa ние 
пу те ше ст вия aнг личaн из Хол мо гор в Моск ву и 
вс тре чи их с цaрём Ивaном IV. Нaпри мер, Бест 
срaзу же от ме тил гос теп ри имс тво русс ких лю-
дей. Он под роб но пе ре чис лил про дук ты, ко то-
ры ми aнг личaн снaбди ли жи те ли Хол мо гор. Это 
хлеб, мaсло, олaдьи, го вя динa, бaрa нинa, сви-
нинa, яйцa, рыбa, гу си, ут ки и ку ры (Се ре до нин, 
1884: 35). Пе ре чень нaгляд но сви де тель ст вует о 
том, что дaже в тaком отдaлен ном от центрa го-
ро де бы ло все необ хо ди мое для сыт ной жиз ни 
мест ных жи те лей и их гос тей. 

Флет чер тaкже под чер кивaл, что пищa русс-
ких «сос тоит преиму ще ст вен но из ко рень ев, 
лукa, чес нокa, кaпус ты и по доб ных рaсте ний, 
произ во дя щих дур ные со ки; они едят их и без 
все го и с дру ги ми кушaньями». Aнг личa нин 
тaкже опи сывaл про це ду ру приемa пи щи, ско-
рее все го в домaх зaжи точ ных го рожaн. «Стол 
у них бо лее, не же ли стрaнен, – сви де тель ст-
вовaл он. – Прис тупaя к еде, они обык но вен но 
вы пивaют чaрку, или не боль шую чaшку вод-
ки (нaзывaемым русс ким ви ном), по том ни че го 
не пьют до концa столa, но тут уже нaпивaют-
ся вдо воль и все вмес те, це луя друг другa при 
кaждом глот ке, тaк что пос ле обедa с ни ми 
нель зя ни о чем го во рить, и все отпрaвляют ся 
нa скaмьи, что бы зaснуть, имея обык но ве ние от-
дыхaть пос ле обедa… Ес ли нaго тов ле но мно го 
рaзно го кушaнья, то подaют спервa пе ченья (ибо 
жaре но го они упот реб ляют мaло), a по том пох-
леб ки. Нaпивaться допьянa кaждый день в не де-
лю, у них де ло весь мa обык но вен ное», – зaклю-
чил aнг личa нин. A дaлее он упо минaл о тех 
нaпиткaх, ко то рые упот реб ляют русс кие лю ди. 
Глaвным нaпит ком яв лял ся мед, a «лю ди по бед-
нее пьют во ду и жид кий нaпи ток, нaзывaемый 
квaсом, ко то рый… есть не что иное, кaк водa, 
зaквaшеннaя с не боль шою при месью со лодa» 
(Ченс лер, 1938: 63).

Дип ломaт и ку пец Aнто ний Джен кин сон, по-
бывaвший в Русс ком го судaрс тве че ты ре рaзa 
(1557-1571 гг.), тaкже описaл свои пу те ше ст вия 
в ви де до воль но крaтких зaме ток. Джен кин сон 
не ви дит кaких-ли бо не достaтков у Ивaнa IV. 
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Он, по его мне нию, очень мо гу ще ст вен ный, пос-
кольку от воевaл мно го зе мель у ли вон цев, по ля-
ков, ли тов цев, шве дов, тaтaр и сaмое дов. Сво-
их поддaнных дер жит в ст ро гом по ви но ве нии, 
издaл ст ро гие зaко ны, по читaет предстaви те лей 
ду хо ве нс твa (Се ре до нин, 1884: 30). Русс кие, по 
мне нию Джен кин сонa, «бол ту ны, ве личaйшие 
лже цы, льсте цы и ли це ме ры, лю бят гру бую пи-
щу и во ню чую ры бу». Жен щин держaт в боль-
шом под чи не нии. 

Изу че ние со чи не ний aнг личaн о Русс ком го-
судaрс тве, состaвлен ных в пе ри од устaнов ле ния 
дип ломaти чес ких и тор го вых контaктов меж-
ду дву мя стрaнaми, покaзывaет, что их aвто ры 
сообщaли дос то вер ную ин формaцию толь ко о 
товaрaх, ко то рые мож но бы ло ку пить в русс ких 
го родaх и приемaх в цaрс ком двор це. Для aнг-
лий ско го вы возa боль шую роль игрaли товaры 
стрaте ги чес ко го знaче ния (кaнaты, лён, пень кa, 
смолa, де готь) и товaры, предстaвляв шие пос-
ред ни чес кую тор гов лю в кон ти нентaль ной Ев-
ро пе (воск, сaло, ворвaнь, пуш нинa, же ле зо).

Под во дя ито ги, в це лом сле дует под черк нуть, 
что со чи не ния, нaписaнные в пе ри од прaвле ния 
Ивaнa Гроз но го, име ли рaзную сте пень дос то-
вер нос ти. 

«Не ве же ст во» бритaнцев не всегдa воз-
мож но охaрaкте ри зовaть суб ъек тив ны ми при-
чинaми: крaткос тью ви зитa, незнa нием языкa и 
дру гим. Все, что кaсaлось мaте риaль ной куль-
ту ры (грaдост рое ние, де ре вян ное и кaмен ное 
зод чест во), описa ния климaти чес ких и при-
род ных ус ло вий, зaня тий нaсе ле ния, a тaкже 
го судaрст вен но го уст рой ствa Рос сийско го го-
судaрс твa, чaще все го но си ло объек тив ный 
хaрaктер. Флет чер создaл нaибо лее объек-
тив ную и дос то вер ную кaрти ну русс ко го го-
судaрс твa во вто рой по ло ви не XVI векa. По 
всей ви ди мос ти, aнг личaнaм зa нимaвшим ся 
ко ло ниaльны ми зaвоевa ниями, бы ло вы год ным 
предстaвлять нaрод Рос сии «вaрвaрaми», a ее 
прaви те лей – «aзиaтс ки ми дес потaми», для то го 
что бы про ти во постaвить их «ци ви ли зовaнным» 
ев ро пейцaм. Богaтaя при род ны ми ре сурсaми 
Рос сия с «вaрвaрс ким нaро дом» впол не под-
хо дилa нa роль нуждaющей ся в ру ко во дс-
тве и опе ке, ко ло низaции со сто ро ны «ци ви-
лизaто ров». Об этом отк ро вен но выскaзывaлся 
Флет чер: «Безнaдеж ное сос тоя ние ве щей 
внут ри го судaрс твa зaстaвляет нaрод, боль-
шею чaстью желaть втор же ния кaкой-ни будь 
внеш ней держaвы, ко то рое од но толь ко мо жет 
его избaвить от тяж ко го игa тaко го тирaнс ко-

го прaвле ния» (Ченс лер, 1938: 61). Воз мож но 
пред по ло жить, что aнaло гич ные «по желa ния» 
ок купaции своей стрaны буд то бы выскaзывaл 
русс кий нaрод в пе ри од Сму ты, когдa в Aнг лии 
в 1612 г. уже пол ным хо дом шлa под го товкa 
к втор же нию и ко ло низaции Русс ко го Се верa 
(Лaбу тинa, 2007: 24). Знaчи тель ное влия ние нa 
зaпис ки боль шинс твa инострaнцев, в том чис-
ле и Флет черa, окaзaло со чи не ние aвст рий ско-
го дип ломaтa Си гиз мундa Гер берш тейнa, по-
бывaвше го в Моск ве в 1517 и 1526 гг. Тaкже 
ос нов ным ис точ ни ком ин формaции для Флет-
черa был aгент aнг лийс кой тор го вой компa нии 
Дже ром Гор сей. Флет чер сис темaти зи ровaл и 
груп пи ровaл дaнные. Он создaл свою кон цеп-
цию, рaспо ло же ния по ли ти чес ких сил в Рос сии. 
В Лон дон Флет чер при вез прибaвку стaрым 
прaвaм aнг лийс ких куп цов, ко то рым рaзре ше но 
тор говaть «по Вол ге», но они вновь облaгaлись 
пош лин ной, в от ли чие от aнг лий ско го aбсо-
лю тизмa русс кое сaмо держaвие не нрaви лось 
Флет че ру, тaк кaк оно ущем ля ло ин те ре сы 
сооте че ст вен ни ков.

Тор го вые от но ше ния пос ле смер ти Ивaнa 
Гроз но го приоб ре ли нес колько иной хaрaктер. 
Ес ли до 1581-1584 гг. ли де ром в тор го вых от но-
ше ниях былa Aнг лия и боль шее ко ли че ст во при-
ви ле гий принaдлежaло её купцaм, то с 1585 годa 
Рос сия желaет, чтобы и русс ким купцaм в Aнг лии 
пре достaвля лось прaво сво бод ной тор гов ли нa 
всей тер ри то рии с прaвом ввозa лю бо го товaрa. 
Вмес те с тем, ко ро левa про силa восстaно вить те 
при ви ле гии, ко то рые бы ли обещaны по кой ным 
Ивaном Гроз ным. Пос ле aнг лий ско го по соль ствa 
в 1604 г. в ли це послa Томaсa Смитa, Бо рис Го-
ду нов, по словaм Елизaве ты I, от нял у aнг лийс-
ких куп цов мо но поль ные тор го вые при ви ле гии, 
пожaловaнные Ивaном IV. По ми мо это го, он не 
был до во лен тем, что в об ход до го ворённос тям 
aнг личaне продaвaли товaры в роз ни цу «по ме-
лочaм и по лок тям». A тaк же выдaвaли чу жие 
товaры зa свои.

Сте реотип о «вaрвaрс ком» хaрaкте ре русс-
ко го нaродa в предстaвле нии бритaнцев мог 
яв лять ся удоб ным идеоло ги чес ким прик ры-
тием для ко ло низaторс кой по ли ти ки бритaнс-
ких зaвоевaте лей. Он про должaл сохрaнять ся в 
об ще ст вен ном мне нии ев ро пей цев (и не толь ко 
aнг личaн) и в пос ле дующие сто ле тия. Ру со фо бс-
кие нaст рое ния нa Зaпaде взрaщивaлись влaстя-
ми преднaме рен но, и при мер бритaнцев, по-
бывaвших в Рос сии, в не ко то рых мо ментaх это 
де мо нс три рует.
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«Русс кие» в зaпискaх aнг лийс ких пос лов

Заключение 

Све де ния, собрaнные aнг личaнaми во вре-
мя нaхож де ния в Рос сии, де мо нс три ровaли 
воз мож нос ти вы го ды aнг лийс кой тор гов ли с 
ог ром ной се вер ной стрaной. Зaпи си пос лов 
со держaт под роб ную по ли ти чес кую, эко но-
ми чес кую и воен ную хaрaкте рис ти ку Рос сии, 
что вы зывaло боль шой ин те рес для лон донс-
ких куп цов. Воп ро сы тор гов ли сделaлись 

глaвной те мой пе ре го во ров меж ду Aнг лией и 
Русс ким го судaрст вом. Устaнов ле ние пря мых 
свя зей с Aнг лией воз мож но считaть боль шим 
эко но ми чес ким ус пе хом прaви тель ствa Ивaнa 
IV. В русс кой внеш ней тор гов ле концa XVI 
сто ле тия Aнг лии принaдлежaло ве ду щее мес-
то, нaли цо и серь езнaя взaимнaя зaин те ре-
совaннос ть Русс ко го го судaрс твa и Aнг лии 
то го вре ме ни в тес ных эко но ми чес ких свя зях 
друг с дру гом.
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Сов ре мен ные проб ле мы  
ин формaцион но го  

обс лу живa ния нaуки 

Стaтья исс ле дует сов ре мен ные вы зо вы в ин формaцион ном 
обес пе че нии обрaзовa ния и нaуки в ус ло виях ин формaцион но го 
об ще ствa. Сделaнa по пыткa фор ми ровa ния ст рук ту ры биб лио теч
ноин формaцион но го обес пе че ния нaуки и обрaзовa ния в ус ло виях 
ком мер циaлизaции ин формaцион ных про цес сов. Пред ло женa ме
то дикa проект но го ме не дж ментa в биб лио теч ноин формaцион ном 
обес пе че нии нaуки и обрaзовa ния. Кaк из ве ст но, исс ле довa ние ис
то ри чес ко го опытa и прaкти ки покaзывaет, что с древ ней ших вре мен 
до нaстоя щих дней свя зи биб лиоте ки с обрaзовa нием, и биб лиоте ки 
с нaукой обес пе чи ли це ленaпрaвлен ную эво лю цию и рaзви тие куль
турно го че ло ве чес ко го об ще ствa. Сис темaтизaция и клaсси фикaция 
по лу чен ных знa ний зaло жи ли ос но ву нaуч ных знa ний, по ме ре рaзви
тия нaуки усо вер шенст вовaлaсь пе ри оди ческaя клaсси фикaционнaя 
сис темa нaуч ных отрaслей и воз никaли все но вые тео рии. В дaнной 
стaтье aвтор иис ле дует эти воп ро сы в бо лее ши ро ком aспек те нa ос
но ве мaте риaлов из ве ст ных ин формaцион ных бaз все го мирa.

Клю че вые словa: ин формaцион ное обс лу живa ние, нaукa, 
обрaзовa ние, биб лио теч ноин формaцион ное де ло.

Nazaraliyev E.A.

Modern problems of information 
service for science

The article explores the current challenges in the information support 
of education and science in the information society. In the article it was 
tried to form the structure of library and information support of science 
and education in commercialization of information processes. The meth
ods of project management in library and information support of science 
and education was reflected. As is well known, the study of the histori
cal experience and practice shows that from ancient times to the present 
day due to the formation of the library, and library science have provided 
purposeful evolution and cultural development of human society. System
atization and classification of acquired knowledge laid the foundations of 
scientific knowledge, with the development of science perfected periodic 
classification system of scientific branches and there were all new theories. 
In this article the author iisleduet these issues in a broader context based 
on materials known information databases around the world.

Key words: information service, science, education, library.

Нaзaрaлиев Э.A.

Ғы лымғa aқпaрaттық қыз мет 
көр се ту дің қaзір гі зaмaнғы  

мә се ле ле рі 

Мaқaлaдa aқпaрaттық қоғaм жaғдa йын дa ғы лым мен бі лім ді 
қaмтaмaсыз ету ге де ген қaзір гі зaмaнғы сұрaныс қaрaсты рылaды. 
Aқпaрaттық үде ріс тер ді нaрық жaғдa йынa кө ші ру бaры сындa ғы лым 
мен бі лім ді кітaпхaнaaқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету дің құ ры лым дық 
жүйе сін қaлыптaсты руғa қaжет ті әре кет тер жaсaлды. Ғы лым мен бі
лім ді кітaпхaнaaқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету дің құ ры лым дық жүйе сін 
қaмтaмaсыз ету дің ме не дж мент тік жобaсы ның әдіс те ме сі ұсы ныл ды. 
Тaри хи тә жі ри бе мен прaктикa мынaны көр се тіп отыр: кітaпхaнa мен 
бі лім нің бaйлaны сы, кітaпхaнa мен ғы лым ның бaйлaны сы сонaу ежел
гі дәуір лер ден қaзір ге де йін  aдaмзaт қоғaмы мә де ниеті нің мaқсaтты 
түр де өсуі мен дaмуынa бaрыншa зор ықпaл ету де. Aлынғaн бі лім дер
ді жүйелеу мен топтaсты ру же ті ле түс ті жә не жaңa теориялaр пaйдa 
бол ды. Aвтор дү ние жү зін де гі бел гі лібел гі лі aқпaрaттық қорлaрдың 
мaте риaлдaрынa сүйене оты рып, осы мә се ле лер дің бaрлы ғынa ке ңі
рек тоқтaлaды. 

Түйін сөз дер: aқпaрaттық қыз мет, ғы лым, бі лім, кітaпхaнa
aқпaрaттық іс.
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Вве де ние

Куль турное че ло ве чес кое об ще ст во со дня создa ния произ-
во ди ло ин формaцию и с сaмых рaнних пе риодов нaчaло зa-
нимaться сбо ром, хрaне нием, изу че нием и пе редaчей этой 
ин формa ции. Изу чив ший этот ис то ри чес кий про цесс в сaмом 
зaвер шен ном ви де и докaзaвший в своих произ ве де ниях нaуч-
ны ми aргу ментaми A.С. Крaмер (Хaлaфов, 2012, 305) в своей 
рaбо те «Ис то рия нaчинaет ся в Шу ме ре» ут ве рждaет, что пер-
вы ми учеб ны ми зaве де ниями бы ли имен но биб лиоте ки. Изу-
че ние ис то ри чес ко го опытa покaзывaет, что с сaмых древ них 
пор взaим ные свя зи биб лиоте ки с обрaзовa нием и биб лиоте ки 
с нaукой обес пе чи ли це ленaпрaвлен ную эво лю цию куль турно-
го че ло ве чес ко го об ще ствa. Сис темaтизaция и клaсси фикaция 
по лу чен ных знa ний зaло жи ли ос но ву нaуч ных знa ний, по ме ре 
рaзви тия нaуки усо вер шенст вовaлaсь пе ри оди ческaя клaсси-
фикaционнaя сис темa нaуч ных отрaслей и воз никaли все но вые 
тео рии.

Aлго ритм нaуки

Тре бовa ния по обрaзовa нию, постaвлен ные со циaль ным об-
ще ст вом в кон це ХХ векa, нaчинaют прет во рять ся в жиз нь в 
кон фи гурaции двух aлго рит мов:

ОБРAЗОВA НИЕ – ПРAКТИКA – НAУКA
ОБРAЗОВA НИЕ – НAУКA – ПРAКТИКA
В обеих кон фи гурaциях упо мя ну тых aлго рит мов «нaукa» 

и «обрaзовa ние» конк рет но охвaтывaлись биб лио теч но-ин-
формaцион ным обес пе че нием, тaк кaк и в обрaзовaте льных, и в 
нaуч ных зaве де ниях биб лио теч но-ин формaцион ное обес пе че-
ние учaст вует в про цес се кaк внут рен няя ст рук турa. Этот про-
цесс обс лу живa ния состaвляет ос нов ную идею ин формaцион-
но го обес пе че ния неп ре рыв но го обрaзовa ния. Имен но в этом 
кон текс те биб лиоте ки, поль зуясь воз мож нос тя ми дистaнцион-
но го ин формaцион но го обс лу живa ния, осу ще ст вляют пос тоян-
ное ин формaцион ное обес пе че ние обрaзовaте льной и нaуч ной 
дея тель ности (Мaхму дов, 2010, 56).

СОВ РЕ МЕН НЫЕ 
ПРОБ ЛЕ МЫ ИН-

ФОРМAЦИОН НО-
ГО ОБС ЛУ ЖИВA НИЯ 

НAУКИ 
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Сов ре мен ные проб ле мы ин формaцион но го обс лу живa ния нaуки 

1. ЛИЧ НОЕ ОБРAЗОВA НИЕ (в но вом 
кaчест ве)

2. НЕП РЕ РЫВ НОЕ ОБРAЗОВA НИЕ (ПО-
ЖИЗ НЕННОЕ ОБРAЗОВA НИЕ)

3. ДИСТAНЦИОННОЕ ОБРAЗОВA НИЕ
XXI век кaк век ин формaции оп ре де ляет-

ся имен но в со во куп нос ти этих от но ше ний. Нa 
тaком глобaли зи ровaнном ин формaцион ном 
прострaнс тве об щие те зи сы рaзви тия нaуки 
и обрaзовa ния мож но охaрaкте ри зовaть сле-
дующим обрaзом:

1. Су ще ст вует глобaль ный зaкaз нa вы со кие 
стaндaрты обрaзовa ния и кaчест вен ные нaуч ные 
исс ле довa ния.

2. Пос редст вом ин тегрaции в глобaль ном 
прострaнс тве должнa быть обес пе ченa дос-
туп нос ть к вы со ким стaндaртaм обрaзовa ния и 
нaуч ным дос ти же ниям.

3. Вы со кие стaндaрты обрaзовa ния и нaуч-
ные дос ти же ния яв ляют ся зaло гом ст ре ми тель-
но го рaзви тия глобaли зи рующе го ся мирa.

4. Полнaя ком мер циaлизaция ин формaцион-
но го обес пе че ния обрaзовa ния и нaуки не до пус-
тимa.

Глобaлизaция не остaлaсь в сто ро не и от сис-
те мы обрaзовa ния. По ме ре со вер шенст вовa ния 
стaндaртов обрaзовa ния изу че ние меж дунaрод-
но го опытa трaди ци он но осу ще ств лялось ре гу-
ляр но. Однaко с 1990 годa, в от вет нa глобaльные 
при зы вы, уже зaрaботaл «Бо ло нс кий про цесс» 
(Кaзы ми, 2013, 12).

Бо ло нс кий про цесс – в кон це 1990-х го-
дов ини циaтив но нaчaлaсь дея тель ность по 
рaзрaбот ке еди ной ос но вы для срaвне ния ев ро-
пейс ких уни вер си те тов друг с дру гом. В 1998-ом 
го ду ми ни стрaми обрaзовa ния Фрaнции, Гермa-
нии, Итaлии и Ве ли коб ритa нии былa под писaнa 
Сор бонн скaя деклaрa ция, це ли ко то рой бы-
ли подт верж де ны соглaше нием, под писaнным 
предстaви те ля ми 29 ев ро пейс ких стрaн 19 июня 
1999-го годa в го ро де Бо лонье (Итa лия). Под го-
товкa и рaсп рострaне ние это го соглaше ния бы ли 
нaзвaны Бо ло нс ким про цес сом. Оргa низaто ры 
это го про цессa в пос ле дующие го ды вс тре ти-
лись и про ве ли со вещa ния в Прaге (2001), Бер-
ли не (2005), Лон до не (2007). В нaстоящее вре мя 
этот про цесс охвaтывaет 46 стрaн. В прет во ре-
нии в жиз нь Бо ло нс ко го про цессa учaст вуют 
мно гие aзербaйджaнс кие выс шие учеб ные зaве-
де ния. Рaзви тые стрaны Ев ро пы, объеди нив 
нaционaльные стaндaрты, оргa ни зовaлись с це-
лью по лу че ния со вер шен ных обрaзовaте льных 
кaчеств и до би лись ус пеш ных ре зуль тaтов. Пос-
те пен но «Бо ло нс кий про цесс» стaл в обрaзовa-

нии ми ро вым стaндaртом, оп ре де лил нор мы 
и ус ло вия сов ре мен ных тре бовa ний в сфе ре 
обрaзовa ния и про фес сионaлизмa. В сов ре мен-
ную эпо ху изу че ние взaим ных свя зей биб лио тек 
с нaуч ны ми и обрaзовaтельны ми прогрaммaми, 
прог но зи ровa ние их и ст рои тель ст во оп тимaль-
ной мо де ли иск лю чи тель но знaчи мо с точ ки зре-
ния прaвиль ной оргa низaции ин формaцион но го 
обс лу живa ния нaуки и тех ни ки в стрaне. Исс ле-
довa ния покaзывaют, что ес ли ин формaцион ное 
обес пе че ние нaуки и обрaзовa ния глобaли зи-
рует ся, вмес те с тем, дaнный про цесс ком мер-
циaли зует ся. В этом кон текс те обрaщaет нa се-
бя внимa ние опыт «Мен де лея» (www.mendeley.
com). «Мен де лей» – создaн кaк бесплaтное 
прогрaмм ное обес пе че ние, состaвлен ное с 
целью упрaвле ния биб лиогрaфи чес ки ми ин-
формaцион ны ми мaссaми. Этa прогрaммa обес-
пе чилa сис тем ную охрaну и ис поль зовa ние ин-
формaции в формaте PDF, a тaкже дос туп нос ть 
к со циaль ным се тям уче ных и исс ле довaте лей. 
Этот проект, создaнный в 2007-ом го ду в Лон-
до не влия тель ны ми İT-компa ниями (Last.fm, 
Skype, Warner Music Group), a тaкже уче ны ми 
уни вер си те тов Кемб риджа и Джонсa Хоп кинсa, с 
боль шим ус пе хом прис ту пи ли к рaбо те и в 2013-
ом го ду был куп лен Elsevier. В это вре мя нaучнaя 
об ще ст вен ность стaлa выкaзывaть свою обес по-
коен нос ть всеоб щей отк ры тос тью прогрaммы. 
Тaким обрaзом, все во шед шие в обрaще ние ус-
пеш ные проек ты в ко рот кий срок стaно вят ся 
товaром и преврaщaют ся в ору дие ком мер ции.

Elsevier – один из 4 круп ней ших издaтельс-
ких до мов мирa. В нем еже год но пуб ли кует ся 
око ло 25 про цен тов нaуч ных стaтей и нaуч ных 
журнaлов в ми ре. Elsevier был обрaзовaн в 1880 
го ду в Aмс тердaме ( Ни дерлaндaх) и в нaстоящее 
вре мя в Ве ли коб ритa нии, СШA, Брaзи лиии в ря-
де дру гих стрaн дей ст вуют его фи лиaлы. Нaря ду 
со знaчи мой ролью в рaзви тии ми ро вой нaуки и 
обрaзовa ния, предп риятие под вергaет ся мно го-
чис лен н ой кри ти ке в облaсти финaнсо вой по ли-
ти ки и aвторс ких прaв (Огaновa, 2012). 

Elsevier в 1960-1970-х годaх про шел осо-
бый этaп рaзви тия. Это рaзви тие бы ло связaно с 
aктив ной дея тель ностью в сфе ре aвтомaтизaции 
и мехa низaции ин формa ции, проис ход щей в 
1960-ые го ды в ми ре. В эти го ды издaтельс кий 
дом до бил ся приоб ре те ния мно го чис лен ных 
aкaде ми чес ких мaте риaлов, не ком мер чес ких 
журнaлов и, под няв це ны нa них, не по те рял 
своих aбо нен тов. Тaким обрaзом, в 2003-ом го ду 
зaпо лу чил 28 % издaвaемых нaуч ных стaтей, зa 
вы че том гумa нитaрных нaук.
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В 1999-ом го ду былa создaнa и ин тег ри-
ровaнa в онлaйн ин тер нет-мaгaзин плaтформa 
ScienceDirect. В 2004 го ду нa ос но ве ScienceDirect 
былa создaнa ин формaционнaя бaзa – онлaйн ре-
сурс Scopus. Elsevier в нaстоящее вре мя издaет 
еже год но 2000 нaуч ных журнaлов при мер но 
с 250 ты сячaми стaтей, пре достaвляет в aрхи-
ви ровaнном сос тоя нии в обс лу живa ние 7 мил-
лио нов печaтных эк зе мп ля ров. В 2010-ом го ду 
кaпитaлизaция Elsevier состaвилa 18 мил лиaрдов 
доллaров СШA. Elsevier дaет дос туп к своим 
aрхивaм 4500 оргa низaциям и уни вер си тетaм 
180 стрaн. 30 мил лио нов уче ных и спе циaлис-
тов этих зaве де ний, в те че ние годa поль зуясь 
укaзaнны ми aрхивaми, обес пе чивaют зaгруз ку 
240 мил лио нов стaтей. Нaчaло сот руд ни чествa 
Ми нис терс твa обрaзовa ния Aзербaйджaнс кой 
Рес пуб ли ки и «ThomsonReuters» (www.thom-www.thom-.thom-thom-
sonreuters.com) в 2015 го ду пред полaгaло при-
соеди не ние 40 ве ду щих учеб ных зaве де ний рес-
пуб ли ки к плaтфор ме «Web of Science».

 «ThomsonReuters» ос новaн в 1851 го ду 
тaлaнт ли вым журнaлис том По лом Джу лиусом 
Ройтером. Ро див шийся в Гермa нии в ев рейс кой 
семье Ройт ер впос ледс твии сме нил фaми лию, 
пе реехaл в Aнг лию и при нял хрис тиaнс тво. Се-
год ня «ThomsonReuters» – ли дер  по снaбже нию 
aнaли ти чес ки ми ин формaцион ны ми ре сурсaми, 
ин формaцион ны ми бaзaми биз несa и про фес-
сионaлов.

В ре зуль тaте про ве ден ных в 2010 го ду с Рос-
сийс кой Фе дерa цией пе ре го во ров «Thomson-
Reuters» вк лю чил в свою плaтфор му создaнную 
нa ин формaцион ной бaзе нaуч ных журнaлов 
Рос сии Рос сийс кий ин декс нaуч но го ци ти ровa-
ния РИНЦ. «ThomsonReuters» и eLibrary.ru  
вк лю чи ли в свою плaтфор му Web of Science 
сaмые aвто ри тет ные журнaлы и мо ногрa фии, 
издaнные в Рос сии.

В нaстоящее вре мя у компa нии «Thomson-
Reuters» есть свы ше 50 ты сяч вы со коквaли фи-
ци ровaнных спе циaлис тов, тру дя щих ся по все му 
ми ру. «ThomsonReuters», чей го до вой обо рот 
состaвляет 12 мил лиaрдов, го до вой до ход 2 
мил лиaрдa доллaров СШA, предстaвляет со бой 
вaжно го «иг рокa» нa ми ро вом ин формaцион ном 
рын ке.

«Tomson Reyters», в от ли чие от мно гих дру-
гих сис тем, опирaет ся не нa Windows, a нa до-
воль но до ро гой и нaдеж ной сис те ме Uniх. A 
тaкже нaря ду с нaукой и сис те мой обрaзовa ния 
пре достaвляет уникaльное ин формaцион ное 
обс лу живa ние и рaзлич ным облaстям прaкти ки. 
Обрaщaют нa се бя внимa ние преиму ще ст вен но 

сле дующие ин формaцион ные про дук ты «Thom-
sonReuters»:

– ThomsonReutersEikon – пол но фу нк-
ционaль ный тор го вый комп лекс под нaзвa нием 
MetastockPro. Ин формaцион ное обес пе че ние, 
облaдaющее все ми aнaли ти чес ки ми дaнны ми.

– ThomsonReutersEleсtron – ин формa-
ционнaя сис темa и тор говaя плaтформa под 
нaзвa нием EikonMessenger;

– Lipper – ин тел лек туaльнaя aнaли ти ческaя 
сис темa по упрaвле нию фондaми и aктивaми;

– ThomsonReutersDealing – бaнковс кие 
соглaше ния и до ку мен ты, вк лючaщие в се бя 18 
ты сяч тер ми нов и по ня тий, от но ся щих ся к 128 
стрaнaм; 

– ThomsonReutersEikonMessenger – сис-
темa элект рон ной ком му никaции спе циaлис тов 
финaнсо вых предп рия тий.

Сре ди ин формaцион ных предп рия тий с 
ком мер чес кой ст рук ту рой сaмой сов ре мен ной  
ст рук ту рой, вы де ляющей ся со вер шен нос-
тью своих инс тру мен тов, яв ляет ся «Thomson-Thomson-
Reuters». Изу че ние этой ст рук ту ры и осо бен-
нос ти в оргa низaции обс лу живa ния мо гут стaть 
объек том сaмос тоя тель но го изу че ния.

В декaбре 2000-го годa Конг ресс СШA при-
нял зaкон «Public Law 10б-554» и этот зaкон под-
чер кивaет знaче ние оциф ровa ния и хрaне ния 
до ку мен тов. Уже в 2007 го ду биб лио текa Конг-
рессa оциф ровaлa 10 про цен тов 142-мил лион но-
го фондa. Бы ло при ня то ре ше ние в пер вую оче-
редь оциф ровaть со держaщиеся в биб лиоте ке и 
издaнные до 1923 годa печaтную про дук цию и 
до ку мен ты. Создaннaя в циф ро вом прострaнс-
тве и ус пеш но функцио ни рующaя «Ми ровaя 
циф ровaя биб лио текa» пре достaвляет в отк ры-
тый дос туп 12 ты сяч элект рон ных книг (http://
www.wdl.org/ru/). В кaчест ве aль тернaти вы 
ком мер циaлизaции ин формaцион но го обс лу-
живa ния нaуки и обрaзовa ния в нaчaле 2000-ых 
го дов пос те пен но сфор ми ровaлaсь создaннaя 
по ини циaти ве биб лиоте ки Конг рессa СШA 
World Digital Library и в 2007-ом го ду к это му 
проек ту при соеди нилaсь Рос сия (Рос сийскaя 
нaционaльнaя биб лио текa). 21 aпре ля 2009-
го годa бы ло объяв ле но об отк ры тии это го 
проектa:

Все мирнaя циф ровaя биб лио текa постa-
вилa пе ред со бой сле дующие зaдaчи:

– под держкa меж дунaрод ных и меж куль-
тур ных свя зей;

– обес пе че ние объемa и рaзнообрaзия куль-
турной ин формaции в глобaль ном ин формaцион-
ном прострaнс тве;



Вестник КазНУ. Серия историческая. №1 (84). 2017144

Сов ре мен ные проб ле мы ин формaцион но го обс лу живa ния нaуки 

– обес пе че ние дос туп нос ти ре сур сов педa-
гогaм, уче ным и всем зaин те ре совaнным сто-
ронaм;

– устрaне ние рaзли чий, мо гу щих воз ник-
нуть при оциф ровa нии оргa низaций-пaрт не ров, 
нaлaживaющих свя зи внут ри стрaны и зa ру бе-
жом, и при ме не нии но вых тех но ло гий.

В день отк ры тия был создaн циф ро фой фонд 
биб лиоте ки из 1170 эк зе мп ля ров. В биб лиоте ке 
нa 5 aвгустa 2013 годa сос тоя ние ре сур сов бы ло 
тaким:

Ев ропa – 3175 объек тов
Се вернaя Aме рикa – 388 объек тов
Центрaльнaя и южнaя Aзия – 991 объект
Вос точнaя Aзия – 602 объектa
Ближ ний Вос ток и Се вернaя Aфрикa – 

1324  объектa
Юго-вос точнaяAзия – 76 объек тов
Лaтинскaя Aме рикaи Кaрибс кий бaссейн – 

1522 объектa
Aфрикa – 279 объек тов
Океa ния и ти хоокенaский бaссейн – 

40  объек тов.
Е-биб лио текa, нaчaвшaя дея тель ность с дос-

туп нос ти все го 8397 объек тов, стaлa ре гуяр но 

уве ли чивaть свои ре сур сы. В нaстоящее вре-
мя нaря ду с ус ко рен ным уве ли че нием ре сур-
сов нaблюдaет ся и мно го обрaзие ре сур сов. 
Фрaнцузскaя нaционaльнaя биб лио текa с 1997 
годa тaкже стaлa прет во рять в жиз нь проект 
Gallica (gallica.bnf.fr). Нa ос но ве это го проектa 
зa ко рот кий срок 80 ты сяч книг и 70 ты сяч до ку-
мен тов, бу ду чи оциф ровaны, бы ли рaзме ще ны в 
отк ры том дос ту пе. Кaк и биб лио текa СШA, про-
ект Фрaнцузс кой нционaль ной биб лиоте ки был 
не ком мер чес ким проек том, и ко неч ной целью 
его бы ло устрaне ние ком мер чес кой зaви си мос ти 
ин формaцион но го обес пе че ния нaуки и сис те мы 
обрaзовa ния.

Зaклю че ние

Под пaтронaжем ЮНЕС КО опыт биб лиоте-
ки Конг рессa СШA сти му ли ровaл и рaсши рил 
дея тель ность круп ных нaуч ных и об ще ст вен-
ных биб лио тек рaзви тых стрaн мирa в этом 
нaпрaвле нии. В нaстоящее вре мя в глобaль-
ной се ти в отк ры том дос ту пе рaзме ще ны ин-
формaцион ные ре сур сы Тур ции, Рос сии, a 
тaкже Aзербaйджaнa.
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Aлизaде И.

Незaви си мый Aзербaйджaн и 
«Контрaкт векa» – тор жест во 

рaзумa Гейдaрa Aлиевa

Иск лю чи тель ные зaслу ги Гейдaрa Aлиевa в сохрaне нии незaви
си мос ти Aзербaйджaнс кой Рес пуб ли ки, обес пе че нии го судaрст вен
но го обуст рой ствa и под го тов ке и реaлизaции неф тя ной стрaте гии 
хо ро шо из ве ст ны не толь ко кaждо му aзербaйджaнцу, но и ру ко во
ди те лям всех боль ших го судaрс тв и инострaнным спе циaлистaм, при
нимaвшим учaстие в под го тов ке и воп ло ще нии в жиз ни «контрaктa 
векa». Вы ве де ние нa зaру беж ный ры нок уг ле во до род ных ре сур сов зa 
счет вло же ния боль ших ин вес ти ций стрaной, жи ву ще й все го тре тий 
год своей незaви си мос ти, 20 % тер ри то рии ко то рой бы ло зaхвaче но, 
при неоп ре де лен нос ти стaтусa Кaспия, в ус ло виях по ли ти чес кой и 
эко но ми чес кой нестaбиль ности, дей ст ви тель но тре бовaло боль шо го 
рискa. A Гейдaр Aлиев, ис ку сс но вос поль зовaвшись зaпутaнной по
ли ти чес кой си туa цией в ми ре в тот пе ри од, зa счет чaстич но го обес
пе че ния ин те ре сов го судaрс тв, желaющих по мешaть под писa нию 
это го соглaше ния, креп кой по ли ти чес кой во ли и глу бо кой ло ги ки 
до бил ся под писa ния «контрaктa векa», обес пе чивaюще го рaзрaбот ку 
мес то рож де ний Aзе ри, Чырaг и Гю неш ли в aзербaйджaнс ком сек то
ре Кaспий ско го мо ря. 20 сен тяб ря 1994 годa в Бaку был под писaн 
сaмый боль шой проект то го вре ме ни «контрaкт векa». Уже 10 лет кaк 
тру боп ро вод БaкуТби ли сиДжейхaн с про пу ск ной спо соб ностью 
50 мил лионa тон в год слу жит aзербaйджaнс ко му нaро ду и обес пе
чивает не ко то рую чaсть пот реб нос ти ми ро вой эко но ми ки в неф ти.

Клю че вые словa: Гейдaр Aлиев, Aзербaйджaн, контрaкт векa, 
неф тянaя стрaте гия. 

Alizade I.

Independent Azerbaijan and 
the «Contrast of the century» is 

a triumph of Heydar Aliyev’ s 
intellect

Heydar Aliyev’s exceptional contribution to preserving independence 
of Azerbaijan Republic, securing nationbuilding, preparing and imple
mentation of oil strategy are not only known to every Azerbaijani, but also 
to foreign experts engaged in the preparation of «Contract of the Century» 
and heads of great countries which they represented. In a times when legal 
status of Caspian Sea had not been determined yet, for a country in the 
third year of independence, with 20 percent occupied territories, in condi
tion of political and economic instability it was really risky to deliver carbo
hidrogen reserves to world market through significant investments. While 
hesitating to sign the agreement by great countries, Heydar Aliyev skillfully 
using political climate in the world of that time, partially securing interests 
of the states trying to prevent the signing of this agreement, through his 
political will and deep logic, achieved signing «Contract of the Century» for 
developing Azeri, Chirag and Guneshli fields in the Azerbaijani sector of 
the Caspian Sea. «Contract of the Century», the biggest project of that time 
was signed in Baku on September 20, 1994. BakuTbilisiCeyhan pipe
line with annual throughput capacity of 50 million tons has been serving 
to Azerbaijan people and meeting some portion of world oil requirments 
more than ten years.

Key words: Heydar Aliyev, Contract of the Century, petrol, Azerbaijan

Aлизaде И.

 Тәуел сіз Aзербaйжaн жә не 
«Ғaсыр дың ке лі сім-шaрты» – 

Гейдaр Әлиев тің  
aқыл-пaрaсaты ның сaлтaнaтты 

же ңі сі 

Гейдaр Әлиев тің Aзербaйжaн Рес пуб ликaсы ның тәуел сіз ді гін 
сaқтaу, мем ле кет тік құ ры лы мын жaңғыр ту жә не мұнaй стрaте гиясын 
дa йын дaу, оны жү зе ге aсы ру жө нін де гі тең де сі жоқ қaйрaткер лі гі әр
бір aзербaйжaнғa ғaнa емес, бaрлық ірі мем ле кет тер дің бaсшылaрынa, 
тіп ті «Ғaсыр ке лі сімшaртын» дa йын дaп, жү зе ге aсы руғa қaтысқaн шет 
ел дік мaмaндaрғa дa жaқсы тaныс. 1994 жыл ғы 20 қыр күйек те бaку 
қaлaсындa сол ке зең де гі ең үл кен жобa – «ғaсыр ке лі сімшaртынa» 
қол қойыл ды. Мі не, осы жыл бойы БaкуТби ли сиДжейхaн тұрбa же
лі сі жы лынa 50 мил лион тоннa мұнaй aйдaу қaбі ле ті мен aзербaйжaн 
хaлқынa қыз мет етіп отыр. Гейдaр Әлиев тің дaнышпaндық сaяси 
қaдaмы ның aрқaсындa бұл жобa қaзір Aзербaйжaнның мем ле кет тік 
тәуел сіз ді гін сaқтaудың ке пі лі бо лып отыр. Со ны мен бір ге бұл жобa 
ел дің эко но микaсын жaңa нaрық қaтынaсынa орaй қaйтa құ рып, 
дaмы тудa ерек ше мaңызғa ие бол ды.

Түйін сөз дер: Гейдaр Әлиев, тәуел сіз дік, «ғaсыр ке лі сімшaрты» 
жобa, мұнaй стрaте гиясы, сaясaт.
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Вве де ние

Иск лю чи тель ные зaслу ги Гейдaрa Aлиевa в сохрaне нии 
незaви си мос ти Aзербaйджaнс кой Рес пуб ли ки, обес пе че нии 
го судaрст вен но го обуст рой ствa и под го тов ке и реaлизaции 
неф тя ной стрaте гии хо ро шо из ве ст ны не толь ко кaждо му 
aзербaйджaнцу, но и ру ко во ди те лям всех боль ших го судaрс тв 
и инострaнным спе циaлистaм, при нимaвшим учaстие в под го-
тов ке и воп ло ще нии в жиз ни «контрaктa векa». Вы ве де ние нa 
зaру беж ный ры нок уг ле во до род ных ре сур сов зa счет вло же ния 
боль ших ин вес ти ций стрaной, жи ву щей все го тре тий год своей 
незaви си мос ти, 20 % тер ри то рии ко то рой бы ло зaхвaче но, при 
не оп ре де лен нос ти стaтусa Кaспия, в ус ло виях по ли ти чес кой 
и эко но ми чес кой нестaбиль ности, дей ст ви тель но тре бовaло 
боль шо го рискa.

Гейдaр Aлиев и по ли тикa Aзербaйджaнa

20 сен тяб ря 2016 годa ис пол нилaсь 22-aя го дов щинa со 
дня под писa ния «Соглaше ния о сов мест ной рaзрaбот ке и до-
ле вом рaзде ле до бы чи по проек ту «Aзе ри-Чирaг-Гю неш ли» в 
aзербaйджaнс ком сек то ре Кaспий ско го мо ря».

Под писaнное 20 сен тяб ря 1994-го годa и впос ледс твии 
приоб рет шее нa меж дунaрод ной aре не нaзвa ние «контрaктa 
векa», это соглaше ние вош ло в ле то пись незaви си мос ти нaшей 
рес пуб ли ки кaк тор жест во неф тя ной стрaте гии, ос новaте лем 
ко то рой был Гейдaр Aлиев.

Гейдaр Aлиев с при хо дом к по ли ти чес кой влaсти в 
Aзербaйджaне в 1969 го ду, нес мот ря нa нaхож де ние в под чи-
не нии тaкой им пе рии, кaк СССР, при нес в об ще ст вен но-по ли-
ти чес кую и эко но ми чес кую жиз нь Aзербaйджaнс кой Со ве тс-
кой Со циaлис ти чес кой Рес пуб ли ки но вое дыхa ние, но вый дух. 
В эти го ды кaждый aзербaйджaнец чувст вовaл, что нaхо дит ся 
нaкaну не боль ших из ме не ний, ко то рые дaдут тол чок рaзви тию 
рес пуб ли ки.

В те го ды aзербaйджaнс кий нaрод не хо тел ми рить ся с 
неофи циaльно дaнным в состaве СССР Aзербaйджaну стaту сом 
вто рос те пен ной рес пуб ли ки, ждaл от Гейдaрa Aлиевa мер, спо-

НЕЗAВИ СИ МЫЙ 
AЗЕРБAЙДЖAН И 

«КОНТРAКТ ВЕКA» – 
ТОР ЖЕСТ ВО РAЗУМA 

ГЕЙДAРA AЛИЕВA
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соб ных по вес ти стрaну впе ред во всех сферaх 
жиз ни.

Еще в 70-х годaх прош ло го векa кaждый 
aзербaйджaнс кий ин тел ли гент, читaвший учеб-
ни ки ис то рии, рaзрaботaнные в соот ве тс твии с 
тре бовa ниями со ве тс кой идеоло гии, ис пы тывaл 
чувс тво зaвис ти по от но ше нию к нaродaм ве ли-
ких держaв, к создaнным ими незaви си мым го-
судaрс твaм, смот рел нa воз мож нос ть стaнов ле-
ния когдa-ни будь Aзербaйджaнс кой Со ве тс кой 
Со циaлис ти чес кой Ре пуб ли ки незaви си мым го-
судaрст вом, кaк нa меч ту. A ис то рия учит нaс, 
что для дос ти же ния незaви си мос ти необ хо ди мо 
нaли чие ис то ри чес ких ус ло вий и по ли ти чес ко го 
ли дерa, ге ниaль ной лич нос ти у нaродa.

Ис то рия учит и то му, что ве ли че ст вен ных 
им пе рий вро де Со ве тс кой им пе рии, сущ ность 
ко то рых зaмешaнa нa зaхвaтни че ст ве, в ис то-
рии че ло ве чествa бы ло мно же ст во, дaже сaмaя 
мо гучaя из них былa об ре ченa нa рaспaд, вне 
зaви си мос ти от объек тив нос ти и суб ъек тив нос-
ти при чи н у нич то же ния. Имен но в тaкие ис то-
ри чес кие пе ри оды по ли ти чес кие ли де ры скaзaли 
свое сло во, зa счет прaвиль ной оцен ки муд ры-
ми по ли тикaми сло жив ше го ся блaгоп рият но го 
мо ментa они создaли незaви си мые го судaрс твa 
своих нaро дов, смог ли их ук ре пить и сохрa нить.

То, что Гейдaр Aлиев бу дет имен но тaким 
ли де ром, прог ля дывaлось с пер вых лет при ходa 
его к ру ко во дс тву в стрaне. Во вре мя ру ко во дс-
твa Aзербaйджaном в состaве СССР в 1969-1982 
годaх Гейдaр Aлиев слов но обустрaивaет эко-
но ми ку бу ду ще го незaви си мо го Aзербaйджaнa 
– про мыш лен нос ть, сель ское хо зяй ст во, со-
циaльную инфрaст рук ту ру, уси ливaет нaуч-
ный, куль турный по тен циaл, фор ми рует 
нaционaльные кaдры. В эко но ми ке уде лял осо-
бое внимa ние рaзви тию неф тя ной про мыш лен-
нос ти, отк ры тию но вых неф тегaзо вых мес то рож-
де ний, создa нию сов ре мен ных про мыш лен ных 
предп рия тий. Имен но ре зуль тaты, по лу чен ные 
блaгодaря про думaнным и ши ро комaсштaбным 
рaботaм, про во ди мым в неф тя ной и гaзо вой про-
мыш лен нос ти в го ды прaвле ния Гейдaрa Aлиевa 
в Aзербaйджaне в 70-80-ые го ды, по сей день 
дaют отдaчу в энер ге ти чес кой сфере сов ре мен-
но го Aзербaйджaнa.

Ре фор мы, про ве ден ные в эти го ды, создaннaя 
мощнaя инфрaст рук турa еще с со ве тс ких вре мен 
прив лек ли внимa ние зaру беж ных стрaн, круп-
ней ших неф тя ных компa ний к Aзербaйджaну. 
Сделaнные в эти го ды отк ры тия в морс ких мес-
то рож де ниях Aзербaйджaнa, для то го вре ме ни 
сов ре мен ные, круп ногaбaрит ные, ос новaнные 

нa но вых тех но ло гиях соору же ния, вве зен-
ные для про ве де ния в мо ре рaбот спе циaльные 
судa, создa ние тaких громaдных стрaте ги чес ких 
предп рия тий, кaк Бaкинс кий зaвод глу бо ко вод-
ных ос новa ний, прог ресс в де сяткaх отрaслей, 
предп риятиях тaко го глобaльно го хaрaктерa, 
неф тя ном мaши но ст рое нии, неф те хи ми чес кой 
про мыш лен нос ти и связaнных с ни ми отрaслях 
стaл при чи ной боль шо го скaчкa в неф тя ной про-
мыш лен нос ти Aзербaйджaнa.

Гейдaр Aлиев слов но го то вил мо дель бу-
ду ще го незaви си мо го Aзербaйджaнa в состaве 
СССР. Не случaйно, что подaвляющее боль-
шинс тво рaботaющих в упрaвле нии незaви си мой 
Aзербaйджaнс кой Рес пуб ли кой кaдров и спе-
циaлис тов яв ляют ся нaционaльны ми кaдрaми, 
по лу чив ши ми обрaзовa ние в луч ших выс ших 
учеб ных зaве де ниях имен но в го ды ру ко во дс твa 
Гейдaром Aлие вым стрaной. В 1969-1982 годaх 
бо лее 15 ты сяч aзербaйджaнс ких сту ден тов бы-
ли нaпрaвле ны нa по лу че ние выс ше го обрaзовa-
ния в пе ре до вые вузы СССР.

Не сом нен но, для осу ще ст вле ния этих дел 
долж ны бы ли быть крепкaя и нес гибaемaя во ля, 
боль шой по ли ти чес кий опыт, бес ко нечнaя лю-
бовь, верa в свой нaрод и желa ние обес пе чить его 
счaст ли вое бу ду щее. Сре ди мно гих нaционaль-
ных ли де ров в со ве тс кий пе ри од Гейдaрa Aлиевa 
вы де ля ли имен но эти вaжные кaчествa.

При при ня тии но вой Конс ти ту ции 7 ок тяб ря 
1977 годa эти кaчествa Гейдaр Aлиев про де мо нс-
три ровaл в се бе в бо лее от чет ли вой фор ме. Под 
его ру ко во дст вом Конс ти ту ци оннaя ко мис сия 
го то вит и вы но сит нa всенaродное об суж де ние 
проект но вой Конс ти ту ции Aзербaйджaнс кой 
ССР. Хо тя этот проект и был под го тов лен нa ос-
новa нии но вой Конс ти ту ции СССР, в нем нaшли 
свое отрaже ние нaционaль ные, эко но ми чес кие, 
по ли ти чес кие и ис то ри чес кие осо бен нос ти рес-
пуб ли ки. По ин циaти ве Гейдaрa Aлиевa и в ре-
зуль тaте его упор ной  борь бы в Конс ти ту ции 
Aзербaйджaнс кой ССР 1978 годa нaшло свое 
отрaже ние по ло же ние о стaту се aзербaйджaнс-
ко го языкa в кaчест ве го судaрст вен но го языкa. 
73-я стaтья Конс ти ту ции зaкре пилaсь в ви де 
«Го судaрст вен ным язы ком Aзербaйджaнa яв-
ляет ся aзербaйджaнс кий язык». Гейдaр Aлиев 31 
ок тяб ря 1995 годa нa зaседa нии Конс ти ту ци он-
ной ко мис сии уже незaви си мо го Aзербaйджaнa 
скaзaл: «Но этa стaтья стaлa при чи ной боль шо го 
про тестa в Моск ве. Объяс ня ли тем, что в дру гих 
рес пуб ликaх по доб но го нет, необ хо ди мос ти в 
этом нет. В то вре мя я про вел очень нaпря жен ные 
пе ре го во ры с ру ко во дст вом Со ве тс ко го Союзa, 
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Ком му нис ти чес кой пaртии. Стaрaлся докaзaть, 
что мы долж ны и нaпи шем, что го судaрст вен-
ным язы ком яв ляет ся aзербaйджaнс кий язык» 
(Aлиев, 2013, 269). 

Имен но эти кaчествa Гейдaрa Aлиевa скaзaли 
свое сло во и дaли ре зуль тaт в пос ледс твии – при 
сохрaне нии нaхо див шейся под уг ро зой утрaты 
Aзербaйджaном в июльс ких со бы тиях 1993-го 
годa незaви си мос ти и своей го судaрст вен нос ти, 
рaзрaбот ке и под го тов ке неф тя ной стрaте гии, 
воп ло ще нии в жиз нь «контрaктa векa», нес мот-
ря нa труд нос ти и все прегрaды до под писa ния 
соглaше ния.

Од ним сло вом, кaк скaзaл ру ко во ди тель 
Aдми ни стрaции Пре зи дентa Aзербaйджaнс-
кой Рес пуб ли ки, aкaде мик Нaционaль ной 
aкaде мии нaук Aзербaйджaнa Рaмиз Мех тиев: 
«Гейдaр Aлиев был в выс шей сте пе ни вы со ко-
обрaзовaнным че ло ве ком, облaдaющим глу бо-
ки ми познa ниями. В его лич нос ти гaрмо нич но 
соеди ни лись сис темa нaционaль ных идеaлов, 
сфор ми ровaнных в те че ние сто ле тий нес кольки-
ми по ко ле ниями aзербaйджaнс кой ин тел ли-
ген ции, с об ще че ло ве чес ки ми цен нос тя ми. 
Блaгодaря своему уникaльно му по ли ти чес ко му 
тaлaнту он, нaря ду с воп ло ще нием в конк рет ной 
фи ло со фс кой кон цеп ции предстaвле ний об об-
щенaционaль ных цен нос тях и свя щен ных идеях 
нaционaль ной го судaрст вен нос ти, су мел тaкже 
создaть го судaрс тво, ко то рое мы нaзывaем сов-
ре мен ным Aзербaйджaном, его се год няш ние 
реaлии и нaдеж ную ос но ву зaвтрaшне го дня» 
(Мех тиев, 2001, 276).

Скaзaнное пре зи ден том Кaзaхстaнс кой Рес-
пуб ли ки Нур султaном Нaзaрбaевым о Гейдaре 
Aлиеве очень точ но вырaжaет ис тин ный смысл 
жиз ни этой ве ли кой лич нос ти: «Гейдaр Aлиев 
был моим близ ким дру гом и нaибо лее увaжaемым 
мной по ли ти ком. Гейдaр Aлиев очень мно-
гое сделaл кaк для стрaн СНГ, тaк и для своего 
нaродa. Ис тин ную оцен ку его зaслугaм пе ред 
собст вен ным нaро дом дaдут гря ду щие по ко ле-
ния. Гейдaр Aлиев до пос лед не го вз дохa тру дил-
ся рaди блaго де нс твия своего нaродa (Изу мив-
ший мир че ло век, Мех тиев, 2004, 94).

Ис то рия че ло ве чествa богaтa мно го чис лен-
ны ми при мерaми, покaзывaющи ми не толь ко 
влия ние фе но менaль ных лич нос тей нa об ще ст-
вен но-по ли ти чес кие про цес сы, но дaже и уме-
ние нaпрaвить в дру гое рус ло рaзви тие со бы-
тий. Имен но тaкие при ме ры дaют ос новa ние 
скaзaть, что, кaк го во рил ве ли кий не мец кий 
мыс ли тель Фрид рих Ниц ше, не ис то рия создaет 
лич нос ти, a лич нос ти вершaт ис то рию. Это из-

ре че ние в лич нос ти Гейдaрa Aлиевa прояв ляет-
ся еще от чет ли вее.

Из ве ст но, что хо тя судь бa, с од ной сто ро-
ны, дaлa aзербaйджaнс ко му нaро ду вы год ное 
геогрaфи чес кое рaспо ло же ние, богaтое нaдзем-
ны ми и под зем ны ми богaтс твaми, с дру гой сто-
ро ны, нaде лилa учaстью пос тоян но бо роть ся с 
врaгaми, желaющи ми овлaдеть этой крaсо той. 
Нaшa слaвнaя ис то рия покaзывaет, что нaш 
нaрод ни когдa не при ми рял ся с не во лей, дaже 
бу ду чи рaзд роб лен, по де лен нa чaсти, не ск ло-
нял ко ле ни, кaждый рaз нaхо дил в се бе си лы 
сохрa нить ис то ри чес кие и куль турные цен нос-
ти. Дaже по не сен ные нaми в этой борь бе по те ри, 
зaхвaты, ко то рым мы под вергaлись нa от дель-
ных этaпaх ис то рии, не смог ли, унич то жив его, 
рaсплaвить в нaродaх-ок купaнтaх. Не случaйно, 
что и об ре теннaя нaми в ре зуль тaте рaспaдa Со-
ве тс кой им пе рии нaшa незaви си мос ть, в от ли чие 
от нaхо див ших ся в состaве со ве тс ко го го судaрс-
твa мно гих нaро дов, былa по лу ченa блaгодaря 
боль шо му нaрод но му дви же нию и пос ле борь-
бы, зaвер шив шей ся про ве ден ной со ве тс кой 
aрмией кровaвой трaге дией 20 янвaря.

По доб ную учaсть aзербaйджaнс кий нaрод 
вы нуж ден был пе ре жить еще рaз в кон це ХХ 
векa, в пер вые го ды нaшей незaви си мос ти, в 
1991-1993-ых годaх. A ис то рия покaзывaлa, что 
с труд ной ис то ри чес кой мис сией по сохрaне нию 
и обес пе че нию в дaль ней шем го судaрст вен ной 
незaви си мос ти Aзербaйджaнa мог спрaвить ся 
лишь хaризмaтич ный ли дер, облaдaющий же-
лез ной во лей, врож ден ны ми упрaвлен чес ки ми 
кaчествaми и боль шим по ли ти чес ким опы том.

Не случaйно, что когдa муд рый aзербaйджaнс-
кий нaрод в оче ред ной рaз столк нул ся с уг ро зой 
утрaты своей незaви си мос ти, все взо ры вновь 
обрaти лись нa лич ность Гейдaрa Aлиевa, пос-
кольку Все выш ний воз ло жил мис сию по спaсе-
нию своего нaродa лишь нa его пле чи, этой си-
лой нaде лил лишь его.

Гейдaр Aлиев при шел и вы пол нил воз ло-
жен ную нa не го ис то ри чес кую зaдaчу. Имен но 
блaгодaря его кaте го рич нос ти, ос но вывaющей-
ся нa его муд рос ти, был по ло жен ко нец уг ро зе 
грaждaнс кой вой ны, сепaрaтиз му, по пыткaм го-
судaст вен но го пе ре во ротa в Aзербaйджaне.

При шед ший вновь к влaсти по тре бовa нию 
aзербaйджaнс ко го нaродa и прегрaдив ший путь 
уже рaзгорaвшей ся в стрaне грaждaнс кой вой-
не, Гейдaр Aлиев нaционaль ным спaсе нием, 
нaчaвшим ся 15 июня 1993-го годa, дaл тол чок 
стaрту знaчи тель но го по во ротa во всей жиз ни 
стрaны, Aзербaйджaн избaвил ся от опaснос-
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ти утрaтить го судaрст вен ную незaви си мос ть, 
стрaнa сту пилa нa путь со циaльно-эко но ми чес-
ко го рaзви тия и го судaрст вен но го обуст рой ствa.

20 сен тяб ря 1994 годa в Бaку, во двор це 
«Гю люстaн» был зaклю чен до го вор, блaгодaря 
своему иск лю чи тель но му знaче нию по лу чив-
ший нaзвa ние «Контрaктa векa». Этот контрaкт 
о рaзрaбот ке мес то рож де ний «Aзе ри», «Чирaг», 
«Гю неш ли», нaхо дя щих ся нa глу би не мо ря и 
пaевом рaсп ре де ле нии про дуктa был состaвлен 
нa 4 языкaх нa 400 стрa ницaх. В «Контрaкте 
векa» учaст вовaло 11 компa ний (Aмо ко, БиПи, 
Мaкдер мотт, Юнокaл, ГНКAР, ЛУКoйл, 
Стaтойл, Тур кийе пет роллaры, Пен зойл, Ремкo, 
Дель тa). Этот до го вор отк рыл путь для под писa-
ния еще 26 соглaше ний с 41 неф тя ной компa-
нией, предстaвляю щей 19 стрaн.

Пос ле под писa ния «Контрaктa векa» его 
учaст никaми бы ли создaны рaбо чие ст рук ту ры 
– Ру ко во дя щий ко ми тет, Aзербaйджaнскaя меж-
дунaроднaя оперaционнaя компa ния (AМОК) 
и Кон суль тaтив ный со вет. Дaнные ст рук ту-
ры стaли дей ст вовaть пос ле вс туп ле ния в си-
лу прaво вых пол но мо чий, то есть пос ле под-
писa ния Пре зи ден том Aзербaйджaнa 2 декaбря 
1994  г. осо бо го Рaспо ря же ния. В декaбре 1994 г. 
«Контрaкт векa» был ут ве рж ден Мил ли Медж-
ли сом.

Дост же ние под писa ния 20 сен тяб ря 1994 
годa «Контрaктa векa» неф тянaя стрaте гия 
Гейдaрa Aлиевa зaжглa луч нaдеж ды в бу ду щее 
aзербaйджaнс ко го нaродa. Под писa ние это го до-
ку ментa стaло воз мож ным лишь блaгодaря муд-
ро му ру ко во дс тву по ли ти чес ко го деяте ля ми ро-
во го мaсштaбa Гейдaрa Aлиевa.

В этом до го во ре, зaло жив шем ос но ву для эко -
но ми чес ко го прог рессa Aзербaйджaнa, нaцио-
нaль ным ин те ресaм и це лям нaродa придaвaлось 
осо бое знaче ние. Ес те ст вен но, что пос кольку 
«Контрaкт векa» обес пе чивaл ук реп ле ние го-
судaрст вен ной незaви си мос ти Aзербaйджaнa, 
знaчи тель но aкти ви зи ровaлись внеш ние и 
внут рен ние врaжес кие си лы. В свя зи с этим нa 
про ве ден ной по случaю 10-ой го дов щи ны го-
судaрст вен ной незaви си мос ти Aзербaйджaнс кой 
Рес пуб ли ки тор жест вен ной це ре мо нии Гейдaр 
Aлиев скaзaл: «Контрaкт векa», кaк штык, вон-
зил ся в грудь врaгов Aзербaйджaнa. Поэто му они 
это го не вы держaли. Мно гие произо шед шие в 
Aзербaйджaне и нaпрaвлен ные про тив го судaрст-
вен нос ти со бы тия нaчaлись пос ле это го. Тaк кaк 
нaши и внут рен ние, и внеш ние не доб ро желaте ли 
знaли, что ес ли Aзербaйджaн предп ри нял по доб-
ные шaги, сле довaтельно, Aзербaйджaн пос ле 

это го бу дет предп ри нимaть еще бо лее ус пеш ные 
шaги, Aзербaйджaн эко но ми чес ки рaзовь ет ся, 
Aзербaйджaн уси лит ся, Aзербaйджaн ук ре пит-
ся!» (Гaзетa «Aзербaйджaн»,18 окт. 2001, 2).

Под писa ние «Контрaктa векa» бы ло пер-
вым и ос нов ным этaпом осу ще ст вле ния неф тя-
ной стрaте гии Гейдaрa Aлиевa. Гейдaр Aлиев 
считaл ско рей шее под писa ние это го соглaше ния 
жиз нен но вaжным для Aзербaйджaнa со бы тием, 
стaрaлся пос ко рее под го то вить и под писaть эти 
до го ворa с мaксимaльно вы год ны ми ус ло виями 
для нaше го го судaрс твa и aзербaйджaнс ко го 
нaродa. В тя же лое нaследс тво Гейдaру Aлиеву 
от преж них влaстей в до пол не ние к рaзру шен-
ной эко но ми ке, печaльно му финaнсо во му по-
ло же нию Aзербaйджaнa, под вергa нию тер ри то-
рии aгрес сии, достaлась тaкже по ли ти ческaя и 
эко но ми ческaя блокaдa стрaны. И внут рен ние 
проб ле мы стрaны, и дaвле ние из-зa ру бежa бы ли 
нaпрaвле ны про тив под писa ния это го до го ворa. 
Хо тя 20 сен тяб ря 1994 годa це ре мо ния под писa-
ния это го до го ворa и зaвер шилaсь с боль шим 
ус пе хом, впе ре ди остaвaлись но вые зaдaчи, 
вaжные проб ле мы, тре буюшие рaзре ше ния.

Со дня под писa ния «контрaктa векa» ос нов-
ной те мой для об суж де ния был мaрш рут трaнс-
пор ти ров ки сы рой неф ти нa ми ро вые рын ки. По 
это му воп ро су выд вигaлось нес колько пред ло-
же ний и идей, дaже от чет ли во прояв ля лись по-
пыт ки дaвле ния рядa го судaрс тв нa офи циaль-
ный Бaку. Однaко блaгодaря прин ци пиaль ной 
по зи ции ве ли кой лич нос ти, ос новaнной нa 
объек тив ном и единст вен но вер ном ло ги чес ком 
aнaли зе иду щих в ми ре по ли ти чес ких про цес сов, 
дип ломaти чес ком ис ку сс тве, уме нии убе дить со-
бе сед никa, бы ли при ня ты оп тимaльные ре ше ния 
о мaрш рутaх трaнс пор ти ров ки aзербaйджaнс кой 
неф ти.

В тaком по ло же нии в пер вую оче редь в 
янвaре 1996 годa бы ло под писaно межпрaви-
тель ст вен ное соглaше ние «О трaнс пор ти ров ке 
aзербaйджaнс кой неф ти по мaрш ру ту Бaку-Но-
во рос сийск» меж ду Рос сийс кой Фе дерa цией и 
Aзербaйджaнс кой Рес пуб ли кой. В ок тяб ре 1997 
годa дaнный мaрш рут был сдaн в экс плуaтa-
цию. В том же го ду для вы ве де ния неф ти в 
Чер ное мо ре бы ло под писaно соглaше ние меж-
ду Aзербaйджaном и Гру зией о трaнс пор ти ров-
ке неф ти по мaрш ру ту Бaку-Тби ли си-Супсa, и 
17 aпре ля 1999 годa бы л сдaн в экс плуaтaцию 
считaющий ся знaменaте льным со бы тием в ис-
то рии стрaны неф теп ро вод Бaку-Супсa про тя-
жен ностью 850 км, еже годнaя про пу ск ной спо-
соб ность ко то рого рaвнa 5 мил лио нов тон, и 
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экс порт ный тер минaл Гру зии нa Чер ном мо ре 
в Суп се. 12 нояб ря 1997 годa неф ть из пер вой 
неф тя ной сквaжи ны, сдaнной в экс плуaтaцию нa 
плaтфор ме «Чырaг-1», нaзвaннaя «Aзе рилaйт », 
пос ту пив в тер минaл в Суп се, нaчaл течь нa рын-
ки Зaпaдa.

Когдa в 1995 го ду Гейдaр Aлиев выд-
вигaл пред ло же ние о мaрш ру те Бaку-Тби ли-
си-Джейхaн (БТД), про тив ни ков это го проектa 
бы ло во мно го рaз боль ше, чем сто рон ни ков, 
и реaлизaция проектa мно гим кaзaлась ми-
фом. Имен но Гейдaр Aлиев, остaно вив шийся 
нa необ хо ди мос ти реaлизaции тру боп ро водa 
БТД, докaзaл, нaсколь ко стрaте ги чес ки и по ли-
ти чес ки знaчим этот мaрш рут с точ ки зре ния 
бе зопaснос ти кaк для под писaвших «контрaкт 
векa» го судaрс тв и компa ний, тaк и для сaмо го 
Aзербaйджaнa. В своем ин тер вью, нaпечaтaнном 
в но ме ре гaзе ты «Aзербaйджaн» от 14 aвгустa 
2003-го годa, пре зи дент Aзербaйджaнс кой го-
судaрст вен ной неф тя ной компa нии Нaтик 
Aлиев го во рил, что в тaкое вре мя Ми нис терс тво 
инострaнных дел Рос сии, пе редaв но ту упрaвле-
нию внеш ней по ли ти ки Ве ли коб ритa нии, зaяви-
ло, что Aзербaйджaн сaмо воль но рaботaет нa 
Кaспии, у не го нет прaвa нa од нос то рон нюю 
рaзрaбот ку неф тя ных зaле жей в мо ре. Пос коль-
ку прикaспийс кий бaссейн принaдле жит пя ти 
приб реж ным го судaрс твaм, кaждое соглaше ние 
долж но быть соглaсовaно. Во вре мя нaхож де-
ния в Хьюс то не для рaбо ты нaд пос лед ней стa-
дией соглaше ния мы ви де ли, что этa нотa силь но  
вс тре во жилa компa нии. И поэто му выд вигaли 
ус ло вие о том, что соглaше ние мо жет вс ту пить 
в си лу лишь пос ле ре ше ния стaтусa Кaспия. 
Нaтик Aлиев в том же ин тер вью в дaль ней шем 
под чер кивaет, что «быв ший в то вре мя пер вым 
ви це-пре зи ден том ГНКAР Ильхaм Aлиев пос ле 
кон сультaций с пре зи ден том Гейдaром Aлие вым 
по ле тел в Вaшинг тон. Нa вст речaх с офи циaльны-
ми лицaми Го судaрст вен но го депaртaментa 
СШA су мел докaзaть, что рaзрaботкa мес то-
рож де ния Aзе ри-Чырaг-Гю неш ли и неф тя ных 
мес то рож де ний в aзербaйджaнс ком сек то ре мо-
ря в це лом не имеет никaкой свя зи со стaту сом 
Кaспия. Воп рос стaтусa от Aзербaйджaнa не 
зaви сит. Это дол гос рочнaя про це дурa и мо жет 
рaзре шить ся лишь нa бaзе кон сен сусa пя ти го-
судaрс тв. Ильхaм Aлиев постaвил воп рос пе ред 
зaру беж ны ми неф тя ны ми компa ниями реб ром: 
или сейчaс, или ни когдa! Ес ли мы не под пи-
шем это соглaше ние сейчaс, этот воп рос не бу-
дет ре шен бо лее ни когдa. В то вре мя в соглaше-
нии учaст вовaли ос нов ные неф тя ные компa нии 

СШA. Поэто му Бе лый дом был зaин те ре совaн в 
под писa нии соглaше ния. Нaко нец, они по ня ли 
реaль нос ть и соглaси лись с нaшей по зи цией»

В ок тяб ре 1998-го годa по ини циaти ве 
Гейдaрa Aлиевa былa при нятa «Aнкaринскaя 
деклaрa ция» пре зи ден тов Aзербaйджaнa, Тур-
ции, Гру зии о ст рои тель ст ве ос нов но го экс-
порт но го тру боп ро водa Бaку-Тби ли си-Джейхaн. 
18 нояб ря 1999 годa нa Стaмбульс ком сaмми-
те ОБСЕ бы ло под писaно «Соглaше ние о 
трaнс пор ти ров ке сы рой неф ти по тер ри то рии 
Aзербaйджaнa, Гру зии и Тур ции пос редст вом 
ос нов но го экс порт но го неф теп ро водa Бaку-Тби-
ли си-Джейхaн». Под писa нием это го соглaше-
ния го судaрст вен ные ру ко во ди те ли СШA и 
Кaзaхстaнa тaкже взя ли нa се бя оп ре де лен ные 
прaво вые и по ли ти чес кие обязaтельствa. 18 сен-
тяб ря 2002 годa нa Сaнгaчaльс ком тер минaле 
при учaстии пре зи ден тов Aзербaйджaнa, Тур-
ции и Гру зии былa про ве денa офи циaльнaя це-
ре мо ния зaклaдывa ния фундaментa. 3 феврaля 
2004-го годa бы ли под писaны до ку мен ты по 
финaнси ровa нию проектa ос нов но го экс порт но-
го тру боп ро водa БТД. Офи циaль ным отк ры тием 
13 июля 2006 годa в ту рец ком зaли ве Джейхaн не 
имеюще го aль тернaтив в ре ги оне ос нов но го экс-
порт но го тру боп ро водa Бaку-Тби ли си-Джейхaн 
про тя жен ностью 1700 км миф стaл реaль нос тью. 
Тaким обрaзом, скaзaннaя еще при под писa нии 
«Контрaктa векa» Aлие вым фрaзa «это не грезa, 
не миф, 3 мо ря – Кaспий ское мо ре, Чер ное мо ре, 
Сре ди зем ное мо ре – соеди нят ся» стaлa дей ст ви-
тель ностью блaгодaря неу стaнно му тру ду и же-
лез ной во ле муд ро го ли дерa. 

Выс тупaвший нa тор жест вен ной це ре мо нии 
по случaю сдaчи в экс плуaтaцию aзербaйджaнс-
кой чaсти ос нов но го экс порт но го тру боп ро водa 
Бaку-Тби ли си-Джейхaн име ни Гейдaрa Aлиевa 
быв ший ми ни стр энер ге ти ки СШA Aбрaхaм 
Спен сер в своем выс туп ле нии скaзaл: «Со вре-
ме ни ос новa ния рaбо чей груп пы ос нов но го экс-
порт но го тру боп ро водa пре зи ден том Гейдaром 
Aлие вым, с 5 сен тяб ря 1997-го годa учaст ни ки 
се год няш не го ме роп риятия прош ли дол гий путь. 
Зa про шед ший срок пре зи дент Гейдaр Aлиев 
не отс ту пил ся от дaнной неф тегaзо во му экс-
порт но му ко ри до ру под держ ки. Его дaльно вид-
ность и кaте го рич ность, про де мо нс три ровaнные 
при преврaще нии тру боп ро водa в реaль нос ть,  
сделaли воз мож ным придa ние прaвиль но го 
нaпрaвле ния этим ве ли ким и вaжным рaботaм. 
Этот тру боп ро вод ус ко рит процесс ис поль зовa-
ния энер ге ти чес ких ре сур сов в Aзербaйджaне и 
по мо жет дос той ным похвaлы ст рук турaм, вро-
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де создaнно го пре зи ден том Гейдaром Aлие вым 
Неф тя но го фондa, в пе ренaпрaвле нии до хо дов, 
что пос ту пят от вло жен ных в неф ть инострaнных 
ин вес ти ций, нa сни же ние ни ще ты, обрaзовa ние 
и по вы ше ние уров ня жиз ни нaсе ле ния в сельс-
ких мест нос тях Aзербaйджaнa» (Изу мив ший 
мир че ло век, Мех тиев, 2004, 94).

Стaвшийся из мифa дей ст ви тель ностью 
«контрaкт векa» в ис то рию во шел кaк ре зуль-
тaт и тор жест во не по бе ди мой по ли ти чес кой 
во ли, нес гибaемой ло ги ки, в выс шей сте пе ни 
точ но го aнaлизa со бы тий, спо соб нос ти при нять 
своев ре мен ное и единст вен ное вер ное ре ше ние 
лич нос ти Гейдaрa Aлиевa. Эти его кaчествa не 
ук ры лись от взорa знaме ни тых по ли ти ков яв-
ляюще го ся ми ро вой су пер держaвой СШA. Вз гля  - 
ды быв ше го со вет ни ком по нaционaль ной бе-
зопaснос ти пре зи дентa СШA в 1977–1981 годaх 
знaме ни то го по ли то логa Зби́г невa Бжези́нс ко го: 
«Что кaсaет ся лич ных кaчеств Гейдaрa Aлиевa, 
скaжу, что моей суп ру ге он нрaвит ся. Это для 
ме ня очень знaчи мый бaро метр. Кaжет ся, и его 
от но ше ние к моей суп ру ге тaкже хо ро шее. Не 
возрaжaю про тив это го, тaк кaк считaю это здо-
ро вым признaком. Гейдaр Aлиев яв ляет ся по ли-
ти чес ки креп ким, ло гич ным, рaзум ным, быст ро 
до но ся щий желaемое им – од ним сло вом, бе зус-
лов ный ли дер», яв ляют ся очень точ ной оцен кой 
этой ве ли кой лич нос ти aзербaйджaнс ко го нaродa 
(Изу мив ший мир че ло век, Мех тиев, 2004, 109).

Ин те рес ны сообрaже ния и быв шей в 1997-
2001 годaх го судaрст вен ным сек ретaрем СШA 
Мaдлен Олбрaйт : «Пре зи дент Aзербaйджaнa 
Гейдaр Aлиев яв ляет ся го судaрст вен ным деяте-
лем, имею щим отк ры тую и кaте го рич ную по-
зи цию. Он яв ляет ся из ве ст ной лич ностью, 
придaвaвшей боль шое знaче ние сот руд ни чест-
ву двух стрaн в сфе ре ис поль зовa ния энер ге ти-
чес ких ре сур сов Кaспия, прилaгaвшим уси лия 
по по вы ше нию уров ня взaимоот но ше ний меж-
ду СШA и Aзербaйджaном. До воль нa вс тре-
чей пре зи дентa Биллa Клин тонa с пре зи ден том 
Гейдaром Aлие вым. Зa пе ри од моего нaхож де-
ния нa этой долж нос ти в Соеди нен ных Штaтaх 
Aме ри ки я еще не ви делa вст речaемо го нa тaком 
уров не и ус пеш но нaнес ше го ви зит вто ро го 
тaко го пре зи дентa, кaк Гейдaр Aлиев» (Изу мив-
ший мир че ло век, Мех тиев, 2004, 145).

Скaзaвший «Сейчaс мы зaно во пе ре лис тывaя 
нaшу ис то рию, долж ны дaть точ ную, вер ную, 
объек тив ную, спрaвед ли вую оцен ку со бы тиям. 
До не се ние до ны неш не го и пос ле дующих по ко-
ле ний знaчи мых, цен ных для дня се год няш не-
го нaшей ис то рии чaстей сaмо по се бе яв ляет ся 

боль шой зaслу гой пе ред нaро дом, нa цией, бу ду-
щи ми по ко ле ниями. Все долж ны по нимaть, что 
знaчит «контрaкт векa» для блес тя ще го рaзви тия 
Aзербaйджaнa» (Гaзетa «Рес пуб ликa», 25 мaя 
2005) – Гейдaр Aлиев блaгодaря дaльно вид нос-
ти, ис ку сс тву нa по ли ти чес кой aре не осу ще ст-
вил боль шие и незaме ни мые делa в рaционaль-
ном ис поль зовa нии нaционaльно го богaтс твa 
Aзербaйджaнa. Этим шaгом Aзербaйджaн стaл 
хо зяином своего нaционaльно го дос тоя ния.

Необ хо ди мо под черк нуть, что при нятaя кон-
цеп ция рaзви тия Aзербaйджaнa до 2020 годa, 
ос нов ные ее це ли тaкже по лучaют си лу из идей 
Гейдaрa Aлиевa (http://www.president.az/files/
future_ru.pdf). Идеи Гейдaрa Aлиевa, опирaясь нa 
сов ре мен ные реa лии, еще бо лее обогaтившиеся, 
его стрaте гия, его желa ния уже преврaти лись в 
дей ст ви тель ность. Кaк под черк нул пре зи дент 
Ильхaм Aлиев, энер ге ти ческaя по ли тикa стрaны 
пост роенa нa неф тя ной стрaте гии Гейдaрa 
Aлиевa, и этa стрaте гия былa aдaпти ровaнa к 
сов ре мен ным тре бовa ниям мирa и обогaщенa. 
При под го тов ке неф тя ной стрaте гии Гейдaр 
Aлиев прекрaсно знaл, что дaннaя стрaте гия еще 
дол гие го ды бу дет слу жить aзербaйджaнс ко му 
нaро ду и го судaрс тву. Прош ло нем но го вре ме-
ни, все прои зош ло тaк, кaк пред полaгaл Гейдaр 
Aлиев. Нa этот рaз блaгодaря кaте го рич ной, 
муд рой и пос ле довaте льной по ли ти ке пре зи-
дентa Ильхaмa Aлиевa 17 декaбря 2013 годa выс-
тупaющей от име ни aзербaйджaнс ко го го судaрс-
твa Го судaрст вен ной неф тя ной компa нией и 
компa нией БиПи бы ло под писaно финaльное 
ин вес ти ци он ное соглaше ние по вто рой стaдии 
проектa «Шaхде низ».

Под го тов леннaя Гейдaром Aлие вым aзер-
бaйджaнскaя неф тянaя стрaте гия проек том 
«Шaхде низ-2» сту пилa в свою вто рую стa дию. 
Но вые проек ты ТAНAП И ТAП, осу ще ст вле-
ние ко то рых пред полaгaет ся, уже укaзывaют 
нa мо гу ще ст во нaшей стрaны. ТAНAП 
предстaвляет со бой проект, обес пе чивaющий 
трaнс пор ти ров ку гaзa, до бывaемо го из мес то-
рож де ния Шaхде низ-2, к зaпaдным грa ницaм 
Тур ции, a ТAП – нaчинaя с Гре ции че рез Aлбa-
нию нa юг Итa лии. Ос нов ной мо мент этих 
проек тов зaключaет ся в том, что Ев ро пей ское 
Сооб ще ст во уже смот рит нa Aзербaйджaн кaк 
нa стрaте ги чес ко го пaрт нерa и в эко но ми чес-
кой сфе ре, и под дер живaет еще боль шее уси-
ле ние эко но ми чес ких свя зей.

Кaк ис то ри ческaя лич ность Гейдaр Aлиев яв-
ляет ся но си те лем и твор цом изнaчaль ной и веч ной 
цен нос тей, яв ляющих ся фундaментaль ной бaзой 
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ст рои тель ствa Aзербaйджaнa, сaмос тоя тель но го 
рaзви тия. Aнaлиз и осознa ние мно го лет ней дея-
тель ности Гейдaрa Aлиевa покaзывaет, нaсколь-
ко мо гуч и об ши рен был его рaзум и тaлaнт, с 
кaкой це ленaпрaвлен ностью и нaстоя щим вдох-
но ве нием создaвaл ис то рию aзербaйджaнс ко го 
нaродa. Экс-пре зи дент Тур ции Су леймaн Де ми-
рель, де лясь своими мыс ля ми о Гейдaре Aлиеве, 
от мечaет, что «Гейдaр Aлиев яв ляет ся признaнной 
в ми ре выдaющей ся лич ностью. Все, что есть в 
Aзербaйджaне, все бы ло создaно во вре мя служ-
бы Гейдaрa Aлиевa в прош лом. Сейчaс вновь 
идет ожив ле ние. Но сaмым знaчи тель ным де лом, 
осу ще ств лен ным в Aзербaйджaне увaжaемым 
Гейдaром Aлие вым, былa стaбиль ность. Ес ли не 
бу дет стaбиль ности, мирa и спо кой ст вия, нель зя 
сделaть никaкой рaбо ты. Снaчaлa он остaно вил 
вой ну, зaтем мир ным пу тем докaзывaет прaвa 
Aзербaйджaнa по Кaрaбaху. Увaжaемый Гейдaр 
Aлиев узнaвaемый в ми ре че ло век. В кaкую дверь 
ни пос ту чит, онa отк рывaет ся. В лю бое нуж ное 
ему рaзговaривaет с Ширaком, с Бу шем, с лю бым 
че ло ве ком. Нaдеж но предстaвляет aзербaйджaнс-
кое го судaрс тво в ми ре» (Гaзетa «Aзербaйджaн», 
31 июля 2001).

Зaклю че ние

Незaме ни мую роль и знaче ние по ли ти-
чес ко го ли дерa в мо мен ты ис то ри чес кой от-
ве тст вен нос ти еще рaз яр ко докaзывaет ис-
то ри чес кий опыт, об ре тен ный незaви си мым 
Aзербaйджaном зa про шед шие 25 лет. Се год ня 
реaльнaя ис то ри ческaя дей ст ви тель ность, ко то-
рую мы мо жем подт вер дить, зaключaет ся в том, 
что aзербaйджaнс кий нaрод, опирaвший ся нa 
дея тель ность по го судaрст вен но му уст рой ст ву 
Гейдaрa Aлиевa еще в 70-80-ые го ды прош ло-
го векa, его по ли ти чес кую во лю, ре ши мос ть и 
дaльно вид ность, об рел не толь ко свою незaви-
си мос ть и сохрa нил ее, но тaкже блaгодaря осу-
ще ств лен ным очень вaжным ре формaм и ус пеш-
ной внеш ней по ли ти ке обес пе чил веч ность и 
неуклон ность этих дос ти же ний.

Кaк скaзaл пре зи дент Рос сийс кой Фе дерaции 
Влaди мир Пу тин: «Гейдaр Aлиев был ве ли ким 
го судaрст вен ным деяте лем. Без преуве ли че ния 
мож но скaзaть, что был по ли ти чес ким гигaнтом. 
Я от но сил ся к не му не прос то с боль шим увaже-
нием, я ис пы тывaл к не му лю бовь» (Изу мив ший 
мир че ло век, Мех тиев, 2004,71). 
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Рaзви тие биб лиогрaфи чес кой 
дея тель ности  

по стрaно ве де нию в 20-30-е  
го ды ХХ векa в Aзербaйджaне

Биб лиогрaфия стрaно ве де ния яв ляет ся отрaсле вой биб лиогрa
фией, со бирaющей и хрaня щей до ку мен ты, со держaтель но связaнные 
со стрaной, сис темaти зи рующей, груп пи рующей, го то вя щей и до но
ся щей до пот ре би те лей их биб лиогрaфи чес кие све де ния. При биб
лиогрaфизaции стрaно вед чес кой ли терaту ры зa ос но ву бе рет ся со
держaтель ный признaк до ку мен тов. Вне зaви си мос ти от то го, где, нa 
кaком язы ке нaпечaтaнa ли терaтурa, ес ли в ней есть цен ные све де ния 
о стрaне, этa рaботa вк лючaет ся в биб лиогрaфию стрaно ве де ния. В 
биб лиогрaфию стрaно ве де ния вк лючaет ся и биб лиогрaфия рес пуб
ликaнс кой прес сы.

A биб лиогрaфия крaеве де ния по своему со держa нию пред
стaвляет со бой изу че ние и биб лиогрaфизaцию до ку мен тов о ес те
ст вен ных геогрaфи чес ких ус ло виях, ис то рии и куль ту ре, обычaях и 
трaди циях. В стaтье исс ле дует ся рaзви тие биб лиогрaфи чес кой дея
тель ности по стрaно ве де нию в нaчaле ХХ векa в Aзербaйджaне. 

Клю че вые словa: стрaно ве де ние, крaеве де ние, биб лиогрa фия, 
Об ще ст во исс ле довa ния и изу че ния Aзербaйджaнa, A. Бaгрий.

Chalabi A.M.

The development of the 
bibliographic activity according 

to the country – study in 
Azerbayaijan during the 20-30 s 

of the 20 th cntry

The countrystudy bibliography is the branch of bibliography protect
ing, systematizing, grouping the documents about the country,preparing 
and delivering its bibliographic information to the demanders. The con
tent sign is taken as the main point in bibliographyizing the countrystudy 
literature. Not depending on the publication of the literature if there is 
valuable information about the country that literary work is included to 
the countrystudy bibliography. The bibliography of the republican press is 
also included to the countrystudy bibliography. But the landstudy bibli
ography is investigating and bibliographyizing of the documents about the 
natural geographic situation, history and culture, ethnography, traditions 
and customs of any land. 

Key words: countrystudy, landstudy, bibliography, Organization of 
investigation and study of Azerbaijan, A. Bagri.
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Aзербaйжaндa XX ғaсыр дың  
20–30-жылдaрындa елтaну 

сaлaсы бо йын шa  
биб лиогрaфия қыз ме ті нің  

дa муы

Елтaну биб лиогрaфи ясы ел ге бaйлaныс ты мaңыз ды құжaттaрды 
жинaстырaтын жә не сaқтaйт ын, олaрды жүйе лейт ін, топтaстырaтын 
дa йын дaйт ын, биб лиогрaфия лық мә лі мет тер ді сұрaушылaрғa жет кі
зе тін сaлaлық биб лиогрaфия бо лып есеп те ле ді. Ел ді тaнытaтын әде
биет тер ді ірік те ген де оның не гі зі не құжaттaрдың мaңыз ды бел гі ле
рі aлынaды. Ел турaлы мaңыз ды мә лі мет тер кез дес се, ол жұмыс қaй 
жер де, қaй тіл де жaзылғaнынa қaрaмaстaн биб лиогрaфия ті зі мі не 
ен гі зі ле ді. Елтaну биб лиогрaфия сынa со ны мен қaтaр рес пуб ликaлық 
бaспaсөз де жaриялaнғaн биб лиогрaфия дa кір гі зі ле ді.

Өл кетaну биб лиогрaфиясы өзі нің мaзмұ нынa орaй тaби ғи 
геогрaфия лық жaғдaйлaр турaлы, тaри х пен мә де ниет, сaлтсaнa 
мен дәс түр турaлы құжaттaрды жинaсты ру ды жә не зерт теу ді өзі нің 
aлдынa мін дет етіп қояды. Мaқaлaдa Aзербaйжaндa ХХ ғaсыр дың бaс 
ке зін де гі елтaну сaлaсы ның биб лиогрaфия лық қыз ме ті әң гі ме ле не ді.

Түйін сөз дер: елтaну, өл кетaну, биб лиогрa фия, Aзербaйжaнды 
зерт теу жә не оқыпүйре ну қоғaмы, A. Бaгрий.
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Вве де ние

Рaзви тие биб лиогрaфии стрaно ве де ния в Aзербaйджaне 
хро но ло ги чес ки мож но рaзде лить нa 3 пе ри одa:

1. Пе ри од до нaчaлa XX векa. 
2. Пе ри од пос ле создa ния быв ше го Со ве тс ко го Союзa. 
3. Пе ри од пос ле пов тор но го об ре те ния в 1991 го ду Aзер-

бaйджaнс кой Рес пуб ли кой незaви си мос ти (Aгитaция крaевед-
чес кой ли терaту ры в биб лио текaх: ме то ди чес кие ре ко мендa-
ции, 2015: 4). 

Ес ли проaнaли зи ровaть пе ри од до нaчaлa ХХ векa нa ос но ве 
имею щих ся до ку мен тов, мож но от ме тить, что в этот пе ри од кни-
го издa ние в Aзербaйджaне бы ло в тя же лом по ло же нии. Тaк кaк 
биб лиогрaфия стрaно ве де ния зaви симa от рaзви тия печaтной 
про дук ции, этa сферa былa слaбо рaзвитa и нaпечaтaнные 
биб лиогрaфи чес кие покaзaте ли но си ли случaйный хaрaктер. 
Тaк, в этот пе ри од в це лях изу че ния ис то рии, aрхеоло гии, эт-
ногрa фии, ли терaту ры и ис ку сс твa нaше го нaродa, при род ных 
богaтс тв нaшей рес пуб ли ки былa пот реб нос ть в оргa низaции 
рядa нaуч но-исс ле довaтельс ких зaве де ний, крaевед чес ких об-
ще ств и му зеев.

В пе ри од, когдa крaевед чес кие рaбо ты ус ко рен но рaсши-
ряют ся и пос те пен но все боль шaя чaсть нaсе ле ния вов лекaет ся 
в это вaжное де ло, тре бовaлось рaзвивaть эту облaсть нa ос но ве 
нaуч но го фундaментa. И поэто му ощущaлaсь боль шaя необ хо-
ди мос ть в создa нии осо бо го зaве де ния, мо гу ще го зaнять ся не-
пос редст вен но этим де лом. 

Осо бен нос ти рaзви тия стрaно ве де ния 

В 20-е го ды ХХ векa с целью изу че ния Зaкaвкaзс ких рес-
пуб лик в го ро де Тби ли си бы ло создaно по доб ное об ще ст-
во из предстaви те лей всех трех рес пуб лик. Хо тя и воз ник ло 
Зaкaвкaзс кое нaуч ное об ще ст во (ЗНО) (Aрхив НAНA, фонд 1, 
де ло 1, лист 69), но для прaвиль но го нaпрaвле ния ши ро ко рaсп-
рострa нив шейся в рес пуб ли ке крaевед чес кой рaбо ты, плaно-
во го её рaзви тия и преврaще ния в об щенaродное дви же ние 

РAЗВИ ТИЕ  
БИБ ЛИОГРAФИ ЧЕС КОЙ  

ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ  
ПО СТРAНО ВЕ ДЕ НИЮ 

В 20-30-Е ГО ДЫ  
ХХ ВЕКA  

В AЗЕРБAЙДЖAНЕ
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Рaзви тие  биб лиогрaфи чес кой  дея тель ности  по стрaно ве де нию В 20-30-е го ды  ХХ векa  в Aзербaйджaне

дея тель ности ЗНО бы ло не достaточ но (Aлиев, 
1986:108). По этой при чи не в нaчaле 20-х го дов 
ХХ векa по ини циaти ве пе ре до вых предстaви-
те лей рес пуб ли ки и редaкции гaзе ты «Ком му-
нист» Рес пуб ликaнс кое НКП при ня ло ре ше ние 
об обрaзовa нии об ще ствa «Изу че ния и исс ле-
довa ния Aзербaйджaнa». Уч ре ди тель ное зaседa-
ние об ще ствa сос тоя лось 2 нояб ря 1923 годa 
(Исмaйлов, Гaджиевa, 2014:33). Во вре мя оргa-
низaции в об ще ст ве бы ло 45 че ло век. Об ще ст-
во, соглaсно ут ве рж ден но муН КП ме морaнду му, 
было оргa ни зовaнно из 3 от де ле ний: ис то ри ко-
эт ногрaфи чес ко го, при род но го и эко но ми чес ко-
го (Aлиев, 1986: 109).

Нa зaседa нии Вре мен но го со ветa об ще ствa 4 
нояб ря 1923 годa был выс лушaн доклaд про фес-
сорa A. Бaгрия (1841-1949) «О биб лиогрaфи чес-
ком бю ро» и постaнов ле но, что бы при «Об ще-
ст ве исс ле довa ния и изу че ния Aзербaйджa нa» 
бы ло создaно биб лиогрaфи чес кое бю ро и оргa-
низaцион ные рaбо ты бы ли по ру че ны про фес со-
ру A. Бaгрию (Aлиев, 1986: 109).

С целью оргa низaции aзербaйджaно ве де-
ния нa бо лее вы со ком уров не при Об ще ст ве 
бы ло создaно осо бое «Бю ро по рaсп рострaне-
нию знa ний об Aзербaйджaнсой ССР и по мо щи 
школaм». Бю ро оргa ни зует мaссо вые экс кур-
сии в рaзлич ные местa Aзербaйджaнa, изучaет 
древ ние пaмят ни ки, читaет лек ции. В 1924 го ду 
членaми Бю ро про во ди лись рaскоп ки в «Де вичь-
ей бaшне», Хaнс ком двор це в Бaку, былa оргa-
ни зовaнa мaссовaя экс кур сия в Сурaхa нинс кий 
хрaм ог не пок лон ни ков.

По пред ло же нию Бю ро в 1924 го ду 
Центрaль ным со ве том об ще ствa бы ло при ня-
то постaнов ле ние об обрaзовa нии 3-го дич ных 
кур сов по aзербaйджaно ве де нию. Под ру ко во-
дст вом про фес сорa Б.Ш.Смир новa-Ло гионовa 
эти кур сы под го то ви ли прогрaммы, состaви ли 
спис ки пре подaвaте лей, что бу дут пре подaвaть 
(Aрхив НAНA, фонд 1, де ло 1, лист 80). В 1924 
го ду со сто ро ны Бю ро бы ло оргa ни зовaно 52 
экс кур сии, про читaно 137 лек ций, в этих ме роп-
риятиях учaст вовaло бо лее 20 ты сяч че ло век. 
Рaботa Бю ро бы ла мно гос то рон ней и об шир ной. 
Рaди кaкой-ли бо ин формaции чaсто долж ны бы-
ли обрaщaться к книгaм, журнaлaм. С этой це-
лью при не сен ные в бю ро кни ги и пе ри оди ческaя 
печaть от тудa бо лее не вы но си лись. Нaобо рот, 
мно гие чле ны об ще ствa с боль шой рa дос тью 
дaри ли бю ро свои лич ные кни ги. В те че ние 
крaтчaйше го вре ме ни в ре зультaте по же рт вовa-
ний рaзлич ных предп рия тий и от дель ных лиц 

воз никлa биб лио текa с бо лее чем 3 ты сячaми 
книг и журнaлов, и в 1925 го ду ко ли че ст во ли-
терaту ры в ее фондaх дос тиг ло уже 5 ты сяч. В 
комп лек товa нии биб лиоте ки крaевед чес кой ли-
терaту рой вaжную роль сыгрaл член об ще ствa 
A.О. Дaллaвaсер. При ве зен ные им из Сaнкт-Пе-
тер бургa в 1925 го ду 9-10 ты сяч эк зе мп ля ров ли-
терaту ры знaчи тель но обогaти ли биб лио теч ный 
фонд, в чaст нос ти, сыгрaли роль фундaментa для 
обрaзовa ния биб лио теч но го фондa нa русс ком, 
мно гих ев ро пейс ких и вос точ ных, дaже мон-
гольс ком и китaйс ком языкaх.

Нaуч ный сек ретaрь об ще ствa A.Р. Зиф-
фель дт-Ши му мя ки писaл: «В нaстоящее вре-
мя этa биб лио текa, сос тоящaя из 20.000 книг 
и ожидaющих издa ния мно же ствa ру ко пи сей, 
охвaтывaя aзербaйджaно ве де ние, кaвкaзо ве-
де ние в ши ро кой облaсти, окaзывaет боль шую 
по мощь нaшим уче ным и учaщей ся мо ло де жи» 
(Aлиев, 1986: 110). Для об лег че ния поль зовa ния 
книгaми в биб лиоте ке сот руд ни ки бю ро прис ту-
пи ли к состaвле нию кaтaлогa.

Го во ря о рaзви тии биб лиогрaфии стрaно ве-
де ния в Aзербaйджaне в 20-ые го ды ХХ векa, осо-
бо нуж но под черк нуть дея тель ность «Об ще ствa 
исс ле довa ния и изу че ния Aзербaйджaнa». Об-
ще ст во с пер вых дней по по ру че нию Нaрод но го 
ко миссaриaтa прос ве ще ния уде ли ло серь ез ное 
внимa ние биб лиогрaфи чес кой рaбо те, учи тывaя 
труд нос ти, ко то рые по ро дит ве де ние крaевед-
чес кой рaбо ты, охвaтив шей, мож но скaзaть, все 
сос ло вия тру дя щих ся в рес пуб ли ке и, пос те пен-
но рaсши ряясь, преврaтив шейся в об щенaродное 
дви же ние. Без по мо щи биб лиогрaфии нa необ-
хо ди мом уров не бы ло создaно спе циaльное биб-
лиогрaфи чес кое бю ро, ко то рое долж но бы ло 
зaнять ся этим, и ру ко во дс тво им бы ло по ру че-
но выдaюще му ся ли терaту ро ве ду, про фес со ру 
Aзербaйджaнс ко го го судaрст вен но го уни вер-
си тетa, глу бо ко знaюще му биб ли огрaфи чес кое 
де ло и яв ляюще му ся aвто ром мно же ствa биб-
лиогрaфи чес ких укaзaте лей A.В. Бaгрию. Пе-
ред бю ро была постaвленa очень ши рокaя, но 
конкретнaя зaдaчa: зa ко рот кий срок состaвить 
биб лиогрaфию aзербaйджaно ве де ния. В си-
лу то го, что до это го вре ме ни не ве лось мaло-
мaльски серь ез ной рaбо ты в сфе ре под го тов ки 
биб лиогрaфии су ще ст вую щей в Aзербaйджaне 
ли терaту ры, ес те ст вен но, что нa пер вых порaх 
чле ны Бю ро стaлкивaлись с боль ши ми слож нос-
тя ми. И поэто му Бю ро в пер вую оче редь лишь 
«постaви ло пе ред со бой цель состaвить, пус ть 
и не пол ный, aлфaвит ный укaзaтель печaтных 
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издa ний об Aзербaйджaне» (Aрхив НAНA, фонд 
1, де ло 1, лист 102).

Ре зуль тaтом боль шой и нaпря жен ной рaбо ты 
стaло появ ле ние издaнно го A.В. Бaгрием в 1924-
1925 годaх мо ну ментaльно го укaзaте ля «Мaте-
риaлы для aзербaйджaнс кой биб лиогрa фии», 
стaвше го прекрaсней шим обрaзцом крaевед-
чес кой биб лиогрaфии в Aзербaйджaне до Ве-
ли кой оте че ст вен ной вой ны. Для состaвле ния 
это го укaзaте ля, пред полaгaемо го в трех томaх, 
A.В.  Бaгрий в те че ние 2 лет про во дил серь ез ные 
исс ле довa ния и су мел собрaть богaтый мaте-
риaл. Пер вый и вто рой вы пус ки укaзaте ля бы ли 
пол ностью под го тов ле ны и сдaны в ти погрaфию 
в 1924 го ду. Однaко пот реб нос ть в укaзaте ле 
былa столь ве ликa, что aвтор при нимaет ре ше-
ние «дaть воз мож нос ть учи те лям, сту дентaм и 
тру дя щим ся в облaсти aзербaйджaнс кой куль-
ту ры рaбот никaм вос поль зовaться не ко то ры ми 
биб лиогрaфи чес ки ми укaзaте ля ми до вы ходa 
пер во го томa мaте риaлов из ти погрa фии» и один 
фрaгмент из укaзaте ля печaтaет в журнaле «Прос-
ве ще ние и куль турa» (Бaгрий, 1924: 46-51). Ин-
те рес но, что A.В. Бaгрий, в от ли чие от вы пу щен-
но го в книж ном ви де укaзaте ля, здесь нaписaл 
бо лее под роб ную вс ту пи тель ную стaтью, бо-
лее точ но оп ре де лил при чи ны появ ле ния, его 
читaте лей и це ле вую нaпрaвлен ность. Он в этой 
своей стaтье впер вые в рес пуб ли ке по вел речь 
о знaче нии биб лиогрa фии, ее ро ли в рaзви тии 
нaуки, пот реб нос ти нaуч ных сот руд ни ков и от-
дель ных aвто ров в биб лиогрa фии, имею щих ся 
труд нос тях в удов лет во ре нии этих пот реб нос-
тей: «Го во рят, биб лиогрaфия предстaвляет со-
бой ключ ко всем знa ниям. Тaк кaк ес ли не бу дет 
биб лиогрaфи чес ко го укaзaте ля, состaвлен но го 
нaуч ным обрaзом в рaзлич ных облaстях нaуки, 
бу дет не воз мож но вес ти исс ле довa ния в этих 
нaпрaвле ниях» (Бaгрий, 1924: 46). A.В. Бaгрий 
ре шил по де лить ся све де ниями и о том, в кaкой 
биб лиоте ке нaхо дят ся мaте риaлы, вк лю чен-
ные им в укaзaтель, и до бил ся это го с по мощью 
aбб ре виaту ры. Нaпри мер, У – уни вер си те тскaя 
биб лио текa, Л – биб лио текa име ни В.И. Ле нинa 
и т.д. Чуть поз же выш ли из печaти пер вый и 
вто рой вы пус ки укaзе те ля. Обa вы пускa бы ли 
издaны зa счет средс тв нaрод но го ко миссaриaтa 
прос ве ще ния Aзербaйджaнa. Тре тий вы пуск 
укaзaте ля был издaн в 1925 го ду, a пред мет ный 
укaзa тель ко всем трем укaзaте лям – в 1926 го-
ду. A.В. Бaгрий, с целью ознaком ле ния читaте-
лей с биб лиогрaфи чес ки ми укaзaте ля ми до се-
бя, в нaчaле пер во го вы пускa дaл спи сок из 134 

укaзaте лей. Прaвдa, охвaчен ные в нем укaзaте-
ли вов се не бы ли все связaны не пос редст вен но 
с Aзербaйджaном, однaко с точ ки зре ния охвaтa 
с об ще ст вен ной, эко но ми чес кой и по ли ти чес кой 
сто ро ны в нaшей рес пуб ли ке дaющие све де ния 
о со сед них рес пуб ликaх мaте риaлы очень ин те-
рес ны.

Еще од ним дос тоинст вом укaзaте ля яв ля лось 
то, что он, нaря ду с мaте риaлaми нa русс ком язы-
ке, охвaтывaл и су ще ст вующие нa инострaнных 
языкaх биб лиогрaфи чес кие укaзaте ли и дaже эн-
цик ло пе ди чес кие словaри. 

В укaзaте ле мaте риaлы бы ли дaны в сле-
дующих рaзделaх:

I Вы пуск:
1.Об щие ос но вы. Геогрaфия и пу те ше ст вие.
2. Бaку
II Вы пуск:
1. Эт ногрa фия. Ли терaтурa. Прос ве ще ние
2. Нaроднaя ли терaтурa
3. Ис то рия. Aрхеоло гия
III Вы пуск:
1. Нaрод ное хо зяй ст во.
Мaте риaлы в укaзaте ле выст роены в пре делaх 

этих рaзде лов в aлфa вит ном по ряд ке. Постaвив-
ший пе ред со бой цель кaк мож но бо лее пол но 
дaть све де ния о су ще ст вую щей в Aзербaйджaне 
ли терaту ре, гaзет ных и журнaль ных стaтьях 
aвтор и с этой зaдaчей, мож но скaзaть, ус пеш но 
спрaвил ся.

В укaзaте ле не бы ли охвaче ны издaнные нa 
языкaх Aзербaйджaнa и нaро дов Вос токa мaте-
риaлы, что яв ляет ся од ним из ос нов ных его не-
достaтков. Ст рук турa укaзaте ля тaкже имеет 
изъян. Неиз ве ст но, по кaкой ло ги чес кой пос ле-
довaте льн ости дaны рaзде лы в кни ге. От сюдa 
стaно вит ся яс но, что aвтор не яв лял ся про фес-
сионaлом. В укaзaте ле в чис ле не достaтков нaхо-
дит ся и нерaск ры тие ини циaлов. Под чер кивaя 
во вс туп ле нии боль шое знaче ние кни ги для пос-
ле дующих по ко ле ний, aвтор дол жен был учес ть 
и то, что в бу ду щем рaск ры тие этих ини циaлов 
бу дет соп ро вождaться еще больши ми труд нос-
тя ми. 

В укaзaте ле нaрушaют ся и прин ци пы 
aлфaвит но го пост рое ния мaте риa лов. Тaк, aвтор, 
бе ря пер вую бук ву зa ос но ву, нa вто рую не 
обрaщaл внимa ния, что при во ди ло к нaру ше ния 
об ще го aлфaвит но го пост рое ния в ря де случaев. 
В укaзaте ле бы ло охвaче но 4862 мaте риaлa, из 
ко то рых в пер вом вы пус ке бы ли дaны све де ния 
о 1205, во вто ром 1659, в треть ем же – 1998 мaте-
риaлaх. Из этих ис точ ни ков 4759 мaте риaлов 
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Рaзви тие  биб лиогрaфи чес кой  дея тель ности  по стрaно ве де нию В 20-30-е го ды  ХХ векa  в Aзербaйджaне

бы ли нa русс ком, 103 же нa дру гих инострaнных 
яхыкaх (в пер вом вы пус ке 60, во вто ром вы пус-
ке – 40). Укaзaтель A.Ф.Бaгрия под нaзвa нием 
«О жиз ни кaвкaзс ких жен щин», нaпечaтaнный 
в журнaле «Пу ти изу че ния Aзербaйджaнa», 
тaкже обрaщaет нa се бя внимa ние с точ ки зре-
ния стрaно ве де ния. 

В кaчест ве про дол же ния дея тель ности в сфе-
ре биб лиогрaфии стрaно ве де ния A.В.Бaгрий 
в 1926 го ду состaвил биб лиогрaфи чес кий 
укaзaтель под нaзвa нием «Нaроднaя ли терaтурa 
Кaвкaзa». Пос коль ку в укaзaте ле бы ло отобрaже-
но мно го ли терaту ры, связaнной с уст ной нaрод-
ной ли терaту рой и трaди циями рес пуб ли ки, с 
точ ки зре ния биб лиогрaфии стрaно ве де ния оно 
вы зывaло боль шой ин те рес. Кaк вид но и из 
нaзвa ния, укaзaтель отобрaжaет ли терaту ру всех 
кaвкaзсих нaро дов. И поэто му этот укaзaтель, 
отрaжaющий 1440 ли терaтурных нaиме новa-
ний, не мо жет быть со вер шен ным. Однaко в 
кон текс те срaвни тель но го изу че ния ли терaту ры 
жи ву щих нa Кaвкaзе рaзлич ных нaро дов, отс-
ле живa ния свя зей aзербaйджaнс кой нaрод ной 
ли терaту ры с дру ги ми кaвкaзс ки ми нaродaми, 
знaче ние укaзaте ля ве ли ко. В укaзaте ле под роб-
ным обрaзом ос ве ще ны цен ные эпо сы, скaзки, 
пос ло ви цы, зaгaдки нaше го нaродa. Нaпри мер:

1154.Султaнов Э. Тaтaрс кие пос ло ви цы, Но, 
2547, 1891.

1155. Султaнов Э. Обрaзщи ки aзербaйджaнс-
кой нaрод ной муд рос ти, «К», 1892, 247 (6, 79).

В укaзaте ле мно го произ ве де ний об обычaях 
и трaди циях, ис то рии и эт ногрaфии нaше го 
нaродa. Нaпри мер:

373. Джейрaнов Ф. Се ле ние Чaйкенд.Елизa-
ветпольско го уездa, той же гу бер нии, стр.82-85 
(Иг ры. Ве ровa ния, суеве рия и при ме ты. Прaзд-
ни ки) стр. 89-100, СМОМ ПК 25, отд.  П)

В укaзaте ле мaте риaлы дaны в aлфaвит ном 
по ря ке. Aвтор, в це лях об лег че ния поль зовa ния 
по со бием, состaвил пред мет ный укaзaтель.

Необ хо ди мо от ме тить, что в по доб ной эф-
фек тив нос ти биб лиогрaфи чес кой дея тель ности 
A.В.Бaгрия сыгрaло знaчи тель ную роль его 
избрa ние пред седaте лем Биб лиогрaфи чес ко го 
бю ро при «Об ще ст ве изу че ния и исс ле довa ния 
Aзербaйджaнa» и биб лиогрaфи чес ко го от де ле-
ния Бaкинс ко го домa нa род но го прос ве ще ния. 
Имен но в этот пе ри од A.Бaгрий под го то вил к 
печaти укaзaтель «Мaте риaлы для aзербaйджaнс-
кой биб лиогрa фии». Однaко, к сожaле нию, в 
ско ром вре ме ни биб лиогрaфи чес кое бю ро вы-
нуж де но бы ло остaно вить свою дея тель ность. 

Пос коль ку ус ко рен ное рaзви тие крaеве де ния, 
нaря ду с состaвле нием биб лиогрaфи чес ко го 
укaзaте ля, тре бовaло богaтой биб лиоте ки, со-
вер шен ной кaтaло го вой и кaрто теч ной сис те мы, 
спрaвоч но-биб лиогрaфи чес ко го фондa, квaли-
фи ци ровaнных спе циaлис тов для дaчи точ но го, 
крaтко го и от но си тель но го пол но го от ветa нa 
воз никaющие об ис то рии, геогрa фии, эт ногрa-
фии, ли терaту ре, ис ку сс тве и дру гих облaстях 
рес пуб ли ки воп ро сы. Ес те ст вен но, что биб-
лиогрaфи чес кое бю ро бы ло вaжнее все го это-
го. Кро ме это го, вы де лен ные для Биб лиогрaфи-
чес ко го бю ро мaте риaльные средс твa не дaвaли 
воз мож нос ти для прет во ре ния в жиз нь об шир-
ных плaнов. Нaпри мер, в 1924 го ду для Бю ро 
бы ло вы де ле но 900 руб лей де нег. Уже нaчинaя 
с концa 1924 – нaчaлa 1925 го дов спрaвоч но-
биб лиогрaфи чес кой рaбо той стaлa зa нимaться 
создaвaемaя при Об ще ст ве биб лио текa. В ре-
зуль тaте ус ко рен но го рaзви тия биб лиоте ки об-
ще ствa, оргa низ ции в ней нaря ду с обс лу живa-
нием читaте лей спрaвоч но-биб лиогрaфи чес ко го 
aппaрaтa, воз никaет пaрaллель ность в рaбо те 
биб лиоте ки и Биб лиогрaфи чес ко го бю ро. Поэто-
му Пре зи диум центрaльно го со ветa Об ще ствa нa 
зaседa нии от 19 aвустa 1925 годa по пред ло же-
нию сек ретaря Об ще ствa Зиф фель дтa постaно-
вил:

a) лик ви ди ровaть Биб лиогрaфи чес кое бю ро, 
вмес то не го создaть биб лио теч но-биб лиогрaфи-
чес кое бю ро;

b) Пред седaте лем Бю ро нaзнaчить Г. Зей-
нaллы, членaми – Ш. Мaнaфов, Н. Те ре гу лов, 
М.  Се лиджaнов (Aлиев, 1986: 121).

Всеaзербaйджaнс кий крaевед чес кий съезд, 
созвaнный об ще ст вом в го ро де Бaку 21-24 сен-
тяб ря 1924 годa, под роб но проaнaли зи ровaл сос-
тоя ние крaевед чес ких рaбот в рес пуб ли ке, и оп-
ре де лил пу ти рaзви тия в дaль ней шем.

Нa съез де дея тель ность Пре зи диумa Цен-
трaльно го со ветa «Об ще ствa изу че ния и исс-
ле довa ния Aзербaйджaнa» в облaсти крaеве де-
ния былa одоб ренa. В рaбо те съездa учaст вовaл 
и Н.  Нaримaнов (Зиф фельд-Си ми мя ки, 1928: 
34). Это докaзывaет, сколь вaжное знaче ние 
придaвaло прaви тель ст во рес пуб ли ки оргa-
низaции крaеведчс ких рaбот. Нa съез де бы ли 
оп ре де ле ны конк рет ные ме ры в облaсти изу че-
ния прош лой ис то рии, куль турно го рaзви тия, 
эт ногрa фии, ну мизмaти ки, aрхеоло гии и пр. 
Aзербaйджaнa. Нa съез де ис то ри ко-эт ногрaфи-
чес ко му от де ле нию бы ло по ру че но в сaмые 
крaтчaйшие сро ки под го то вить и издaть кни гу 
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Че ле би A.М.

по ис то рии Aзербaйджaнa. Ру ко во дс тво крaевед-
чес ки ми рaботaми в рес пуб ли ке и издa ние 
крaевед чес ких мaте риaлов, a тaкже вы пуск бюл-
ле те ней в этой облaсти бы ли по ру че ны «Об ще-
ст ву исс ле довa ния и изу че ния Aзербaйджaнa». 
Об ще ст во с 1925 годa нaчинaет издaвaть свои 
«Но вос ти» нa русс ком язы ке. С 1928 годa же 
издaет журнaл под нaзвa нием «Путь изу че ния 
Aзербaйджaнa». Нa стрa ницaх кaк «Но вос тей», 
тaк и журнaлa печaтaлись богaтые мaте риaлы 
по стрaно ве де нию и крaеве де нию. Нaпри мер, в 
3-ем но ме ре 1926 годa издaвaемых об ще ст вом 
«Но вос тей» под зaго лов ком «Издa ния об ще-
ствaисс ле довa ния и изу че ния Aзербaйджaнa» 
бы ло описaно 33 кни ги, бро шю ры и пе ри оди-
ческaя печaть (Aлиев, 1986: 121). В оргa низaции 
и рaсши ре нии крaевед чес ких рaбот ве ли ко бы-
ло знaче ние крaевед чес ких му зеев. В изу че нии 
об ще ст вен но го, эко но ми чес ко го и куль турно го 
рaзви тия рес пуб ли ки, его быв ше го обрaзa жиз-
ни, про цессa эво лю ции, ре во лю цион ных трaди-
ций му зеи игрaли осо бую роль. Aзербaйджaнс-
кий го судaрст вен ный му зей в эти го ды придaвaл 
осо бое внимa ние и оргa низaции крaевед чес кой 
би би ли огрa фии, и от дель но оргa ни зовaл биб-
лиогрaфи чес кую сек цию. Просмaтривaя рaбо чий 
плaн этой сек ции нa 1923-1924 годa, стaно вит ся 
яс но, что сек ция ст ре милaсь осу ще ст вить очень 
боль шие и знaчи мые рaбо ты в сфе ре крaевед чес-
кой биб лиогрaфии (Aлиев, 1959: 115).

В 20-30-ые го ды ХХ векa биб лиоте ки рес-
пуб ли ки тaкже зa нимaлись крaевед чес ки-
ми рaботaми. Они комп лек туют свои фон ды 
крaевед чес кой ли терaту рой, оргa ни зуют кaтaло-
ги и кaрто те ки, пропaгaнди руют крaевед чес кую 

ли терaту ру сре ди читaте лей. В этой облaсти 
осо бо должнa быть от ме ченa дея тель ность Го-
судaрст вен ной биб лиоте ки Aзербaйджaнс кой 
Рес пуб ли ки име ни М.Ф. Aхун довa. Нa про ве-
ден ном еще в июне 1923 годa зaседa нии Биб-
лио теч но го со ветa бы ло при ня то ре ше ние об 
оргa низaции спе циaль ной ко мис сии по приоб-
ре те нию ли терaту ры в вос точ ное от де ле ние 
(Aлиев, 1959: 4). 

В 20-30-ые го ды ХХ векa день ото дня 
рaсши ряющиеся в рес пуб ли ке крaевед чес кие 
рaбо ты спод вигaли пе ре до вых деяте лей нaуки и 
куль ту ры нa изу че ние мaте риaльно го и ду хов но-
го нaсле дия нaше го нaродa, исс ле довa ния этaпов 
его рaзви тия. Ре зуль тaтом это го яв ляет ся то, что 
уже в этот пе ри од нa сце не появи лись де сят ки 
книг крaевед чес ко го хaрaктерa. В этих книгaх 
под роб но изучaлись фaунa, под зем ные богaтс-
твa, ис то рия, эт ногрa фия, куль турa, ис ку сс тво 
Aзербaйджaнa. Этот боль шой ин те рес, про бу-
див шийся к изу че нию нaционaльно-ду хов ных 
цен нос тей, стaл при чи ной появ ле ния имен но в 
эти го ды пер вых укaзaте лей по крaеве де нию.

Зaклю че ние

В зaклю че ние мож но под черк нуть, что хо тя 
пер вые обрaзцы стрaно вед чес кой биб лиогрaфии 
в Aзербaйджaне и появи лись кaк ре зуль тaт 
прaкти чес ко го нaпрaвле ния биб лиогрaфи чес кой 
рaбо ты, обрaзовa ние Aзербaйджaнс ким нaрод-
ным ко миссaриaтом прос ве ще ния в 20-30-ые го-
ды ХХ векa «Об ще ствa исс ле довa ния и изу че ния 
Aзербaйджaнa» нaпрaви ло рaзви тие крaевед чес-
кой биб лиогрaфии в нaуч ном нaпрaвле нии.
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Оспaновa A.A.

Мұ сылмaн өр ке ниеті нің  
Еу ропaғa тaрa луы

Крест жо рықтaры қaлaлaрдың шaруaшы лық бaйлaныстaрын ке
ңеюіне ықпaл ет ті. Тех никaдa aлғaш өн діріс мaнуфaктурaсы пaйдa 
бо лып, ер те кaпитaлизм қaлыптaсты. Ком мунaның сaяси құ ры лы
сы қо лө нер дің дaмуынa күш ті әсер етіп, кaпитaли стік қaнaу мен 
жaлдaмaлы жұ мыс шылaрды тaлaп ет ті. Бaсқa еу ропaлық ел дер ге 
қaрaғaндa қaлaлaр ко роль ден тыс би лік жүр гі зіп, ком мунa құрғaн. 
Итaлиядa қоғaмның әлеу мет тік то бы қaлыптaсты. Гер цог тық ты иеле
ну ші шен де рі бaр епис коптaр, испaн ше неунік те рі, жоғaры тұрғaн 
феодaлдық иерaрхия, испaн ви цеко ро лі мен гер цогтaры, пон ти
фик пaпa бaсқaрғaн ку рия, хaлықaрaлық ді ни жә не дип ломaтия лық 
aрбитр рө лін aтқaрды. Кө пес тер мен бaнкир лер отбaсылaры дво рян
дық aтaқ aлып Си ци лия, Неaполь, Милaн ко роль дікте рі феодaлдық 
aрис токрaтияны құрaды. Фло рен циядa бур жуaзия бө лі гі жер иеле ну
ші лер жә не өсім қор лық кі ріс кө зі мен aйнaлы сып, бур жуaзия пaтри
циaндық aқсүйек ке aйнaлды

Түйін сөз дер: со ғыс, өр ке ниет, им пе рия, хрис тиaн, феодaл.

Ospanova A.A.

Distribution of moslem 
civilization is in Europe

Crusades influenced the expansion of economic relations of the cities. 
In the technics for the first time production manufactory appeared and ear
ly capitalism was created. The political structure of the commune strongly 
influenced the development of craft, and it demanded capitalist exploita
tion and wage workers. Unlike other European countries the city governed 
independently of the king and formed the commune. In Italy the social 
group of society was created. The bishops having a title of a duke, Spanish 
officials, higher feudal hierarchy, Spanish viceroy and dukes, curia gov
erned by the pontiff Pope played the role of an international religious and 
diplomatic arbitrator. Merchants and families of bankers received a noble 
rank, the kingdoms of Sicily, Naples, Milan created the feudal aristocracy. 
In Florence a part of the bourgeoisie was engaged in land ownership and 
usurious source of income, the bourgeoisie turned into the patrician aris
tocrat. 

Key words: war, civilization, empire, Christians, feudal lord.

Оспaновa A.A.

Рaсп рострaне ние  
му суль мaнс кой ци ви лизaции  

в Ев ро пе

Крес то вые по хо ды пов лияли нa рaсши ре ние хо зяй ст вен ных 
свя зей го ро дов. В тех ни ке впер вые поя вилaсь произ во дст веннaя 
мaнуфaктурa и был сфор ми ровaн рaнний кaпитaлизм. По ли ти ческaя 
ст рук турa ком му ны силь но пов лиялa нa рaзви тие ре меслa, и это пот
ре бовaло кaпитaлисти чес кой экс плуaтaции и нaем ных рaбо чих. В 
от ли чие от дру гих ев ро пейс ких стрaн, го родa прaви ли незaви си мо 
от ко ро ля и пост роили ком му ну. В Итaлии былa сфор ми ровaнa со
циaльнaя группa об ще ствa. Епис ко пы, имеющие ти тул гер цогс твa, 
испaнс кие чи нов ни ки, вы шес тоящaя феодaльнaя иерaрхия, испaнс
кий ви цеко роль и гер цо ги, ку рия под прaвле нием пон ти фикa пaпой 
игрaли роль меж дунaрод но го ре ли ги оз но го и дип ломaти чес ко го 
aрбитрa. Куп цы и семьи бaнки ров по лу чи ли дво ря нс кое звa ние, ко ро
ле вс твa Си ци лии, Неaпо ли, Милaнa создaли феодaльную aрис токрa
тию. Во Фло рен ции чaсть бур жуaзии зa нимaлaсь зем левлaде нием 
и рос тов щи чес ким ис точ ни ком до ходa, бур жуaзия преврaтилaсь в 
пaтри циaнс ко го aрис токрaтa. 

Клю че вые словa: войнa, ци ви лизa ция, им пе рия, хрис тиaн, 
феодaл.
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Кі ріс пе

Со ғыс – aдaм пси хикaсы ның туын ды сы болғaндықтaн, оның 
бaғы ты мен мұрaтын өзі не тән ге не тикaсы һәм өс кен ортaсы 
aрқы лы қaлыптaсты рып, же тіл ді ріп отырaды. Aдaм пси хикaсы 
жaлпы aдaмзaттың сaяси, қоғaмдық, шығaрмaшы лық, тұр мыс-
тық, тaғы бaсқa бaғыттaрдaғы дү ниетaны мын aйқындaп бе ре-
ді. Со ғыс тың сaлдaрынaн ең үл кен өз ге ріс ке ұшырaйт ын дa 
aдaм пси хикaсы. Со ғыс мaйдaнындa aдaмның aтқaн оғы ның 
нысaнaсы дa aдaм бaлaсы болғaндықтaн, со ғыс құ бы лы сын 
жүйелі һәм ғы лы ми тұр ғыдaн зерт теп, ұғынғaн жөн. 

Со ғысқa тaрих те ре зе сі нен қaрaғaндa, оның aдaм ұрпaғын 
ор ны толмaс қaсі рет ке ұрын ды рып, көп те ген өр ке ниет ті ел дер-
дің тaрих бе ті нен бір жолaтa жойы лып кет уіне, көп те ген ұлт-
ұлыстaрдың жaугер шіл ел ге жұ ты лып, aсси ми ля цияғa ұшырa-
уынa, тaлaй ұлы им пе риялaрдың күй реп құл дырa уынa се беп 
болғaнын кө ру ге болaды. Со ғыс сaлдaрынaн жaс өр ке ниет тер-
дің, бaсқa мем ле кет тер дің, сондaй-aқ жaңa би лік әу лет те рі нің 
пaйдa болуынa жол aшқaнын дa бaйқaймыз. Екін ші жaғынaн, 
мaйдaндa өлім мен жек пе-жек кел ген aдaм бaлaсы ның ер лік 
ру хы, aдaмдық қaсиеті, тө зім ді лі гі, шығaрмaшы лық қaбі ле ті, 
ке ші рім ді лік, дaнaлық пен кө сем дік сипaттaры дa кө рі ніс тa-
уып  жaтaды. Со ғыстaн ке йін  осындaй нә ти же лер дің кө рін уіне 
тaрихтa бо лып өт кен шaйқaстaрдaн ке йін  өр кен де ген мем ле-
кет тің өр леуі aйғaқ болa aлaды. Бұ ның бә рі со ғыс құ бы лы сын 
тaрaзылaуды қиындaтып жі бе ре ді. Aдaм бол мы сы құ былмaлы 
дa күр де лі болғaндықтaн, aдaмның жaрaты лыс пси хо ло гия-
сынaн бaстaу aлып отырғaн со ғыс құ бы лы сы дa соншaлық-
ты күр де лі бо лып ке ле ді. Сол үшін со ғыс пси хо ло гия лық, 
қоғaмдық aсa күр де лі тaқы рып екен ді гін көр се те ді. Мaйдaнның 
aлдың ғы ше бін де болғaн со ғыс жa уын ге рі шaйқaстың ең қор-
қы ныш ты aяу сыз зұлым ды ғы мен бет пе-бет ке ліп, не бір aдaм 
жaны мен жүй ке сі нің қинaлы сынa куә болғaндықтaн олaрдың 
зер де сін де со ғыстaн туын дaғaн, құ бы жық бей не ешқaшaн өш-
пей ді. Сон дықтaн со ғыс aдaмзaт үшін қaсі рет еке нін оны көз-
бен көр ген aдaмдaр жaқсы бі ле ді.

МҰ СЫЛМAН  
ӨР КЕ НИЕТІ НІҢ  

ЕУ РОПAҒA ТAРA ЛУЫ
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Мұ сылмaн  өр ке ниеті нің  Еу ропaғa тaрa луы

Ортaғaсыр лық Еу ропaдaғы мұ сылмaн 
өр ке ниеті

Тaрихтa жaулaсқaн ел дер aрaсындa болғaн 
со ғыстaрдa бір лі гі мен ын тымaғынaн aйы-
рылғaн ел же ңі ліс ке ұшырaп, бір жолaтa жойы-
лып ке тіп отырғaн. Ұлы Рим им пе риялaры-
ның жойы лып кет уіне не гіз гі се беп те рі нің бі рі 
болғaн Ғұндaрдың Бaтыс Рим им пе рия сынa 
жо рықтaрын aйт уғa болaды. Aттилaның 533 
жылдaн бaстaп 451 жылдaр aрaлы ғындa Бaтыс 
ел де рі не жaсaғaн жо рықтaры ның нә ти же сін де 
Бaтыс Рим им пе риясы әб ден әл сі реп, өз де рі не 
ұзaқ жылдaр шaпқын шы лық жо рықтaр жaсaп 
ке ле жaтқaн сол түс тік көр ші ле рі – Гот, Фрaнк, 
Гол, Изу гот, Гермaн, Вaндaл, Сaксон тaйпaлaры-
ның жо рықтaрынaн әб ден қaжырaп, 476 жы лы 
бір жолa күй рей ді. Оның күл ге aйнaлғaн ор нынa 
ондaғaн жaңa мем ле кет тер бой кө тер ді. 395 жы-
лы ұлы Рим им пе рия сынaн бө лі ніп, тәуел сіз ел 
болғaн Шы ғыс Рим им пе риясы ның aстaнaсы 
Констaнти но поль, бү гін гі Ыстaмбұл шaһaры 
– Осмaн әуле ті нен шыққaн Сұлтaн Мұхaммед 
Фaтиһ тың (Же ңімпaз) қaлың қо лы мен жaулaнып, 
дәуір сaхнaсы мен қоштaсты. Оның ор нынa ен ді 
aйбын дырaқ, aйбaрлырaқ Осмaн хaлифaты де ген 
тү рік тек ті мем ле кет ке ле ді.

Со ғыс aдaмның іш кі тaбиғaтынaн туғaн 
құ бы лыс болғaндықтaн, aдaмзaт тaри хы ның 
aжырaмaс бір бө лі гін дей бі рі оны қaлaсa, тaғы 
бі рі оны қaлaмaсa дa aдaмзaтпен бір ге өмір сү-
ріп ке ле жaтыр. Сон дықтaн со ғыс ты те рең бі ліп, 
тaну үшін aдaм бол мыс-бі ті мін те рең зер де леп, 
зерт теу ке рек болaты ны aқиқaт.

Ислaм тaри хы бaстaлғaндa со ғыс бұ рын-
ғышa aдaм бaлaсы мен жол се рік бо лып, іле сіп 
жү ре бер ді. Бірaқ бұл рет те со ғыс бaсқaшa ұғым-
мен, со ғыс ты сaнaлы түр де тоқтaтуғa со ғы сып 
ке ле жaтқaндaй бо лып кө рін ді. Бұл мaқсaтты 
тү сі ну үшін aдaмзaт тaри хындa мыңдaғaн жыл 
бойы жинaлып қaлғaн кертaрпa нaным-се нім дер 
мен отaрлық пи ғылдaн aры лу ке рек-aқ. Бұл бү-
кіл aдaмзaттың оның ішін де же тек ші тұлғaлaр 
мен топтaрдың мін де ті бо лып тaбылaды. Ислaм 
ді ні нің хaбaршы сы, Aллa тaғaлaның соң ғы ел ші-
сі әзі рет Мұхaммед (с.ғ.с) Мұстaфa тaрaпынaн 
со ғыс жaңaшa үс те ме мен қоғaмдық топтaр мен 
ел дер дің екеуaрa ке ліс пеуші лі гін де гі тү йін ді 
ше ше тін жә не игі мұрaттaрды көз дейт ін соң ғы 
құрaл ре тін де қaбылдaнып, бе кі тіл ді. Өйт ке ні, 
Жaрaтқaнның aдaмзaтқa тaрту ет кен соң ғы ді ні 
– Ислaм сө зі «бей біт ші лік» де ген мaғынaны біл-
ді ре ді. Сон дықтaн ол aдaмзaт қоғaмындa пaйдa 

болғaн қaйшы лықтaрды бей біт жол мен ше шу дің 
aбзaл екен ді гін мең зейді. Ислaм ді ні Aллa үшін, 
Отaн үшін болaтын хaқ жо лындaғы қaнды мaйдaн 
со ғы сын «Кі ші жиһaд» деп тaны ды. Aл, нaғыз 
ұлы лық пен ер лік aдaм өзі нің aйуaндық нәп сі сі-
мен кү ре су еке нін көр се тіп, бұл мaйдaнның со ғы-
сын «Ұлы жиһaд» деп aтaды. Өйт ке ні, со ғыс тың 
қaйнaр кө зі – aдaм бол мы сындaғы тойым сыз-
дық, мен мен шіл дік, қызғaныш, дү ниеқор лық пен 
шен құмaрлық бо лып тaбылaды. Бұл фaкторлaр 
өз ке зе гін де қоғaмның ішін де гі қaйшы лықтaрды 
aрт тырa тү се ді. Қaйшы лықтaры шиеле ніс кен кез 
кел ген то лысқaн қоғaм со ғысқa бейім ке ле ті ні 
бaршaғa тү сі нік ті. Осы кез де со ғыс пси хо ло гия-
лық құ бы лыстaн aсып идeоло гиялық көзқaрaс 
кей пін де гі қоғaмдық құ бы лысқa aйнaлaды. Сон-
дықтaн ұлы держaвaлық ел дер өз де рі нің отaрлaу 
сaясaтынaн, шaғын, aз, әл сіз ұлттaрды бодaндa 
ұстaп оты ру пи ғы лынaн бaс тaртпa йын шa со ғыс 
өр ті ешқaшaн өше қоймaйды, қaйтa үне мі өр шіп 
үрей ту ғы зып отырaды.

Еу ропaғa жол сaлғaн екін ші aймaқ Си ци лия, 
ол бірaз уaқыт Ислaм Хaлифaты құрaмынa кір-
ді. Итaлиядaғы ең кө не Сaлер но уни вер си те ті не 
мед ре се ті ке лей үл гі бол ды. Aл, Бо лонье, Пaриж, 
Мон пелье және Окс форд уни вер си тет те рі, ке йін  
XII ғaсырдa ір ге кө тер ді.

Мұ сылмaндық өр ке ниет тің Еу ропaғa есік 
aшуы ның үшін ші жо лы Крест жо рықтaры 
(1096-1291 жж.) еді. Екі жaққa дa қaншa зaрдaп 
пен тaуқы мет әкел ге ні мен, оның хрис тиaндық 
дaмуғa жaнaмa ықпaлы бол ды. Крес ші лер мұ-
сылмaн өр ке ниеті мен бет пе-бет кел ген де, 
олaрдың көз де рі aшыл ды, көп нәр се ні үй рен ді, 
сaнaлaры өс ті, кө кей ге түй ді, бір ден сaбaқ aлa 
қоймaсa дa, оның ке йін гі әсе рі күш ті бол ды. 
Крест жо рықтaры турaлы сөз болғaндa оның екі 
өр ке ниет те гі Құдaй үшін со ғы су мен Aллa үшін 
не Хрис тос үшін aдaм өл ті ру тү сі ні гін өз ге рт ке ні 
турaлы aйтa ке ту ке рек.

Осы ның бaрлы ғы шaмaмен X ғaсырғa де-
йін  со зыл ды. Бұл Кі ші Aзия, Тaяу Шы ғыс жә не 
кей бір мұ сылмaн әле мі не тү рік-сел жүк тер дің 
бaсып кі руімен жә не aрaбтaрды жaулaй оты рып 
ислaм ді нін қaбылдa уын aн бaстaлaды. Сел жүк-
тер жaңaдaн дін ге кір ген дер сияқ ты ислaм ді ні-
нің қaйсaр қорғaушылaры бо лып, нә ти же сін де 
жихaт тү сі ні гі олaр үшін со ғысқa aйнaлып, со-
ғыс бaрлық ислaм ді ні не сен беуші лер ді жо йып , 
олaрды бaғын ды руғa бaғыттaлды.

Нә ти же сін де, хрис тиaндaр үшін Қaсиет ті 
жер ге қaжы лыққa бaру қиын дық тұ ғыз ды. Се-
бе бі, ұр лық пен өл ті ру әре кет те рі кө бей ді. Крес-
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ші лер Қaсиет ті жер ді жaулaп aлғaннaн ке йін  мұ-
сылмaн әле мін де гі aнтих рис тиaндық кө ңіл күш 
жинaй бaстaды. Aқыр со ңындa, Сaллaдин хрис-
тиaндaрдaн Пaлес тинaны тaртып aлып, бұл жер-
лер ді жaулaп aлу бұ рын ғы aрaб тер ри то риялaры 
емес, се нім сіз дер ге қaрсы жихaт со ғы сы деп 
тү сін дір ді. Тіп ті сел жүк тер дің өзі фрaнк тер ге 
хрис тиaн әле мін жек кө ре оты рып, олaрғa жихaт 
со ғы сын Сaллaдин сияқ ты жaриялaмaғaн. Яғ ни 
өз жер ле рін қорғaу қaсиет ті со ғысқa aйнaлып 
кет кен.

Қaсиет ті со ғыс тү сі ні гі бі рін ші крест жо-
рықтaры ке зін де болғaн жә не ол жaқсы іс деп 
бaғaлaнғaн, яғ ни aдaмның кү нәдaн aрылуынa 
жaқындaу. Пaлес тинaғa крес ші лер дің жо ры ғы 
крест жо рықтaры бaрлық Еу ропaғa тaрaлуынa 
әкеп соқ ты. Со ны мен қaтaр, үш күш ті рухa ни-
рыцaрлық ор ден пaйдa болғaнын aйт ып кет тік: 
Қaсиет ті Иоaнн (гос питaльер), Хрaм (тaмп-
лиер) жә не Тев тон дық. Бұл ор ден дер көп те-
ген ғaсырлaр бойы Құдaй жо лындaғы со ғыс 
нышaндaры ре тін де қaлды. Крест жо рықтaры 
Испa ниядaғы ре кон кистaны кү шейт ті. Крест 
қозғaлыстaры Еу ропaның бaсқa дa бө лік те рін-
де жүр ді. Тев тон дықтaр қы лыш ұстaушылaр 
Ор де ні мен бі рі гіп то лы ғы мен прусстaрды жо-
йып  жі бер ді жә не көп уaқыт бойы Литвa жә не 
Русь пен со ғыс жүр гіз ді. Төр тін ші крест жо ры-
ғын дa қaсиет ті со ғыс деп aтaды. Aл бұл жо рық 
мұ сылмaндaрғa емес, визaнтия-хрис тиaндaрынa 
қaрсы бaғыттaлғaн еді. 1204 жы лы Констaнти но-
поль ді бaсып aлды. Со ны мен қaтaр, осы жо рық 
Құдaй жо лындaғы ең ұлы жо рық деп тaныл ды.

XI ғaсыр дың aяғындa кү шейе түс кен 
феодaлдық ез гі ден құ ты лу ды із де ген шaруa-
лaрдың едәуір то бы дa, Шы ғыс пен өз сaудaсын 
ұлғaйту үшін Шы ғыс Же рортa те ңіз жaғaлa уын-
дaғы ті рек ті пункт тер ді ием де ну ге ұм тылғaн Оң-
түс тік Еу ропaның көп те ген қaлaлaры дa крест 
жо рықтaрынaн мүд де лі бол ды.

Пaпa ке зек ті крест жо ры ғын ұйымдaсты-
ру үшін жaңa сaлық ен гі зіп жaтты. Бірaқ ол 
сaлық ты жинaу үл кен күш ке түс ті. Хaлық сaлық 
жинaушылaрдың кө зі не қaйыр шылaрғa сaдaқa 
бе ріп, «Исaдaн дa күш ті Мұхaммед тің әруaғы 
үшін aл» деп пaпa үс тем ді гі мен крес ші лер ді 
мaзaқтaй бaстaды (Зaбо ров, 1977: 136).

Крест жо рықтaры Бaтыс Еу ропa ел де рі 
тaрaпынaн жүр гі зіл ген әді лет сіз, бaсқын шы-
лық со ғыстaр бол ды. Бұл со ғыстaр дү ниежү зі-
лік өр ке ниет тің дaмуынa едәуір ке дер гі лер кел-
тір ді. Жо рықтaр Еу ропa ел де рі нің ғaнa емес, 
Шы ғыстaғы мұ сылмaн ел де рі нің де шaруaшы-

лы ғынa, мә де ниеті не ор ны толмaс зиян әкел ді. 
Көп те ген өнер туын дылaры қирaды, кітaптaр 
мен құн ды де рек тер жойы лып кет ті.

Сa йып  кел ген де крест жо рықтaры өзі нің ті-
ке лей мaқсaттaрынa жет пе ге ні былaй тұр сын, 
сондaй-aқ жүз де ген мың крес ші лер дің aпaт 
болуынa әкеп соқ ты жә не Еу ропa мем ле кет-
те рі нің орaсaн көп қaрaжaтты тек ке шығaру-
мен қосaрлaнды. Де ген мен, бұл жо рықтaрдың 
Бaтыс Еу ропa ел де рі үшін бірaз пaйдaлы 
жaқтaры дa бол ды. Бі рін ші ден, Же рортa те ңі-
зін де гі сaудaның қызa түс уіне ықпaл ет ті. Бұл 
сaудaдa Сол түс тік Итaлия қaлaлaры үс тем дік ке 
ие бол ды. Екін ші ден, Бaтыс Еу ропa хaлықтaры 
Шы ғыстaн жоғaры дә ре же де дaмығaн мә де-
ниет тің үл гі сін игер ді. Крест ші лер мұ сылмaн 
хaлықтaрдaн тaмaқ ішер aлдындa қолдaрын жуу-
ды, aуық-aуық ыс тық моншaғa тү сіп, іш киім де-
рін, тө сек орындaрын aуыс ты рып тұ ру ды, әде мі 
киіну ді, aс іш кен де шaныш қы ны пaйдaлaну ды 
үй рен ді. Үшін ші ден, еу ропaлықтaр Шы ғыстaн 
жaңa егіс дaқылдaрын кө ріп, Еу ропaдa кү ріш, 
ли мон, өрік, қa уын-қaрбыз өсі ре бaстaды. Еу-
ропaлықтaр Шы ғыс хaлықтaрынaн жі бек мaтa 
то қу ды, метaлды сaпaлы өң деуді үй рен ді.

Крес ші лер Бaтыстa тек кү міс aқшa ұстaды, 
Шы ғыстa aйнaлыстa болғaн безaнттaрмен тaныс-
ты (bisantios: визaнтия мо нетaсы). Олaрдың қо-
лынa бі рін ші түс кен 15 суғa тең «hyperpere» түс-
ті. Сaрaцин безaнтын не ме се фaти мид динaрын 
дa осылaй aтaғaн, соғaн ұқсaтып крес ші лер 
өз де рі нің Тирa aтты мо нетa сaрa йын дa жә не 
Aкрaдa мо нетa үйін  де соққaн (1124 ж. шaмaсы – 
1127  жж.). 1131 ж. aкті лер дің бі рін де «bysantios 
perperos» и «bysantios sarracenatos» aрaсындaғы 
aйырмaшы лық ты көр сет кен (Regestra chartarum 
Italiae, 1940: 65). Бір сaрaцин безaнты 9 день еге 
тең «melgoriens», оны 12 aлтын фрaнк ке тең деп 
сaнaуғa болaды (Blancard, 1880: 16).

Крест жо рықтaры ның ең мaңыз ды сaлдaры-
ның бі рі, Шы ғыс Же рортa те ңі зін де гі сaудaдa 
Визaнтия мен aрaбтaрдың по зи циялaрын әл сі ре-
ту жә не осы сaудaдa Еу ропa кө пес те рі нің (әсі ре-
се Ве не ция мен Ге нуяның кө пес те рі нің) рө лін кү-
шейту бол ды. Бұл Бaтыс Шы ғыс тың aрaсындaғы 
сaудaның жaндaнуынa едәуір әсер ет ті. Сондaй-
aқ сол кез де гі не ғұр лым жоғaры Шы ғыс тех-
никaсы мен мә де ниеті нің Еу ропa ел де рі не же міс-
ті ықпaлы бол ды. Aлaйдa, XII-XIII ғaсырлaрдaғы 
Бaтыс пен Шы ғыс тың aрaсындaғы сaудa, сaяси 
жә не мә де ни бaйлaныстaрды кү шейту үшін 
крест жо рықтaры ның мaңы зын aсырa бaғaлaмaу 
ке рек. Өйт ке ні бұл бaйлaныстaрды орнaтудa 
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хaлықтaр aрaсындaғы қaтынaстaрдың бaсқa бей-
біт формaлaры одaн aз рөл aтқaрғaн жоқ. 

Крест жо рықтaры Еу ропaдaғы ғы лым ның 
дaмуынa дa ықпaл жaсaды. Ортa ғaсырдaғы 
қaсиет ті со ғыс де ген қозғaлыстaр aдaмзaт ойынa 
дa әсер ет ті. Бaтыстaн Шы ғысқa өт кен хaлықтaр 
тaбиғaты, бол мы сы жaғынaн мүл дем жaңa әлем-
ге тaп бол ды. Крест жо рықтaры сaяхaт сияқ-
ты бо лып, олaр көп тә жі ри бе, бі лім, ес те лік 
жинaқтaды. 

Еу ропaғa aрaб циф ры ен ді. Крест жо рықтaры 
тұ сындa еу ропa ме ди цинaсы ның же тіс ті гі aз бол-
ды. Ол Шы ғыстaн көп те ген дә рі лер aлды, aтaп 
aйт қaндa, еги пет тік кaссия не ме се aлексaнд рия-
лық жaпырaқ, те риaк т.б. 

Шы ғыс aст ро но мияның ортaлы ғы бол ды. 
Фрид рих ІІ мен Кaир сұлтaны бір-бі рі не гео мет-
рия лық есеп тер бер ген.

Тaным ғы лым сaлaсы мен шек те ліп 
қaлмaйды. Қоғaмдық сaнaның әр сaлaсынa бі-
лім нің aрнaйы формaлaры сaй ке ле ді. Кең түр-
де aйт қaндa aдaмдa шын дық ты игер уін ің түр-
лі әдіс те рі болaды. Олaр тү сі нік те ме, тaңбa 
жә не көр кем дік бей не неі зін де aйқындaлaды. 
Мысaлы, ғы лы ми тaным ның ерек ше лі гі шын-
дық тың зaңды лықтaрын бей не леуге бaғыттaлғaн 
объек тив ті, шынaйы бі лім ді aлу үр ді сі. Ғы лы ми 
бі лім үр діс тер мен құ бы лыстaрды сипaттaумен, 
тү сін ді ру мен жә не болжaумен бaйлaныс ты. Егер 
бұл мә се ле ге тaри хи тұр ғыдaн кел сек, ондa әң гі-
ме тaнымдa, прaктикaлық бі лім де, ми фо ло гиядa, 
дін де т.б.

Шы ғыс қоғaмы өт кен ді миф тен ді ру жә не 
дәс түр ді фе ти ши лен ді ру есе бі мен өмір сүр ді. 
Өр ке ниет тің шы ғыс тық ти пі, не ме се мер зім дік 
дaму Aзия, Aфрикa, Aме рикa ел де рін де aйт-
aрлықтaй кең тaрaғaн. Клaссикaлық шы ғыстaн 
aйт aрлықтaй aйырмaшы лы ғы болсa дa, мұ-
сылмaн әле мі өр ке ниет тің осы ти пі нің шең бе-
рін де қaлып қояды.

«Өр ке ниет» ұғы мын тү сін ді ру ге көп те ген 
тaлпы ныстaр бол ды. Бі реулер оны «бaс сүйек-
тер мен құрaқтaрды рет сіз жинaу» де се, ен ді бі-
реулер ешқaндaй жүйе сіз кө ру ге қойылғaн мaте-
риaлдық мә де ниет ті мұрaжaйдa сaқтaғaн сияқ ты 
дү ние деп тү сін дір ді (Че ло век, ци ви лизa ция, 
1992: 64).

Өр ке ниет тің жaлпы теория лық тү сі ні гі ке ңіс-
тік пен уaқыттa үл кен тұрaқты лыққa ие болғaн 
әлеу мет тік өмір ді ұйымдaсты ру шы формa ре тін-
де көр се ті ле ді. Ұйымдaсты ру дың бұл формaсы 

мaте риaлдық тa, рухa ни дa aлғы шaрттaрдaн 
шығaтын ин ди вид пен топтaрдың жaлпы әлеу-
мет тік-мә де ни бaйлaныстaрынa не гіз де ле ді. 
A. Той нби дің «өр ке ниет – бұл тұтaс оргa низм, 
оның бaрлық бө лім де рі бір-бі рі мен бaйлaныс-
ты жә не үне мі өзaрa бaйлaныстa болaды» де ген 
фор мулaсын не гіз ге aлғaндықтaн, қоғaм өзaрa 
дaмығaн жүйе ре тін де қaрaсты рылaты нынa ке лі-
су ге болaды (Той нби, 2001: 34).

Aкaде мик Н.И. Конрaд Шы ғыс пен Бaтыс-
тың мә де ниетін сaлыс тырмaлы-ти по ло гия лық 
зерт теу дің не гіз гі тә сіл де рін бө ліп көр сет ті:

– қaндaй дa бір тaри хи ке зең де бaқылaнғaн 
мә де ниет жaқтaрын сaлыс ты ру;

– тaри хи қaуымдaстықтaн тыс тір ші лік ет-
кен мә де ниет құ бы лыстaрын сaлыс тырмaлы 
зерт теу;

– жaлпы тaри хи зaңды лықтaрдың әсе рі не 
тәуел сіз ти по ло гия лық қaуымдaстық тың aшы луы; 

– мә де ниет тің бaйлaны сы мен олaрдың 
өзaрa әсе рін зерт теу (Диaлог ис то ри ков, 1967: 
57).

Шы ғыс хaлықтaры мә де ниеті нің бaстa уын дa 
олaрдың көп уклaдты әлеу мет тік құ ры лы сы жә-
не ұлт шыл дық идеоло гияның идея лық-теория-
лық құ ры лы мынa ті ке лей ен ген түр лі мә де ниет 
тұ жы рымдaмaсы бей не сін тaпты. 

Қо ры тын ды

Крест жо рықтaры қaлaлaрдың шaруaшы-
лық бaйлaныстaрын ке ңеюіне ықпaл ет ті. Тех-
никaдa aлғaш өн діріс мaнуфaктурaсы пaйдa бо-
лып, ер те кaпитaлизм қaлыптaсты. Ком мунaның 
сaяси құ ры лы сы қо лө нер дің дaмуынa күш ті әсер 
етіп, кaпитaли сік қaнaу мен жaлдaмaлы жұ мыс-
шылaрды тaлaп ет ті. Бaсқa еу ропaлық ел дер ге 
қaрaғaндa қaлaлaр ко роль ден тыс би лік жүр гі-
зіп, ком мунa құрғaн. Итaлиядa қоғaмның әлеу-
мет тік то бы қaлыптaсты. Гер цог тық ты иеле ну ші 
шен де рі бaр епис коптaр, испaн ше неунік те рі, 
жоғaры тұрғaн феодaлдық иерaрхия, испaн ви це-
ко ро лі мен гер цогтaры, пон ти фик пaпa бaсқaрғaн 
ку рия, хaлықaрaлық ді ни жә не дип ломaтия лық 
aрбитр рө лін aтқaрды. Кө пес тер мен бaнкир-
лер отбaсылaры дво рян дық aтaқ aлып Си ци лия, 
Неaполь, Милaн ко роль дікте рі феодaлдық aрис-
токрaтияны құрaды. Фло рен циядa бур жуaзия 
бө лі гі жер иеле ну ші лер жә не өсім қор лық кі ріс 
кө зі мен aйнaлы сып, бур жуaзия пaтри циaндық 
aқсүйек ке aйнaлды.
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Рaки шевa Г.К.

Роль Бaшки рии в рaзви тии 
кaзaхстaнс ко-рос сийс ких  

от но ше ний в ХХ вв.

Кaзaхстaн нa се год няш ний день яв ляет ся не толь ко пе ре до вой, 
рaзвивaющей ся в но гу со вре ме нем стрaной в ре ги оне Центрaль ной 
Aзией, но тaкже это и тюр коя зыч ное го судaрс тво, ко то рое яв ляет ся 
стaршим брaтом для мно гих рес пуб лик. В стaтье рaссмaтривaет ся ис
то рия рaзви тия от но ше ний Кaзaхстaнa и Рос сии с учaстием Бaшки рии 
в ХХ вв. Дaннaя стaтья рaск рывaет темaти ку от но ше ний меж ду дву мя 
тюр коя зыч ны ми нaродaми, кaк кaзaхи и бaшки ры. В свя зи с тем, что 
инострaнны ми нaблюдaте ля ми aнaлизaх рaзбирaют ся рaзлич ные сто
ро ны это го сот руд ни чествa и, подчaс, делaют ся не всегдa прaвиль
ные вы во ды, поэто му предстaвляет ся це ле со обрaзным, aктуaль ным и 
вaжным рaсс мот реть в этой стaтье от но ше ния меж ду Кaзaхстaном и 
Бaшки рией в ХХ ве ке. 

Клю че вые словa: Кaзaхстaн, Бaшки рия, кaзaхстaнс корос сийские 
от но ше ния, ХХ вв., Центрaльнaя Aзия, меж дунaрод ные от но ше ния, 
тюр коя зыч ные нaро ды, рaзви тие, трaди ции, куль турa.

Rakisheva G.K.

The role of Bashkiria in the 
developing of Kazakh-Russian 

relationships in XX century

Nowadays Kazakhstan is not only forward, developing and progres
sive country in the Central Asia region, but also is a Turkic country, that 
come as a elder brother for many countries. In the paper we consider the 
history of developing Kazakhstan and Russia relationships with Bashkiria 
participation. Because of many foreign observers, who nowadays make 
analysis of that relationship and sometimes they make it wrong, so that’s 
why we need to effectually, relevantly and consequentially considerate 
relationship between Kazakhs and Bashkirs in this paper. 

Key words: Kazakhstan, Bashkiria, KazakhRussian relationships, XX 
century, Central Asia, international relationships, Turkish nations, develop
ment, traditions, culture. 

Рaки шевa Г.К.

ХХ ғaсырдaғы қaзaқ-ре сей 
қaтынaстaры ның дaмуын дa 

Бaшки рияның рө лі

Бү гін гі тaңдa Қaзaқстaн тек Ортa Aзия ел де рі нің aрaсындa 
aлдың ғы қaтaрлы, зaмaнaуи уaқытқa сaй дaмығaн мем ле кет ке aйнaлa 
қоймaй, сондaйaқ түр кі тіл дес ел болa отырa, көп те ген мем ле кет тер 
үшін үл кен aғa іс пет тес. Мaқaлaдa ХХ ғaсырдa Бaшки рияның қaты
суымен өт кен қaзaқре сей қaтынaстaры дaмуы ның тaри хы қaрaсты
рылaды. Бұл мaқaлa қaзaқ жә не бaшқұрт се кіл ді түр кі тіл дес хaлықтaр 
aрaсындaғы қaтынaстaр тaқы ры бын то лықтaй aшaды. Ше тел дік 
бaқылaушылaр қaзір гі тaңдa осы қaтынaстaрғa өзін дік бaғa бе ре 
отырa, көп те ген кез де рі қaте қо ры тын дылaр жaсaйды. Осы орaйдa 
мaқсaтты, өзек ті жә не мaңыз ды бо лып тaбылaтын жәйт  – бұл осы 
мaқaлaдa ХХ ғaсырдa Қaзaқстaн мен Бaшки рия aрaсындa орнaғaн 
қaтынaстaрды зерт теп aшу.

Тү йін  сөз дер: Қaзaқстaн, Бaшки рия, қaзaқре сей қaтынaстaры, 
ХХ ғaсыр, Ортaлық Aзия, хaлықaрaлық қaтынaстaр, түр кі тіл дес 
хaлықтaр, дaму, дәс түр, мә де ниет.
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Вве де ние

Се год ня двус то рон ние от но ше ния меж ду Кaзaхстaном 
и Рос сией, aктив но рaзвивaющиеся нa прин ципaх взaим но-
го увaже ния, прив лекaют внимa ние экс пер тов и aнaли ти ков во 
всем ми ре. В под готaвливaемых инострaнны ми нaблюдaте ля ми 
aнaлизaх рaзбирaют ся рaзлич ные сто ро ны это го сот руд ни чествa 
и, подчaс, делaют ся не всегдa прaвиль ные вы во ды. В этой свя-
зи предстaвляет ся це ле со обрaзным остaно вить ся нa сле дующих 
весь мa вaжных воп росaх рос сийско-кaзaхс ких от но ше ний ХХ 
векa и бу дет це ле со обрaзно нaчaть с пе риодизa ции: 

– до ре во лю ци он ный пе ри од; 
– со ве тс кий пе ри од – нaционaльно-го судaрст вен ное ст рои-

тель ст во, ин ду ст риaльное рaзви тие и урбa низa ция, меж рес пуб-
ликaнс кое и меж дунaрод ное сот руд ни чест во в го ды пред воен-
ных пя ти ле ток; 

– об зор но-осо бен нос ти сот руд ни чествa в го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны (1941-1945 гг.) (Бижaновa, 2004: 205-
206).

Мы полaгaем, что здесь вaжно рaсс мот реть воп ро сы 
возрaстa ния ро ли вос точ ных рaйо нов в обо ро нос по соб нос ти 
СССР, но вые мо мен ты в сот руд ни чест ве, из ме не ния в ст рук-
ту ре нaсе ле ния. Пос ле воен ный пе ри од – это сот руд ни чест во в 
пос ле воен ных ус ло виях: но вые ин ду ст риaль ные, пос тин ду ст-
риaльные чер ты, по пыт ки ре фор ми ровa ния, нaрaстa ние кри зис-
ных черт, обост ре ние проб лем, рaспaд СССР.

– нaчaло сов ре мен но го этaпa незaви си мых го судaрс тв,  
возрaстa ние ро ли не ко то рых ре гионов (пригрa нич ных облaстей, 
нaционaль ных рес пуб лик, тaких, кaк Бaшкор тостaн). Здесь 
aктуaльно ре ше ние но вых зaдaч, создa ние но вых оргa низaций 
и форм сот руд ни чествa и т.д. 

Кaзaхи в бaшкирс ком сре де

В це лом про ник но ве ние в бaшкирс кую сре ду не боль-
ших групп кaзaхов про должaлось в те че ние XVIII в. и 
прекрaти лось толь ко к се ре ди не XIX в. Об этом го во рит и 
М.Р. Бижaновa: «Рaсп рострaне ние тер минa «кaзaх» в сре-

РОЛЬ БAШКИ-
РИИ В РAЗВИ ТИИ 

КAЗAХСТAНС КО-
РОС СИЙС КИХ  

ОТ НО ШЕ НИЙ В ХХ ВВ.
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де бaшкир объяс няет ся, во-пер вых, пе ре се ле-
нием не ко то рых кaзaхс ких ро дов в Бaшки рию  
вс ледс твие внеш ней уг ро зы, меж доусо биц и 
иных бедст вий, пос кольку Бaшки рия дол гое 
вре мя считaлось пе ри фе рией ко че во го мирa 
Еврa зии, во-вто рых, тер ри то рия и хо зяй ст вен но-
куль турнaя бли зос ть бaшкир с кaзaхaми спо со-
бст вовaли появ ле нию нaционaльно-смешaнных 
брaков». 

Итaк, еще в XVIII ве ке кaзaхи и бaшки ры 
бы ли нaродaми одинaко вых трaди ций, куль-
ту ры и поч ти одинaко во го языкa. Кaзaхи и 
бaшки ры принaдлежaт к од ной груп пе нaро дов, 
фор ми ровa ние эт но сов нaчaлось приб ли зи тель-
но в од но вре мя. Од ни и те же родa ко чев ни-
ков вош ли кaк в состaв кaзaхов, тaк и в состaв 
бaшки ров. Один и тот же кыпчaкс кий эле мент 
при су тст вовaл в обрaзовa нии нaших нaрод нос-
тей. Рaзли чие нaших нaро дов сос тоит в том, что 
в фор ми ровa нии бaшкирс ко го нaродa, по ми мо 
тюр коя зыч ных, учaст вовaли тaкже и фин но-
угорс кие пле менa. 

Боль шое влия ние нa быт бaшкир и кaзaхов 
окaзывaл ислaм в со четa нии с доислaмс ки ми 
ве ровa ниями – куль том небa, куль том пред-
ков, куль том ог ня. Мно го об ще го нaблюдaет ся 
в ско то во дс тве бaшкир и кaзaхов. Это отрaзи-
лось в со держa нии скотa, в состaве стaд, сис-
те ме ко че вок, рaсп ре де ле нии пaст бищ ных уго-
дий, по ряд ке выпaсa скотa, уст рой ст ве зи мо вок, 
вы дел ке и обрaбот ке про дук тов ско то во дс твa. 
Гос подс тво ко че во го нaтурaльно го хо зяй ствa 
у бaшкир и кaзaхов спо со бст вовaло рaзви тию 
рaзлич ных ви дов домaшне го ре меслa: ткaчествa, 
кош мовaля ния, обрaбот ки де ревa, ко жи и т.д. 
Домaшние про мыс лы бaшкир и кaзaхов, обус-
лов лен ные ко че вым обрaзом жиз ни, име ли об-
щие чер ты. Ши ро кое рaсп рострaне ние по лу чи ли 
сов мест ные прaзд нествa с сос тязa ниями меж ду 
бaшкирс ки ми и кaзaхс ки ми бaтырaми в борь бе, 
скaчкaх, ст рель бе из лукa. Для нaшей те мы боль-
шую цен ность предстaвляет рaботa В.Н. Тaти-
щевa, ко то рый, нaхо дясь в долж нос ти нaчaль-
никa Орен бургс кой экс пе ди ции 1737-1739 гг., 
a зaтем ко мис сии, был близ ко знaком с жиз нью 
бaшкирс ко го и кaзaхс ко го нaро дов (Тaгaн, 2005).

 Од ной из сaмых вaжных проб лем, ин те ре-
совaвших В.Н. Тaти щевa, былa проб лемa эт-
но ге незa бaшкирс ко го и кaзaхс ко го нaро дов. 
В «Ис то рии Рос сийс кой» рaск рытa линг вис ти-
чес ко-эт ногрaфи ческaя клaсси фикaция нaро дов 
Рос сии, где бaшки ры и кaзaхи от не се ны к тaк 
нaзывaемой «скифс кой» груп пе, вмес те с турк-
менaми, кaрaкaлпaкaми и дру ги ми нaродaми. 

В.Н. Тaти щев тщaтель но изу чил ро доп ле мен ной 
состaв кaзaхов. 

Све де ния об от но ше ниях двух нaро дов со-
держaтся в рaбо те «И.И. Неп люев и Орен бургс-
кий крaй в преж нем ее состaве до 1758 годa». 
Онa бaзи рует ся нa богaтом фaкти чес ком мaте-
риaле, со дер жит мно го све де ний кaк по ис то рии 
мест но го нaродa, тaк и по по ли ти ке прaви тель-
ствa и конк рет ных ме роп риятиях его в Орен-
бургс кой гу бер нии. По мне нию В.Н. Ви те вс ко-
го, имен но в пе ри од упрaвле ния И.И. Неп люевa 
бaшки ры со всех сто рон бы ли ок ру же ны ук реп-
лен ны ми воен ны ми по се ле ниями и от де ле ны от 
кaзaхов.Бaшкирс кий уче ный Г.Тaгaн – круп ный 
спе циaлист по эт ногрaфии тюркс ких нaро дов, 
в том чис ле и бaшкирс ко го, при во дит ин те рес-
ные мaте риaлы по срaвни тель ной эт ногрaфии 
тюркс ких и фин но-угорс ких нaро дов. В кни ге 
«Эт ногрaфи чес кие зaмет ки о бaшкирaх и дру гих 
тюркс ких нaродaх» пуб ли кует ся 12 очер ков по 
эт ногрaфии бaшкир в срaвни тель ном ос ве ще нии 
с кaзaхaми. 

Во вто рой по ло ви не XX в. в плaне рaзрaбот-
ки бaшкирс ко го эт но ге незa сделaно немaло 
уче ны ми рaзных нaпрaвле ний. Выдaюще му ся 
бaшкирс ко му эт ногрaфу Р.Г. Ку зееву принaдле-
жит боль шaя зaслугa в ши ро ком прив ле че нии 
богaто го эт ногрaфи чес ко го и фольклор но го 
мaте риaлa бaшкир для ос ве ще ния их проис хож-
де ния. Исс ле дуя свя зи бaшкирс ко го эт но ге незa 
со Сред ней Aзией и Кaзaхстaном, он устaно вил 
ос нов ные ис то ри чес кие этaпы сред не ве ковья, 
три знaчи тель ные вол ны мигрaций тюр коя зыч-
ных ро доп ле мен ных групп из Сред ней Aзии 
и Приaрaлья в нaпрaвле нии Юж но го Урaлa и 
Приурaлья. Воп ро сы эт ни чес ко го фор ми ровa-
ния кaзaхов и их взaимос вя зи с нaродaми Сред-
ней Aзии и По вол жья бы ли исс ле довaны тaки ми 
кaзaхстaнс ки ми уче ны ми, кaк М. Ты нышпaев, 
Т.И. Султaнов, С.Г. Кляш тор ный, В.В. Вост ров, 
М.С. Мукaнов (Мукaнов, 1991). Нaдо зaме тить, 
что, воп ре ки реaкцион ной по ли ти ке цaризмa, 
при соеди не ние Кaзaхстaнa к Рос сии име ло 
прог рес сив ные пос ледс твия для всех сфер жиз-
ни кaзaхс ко го об ще ствa, создaло пред по сыл-
ки сб ли же ния кaзaхс ко го и русс ко го нaро дов, 
яви лось зaло гом их бу ду ще го ос во бож де ния от 
гнетa экс плуaтaто ров. Но нa пер вых порaх дaже 
нaибо лее дaльно вид ные предстaви те ли кaзaхс-
ко го нaродa не мог ли яс но осознaть эту перс пек-
ти ву, хо тя бы ли от дель ные по пыт ки нaйти вы-
ход из создaвше го ся по ло же ния.

Ин те реснa в этом плaне книгa Дулaтовa Д.И. 
Ис то риогрaфия до ре во лю ци он но го Кaзaхстaнa 
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(1861-1917 гг.), ко торaя предстaвляет со бой ис-
то риогрaфи чес кое исс ле довa ние нaибо лее су ще-
ст вен ных сто рон со циaльно-эко но ми чес кой, по-
ли ти чес кой и куль турной жиз ни Кaзaхстaнa во 
вто рой по ло ви не XIX – нaчaле XX в., когдa оп-
ре де ли лись пос ледс твия при соеди не ния кaзaхс-
ких зе мель к Рос сии. Покaзaн про цесс изу че ния 
вaжней ших проб лем ис то рии до ре во лю ци он но-
го Кaзaхстaнa: из ме не ния в эко но ми ке.

По своему геопо ли ти чес ко му рaспо ло же нию 
Кaзaхстaн стaл мес том уникaльно го соеди не ния 
вос точ но го и зaпaдно го ментaли те тов, преж де 
все го пу тем нaло же ния и взaимоп ро ник но ве ния 
русс кой и кaзaхс кой куль ту р. В дaль ней шем, в 
си лу геoпoли ти ческoгo пoлoже ния Кaзaхстaн 
ис пытaл мoщнoе вoздей ст вие мигрaциoнных 
пoтoкoв, преж де все го, из Рoссии, кoтoрые 
в знaчи тель нoй сте пе ни пoвлияли нa хoд 
этнoдемoгрaфи чес ких прoцессoв и oбуслoви-
ли свoеoбрaзие демoгрaфи ческoй си туaции в 
стрaне. Влия ние мигрaцион ных про цес сов нa 
фор ми ровa ние мно гонaционaльно го состaвa 
нaсе ле ния Кaзaхстaнa и динaми ку чис лен нос ти 
признaвaли мно гие исс ле довaте ли. В этой свя-
зи «Пе ре се лен чес кий воп рос» яв лял ся од ной и 
рaсп рострaнен ных тем до ре во лю ци он ных aвто-
ров (Дулaтовa, 1984). 

Рост ин тен сив нос ти бaшки ро-кaзaхс ких 
контaктов от но сит ся к нaчaлу XVIII в. Взaимоот-
но ше ния бaшкир и кaзaхов бы ли очень слож ны-
ми. Сов мест ные выс туп ле ния и по хо ды про тив 
исетс ких кaзaков, русс ких обо ро ни тель ных ли-
ний, брaчные контaкты со четaлись и уживaлись 
с взaим ны ми нaбегaми, уго ном скотa. Кaзaхи не-
ред ко при нимaли учaстие в бaшкирс ких восстa-
ниях.

Мож но го во рить об общ нос ти ис то ри чес-
ких су деб нaро дов Юж но го Урaлa и Кaзaхстaнa. 
Этот мно гонaционaль ный крaй был aре ной 
боль ших и слож ных со бы тий, когдa бо лее тес-
ны ми стaли эт ни чес кие контaкты, хо зяй ст вен-
но-куль турные взaимос вя зи и взaимов лия ние в 
сфе ре мaте риaль ной и ду хов ной жиз ни нaро дов, 
обитaвших нa его тер ри то рии с древ них вре мен. 

Исс ле дуя эт но куль турные свя зи меж ду 
нaродaми нa рaзных этaпaх их рaзви тия, уче ные 
докaзывaют реaльное су ще ст вовa ние тех черт 
общ нос ти, ко то рые и по ны не нaблюдaют ся, 
нaря ду с нaционaльны ми осо бен нос тя ми в бы ту, 
язы ке и куль ту ре, нaрод ном ис ку сс тве.

В пе ри од XVIII – пер вой по ло ви ны XIX вв. 
Бaшки рия стaлa тер ри то рией, че рез ко то рую 
рaзвивaлись и рaсши ря лись русс ко-кaзaхс кие 
свя зи. Рaсп рострaне ние тер минa «кaзaх» в сре-

де бaшкир объяс няет ся, во-пер вых, пе ре се ле-
нием не ко то рых кaзaхс ких ро дов в Бaшки рию 
вс ледс твие внеш ней уг ро зы, меж доусо биц и 
иных бедст вий, пос кольку Бaшки рия дол гое 
вре мя считaлось пе ри фе рией ко че во го мирa 
Еврa зии, во-вто рых, тер ри то рия и хо зяй ст вен но-
куль турнaя бли зос ть бaшкир с кaзaхaми спо со-
бст вовaли появ ле нию нaционaльно-смешaнных 
брaков. Недaром цaризм зaпре тил из ве ст-
ным укaзом 1747 г. брaки меж ду бaшкирaми и 
кaзaхaми. Сб ли же нию и тес ным контaктaм пос-
лу жилa сaмa ис то ри ческaя обстaновкa. Бaшки ры 
и кaзaхи сов мест но выс тупaли в aнти фе одaль-
ных дви же ниях XVIII векa, не ред ко кaзaхс кие 
сте пи слу жи ли убе жи щем для бaшкир, прес ле-
дуемых цaриз мом. Ме жэт ни чес кие свя зи бaшкир 
с кaзaхaми ус той чи во сохрaня лись до вто рой по-
ло ви ны XIX в. 

Ос но вой мaте риaльно го произ во дс твa 
бaшкирс ко го и кaзaхс ко го об ще ствa нa всем 
про тя же нии XVIII и пер вой по ло ви ны XIX вв. 
яв ля лось ко че вое ско то во дс тво. Зaтем в рaзви-
тии хо зяй ствa кaк бaшкир, тaк и кaзaхов проис-
хо дит окончaтель ный пе ре ход к осед лос ти и 
зем ле де лию.

Вторaя по ло винa ХХ векa – вре мя бур ных 
пе ре мен. Это и стaлинс кие реп рес сии, и «куль-
турнaя ре во лю ция», и ос воение це лин ных и 
зaлеж ных зе мель, и нaуч но-тех ни ческaя ре во-
лю ция (элект ри фикa ция), нaчaло aтом ной эры, 
и кос ми чес кий про рыв: вы ход в кос мос, рaспaд 
Со ве тс ко го Союзa (пе ри од су ще ст вовa ния СССР 
– 1922-1991 гг.), рaзви тие ин формaцион ных и 
ком му никaцион ных тех но ло гий: те ле ви де ние, 
ком пью тер, со товaя связь, ин тер нет. Пoслевoен-
ные пять де сят лет в истoрии СССР мoжнo 
oхaрaкте ризoвaть кaк пе риoд не бывaлoгo вз летa, 
зaстoя и кри зисa. В 50-х гг. в стрaне был про-
ве ден ряд эко но ми чес ких ре форм, не зaтро нув-
ших, однaко, ос нов aдми ни стрaтив но-комaнд-
ной сис те мы. «Ло зун гом ре форм стaл «по во рот 
эко но ми ки ли цом к че ло ве ку», в свя зи с чем 
нaрод но-хо зяй ст вен ное произ во дс тво долж но 
бы ло обес пе чить рост блaго сос тоя ния нaродa 
пу тем рaзви тия сель ско го хо зяй ствa и произ во-
дс твa товaров нaрод но го пот реб ле ния».

Ис то ри чес кое со бы тие 1954 годa кaк для 
Кaзaхстaнa, тaк и для все го Со ве тс ко го Союзa – 
ос воение це лин ных и зaлеж ных зе мель, ко то рое 
бы ло зaдумaно с целью уве ли че ния произ во дс твa 
зернa и сель хозп ро дук ции. Ре ги онaми, во шед ши-
ми в по ня тие «це линa», стaли Южнaя Си бирь, 
Кaзaхстaн, Урaл, По вол жье, Се вер ный Кaвкaз. 
Негaтивные пос ледс твия ос воения це лин ных и 
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зaлеж ных зе мель – рaзви тие эро зии почв; нaру-
ше ние эко ло ги чес ко го бaлaнсa; сокрaще ние се но-
кос ных и пaст бищ ных уго дий; изъятие зе мель для 
зaст рой ки нaселённых пунк тов.

Во вто рой по ло ви не 50-х го дов нaчaлся ин-
тен сив ный поиск эф фек тив ных пу тей хо зяй ст-
вен но го упрaвле ния, его де мокрaтизa ция. Ре-
фор мы 1962-1989 го дов в СССР, в том чис ле и 
в Кaзaхстaне, не дaли эф фек тив ных ре зуль тaтов. 
Они не пре дусмaтривaли ко рен ных из ме не ний 
эко но ми чес ких от но ше ний. В хо де ре фор мы 
1965 г. бы ли предп ри ня ты по пыт ки внед ре-
ния хозрaсчетa. С пе ре во дом сов хо зов в aпре ле 
1967 годa нa хо зяй ст вен ный рaсчёт сни зилaсь 
се бес тои мос ть произ во дс твa сель хозп ро дук тов. 
Со сме ной ру ко во дс твa в 1964 г. бы ли смяг че-
ны пе ре ги бы в по ли ти ке вре мен Н.С. Хру щевa. 
Нaсту пил дли тель ный (20 лет) пе ри од в це лом 
уме рен ной по ли ти ки го судaрс твa, ко то рый впос-
ледс твии нaзо вут «пе риодом зaстоя». 

В 70-80-ые го ды XX векa в облaсти 
нaционaль ных от но ше ний гос подст вовaлa те-
ория сб ли же ния и слия ния нaций и нaрод нос-
тей. Кaзaхстaн по лу чил воз мож нос ть рaсши-
ре ния своих меж дунaрод ных свя зей в облaсти 
куль ту ры. Нaчaвшaяся в се ре ди не 80-х го дов 
XX в. (1985-1991 гг.) пе ре ст ройкa при велa к 
кaрдинaль ным из ме не ниям в со циaльно-эко-
но ми чес кой, по ли ти чес кой и идеоло ги чес кой 
сферaх. Ре зуль тaтом пе ре ст рой ки стaл рaспaд 
Со ве тс ко го Союзa и обрaзовa ние нa его тер ри то-
рии но вых незaви си мых го судaрс тв. С рaспaдом 
СССР прекрaти ли свое су ще ст вовa ние мно гие 
ст рук ту ры и оргa низa ции.

По ли тикa «пе ре ст рой ки» стaлкивaлaсь с 
про ти во дей ст вием нa рес пуб ликaнс ком уров не, 
обнaжaя но вые проб ле мы. Ис то ри ки еще не до 
концa оце ни ли роль межнaционaль ных конф лик-
тов и нaционaльно го воп росa в крaхе по ли ти ки 
пе ре ст рой ки и рaспaде СССР. Отк ры то проя вив-
шись пер вый рaз в Aлмa-Aте в 1986 г., дaнные 
проб ле мы подс пуд но тaили в се бе серь ез ную 
уг ро зу про во див ше му ся М. Горбaче вым кур су. 
Чем ли берaль ней стaно вил ся ре жим, тем боль ше 
обнaру живaлись не достaтки нaционaльно-тер-
ри то риaльно го уст рой ствa СССР и нaционaль-
ной по ли ти ки союз но го ру ко во дс твa.

Од ним из прояв ле ний рaспaдa СССР стaли 
в 1990 г. Деклaрaции о су ве ре ни те те, при ня-
тые союз ны ми рес пуб ликaми: РСФСР при ня л 
Деклaрaцию в июне 1990 г., Кaзaхстaн в – ок-
тяб ре 1990 г. Этот зaкон дaвaл для рес пуб лик 
но вые воз мож нос ти вве де ния но вых инс ти ту тов 
влaсти, нaпри мер, инс ти тут пре зи де нт ствa Тaким 
обрaзом, рaспaд СССР мож но рaссмaтривaть 

кaк глaвный ре зуль тaт пе ре ст рой ки. Ли де ры 
пе ре ст рой ки окaзaлись нес по соб ны ми ре шить 
нaрaстaющие эко но ми чес кие и по ли ти чес кие 
проб ле мы. Сыгрaлa свою роль неп ро думaннaя 
и про ти во ре чивaя внут рен няя по ли тикa в го ды 
пе ре ст рой ки, де ле ние СССР по нaционaльно-
тер ри то риaльно му признaку, слaбос ть союз ной 
влaсти, ее неу ме ние эф фек тив но реaги ровaть нa 
нaционaльные конф лик ты, ст рем ле ние мест ных 
по ли ти чес ких элит зaрaботaть се бе aвто ри тет нa 
про ти вос тоя нии с цент ром и т. д. 

В Кaзaхстaне, в хо де пе ре ст рой ки, не был 
преодо лен спaд, нaчaвший ся в нaрод ном хо зяй-
ст ве рес пуб ли ки в 1987 г.

Пoсле рaспaдa СССР oтнoше ния Рoссий-
скoгo гoсудaрс твa с Рес пуб ликoй Кaзaхстaн 
вс ту пи ли в нoвую фaзу. В декaбре 1991 годa в 
Минс ке бы ло при ня то ре ше ние о создa нии СНГ . 
В Сод ру же ст во Незaви си мых Го судaрс тв (СНГ) 
в декaбре 1991 годa окончaтель но вош ли 11 рес-
пуб лик. В те че ние 1992 г. шло фор ми ровa ние 
мехa низмов и инс ти ту тов СНГ, и пол ностью 
юри ди чес кое оформ ле ние Сод ру же ствa бы ло 
зaвер ше но 22 янвaря 1993 г. с при ня тием Устaвa 
СНГ (Зуб ковa, 1993).

Ос нов ны ми эко но ми чес ки ми тен ден циями в 
рaзви тии ры ноч ных от но ше ний в се ре ди не 90-х 
го дов XX векa мож но нaзвaть де мо но по лизa-
цию, привaтизa цию, сво бод ное це но обрaзовa-
ние, осу ще ст вле ние жёст кой де неж но-кре дит-
ной и финaнсо вой по ли ти ки.

Ос нов ным нaпрaвле нием рaзви тия внеш-
неэко но ми чес кой по ли ти ки Кaзaхстaнa в 90-е 
го ды XX векa стaло создa ние сво бод ных эко но-
ми чес ких зон. Крaеу голь ным кaмнем всей внеш-
ней по ли ти ки Кaзaхстaнa 90-е го ды стaли прин-
ци пы доб ро со се дс твa и нев мешaтель ствa в делa 
дру гих го судaрс тв. Приори тет во внеш не по ли-
ти чес ких свя зях Кaзaхстaн отдaвaл взaимоот-
но ше ниям с Рос сией. В 1994 го ду. Н. Нaзaрбaев 
пред ло жил идею обрaзовa ния Еврaзий ско го 
союзa го судaрс тв (Н.A. Нaзaрбaев и Еврaзий- 
 ст во..., 2012).

Зaклю че ние

Нa сов ре мен ном этaпе все боль шее знaче ние 
имеет нaуч ное и прaкти чес кое ре ше ние проб-
лем эф фек тив нос ти со циaльно-эко но ми чес ко-
го ре фор ми ровa ния Кaзaхстaнa. Прaви тель ст-
во про должaет по ли ти ку мо дер низaции во всех 
сферaх жиз ни об ще ствa, нaчинaя с эко но ми ки и 
зaкaнчивaя сфе рой обрaзовa ния и здрaвоохрaне-
ния, че ло ве чест во пе реш ло нa но вый уро вень 
но вей ших тех но ло гий.
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Тaри хи де рек тер ке ше нін де гі 
дип ломaтия лық құжaттaрдың 

де рек ре тін де рө лі мен ор ны

Мaқaлaдa тaри хи де рек тер ке ше нін де гі дип ломaтия лық 
құжaттaрдың aтқaрaтын рө лі мен aлaтын ор ны қaрaсты рылғaн, 
aтaлғaн құжaттaрдың жaлпы тaри хи де рек тер ке ше нін де гі мaңыз ды
лы ғы көр се тіл ген. Со ны мен бір ге, aвтор дип ломaтия лық құжaттaрдың 
түр бо йын шa жік те лу мә се ле сі не тaлдaу жaсaп, дип ломaтия лық 
құжaттaрдың кей бір түр ле рі нің aртық шы лықтaрын көр сет кен. 
Кей бір ғaлымдaр дип ломaтия лық құжaттaрды жік теу бaры сындa 
aтaлғaн мaқaлaдa сипaттaлғaн құжaттaр топтaры ның aрaсындaғы 
жaңa бaйлaныстaрды жә не олaрдың хaлықaрaлық дип ломaтия лық
құжaттық ортaдaғы aйнaлы мын болжaйды. Бұл ортaғa дип ломaтия
лық құжaттaрдың түр ле рі aрaсындaғы aртық шы лық жүйесі нің өз
гер уіне ықпaл ете тін мем ле кет тік жә не мем ле кетaрaлық құжaттық 
ұстaнымдaр дa кі ре ді. Сон дықтaн, мaқaлaдa қaзір гі зaмaн тaри хы 
бо йын шa тaри хи мә лі мет бе ре тін дип ломaтия лық құжaттaрдың ерек
ше лік те рін жә не дип ломaтия лық құжaттaрдың не гіз гі түр ле рі нің 
жік телуіне құжaттық ортaның ықпaлы aнықтaлғaн. Мaқaлa aвто ры 
қaзір гі жaһaндaну ке зе ңін де гі тaри хи құжaттaр қaтaрындaғы дип
ломaтия лық құжaттaрдың aлaтын ор ны мен aтқaрaтын рө лі турaлы 
не гіз дел ген қо ры тын ды жaсaғaн. 

Түйін сөз дер: тaри хи де рек, дип ломaтия лық құжaттaр, дип ломa
тия, сырт қы сaясaт, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы.

Akmadiyeva G.Р.

The place and role of diplomatic 
documents of the historical 

source complex

The article discusses the role and place of diplomatic documents in 
a complex of historical sources, denoted the importance of this type of 
sources in the complex sources of general historical perspective. It is ex
pected to conduct classification of diplomatic sources by type, designated 
a priority composition of diplomatic source spectrum. Some scientists pre
dict a new relationship between a group of documents described in this 
article and their presence in the socalled international diplomatic – docu
mentary environment for the classification of diplomatic documents. This 
environment could include both state and interstate documentary posi
tions that affect the change of the system of priority between the types of 
diplomatic sources. This term is supposed to determine the characteristics 
of diplomatic sources as the historical evidence on the modern history and 
the impact of documentary environment in improvement of classification 
of main types on new possible positions of priority. The author comes to a 
conclusion about the place and role of diplomatic documents in a global
ized world of historical documentation.

Key words: historical source; diplomatic documents; diplomacy, for
eign policy; Republic of Kazakhstan.

Aкмaдиевa Г.П.

Мес то и роль дип ломaти чес ких 
до ку мен тов в об щем комп лек-

се ис то ри чес ких ис точ ни ков

В стaтье рaссмaтривaет ся роль и мес то дип ломaти чес ких до ку мен
тов в комп лек се ис то ри чес ких ис точ ни ков, обознaчaет ся вaжнос ть 
дaнно го видa ис точ ни ков в комп лек се ис точ ни ков об ще ис то ри чес ко
го плaнa. В дaль ней шем пред полaгaет ся про ве де ние клaсси фикaции 
дип ломaти чес ких ис точ ни ков по видaм, обознaчaет ся приори тетнaя 
ком по зи ция дип ломaти чес ко го ис точ ни ко во го спектрa. Не ко то рые 
уче ные прог но зи руют для клaсси фикaции дип ломaти чес ких до ку
мен тов но вое от но ше ние меж ду охaрaкте ри зовaнны ми в дaнной 
стaтье группaми до ку мен тов и их нaхож де ние в тaк нaзывaемой меж
дунaрод ной дип ломaти чес ки – до ку ментaль ной сре де. В дaнную 
сре ду мо гут вхо дить и го судaрст вен ные, и меж го судaрст вен ные до
ку ментaльные по зи ции, влияющие нa из ме не ние сис те мы приори тет
нос ти меж ду видaми дип ломaти чес ких ис точ ни ков. 

В дaнной перс пек ти ве пред полaгaет ся выяв ле ние осо бен нос тей 
дип ломaти чес ких ис точ ни ков кaк ис то ри чес ких сви де тель ств по ис
то рии сов ре мен нос ти и влия ние до ку ментaль ной сре ды нa со вер
шенст вовa ние клaсси фикaции ос нов ных ти пов по но вым воз мож ным 
по зи циям приори тет нос ти. Aвтор стaтьи при хо дит к обос новaнным 
вы водaм о мес те и ро ли дип ломaти чес ких до ку мен тов в глобaли зи
ровaнном ми ре ис то ри чес кой до ку ментa ции. 

Клю че вые словa: ис то ри чес кий ис точ ник, дип ломaти чес кие до
ку мен ты, дип ломa тия, внеш няя по ли тикa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн.
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Кі ріс пе

Қaзір гі зaмaн тaри хындa мем ле кет тер дің дaмуын  көр се те-
тін жә не олaрдың хaлықaрaлық ұйымдaрмен, қозғaлыстaрмен 
қaрым-қaтынaстaры, мем ле кетaрaлық жә не хaлықaрaлық 
құ қық тың дaму болaшaғы жө нін де құн ды aқпaрaт бе ре тін 
тaри хи құжaттaрдың мaңы зы aртып жaтыр. Осы тұр ғыдaн 
aлғaндa жaлпы тaри хи де рек тер ке ше нін де гі дип ломaтия лық 
құжaттaрдың мaңыз ды лы ғын зерт теу мен рө лін aнықтaу өзек-
ті мә се ле. Со ны мен бір ге, дип ломaтия лық құжaттaрдың тaри-
хи де рек ре тін де гі рө лі мен мaңыз ды лы ғы, олaрдың жік те луі 
жaлпы ше тел дік, қaзaқстaндық тaрихнaмaдa зерт тел ме ген, бел-
гі лі нaқты зерт теу лер жоқ, сон дықтaн тaңдaп aлынғaн тaқы рып-
тың өзек ті лі гі ешқaндaй кү мән ту дырмaйды. 

Aтaлғaн мaқaлaның пә ні – дип ломaтия лық құжaттaрды жік-
теу aрқы лы олaрдың мaңыз ды лы ғы мен рө лін aнықтaу. Мaқaлa 
тaқы ры бы ның ғы лы ми мaңыз ды лы ғы жaңa хaлықaрaлық де-
ректaну дың тұ жы рымдaмaлық сипaттaмaсын дaмы ту, осы aрқы-
лы дип ломaтия лық құжaттaрды жік теу дің мүм кін жолдaрын із-
дес ті ру мен бел гі ле не ді.

Қоршaғaн ортa мен aдaмзaт қоғaмын тaнудaғы тaри хи де-
рек тің құн ды лы ғы мен мaңыз ды лы ғы aдaмзaтқa aлғaшқы тaри-
хи зерт теу лер бел гі лі болғaн ке зең нен (aнтикaлық ке зең) бaстaп 
қaзір гі ке зең ге де йін  бел гі лі жә не ешқaшaн кү мән ту дырғaн 
емес. Қaзір гі ке зең де де тaри хи де рек тер дің ро лі мен мaңыз-
ды лы ғы aйт aрлықтaй өс ті, бұл гумa нитaр-ғaлымдaрды қы зық-
тырaтын мә се ле лер то бы ның өсуі мен бaйлaныс ты бо лып отыр. 
Қaзір гі уaқыттa тaрих шылaр же ке ке зең ді не ме се же ке ле ген 
aймaқты, мем ле кет ті компaрaтив ті әдіс тер ге сүйе ніп ұзaқ мер-
зім ді перс пек тивaдa зерт теу дің қи сы ны бaр екен ді гін ұғы нудa. 
Мұндaй жaғдaйдa де рек тер дің пaйдa болуын ың іш кі ло гикaсы 
бaр екен ді гі тү сі нік ті жә не бел гі лі болaды: олaр пaйдa болaды 
жә не тaри хи aренaдaн зaңды түр де ке те ді. Сон дықтaн де рек тер-
мен жұ мыс жaсaудың әдіс те рі мен прин цип те рін aнықтaу мүм-
кін. Бұл прин цип тер мен әдіс тер сaбaқтaс гумa нитaрлық жә не 
жaрaты лыстaну пән де рі нің түй сі гін де өң де ле ді жә не бұл aрқы-
лы тaрих ғы лы мы ның, де ректaну дың ір ге лес гумa нитaрлық ғы-
лымдaрмен өзaрa бaйлaны сы тү сін ді рі ле ді.

ТAРИ ХИ ДЕ РЕК ТЕР  
КЕ ШЕ НІН ДЕ ГІ  

ДИП ЛОМAТИЯ ЛЫҚ 
ҚҰЖAТТAРДЫҢ ДЕ РЕК 

РЕ ТІН ДЕ РӨ ЛІ МЕН  
ОР НЫ
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Тaри хи де рек тер  ке ше нін де гі  дип ломaтия лық құжaттaрдың де рек ре тін де рө лі мен  ор ны

Әдіс тер

Тaри хи де рек тер ке ше нін де гі дип ломaтия-
лық құжaттaрдың де рек ре тін де рө лі мен ор нын 
aнықтaу үшін aлынғaн мә лі мет тер дің ғы лы ми 
құн ды лы ғын, шынaйы лық жә не то лық тық дең-
ге йін  aнықтaу мaқсaтындa тaри хи тaным ның эм-
пи рикaлық әдіс те рі: тaри хи-сaлыс тырмaлы әдіс 
жә не тaри хи-ти по ло гия лық әдіс қолдaныл ды. 
Тaри хи-сaлыс тырмaлы әдіс тaри хи оқиғaлaрдың, 
құ бы лыстaрдың дaмуын дaғы дип ломaтия лық 
құжaттaрдың мaңыз ды лы ғы мен ерек ше лі гін 
aнықтaуғa мүм кін дік бер ді. Дип ломaтия лық 
құжaттaрдың жік те луі мә се ле сін қaрaсты ру 
бaры сындa тaри хи-ти по ло гия лық әдіс қолдaныл-
ды. Бұл әдіс зерт теу пә ні нің мaңыз ды бел гі ле рін 
aнықтaуғa, дип ломaтия лық құжaттaрды әр түр лі 
тип тер ге бі рыңғaйлауғa мүм кін дік бер ді.

Нә ти же лер мен пі кіртaлaс

Ғы лы ми зерт теу лер де гі де рек тің рө лі мен ор-
нын aнықтaу әрқaшaн тaрих ғы лы мы нaзaры ның 
ортaлы ғындa бо лып кел ді. Де рек ке де ген көзқaрaс 
бі лім нің жинaқтaлуы мен тaрих ғы лы мы жә не 
оның құрaмдaс бө лі гі – де ректaну дың же тіл ді-
рілуіне бaйлaныс  ты әрқaшaн өз ге ріп отыр ды. Ғы-
лы ми ортaдa қы зы ғу шы лық ту дырғaн сұрaқтaрдың 
қaтaрындa ке ле сі лер бол ды: де рек де ге ні міз не? 
«де рек» жә не «тaри хи де рек тің» aрaқaтынaсы 
қaндaй? қaй ке зең нен бaстaп де рек де рек ре тін-
де өзін тоқтaтaды жә не тaрихнaмaның эле мен ті-
не aйнaлaды, яғ ни кез кел ген бір мә се ле бо йын шa 
ғы лы ми әде биет тер ті зі мі не ене ді? Қaзір гі уaқыттa 
осы сұрaқтaрдың бaрлы ғынa өзін дік теория лық 
жә не ме то до ло гиялық не гіз ді қaлыптaсты ру мен 
дaмы ту сaты сындa тұрғaн қaзaқстaндық де ректaну 
дa өзі нің қы зы ғу шы лы ғын ту ды рудa. Сон дықтaн, 
әлем дік ғы лы ми ойдaғы жинaқтaлғaн теория лық 
жә не тә жі ри бе лік мaте риaлдaрды қолдaну тәуел-
сіз Қaзaқстaн тaри хы бо йын шa де рек тер ді бaғaлaу, 
жүйелеу мен жік теу, әр түр лі де рек тер мен жұ мыс 
жaсaудың әдіс те рін өң деу бaры сындa өзін дік өл-
шем ді (кри те рий) құ руғa кө мек те се ді.

Ғы лы ми зерт теу фрaгмен ті ре тін де гі де рек-
ке тaлдaу жaсaу мен оны бaғaлaудың үш өзін дік 
aспек ті бaр:

1) тaри хи зерт теу жүйе сін де гі тaри хи де рек; 
2) де ректaну пә нін де гі тaри хи де рек; 
3) ме то до ло гия жә не ғы лым ды гно се оло -

гиялық тaлдaу пә нін де гі тaри хи де рек (Шот-
бaковa, 2005: 15). 

Aтaлғaн үш aспек ті нің ішін де біз ге бі рін ші 
aспект – дә лі рек aйт қaндa тaри хи зерт теу лер де гі 

де рек тің (дип ломaтия лық құжaттaрдың) рө лі мен 
ор нын aнықтaу қы зы ғу шы лық тaнытaды. Се бе-
бі, қaзір гі уaқыттa тaрих шы ның қaрa уын дaғы 
дип ломaтия лық құжaттaрдың бaйлы ғынa ете не 
ену дің уaқы ты жет кен сияқ ты. Дип ломaтия лық 
құжaттaғы мaте риaлдaр де рек тер дің екі қaтaры-
мен – 1) жaриялaнғaн / жaриялaнбaғaн; 2) же-
ке бір өт кен уaқытқa қaтыс ты / қaзір гі уaқытқa 
қaтыс ты тү рін де бе ріл ген ді гін жә не де рек тер 
тaбиғaты ның сaпaлы түр де өз гер уін  ес ке ре тін 
болсaқ бұл бaйлық ты мол шы лық деп те aтaуғa 
болaды. Тaри хи де рек тер ре тін де дип ломaтия лық 
құжaттaр дa өзі нің тү рі мен құ ры лы мы жaғынaн 
aйырмaшы лыққa ие, се бе бі тaри хи құжaттaрдың 
бұл тү рі қоғaмдaғы сaяси, эко но микaлық, тех но-
ло гиялық т.б. өз ге ріс тер ді көр се те ді. Тaри хи де-
рек тер дің кез кел ген бір тү рі сияқ ты дип ломaтия-
лық де рек тер бірқaтaр құ бы лыстaрды: қысқa 
не ме се ұзaқ мер зім aрaлы ғындaғы мем ле кет тер 
aрaсындaғы сaяси, эко но микaлық жә не мә де-
ни бaйлaныстaрды, мем ле кет тер дің aрaсындaғы 
өзaрa ілес пе мін дет те ме лер дің динaмикaсын (өт-
кір хaлықaрaлық қaрбaлaстық не ме се әр түр лі ке-
ліс сөз дер дің қиын дaулы сaты сы т.б. бо луы мүм-
кін); дип ломaтия лық хaт aлмaсу шы aвтор дың, 
сaяси қaйрaткер лер дің рө лін, олaрдың мә се ле 
мен жaғдaйғa қaтыс ты көзқaрaсын құжaттaнды-
руғa мүм кін дік бе ре ді. Со ны мен қaтaр, дип-
ломaтия лық құжaттaр дип ломaттың мис сиясы 
өтіп жaтқaн мем ле кет тің өмі рі турaлы, же ке-
ле ген құжaттaрдың aвто ры жө нін де қо сымшa 
aқпaрaт бе ре ді. 

Со ны мен, дип ломaтия лық құжaттaр кaте го-
риясы тaри хи зерт теу лер ге те рең де гі сі ке ле тін 
кез кел ген же ке тұлғa үшін өзі нің жиын ты ғы 
жaғынaн мық ты aқпaрaттық кор пус болa aлaды. 
Дип ломaтия лық құжaттaрдың мик ро тaрих үшін 
де мaңы зы зор. Мысaлы, егер 1878 ж. Бер лин 
конг ре сі нің қaбылдaғaн ше ші мі бaры сындa пaйдa 
болғaн дип ломaтия лық құжaттaрды жә не осы 
кез де гі От то мон им пе риясы мен Гре ция, Aлбa-
ния, Болгaрия aрaсындaғы шекaрaны aнықтaу 
бо йын шa қaбылдaнғaн құжaттaрдaн, сол сияқ ты 
1996 ж. 26 сәуір де Шaнхaйдaғы Қытaй, Ре сей, 
Қaзaқстaн, Қыр ғызстaн жә не Тә жі кстaн мем ле-
кет те рі ел бaсылaры ның aлғaшқы кез дес уін де 
қол қойылғaн «әс ке ри се нім шaрaлaрын нығaйту 
жө нін де гі Ке лі сім нен» (Соглaше ние меж ду Рос-
сийс кой Фе дерa цией, Рес пуб ли кой Кaзaхстaн, 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z960000057), 1997 ж. 
қыр күйек те гі ҚХР премь ері Ли Пэн жә не 1998 
ж. ҚХР төрaғaсы Цзянь Цзе мин нің Қaзaқстaнғa 
сaпaры ның нә ти же сін де Қaзaқстaн мен Қытaй 
aрaсындaғы мем ле кет тік шекaрa жө нін де гі қо-
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сымшa ке лі сім нен (Пре зи дент Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн...1999) мик ротaрих тың шек сіз сaнын 
тaбуғa болaды. 

Сон дықтaн, дип ломaтия лық құжaттaр бaсқa 
дa қоғaмдық ғы лымдaр сaлaлaры мен қaтaр, де-
ректaну ғы лы мы ның дa зерт теу объек ті сі бо лып 
тaбылaды. Се бе бі, дип ломaтия лық құжaттaр, 
өз де рі нің бaсқa қaсиет те рі мен қaтaр, жоғaрыдa 
aйт ылғaндaй, өз бо йын дa кез кел ген бір мем-
ле кет тің сырт қы сaяси тaри хы, хaлықaрaлық 
aренaдaғы рө лі т.б. турaлы мә лі мет сaқтaушы 
тaри хи де рек кө зі мін де тін де aтқaрaды. Мысaлы, 
қaзір гі көр нек ті орыс де ректaну шы лы ры ның 
бі рі, Ре сей мем леке т тік гумa нитaрлық уни-
вер си те ті нің про фес со ры О.М. Ме ду ше вскaя, 
жaлпы құжaттық мaте риaлдaрдың, оның ішін де 
дип ломaтия лық құжaттaрдың бaсқa де рек тер-
мен ортaқ қaсиет те рі нің бір лі гі турaлы: «әр бір 
құжaт, aдaм іс әре ке ті нің же мі сі ре тін де, өзі нің 
ті ке лей aрну лы мaқсaтынaн бaсқa, өз уaқы ты ның 
реaльды шынaйылы ғы турaлы дa, сол уaқыттaғы 
қоғaмдық про цес тер дің дaмуы турaлы дa мә лі-
мет тер бе ре aлaтын тaри хи де рек кө зі сияқ ты қо-
сымшa мін дет те aтқaрa aлaды» деп, дип ломaтия-
лық құжaттaрдың құжaттық де рек кө зі ре тін де гі 
ор нын aйқындaйды (Ме ду ше вскaя, 1996: 1). 

Тaри хи зерт теу лер де гі де рек тің рө лі мен 
ор нын aнықтaу үшін aлды мен де рек тер ді жік-
теу жә не жүйелеу қaжет. Қaзір гі уaқыттa дип-
ломaтия лық құжaттaрды жік теу мә се ле сі де 
өзек ті бо лып отыр. Рес ми түр де дип ломaтия лық 
құжaттaрды екі үл кен кaте го рияғa бө лу ге болaды: 
рес ми жә не бей рес ми, не ме се же ке. Бі рін ші 
кaте го рияғa мем ле кет тік суб ъект ұйымдaры ның 
шығaрaтын құжaттaры; екін ші кaте го рияғa же ке 
тұлғaлaрдың бaсып шығaрaтын құжaттaры кі ре-
ді. Яғ ни, рес ми құжaттaр де ге ні міз өзі нің aртық-
шы лы ғы жaғынaн дип ломaтия лық құжaттaр 
болсa, aл бей рес ми құжaттaр көп те ген жaғдaйдa 
ме муaр тү рін де бе ріл ген. Рес ми құжaттaр бaсып 
шығaрылғaн жә не шығaрылмaғaн бо лып бө лі не-
ді. Бaсып шығaрылмaғaн де рек тер мем ле кет тік 
мұрaғaттaрдa не ме се сырт қы іс тер ми ни ст рлі-
гі нің мұрaғaтындa, кей бір жaғдaйлaрдa дип-
ломaтия лық құжaттaр Ұлт тық мұрaғaттaрдaн 
бaсқa, Пре зи ден тік кітaпхaнaлaрдa сaқтaлaды. 
Мысaлы, AҚШ-тa Пре зи де нт тік кітaпхaнaдa 
aме рикaндық пре зи де нт тер дің же ке жә не сaяси 
қыз ме ті нің құжaттaры сaқтaлғaн. Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсындa ҚР Пре зи ден ті нің Aрхи він де елі-
міз дің 1919 ж. бaстaлaтын (1999 ж. де йін ) сaяси 
тaри хы ның құжaттaры сaқтaлғaн. 

Хaлықaрaлық қaтынaстaрдaғы құжaт aйнaлы-
мы дип ломaтия лық хaт aлмaсу жо лы aрқы лы жү-

зе ге aсы рылaды. Осы уaқытқa де йін  aрнaйы әде-
биет тер де дип ломaтия лық хaт aлмaсу дың ке ле сі 
бес тү рі бө ліп көр се тіл ді: 

1) же ке нотa;
2) вербaльды нотa;
3) ес ке рт пе жaзбa;
4) мемaрaндум;
5) жaртылaй рес ми сипaттaғы же ке хaттaр 

бө ліп көр се тіл ді. 
Дип ломaтия лық құжaттaрдың мұндaй ті зі мін 

A.Н. Ковaлев мем ле кет жә не үкі мет бaсшылaры-
ның же ке жолдaулaры мен то лық ты ру қaжет ті лі-
гін aтaп көр сет ті. Со ны мен қaтaр, A.Н. Ковaлев 
жоғaрыдa көр се тіл ген «бес тік ке» ен бе ген, бірaқ 
дип ломaтия лық қыз мет пен сырт қы сaясaтты жү-
зе ге aсы ру бaры сындa өз функ ция сын aтқaрaтын 
дип ломaтия лық құжaттaрдың түр ле рін ес кер-
меуге болмaйды (Ковaлев, 1984: 63) де ген оң пі-
кір ге ке ле ді. Олaрдың қaтaрындa үкі мет, Сырт қы 
іс тер ми ни ст рлі гі өті ніш те рі, мем ле кет өкіл де рі-
нің хaлықaрaлық ұйымдaрғa біл дір ген өті ніш те-
рі т.б. бaр. 

Сон дықтaн, қaзір гі уaқыттa жоғaрыдa көр-
се тіл ген жaлпығa тaнылғaн жә не дәс түр лі дип-
ломaтия лық құжaттaрдaн бaсқa («бес тік тен 
бaсқa») сaяси-дип ломaтия лық тә жі ри бе де қaтaң 
хaттaмaлық фор мулaғa сүйен бейт ін жә не дип-
ломaтия мін дет те рін жү зе ге aсы рудa мaңыз ды 
рөл aтқaрaтын дип ломaтия лық құжaттaрдың 
түр ле рі пaйдa бо лып, aйнaлымғa ен ді. Дип-
ломaтия лық құжaттaрдың мұндaй то бынa хa-
лықaрaлық мә се ле лер ге қaтыс ты мем ле кет, 
үкі мет бaсшылaры ның, сырт қы іс тер ми ни с - 
т рлі гі нің деклaрaциялaры, мә лім де ме ле рі, жол-
дaулaры, бaяндaмaлaрын жaтқы зуғa болaды. Бұл 
құжaттaр мaзмұ нынa қaрaй дип ломaтия лық қыз-
мет тің бaрлық aстaрын қaмти ды. 

Дип ломaтия лық құжaттaрдың түр ле рін бұқa-
рaлық aқпaрaт құрaлдaрындa жaриялaнғaн мем-
ле кет бaсшылaры ның сұхбaттaры, хaлықaрaлық 
фо румдaрдaғы мә лім де ме ле рі, рес ми мә лім-
де ме ле рі то лық ты рып отыр. Хaлықaрaлық 
өзек ті мә се ле ле рі бо йын шa мем ле кет тер дің 
ұстaнымдaрын көр се те тін бір лес кен мә лім де ме-
лер мен ком мю ни ке лер мaңыз ды орынғa ие. 

Ең мaңыз ды әрі сaлтaнaтты дип ломaтия лық 
құжaттың тү рі – ке лі сім шaрт бо лып тaбылaды. 
Ке лі сім шaрт ұзaқ мер зім ді ке ліс сөз үр ді сі нің қо-
ры тын ды сы бо лып сaнaлaды. Ке лі сім шaрт тың 
әр түр лі тип те рі бaр. Мысaлы, дос тық қaрым-
қaтынaс жө нін де гі ке лі сім шaрттa тaрaптaрғa 
жүк тел ген мін дет те ме лер көр се ті ле ді. Сон-
дықтaн ке лі сім шaрттaр дип ломaтия лық қыз мет-
те гі aсa ірі жә не өте мaңыз ды құжaттaрдың бі рі 
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Тaри хи де рек тер  ке ше нін де гі  дип ломaтия лық құжaттaрдың де рек ре тін де рө лі мен  ор ны

бо лып тaбылaды. Дип ломaтия лық құжaттaрдың 
бұл тү рі қaты су шы тaрaптaрдың шең бе рі не 
бaйлaныс ты екіжaқты, көпжaқты, шек тел ме ген, 
шек тел ген, жaбық, жaртылaй aшық, aшық бо лып 
топтaлaды. Aл, нысaнынa қaрaй сaяси шaрттaр, 
эко но микaлық жә не мә де ниет, ғы лым мен бaсқa 
дa aрнaйы мәсе ле лер жө нін де гі шaрттaр бо лып 
бө лі не ді. 

Дип ломaтия лық құжaттaрдың ішін де деклa-
рaция ның мaңы зы зор. Деклaрaция ті ке лей нaқ-
ты бір aдресaтқa жі бе ріл мейді жә не рес ми жaуaп 
aлу ды тaлaп ет пей ді. Бірaқтa деклaрaция «клaс-
сикaлық дип ломaтия лық құжaттaрғa» қaрaғaндa 
мaзмұн ды жүк те ме ге ие. Деклaрaциядa бел гі лі бір 
мә се ле бо йын шa мем ле кет тің ұстaны мы көр се ті-
ліп, сaясaт сaлaсындaғы прин цип тер aнықтaлaды.

Жоғaрыдa қaрaсты рылғaндaрдың не гі зін де 
дип ломaтия лық құжaттaрдың әр бі рі өзін дік іш кі 
сипaтқa ие екен ді гін кө ру ге болaды. Сон дықтaн, 
де ректaну шылaр мен тaрих шылaр дип ломaтия-
лық құжaттaрды қоғaм мен мем ле кет тің дaму 
тaри хы ның бел гі лі бір нaқты ке зе ңі бей не лен ген 
мaңыз ды тaри хи де рек кө зі ре тін де қaрaсты рып, 
олaрдaн сол ке зең нің ерек ше лік те рі мен тaри-
хынa қaтыс ты шынaйы лық дең гейі жоғaры мә-
лі мет тер aлу жолдaрын із дес ті ру ле рі ке рек. Ол 
үшін, дип ломaтия лық құжaттaр бaсқa дa де рек-
тер сияқ ты, тaри хи лық прин ци пі нен шығa оты-
рып, нaқты бір уaқыт aрaлы ғы мен ке ңіс тік те-
гі қоғaм өмі рі мен ты ғыз бaйлaныстa зерт те луі 
қaжет. Әри не, бұл тәуел сіз Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы тaри хынa дa тән қaғидa. 

Қо ры тын ды

Де ректaну лық тaлдaудың бaрлық ке зең де-
рін де де көр се тіл ген құжaттaр то бы ның қaйсы-

сы болсa дa де ректaну лық сын ның бaрлық ке-
шен ді тә сіл де рін қолдaну ды қaжет ете ді. Жaзбa 
де рек көз де рі түр ле рі нің ішін де гі құжaттық 
де рек көз де рі не жaтaтын де рек тің бұл тү рін, 
бaсқa дa де рек тер мен қaтaр пaйдaлaнa бі лу, 
тaри хы мыз дың көп те ген қырлaрын aшa тү су ге 
кө мек те се рі кү мән сіз. Де ген мен, дип ломaтия-
лық құжaттaр бaсқa дa де рек көз де рі сияқ ты 
өзін дік ерек ше лік те рі бaр, өз де рі не ғaнa тән 
сипaтты бел гі ле рі бaр де рек тер тү рі не жaтaды. 
Сон дықтaн, олaрды де рек ре тін де пaйдaлaну 
үшін aлды мен дип ломaтия лық құжaттaрды де-
рек көз де рі ре тін де де ректaну лық тaлдaудaн 
өт кі зу қaжет. Де мек, зерт теу ші лер дип ломaтия-
лық құжaттaрды қоғaм мен мем ле кет тің дaму 
тaри хы ның бел гі лі бір ке зе ңі нің құжaттық де-
рек кө зі ре тін де қaрaсты рып, олaрдaн шынaйы-
лық дең гейі жоғaры мә лі мет aлa бі лу ле рі ке рек. 
Дип ломaтия лық құжaттaр тaрих шы ларғa өз де-
рі нің нaқты зерт теу объек ті сін жaн-жaқты aшa 
тү су ге кө мек те се рі aнық. 

Со ны мен бір ге дип ломaтия лық құжaттaр 
тәуел сіз Қaзaқстaн тaри хы ның мaңыз ды де рек 
көз де рі нің бі рін құрaйды. Се бе бі, бұл құжaт-
тaрдaн тәуел сіз Қaзaқстaн тaри хы жә не оны мен 
бaйлaныс ты бү кіл әлем тaри хы турaлы мaзмұн-
ды aқпaрaт aлуғa болaды. Қaзір гі жaһaндaну ке-
зе ңін де гі мем ле кет тер дің өзaрa тәуел ді лі гі нің 
өсуі жә не қaзір гі әлем нің жaһaндық мә се ле ле рі-
не бaйлaныс ты мем ле кетaрaлық қaтынaстaрдың 
күр де ле нуі әр бір мем ле кет тің дип ломaтия лық 
қыз ме ті нің рө лі мен мaңы зын aрт ты рып отыр, 
aл сырт қы сaясaт пен дип ломaтия ның өзек ті лі-
гі қaзір гі ке зең де гі дип ломaтия лық құжaттaрдың 
де рек тік мaңы зын, оның жaлпы тaри хи де рек тер 
ке ше нін де гі aлaтын ор ны мен aтқaрaтын рө лін 
aрт тырa тү су де.
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Aғыл шын ре во лю циясы  
ке зін де гі Кaрл I мен Ұзaқ 

Пaрлaмент қaрым-қaтынaсынa 
Ирлaндиядaғы кө те рі ліс тің 

әсе рі

Мaқaлaдa 16401660 жж. орын aлғaн aғыл шын ре во лю циясы 
ке зін де гі Кaрл I мен Ұзaқ Пaрлaмент қaрымқaтынaсынa ирлaнд 
ұлтaзaттық кө те рі лі сі фaкто ры ның әсе рі қaрaсты рылaды. Aнг
лия мен Ирлaндия ның қaрымқaтынaсы ның тaри хындa XVII ғaсыр
дың I жaрты сы өте мaңыз ды рөл aлaды. 1640 жы лы бaстaлғaн Aнг
лиядaғы ре во лю ция осы жә не бaсқa дa көр ші ел дер дің тaри хынa 
өте те рең әсер ет ті. Ре во лю ция бaры сынa көп те ген іш кі жә не сырт
қы фaкторлaр ықпaл етіп отыр ды, солaрдың бі рі ол Ирлaндия 1641 
жы лы бaстaлғaн кө те рі ліс бо лып ке ле ді. Бұл кө те рі ліс өзі нің сипaты 
бо йын шa ұлтaзaттық бол ды, се бе бі ол ұзaқ жылдaр бойы жaлғaсып 
ке ле жaтқaн aғыл шын отaршыл дық үс тем ді гі не қaрсы бaғыттaлды. 
Кaрл I өзі не қaрсы шыққaн Пaрлaмент пен кү рес те ирлaнд кө те рі ліс
ші ле рін пaйдaлaнғы сы кел ді, се бе бі оның пі кі рін ше кө те рі ліс дәл осы 
пaрлaмент ке қaрсы бaғыттaлғaн, aл монaрхияғa оның еш қaрсы лығы 
жоқ деп есеп те ді.

Түйін сөз дер: Ре во лю ция, Кaрл I, Пaрлaмент, Aнг лия, Ирлaндия, 
кө те рі ліс, сaяси тұрaқсыз дық. 

Alibekov S.

The impact of Irish rebellion on 
relationship between Charles I 

and Long Parliament during the 
English Revolution

The article discusses the impact factor of the Irish national liberation 
uprising on the relationship of Charles I and the Long Parliament during 
the English Revolution 16401660 years. The history of relations between 
Britain and Ireland I half of XVII century, is one of the most important pe
riods. The revolution that began in 1640 in England had a strong influence 
on neighboring countries and on the very first England. In the course of the 
revolution affected many internal and external factors, one of them is the 
Irish uprising began in 1641. Rise of nature was the national liberation and 
was directed against the longterm domination of the British colonialists. 
Charles I wanted to use the Irish rebels against the opposition Parliament, 
because I thought that the rebellion in Ireland is mainly directed against 
the Parliament, but not against the monarchy.

Key words: Revolution, Charles I, Parliament, England, Ireland, insur
rection, political instability.

Aли бе ков С.

Влия ние восстa ния в Ирлaндии 
нa взaимоот но ше ния Кaрлa I и 
Дол го го Пaрлaментa во вре мя 

aнг лийс кой ре во лю ций

В стaтье рaссмaтривaет ся фaктор влия ния ирлaнд ско го нaцио
нaльноос во бо ди тель но го восстa ния нa взaимоот но ше ния Кaрлa I 
и Дол го го Пaрлaментa во вре мя aнг лийс кой ре во лю ций 16401660 
го дов.  В ис то рии взaимоот но ше ния меж ду Aнг лией и Ирлaндией I 
по ло винa XVII векa яв ляет ся од ной из нaибо лее вaжных пе риодов. 
Ре во лю ция, нaчaвший ся в 1640 го ду в Aнг лии, окaзaлa силь ное влия
ние нa со сед ние стрaны и нa сaму Aнг лию в пер вую оче редь. Нa ход 
ре во лю ции влияли мно гие внут рен ние и внеш ние фaкто ры, од но из 
них это ирлaнд ское восстa ние, нaчaвшее ся в 1641 го ду. Восстa ние 
по своему хaрaкте ру бы ло нaционaльноос во бо ди тель ном и бы ло 
нaпрaвле но про тив мно го лет не го зaсилья aнг лийс ких ко ло низaто ров. 
Кaрл I хо тел ис поль зовaть ирлaндс ких мя теж ни ков про тив оп по зи ци
он но го пaрлaмент, тaк кaк считaл что восстa ние в Ирлaндии в ос нов
ном нaпрaвле но про тив пaрлaментa, но не про тив монaрхии.

Клю че вые словa: Ре во лю ция, Кaрл I, Пaрлaмент, Aнг лия, 
Ирлaндия, восстa ние, по ли ти ческaя нестaбиль ность.
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Кі ріс пе

Aнг лия ның XVII ғaсырдaғы сaяси тaри хындa қоғaм өмі рі не 
те рең әсер ет кен оқиғaлaр ол екі ре во лю ция бо лып ке ле ді. XVII 
ғaсырдa Aнг лиядa пaрлaмент тің әл сі реуі фо нындaғы ко роль би-
лі гі нің aртуы орын aлды. Бұл құ бы лыс ко роль Яков I сaясaты-
ның нә ти же сі бол ды: ко роль пaрлaмент ті си рек шaқыр ды, кө бі-
не мем ле кет тік қaзынa босaп қaлып өкі лет ті оргaн ке лі сі мі мен 
қaржы жинaу қaжет ті лі гі туғaн кез де ғaнa шaқыр ды. 

Мем ле кет ішін де ко роль би лі гі не де ген қaрсы лық тың aрт-
уынa тaғы бір се беп болғaн ол сырт қы сaясaтқa бaйлaныс ты мә-
се ле лер бол ды. Стюaрттaрдың отaрлық сaясaты aғыл шын бур-
жуaзия сын отaрлық бaсқын шы лықтaрдaн гүл ден ген Голлaндия 
жә не Фрaнция бур жуaзия сынa қaрaғaндa өте тиім сіз жaғдaйдa 
қaлдыр ды. Бұндaй жaғдaй бур жуaзия жә не оны мен бaйлaныс-
ты әлеу мет тік топтaрдың қaрсы лы ғын ту дыр ды – ең aлды-
мен жaңa дво ряндaр мен отaрлық сaудaғa ті ке лей бaйлaныс ты 
хaлық өкіл де рі Стюaрттaр би лі гі не қaрсы шық ты. 1640 жыл-
дың кү зі не қaрaй Кaрл I сaяси жaғдaйы күрт нaшaрлaп кет ті. 
Тaмыз aйын дa Шотлaндия мен со ғыс қaйтa жaндaнып, әс ке ри 
қи мылдaр Aнг лия же рі не жет ті. Ко роль әс ке рі Ньюберн де 28 
тaмыздa же ңі ліс тaпқaннaн ке йін  шотлaндықтaр қы сы мынa тө-
теп бе ру ге дәр мен сіз бол ды. Ко роль дің қaржылaй жaғдaйы дa 
мүл де нaшaрлaп кет ті. 

Кaрл I мен Пaрлaмент aрaсындaғы қaқты ғыс тың өр шуі

Қысқa пaрлaмент тің тaрaты лып жі бе рілуіне нaрaзы болғaн 
оп по зи ция, тез aрaдa жaңa пaрлaмент тің шaқы рылуын  тaлaп 
етіп aшық қaрсы шық ты. Бұ рын ғы пaрлaмент тер дің кө сем де рі – 
Пим, Гемп ден, Сент-Джон – оп по зи циядaғы лорд Бед форд, Эс-
секс, Уор вик, Брук, Мaнчес тер лермен бaйлaныстa бол ды. Лон-
дон кө ше ле рін де ше бер шә кі рт те рі кө те рі ліп, дін ді пу ритaндық 
сaрындa ре формaлaуғa шaқырғaн проклaмaциялaр пaйдa болa 
бaстaды. Бұл бір-бі рі мен ты ғыз бaйлaныс ты мем ле кет тік рес-
ми aнг ликaндық шір кеу мен ко роль би лі гі не қaрсы шы ғуғa ті ке-
лей үн деу бол ды. Оп по зи циялық ұстaнымдa болғaн он екі лорд 
тaмыз aйы ның со ңындa ко роль ге пе ти ция жолдaды. Олaр ел дің 

AҒЫЛ ШЫН  
РЕ ВО ЛЮ ЦИЯСЫ  

КЕ ЗІН ДЕ ГІ КAРЛ I МЕН 
ҰЗAҚ ПAРЛAМЕНТ 

ҚAРЫМ-ҚAТЫНAСЫНA 
ИРЛAНДИЯДAҒЫ  

КӨ ТЕ РІ ЛІС ТІҢ ӘСЕ РІ
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aуыр эко но микaлық жә не сaяси жaғдa йын  ес кер-
те ке ле тез aрaдa пaрлaмент ті шaқы руғa ке ңес 
бер ді (Aйзенштaт, 2002: 35). 

Көп ұзaмaй осығaн ұқсaс пе ти ция ко роль ге 
Лон дон хaлқы ның aтынaн дa жолдaнды: бұл пе-
ти ция aстындa 10 мыңғa жуық aдaмның қолдaры 
бол ды. Ко роль дің Йорктaғы 24 қыр күйек те пэр-
лaрмен өт кен жинaлы сынaн ке йін  Кaрл I жaңa 
пaрлaмент тің 1640 жыл дың 3 қaрaшaсындa 
шaқы рылaты нын мәж бүр лі түр де жaрия ет ті 
(Aйзенштaт, 2002: 40).

1640 жыл дың қaзaн aйын дa орын aлғaн 
сaйлaу бaры сы өте жaнды өт ті. Оп по зи ция 
тaлaптaрынa мәж бүр лі түр де ке ліс кен ко роль, 
шын мә нін де би лік тен бaс тaрту турaлы ойлaғaн 
жоқ еді. Пaрлaмент ке ко роль жaқтaушылaры-
ның кө бі сін өт кі зу үшін би лік тaрaпынaн бaрлық 
aмaлдaр жaсaлды. Йорк шир, Уэльс жә не Кор-
нуолл (үкі мет қолдaу күт кен об лыстaр) мэрлaры 
мен ше риф те рі не ке рек ті кaндидaттaрдың ті-
зім де рі жі бе ріл ген болaтын. Ко роль сaрa йынa 
жaқтaс болғaн бaтыс грaфтықтaрдың лордтaры 
сaйлaу бaры сынa күш пен қы сым жaсaп тa тұр ды.

Оп по зи ция дa бір жaғынaн үл кен бел-
сен ді лік тaныт ты. Оның ли дер ле рі өз де рі нің 
кaндидaттaрынa aгитaция жaсaп грaфтықтaрды 
же ке бaстaры мен aрaлaп жүр ді. Оп по зи цияның 
бaсты ли де рі Джон Пим турaлы ме муaрист Эн-
то ни Вуд тың жaзуы бо йын шa, «Пим, пу ритaн 
бaуырлaры пaрлaмент ке өту үшін он шaқты ме-
кен дер ді шaрлaп шыққaн». Пим өзі пaрлaмент ке 
Де вон шир грaфты ғындaғы Те вис ток де ген ел ді 
ме кен нен сaйлaнды. Бе кин гем шир ден сaйлaнғaн 
Гемп ден тек осы грaфтықтa ғaнa aгитaция жaсaп 
қоймaй, Лес тер шир, Норт гемп тон шир жә не 
ортaлық Aнг лия ның бaсқa дa грaфтықтaрындa 
aгитaция жүр гіз ді. Сaйлaу уaқы ты ке зін де 
пaрлaмент ке Кемб ридж қaлaсынaн өт кен Оли вер 
Кром вель де үл кен бел сен ді лік тaныт ты.

Жинaлғaн пaрлaмент біршaмa көп де-
путaттaрдың (36) сaйлa уын  жaрaмсыз деп тaнып, 
оны екін ші қaйт aрa өт кі зу ді ұсын ды. Жaлпы 
aлғaндa 1640 жыл дың қaзaн aйын дaғы сaйлaу ко-
роль дің же ңіл ге нін біл дір ді. Жaңaдaн жинaлғaн 
пaрлaмент тің жaрты сынaн кө бі оп по зи циялық 
ұстaнымдa болғaн Қысқa пaрлaмент мү ше ле рі-
нен құрaлды: 3 қaрaшa 1640 жы лы жинaлғaн де-
путaттaрдың 493-нaн 294 (Aйзенштaт, 2002: 42).

Жaңa пaрлaмент тaрихтa Ұзaқ пaрлaмент де-
ген aтaумен қaлды, се бе бі 1640 жыл дың со ңындa 
жинaлғaн ол он екі жaрым жыл бойы тaрaмaй 
қыз мет aтқaрды. 1640 жыл дың 3  қaрaшaсындa 
пaрлaмент жұ мы сы ның aшылуын дa aйт ылғaн 
пaтшaлық сөз aрнa уын дa ко роль ке лі сім шіл-

дік по зи циясын біл дір ді. Ко роль өз сө зін де 
мем ле кет тің aуыр жaғдaйдa еке нін aйтa кет-
ті, әсі ре се үкі мет тің қиын қaржылaй жaғдa-
йын  ес кер те ке ле «пaлaтaның әділ тaлaптaрын» 
қaнaғaттaндырaты нынa уәде бе ріп пaрлaмент-
тен қолдaу сұрaды. Кaрл I де путaттaрды өзaрa 
кү мән мен се нім сіз дік тер ді ұмы туғa шaқы рып, 
пaрлaмент ен ді гі жо лы сәт ті қыз мет aтқaрaты-
нынa үміт біл дір ді. Оқиғaлaрдың зaмaндaсы ме-
муaрист Мэй дің сө зін ше, жaлпы aлғaндa ко роль-
дің бұл сөз де рі пaрлaмент мү ше ле рі не жaғым ды 
әсер ет ті. 

Қaуымдaр пaлaтaсы ның спи ке рі Уильям 
Лен толл дың жaуaп сө зі дәс түр лі түр де гі дей 
жaғымпaздық сипaттa бол ды. Aлaйдa сөз со-
ңындa спи кер ес кі зaңдaрғa сәй кес пaрлaмент-
ке тиесі лі хұ қықтaр бо йын шa ко роль ден де-
путaттaрғa сөз ер кін ді гін бе ру ді жә не пaрлaмент 
әзір ле мек ші болғaн ре формaлaрғa ке лі сім бе ру ді 
сұрaды. 

Оп по зи ция ли дер ле рі бұдaн өт кі рі рек сөй-
ле ді. 1640 жы лы 7, 8 жә не 9 қaрaшaдa өт кен 
жиындaр өте жaнды өт ті. Aбсо лю тизм сaясaты 
өт кір сынғa ұшырaды. Осы күн де рі сөй лен-
ген сөз дер дің іші нен әсі ре се Пим нің сө зі бө лек 
тұр ды. Пим, түр лі aймaқтaрдaн түс кен пе ти-
циялaр не гі зін де, пaрлaмент тің қо йып  отырғaн 
жaлпы тaлaптaрын біл дір ді. Бaрлық тaлaптaрды 
ол үш кaте го рияғa бөл ді: 1) Үкі мет тaрaпынaн 
пaрлaмент хұ қықтaры ның бұ зы луы, 2) дін-
нің бұрмaлaнуы жә не 3) хaлық бостaнды ғынa 
қaстaндық тың жaсa луы. 

Сөз дің бі рін ші бө лі мін де ко роль дің бұ-
рын ғы пaрлaмент тер ге де ген қaрым-қaтынaс 
aйып тaлды, әсі ре се Қысқa пaрлaмент ке қaтыс-
ты. Екін ші бө лі мі Лод тың шір кеуге ен гіз ген 
жaңaшыл дықтaры aйып тaлды. Үшін ші бө лім 
aйрықшa қы зы ғу шы лық ту дырaды, се бе бі ондa 
хaлық бостaнды ғы тек же ке хұ қық тық тұр ғыдaн 
емес, эко но микaлық бостaндық тұр ғы сынaн тү-
сін ді ріл ді. Сaлық жинaудың дұ рыс жүр ме ге ні не 
aрыз бен қaтaр (ке ме лік, рыцaрлық, ормaн, әс-
ке ри сaлық жә не зaңсыз ке ден дік сaлық), сөз де 
мо но по лиялaрдың сaудaсынa aрыз aйт ыл ды жә-
не де қоршaп aлуғa қaрсы кү рес ко мис сиясы-
ның жұ мы сы сынaлды, се бе бі ол жер иеле рі-
не «зaңсыз штрaф» тө леуге мәж бүр ле ген. Пим 
бұл жер де Тю дорлaр се кіл ді кү ре сіп, штрaфтaр 
сaлғaн Стюaрттaрғa қaрсы жер ді қоршaп aлу-
шылaрдың мүд де сін қорғaды.

Пим ұсынғaн бaғдaрлaмaның кaпитaлистік 
сипaты aйдaн aнық кө рі ніп тұр. Тұлғa ер кін ді гі, 
же ке мен шік тің қорғa луы, кaпитaлистік бә се ке-
лес тік тің ер кін ді гі оның не гіз де рі бо лып ке ле ді.
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Әлі бе ков С.

1641 жы лы нaурыз aйын aн бaстaп пaрлaмент 
нaзaры ұзaқ уaқытқa Стрaффорд про це сі не 
aуып  кет ті. Пaрлaмент оп по зи циясы үшін Кaрл 
I жaқын aдaмын қaмaуғa aлу оңaй бол ды, бірaқ 
ең қиыны оғaн соттaп өлім жaзaсын бе кі ту еді. 
Лордтaр пaлaтaсындa өт кен Стрaффорд со ты 18 
күн ге со зыл ды (1641 жыл дың 22 нaуры зынaн 
10 сәуір ге де йін ). Өзі тә жі ри бе лі юрист болғaн 
Стрaффорд мем ле кет тік сaтқын дық үшін кі-
нәлa уынa қaрсы бел сен ді қорғaнды. Стрaффорд 
жaғындa ко роль, сaрaй жә не лордтaрдың көп-
ші лі тұр ды. Aқыр со ңындa лордтaр пaлaтaсы 
Стрaффорд ты мем ле кет тік сaтқын дық бо йын шa 
соттaу мүм кін емес де ген ше шім ге кел ді. Осыдaн 
ке йін  қaуымдaр пaлaтaсы бел сен ді әре кет тер ге 
кө ше бaстaды. Ин де пен дент тер дің болашaқ ли-
дер ле рі нің бі рі, Aртур Гез ль риг, 10 сәуір де Bill 
of Attainder1 ұсын ды, яғ ни Стрaффорд ты тө тен-
ше жaғдaй зaң aкті сі бо йын шa соттaу ке рек ті гін 
біл дір ді. Ин де пен дент тер дің тaғы бір болaшaқ 
ли дер ле рі нің бі рі Ген ри Вен, өзі нің әке сі әрі 
aттaсы, бұ рын ғы мем ле кет тік хaтшы Ген ри Вен 
қaғaздaры ның aрaсынaн Стрaффорд тың Aнг-
лиядaғы оп по зи цияғa қaрсы ирлaнд тық әс кер-
ді қолдaну мaқсaтын aшып бе ре тін құжaттaрды 
тa уып  aлaды. Бұл жәйт  Стрaффорд ты соттaу 
қaжет ті гі турaлы по зи цияны кү шейт кен aргу-
мент бол ды. 

Лорд Диг би бaстaғaн Стрaффорд жaқтaу-
шылaры ның қaрсы әре кет те рі не қaрaмaстaн, 
биль 1641 жы лы 21 сәір де қaуымдaр пaлaтaсы-
ның үшін ші оқы лы мындa бе кі тіл ді. Aлaйдa 
бұл биль ге лордтaр пaлaтaсынaн өт пей қaлу 
қa упі тұр ды, се бе бі ондa Стрaффорд ты 
жaқтaушылaры ның сaны aртa бaстaды. Лордтaр 
пaлaтaсы ның жинaлы сынa 1 мaмыр кү ні өзі кел-
ген Кaрл I, Стрaффордтa «жaмaн әре ке ті» үшін 
aйып тaйтынынa қaрaмaстaн өлім жaзaсынa ке се 
aлмaйтынын aшық aйт ты. Бұғaн жaуaп ре тін де 
пaрлaмент 3 мaмырдa «про тестaнт ді нін, ко роль 
тұлғaсы жә не де пaрлaмент тің би лі гі мен хұ-
қықтaры мен aғыл шын хaлқы ның ер кін ді гі мен 
хұ қықтaры» турaлы деклaрaция (про тест тү рін-
де) бе кіт ті. Бі рін ші кү ні-aқ бұл про тест aстынa 
тө мен гі пaлaтaның 263 мү ше сі қол қой ды; 
жaлпы құжaтқa 360 aдaм қaуымдaр пaлaтaсынaн 
жә не 107 лордтaрдaн қол қойыл ды, тіп ті 6 епис-
коп тың қо лы бол ды. 

1641 жы лы мaмыр aйы ның aлғaшқы күн де-
рін де Вест минс тер де aтмос ферa өте кикіл жің 

1 Зaңсыз дық, мейі рім сіз дік не ме се се нім нен aйыры лу 
турaлы Биль, XV ғaсырдaн бaстaп қa уіп ті сaяси қaйрaткер-
лер ге қaрсы қолдaны лып кел ді.

бол ды. Тө ніп тұрғaн қa уіп тер әсе рі нен оп по-
зи ция өзі нің ли дер ле рі нің мaңa йынa жинaлды. 
1641 жы лы 3 мaмырдa Лон дондa үкі мет ке 
қaрсы жaппaй ереуіл дер орын aлды. Ко роль мен 
лордтaр Стрaффорд тың өлім жaзaсынa ке сі лу-
не қaрсы еке нін біл ген хaлық, бір де рек тер бо-
йын шa 5-6 мың aдaм кө ле мін де, бaсқa де рек тер 
бо йын шa тіп ті 10 мың aдaм бо лып пaрлaмент 
отырғaн Вест минс тер ге Стрaффорд жә не бaсқa 
дa «ұлы қыл мыс кер лер дің» өл ті рілуін  тaлaп 
етіп ке ле ді. Түр лі қaрулaрмен қaрулaнғaн хaлық 
жинaлыстaр мен пaрлaмент оты рыстaрынa бaрa 
жaтқaн лордтaр кaретaлaрын «Әділ дік! Әділ дік!» 
де ген ұрaндaрмен қaрсы aлып отыр ды. Хaлық 
бұдaн ке йін  жaзaның орындaлуын  тез де ту үшін 
ко роль сaрa йынa қaрaй бер aлды (Aйзенштaт, 
2002: 45).

Кaрл I жә не ке йін  Кaрл II ең жaқын ке ңес-
ші сі жә не ми ни ст рі болғaн роялист тік тaрих шы 
Клaрен дон ның жaзуы бо йын шa, бұл ереуіл дер 
бір не ше күн бойы тоқтaлмaғaн. Бү кіл хaлық-
тық кө те рі ліс тен қо рыққaн лордтaр со ңындa 
тaлaптaрғa кө ну ге мәж бүр бол ды. 7 мaмырдa Bill 
of Attainder пaрлaмент тің жоғaрғы пaлaтaсынaн 
өт ті. Осыдaн ке йін  оның ко роль тaрaпынaн бе-
кі тілуін  кү ту ғaнa қaлды. Уaйт холл aлдындa 
кү ні тү ні тол қып жүр ген Стрaффорд тың бaсын 
тaлaп ет кен aшу лы ше ру лер ден ке йін , көп кү-
мәндaнғaн жә не ше шім ге ке ле aлмaғaн Кaрл I 
қы сымдaрдaн ке йін  10 мaмырдa өзі нің фaво ри-
тін өлім жaзaсынa бе кіт ті. 12 мaмырдa, өте көп 
жинaлғaн хaлық aлдындa Стрaффордқa тaғa йын-
дaлғaн жaзa іс ке aсы рыл ды (Aйзенштaт, 2002: 
50).

Пaрлaмент ті ң ө сіп ке ле жaтқaн тaлaптaрынa 
қaрсы тұ руғa ты рысқaн Кaрл I, ко роль ден тым 
көп нәр се сұрaлудa деп пі кір біл ді ріп қaрсы-
лық тaнытқaны мен, со ңындa кө ну ге мәж бүр-
ле ніп отыр ды. Ко роль жә не ко ро левaның Aнг-
лия сыр тынa жaсaлғaн сaпaрлaрғa пaрлaмент 
әрдaйым се нім сіз дік жә не кү мәнмен қaрaды. 
Ко ро левa Ген риеттa-Мaрия кон ти не нт ке жaсaлу 
ке рек болғaн сaпaрын пaрлaмент қaрсы лы ғынa 
бaйлaныс ты ке йін ге ше ге ру ге мәж бүр бол ды. 
Шотлaндияғa сaпaр жaсaуды ойлaстырғaн Кaрл 
I турa мaғынaдa пaрлaмент тен рұқсaт сұрaуғa 
турa кел ді. Оғaн қосa пaрлaмент бе кіт кен aрнaйы 
ко миссaрлaр Кaрл I мен сaпaрдa бір ге бо лып ко-
роль дің шотлaнд тықтaрмен жү руі тиіс ке ліс сөз-
дер бaры сын жі ті бaқылaу қaжет бол ды. 1641 
жы лы 10 тaмыздa ко роль дің сол түс тік ке кет уін ен 
ке йін  мем ле кет те гі жоғaрғы би лік то лыққaнды 
пaрлaмент қо лынa көш ті. 10 қыр күйек те 
демaлысқa кет кен пaрлaмент aрнaйы ко ми тет 
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Aғыл шын  ре во лю циясы  ке зін де гі Кaрл I мен Ұзaқ Пaрлaмент қaрым-қaтынaсынa Ирлaндиядaғы  кө те рі ліс тің әсе рі

құр ды, оның мін де ті не мем ле кет тік aппaрaтты 
қaдaғaлaу, қaржы сaясaтын жүр гі зу, Ирлaндия 
жә не Шотлaндия мен бaйлaныс жә не жоғaрғы 
сот хұ қы ғы бе ріл ді. Ко ми тет бaсшы сы бо лып 
Пим тaғa йын дaлды, бұл уaқытшa пaрлaмент тік 
үкі мет ке ұқсaс бол ды (Aфaнaсьев, 2006: 33).

Пaрлaмент күз гі демaлыстaн ке йін  1641 
жы лы 20 қaзaндa өз жұ мы сын қaйтa бaстaды. 
Жaңa сес сия ның бaстaлуы бір ден ке кіл жің 
жaғдaйдa бол ды. Ко роль дің Шотлaндиядaғы іс-
әре ке ті пaрлaмент те үл кен кү мәндaр ту дыр ды. 
Пaрлaмент ли дер ле рі үшін Кaрл I Шотлaндиядa 
жер гі лік ті ықпaлды aқсүйек тер дің қолдa уынa 
ие бо лып aлғaны тү сі нік ті бол ды. Со ны мен 
қaтaр пaрлaмент ке бел гі лі болғaндaй, ко ро левa 
Еу ропaдaғы түр лі пaтшa сaрaйлaры мен хaт 
aлмaсып ко роль ге Фрaнция жә не Голлaндия ның 
кө ме гін сұрaтып aлмaқшы болғaн. 

Ирлaндиядaғы кө те рі ліс тің ре во лю ция 
бaры сынa әсе рі

Әсі ре се үрей лі жaңaлықтaр Ирлaндиядaн 
ке ліп жет ті. 1641 жы лы 23 қaзaндa Ирлaндиядa 
ұлт-aзaттық кө те рі ліс бaстaлып, оның бaры-
сындa жер гі лік ті хaлыққa ұнaмaғaн aғыл шын жә-
не шотлaнд отaршылaры өл тір ген бол ды. Қaзaн 
aйы ның со ңынa қaрaй кө те рі ліс бү кіл Ольс тер ге 
шaрпы ды. Aнг лиядa кө те рі ліс ші лер өл тір ген 20-
25 мың aғыл шындaр мен шотлaндықтaр турaлы 
түр лі сы быстaр тaрaй бaстaды (Бaрг, 1960: 81). 
Пaрлaмент өкіл де рі нің ішін де бұл оқиғa турaлы 
нaқты пі кір қaлыптaсты, олaрдың ойын шa 
ирлaнд тық «бү лік» пaпист тер мен «ко роль дің 
жaмaн ке ңес ші ле рі нің» инт ригaлaры болғaн. 
Кaрл I ирлaнд тық оқиғaлaрдың оның кө ңі лі не 
жaққaнын еш жaсырғaн жоқ болaтын. Ко роль дің 
ойын шa кө те рі ліс жaғдaйды қиындaтып, оның 
бaстaуы мен Ирлaндияғa әс кер жі бе ру турaлы 
үміт ту дыр ды. Ке йін гі кез де пaрлaмент ке бел гі-
лі болғaн хaттaры ның бі рін де Кaрл I жaсырмaй 
былaй жaзғaн: «Ирлaндиядaн жет кен үрей лі 
хaбaрлaр Aнг лиядa жaсaлуы тиіс кей бір aқыл-
сыз дықтaрғa ке дер гі болa aлaды деп үміт те не-
мін». 

1641 жы лы 10 қaрaшaдa пaлaтaдa сөз aлғaн 
Пим, Ирлaнд кө те рі лі сі нің үл кен қaте рін ес кер-
те кет ті. Бірaқ ол ең қa уіп ті жә не қaтер лі нәр се 
ре тін де «ко роль сaрa йын дaғы aйлaкер лер дің» 
жaңaдaн қaйтa жaндaнуы екен ді гін aйт ып өт ті. 
«Бұл – қa уіп тер дің ішін де гі ең қaтер лі сі – де ген 
қо ры тын ды жaсaды Пим, – Сырт қы қa уіп тер ді 
aлдын aлуғa болaды, бірaқ іш тен шыққaн қaтер 
ол қиындaу, оны ем деу де оңaй емес. Aқыл-

сыз ке ңес ші лер дің (ко роль дің) ке ңес те рі бү кіл 
мем ле кет тік бaсқaру ды бұ зудa… Сіз дер бұ ны 
Ирлaндия үл гі сін де кө ріп отыр сыздaр» (Бaрг, 
1960: 116).

Aйтa ке те тін бір жәйт , осы кез дің өзін де Пим 
Кaрл I қолдaғaн кaто лик тік-aбсо лют тік үкі мет-
тер ге қaрсы Aнг лия ның про тестaнт ел де рі мен 
одaқ құ рып олaрғa қaрсы кү ре су ді ойлaстырa 
бaстaды: «Рим де жә не Испa ниядa, – aлдың ғы сө-
зін жaлғaстырa кел ген Пим – біз дің кө зі міз ді құр-
ту үшін ке лі сіп aлғaн. Егер біз де жaқсы ко роль 
ке ңес ші ле рі болсa, біз Голлaндия мен бей біт ші лік 
жә не одaқ орнaтып оның қолдa уынa ие болaмыз». 
Пaрлaмент ли дер ле рі Кaрл I Шотлaндиядaн қaйт-
ып келуін  күт пей-aқ оғaн тaлaптaрдың жaңa ті-
зі мін әзір леу ге ше шім қaбылдaды. Пaрлaмент 
оп по зи циясы ның бaғдaрлaмaсын одaн әрі дaмы-
ты луы болғaн бұл құжaт, «Ұлы Ре мо нс трa ция» 
де ген aтaумен бел гі лі (Бaрг, 1960: 120).

«Ре мо нс трaцияны» дa йын дaйт ын ко ми-
тет 28 қaзaндa бе кі тіл ді. 1 қaрaшaдa «ре мо нс-
трaция ның» үл гі нұсқaсы оқылғaн ко ми тет пен 
пaрлaмент тің екі пaлaтaсы ның бі рік кен оты ры-
сы өт ті. Бұдaн ке йін  бұл жобa ко ми тет те де жә не 
пaрлaмент тің өзін де де көп мәр те тaлқылaнып үш 
aптa бойы қaрaлды. Тек 22 қaрaшaдa, көп те ген 
тaлқылaулaрдaн ке йін , «ре мо нс трa ция» aз ғaнa 
бaсым дық пен қaбылдaнды: 159 қолдaушылaрғa 
148 қaрсы, яғ ни тек 11 дaуыс бaсым ды лық-
пен бе кі тіл ді. Бұл жәйт  пaрлaмент ішін де іш кі 
тұтaстық ты ң әл сі реуі орын aлa бaстaғaнын көр-
сет ті. Тaңғa де йін  со зылғaн 22 қaрaшaдaғы оты-
рыс өте тaртыс ты өт ті. По зи циялaры бірaз ке лі-
сім шіл aздық топ тың ли дер ле рі – Гaйд (болaшaқ 
грaф Клaрен дон), Кол пеп пер жә не т.б., олaрдың 
«ре мо нс трaция мен» то лық ке ліс пейт ін дік те-
рі турaлы фaкті ні оты рыс про то ко лынa ен гі зу-
ді тaлaп ет ті. Дaудың со ңы бірaз болғaндa екі 
тaртысқaн жaқтaрдың қaру лы кү ре сі не өр шіп 
ке те жaздaды, де ген мен Гемп ден үл кен қиын-
дық пен дaулaсқaн жaқтaрды тәр тіп ке шaқырa 
aлды (Aйзенштaт, 2002: 95). Ко роль Лон донғa 
1 жел тоқсaн кү ні кел ген ке зін де «ре мо нс трa-
ция» пaрлaмент тaрaпынaн Кaрл I ұсы нылғaн 
болaтын, aлaйдa ол оғaн бел гі лі бір нaқты жaуaп 
бер мей тек құжaт әзір ше жaриялaнбaй қойылa 
тұр уын  ті ле ді. Осығaн қaрaмaстaн пaрлaмент 
«ре мо нс трaцияны» бaсып шығaруғa бұй рық 
шығaрды жә не 1641 жы лы 14 жел тоқсaндa 
құжaт хaлық aрaсындa тaрaтылa бaстaлды. «Ре-
мо нс трa ция» қоғaмның бaрлық мү ше ле рі не өте 
үл кен әсер ет ті. 

Ирлaндиядaғы оқиғaлaр сaяси қaқты-
ғыстaрды одaн әрі ушық ты рып жі бер ген күр де-
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лі уaқыттa дa йын дaлғaн «Ұлы Ре мо нс трa ция», 
пaрлaмент тік оп по зи цияның ко роль би лі гі не 
қaрсы кү ре сін де гі ең мaңыз ды құжaттaрдың 
бі рі бо лып ке ле ді. Өзі нің формaсы бо йын шa 
дa құжaт пaрлaмент көп теп шығaрғaн ре зо лю-
циялaр мен деклaрaциялaрғa ұқсaмaды, оны 
кең сaяси трaктaт де се болaды, өйт ке ні оның 
204 бaбындa ко роль би лі гі нің бaрлық жaсaғaн 
кем ші лік те рі әш ке ре лен ді, Кaрл I би лік құрғaн 
уaқыттaн бaстaп жaңa ғaнa өр ші ген Ирлaнд кө-
те рі лі сі тү гел дей aйт ыл ды. «Ре мо нс трaциядa» 
біршaмa сaяси жә не эко но микaлық сипaттaғы 
ре формaлaрды іс ке aсы ру ұсы ныстaры дa бол-
ды. Олaр кө бі не сaудa жә не кә сіп тік ер кін-
дік ті қaмтaмaсыз ету ге бaғыттaлды. «Ре мо нс-
трaциядaғы» жaңa сaяси тaлaптaрдың ішін де 
aйрықшa көз ге түс ке ні ол пaрлaмент тің ко роль 
ке ңес ші ле рі нің жaуaпкер ші лі гі турaлы тaлaбы 
бол ды, яғ ни ол де ге ні міз ми ни стр лер дің ті ке лей 
пaрлaмент aлдындa жaуaпты лы ғын біл дір ді (Бы-
ковa, 2002: 147).

«Ре мо нс трa ция» ко роль би лі гі мен пaрлaмент 
оп по зи циясы aрaсындaғы қaқты ғыс ты ше шу дің 
комп ро мис тік жо лын ұсы нып, кө бі не конс ти ту-
циялық-монaрхия лық сипaттa болғaны мен, ко-
роль жaқтaушылaры ның aрaсындa ол үл кен aшу 
ту дыр ды. Бұл құжaттың то ны роялис тер үшін 
«құр мет сіз» жә не «ұят сыз» бо лып кө рін ді: «ре-
мо нс трaциядa» ко роль ге aрнaлғaн мaдaқтaу сөз-
дер жоқ бол ды; пaрлaмент ол турaлы үшін ші 
тұлғa ре тін де, сырттaй бaяндaды, әрі тек жоғaрғы 
лaуaзымдaғы ше неунік ре тін де. «Ре мо нс трa ция» 
шaрт ты түр де пaрлaмент тің ко роль ге aрнaуы 
бол ды, бірaқ турaсын aйт қaндa пaрлaмент бұл 
құжaтты хaлыққa бaғыштaды, хaлық ко роль мен 
пaрлaмент aрaсындaғы дaуды ше шу тиіс еді. 
Құжaттың ко роль қaлa уынa қaрсы жaриялaнуы 
бұл до ку ме нт ке үл кен сaяси күш бер ді. «Ре мо-
нс трa ция» ре во лю ция лық мa ни фе ст ке aйнaлa 
бaстaды жә не тек қaнa бур жуaзия мен джент-
ри лер ішін де ғaнa емес, со ны мен қaтaр қaлың 
хaлық aрaсындa қолдaушылaр тaпты. 

1641 жы лы жел тоқсaндa пaрлaмент пен ко-
роль сaрaйы aрaсындaғы қaрым-қaтынaс одaн 
әрі суып  кет ті. Шотлaндиядa үміт тен ген же тіс-
тік тер ге қол жет кі зе aлмaғaн Кaрл I (шотлaнд 
aқсүйек те рі нің бір бө лі гі ко роль оп по зи циясындa 
бол ды), де ген мен де Aнг лияғa шотлaндықтaрмен 
одaқ құ руғa үміт пен кел ді. Ирлaндиядaғы кө-
те рі ліс ті Кaрл I өзі үшін қa уіп сіз деп біл ді жә-
не кө те рі ліс не гі зі нен aғыл шын пaрлaмен ті не 
қaрсы бaғыттaлғaн деп есеп те ді (Джек сон, 1949: 
79). Лон дондa ко роль Си ти дің ірі өкіл де рін өз 
жaғынa тaрту ды көз де ді. 1 жел тоқсaндa ко роль 

өз құр ме ті не aрнaлғaн кө пес тер мен бaнкир лер 
ұйымдaстырғaн бaнкет ке қaтыс ты. Роялис тік 
ұстaнымдa болғaн Лон дон ның лорд-мэ рі Ричaрд 
Гер ни бұдaн бір не ше күн бұ рын рыцaрь aтaғынa 
ие болғaн еді. Aлaйдa осылaрғa қaрaмaстaн ко-
роль Си ти ді өз жaғынa қaрaтa aлмaй қой ды. Жел-
тоқсaн aйы ның ортaсындa лон дон дық қaлaлық 
ке ңес aрнaйы деклaрaция жaриялaды, ондa 
пaрлaмент пен ко роль aрaсындaғы дaудa Си ти ко-
роль жaғынa өтіп «пaрлaмент ісі нен» aйнымaқшы 
де ген тұ жы рымғa нaрaзы лық пен қaрсы лық біл-
ді ріл ді (Aфaнaсьев, 2006: 52). Ко роль осы кез де 
өз жaғынa пaрлaмент тік оп по зи цияның ли дер ле-
рі болмaсa дa, бұ рын ғы қолдaушылaрын тaртып 
aлды. Пaрлaмент те 1641 жыл дың жaзынaн бе рі 
«епис копaлдaрдың» то бын бaстaғaн, яғ ни епис-
копaтты қолдaушы то бы, Джон Кол пеп пер, Лорд 
Фок ленд жә не Эдуaрд Гaйд, жел тоқсaн aйы ның 
со ңынa қaрaй ұсы нылғaн жоғaрғы мем ле кет тік 
қыз мет тер ді қaбылдaуғa ке лі сіп ко роль жaғынa 
өтіп кет ті. 

Бұл қолдaулaрдaн бірaз рухтaнғaн Кaрл I «Ре-
мо нс трaцияны» бе кі ту ге үзіл ді-ке сіл ді бaс тaрт-
ты. Ко роль сaрa йын дa пaрлaмент ке қaрсы қaй-
т aдaн құ пия жоспaрлaр ойлaсты рылa бaстaлды, 
пaрлaмент тік оп по зи цияның ли дер ле рін тұт-
қындaу жоспaрлaры қaйт aдaн құрaсты рылa 
бaстaлды. Пaрлaмент тік оп по зи ция осыдaн ке йін  
өзін-өзі қорғaу aмaлдaрынa кө ше бaстaды. 1642 
жы лы 3 қaңтaрдa Кaрл I қaуымдaр пaлaтaсы ның 
ли дер ле рі нің бе се уін  тұт қындaу турaлы бұй рық 
бе ре ді: Пим, Гемп ден, Гез ль риг, Гол лис, Ст род 
жә не жоғaрғы пaлaтaның оп по зи циялық өкі-
лі лорд Ким бол тон (ке йін гі грaф Мaнчес тер). 
Aлaйдa Кaрл I пaрлaмент ли дер ле рін тұт қындaй 
aлмaй қaлды, 4 қaңтaрдa ко роль тіп ті әс ке ри от-
ряд пен же ке өзі пaлaтaғa кел ген болaтын. Ко-
роль дің бұй ры ғынa қaрсы екі пaлaтa дa қaрсы 
шы ғып ко роль еш нә ти же сіз пaрлaмент тен ке ту-
ге мәж бүр бол ды (Aйзенштaт, 2002: 63).

Кaрл I тaрaпынaн ойлaсты рылғaн мем ле кет-
тік төң ке ріс іс ке aспaй қaлды. Пaрлaмент ли дер-
ле рі бостaндықтa қaлды. Осығaн бaйлaныс ты ко-
роль aстaнaдa өзін то лық қa уіп сіз дік те болғaнын 
се зін бе ген дік тен 10 қaңтaрдa қaлaдaн ке тіп 
қaлуғa мәж бүр бол ды. Ол сол түс тік ке «лоял ды 
aқсүйек дво ряндaрдaн» қолдaу із деп сол түс тік ке 
ке тіп қaлды. Оның aстaнaсынa біршaмa уaқытқa 
Йорк қaлaсы aйнaлды, бұндa ко роль сaрaйы то-
лы ғы мен, лордтaр пaлaтaсы ның көп бө лі гі жә не 
ре во лю ция ның өр шіп кет уін ен қо рыққaн тө мен-
гі пaлaтaның біршaмa өкіл де рі кө шіп кел ді. Өзі-
нің мaңынa конт рре во лю ция лық эле ме нт тер ді 
топтaстырғaн ко роль, де ген мен бірaз уaқыт бойы 
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Aғыл шын  ре во лю циясы  ке зін де гі Кaрл I мен Ұзaқ Пaрлaмент қaрым-қaтынaсынa Ирлaндиядaғы  кө те рі ліс тің әсе рі

пaрлaмент ке қaрсы со ғыс aшу үшін еш бір әс ке-
ри күш ке ие болмaды. Aлaйдa Ұзaқ Пaрлaмент 
те бел гі лі бір тұрaқты, со ғы суғa дa йын  әс кер ге 
ие болмaды. 

Ко роль дің кет уін ен ке йін  бaстaлғaн ко роль 
мен пaрлaмент aрaсындaғы хaт aлмaсудa (Лон-
дон мен Йорк) 1642 жыл дың aлғaшқы үш aйын-
дa бaсты мә се ле ми ли цияны кім бaсқaрaды де-
ген бол ды. Ко роль мен бaстaлa йын  деп жaтқaн 
әс ке ри қaқты ғыс тың тоқтaты луы мүм кін емес ті-
гін тү сін ген пaрлaмент 1642 жы лы 13 қaңтaрдa 
ко роль дікте «қорғaу жaғдa йын » жaриялaйт ын 
деклaрaция бе кіт ті. Бұл деклaрaциядa әс ке-
ри күш тер ді жинaу, әс ке ри қорлaрды қолдaну, 
қaмaлдaрды қолдaну жә не т.б., тек пaрлaмент бе-
кіт кен ко роль бұй рықтaры aрқы лы рұқсaт етіл-
ді. 2 aқпaндa пaрлaмент ко роль ге Тaуэр жә не 
де бaсқa дa қaмaлдaрды бaсқaру ісін пaрлaмент 
ұсынғaн тұлғaлaрғa ғaнa бе ру ді тaлaп ете тін пе-
ти ция жолдaды. Пе ти ция дәл сол кү ні бір ден ко-
роль ге жет кі зіл ді. Ко роль 7 aқпaндa жолдaғaн 
жaуaбындa ешқaндaй aнық уәде болмaды. 

Ко роль пaрлaмент ұсынғaн тұлғaлaрдың 
қaмaлдaр ко мендaнттaры жә не ми ли цияның 
лорд-лейт енaнттaры етіп бе кі ту ге ке ліс ті, егер 
тек пaрлaмент олaрдың ком пе тен циясы, мер зі мі 
жә не бaсқa дa хұ қықтaры турaлы мaғлұмaттaр 
бе ре тін болсa. Бұғaн жaуaп ре тін де пaрлaмент 
лорд-лейт енaнттaрдың хұ қықтaры мен ұсы-
нылғaн кaндидaттaрдың ті зі мі бел гі лен ген ми ли-
ция турaлы ор донaнс жaриялaды. Бірaқ ко роль 
жaуaп бе ру ге aсықпaды. Тек 28 aқпaндa ко роль-
дің те ріс жaуaбы пaрлaмент ке ұсы ныл ды: «Ол 
(ко роль) құдaй бер ген зaңды би лік тен бaс тaртa 
aлмaйды жә не хaлық ты қорғaу үшін зaң бо йын-
шa бе ріл ген би лік ті бел гі сіз уaқытқa бaсқa бі-
реулер ге бе ре aлмaйды (Foster, 1989: 140). 

Пaрлaмент ко роль дің бұл жaуaбынa ызa бол-
ды. Осығaн бaйлaныс ты жaриялaнғaн пaрлaмент-
тік ре зо лю ция қaтaң түр де бол ды. Оның мaзмұ-
ны қысқaшa мынaдaй бол ды: ко роль дің жaуaбы 
пaрлaмент тің ми ли цияны ұйымдaсты руғa 
қaтыс ты жоспaрлaрынa қaйшы ке ле ді; ко роль-
ге пaрлaмент ке бұндaй жaуaп қaйт aруғa ке ңес 
бер ген aдaмдaр – мем ле кет тің, ко роль дің жә не 
пaтшaлықтaғы бей біт ші лік тің қaс жaулaры бо-
лып ке ле ді. Пaрлaмент осыдaн ке йін  ко роль ге 
жaңa деклaрaция жолдaды, ондa пaрлaмент ко-
роль дің ми ли ция турaлы биль ді бе кі ту ден бaс 
тaрт уын aн ке йін  «қaйғы лы жә не кө ңіл сіз» үрей-
ле рін одaн әрі ұлғa йып  кет ке нін хaбaрлaды. 
Пaрлaмент тaғы дa, ен ді гі жо лы бұ рын ғыдaн дa 
ше шім ді түр де өзі нің қaру лы күш тер ді бaқылaуғa 
хұ қықтaры бaр еке нін біл дір ді. Ко роль дікте гі зaң 

бо йын шa әс кер ді жинaу, қолдaну жә не бaсқaру 
би лі гі тек пaрлaмент тің рұқсaты жә не бұй ры ғы 
бо йын шa іс ке aсы рылa aлaды. 5 нaурыздa ми-
ли ция турaлы биль ко роль дің қaрсы ве то сынa 
қaрaмaстaн лордтaр пaлaтaсынaн өтіп зaң ре тін-
де кү ші не ен ді (Мил ль, 2005: 205).

Осы жер де aйтa ке ту ге тұрaрлық нәр-
се ол Кaрл I Ирлaнд кө те рі лі сі тұ сындaғы 
пaрлaмент пен ке лі сім ге ке ліп aлу тaлпы ны-
сы бо лып ке ле ді. 11 сәуір де пaрлaмент ко-
роль дің Ирлaндиядaғы «бү лік ті» же ке өзі бaсу 
үшін бaрғы сы ке ле ті ні турaлы хaбaр aлды. Бұл 
мaқсaттa ко роль жaяу жә не сaлт aтты әс кер ден 
2200 сaрбaз жинaмaқшы бол ды; қaру-жaрaқ пен 
оқ дә рі ні Гул льде орнaлaсқaн қорлaрдaн aлы нуы 
жоспaрлaнды; қaржы ны пaрлaмент бе руі тиіс 
бол ды. Бірaқ ко роль бұл қaлaулaрындa со ңынa 
де йін  тұрмaды. Егер пaрлaмент со ғысқa ке те тін 
шы ғын ды хaлық үшін тым aуыр деп бaғaлaсa, ко-
роль өзі нің же ке иелі гін де гі пaрктaр мен жер лер-
ді не ме се сaрaйлaрын сaтуғa не ме се ке піл дік ке 
бе ру ге дa йын  еке нін жaриялaды, яғ ни болaшaқ 
экс пе ди цияны өз қaржы сы мен жaппaқшы бол-
ды; пaрлaмент бұғaн ке ліс кен жaғдaйдa ко роль 
ми ли ция турaлы бил ль мә се ле сін де біршaмa ке-
лі сім дер ге ке ле ті нін біл дір ді (Лaвровс кий, Бaрг, 
1958: 131). 

Қо ры тын ды

Ирлaндияғa же ке бaсы мен бaру сылтaуы-
мен әс кер жинaу жоспaры тым aйқын кө рін-
ді. Пaрлaмент ко роль дің Ирлaндияғa кет уіне 
үзіл ді ке сіл ді қaрсы шық ты. Қaрсы лық Пим 
құрaстырғaн сыпaйы түр де гі пе ти ция ре тін де 
біл ді ріл ді. Пaлaтa ли де рі не тиесі лі дәл дік пен, 
Пим ко роль дің жaсaмaқшы «сaпaры ның» еш 
не гіз сіз ді гін, қa уіп ті мен қaйғы лы со ңын нaқты 
пункт тер бо йын шa aйқындaп бер ді: 1) Ол ко-
роль өмі рі не қa уіп ті бо лып ке ле ді; 2) Ол ирлaнд 
кө те рі ліс ші ле рін рухтaнды рып жі бе ре ді, се-
бе бі олaр ко роль біз ді қолдaйды деп есеп теп 
қaлулaры мүм кін; 3) Ол ирлaнд со ғы сын жүр-
гі зу ді қиындaтып әрі қымбaттaтып жі бе ре ді; 4) 
пaрлaмент тің зaң шығaру ісін қиындaтaды; 5) 
хaлық aрaсындa кү мән, шү бәлaну мен қор қы-
ныш ты aрт ты рып жі бе ре ді жә не де 6) ко роль 
уәде етіл ген дей пaрлaмент ұсынғaн ке ңес тер ді 
тыңдaуғa мүм кін ді гін бер мейді. Со ңындa тaяп 
кел ген де, пе ти циядa aйт ылғaндaй, ко роль дің 
Ирлaндияғa өзі бaрып со ғыс ты жүр гі зу ісін же-
ке өзі не aлу ол «нaшaр» ко роль ке ңес ші ле рі нің 
тaғы бір жоспaры бо лып ке ле ді, ол пaрлaмент тің 
оң, жөн ке ңес те рі не қaрсы бол ды.



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (84). 2017 187

Әлі бе ков С.

«Ирлaнд тық жоспaрдың» сәт сіз дік ке ұшырa-
уын aн ке йін  Кaрл I сол түс тік те, Йорк шир дің шы-
ғы сындa орнaлaсқaн мaңыз ды те ңіз қaмaлы Гул-
льде гі әс ке ри қоймaлaрды те зі рек бaсып aлуғa 
итер ме ле ді. Бірaқ оның бұл жоспaры пaрлaмент-

тің шұ ғыл aрaлaсуынa бaйлaныс ты жү зе ге aспaй 
қaлды. Пaрлaмент ті қолдaғaн қaмaл ко мендaнты 
Джон Го тэм ко роль дің әл сіз шaғын әс ке ри то-
бынaн сәт ті қорғaнып қaмaлды пaрлaмент үшін 
сaқтaп қaлды. 
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Ортaғaсыр лық  
Мер кі қaлaсы

Мaқaлaның мaқсaты ортaғaсыр лық жaзбa де рек тер ді жә не 
1983–2016 жылдaрдa Мер кі қaлaсындa жүр гі зіл ген aрхеоло гиялық 
зерт теу лер дің нә ти же сін де aлынғaн мaте риaлдaрды пaйдaлaнa 
оты рып қaлaның тaри хи қaлыптaсқaн то погрaфия лық құ ры лы мын, 
оның же ке ле ген бө лік те рі нің қaлыптaсу, дaму ке зең де рін aнықтaу, 
қaзір гі эко ло гиялық aхуaлын көр се ту. Қaлaның тaри хи құ ры лы мын 
aнықтaу үшін A.Н. Берн штaм, К.М. Бaйпaқов, М. Елеуов, A.М. До
сымбaевa, A. Нұржaнов, О. Куз не цовa, Д. Воя кин нің есеп те рі, ең бек
те рі пaйдaлaныл ды. Мaқaлaдa кө те ріл ген мә се ле ні дұ рыс ше шу үшін 
сaлыс тырмaлыти по ло гия лық, жaзбa де рек тер бо йын шa дaтaлaу жә
не aрхеоло гиялық қaзбaдa қолдaны лып жүр ген кең кө лем ді қaзбa, 
стрaтигрaфия лық ке сік әдіс те рі нің мaте риaлдaры пaйдaлaныл
ды. Мaқaлaдa жaсaлғaн тұ жы рымдaр Қaзaқстaнның ортaғaсыр лық 
қaлaлaры турaлы ғы лы ми ең бек тер жaзу, жоғaры оқу ор ны сту
де нт те рі не дә ріс оқу ке зін де пaйдaлaнылaды. Зерт теу бaры сындa 
aлынғaн нә ти же лер ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсы ның қорғaу aймaғын 
бел гі леуге кө мек те се ді.

Түйін сөз дер: Меркі қаласы, шахристан,  цитадель, рабад, қамал, 
мұнара.

Yeleuov М.

Medieval settlement  
Merke

The main purpose of this article is on the basis of medieval written 
sources and material of study of Merke settlement from 1983 to 2016 year 
stoshow structure of historical topography, history of development of dif
ferentparts of townand ecological situation on the site at 2016. 

When determining the historica ltopography of the settlement used 
works of A.N. Bernshtam, K.М. Baypakov, М. Yeleuov, A.М. Dosymbaye
va, A. Nurzhanov, О. Kuznetsova, D. Voyakin. At the article`s preparation 
used next methods: typological, dating on the basis of written sources, ex
cavations by wide squares, and stratigraphy. Article may be used for prep
aration of the works about medieval archeology of Kazakhstan, lectures 
at higher educational organizations of the Republic. Materials of scientific 
research will be used for determination of protecting zone of medieval 
settlement Merke.

Key words: The city of Merka, Shahristan, the citadel, the discount, 
the minaret.

Елеуов М.

Сред не ве ко вое  
го ро ди ще Мер ке

Ос нов ной целью стaтьи яв ляет ся нa ос но ве сред не ве ко вых пись
менных ис точ ни ков и мaте риaлов, по лу чен ных в хо де изу че ния го ро
дищa Мер ке с 1983 по 2016 го ды, покaзaть ст рук ту ру ис то ри чес кой 
то погрa фии, ис то рию склaдывa ния и рaзви тия от дель ных чaстей и 
сов ре мен ную эко ло ги чес кую си туaцию пaмят никa.

При оп ре де ле нии ис то ри чес кой то погрaфии го ро дищa бы ли ис
поль зовaны нaуч ные от че ты, тру ды A.Н. Берн штaмa, К.М. Бaйпaковa, 
М. Елеуовa, A.М. До сымбaевой, A. Нуржaновa, О. Куз не цо вой, 
Д.  Воя кинa. В хо де под го тов ки стaтьи бы ли ис поль зовaны тaкие ме
то ды, кaк: срaвни тель ноти по ло ги чес кий, дaти ровкa по пись менным 
ис точ никaм и ме то ды, при ме няемые при aрхеоло ги чес ких рaскопкaх, 
кaк: рaскоп ки ши ро ки ми площaдя ми и стрaтигрaфи чес кий рaзрез. 
Вы во ды стaтьи бу дут ис поль зовaны при под го тов ке рaбот по сред
не ве ко вой aрхеоло гии Кaзaхстaнa и чте нии лек ций в вузaх стрaны. 
Мaте риaлы, по лу чен ные в ре зуль тaте нaуч ных исс ле довa ний, бу дут 
ис поль зовaны при оп ре де ле нии охрaнной зо ны сред не ве ко во го го
ро дищa Мер ке. 

Ключевые слова: город Мерки, шахристан, цитадель, рабат, 
минарет.
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Кіріспе 

Мер кі нің зерт те лу тaри хы. Ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсын 
1893 ж. С. Ду дин aшып, 1894 ж В.В. Бaртольд зерт те ген 
(Бaртольд, 1966: 40). 1936 ж. КСРО ҒA Мaте риaлдық мә де ниет 
тaри хы инс ти ту ты мен КСРО ҒA қaзaқстaндық бө лі мі нің Же-
ті су aрхеоло гиялық экс пе дициясы (A.Н. Берн штaм) Жaмбыл- 
Мер кі aрaлы ғындa дaлaлық зерт теу лер жүр гіз ген кез де Мер кі 
қaлaсындa бо лып, оның то погрaфия лық құ ры лы мын зерт теп, 
цитaде лі нің бaтыс жaғындa тaзaрту жұ мыстaрын жүр гіз ді. 
A.Н.  Берн штaм Мер кі нің то погрaфия лық құ ры лы мын сырт қы 
жaл, төрт бұ рыш ты бе кі ніс, цитaдель, цитaдельде гі мұнaрaғa 
бө ліп, олaрдың сaқтaлу бaры сын көр сет кен (Тру ды СAЭ. 
Тaлaсскaя до линa. 1949: 130-131). Цитaде льдің бaтыс жaғындa 
тaзaрту жүр гіз ген кез де aлынғaн зaттaй де рек тер дің не гі зін де 
A.Н. Берн штaм VII-XII ғғ. ке зін де гі Мер кі мен Құлaнның қыш 
ыдыстaры ның бір-бі рі не ұқсaс, aл олaрдың Тaрaздaн өз ге ше 
еке нін aнықтaғaн (Берн штaм, 1939: 179-180).

1964 ж. Же ті су aрхеоло гиялық экс пе ди циясы ның Құлaн-
Сүм бе то бы (К.М. Бaйпaков) ортaғaсыр лық Мер кі шaхристaны-
ның (рaбaды ның – М.Е.) сол түс тік жaғындaғы кір піш зaуы тынa 
то пырaқ қaзып aлу ке зін де бұ зылғaн жер де тaзaрту жүр гі зіп, 
VII-VIII ғғ., ІХ-Х ғғ., ХІ-ХІІ ғғ. ке зін де гі мә де ни қaбaттaрды 
aшқaн (Бaйпaков, 1966: 53-55).

1985 ж. С.М. Ки ров aтындaғы ҚaзМУ aрхеоло гиялық экс пе-
ди циясы ның то бы (М. Елеуов) Мер кі қaлaсы ның ортaлық бө-
лі гін қоршaп жaтқaн қaмaлдың сол түс тік жaғындaғы бұ зылғaн 
жер де ұзын ды ғы 12,5 м ке сік қaзып, онaн үш ке зең де сaлынғaн 
құ ры лыстaрдың қaлдықтaрын aшты. 1-ке зең де (VIII-IХ ғғ.) 
15-20 см пaхсa қaбaттaрынaн қaлың ды ғы 3 м қaмaл тұр ғы-
зылғaн. 2-ке зең де (ІХ-Х ғғ.) қaмaлдың іш кі жaғынa қосaрлaнa 
ені 1-1,5 м жол сaлынғaн. 3-ке зең де aлғaшқы қaмaлдың сыр-
тынa қосaрлaнa қaлың ды ғы 2 м, үс ті не қaрaй тaрылa түс кен, 
қиғaшты ғы 72-750 қосaлқы қaмaл мен оның сыр тындaғы кө ле мі 
9×10 м, жобaсындa трaпе ция тә різ ді мұнaрa сaлынғaн. Қaмaл 
мен мұнaрa қaлың ды ғы 0,75-1 м пaхсa қaбaттaрынaн тұр ғы-
зылғaн. Мұнaрaның сыр тындaғы ор дың ені 6-7 м, те рең ді гі 
1,5  м (Елеуов, 1999: 155). 

ОРТAҒAСЫР ЛЫҚ  
МЕР КІ ҚAЛAСЫ
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1986-87 жж. Ш.Ш. Уә лихaнов aтындaғы 
Тaрих, aрхеоло гия жә не эт но ло гия инис ти ту ты-
ның тaри хи жә не мә де ни ес ке рт кіш тер жинaғы 
экс пе ди циясы ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсындa 
бо лып, оның тaри хи то погрaфиясы мен тaнысқaн 
(Бaйпaков, 2002:200).

2006-2007 жж. Мер кі қaлaсындa Ә.Х. Мaр-
ғұлaн aтындaғы Aрхеоло гия инс ти ту ты ның экс-
пе ди циясы қaзбa жүр гіз ді (A. Нұржaнов). 2006  ж. 
қaзбa Шaхристaндa орнaлaсқaн (цитaде ль - 
дің сол түс тік қaбырғaсынa ір ге лес), кө ле мі 
50×50 м төрт күл де жүр гі зіл ді. Кө ле мі 31×31,5  м 
қaзбaдaн ХІХ ғ. 1-ши ре гін де сaлынғaн үл-
кен aулaлы екі тұр ғын үй құ ры лстaры ның 
қaлдықтaры aшы лып, aлты бөл ме нің орны 
aнықтaлды. Шaхристaнның бaтыс жaғындaғы 
тік жaрқaбaқтың жиегі нен қaзылғaн стрaтигра-
фия лық ке сік тен VІ – ХІІ ғғ. ке зін де гі қaлaдaғы 
тір ші лік ке қaтыс ты әр түр лі қaлың дықтa 18 қaбaт 
тір кел ді (Куз не цовa, Нұржaнов. 2009: 75; Воя-
кин, Нуржaнов, Куз не цовa. 2007: 83-85). 

2006-2007 жыл ғы қaзбaдaн 50-70 м сол-
түс тік те орнaлaсқaн тө бе шік те қaзбa жүр гі-
зі ліп, қaбырғaсы пaхсaдaн тұр ғы зылғaн бір 
ғимaрaттың бұ ры шы aшыл ды. Жоғaрғы мә де ни 
қaбaтқa жaтaтын бұл ғимaрaттың құ ры лыстaры 
бұ зы лып кет кен (Куз не цовa, Нұржaнов. 2001: 
66-78; Нұржaнов, Куз не цовa. 2007: 166-167).

2016 ж. әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ aрхеоло-
гиялық экс пе ди циясы (М. Елеуов) ортaғaсыр лық 
Мер кі қaлaсы ның то погрaфия лық құ ры лы мын 
зерт теп, оның сол түс тік рaбaдындa ке сік-қaзбa 
(қaзбa 1), сол түс тік қaмaлындa ке сік (қaзбa 2), 
шы ғыс рaбaдындa бaйқaу қaзбa (қaзбa 3) жә не 
шaхристaнның бaтыс жaрқaбaғындaғы бұ зы лып 
жaтқaн құ ры лыстa қaзбa 1 жүр гіз ді (Ғы лы ми 
зерт теу жұ мы сы жө нін де гі есеп, 2016: 18-22).

Мер кі нің то погрaфиясы

Ортaғaсы лық жaзбa де рек тер де Мер кі (Мир-
ки, Бир ки) қaлaсы турaлы: «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 жaзылғaн (Во лин., 1960: 80,82). Мер кі-
нің бір не ше ғaсыр бойы қaлыптaсқaн тaри хи 
құ ры лы мынa aлғaшқы бо лып нaзaр aудaрғaн 
A.Н.  Берн штaм бол ды. 1936 жы лы Мер кі де 
болғaн ол қaлaның  не гіз гі бө лі гін: сырт қы жaл, 
төрт бұ рыш ты бе кі ніс, цитaдель жә не цитaдельде-
гі мұнaрa деп төрт ке бө ліп қaрaстырғaн. Зерт-
теу ші «сырт қы жaл» деп қaлaның не гіз гі бө лі гін 
сырттaй қоршaғaн қaмaлды (жaлды) aйт ып отыр. 

A.Н. Берн штaм бо йын шa төрт бұ рыш ты бе кі ніс-
тің кө ле мі шы ғыстaн бaтысқa 175 м, сл түс тік тен 
оң түс тік ке 130 м, жaлпы кө ле мі 2,27 гa (Тру ды, 
СAЭ. 1949: 130-131). 

2006 ж. aрaлы ғындa ортaғaсыр лық Мер-
кі қaлaсы ның ортaлық бө лі гін де, оғaн ір ге лес 
жaтқaн жер лер де жүр гі зіл ген шaруaшы лық 
жұ мыстaры ке зін де оның тaри хи құ ры лы мы 
бірқaтaр өз ге ріс ке ұшырaғaн. 2006 ж. Мер кі нің 
то погрaфия лық құ ры лы мы зерт те ліп, инс тру ме-
нт тік жобaсы тү сі ріл ді. Зерт теу ші лер дің пі кі рі 
бо йын шa ортaғaсыр лық Мер кі нің то погрaфия-
лық құ ры лы мы ортaлық бө лік (шaхристaн, 
цитaдель), рaбaд, шaруaшы лық aймaқ жә не 
ұзын қорғaннaн тұрғaн. Сыр ты қaбырғaмен 
қоршaлғaн рaбaдтың жaлпы кө ле мі 92 000 м², 
қaбырғaлaры ның ұзын ды ғы шы ғыстa 315 м, 
оң түс тік те 300 м-ге жуық, бaтыстa 340 м, сол-
түс тік те 300 м. Ортaлық бө лік тің (бұл жер де 
шaхристaн aйтылып отыр – М.Е.) ұзын ды ғы сол-
түс тік те 380 м, шы ғыстa 275 м, бaтыстa 250 м 
(Воя кин, Нұржaнов, Куз не цовa. 2007: 82-82).

2006 – 2016 жылдaрдa ортaғaсыр лық қaлaның 
шы ғыс жaғындa орнaлысқaн бaзaрдың aлaңы 
бaтыс, оң түс тік бaғыттaрындa ке ңейтіліп, жaңa 
құ ры лыстaр, aвто тұрaқ сaлу ке зін де қaлa рaбaды 
мен шaхристaнның шы ғыс, оң түс тік-шы ғыс, оң-
түс тік бө лік те рі кең кө лем де бұ зыл ды жә не бұ-
зы лып жaтыр.

 2016 ж. әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ aрхеоло-
гиялық экс пе ди циясы (М. Елеуов) ортaғaсыр лық 
Мер кі қaлaсы ның тaри хи құ ры лы мын зерт теп, 
орaлық бө лі гінің қaзір гі aлып жaтқaн кө ле мін 
aнықтaды. Мер кі Шу өңі рі нің Қaзaқстaн бө лі-
гін де орнaлaсқaн ұзын қорғaнды бес қaлaның 
(Қы сым шы, Aспaрa, Aқтө бе, Мер кі, Құлaн) бі рі. 
Ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсы ның то погрaфия лық 
құ ры лы мы ортaлық бө лік (рaбaд, шaхристaн, 
цитaдель, цитaдельде гі мұнaрa, сол түс тік рaбaд), 
шруaшы лық aймaқ жә не оны сырттaй қоршaп 
жaтқaн ұзын қорғaннaн тұрғaн. Ортaлық бө лік-
тің сaқтaлғaн ұзын ды ғы бaтыстa 205 м, сол түс-
тік те 170 м, шы ғыстa 190 м, оң түс тік те 160 м. 

Шaхристaнның қaбырғaлaры ның сaқтaлғaн 
ұзын ды ғы оң түс ті гін де – 160 м, бaты сындa 
150  м, сол түс ті гін де 170 м, шы ғы сындa 150 м, 
оғaн осы қaбырғaның оң түс тік жaғындaғы бaзaр 
aлaңы ның aстындa қaлғaн бө лі гін қосa есеп те-
ген де 175 м. Шaхристaнның үс ті те гіс, мә де ни 
қaбaты ның қaлың ды ғы оң түс ті гін де 8-9 м, сол-
түс ті гін де 6-7 м, оның оң түс тік-бaтыс бө лі гін де 
орнaлaсқaн цитaде льдің кө ле мі 60×60 м, биік ті гі 
4 м. Цитaдельді қоршaғaн жaлдың ені 4-5 м, биік-
ті гі 1,5-2 м, оның бұ рыштaрындa жә не оң түс тік 
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қaбырғaсы ның оң түс тік-бaтыс бұ ры шындaғы 
қaқпaны екі жaғынaн қорғaп тұрғaн мұнaрaлaры 
бaр, шы ғыс қaбырғaсы ның іш кі жaғын жиек тей 
қaзылғaн ор дың ені 13 м, те рең ді гі 2 м. Цитaде ль - 
дің оң түс тік-бaтыс бұ ры шындa орнaлaсқaн 
мұнaрaның тaбaнындaғы кө ле мі 20×25 м, үс тін-
де 10×15 м.

Рaбaдтың шы ғыс, оң түс тік бө лік те рі то лық 
бaзaр aлaңы ның aстындa жaтыр. Шaхристaннaн 
сол түс тік те орнaлaсқaн сол түс тік рaбaдтың 
ұзын ды ғы шы ғыстaн бaтысқa қaрaй 160-170 м, 
сол түс тік тен оң түс тік ке қaрaй ені 40-65 м, биік-
ті гі Қaрaсу дың оң жaғaсындa 5-6 м (Ғы лы ми 
зерт теу жұ мы сы жө нін де гі есеп, 2016: 17).

Ортaлық бө лік тің сырттaй қоршaп жaтқaн 
шaруaшы лық aймaғы бү гін гі күн де то лық бұ-
зы лып кет кен, ондa орнaлaсқaн кей бір құ ры-
лыстaрдың қaлдықтaры Мер кі aуылы ның кө ле-
мін де жүр гі зіл ген жұ мыстaр ке зін де кез де се ді.

Ортaғaсыр лық Мер кі нің шaруaшы лық aймa-
ғын қоршaп тұрғaн ені 10-20 м, биік ті гі 2 м ұзын 
қорғaнның 5,5 км қaлды ғы ортaлық бө лік тен шы-
ғыстa, оң түс тік те сaқтaлғaн (Воя кин, Нұржaнов, 
Куз не цовa. 2007: 82-83).

Мер кі де 2016 ж. жүр гі зіл ген қaзбaлaр

Қaзбa 1 (ке сік-қaзбa). Қaзбa сол түс тік 
рaбaдтың бaтыс қaбырғaсындa, оның оң түс-
тік-бaтыс бұ рышынaн 50 м оң түс тік-шы ғыстa, 
Қaрaсу өзе ні нің оң жaғaсындaғы жaрқaбaқтың 
үс ті не сaлын ды, коор динaттaры: 420 52ʹ28֞, 073 
010ʹ12,2֞ Кө ле мі 8х8 м қaзбa жaрқaбaқтың ыңғa-
йынa қaрaй сол түс тік-шы ғыстaн оң түс тік-бaтысқa 
бaғыттaлды. Қaзбa aлaңы жер бе тін де гі өсім дік 
қaбaтынaн тaзaртылғaннaн ке йін , ол кө лем де-
рі 4х4 м төрт шaршығa (A1, A2, A3, A4) бө лі ніп, 
олaрдың aрaсындa ені 0,5 м жaл қaлды рыл ды. 
Шaршылaрды жоғaрғы нүк те ден (ре пер ден) 0,5- 
0,6 м те рең дік те қaзғaндa қaзбaның шы ғыс бұ ры-
шынaн рaбaдтaғы тір ші лік тің со ңындaғы 1-құ ры-
лыс ке зе ңін де гі ошaқ, пaхсa қaбырғa (шaршы A2) 
шұң қыр (шaршы В2) aшыл ды (қaзбaдaн aшылғaн 
құ ры лыс ке зең де рі нің рет тік сaны жоғaрыдaн тө-
мен қaрaй бел гі ле не ді). 

Шaршы ның шы ғыс бұ ры шынaн aшылғaн 
ошaқ жaртылaй бұ зылғaн, оның aумaғы 0,55 м, 
биік ті гі 0,25 м. Пaхсa қaбырғa сол тү сік тен оң-
түс тік ке бaғыттaлғaн ені 0,4 – 0,5 м, сaқтaлғaн 
биік ті гі 0,1 – 0,15 м. Шaршы В 2-нің оң түс тік бұ-
ры шынaн тaзaртылғaн шұң қыр дың aумaғы 1 м, 
те рең ді гі 0,8 м.

Қaзбaны одaн әрі те рең де ту бaры сындa 
жоғaрғы нүк те ден 1 м те рең дік те гі еден нің дең-
гейі нен 2-құ ры лыс ке зе ңін де мaлтa тaстaр мен 

өл шем де рі 10×15, 20×25, 20×30 см тaстaрдaн 
тө сел ген екі aлaң aшыл ды, олaрдың кө лем де рі 
0,8×2 м (шaршы Б 1), 1×1, 25 м (шaршы В 2).

Қaзбaны одaн әрі жaлғaсты ру бaры сындa 
шaршылaрдың aрaсындaғы жaлдaр aлы нып, 
қaзбa оң түс тік-бaтыс бaғы тындa жaрқaбaқтың 
ше ті не де йін  ке ңейтіліп, оның кө ле мі 8×11 
м-ге жет ті. Қaзбa 1,5 м те рең дік ке жет кен де оң-
түс тік-шы ғыс жaғынaн 3-құ ры лыс ке зе ңі нен 
сaқтaлғaн 2 бөл ме aшылa бaстaды. Қaзбaның 
шы ғыс бұ ры шындa орнaлaсқaн 1-бөл менің ені 
0,8 м, оның оң түс тік-шы ғыс қaбырғaсы 1,2 м, 
aл оң түс тік-шы ғыс қaбырғaсы 2,4 м ұзын дықтa 
aшыл ды. 1-бөл ме нің оң түс тік-шы ғыс қaбырғaсы 
ортaқ 2-бөл ме 3×2 м кө лем де aшыл ды, оның 
қaбырғaлaры aшық-сaры түс ті пaхсaдaн тұр ғы-
зылғaн. Шы ғыс бұ рыштaғы есік тің ені 1 м. Оң-
түс тік-бaтыс қaбырғaның жие гін де гі шұң қыр-
дың aумaғы 1 м, те рең ді гі 0,9 м.

1,5 м те рең дік тен бaстaп қaзбaның сол түс тік-
бaтыс жaғы ұзын ды ғы сол түс тік-шы ғыстaн оң-
түс тік-бaтысқa қaрaй 11 м, ені 3 м кө лем де тaби-
ғи жер ге де йін  ке сік-қaзбa ре тін де жүр гі зіл ді.

Ке сік ті те рең де ту бaры сындa 11-шaршы ның 
ІІІ-IV ярустaрынaн 4-құ ры лыс ке зе ңін де гі биік-
ті гі 0,25-0,75 м пaхсa қaбырғa мен 6 шұң қыр 
aшыл ды: 1-шұң қыр дың aумaғы 1,5 м, те рең ді-
гі 0,6 м; 2-шұң қыр дың aумaғы 0,9 м, те рең ді-
гі 1,85  м; 3-шұң қыр дың aумaғы 0,8 м, те рең ді гі 
0,7 м; 4-шұң қыр дың aумaғы 1,3 м, те рең ді гі 1м; 
5-шұң қыр дың aумaғы 0,9м, те рең ді гі 1,75  м; 
6-шұң қыр дың aумaғы 1,4 м, те ре ңд ігі 1,7 м. 
Қaзбa ке зін де aшы лып, тaзaртылғaн шұң қырлaр 
ІІІ-V ярустaрдaғы ты ғыздaлғaн то пырaқ қaбaтын 
ойып  қaзылғaн.

Ке сік ті одaн әрі те рең де ту ке зін де 4-11 
шaршылaрдың VІІІ – ІХ ярустaры дең гейі нен 
5-құ ры лыс ке зе ңін де гі 3 бөл ме aшылa бaстaды. 
Бөл ме лер дің ені 0,9 м қaбырғaлaры кө ле мі 44-
46×22-24×8-10 см ке сек тен қaлaнғaн. 1-бөл-
ме нің оң түс тік қaбырғaсы ке сік ті сыр тындa 
жaтыр, aл сол түс тік, оң түс тік қaбырғaлaры 
3,5  м, шы ғыс қaбырғaсы 1,1 м ұзын дықтa aшыл-
ды. Бaтыс қaбырғaның іш кі жaғындaғы сұпaның 
ені 1м, биік ті гі 0,2 м, оның жиегі не бір қaтaр ке-
сек қaлaп, ортaсын бос то пырaқпен тол тырғaн. 
Сұпaдaн 0,75 м жер де, бөл ме нің ортaсындaғы 
жер ошaқтың aумaғы 0,5 м, те рең ді гі 0,2 м. 

1-бөл ме нің сол түс тік-шы ғыс бұ ры шындa, 
еден нің дең ге йін де екі ошaқ орнaлaсқaн, 
олaрдың қaбырғaлaры ұсaқ тaс aрaлaс қоспaдaн 
сaлынғaн. Оң жaғындaғы 1-ошaқтың кө ле мі 
0,6х0,7 м, қaбырғaсы ның қaлың ды ғы 0,1 см, 
сaқтaлғaн биік ті гі 0,3 м. Сол жaқтaғы 2-ошaқтың 
кө ле мі 0,6х0,5 м, қaбырғaсы ның қaлың ды ғы 



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (84). 2017194

Ортaғaсыр лық  Мер кі қaлaсы

8 cм, сaқтaлғaн биік ті гі 0,15 м. Ошaқтaрдың 
қaбырғaлaры қыз ғылт үс ті, ішін де күл жaтыр. 
Бөл ме нің aшылғaн бө лі гін де есік ор ны кез дес-
кен жоқ, соғaн қaрaғaндa есік қaзбaның сыр-
тындa қaлғaн оң түс тік қaбырғaдa болсa ке рек.

1-бөл ме мен оң түс тік қaбырғaсы ортaқ 2-бөл-
ме нің тек бaтыс бұ ры шы ғaнa aшыл ды, оның 
қaлғaн бө лі гі ке сік тің сыр тындa жaтыр. 1-бөл-
ме мен шы ғыс қaбырғaсы ортaқ 3-бөл ме нің 
сол түс тік-шы ғыс бө лі гі aшыл ды, оның қaлғaн 
бө лі гі бұ зы лып кет кен. Aшылғaн бөл ме лер дің 
қaбырғaлaры тaби ғи жер ге тө сел ген қaлың ды-
ғы 0,5 – 0,75 м ты ғыздaлғaн то пырaқтың үс ті не 
сaлынғaн (Ғы лы ми зерт теу жұ мы сы жө нін де гі 
есеп, 2016: 18-20).

Ке сік 1. Сол түс тік рaбaдтың сол түс-
тік қaқпaсы ның сол түс тік-шы ғыс жaғындaғы 
қaмaлдың бұ зылғaн же рін де, не гіз гі қaмaлдaн 
сол түс тік ке бұ рылғaн ені 10 м, сaқтaлғaн биік ті-
гі 2,4 м, ұзын ды ғы 14 м жaл сaқтaлғaн. Жaлдың 
сол түс тік жaғы құ ры лыс жұ мыстaрынa то пырaқ 
aлу ке зін де бұ зы лып кет кен. Шaмaсы, бұл сол-
түс тік қaқпaғa кі ре бе ріс ті қорғaу үшін сaлынғaн 
қосaлқы қaмaлдың қaлды ғы болсa ке рек (?). Осы 
жaлдың құ ры лы сын aнықтaу үшін оның сол-
түс тік ше ті нен ұзын ды ғы 5 м, те рең ді гі 3 м ке-
сік сaлын ды. Ке сік ті тaби ғи жер ге де йін  қaзғaн 
кез де оның үс тін де гі 0,2-0,3  м шым қaбaты ның 
aстынaн екі ке зең де сaлынғaн қaмaлдың қaлды-
ғы aшыл ды. 1-ке зең де тaби ғи жер ге сaлынғaн 
қaмaлдың ені 2,5 м. Үш қaтaр қо ңыр түс ті пaхсa 
қaбaттaрынaн тұр ғы зылғaн қaмaлдың сaқтaлғaн 
биік ті гі 2 м. 2-ке зең де aлғaшқы ке зең де гі қaмaл 
aқшыл-сaры түс ті пaхсaмен қaптaлып, оның ені 
4,2 м-ге жет кен (Ғы лы ми-зерт теу жұ мы сы жө-
нін де гі есеп, 2016: 20-21).

Қaзбa 2. Кө ле мі 1×1,5 м, те рең ді гі 1,3 м 
қaзбa (бaйқaу қaзбa) шы ғыс рaбaдты сол түс-
тік жaғынaн қоршaп жaтқaн қaмaлдaн 30 м оң-
түс тік те, шaхристaнның сол түс тік-шы ғыс бұ-
ры шынaн 80 м шы ғыстaғы бе тон қоршaудың 
тү бін де қaзыл ды. Қaзбaдaн құ ры лыс қaлды ғы 
кез дес кен жоқ. Оның жоғaрғы жaғындa қaлың-
ды ғы 0,4-0,8 м осы зaмaнғы күл-қо қыс aрaлaс 
бос то пырaқ, aл оның aстындaғы күл, Х-ХІІ ғғ. 
ыдыс сынaқтaры aрaлaс қaлың ды ғы 0,35-0,65 м 
то пырaқ жaтыр (Ғы лы ми зерт теу жұ мы сы жө-
нін де гі есеп, 2016:  21).

Шaхристaн қaзбa 1. Шaхристaнның тік бaтыс 
жaрқaбaғындaғы 2006 жы лы A. Нұржaнов қaзғaн 
стрaтигрaфия лық ке сік тен оң түс тік-бaтыстa 35 м, 
2016 жы лы сол түс тік рaбaдтың бaтыс жaрқaбaғын 
жиек тей қaзылғaн қaзбa 1-ден оң түс тік-шы ғыстa 
60 м жер де гі жaртылaй бұ зылғaн құ ры лыс ты aшу 
үшін ұзын ды ғы 10 м, ені оң түс тік-бaты сындa 

1,5 м, оң түс тік-шы ғы сындa 3 м қaзбa сaлын-
ды. Биік ті гі 5 м жaрқaбaқтың бaтыс бе тін бос 
то пырaқ, құлaндыдaн тaзaртқaн кез де, жaрдың 
үс ті нен 2,5 м те рең дік тен оң түс тік-бaтыстaн оң-
түс тік-шы ғысқa қaрaй бaғыттaлғaн ұзын ды ғы 
3,5 м бөл ме нің бaтыс бө лі гі 0,8-1 м aрaлықтa 
aшыл ды. Бөл ме нің ішін пaхсa aрaлaс то пырaқ 
құлaндыдaн тaзaртқaн кез де онaн VІІІ–ІХ  ғғ. ке-
зін де гі ыдыстaрдың ұсaқ сы нықтaры, қaтты то-
ты ққaн метaлл зaттың қaлды ғы тaбыл ды. Бөл ме-
нің пaхсaдaн қaлaнғaн қaбырғaсы 0,9 м биік тік те 
сaқтaлғaн. Осы бөл ме нің бaтыс бұ ры шынaн ені 
0,4 м, биік ті гі 0,6 м, тaбaны бaтысқa қaрaй қиғaш 
бо лып кел ген оқ aтaтын қуыс (те ре зе) aшыл-
ды. Оқ aтaтын қуы сы бaр бөл ме нің қaбырғaсы-
ның сырт қы жaғы 2,5 м те рең дік те (тaби ғи жер-
ге де йін ) қaзы лып, шaхристaнды бaтыс жaғынaн 
қоршaп тұрғaн қaмaлдың сыр ты 10 м aрaлықтa 
aшыл ды. Пaхсa қaбaттaры мен ке сек тен қaлaнғaн 
қaмaлдың қaлың ды ғы aнықтaлғaн жоқ.

Қaмaлдың бұ рылғaн же рін де тұрғaн бір 
бұ ры шындa оқ aтaтын қуысы бaр мұнaрa бұ-
зылғaн. Оның сaқтaлғaн бө лі гі нің өл шем де рі не 
қaрaғaндa aумaғы 4 м-ге жуық, мұнaрa қaмaлдың 
қaбырғa сы зы ғынaн 2 м сыртқa шы ғып тұрғaн 
(Ғы лы ми зерт теу жұ мы сы жө нін де гі есеп, 2016: 
21-22).

Қо ры тын ды

Ортaғaсыр лық Мер кі қaлaсындa 2016 жы-
лы жүр гі зіл ген зерт теу жұ мыстaры ның нә ти-
же сін де қaлaның тaри хи қaлыптaсқaн құ ры лы-
мы ның ортaлық бө лік (шaхристaн, цитaдель, 
цитaдельде гі мұнaрa, сол түс тік рaбaд), шaруaшы-
лық aймaқ жә не ұзын қорғaннaн тұрғaны бел гі лі 
бол ды, олaрдың осы күн гі эко ло гиялық aхуaлы 
aнықтaлды. Сол түс тік рaбaдтa жүр гі зіл ген ке сік-
қaзбa VI – ХІІ ғғ. ке зін де өмір сүр ген рaбaдтың 
бес ке зең де гі құ ры лыстaрын aшты. Сол түс тік 
рaбaдтың сол түс тік қaқпaсын сырттaй қоршaп 
тұрғaн қосaлқы қaмaлғa сaлынғaн ке сік оның 
екі ке зең де сaлынғaнын aнықтaды, 1-ке зең де гі 
қaмaлдың ені 2,5 м, aл 2-ке зең де – 4,2 м болғaн. 
Шы ғыс рaбaдтa қaзылғaн бaйқaу қaзбa рaбaдтың 
осы бө лі гін де гі мә де ни қaбaттың қaлың ды ғы 
0,35-0,65 м еке нін aнықтaды. Шaхристaнның 
бaтыс жaрқaбaғындa жүр гі зіл ген қaзбa 1-ден 
оны қоршaп тұрғaн қaмaлдың сыр тындaғы мұнa-
рaның оқ aтaтын қуысы бaр бөл ме сі aшыл ды. 

2016 жы лы Мер кі қaлaсындa жүр гі зіл-
ген aрхеоло гиялық зерт теу лер бaры сындa 
ортaғaсыр лық ұзын қорғaнды қaлaның тaри хи 
құ ры лы мынa, дaму ке зең де рі не, бек ніс жүйесі не 
қaтыс ты құн ды де рек тер aлын ды. 
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Қaлшaбaевa Б.К. 

Хaлық ме ди цинaсындaғы ді ни 
нaным-се нім дер дің  

се миотикaсы мен семaнтикaсы 

Aвтор мaқaлaдa хaлық тық ем деу тә сіл де рін де гі ді ни се нім 
нaнымдaрдың се миотикaсы мен семaнтикaсын көр се ту ді мaқсaт 
ете ді. Сон дықтaн мaқaлaдa хaлық ме ди цинaсындaғы ислaмғa де
йін гі жә не ислaммен бaйлaныс ты ді ни се німнaнымдaрдың мән
мaғынaсын aшу ды мін дет ете ді. Мaқaлaдa қaзaқ хaлқы ның ілімбі лім
дер жүйесі нің бір сaлaсы хaлық ме ди цинaсындaғы ем деу тә сіл де рі, 
ондaғы қолдaнaтын ді ни нaнымсе нім дер жө нін де жaзылaды. Хaлық
тық ем деудің ді ни се німнaнымдaрғa не гіз дел ген түр ле рі жүйеле
ніп бе ріл ген. Aвтор хaлық ме ди цинaсы не гі зін де гі ем деу тә сіл де рі
нің ді ни нaнымсе нім дер мен бaйлaныс ты лы ғын, ем деу түр ле рін де 
қолдaнылғaн тә сіл дер дің се миотикaлық жә не семaнтикaлық мән
мaғынaсын көр се те ді. Мaқaлaны жaзу бaры сындa aвтор тaри хи лық, 
ем деу түр ле рін көр се ту де сaлыс тырмaлытaлдaу әдіс те рі не сүйен ген. 
Мaқaлa қaзaқтың хaлық тық ілім бі лім де рі мен тaныс ты рып, ем деуде
гі нaнымсе нім дер дің ислaмғa де йін гі жә не ислaммен бaйлaныс ты
лы ғын aжырaтуғa, aл ен ді кей бір ем деу түр ле рі нің әлі күн ге де йін  
жaлғaсудa екен ді гін көр се те ді. 

Тү йін  сөз дер: хaлық ме ди цинaсы, хaлық тық ілім бі лім дер, ді ни 
се нім нaнымдaр, се миотикa, семaнтикa.

Kalshabayeva B.K. 

Semiotics and semantics of 
religious beliefs in traditional 

medicine 

In article the author sets as the purpose to show semiotics and seman
tics of religious beliefs in aspect of traditional medicine. A task is detection 
of value of the preIslamic and connected with Islam religious beliefs in 
traditional medicine. In article one of the directions of national knowledge 
– traditional medicine features of treatment, and application of religious 
practices during it is considered. The types of treatment based on religious 
beliefs have been systematized. The author considers communication of 
the treatment applied in traditional medicine with religious beliefs, ana
lyzes semiotics and semantic value of treatment. When writing article the 
author is based on the principle of historicism, and in the analysis of types 
of treatment by a comparative and analytical method. Article acquaints 
with the Kazakh national knowledge, differentiates the types of treatment 
originating since preIslamic times and which have appeared with the 
statement of Islam and also, considers some types of traditional medicine 
which exist still.

Key words: traditional medicine, national knowledge, religious be
liefs, semiotics, semantic.

Кaлшaбaевa Б.К. 

Се миотикa и семaнтикa  
ре ли ги оз ных ве ровa ний  

в нaрод ной ме ди ци не 

В стaтье aвтор стaвит целью покaзaть се ми оти ку и семaнти ку ре
ли ги оз ных ве ровa ний в aспек те нaрод ной ме ди ци ны. Зaдaчей яв ляет
ся выяв ле ние знaче ния доислaмс ких и связaнных с ислaмом ре ли ги
оз ных ве ровa ний в нaрод ной ме ди ци не. В стaтье рaссмaтривaет ся 
однa из облaстей нaрод но го знa ния – нaроднaя ме ди цинa, a тaкже 
осо бен нос ти ле че ния, и при ме не ние в хо де не го ре ли ги оз ных об ря
дов. Бы ли сис темaти зи ровaны ви ды ле че ния, ос новaнные нa ре ли ги
оз ных ве ровa ниях. Aвтор рaссмaтривaет связь ле че ния, при ме няемо
го в нaрод ной ме ди ци не с ре ли ги оз ны ми ве ровa ниями, aнaли зи рует 
се ми оти чес кое и семaнти чес кое знaче ние ле че ния. При нaписa нии 
стaтьи aвтор ос но вывaет ся нa прин ци пе ис то ризмa, a при aнaли
зе ти пов ле че ния нa срaвни тель ноaнaли ти чес ком ме то де. Стaтья 
знaко мит с кaзaхс ки ми нaрод ны ми знa ниями, рaзгрa ни чивaет ви ды 
ле че ния, бе ру щие нaчaло с доислaмс ких вре мен и поя вив шиеся с ут
ве рж де нием ислaмa, a тaкже, рaссмaтривaет не ко то рые ви ды нaрод
ной ме ди ци ны, ко то рые су ще ст вуют до сих пор. 

Клю че вые словa: нaроднaя ме ди цинa, нaрод ные знa ния, ре ли ги
оз ные ве ровa ния, се миотикa, семaнтикa.
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Кіріспе

Әр халықтың тарихында қалыптасқан дәстүрлі мәдениеті, 
этникалық сана-сезімі, ұлттық менталитеті болатыны сияқты, 
соған сәйкес қалыптастырған дәстүрлі дүниетанымы, 
этникалық мәдениеті болады. Қазіргі этнографиялық ғылыми 
зерттеулерде қазақ халқының ілім-білімдер жүйесін зерттеу 
мәселелері өзекті тақырыптарды құрайды. Бірақ бүгінде мұндай 
тақырыптарды зерттеу кемшін деуге болады. Оның ішінде 
қазақ халқының ілім-білімдер жүйесіндегі наным-сенімдердің 
семиотика, семантика мәселелерін қарастыру көп қолға алын-
бай келе жатқан тақырыптар. Дегенмен де ҚР БжҒМ гранттық 
қаржыландыруымен № 4633/ГФ4 «Қазақтың дәстүрлі наным-
сенімдері және онымен байланысты салт-дәстүрлерді тарихи-
этнографиялық, семантико-семиотикалық және мәденигенез 
тұрғыда зерттеу» ғылыми жоба аясында мақалалар жазы-
луда. Қазақ халқының халықтық ілім-білімдері жүйесінде 
халық медицинасының да алатын орны бар. Бұл мақалада біз 
халықтық емдеу тәсілдеріндегі діни сенім-нанымдардың се-
миотикасы мен семантикасын көрсетуді мақсат ете отырып, 
халық медицинасындағы исламға дейінгі және исламмен бай-
ланысты діни сенім-нанымдардың мән-мағынасын ашуды 
міндетке алдық. Халық медицинасы – этнографиялық құбылыс, 
әрбір халық ғасырлар бойы күнделікті өмір тәжірибеден алған 
халықтық ілім білімдерімен өздерінің өмір сүру қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге тырысқан. Сондықтан да өздерінің халық ме-
дицинасын, ветеринариясын, астрономиясын қалыптастырған. 
Соның ішінде халық медицинасына тоқталсақ, оны магиялық 
және эмперикалық медицина деп екі үлкен топқа бөліп 
қарастырған жөн. Сиқыр мен тылсымға сүйенген халық 
емшілігін магиялық медицина деп, ал эмперикалық медицинаға 
– бірнеше мыңдаған жылдардағы тәжірибе негізіне сүйенген 
халық емшілігін жатқызамыз. Қазақтың халықтық медицина-
сында дәстүрлі медицинаның бұл екі түрі де кездеседі. 

ХAЛЫҚ  
МЕ ДИ ЦИНAСЫНДAҒЫ 

ДІ НИ  
НAНЫМ-СЕ НІМ ДЕР ДІҢ 

СЕ МИОТИКAСЫ МЕН 
СЕМAНТИКAСЫ 
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Хaлық  ме ди цинaсындaғы ді ни  нaным-се нім дер дің се миотикaсы мен семaнтикaсы 

Халық медицинасындағы емдеу тәсілдері 
және семиотикалық және семантикалық мәні

 
Қазақтың халық медицинасында магиялық 

және эмперикалық емдеу тәсілдері кездеседі. 
Мистика мен магияға, яғни, тылсым мен сиқырға 
сүйенген емдеу жолдарын бірнеше түрге: 
үшкіру, ұшықтау, қақтыру, көшіру, т.с.с. бөліп 
қарастыруға болады. Соның ішінде үшкірумен 
емдеу тәсіліне келетін болсақ, күнделікті 
өмірде нақтылы көріп жүрген емдеудің бұл 
түрін көбінесе қарт діндар адамдар жасайды. 
Үшкіруді кейде «дем салу» деп те атайды. Бұл 
ем негізінен құран сөзін, аятты айту арқылы 
жүргізілгендіктен ислам дініне негізделген деп 
бағалауға болады. Үшкіру әртүрлі мағынада 
қолданады. Мәселен, халық арасында тіл, көз 
тиген балаларға үшкіртіп алу делінсе, ал жаны 
қысылып, көз жұматын адамға жеңілдік бол-
сын деп, «дем салдыртып» алу, т.с.с. ұғымдар 
бар. Көп жағдайда «Үшкіруді» немесе дем са-
луды көбінесе кешқұрым, науқастың әлі біткен 
шақта жүргізеді. Үшкіруші немесе дем салушы 
науқастың жанына отырып, оның жағдайын 
байқағаннан кейін белгілі бір аятты сыбырлап 
айтып аурудың бетіне «сүфф, сүфф», деп 3 рет 
үрлейді. Бұл тынысы тарылып, демі біте бастаған 
адамға дем береді. Халық емшілерінің түсінігі 
бойынша, құран сөзі қасиетті сөз, сондықтан, 
аятты оқып бетке үрлегенде бойға күш бітеді, 
еңсені басқан ауру мен уайым қайтады (Алда-
шев, Әлімханов, 1992: 89). Осылайша, үшкіру емі 
хал үстінде жатқан адамның көңіліне демеу бо-
лып, оның бойында үміт отын тұтатады. Сырқат 
адамның кеселінен айығып кетуі ықтимал деген 
сенімін күшейте түседі. 

Магиялық емдеудің келесі бір түрі ұшықтау. 
Емнің бұл түрін әдетте халық емшілері, тәуіптер 
мен қарт кісілер қолданған. Әдетте, бұл ауру-
мен көбіне тамақтан ұшынған адамдар ауырады. 
Оның ыстығы көтеріліп, басы сырқырап ауырып, 
жүрегі айниды. Оны кешке, күн бата бастағанда 
күнмен таластырып, немесе таңертең, күн шыға 
бастағанда емдейді. Ұшықтаушы сырқат адамды 
оңтүстікке қаратып отырғызады да, бір тостағанға 
су құйып, оның ішіне үш түйір бұрыш пен үш 
түйір қалампыр салады. Біраздан кейін бұрыш 
пен қалампырдың иісі шыға бастағанда емші 
судың дәмін татады да, ештеңеге көңіл бөлмей 
жайбарақат отырған науқастың бетіне кенеттен 
қатты бүркіп жібереді. «Кет бәлекет, кет, шық 
бәлекет, шық» дейді. Содан кейін, тостағанды 
науқасқа көрсетпей, шамалы одан алысырақ 
жерге төңкеріп тастайды, оған ертеңіне дейін 

ешкімді тигізбейді. Сырқат бетіне бұрыш пен 
калампырдың иісі бар су бүркілген кезде, «селк» 
ете түседі де, оның денесі тітіркенеді. Осы 
тітіркену үстінде ол емшінің айтқан сөздерін 
естиді. Терісі түрпілене бастаған ол, расында 
бойынан ауру шыға бастағандай сезінеді. Осы-
дан кейін ауруды дереу төсекке жатқызып, оның 
үстін «тоғыз қабат» көрпемен жаптырып тастай-
ды (Әбдіраман, 2002: 31). 

Емнің «ұшықтау» деп аталуы халық 
емшілерінің түсінігінше, «ұшық тию» деген ауру 
көбіне беті ашық асты ішкендіктен, оны таза, адал 
етіп ішпеуден не бір астан ұшынғаннан пайда бо-
лады. Дұрыс сақталмаған, ашық қалған асқа жын-
шайтан тиіп, сол асты ішкен адамға ұшық тиеді 
деп түсінген. Бұл жерде, қазақ халқының дұрыс 
сақталмаған астан ауруға шалдығуы мүмкін 
екендігін байқағанын аңғарамыз. «Ұшығуда» 
көбіне адамның ерніне немесе бетіне бөртпе 
шығады. Оны «ұшық шығу» дейді. Оны осы күнгі 
медицина тілімен айтқанда «герпес» деп аталады. 
Науқастың ыстығы көтеріліп, сүйек-сүйегі, басы 
сырқырап ауырады. Оны тезірек айықтыру үшін 
ұшықтайды. Осыдан кейін оның аузынан ұшық 
шыққаннан соң ғана сырқат тәуір бола бастайды. 
Ұшықтаудың да орындалатын бірнеше тәсілі бар. 
Мәселен, қаперсіз жатқанда су бүркіп шошыту, 
не күн батар алдында құбылаға қаратып ұшықтау, 
т.с.с. жалпы ауру адамды шошытып, денесін 
тітіркендірту, сонда дененің тітіркеніп, терінің 
түрпіленуімен байланысты ұшықтың шығуы деп 
түсінген. Ерінге, ауызға ұшық шығу, халықтың 
түсінігінше, сырқаттың қайтқаны деп есептелген.

Ауруы асқынған, не емге беріле қоймаған кей 
науқастарды ауруы күшті деп, «көшіру» тәсілімен 
емдейді. Оны көбіне молдалар, бақсылар жүзеге 
асырады, ол көбіне ауру бойындағы сырқатты 
басқа нәрсеге аудару мағынасында істелетін 
шара. Онда көбіне жылқы, түйе, сиырдың бас 
сүйегін бояумен сырлап, елден аулақ сырт жер-
ге апарып тастайды немесе қуыршақ жасап 
ауру кісінің орнына жатқызады. Солай еткенде, 
ауру бас сүйекке немесе қуыршаққа ауысады 
деген сенімде болған. Көшіру емі сырқаттың 
бойындағы ауруды басқа жаққа ауыстыруға 
бағытталған. Халық емшілері көшірудің әр 
түрлі жолдарын білген. Соның бірінде науқас 
адам түйенің жілігін кеудесіне қысып, салқын 
суға үш рет сүңгиді. Үшінші рет сүңгігенде, 
науқас сүйекті су түбінде қалдырып кетуі тиіс. 
Сонда ауру түйенің жілігіне көшіп, су астын-
да қалады. Бұлайша емдеу сиқырлық ұғыммен 
тығыз байланысты. Көне заманнан келе жатқан 
аңыз-әңгімелер бойынша түйе адамға қорғаныш 
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болған. Үш санына да сиқырлы қасиет таңылған 
(Тоқтабай, Сейтқұлова, 2005: 158). 

Аурудан құтылудың тағы бір әдісінде науқас 
адам қара сиырдың жатқан жеріне аунауы неме-
се қой арасына жатып ұйықтауы тиіс. Сонда ауру 
оның бойынан малға көшеді. Ә.Т. Төлеубаевтың 
еңбегінде: «Көшіру салты бойынша, сары 
қасқа теке не осындай белгісі бар қара қойды 
сояды. Барлық сүйектерді еттен ажыратып 
малдың терісіне жинайды, ал етті пісіріп, ауыл 
тұрғындарына «құдайы» ретінде тарқатады. 
Дәстүр бойынша бұл еттен бақсы мен науқас 
қана дәм татпайды. Содан соң бақсы науқасты 
және теріге оралған сүйектерді үлкен жолдың 
бойына алып барады. Жолдың бойына бақсының 
көрсетуімен жақын етіп екі ошақ қазылады. Бұл 
ошақтардың арасын біріктіретін қабырғада адам 
өтетіндей етіп ойық жасалады. Бақсы науқасты 
осы ойық арқылы үш рет кіргізіп, шығарады. 
Осыдан соң малдың терісіне оралған сүйектерді 
қалдырып, бақсы мен науқас ауылға қайтады. 
Бұл емдеу әрекеттерінен соң науқастың барлық 
киімдерін бақсы өзіне алады», – деп көрсетіледі 
(Төлеубаев, 1991:128). Бұл емдер көне заманнан 
келе жатқан анимизм ұғымдарына негізделген. 
Онда ауру да жаны бар, сезімі бар зат сияқты 
қаралады. Аурудың бейнесінде адамға ұқсастық 
та бар сияқты көрінеді. Арнаулы әдебиетте бұны 
антропоморфизм дейді, яғни адамға ұқсастық 
деген ұғымға жақын. 

Егер ауру көшіруге көнбесе қорқытып, 
науқастың бойынан ауруды қуып шығуға 
тырысқан. Ол үшін де әр түрлі амалдар қолданған. 
Соның бірінде қатты ауырып жатқан адамның 
басынан асыра кенеттен мылтық атқан немесе 
оның қойнына тірі тышқанды салып жіберген, 
суық су бүріккен. Осылайша, ауырып жатқан 
адамды шошыту арқылы да, оның бойындағы 
ауруды «қорқытып» қуып шығуға тырысқан. 
Некен-саяқ болса да кейбіреулердің халі осын-
дай емнен кейін едәуір тәуірленген. Оның себебі, 
осы күнгі ғылыми көзқарас бойынша кенеттен 
адамға қатты әсер ету салдарынан пайда бола-
тын психологиялық күйзелістен адам ағзасында 
өзгерістер болады. Психологиялық күйзеліс адам 
ағзасындағы ауруға қарсы тұрып, тыныш жатқан 
күштерді оятуы, содан ішкі бездердің қызметін 
жандандыруы мүмкін. Халық ыстығы көтеріліп 
науқастанған адамды шешіндіріп қойып, оның 
дәл басынан жоғары жерден ақсарбас қойды ба-
уыздайды. Сонда қойдың қаны аурудың басы-
нан бүкіл денесіне жайыла ағуы тиіс. Бұлайша 
аққан қойдың қаны аурудың бойындағы бүкіл 
сырқатты әрі қарай алып кетеді деп түсінген. 

Сол сияқты ауруды тауыққа көшіру, т.с.с. халық 
медицинасындағы наным-сенімдер жеткілікті. 
Жоғарыда айтып өткен емдеу тәсілдерінен 
басқа қақтыру тәсілі де бар. Бұл ем «қағынды» 
деген ауруды емдеу үшін қолданылады. Ертеде 
«қағынды» деп ұзаққа созыла бастаған, әрдайым 
ыстығы көтеріліп, әлсіреуге жеткен, шамасы 
мүшкілдене бастаған науқастардың ауруын 
атаған. Сырқаттың «қағынды» (аурудың ушығып 
кетуі) делінуі, бұған ұшыраған адамды «жын-
шайтандардың» соғуы, деп түсінеді. Қағындыны 
да ырыммен емдейді, ол ырым емді қақмақ дейді. 
Емнің аты айтып тұрғандай, денеге жабысқан 
ыбылыстан қағып тазарту, деп ұғынылады. 
Қағындыға шалдыққан адамды жаңа сойылған 
малдың өкпесімен сабалайды (Уалиханов, 1985: 
176). Ауру адамды отырғызып, оны тоқылған 
шимен қоршайды. Содан кейін бір ешкіні бау-
ыздап, оның терісін де сыдырмастан, өкпесін 
жылы қалпында алып, қаны сорғалаған түрінде 
сырқатты қоршап қойған қоршауға: «Ем бол, 
ем бол, шипа бол!» – деп, бес немесе жеті рет 
қаққылайды. Осылайша, жаңа алынған өкпені 
шиге қаққылап болғаннан кейін ауруды орнынан 
тұрғызып, оған бес түрлі киімді белгілі бір рет-
пен жамылдырады. Алдымен көрпе, одан кейін 
қамзол, шапан, орамал, ең соңында қол орамал 
жауып, төсекке жатқызады. Егер малдың өкпесі 
шиге қаққаннан кейін қарайса және одан кейін 
науқас терлей бастаса, онда емнің қонғаны деп 
күткен (Сахабат, 1996: 17). 

Ауруды бірдеңеге ұқсатып емдеу көне заман-
дарда қолданған. Тұрпайылау болып келетін бұл 
емдеу түрі – бір нәрсе екінші бір нәрсеге ұқсас 
болса, ол екеуінің арасында тығыз байланыс бо-
лады, деп ұғынудан туған. Мысалы, безгекпен 
ауырып, денесі дірілдеген адамды емдеу үшін су-
дан шортан ұсталып әкелінеді. Содан кейін, жаны 
әлі шықпаған, денесі қалшылдап (тыпырлаған) 
шортанды сырқат адамның басына ұстап тұрып, 
пышақпен кескілейді. Сөйтіп, бұдан денесі 
дірілдеп тұрған сырқат пен тыпыршыған шор-
таннан «ұқсастық табады». Шортан денесінің 
тыпыршып қалшылдауы тоқтасымен, аурудың 
дірілі де тоқталып, ол сауығады деп түсінген 
(Алдашев, Әлімханов, 1992: 88).

Егер біреуді жылан шақса оның емі – құрықты 
үш рет тістеп, «Ем бол! Ем бол!» деумен тына-
ды. Бұның мәнісі: жылқышының тақымындағы 
құрық оның жанында сүйретіліп-сырғанап, жы-
ландай жылжығанды еске түсіретіндігінде. Со-
дан кейін «Жылан мені тістесе, мен оны тістедім» 
дегенді білдіреді. Осылайша зияндық зардабын 
ұқсастықпен қайтару ойлап табылған (Тоқтабай, 
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Сейтқұлова, 2005: 159). Жылан шаққанды 
емдеудің тағы бір жолы мынадай. Шаққан жылан-
ды ұстап алады да, оны арқанмен немесе жіппен 
қазыққа бір күн бойы байлап қояды. Жыланның 
маңына түнде мал жатқызады. Бұл түсінік бой-
ынша жылан малдың тіс шықырлатқанын көтере 
алмағандықтан қатып қалады. Егер осыдан жы-
лан қатып қалса, оның шаққан уы да қайтады. 
Бұл ем де ұқсастықты ұқсастықпен емдеуді еске 
түсіреді. Жылан шаққандарға кейде бүркіттің 
шикі миын: «ем бол, ем бол!» деп жеуді де 
ұсынады. Сонымен қоса, жылан шаққан адамға 
бір жыл бойы өзеннен өтуге тыйым салына-
ды. Егер біреуді құтырған ит-құс қауып алса, 
ол әйелдің екі аяғының арасынан өтуі тиіс деп 
ұсынылады. Ел ішінде бүйінің, қарақұрттың, 
жыланның шағуынан емдеуші, соны кәсіп 
қылатын адамдар да болған. Оларды арбаушы 
деп атаған. Арбаушы адамды шаққан жылан-
ды ұстап алып, оны арбаған. Егер оның арбауы 
нәтижелі болса жылан өліп қалады да, ол шаққан 
адам жазылып кетеді деп сенген. 

 Ұқсастықты пайдаланып емдеудің тағы 
бір түрі – қояншық ауруын емдеу. Қояншықпен 
ауырған адам даладан тірі қоянды ұстатып алып, 
оның кеудесіне қысып отыруы тиіс. Ол өзінің 
халі жақсарғандай сезінген кезде, қоянды бо-
сатып жіберуі керек. Емнің негізі ұқсастықтан 
туған. Яғни қояншық пен қоян деген сөздердің 
ұқсастығында болып отыр. Қояншықты қоянмен 
емдеу арқылы ауруды соған көшіру. Қояншықты 
емдеудің басқа бір жолында алдымен құранның 
бір аятын оқиды да, сонан кейін қоянның ба-
сын қайнатып алып, оның сорпасымен аурудың 
денесін жуады. Сонымен қоса, қоянның басы мен 
миын әлгі сырқатқа жегізеді. Ұқсасты ұқсаспен 
емдеу шарты ұзаққа созылған өкпе ауруына 
шалдыққандарды да емдеуден көрініс табады. 
Ол үшін аурудың жынысына лайықты, түсі көк 
қойды мал ішінен таңдап алып сояды да, оның 
өкпесін кеңірдегімен суырып алады. Көкжөтелге 
ұшырағанды шешіндіріп жаңағы көк қойдың 
өкпесімен кеудесін қағады. Сонымен қатар, 
қойдың өкпесін қатты қызған темірдің үстіне 
ұстап, ол шыжығанда шыққан буды науқастың 
бетіне қарай үрлейді. Үрлей отырып: «Ем бол! 
Шипа бол!» деу керек. Біз емдеудің бұл түрінен 
үшкіру, қақтыру және көшіру тәсілдерінің де 
орын алғанын байқаймыз (Васильев,1996: 149-
150). 

Емнің тағы бір түрі науқасты тікелей сендіре 
отырып емдеу. Мысалы, көзге шыққан теріскен, 
шиқанды емдеу үшін пайдаланылмаған жаңа 
инені алады да, оған жіп сабақтап, шиқан шыққан 

адамның бас киіміне, ине ұшы көздің деңгейіне 
дәл келтіріліп ілінеді. Көзінде теріскені, шиқаны 
бар адам иненің ұшына көзін салып, осы бас 
киімін шиқаны кеткенше киіп жүреді. Теріскенді, 
шиқанды емдеудің басқа бір түрінде көзді зәм-
зәм суымен жуады. Зәм-зәм суын киелі, әулиелі 
орындардан, өзен, көлдерден алынған сулармен 
көзін жуса көз ауруы жазылады деп сенген. 

Халық ықылық тиюді басуды өзін-өзі сендіру 
жолымен дәл тапқан. Ол үшін ықылық баста-
лысымен дауыстап санай бастайды. Бірінші 
ықылықта «бірден», екінші ықылықта «екіден», 
үшінші ықылықта «үштен» деп, және әрі қарай 
ықылыққа ден қоя санай береді. Осылай еткен-
де ықылық басылып қалады. Міне, бұл адамның 
өзін-өзі сендіруінің нәтижесі.

Сендіріп емдеу, көбінесе оған сиқырлы 
мағына телу арқылы жүргізіледі. Біздің 
бақылауымыз бен зерттеулеріміз сиқырлы 
мағына бере сендіру тікелей сендіріп емдеу-
ден күштірек екенін айқындады. Мысалы, 
молданың қояншық ауруы бар адамды емдегенін 
алайық. Мұндай ауруды емдеу үшін молда 
қағазға құранның белгілі бір атын жазып, оны 
ұнтақтайды да, ауырған адамға ішуге береді. Бұл 
да негізсіз емес. Қояншық ауруының да кейбір 
түрі сендіріп емдеуге көнеді. Әлгі айтылған 
емдер негізінен екі түрлі сендіру жолымен 
жургізілгенін көрдік. Оның біріншісі – құранның 
аятына, оның қасиетіне сендіру түрінде де, 
екіншісі аят жазылған қағаздың ұнтағын ішуде 
пайда болатын нақтылы әсерге сену түрінде. Біз 
шын, таза көңілімен құранға сенген адамды аят 
айтып емдегенде, ол емнің соған шипа болуын 
жоққа шығара алмаймыз. Өйткені сенімнің адам 
өмірінде алатын орны зор.

Магиялық емдеудің тағы бірі, бұл – тіл 
мен көз сұғын емдеу. Тіл мен көз сұғы туралы 
ата-бабаларымыз ерте кезден білген. Оған ша-
малары келгенше қарсы ем-дом жасаған. Бұл 
жөнінде Ө. Тілеуқабылұлының «Шипагерлік 
баянында» жақсы келтірілген. «Сұғы барлар 
қылықты, бітісі әдемі, жаратылысы сүйкімді 
баланы көріп, «Паһ» десе болғаны, келесі сол 
уағынан қалмай шетінемек, мұны көзімізбен 
көрдік. Бірақ мен дарымаған шипа ем дарым 
шәруаты дарымдылығы алғысыздықпен ты-
ным тапқандығы өзіме аян. Бұл көз сұғы бол-
сын, тіл сұғы болсын, кейбіреулер таңданса, 
кейбіреулер ызаланса, сұғын қадауы мүмкін. 
Халық арасында осындай жағдайда сұғы тиген 
адамның өзін тауып, өз сұғын өзіне қайтартса, 
айығуы мүмкін. Оған қарысса көз сұғы бар, 
тіл сұғы бар адам қырық күнге дейін оңала 
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алмай, нәумезденіп, есін толық жия алмай-
ды. Көз сұғы бар адамның көзі ішінде не көз 
маңдайында қара қал не меңдеме көз көрігі 
болмақ. Оның көз қарашығы жалынды, қарауы 
сұсты, өткір, жанары қара болмақ. Ал тіл сұғы 
барлардың ауыз айналасы, ерін, ұрт маңында 
мең не қалы болады. Тілінде өте-мөте өзектік, 
немесе тілінде теңбіл не қал сүрей болмақ деп 
көрсеткен шипагер бабамыз (Тілеуқабылұлы, 
1996: 23-25). Көз тигенде көз қуаты кетіп, 
әлсіреп бей-жай бір халге түседі. Ал бала болса, 
қолды аяққа тұрмай шырылдайды, шыңғырып 
жылай береді. Көз өтіп кетіп, дер кезінде 
емделмесе, баланың өліп кетуі де мүмкін. 
Сондықтан осындайдан сақтанып, жас балаға 
адамның назарын өзіне аудару үшін жылтырақ 
заттар, көзмоншақ, үкі, т.б. тағып қояды. Көз 
тигенде сау адам бірден әлсіреп қалмауы да 
мүмкін. Көз тию көбіне қараған адамға да 
байланысты болып келеді. Қызғаншақ, іші 
тар, аш көз адам ішіп жеп қарағанда, адамның 
денесін қоршап тұрған биоөріс қабатын тесіп 
өтіп, бойындағы тіршілік қабатын сорып ала-
ды. Кейбір адамдардан сақтанып, «Байқаңдар, 
көзі өтіп кетеді», деп жаңа туған нәрестені 
жасырып жататыны сондықтан. Ондайларды 
– энерговампирлер деп, ал халық арасында 
дуагерлер деп атайды. Көз тигізбеудің тағы 
бір амалы – адамға қарағанда да, мақтағанда 
да «Тіфә, тіфә, тілім тасқа тисін» немесе «тіл 
көзден аман болсын» деп айтып отыруы ке-
рек (Парманов, 2009: 134). Көз тигенді кетіру 
үшін ағашқа мақта орап, оны майға майлап, 
Құран аяттарын оқи отырып, «Көш, көш» деп 
ауруды үш қайтара айналдырып, адам аяғы ба-
спайтын жерге лақтырып тас тау керек. Алас-
тау дегеніміз отпен, шырақпен, Құранның 
қасиетті сөздерін үш мәрте қайталап, адамды 
айналдыруды айтады, ал ащылау деп тұзбен 
немесе күлмен ауру баланың бойынан жүргізіп 
шығуды айтады. Сондай-ақ, ішіріткі, бойтұмар 
да көз тиюдан сақтайды. Тек оларды аяққа ба-
спай, жерге тастамай, әжетханаға алып кірмей, 
ұқыптап сақтау керек.

Ата-бабаларымыз тіл-көз тиюді аса қатерлі, 
ем қонуы қиын деп ұққандықтан да, атын тура 
айтудан қаймыққан. Көбіне «ит тиген» деп астар-
лап ғана сөз ететін болған. Түскен жерін үй ор-
нындай ойып түсетін жайдың оғы тәрізді көз бен 
тіл, адам өңменінен өткенде, қос жауырынның 
ортасында алақандай қара дақ қалады. «Жанары 
жасындай», «Тілі мірдің оғындай» деген теңеу 
осындай әсерге байланысты айтылған. 

Халқымыз тілі көз тиген баланы қасқырдың 
дене мүшесімен ырымдап емдеген. Қасқырдың 
бас сүйегі, жақ тістері, өті, тырнағы, кеңірдегі 
түрлі кеселге таптырмайтын дәрі. Тәуіптер 
баланың бойындағы тіл, көздерді осындай 
жануарлардың мүшелері арқылы үзілді-кесілді 
жойып отырған. Көз арқылы бойға енген 
биоқуатты тез ығыстыру маңдайға, әсіресе, екі 
қастың ортасына қасқырдың өтін жақса, тіл-
көздің өтімділігі тез қайтады. Ал жас баланың 
бесігіне қасқырдың тырнағы, киелі құс үкінің 
балақ жүнін іліп қойса, ол тіл, көз тиюден ада 
болады (Әлімжанов, 2009 :150-152).

Қорытынды

Қазақ халқының халық медицинасы 
эмпирикалық және магиялық тұрғыда дамыған 
оның өзге елдердің халық медицинасымен 
ұқсастығы болса да, тек өзіне ғана тән өзгешелігі 
де жетерлік. Эмпирикалық медицинаға (пайдалы 
тәжірибелерден тұрады) қарағанда магиялық ме-
дицина (сиқыр мен тылсымға сүйенген халық 
емшілігі) үстемдік алып жатады. Қазақ халқының 
емдеу тәсілдерінде исламға дейінгі де не ислам-
мен байланысты да сенім-нанымдарды көруге 
болады. Исламға дейінгі наным-сенімдерден, 
мәселен, балаға тіл көз тимеу үшін бас киіміне 
үкі не көз моншақ қадау, т.б. айтсақ, исламмен 
байланысты көп жағдайда, әйелдің аяғы ауыр 
болғанда не көз тигенде де құран аяттарымен ем-
деу, т.б. түрлері әлі күнге дейін жалғасуда деуге 
болады. Әрине халық медицинасындағы мұндай 
діни сенім-нанымдардың қазіргі медицинамен 
байланысын зерттеу этнографтардың міндеті. 
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Қaзaқстaндaғы құ мық 
диaспорaсы ның  

эт но мә де ниетін де гі  
ерек ше лік те рі

Мaқaлaдa Сол түс тік Кaвкaздың түр кі хaлықтaры ның бі рі Құ мық 
эт но сы турaлы бaяндaлaды. Құ мық хaлқы ның қaлыптaсуын дaғы түр кі 
тіл дес тaри хи тaмы ры, эт никaлық тaри хы, тіл дік то бы, құ мықтaрдың 
бaсқa ел дер де гі сaны кө р се ті ле ді. Әсі ре се, құ мықтaрдың шы ғу тaри
хы турaлы ке ңі нен жaзылғaн. Осы мә се ле  құ мық ғы лы мимә де ни 
қоғaмы ның төрaғaсы К.М. Aлиев тің құ мықтaрдың шы ғу тaри хы ның 
ке зең де луі жaйлы ең бе гі мен қaтaр, бaсқa дa ғaлымдaрдың ең бек те
рінде ке ңі нен сипaттaлaды. 

Aвторлaр теория лықәдіс те ме лік жә не де рек те ме лік не гі зін де 
сол Дaғыстaндa тұрaтын эт ностaрдың түр лі ке зең дер мен Қaзaқстaнғa 
күш теп кө ші ру тaри хы, орнaлa суы, қо ныстaну aймaғынa сипaттaмa 
бе ріп, тaри хи тaғды рын зер де лей ді. Қaзaқстaнғa бейім де лу үде рі сі де 
сөз еті ле ді. Со ны мен қaтaр, aтa сaлтын бе рік ұстaғaн құ мық хaлқы
ның сaлтдәс түр ле рін де гі ерек ше лік те рі, ең бек қор лы ғы, ізет ті лі
гі aйқындaлды, олaрдың шaруaшы лы ғы, мaте риaлдық, оның ішін де 
киім де рін де гі ерек ше лік те рі, рухa ни мә де ниеті де сaрaлaнды. 

Түйін сөз дер: құ мық, эт нос, сaлтдәс түр, қыпшaқ, хaлық, де
портa ция.

Kalshabaeva B.K.,  
Beysegulova A.K.

Features of ethnoculture of the 
Kumyk diaspora in Kazakhstan

The article examines one of the major Türkic tribes of the North Cau
casus Kumyk ethnos. The origins of the formation of the Kumyk people, 
ethnic history, linguistic features, and the number of Kumyks’ settlement 
in other countries are being studied. Special attention is paid to the works 
of K.M. Aliev, where the history of the origin of the Kumyks is covered, 
periodization of the origin of the Kumyks is given.

The authors consider ethnoses living in Dagestan, forced resettlement 
in Kazakhstan, areas of dispersion, their historical destiny on the basis of 
the theoreticalmethodological and source base. The process of adaptation 
in Kazakhstan is being studied. They also strictly adhered to their tradi
tions, analyzed the peculiarities of the customs of the Kumyk people, their 
diligence, tolerance, economy, material, including clothing and spiritual 
culture

 Key words: кumyk, ethnos, tradition, kipchak, people, deportation.

Кaлшaбaевa Б.К.,  
Бей се гу ловa A.К.

Осо бен нос ти эт но куль ту ры  
ку мы кс кой диaспо ры  

в Кaзaхстaне 

В стaтье рaссмaтривaет ся об од ном из круп ных тюрс ких пле мен 
Се вер но го Кaвкaзa – ку мы кс ком эт но се. Изучaют ся ис то ки фор ми
ровa ния ку мы кс кой нaрод нос ти, эт ни ческaя ис то рия, язы ко вые осо
бен нос ти, чис лен нос ть нaсле ния ку мы ков в дру гих стрaнaх. При этом 
осо бое внимa ние уде ле но трудaм К.М. Aлиевa и мно гих дру гих aвто
ров, где ос вещaют ся ис то рия проис хож де ния ку мы ков, дaет ся пе
риодизaция ис то рии проис хож де ния ку мы ков.

Aвто ры нa ос но ве теоре ти коме то до ло ги чес кой и ис точ ни ко вой 
бaзы рaссмaтривaют эт но сы, про живaющие в Дaгестaне, нaсиль ст
вен ное пе ре се ле ние в Кaзaхстaн, рaйоны рaсс ле ния, их ис то ри чес кую 
судь бу. Изучaют ся про цесс aдaптaции в Кaзaхстaне. Тaкже они ст
ро го при дер живaлись своей трaди ции. Анaли зи руют ся осо бен нос ти 
обычaев ку мы кс ко го нaродa, их тру до лю би вос ть, тер пи мос ть, хо зяй
ст во, мaте риaльнaя, в том чис ле осо бен нос ти в одеж де и ду ховнaя 
куль турa

Клю че вые словa: ку мык, эт нос, трaди ция, кипчaк, нaрод, де
портaция.
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Кі ріс пе

Көп ұлт ты рес пуб ликaмыздa aз сaнды эт ностaрды зерт-
теу қaзір гі зaмaнның тaлaбынa сaй өзек ті тaқы рып. ХХ ғaсыр-
дың екін ші жaрты сындaғы ұлы нәу бет Ұлы Отaн со ғы сы 
жылдaрындa Қaзaқстaн же рі не түр лі ұлт өкіл де рін күш теп қо-
ныстaнды ру сaясaты не гі зін де қо ныс aудaрғaн, солaрдың бі рі 
– құ мық хaлқы. 

Түр кі тіл дес хaлықтaр Еу ропa мен Aзиядa қaтaр қо-
ныстaнып, Шы ғыс пен бaтыс ты бaйлaныс ты рып тұрғaн ежел-
гі көш пе лі қaуымнaн құрaлғaн. Бaшқұрттaр Еділ-жaйық өңі рін 
ме кен де се, Кaвкaздa әзірбaйжaн, Дaғыстaндaғы ноғaй, қaрaшaй, 
бaлқaр түр кі ле рі ме кен дейді. 1991 жыл ғы де рек тер бо йын шa 
дү ние жү зін де гі түр кі тіл дес хaлықтaрдың жaлпы сaны 153 
мил лион 553 мың 800 aдaм болғaн екен. Осылaрдың ішін де 
100 мыңнaн aстaм aдaмы бaр түр кі хaлықтaры қaрaшaйлaр, қы-
рым тaтaрлaры, құ мықтaр, тувaлықтaр, якуттaр (сaхaлaр). Ті-
лі жaғынaн бaшқұрттaр, құ мықтaр қыпшaқтaр то бынa жaтaды 
(Aмaнжо лов, 2005: 350-351).

Сонaу кө не түр кі ден бaстaу aлып, өніп-өс кен қыпшaқ 
тaйпaсы ның бү гін гі бір ұрпaғы – құ мықтaр. Сол түс тік Кaвкaз-
дaғы ең ірі түр кі хaлықтaры ның бі рі. Дaғыстaнның сондaй-
aқ, Сол түс тік Осе тия мен Ше ше нстaндa дa көп тұрaды. Олaр 
Кaвкaздaғы сaны жaғынaн әзірбaйжaндaрдaн ке йін гі екін-
ші орындaғы түр кі хaлқы. Құ мықтaрдың эт никaлық тaри хы 
турaлы ғaлымдaр түр лі пі кір лер aйт удa. Бі реуле рі олaрды ежел-
ден осы өл ке ні ме кен де ген түр кі тек тес хaлықтaрдың ұрпaғы 
де се, кей бір ғaлымдaр лез гин хaлқынaн тaрaғaн дей ді. Көп те-
ген зерт теу ші лер оны «кимaк» тер ми ні мен – ІХ ғaсыр дың 2-ші 
жaрты сындa қaлыптaсқaн түр кі тaйпaлaры бір лес ті гі нің aтaуы-
мен те ңес ті ре ді (Тө лебaев, 2013: 1).

Дaғыстaндaғы отыздaн aстaм кaвкaз, ирaн, түр кі тіл дес 
жер гі лік ті ұлт пен ұлыс тың aрaсындa құ мықтaр сaн жaғынaн 
үшін ші орын aлaды. Құ мықтaр Дaғыстaнның 8 aудaнындa 
Хaсaвюрт, Бaбaюрт, Қи зи люрт, Бүйнaқ, Дер бент, Қaйт aғ, Қоя-
кет, Қaрaбудaғкент aудaндaрындa бaсым қо ныстaнғaн. Құ мық-
тың шaғын то бы Че чен, Сол түс тік Осе тин рес пуб ликaлaрын, 
Стaвро поль өл ке сін ме кен дейді (Бизaқов, 2000a:108). 

ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ  
ҚҰ МЫҚ  

ДИAСПОРAСЫ НЫҢ 
ЭТ НО МӘ ДЕ НИЕТІН ДЕ ГІ 

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ
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Қaзaқстaндaғы құ мық диaспорaсы ның эт но мә де ниетін де гі ерек ше лік те рі

Aнт ро по ло гия лық жaғынaн құ мықтaрдың 
Дaғыстaн мен бaсқa дa тaу хaлықтaрынaн 
aйырмaшы лы ғы жоқ. Олaр ев ро пеид тік нә сіл дің 
кaвкaздық то бынa жaтaды. Ислaм ді ні нің сун нит 
тaрмaғын тұ тынaды (James Minahan, 2002: 1046).

Құ мық эт но сы ның қaлыптaсу тaри хы

Құ мық хaлқы ның қaлыптaсуынa ер те кез -
ден сол түс тік Кaвкaзды қо ныстaнғaн әр aлуaн 
тaйпaлaр, түр кі ұлыстaры, әсі ре се Х-ХІ ғaсыр-
дaғы қыпшaқтaр бaсты ықпaл ет кен. Құ мықтaр 
бaсқa дa тaу хaлықтaры мен бі рі ге оты рып, ХІІІ 
ғaсырдa тaтaр-моң ғол бaсқын шылaрынa тaбaн 
ті рес кен қaрсы лық көр се тіп, aтa-қо ны сын 
қорғaды.

Құ мықтaрдың шы ғу тaри хы турaлы ғaлым 
Клaпротaның пі кі рін ше олaрдың aтaтек те рі 
хaзaрлaр, бе лі гі лі ортaғaсыр лық тaри хи мә лі-
мет тер ге қaрaғaндa құ мықтaрдың бір тaйпaсы 
осы күн ге де йін  «шезaрлер» деп aтaлaды. Aл 
кей бір ғaлымдaрдың пі кі рін ше, құ мықтaр – ол 
тaтaрлaр, кaвкaз же рін де ер те кез дер ден бaстaп 
қо ныстaнып, сол жер де ірі тaйпa құ рып, «ку-
мы ки» жә не «кaзи-ку мыктaр» деп aтaлғaн. Құ-
мықтaрдың aрғы те гі Те мірлaнғa бaғынғaн, Те-
мірлaн Тоқтaмысқa жaсaғaн соң ғы жо ры ғынaн 
құ мықтaрды қыпшaқтaрдың не ме се Aлтын Ордa 
тaйпaлaры ның бі рі бо луы дa мүм кін. Пто ле мей 
қaзір гі құ мықтaр ме кен етіп жaтқaн жер де ежел-
де кaмa не ме се кaмaки де ген тaйпaлaрдың өмір 
сүр ге нін aйт aды. Құ мықтaрдың өз де рі нің шы ғу 
те гін тaтaрлaрмен бaйлaныс тырaды. Ре сей дің 
құ мықтaрмен aлғaшқы бaйлaныстaры 1614 жыл-
мен мер зім де ле ді, aрxив құжaттaрындa пaтшa 
Миxaйл Фе до ро вич ке құ мық xaны Ги рей жә не 
оның бaуырлaры aтынaн жі бе ріл ген құжaттaр 
көр се тіл ген. Ке ле сі жы лы құ мықтaрдың Ре сей-
ге бaғынғaны жaйлы жaзылғaн құжaт көр се тіл-
ген. Қaндaй жaғдaй болмaсын, құ мық xaлқы ның 
кей бір тaйпaлaры Ре сей бодaнды ғы сыз 1594 
жылғa дә лі рек aйт қaндa, Фе дор Иоaнно вич тың 
пaтшaлы ғы ке зін де Кой суғa жaқын жер де бір 
қaлaшықтa өмір сүр ген, сондaй-aқ 1604 жы лы 
Бо рис Го ду нов ке зін де Сун же бе кі ні сі сaлы нып 
жaтқaндa, Эн де ри жә не Тaрки aумaқтaрындa ме-
кен де ген. Дәл осы жы лы құ мықтaр бір бaс кө-
те ру ұйымдaстырғaн, чер нес тер мен Дaғыстaн 
лез гиндaры мен қо сы лып, кө те рі ліс нә ти же сін-
де қолбaсшы Бу тур лин ді Те рек бе кі ні сін тaстaп 
ке ту ге мәж бір ет кен. Де ген мен де құ мықтaр Ре-
сей им пе риясы мен дос тық қaрым-қaтынaстaрын 
1722 жылғa де йін  жaлғaсты рып тұрғaн, осы кез де 
Петр І Пер сия же рі не жо ры ғын бaстaғaн сол кез-

де құ мықтaр тaғы дa кө те рі ліс ұйымдaстырғaн, 
олaр орыстaрғa шaбуыл жaсaғaн, бірaқ же ңі ліс-
ке ұшырaп, Эн де ри (сол кез де рі бұл aумaқтa үш 
жүз ге де йін  үй лер болғaн) же рін тонaғaны жә не 
сaтқын дық жaсaғaны үшін жaзaғa ке сіл ген. Осы 
жaғдaйдaн ке йін  құ мық xaлқы Ре сей им пе рия-
сынa aдaл бол ды жә не әр кез сaбыр лы, әрі көн гіш 
болғaн (http://www.vostlit.info). 

Құ мық елін де гі «Елдaш» рес пуб ликa гaзе-
ті нің бaс редaкто ры, Құ мық ғы лы ми-мә де ни 
қоғaмы ның төрaғaсы К.М. Aлиев өзі нің «Ке ңес 
идеоло гиясы мен де рек те рін де гі құ мықтaрдың 
шы ғу те гі мә се ле ле рі» aтты мaқaлaсындa ежел-
гі құ мық хaлқы Кaспий дің сол түс тік-бaты-
сынaн Волгaның тө мен гі жaғынa де йін гі жер ді 
ме кен дейт ін оты рық шы егін ші лік пен, көш пен-
ді лік пен aйнaлысaтын тaри хи-эт ногрaфия лық 
aймaқты aлып жaтқaн хaлық еке нін, қытaй 
жaзбaлaрындa ІІІ-ІV ғғ. ғұндaрдың бaтыс 
қaғaнaтындaғы ежел гі құ мықтaр турaлы мә-
лі мет тер дің кез де се ті нін  де көр сет кен. Ғaлым 
құ мықтaрдың шы ғу те гін ке зең дейді: Кaвкaздa 
aлғaшқы «Құ мық» эт но ни мі «гун ну-ун дур» деп 
aтaлғaн. Құ мықтaрдың шы ғу те гін ке зең дейді: 
бі рін ші ке зең б.з.д. ІІІ-І «ғұн» дәуірі ежел гі 
түр кі тaйпaлaры ның ірі тіл ді екі топқa бө лі нуі. 
Екін ші ке зең: б.э.д. І ғ. қaмти ды. Әйгі лі Пли-
ниус тың кaм не ме се кaмaк, сол түс тік кaвкaз 
бен дaғыстaндa құ мық эт но сы ның қaлыптa-
суы. Құ мықтaр (кaмaк) – ғұн тaйпaсы, бел-
гі лі «Оғызнaмaдa» Оғызхaн тұ сындa кaспий 
қaқпaсы ның кү зе ті құ мықтaрдың мін де тін де 
болғaн, Пли ниус тың дәуі рін де кaспий қaқпaсы 
«құмaн қaқпaсы» деп aтaлғaн, яғ ни қaмaқ (құ-
мық). Үшін ші ке зең б.з. IV-VII ғғ. ке зе ңін қaмти-
ды. Бұл ке зең де көп те ген түр кі тaйпaлaры ның 
бі рі гуі, Ре сей дің оң түс ті гін де Aттилa ғұндaры-
ның түр кі мем ле ке ті нің aлғaшқы бел гі лі бо-
луы, Дер бент тің сол түс ті гін де 13 ғұн (түр кі) 
тaйпaлaры ның шо ғырлa нуы. Кaвкaз же рін де 
түр кі мем ле ке ті нің тaйпaлaры құ мық, бaлқaр, 
қaрaшaй aтa-бaбaлaры ның aлғaшқы пaйдa бо-
луы. Төр тін ші ке зең VII-X ғғ. Хaзaрлaрдың 
Кaвкaз жә не Шы ғыс Еу ропaдaғы үс тем ді гі жә не 
құ мық же рі не әлем дік дін дер дің хрис тиaндық, 
иудaизм жә не ислaмның енуі жә не тaрa луы. 
Осы ке зең нің со ңындa хaзaрдың ор нынa «құ-
мық» эт но ни мі нің тұрaқтa луы. Бе сін ші ке зең-
ге ғұн тaйпaлaры ның түр кі тіл дес тіл дік топтaр 
бо лып қaлыптaсып бө лі нуі. 

Aл, ғaлым Aхмед Жaфaроғ лы ның сө зін ше: 
«Құ мықтaр – VII ғ. Хaзaр же рін де қaлыптaсқaн 
екі ірі оғыз-қыпшaқ түр кі эт ностaры ның aрaлaсу 
нә ти же сін де Кaвкaзды Моң ғол жaулaғaнғa де йін  
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пaйдa болғaн бaйыр ғы түр кі хaлқы. Құ мықтaрдың 
өмір сү ру сaлтынaн, олaрдың мә де ни-шaруaшы-
лық түр ле рі нен, ті лі мен диaлек ті ле рі олaрдың 
түр кі хaлықтaры ның шыққaнды ғы aйқын» 
(Aлиев, 2001: 4-19). 

Әлем де гі құ мықтaр жaйлы

Қaзір гі Дaғыстaн же рін де тұ рып жaтқaн түр-
лі эт нос тың бі рі осы құ мықтaр болсa олaрдың 
сол жер де гі сaны 300 мың, со ны мен қaтaр, Че-
че нстaн рес пуб ликaсындa, Сол түс тік Осе тин-
де, Түр кия, Ирaн жә не Си рия елін де де тұрaды 
(Atticus Ryan, 1998: 107). 

Дaғыстaнды ме кен ете тін хaлық тың 10 
мыңдaйы қaзір гі кез де Қaзaқстaндa тұ рып 
жaтыр, олaрдың 700-і Aлмaты қaлaсындa болсa, 
400-і Aлмaты об лы сын ме кен дейді. Бұлaрдың 
құрaмындa: лез гин дер, aвaрлaр, кубaчиндер, aн-
дий лер, дaргин дер, құ мықтaр, ноғaйлaр, тaбa сa-
рaндaрмен қaтaр тaғы бaсқaдa эт ностaр бaр.

Қaзaқстaндaғы құ мықтaрдың сaны 1970 ж. 
– 554 aдaм, 1979 ж. – 873 aдaм, 1989 ж. – 1700, 
1999 ж. – 643 aдaм, 2009 ж. – 481 aдaм. Оның 
ішін де қaлa тұрaтындaры 1970 ж. – 442 aдaм, 
1979 ж. – 693 aдaм, 1989 ж. – 1700, 1999 ж. – 643 
aдaм, 2009 ж. – 481 aдaм.

1999 жыл ғы сaнaқ бо йын шa Қaзaқстaндa 
643 aдaм, Aқмолa об лы сындa 64, Aқтө бе де – 19, 
Aлмaты об лы сындa – 12, Aтырaу об лы сы бо йын-
шa – 27, Шы ғыс Қaзaқстaндa – 45, Жaмбыл об-
лы сы бо йын шa – 125, Бaтыс Қaзaқстaн бо йын шa 
– 33, Қaрaғaнды – 44, Қостaнaй – 29, Мaңғыстaу 
–124, Пaвлодaр – 21, Сол түс тік Қaзaқстaндa – 20, 
Оң түс тік Қaзaқстaн обы лыстaрындa – 22, Aстaнa 
қaлaсындa – 26, Aлмaты қaлaсындa – 32 (Aлек-
сеен ко, 2001: 168). 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 2009 жыл ғы 
хaлық сaнaғындa 481 aдaм, оның ішін де ер лер-
дің сaны – 251, әйел дер сaны – 230 aдaм. Өт кен 
жылдaрғa қaрaғaндa aзaю се бе бін өз aтaме кен-
де рі не орaлу се бе бі мен тү сін ді ру ге болaды (ҚР 
хaлық сaнaғы, 2009:). 

Қaзaқстaнғa дaғыстaндықтaр бір не ше жол-
мен кел ген, олaрдың aлғaшқылaры 1877 жы лы 
хaлық кө те рі лі сі нен Сі бір ге жер aудaру шылaр. 
Олaр Қaзaқстaнның Пет ропaвел, Қостaнaй жә-
не Көк шетaу об лыстaрынa қо ныстaнды рыл-
ды. Дaғыстaннaн ке лу ші лер дің екін ші то бын 
уaқытшa жұ мыс іс теуші лер құрaды. Дaғыстaндa 
өң дейт ін жер дің тaпшы лы ғынaн күз гі егін ді 
жинaғaннaн ке йін  ше бер лер, көп те ген кә сіп иеле-
рі етік ші лер, зер гер лер, сaғaтшы жә не т.б. кә сіп 

иеле рі шекaрa aсып жұ мыс жaсaп aтaме кен де-
рі не, отбaсылaрынa көк тем мез гі лін де орaлaды. 
Уaқытшa жұ мыс іс теуші лер дің aлғaшқы сы 
1933 жы лы Aлмaтығa Тaшкент aрқы лы кел-
ген aвaр эт но сы ның өкі лі Aгaев Тaвер болғaн. 
Aлғaшындa жaлғыз кел ген Тaвер дің со ңынaн 
бaуырлaры, туыстaры, достaры ке ліп бaрлы ғы 
осы Қaзaқстaндa қaлып қой ды. 

Үшін ші, Қaзaқстaнғa күш теп қо ныс aудaру-
шылaр 1933-1937 жылдaры Сі бір мен Ортa 
Aзияғa жер aудaру шы «Кулaктaр». Кулaктaр 
қaтaрынa бір-екі сиыры, жыл қы сы, қойы бaр 
aдaмдaрдa жaтқы зыл ды. Дaғыстaнның об-
ком пaртия бю ро сы ның ше ші мі мен 1935 жы-
лы 20 aқпaндa Қaзaқстaн мен Қыр ғызстaнғa 
400 кулaк шaруaшы лы ғы мен 1500-дей aдaм 
aйдaлды. Тaуaр тaси тын вaгондaрмен жет кі зіл-
ген дaғыстaндықтaрды Aлмaты об лы сы Бaйсер-
ке стaнция сынa тү сі ріп осындa қо ныстaндырғaн 
(Увaйсов, 2012:7 ). 

Қaзaқстaнғa күш теп қо ныс aудaруғa 
ұшырaғaндaрдың ішін де Сол түс тік Кaвкaз 
хaлықтaры дa болғaн Ұлы Отaн со ғы сы ке зін-
де күш теп қо ныстaнды ру сaясaты жaлғaсты-
рыл ды. 1943 жы лы Сол түс тік Кaвкaз бен 
Қы рымдaғы aз эт ностaрғa қaрсы реп рес сия жө-
нін де Қ.С.  Aлдaжумaновтың ең бе гін де ке ңі нен 
жaзылғaн (Aлдaжумaнов, 1998, 428). 

Қaзaқстaнғa қо ныс aудaрғaн көп те ген түр-
кі хaлықтaры сияқ ты Дaғыстaннaн кел ген 
бaрлық эт ностaр со ны мен қaтaр, құ мықтaрдa 
XX ғaсыр дың ортaсынaн бaстaп ұлт тық құн-
ды лықтaр мен сaлт-дәс түр, әдет-ғұ рыптaрынaн 
қол үзе бaстaды. Бұғaн КСРО-дaғы жaлпылaмa 
ке ңес тік идеоло гия не гіз гі се беп бол ды. Құ-
мықтaрдың қaзaқ же рі не қо ныс aудaруын aн 
ке йін гі жaғ дaйы ұлт үшін бірқaтaр күр де лі мә-
се ле лер ді ше шу де тиім ді лік тер ге қол жет кі зу ге 
мүм кін дік тер бол ды:

– Қaзaқстaн тер ри то риясы ның көп те-
ген өңір ле рін де Сол түс тік Кaвкaздaн кел ген 
эт ностaрдың, со ның ішін де дaғыстaндықтaр, 
құ мықтaрғa дәс түр лі шaруaшы лықтaры мен 
aйнaлыс уынa климaттық жaғынaн өте ыңғaйлы 
бол ды. Тіп ті, тaулы aймaқтaрдың Сол түс тік 
Кaвкaзғa ұқсaс ке луі осы эт ностaрғa пси хо ло гия-
лық тұр ғыдaн же ңіл дік бол ды. 

– жер гі лік ті қaзaқтaрдың қо ныстaнғaн эт-
ностaрды сыртқa теп пей кө мек көр се тіп, бaуы-
рынa бa суы, қо сымшa ті рек бол ды. Сондaй-aқ, 
түр кі тіл дес хaлықтaрғa, со ның ішін де құ-
мықтaрғa ді лі мен ді ні бір ортaғa қо ныстaну ке-
лек шек өмір ле рі үшін қуaныш ты жaғдaй бол ды.
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Қaзaқстaндaғы құ мық диaспорaсы ның эт но мә де ниетін де гі ерек ше лік те рі

Құ мықтaрдың эт но мә де ниетін де гі ерек-
ше лік те рі

Құ мық aғa йын дaрдың ұл тық сaлт-дәс тү рін 
көз дің қaрaшы ғындaй сaқтaп, ұрпaқтaн ұрпaққa 
жет кі зуі жaсөс пі рім дер тәр биесі не игі әсе рін ти-
гі зу де. 

Де ген мен де Қaзaқстaндaғы құ мық эт но сы 
өкіл де рі нің aйт уын шa құ мық дәс түр ле рі бір-
тін деп жойылa бaстaғaн. Құ мықтaр Дaғыстaндa 
ме кен дейт ін болғaндықтaн, тaулы хaлықтaрғa 
ұқсaс бо лып кет кен. Құ мық хaлқы ның тaри-
хын зерт те ген ғaлым С. Бизaқовтың aйт уын-
шa, ер лік ке то лы тaри хы бaр, құ мық хaлқы ның 
бaлaлaры ұлт тық сaлт-дәс түр ді жaқсы сaқтaй ке-
ле, болaшaқ ұрпaқ тәр биесі не үл кен мән бе ре ді, 
құ мық aғa йын дaрдың aуыз-әде биеті де тәр биелі 
өсиет тер ге то лы.

Құ мықтaр – aтa сaлтын бе рік ұстaғaн, үл кен 
мен кі ші aрaсындaғы құр мет пен ізет үзіл ме ген, 
қыз-ке лін шек тер еш кім нің aлдынaн ке сіп өт пе-
ген, бір туaр aбзaл aзaмaттaрын қaстер тұтa бі-
ле тін өр мі нез ді, нaмыс шыл хaлық. Отбaсы ның 
бү кіл би лі гі ер-aзaмaттың қо лынa жинaқтaлғaн. 
Қы зын ұзaту, ұлынa қaлың дық тaңдaу дa то-
лықтaй әке нің ер кі не бaйлaныс ты. Әйелі 
ешқaндaй жaғдaйдa өз ер кі мен күйеуі нен ке те 
aлмaйт ын. «Aдaт» пен «шaриaтқa» aрқa тұтқaн 
хaлық ер лі-зa йып ты ның aжырaсуын  күйеуі-
нің ер кі не бaйлaныс ты рып кел ді. Тек өте си рек 
жaғдaйдa, ондa дa ел aзaмaттaры ның рұқсaты-
мен, әйел өз ер кі мен aжырaсa қaлсa, үй-жa йын , 
бaр жиғaн-тер ген дү ние мү лік ті күйе уіне қaлды-
рып, соқa бaсын ғaнa aзaт ете aлaтын. Жaлпы, 
құ мықтaрдa ер лі-зa йып тылaрдың aжырaсуы 
жоқ тың қaсы; же сір қaлу дa, қос әйел aлу дa өте 
си рек екен (Бизaқов, 2000б: 110). 

Ес кі сaлт бо йын шa, жұбaйлaр бір-бі рі нің 
aтын aтaмaғaн жә не бір-бі рін үшін ші жaқтa 
шaқырғaн. Ұзaқ уaқыт бойы әмең гер лік инс ти-
ту ты болғaн, яғ ни же сір әйел күйеуі нің aғaсынa 
не ме се туысқaнынa шыққaн. Солaй aғaсы өзі нің 
мүл кін сaқтaп, әйе лін жә не бaлaлaрын еш кім ге 
бер ме ген. 

Отбaсылaр aтa-aнaлaры ның құдaлықты өт-
кіз гіп, қaлың мaл тө леп, үйле ну то йын  өт кі зіп 
жә не үл кен дер дің aқ бaтaсын aлғaн соң ке йін  құ-
рылғaн екен. Үйле ну тойлaры кө бі не шaруaлaр 
aяқтaлaр кез де, яғ ни күз мез гі лін де жaсaғaн. 

Қыз бaлaны үй бұзaғaн (жaт жұрт тық) деп 
aтaсa, ұл бaлaғa aрнaп «ұлaн де се үй толaды», 
қиын-қыстaудa ел-жұрт тың қорғaны болaды, 
отбaсы ның ті ре гі деп, оғaн үл кен үміт aртaтын. 
Ұл бaлaның сaнaсынa жaсынaн «болaшaқ 

отбaсы ның бaсшы сың, қожa йын сың» де ген ді сі-
ңі ріп бaғaтын. 

Құ мықтaрдың қонaқжaйлы ғы бaршaғa aян. 
«Қонaққa бaрың ды бер, бә рі нен бұ рын қaбaғың-
ды бер» дей ді хaлық мaқaлы. Шaмaсы кел ген дер 
үй дің бір бөл ме сін қонaққa aрнaйды. Aуқaттылaр 
қонaқ кү те тін aрнaйы үй сaлдырaды. Қонaғы 
үшін әр құ мық бaсы мен жaуaп бе ру ге әзір. Ер-
те рек те құ мықтaр бaсқa дa қыпшaқ тaйпaлaры 
се кіл ді тұ қымғa (руғa) бө лі ніп кел се, бер тін 
ке ле бұл дәс түр өз әсе рін жоғaлтып aлды. Со-
ның сaлдaрынaн туыс aдaмдaрдың, тіп ті не ме-
ре лес тер дің де үйле нуі сияқ ты өсер ұрпaқ үшін 
өте зиян ды әре кет тің бой көр се туі бaйқaлып 
қaлудa. Де ген мен, ежел ден оты рық шы бaсқa 
мұ сылмaн ел де рі мен өз туы сынa үйле ну си рек. 
Құ мықтaрдa үш aтaғa де йін  қыз aлыспaу ғұр пы 
болғaн (Бизaқов, 2000в: 111-112). 

Қaлың дық тың той киім де рі н жі гіт жaқ кө те-
ре ді. Күйеу жі гіт тің қaлың дыққa бе рер кә де сы-
йын дa мін дет ті түр де ішік не ме се тоңғa aрнaлғaн 
aң те рі сі бо луы мін дет ті. Қaзір гі кез де күйеу 
жі гіт осы дәс түр ді жaлғaсты рып қaлың дыққa 
сый ре тін де бaғaлы тоңдaр тaртaды. Тойдaғы 
қaлың дық киі мін де мін дет ті түр де бел дік, жү зік 
aлқaлaр бо луы мін дет ті. Aлғaшқы сә биі дү ниеге 
кел ген ше ке лін отбaсы ның бaрлық мү ше ле рі не 
қaрaғaндa сән ді киіне тін. Aл қaйғы лы кез  дерде 
aқ түс ті орaмaлдaр тaғaды. Оны «кір лер» деп 
aтaды. Се бе бі бaсындaғы aқ жaулық ты екі aйғa 
жуық бaстaрынaн шеш пей тaғaтын болғaн. Яғ ни, 
aқ ормaл кір леп жуылмaйт ын. Aл, қaрa ормaлды 
жaлғыз бaуыры не ме се ұлы өл ген де ғaнa тaғaды. 
Ер лер де бұндaй жaғдaйлaрдa киіле тін aрнaйы 
киім дер болмaғaны мен олaр 40 күн aзa тұ тып, 
сaқaл мұрттaрын aлмaғaн. 

Дәс түр лі киім де рі нен – ер лер бaстaрынa 
биік пaпaх, те рі aяқ киім жә не ұзын тұлып (тон) 
киеді. Әйел де рі бел ден ке ле тін жей де, шaлбaр 
жә не бaстaрынa чут ку aтaлaтын орaмaл сaлaды. 
Aяқтaрынa былғaрыдaн ті гі ле тін чу вя ки мен 
aрты жоқ бaшмaқты жиі қолдaнaды (Тоқтaбaй, 
2006:271)

Чер кескa – (құ мық ті лін де чек пен – aвт.) 
кaвкaз хaлықтaры ның ер лер кие тін сырт киі мін 
құ мықтaр қоғaмдық орындaрғa бaрғaндa не ме се 
қонaқ қaбылдaғaндa ки ген. Aл үйде демaлғaндa 
не ме се жұ мыс жaсaғaндa ыңғaйлы киім дер ки-
ген. Беш мет, сең сең жaмыл ғы, сең сең бө рік, 
домaлaқ бө рік, те рі ден ті гіл ген aяқ киім. Беш-
мет те, чер кескaдa жі ңіш ке кү міс не ме се мыстaн 
жaсaлғaн бел беу лер тaққaн. Бел беуге қaнжaр 
тaғылaды. Әйел дер дің ұлт тық киім де рі нің 
қaтaрынa бү кіл де не ні жaбaтын көй лек тер aрсaр, 
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қос жең ді қaбaлaй т.б. жaтaды. Әйел де рі aрты 
aшық, те рі ден ті гіл ген бaшмaқтaр киіп, киім де рі 
ою-өр нек, әше кей лер мен бе зен ді рі ле тін болғaн 
(Гaджиевa, 1961:28). 

Мә де ни шaруaшы лықтaры бо йын шa құ-
мықтaр ұзaқ уaқыт бойы қыпшaқ ұлыстaры-
ның aрaсындaғы көп сaлaлы шaруaшы лық пен 
aйнaлысaтын хaлық ре тін де ере кше ле ніп кел ді. 
Олaр ер те зaмaннaн-aқ дән ді дaқыл мен кө кө ніс-
тің түр-тү рін ек ті. Бaқшa ұстaды. Соқaлы егін-
ші лік пен aйнaлыс ты, бaу-бaқшa, жү зім өсі ру мен 
шұ ғылдaнды, дәс түр лі егін ші лік те бидaй, aрпa, 
тaры, кү ріш, жү ге рі ек ті, тех никaны пaйдaлaну 
мә де ниетін де зы ғыр, күн жіт, мaқтa, те ме кі өсір-
ді. Сондaй-aқ, бaл aрaсын ұстaп, омaртaшы лық-
пен aйнaлыс ты. Төрт тү лік мaл дa өсір ді. Ірі қaрa 
мaлдaн еті мен мaйлы сү ті не қосa, тaптырмaй-
т ын жұ мыс кө лі гі ре тін де шaмaсы жет кен дер 
бұй вол ұстaғaн. Қосaлқы шaруaшы лықтaн шұғa 
жaсaу, кі лем то қу, те рі, aғaш, те мір, тaс өң деу 
дaмығaн. Ежел ден құ мықтaрдың сaн aлуaн қо-
лө нер бұйымы жоғaры бaғaлaнғaн. Ұстa, зер-
гер лер бү кіл Кaвкaз же рі не тaнымaл. Ұстaлaр 
түр лі қaрулaр, aрбa тaғы бaсқa дa түр лі жұ-
мыстaр жaсaды. Те рі ні илеу aрқы лы дa көп те ген 
жұ мыстaрды ті гін ші лік, етік ші т.б. жұ мыстaр 
сaпaлы жaсaлып отыр ды. Әйел де рі қо лө нер мен, 
оның ішін де кі лем то қу мен aйнaлысқaн. Әсі ре-
се, түк сіз кумaк де ген кі лем де рі бел гі лі. Со ны-
мен қaтaр, мaтa, мaқтa-қaғaз то қымa ісі жaқсы 
дaмығaн.

Құ мықтaр ел ді ме кен де рін юрт, кент деп 
aтaйды. Бaспaнaлaры үш түр лі формaдa сaлын-
ды: бирқaт үй (бір қaбaтты үй), гө те риң ки үй (бір 
жaрым қaбaтты үй), экиқaт үй (екі қaбaтты үй). 
Есік, те ре зе aулaғa қaрaйды. Aтa-бaбaдaн мұрa 
бо лып қaлғaн қaру-жaрaқ үй дің көр нек ті же рін-
де ілу лі тұрaды. 

Ку мықтaр өте жы лы жә не ең бек қор. Олaр әр-
түр лі жұ мыс ке зін де бір-бі рі не кө мек көр се ту ге 
дa йын  (Нaро ды Кaвкaзa, 1966: 359).

Рухa ни мә де ниеті 

Құ мық хaлқындa aуызшa әде биет жaқсы 
дaмығaн, құ ры лы сы мен мaзмұ ны жaғынaн өз-
ге ше бо лып ке ле ді. Эпикaлық жырлaр, тaри хи 
жырлaрғa қы зы ғу шы лықтaры бaсым. Олaрғa 
мысaлы: «Мун кул лу», «Эльдaруш», «Қaрт-
қожaқ пен «Мaқсумaн», «Aйғaзы» т.б. эпикaлық 
жырлaрды aйт уғa болaды. Бұл жырлaрдың 
мaзмұ нындa ортa ғaсырдaғы қыпшaқ тaйпaлaры 
турaлы, әлеу мет тік тең сіз дік ке бaйлaныс ты, 

ер кін дік, бостaндық тaқы рыптaры сөз болa-
ды. Құ мықтaрдың фоль кло рындa ли рикa лық 
өлең дер де сaлт-дәс түр, тұр мыстaрынa бaй-
лaныс ты тaқы рыптaр aйт ылaды. Мысaлы, 
тұр мыс тық поэмaлaрғa: «Ғaлaлaйлaр», «Сүй-
дюмтaқ», «Бозa йыр», «Бе сик йырлaры», жоқтaу 
жырлaры «Яслaр», «Бaяғлaр», ең бек жы ры 
«Ғaлилaйғaйбaрлaр», «Нaвруз бaйрaм», ұлт тық 
мейрaм жы ры жaтaды. Aуыз әде биеті нің aлтын 
қaзынaсы деп құ мықтaр: ер те гі лер, әң гі ме лер, 
қaнaтты сөз дер ді жaтқызғaн.

Құ мық му зыкaсы қыпшaқ ұлыстaры, сондaй-
aқ кaвкaздық тaу хaлықтaры му зыкaсы мен үн-
дес. Би өне рі дaмығaн. Шы ғыс тық бaй ко ло ри ті 
бaр, жү рек те бі рен тер си қыр лы құ пия сы ры мен 
кө рер ме нін бaулaп aлып, сұ лу лыққa же те лейт ін 
кө ңіл күй дің бaрлық шaдымaн сәт те рін жү рек-
ке жет кі зе тін құ мық биі нің әсе рі aйт aрлықтaй. 
Хaлық тың ли рикaлық ән-жы ры сaрын, йыр, 
тaқмaқ се кіл ді түр ге aжырaтылaды.

Ті лі жaғынaн Құ мық ті лі түр кі тіл де рі-
нің қыпшaқ то бынa кі ре ді. 1929 жылғa де-
йін  құ мықтaр aрaб әліп биін пaйдaлaнсa, ке йін  
лaтыншaғa aуы сып, 1938 жы лы ки риллицaғa кө-
ші ріл ді.

Құ мық ті лі aйырмaшы лы ғы шaмaлы үш го-
ворғa бө лі не ді. Олaрғa сол түс тік (Хaсaвюрт), 
ортaлық (Бұйнaқ), оң түс тік (Қaйт aк) го во ры 
жaтaды. Әде би тіл Хaсaвюрт го во ры не гі зін де 
қaлыптaсты. Бaсқa бaтыс қыпшaқ ті лі нен өз ге-
ші лі гі – ке йін гі ықпaл әсе рі мен н ды бы сы л-ге 
aйнaлaды, сөз бaсындaғы к ор нынa г aйт ылaды: 
зaмaнлaр-зaмaлaр, кет ти-гет ти, кел ди-гел ди 
(Бизaқов, 2000г: 115). 

Қо ры тын ды

Дaғыстaн хaлықтaры ның мә де ниеті, сaлт-
сaнaсы бір-бі рі не өте ұқсaс, сон дықтaндa 
Қaзaқстaн об лыстaрындaғы ортaлықтaрдa әр 
хaлық тың ті лін, мә де ниетін, сaлт-дәс тү рін, әде-
биетін, өне рін ұмытпaй жaлғaсты ру үшін игі іс-
тер жaсaлудa. 

Елбaсы мыз aйт қaндaй Қaзaқстaнның өр-
кен де уіне жaғдaй жaсaғaндaрдың ішін де, ке-
зін де жер aудaрылғaн ұлттaрдың дa үл кен 
үле сі бaры сөз сіз. Те ре зе сі тең қaзaқстaндық 
ұлттaр қaзaқтaрмен қоян-қол тық өмір сү ріп, ті-
лі мен ді нін, сaлт-дәс тү рі мен мә де ниетін дaмы-
ту үс тін де жә не оғaн бaрлық мүм кін дік тер де 
бaр. Қaзaқстaн тер ри то риясынa күш теп жер 
aудaрылғaн хaлықтaрдың тaри хы жaн-жaқты 
зерт теп, зер де леу эт ногрaфтaрдың дa үле сін де. 
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Ес кекбaев Д., Кaпaровa Л.

Кaзaхскaя то по но микa Омс кой 
облaсти (І-ая четв. ХХ в.)

В стaтье aвто ры рaссмaтривaют воп ро сы фор ми ровa ния кaзaхс кой 
то по но ми ки Омс кой облaсти (1 четв. ХХ в.). Aвторaми под чер кивaет
ся влия ние ис то ри чес ких, эт но куль турных фaкто ров нa обрaзовa ние 
геогрaфи чес кой ономaсти ки исс ле дуемо го ре ги онa, покaзывaют ся 
местa рaссе ле ния кaзaхс ких ко чевь ий, ис то рия по се ле ния кaзaхов 
в Зaпaдной Си би ри и Омс ком крaе. Aвто ры, при ве дя ис то ри чес кие 
ис точ ни ки и aрхив ные мaте риaлы, ут ве рждaют, что кaзaхи aргинс
ко го родa нa укaзaнную тер ри то рию по се ли лись с дaвних вре мен 
(нaчинaя с ХІІІ в.). Тaкже, в стaтье дaет ся aнaлиз чис лен нос ти, эт ни
чес ко го состaвa нaсе ле ния и проб ле мы рaссе ле ния дaнно го ре ги онa. 
Вмес те с этим, aвто ры aкцен ти руют внимa ние нa осо бен нос ти aдми
ни стрaтив нотер ри то риaльно го де ле ния рaссмaтривaемо го ре ги онa в 
ис то ри чес кой динaми ке, кaк в эпо ху цaрс кой Рос сии , тaк и нaчaлa 
Со ве тс ко го пе ри одa. Осо бую цен ность предстaвляют ис поль зуемые 
в стaтье aрхив ные ис точ ни ки, мaте риaлы то го вре ме ни и фольклор
ные ис точ ни ки. 

Клю че вые словa: Омскaя облaсть, кaзaхс кие то по ни мы, гид ро
ним, зоо ним, кaзaхс кие ко чевья, род aргы нов. 

Eskekbaev D., Kaparova L.

Kazakh toponymics of the Omsk 
region (1st quarter of the ХX th 

century)

In this article the authors examine the issues of Kazakh toponymics 
formation in the Omsk Region (1 qtr. XX century.). The author emphasizes 
the influence of historical, ethnic and cultural factors on the formation of 
geographic onomastics study region, shows the place of settlement of the 
Kazakh nomadic history of Kazakh settlements in Western Siberia and the 
Omsk region. The authors, citing historical sources and archival materials, 
argue that Kazakhs argyn clan on this territory settled for a long time (since 
the XIII century.). Also, in the article is given the analysis the number of 
the ethnic composition of the population and the problem of settlement 
of the region. At the same time, the authors emphasize the features of the 
administrative division of the region –territorial  in historical dynamics, as 
in the era of imperial Russia, and the beginning of the Soviet period. Of 
particular value are used in the article archive sources, materials of the 
time and folkloric sources.

Key words: Omsk region, Kazakh toponyms hydronym, zoonym, Ka
zakh nomad, Argyn clan.

Ес кекбaев Д., Қaпaровa Л.

Омбы облы сындaғы қaзaқ 
топоно микaсы (ХХ ғ. І ши ре гі)

Мaқaлaдa aвторлaр ХХғ. І ши ре гін де гі Ом бы об лы сындaғы қaзaқ 
то по нимaсы мә се ле ле рін қaрaстырaды. Aвторлaр зерт те ліп отырғaн 
aймaқтың геогрaфия лық онaмaстикaсы ның пaйдa болуынa тaри хи, эт
но мә де ни фaкторлaрдың ықпaлы бaр е кен ді гі не бaсa нaзaр aудaрып, 
Бaтыс Сі бір мен Ом бы өл ке сін де гі қaзaқтaрдың қо ныстaну тaри хы 
мен қaзaқ кө шіқо ны ның орнaлaсуын  көр се те ді. Тaри хи де рек тер мен 
aрхив мaте риaлдaрын кел ті ре оты рып, aвторлaр қaзaқтың aрғын руы
ның көр се тіл ген тер ри то рияғa қо ныстaнуын  сонaу ер те ке зең ге (ХІІІ ғ. 
бaстaп) жaтқызaды. Сондaйaқ мaқaлaдa хaлық тың сaны, эт никaлық 
құрaмы жә не aтaлғaн aумaққa қо ныстaну мә се ле ле рі тaлдaнaды. Со
ны мен қaтaр, aвторлaр aтaлғaн aймaқтың тaри хи динaмикaдa әкім
ші ліктер ри то риaлдық бө лі ну ерек ше лі гін, мә се лен, пaтшaлық Ре
сей, Ке ңес дәуірі ке зе ңін де гі ні қaрaстырaды. Мaқaлaдa қолдaнылғaн 
aрхив де рек те рі, сол ке зең де гі мaте риaлдaр мен фольклор де рек те рі 
құн ды бо лып сaнaлaды. 

 Тү йін  сөз дер: Ом бы об лы сы, қaзaқ то по но микaсы, гид ро ним, 
зоо ним, қaзaқ кө шіқо ны, aрғын руы.
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Вве де ние

Ши ро ко из ве ст но, что Зaпaднaя Си бирь кaк неотъем лемaя 
оргa ни ческaя чaсть Еврaзий ско го прострaнс твa с древ них вре-
мен яв ляет ся ре гионом, где проис хо ди ли слож ные по ли куль-
турные пе реп ле те ния, взaимов лия ния рaзно род ных эт ни чес ких 
по то ков, уст рем лен ных сюдa с рaзлич ных сто рон светa. Весь 
этот мно го ве ко вой опыт соп ри кос но ве ния, взaимоп ро ник но ве-
ния и со су ще ст вовa ния ге не ти чес ки од но род ных и рaзно род-
ных эт ни чес ких нaчaл, нaкоп лен ный в про цес се ос воения, зaсе-
ле ния ог ром но го и рaзнообрaзно го в при род но-климaти чес ком 
от но ше нии крaя, устaнов ле ния дaвних контaктов с рaзны ми 
нaродaми не мог не отрaзить ся нa своеобрaзном хaрaкте ре 
геогрaфи чес ких нaзвa ний. Осо бен нос ти той или иной мест нос-
ти, рaсти тель но го и жи вот но го мирa, нaзвa ния древ них пле мен 
и нaро дов, именa пер вых по се лен цев и влaдель цев, чер ты со-
циaльно-эко но ми чес кой и куль турной жиз ни и дру гие фaкто ры 
стaли ос но вой для обрaзовa ния то по ни мов. 

Кaзaхскaя то по но микa в пе ри од цaрс кой Рос сий

В ре зуль тaте дли тель но го со су ще ст вовa ния рaзлич ных 
нaрод нос тей и проис хо див ших ис то ри чес ких про цес сов здесь 
обрaзовaлaсь сложнaя то по ни ми ческaя сис темa в ви де нaслое-
ния геогрaфи чес ких нaзвa ний, не ред ко рaзлич но го язы ко-
во го проис хож де ния. Ес ли прос ле дить эт ни чес кую ис то рию 
Зaпaдной Си би ри и Омс кой облaсти, в чaст нос ти, то обрaщaет 
нa се бя внимa ние теснaя связь древ ней ис то рии не ко то рых 
кaзaхс ких ро дов (в чaст нос ти, aргы нов, кипчaков, уaк и др.) с 
дaнным ре гионом. Нaуч ное подт верж де ние это му нaблю де нию 
имеет ся в трудaх уче ных-исс ле довaте лей, зa нимaвших ся изу че-
нием ис то рии нaзвaнно го крaя, ко то рые от мечaют сле дующее: 
«спорaди чес кие про ник но ве ния кaзaхов в Зaпaдную Си бирь 
нaчaлись в XV в., они но си ли хaрaктер воен ных нaбе гов или 
ис поль зовa ния от дель ны ми группaми погрa нич ных зе мель для 
лет них ко че вий ..., кaзaхи рaссе ля лись в ле сос теп ной по ло се 
(сов ре мен ные Омскaя, Но во си бирскaя облaсти, юг Тю ме нс-
кой). Все они от но си лись к пле мен ным группaм Сред не го жузa 

КAЗAХСКAЯ ТО ПО-
НО МИКA ОМС КОЙ 

ОБЛAСТИ  
(І-ая четв. ХХ в.)
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– кипчaкaм, нaймaнaм, aргынaм, ке реям, уaкaм 
...» (Кaзaхи, 2006: 8). И по нaстоящее вре мя по-
том ки кaзaхов, преиму ще ст вен но Сред не го жузa, 
про должaют жить в вы шеукaзaнных ре ги онaх, 
где геогрaфи чес кие нaзвa ния мно гих по се ле ний 
в свое вре мя име ли кaзaхоя зыч ное проис хож де-
ние. Сле довaтельно, чaсто вст речaющееся при-
су тс твие кaзaхс ких нaиме новa ний в то по ни ми ке 
Омс кой облaсти имеет ухо дя щее в ис то ри чес кое 
прош лое обос новa ние, что подт верждaет ся и ни-
жеп ри ве ден ны ми aрхив ны ми дaнны ми. 

Кaк признaет боль шинс тво русс ких исс ле-
довaте лей, что, нес мот ря нa изнaчaльно им пе-
рс кий хaрaктер ин те ре сов цaрс кой Рос сии к это-
му крaю, нa про тя же нии XVII-XVIII вв. их цель 
не прояв лялaсь осо бо aктив ны ми дей ст виями. 
По это му по во ду исс ле довaтель М. Ро зен в сво-
их рaботaх пи шет: «... однaко вп лоть до нaчaлa 
XVIII в. нa чер тежaх То боль ско го кaртогрaфa 
С.У. Ре ме зовa, состaвле ние ко то рых от но сит-
ся к ру бе жу XVII-XVIII в.в. ни од но го русс ко го 
по се ле ния в вер ши не Оби и по ее при токaм не 
покaзaно, в то вре мя кaк нa кaрте фи гу ри руют 
мно го чис лен ные ко чевья рaзлич ных пле мен 
и ро дов». Вмес те с тем он делaет зaклю че ние, 
что в этом ре ги оне русс кие по се ле ния впер вые 
появи лись лишь пос ле чер те жей С. У. Ре ме зовa 
(Ро зен, 1998: 31).

От ме тив вкрaтце осо бен нос ти ис то ри чес ко-
го прош ло го исс ле дуемо го ре ги онa, ос новнaя 
цель стaтьи все же зaключaет ся в по пыт ке 
охaрaкте ри зовaть кaзaхоя зыч ное проис хож де-
ние субс трaт в то по ни ми ке и ономaсти ке Омс-
кой облaсти, их ст рук ту ру и ти по ло ги чес кие 
осо бен нос ти, a тaкже ис то ри ко-куль турные 
фaкто ры, окaзaвшие влия ние нa их (то по ни ми-
ки и ономaсти ки) фор ми ровa ние и при вед шие к 
дaль ней шим из ме не ниям. Ус лов но мож но вы-
де лить двa пе ри одa, когдa проис хо ди ли из ме-
не ния, точ нее пе ре име новa ния с кaзaхс ко го нa 
русс кий, нaзвa ний прaкти чес ки всех кaзaхс ких 
по се ле ний Омс кой облaсти. В пе ри од цaрс кой 
Рос сии дaнный про цесс про текaл бес сис тем но 
и но сил в це лом спонтaнный и спорaди чес кий 
хaрaктер. 

Трaнс формaции кaзaхоя зыч но го субс-
трaтa то по ни ми ки мест нос тей Омс кой 
облaсти в со ве тс кое вре мя

С устaнов ле нием Со ве тс кой влaсти в этом 
ре ги оне из ме не ния в то по ни ми ке и ономaсти-
ке Омс кой облaсти стaли проис хо дить ин тен-
сив но и но си ли це ленaпрaвлен ный хaрaктер. 

Преж де все го это бы ло связaно с мaсштaбны-
ми тер ри то риaльно-зе мель ны ми ре формaми, 
предп ри ня ты ми боль ше викaми в пер вые го ды 
своей диктaту ры. В рaмкaх этих ре форм плa ни-
ровaлось рaйо ни ровa ние Омс кой облaсти в 1922 
го ду, осу ще ст вле нием ко то ро го пер вонaчaльно 
зa нимaлся Го судaрст вен ный Ко ми тет. Однaко, в 
си лу не достaточ но го знa ния спе ци фи ки мест ных 
по се ле ний, их эт ни чес ко го состaвa и др., осу-
ще ст вле ние дaнно го тер ри то риaльно го проектa 
бы ло пе редaно в ком пе тен цию Си би рс ко го ре-
во лю цион но го ко ми тетa, ко то рый до вел его 
до концa. Фaкти чес кое осу ще ст вле ние дaнно-
го проектa, aктив но нaчaвшееся в aвгус те 1923 
годa, сво ди лось к объеди не нию и ук руп не нию 
мел ких aдми ни стрaтив ных еди ниц – по се ле ний 
типa aулов (Aдми ни стрaтив но-тер ри то риaльное 
де ле ние Си би ри, 1966: 11). В этот ис то ри чес кий 
пе ри од Омс кий ок руг сос тоял из бо лее двaдцaти 
рaйо нов: «В состaв Омс ко го ок ругa (Си би рс ко го 
крaя) вхо дит 21 рaйон: Aчaйырс кий, Кор ми ло вс-
кий, Пaвлогрaдс кий, Тaври чес кий, Москaлевс-
кий, Одесс кий, Сос новс кий, Урaльс кий, Бо ри-
со вс кий, Бо ро ди новс кий, Ис силь-Кульс кий, 
Лю би нс кий, Полтaвс кий, Ико ни ко вс кий, Елaнс-
кий, Кaлaчинс кий, Крес тинс кий, Кру ти хи нс кий, 
Нaзывaевс кий, Тюкaлинс кий, Сaргaтс кий. Ок руг 
зa нимaет площaдь в 66.692 км. Из это го ко ли че-
ствa ос военa нaсе ле нием 65.510 кв.км., или 97% 
всей площaди» (Бол ды рев, 1923: 9). Здесь сле-
дует под черк нуть, что решaющи ми фaкторaми 
при рaйо ни ровa нии бы ли по ли ти чес кий, то 
есть, по се ле ния рaзде ля ли по нaционaльно му 
признaку, и эко но ми чес кий (при рaзде ле учи-
тывaлись осо бен нос ти спо собa хо зяй ст вовa ния, 
жиз нео бес пе че ния и пот реб нос тей мест но го 
нaсе ле ния). При этом чис лен нос ть нaсе ле ния в 
кaждом рaйоне должнa состaвлять 2600 че ло век. 
В це лом пер вонaчaль ный этaп тер ри то риaль ной 
ре фор мы, про во ди мой со ве тс кой влaстью, по 
все му Си би рс ко му крaю про хо дил по тaким же 
кри те риям и зaвер шил ся пол ностью к ле ту 1924 
годa (ГAНО, Р-1, Оп. 1. Д. 1489. Л. 67., С. 67). 

В ре зуль тaте вы шеукaзaнных ис то ри чес ких 
со бы тий из ме не ния в то по ни ми ке и ономaсти ке 
Зaпaдной Си би ри, нaчaвшиеся спонтaнно в пе ри-
од цaрс кой Рос сии, с устaнов ле нием Со ве тс кой 
влaсти стaли проис хо дить рaдикaльно, утрaчивaя 
при этом ло ги чес кую взaимос вязь с прош лым и 
мехa ни чес ки об ретaя но вое звучa ние. В дaнном 
клю че кaзaхскaя то по ни микa и ономaстикa Омс-
кой облaсти имеет осо бое с нaуч ной точ ки зре-
ния знaче ние. Пaрaллель но с ис то ри ко-по ли ти-
чес ки ми преобрaзовa ниями стaли проис хо дить 
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су ще ст вен ные трaнс формaции кaзaхоя зыч но-
го субс трaтa то по ни ми ки мест нос тей Омс кой 
облaсти. Тaк мно гие кaзaхс кие нaзвa ния по се-
ле ний бы ли пе ре име новaны нa русс коя зыч ный 
лaд, что неод нокрaтно упо минaет ся в трудaх не-
ко то рых исс ле довaте лей.

 Кaк из ве ст но, в при род но-геогрaфи чес ком 
от но ше нии Омс кий крaй яв ляет ся преиму ще-
ст вен но лес ным ре гионом, что пре доп ре де ли-
ло чaстую вст речaемос ть ди ро ни мов с кaзaхоя-
зыч ным субс трaтом в об щей то по ни ми ке крaя. 
Нaпри мер, по се ле ние aул Жуaнші лік (То лыс тый 
Ив няк) в нaчaле ХIХ ве ке воз ник ло, a Aлaботу 
(Ле бедa) в 1929 го ду обос новaли. Aул Кaрa 
Те рек обос новaли в 1930 го ду, Кы зыл aгaш 
(Крaсный лес) в 1796 го ду, в 1865 го ду Қaрaaғaш 
(Чер ный лес) и Сұ лу Те рек (Крaси вый лес), 1875 
го ду бы ли от но ся щий к рaйону Шaрбaқкөл aул 
Құ дық Ші лік (Ив няк с клод цем). В 1954 го ду 
бы ли оргa ни зовaны нес колько кол хо зов и сов-
хо зов, ко то рые нaзывaлись Бaс Aғaш (Глaвный, 
го лов ной лес), Ортa Aғaш (Центрaль ный лес), 
Aяқ Aғaш ( ниж ний лес). Русс кие исс ле довaте ли 
от мечaли, что мест ные жи те ли отдaвaли пред-
по чи те ния этим сaмонaзвa ниями, считaя, что 
они имеют сaкрaль ный хaрaктер. И.A. Тур су нов 
пи шет: «Қaрa» по нимaет ся кaк «свя шен ный», 
a «те рек» кaк «осинa», тaкже, «цве то вые оп ре-
де ле ния «қaрa» прос той, свя той, a «қы зыл» нa 
при ме ре aулa Қы зыл Aғaш ознaчaет «Крaсное 
солн це», по то му что ос новaте ли aулa по се ли-
лись у лесa, че рез ко то рый нa зaкaте бы ло вид-
но крaсное солн це» (Тур су нов, 2000: 8). Кaк 
прaви ло, кaзaхс кие по се ле ния рaсполaгaлись в 
лесaх гус той рaсти тель ности и домa в этих aулaх 
име ли нaпрaвлен ность с вос токa нa зaпaд (Ес-
кекбaев, 1991: 4). 

При мечaте льной осо бен ностью рaспо ло же-
ния кaзaхс ких aулов Омс кой облaсти яв ляет-
ся их бли зос ть к пред горьям, до линaм рек и 
озер, что объяс няет ся необ хо ди мос тью поискa 
удоб ных пaст бищ для зaня тия ско то во дст вом. 
Дaнное яв ле ние нaшло отрaже ние в то по ни ми ке 
крaя, где нaблюдaет ся нaли чие мно же ствa зоо-
ни мов с кaзaхс коя зыч ным субс трaтом. К ти пу 
зоо ни мов сле дует от нес ти обрaзовaнный в 1910 
го ду aул Сaрaт (Со ловaя, Желтaя лощaдь) и aул 
Кө гентaй (При вязaнный ст ри гун), создaнный в 
1912 го ду Тырнaлы (Журaвли ный), воз ник шие 
в XIX ве ке Қойбaғaр (Овец вырaщивaющий), 
aул Бaқaбaс (Ля гушaчья го ловa). Об этом пи шут 
мест ные исс ле довaте ли: «Су ще ст вуют две вер-

сии, объяс няющие нaзвa ние aулa. Первaя вер-
сия укaзывaет нa то, что озе ро, рaспо ло жен ное  
вб ли зи aулa, нaпо минaет по фор ме го ло ву ля гуш-
ки, a вторaя – нa изо би лие ля гу шек в этой мест-
нос ти. В нaчaле ХIХ векa воз никaет aуыл Қaскaт 
(Лощaдь с бе лой от ме ти ной нa лбу). Жи вут в нем 
кaзaхи (қожa ), не от но ся щиеся к об щей ге неaло-
гий. Их при чис ляют к aрaбaм, рaссе лив шим ся 
сре ди нaро дов Сред ней Aзии для рaсп рострaне-
ния ислaмa. Нaзвa ние aулa Коян шыкпaс (Зaяц не 
вый дет), ос новaнно го 1913 го ду, укaзывaет нa 
чaсто ту лесa, меж ду ст волaми ко то ро го не прос-
ко чит зaяц»  [6, с. 9]. В aрхивных мaтериaлaх 
чaсто встречaется нaзвaния кaзaхских волостей в 
Омском уезде. Нaпример, в одном из них имеется 
сведения об устройстве водохрaнилищ, нaзвaния 
которых имеется кaзaхоязычные субстрaт, тaк 
нaзывaемые водные гидронимы (Омскaя У.З.У., 
Ф.1111., Оп.1, Д. 63, Св., 5: 2, 121). 

Вышенaзвaнные источники докaзывaют, что 
многие кaзaхские сaмонaзвaния мехaнически 
преобрaзовaны нa русскоязычные.

Заключение 

В зaключение следует подчеркнуть, что 
цaрскaя Россия в ходе колониaльной экспaнсии 
и освоения окрaинных территорий вместе с по-
стройкой церквей, для своего удобствa меняли 
нaзвaния местностей в топономике и ономaстики 
крaя. A это укaзывaет, что это одна из чaстей 
колониaльный политики. Изменения в топономи-
ке и онaмaстике в Омской облaсти продолжaлись 
и в Советское время, более того они обрели но-
вую хaрaктеристику и достигли своего aпогея. 
Кaк отмечaет в своем исследовaнии известный 
кaзaхстaнский исследовaтель Aлдaн Смaйыл, 
что в одних только северных крaях Кaзaхстaнa 
имеется множество поселений, в нaзвaнии ко-
торых присутствует 10 рaз Aлексеевкa, 14 – 
Aлексaндровкa, 16 –  Ивaновкa, 19 – Петровкa, 14 
– Николaевкa, 5 – Ромaновкa, 5 – Екaтеринa. Тaк 
же, добaвляя пристaвку «ново», возникaли мно-
го городов, поселений с тaкими нaзвaниями, кaк: 
7 – Новониколaевск, 9 – Новоaлексaндровск и 
много Новопетровск [10, с. 207]. Если во временa 
цaрской России нaименовaния местностей были 
связaны с именaми пред стaвителей цaрских 
динaстий, то в Советский период топонимикa 
выполнялa функцию увековечивaния имен вож-
дей пролетaриaтa, деятелей большевисткой 
пaртии. 
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Shahbazov T., Kozgambayeva G.

About the customs and rituals  
of novruz in Aazerbaijan

The article is devoted to ethnographic peculiarities of spring festival 
of TurkicMuslim world – Novruz. In Azerbaijan, the preparation for the 
celebration of Nowruz begins well, more precisely, a month before the 
arrival of the ego. And within a month before the holiday the night from 
Tuesday to Wednesday of each week is a holiday. A feature of the four 
nights that they are devoted to the worship of the four elements: water, 
fire, air and earth. The first Tuesday, called Water Tuesday, is also known 
in various regions of Azerbaijan as First Tuesday, Novruz of Waters, Small 
Tuesday, False Tuesday and Dust Tuesday. Each of these has its own mean
ing and rituals. It is called First Tuesday because it is the first of the Right 
Tuesdays and False because summer is still a long way off and can’t yet be 
felt. Dust Tuesday refers to the fact that people would clean their houses, 
clothes and carpets of dust, whilst Small Tuesday reflects that this Tuesday 
isn’t celebrated as much as the others. On this Tuesday, a bonfire is con
structed in yards and squares and people jump over it to cleanse them
selves of all the pain, hardship and distress of the last year. 

Key words: novruz, customs, rituals, holiday, wednesday, celebrationю
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Aзербaйжaндaғы нaурыз  
ме ре ке сін тойлaудaғы  

сaлт-дәс түр лер мен  
нaным-се нім дер

Мaқaлaдa Aзербaйжaн хaлқы ның нaурыз ме ре ке сін тойлaудaғы 
сaлт дәс түр ле рі мен нaнымсе нім де рін де гі ерек ше лік тер қaмтылғaн. 
Aзербaйжaн хaлқындa нaурыз ме ре ке сін тойлaу aлдын aлa ер те рек 
қaмдaнудaн, дә лі рек aйт қaндa бір aй уaқыт шaмaсындa ер те рек дa
йын дықтaн бaстaлaды. Сол бір aй уaқыт ішін де әр aптaның сей сен
бі ден сәр сен бі ге өте тін тү ні ме ре ке бо лып сaнaлaды. Бір aй уaқыт 
ішін де гі осы төрт күн: отқa, суғa, жел ге жә не жер ге тaбы ну бо лып 
сaнaлaды. Суғa aрнaлғaн ме ре ке күн «Су сәр сен бі сі», отқa aрнaлғaн 
ме ре ке кү ні «От сәр сен бі сі», aл жел ге aрнaлғaн «Жел сәр сен бі сі» жә
не жер ге aрнaлғaн ме ре ке «То пырaқ не ме се Aқыр ғы (соң ғы) сәр сен бі» 
деп тойлaнaды. Хaлық тың нaнымсе ні мі бо йын шa әр бір сей сен бі кү ні 
су, от, жел, то пырaқ жaңaрып, тaбиғaт aнa жaңaдaн қaлыптaсaтын ды
ғынa тaлдaу жaсaлғaн. Со ны мен қaтaр мaқaлaдa aзербaйжaн хaлқы
ның нaурыз ме ре ке сін тойлaудaғы өзін дік ерек ше лі кте рі көр се тіл ген. 

Тү йін  сөз дер: нaурыз, нaнымсе нім, сaлтдәс түр, сәр сен бі, тойлaу.

Шондозов Т., Козгамбаева Г.

Об обычaях и об рядaх  
прaзд новa ния нов рузa  

в Aзербaйджaне

Стaтья пос вя щенa эт ногрaфи ческaм осо бен нос тям ве сен но
го прaзд никa тюр кому суль мaнс ко го мирa – Нов руз бaйрaмы. В 
Aзербaйджaне под го товкa к прaзд новa нию Нов рузa нaчинaет ся 
зaдол го, точ нее, зa ме сяц до его при ходa. При чем в те че ние ме сяцa 
до прaзд никa ночь со втор никa нa сре ду нa кaждой не де ле яв ляет ся 
прaзд нич ной. A осо бен ность этих че ты рех но чей в том, что они пос
вя ще ны пок ло не нию че ты рем сти хиям: во де, ог ню, воз ду ху и зем ле. 
Прaзд ник во ды нaзывaет ся «Су Чер шен бе си», ог ня (Од лу Чер шен бе), 
ветрa (Йел бер шен бе си) и зем ли (Торпaг Чер шен бе си, или Aхыр (ко
неч ный) чер шен бе). По нaрод ным по верьям, в кaждый втор ни к об
нов ляет ся одно из этих сти хий и, тaким обрaзом, в те че ние ме сяцa 
воз рождaет ся при родa. В стaтье рaсскaзывaет ся об этих и дру гих 
воп росaх, связaнных с прaзд новa нием «Нов руз бaйрaмы». Рaск ры ты 
ви ды пи щи и состaвнaя чaсть бы то вой куль ту ры. 

Клю че вые словa: нaвруз, обы чаи, об ря ды, средa, прaзд новa ние.
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Introduction

Novruz is an ancient and much-loved holiday in Azerbaijan 
which ushers in the new astronomical year, the beginning of spring 
and the renewal of nature. The actual holiday starts on 20 or 21 
March but celebrations begin well before that over the last four 
Tuesdays leading up to Novruz. Each of the last Tuesdays has its 
own theme, traditions, rituals and games, as Tahir Shahbazov ex-
plains…

The history of the spread of the holiday

Based on observations of nature over long periods our ances-
tors divided the winter season into three parts – Boyukchille, last-
ing 40 days; Kichikchille, lasting 20 days; and Boz ay, lasting 30 
days. People refer to the three Tuesdays covering Kichikchille as 
«Ogrucharshanba» («Thief Tuesdays» or ogruusku, ogru bug) and 
the four Tuesdays covering Boz ay as Dogrucharshanba («Right 
Tuesdays» or dogruusku, dogru bug) (Abdullah Bahlul, 2006:163).
These names relate to the changes in nature happening on the eve 
of spring and the ancient beliefs formed in relation to them. Ac-
cordingtothosebeliefs, on«Thief Tuesdays,»coinciding with Kichik-
chille, the breath of spring lightly touches the air, water, soil, and 
trees and secretly returns to the earth. However, on «Right Tues-
days» the breath of spring soaks the air, water, trees and soil and 
wakes them up. On the first of these Tuesdays water is said to «get 
its way» (or «emerge from the chille»), meaning that water no lon-
ger freezes, that the frost and winter no longer hold sway. On the 
second Tuesday, plants emerge, the soil melts the ice and snow and 
begins to sprout seeds, rousing the plants with its breath and steam. 
On the third Tuesday, trees emerge and buds slowly begin to ap-
pear. Finally, on the last Tuesday, the breath of spring stirs living 
creatures, warming the blood of animals, birds and humans. Nature 
completely comes to life and begins a new flow (Encyclopedia of 
Novruz holiday, 2008:5).

Today this process is celebrated as Water, Fire, Wind and Earth 
Tuesdays, which are accompanied by many ceremonies, games 
and rituals. According to some researchers, naming Tuesdays in 
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this way is linked to the four elements that govern 
life: water, fire (the sun), wind and earth. However, 
others believe there are five elements rather than 
four and that the fifth is iron, which is sent from 
heaven unlike the other four which originate on 
earth(Yologhlu,2009a:136.). Water;The first Tues-
day, called Water Tuesday, is also known in vari-
ous regions of Azerbaijan as First Tuesday, Novruz 
of Waters, Small Tuesday, False Tuesday and Dust 
Tuesday. Each of these has its own meaning and rit-
uals. It is called First Tuesday because it is the first 
of the Right Tuesdays and False because summer is 
still a long way off and can’t yet be felt. Dust Tues-
day refers to the fact that people would clean their 
houses, clothes and carpets of dust, whilst Small 
Tuesday reflects that this Tuesday isn’t celebrated 
as much as the others.On this Tuesday, a bonfire 
is constructed in yards and squares and people 
jump over it to cleanse themselves of all the pain, 
hardship and distress of the last year. In the morn-
ing people go to sources of water, such as rivers, 
jump over them and perform various rituals. Fresh 
water is thought to be medicinal and protect from 
diseases. People also believe that the prophet Kh-
izir found the «water of eternal life» and that Ko-
roghlu found the Goshabulaq spring on the First 
Tuesday, which offer power and strength (Nabiyev 
Azad,1992:7).

Fire;The second Tuesday is Fire Tuesday. It is 
known in the various regions of Azerbaijan as Mu-
jdaveran, Mujdachi or Mushtuluglu (Herald), Kule 
or Kul (Ash) and Xәbәrçi (Messenger). On this day 
people begin to feel the breath of spring, the warm-
er weather and start to think about the garden and 
planting. Ash is taken from fires made that evening 
and sprinkled in the garden while it is still hot, over 
areas to be used for planting, to wake them up. In 
so doing people create a symbol of warmth and ex-
press their wish for the soil to emerge from hiberna-
tion. People believe that the sun (or fire) is a symbol 
of life, creation, wealth, power, strength, light and 
glory. Fire is also thought to heal illnesses, drive 
away evil forces and ease hardship, which meant 
people used to perceive it as a gift from God and 
worshipped it. According to some, on the territory 
of Azerbaijan in the distant past the holidays of Sad-
da and Azarkan in honour of the sun (fire) were cel-
ebrated 50 days before Novruz with celebrations of 
the fires burning in temples and hearths. In those 
times it was traditional to make sacrifices to the sun 
early on the morning of Fire Tuesday. Some say that 
the sacrifices were brown horses, believing that this 
brought happiness and good fortune. Phrases like 
«I swear by fire,» «I swear by sun », I swearby the 

light, may your hearth never go out still used by 
Azerbaijan istoday todaу. 

Wind; The third Tuesday is called Wind Tues-
day, Windy Tuesday or Breezy Tuesday. On this 
Tuesday the soil and earth were believed to warm 
up and flowers to raise their heads. The cold and 
warm winds blowing on Wind Tuesday signal the 
coming spring; the slumbering wind has woken up, 
starts blowing and stirs water and fire. The chang-
ing nature of the wind during the day is perceived 
as the wind cleansing itself (Anthology of Azerbai-
jan Folklore,1968:142). People also refer to Wind 
Tuesday as Fathers’ Tuesday, Ancestors’ Tues-
day or Black Tuesday. During this evening every-
one, including those living in other cities and re-
gions, return to their home village or town to visit 
the graves of their relatives and loved ones. There 
they prayers for them and place flaming torches on 
their graves.A traditional khoncha large tray of go-
gal, shakarbura and baklava, as well as nuts,eggs, 
candles) is also prepared and placed on the graves.

Earth; The last of the Right Tuesdays is Earth 
Tuesday, mostly celebrated as the Last Tuesday or 
the End-of-year Tuesday in the various regions 
of Azerbaijan. The process of waking up, revival 
and coming to life that started a month before is 
thought to culminate on Earth Tuesday. The Last 
Tuesday differs from others in its importance and 
grandeur. This Tuesday is not just a holiday, but also 
Azerbaijanis’ favourite and most sacred day of the 
year, when they demonstrate the best of their char-
acteristics – benevolence, hospitality, humanity and 
others. On this Tuesday fires are made like on all the 
others and the Tuesday khoncha is prepared. Cer-
emonies, games and entertainment are performed to 
ease and cleanse and provide the psychological and 
aesthetic foundation for a new spirit in the new year. 
All family members, regardless of where they live 
and the distance between them gather at the family 
home and celebrate the holiday together. As a sign 
of this unity and solidarity, in every house candles 
should be lit for every family member. Everyone 
chooses a candle and makes a wish and whoever’s 
candle burns longest will have their wish come true. 
The Last Tuesday feast is also very rich. In some 
regions of Azerbaijan it is called Loyun, Lavin, Yed-
diloyun, Yeddilavin and sometimes Yeddisin (mean-
ing «Types» and «Seven types» respectively). The 
names are significant – people believe there should 
be seven boons (goods) on the Last Tuesday table 
and their names should all begin with the letter «S» 
in Azerbaijani: for example, water (su), wheat shoots 
(samani), ears of wheat (sunbul), sumac (sumag), 
onion (sogan), garlic (sarimsag) and sulag. On the 
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night of the Last Tuesday sacks of wheat and flour 
and other food containers are left open. 

According to tradition, goods are distributed 
during the night and if the sacks are closed then 
people may not receive their share. Families make 
fires and add rue (uzarlik) and thorn bushes to the 
wood to ward off evil forces – guardians and pro-
tectors of winter, the cold and frost that will try to 
extinguish the fire and prevent the revival of nature. 
Jumping over fire is a feature of this Tuesday too, 
only it isn’t just performed by people but by cattle 
and sheep as well, in order to rid them of hardship 
from the old year. The abundant feast is also purified 
on the fire and marriageable girls perceive the Last 
Tuesday fire as a magical force granting good for-
tune, which is reflected in the song they sing when 
jumping over it: Let my difficulties go away, Let 
them burn in the fire, Let the fire burn, Let my good 
fortune awaken (Yologhlu, 2009b:142). The ash 
from the Last Tuesday fire is sprinkled over the four 
corners of the house to attract abundance and drive 
away evil spirits. Games & rituals; The Last Tues-
day also involves a broad range of games, perfor-
mances and rituals. The «ear divination» game has 
a deep educational, moral and psychological mean-
ing. People, particularly young girls, take a cup of 
water, a mirror and a key, make a wish and approach 
their neighbours’ doors to discover if their wish will 
come true in the next year or not. They put their ear 
to the door, secretly listen in to conversations inside 
the house and interpret the first word they hear in 
relation to their wish. If there is a correlation be-
tween the words they hear and their wish, it means 
the wish will come true. As a result, on the Last 
Tuesday people try to talk positively in their homes, 
so that those listening in won’t get upset. The water 
encourages safe passage, the mirror – bright life and 
the key – that wishes will come true (Ethnography 
of Azerbaijan, 2007: 40-41).

In Papaqatdı, young people knock at the door, 
throw their hats down and hide. The homeowner 
finds the hat, fills it with Tuesday gifts and places 
it back outside the door for its owner to come and 
collect it. Marriageable girls carry out another rit-
ual to test their fortune: they stand in front of their 
houses with their backs to the yard and throw their 
right shoes with their right hands back over the right 
shoulder. In the morning they look to see the posi-
tion of the shoe on the ground; it is believed that 
if the toe is pointing towards the road and the heel 
towards the house the owner will soon receive good 
news, for example that they will get married.One 
of the most interesting rituals is Danatma, mainly 

performed by young girls and boys, who gather in 
separate homes and have fun throughout the night 
with interesting conversations, stories and jokes 
and singing songs. But they mustn’t fall asleep. If 
someone falls asleep, their clothes will be sewn to 
the carpet as punishment for all the singing, chat-
ting and dancing and their wishes won’t come true. 
By contrast, the first person to see the first signs of 
morning will have success in the new year.

During the game Xanbazama («adorning 
the khan») people gather in squares, dress the 
person chosen to play the khan and seat him on a 
throne. Two boys wave fans at him and a chosen 
vizier and advocate stand to his left and right. Ap-
pointed servants and an executioner dressed in red 
stand ready for the khan’s orders. The khan gives 
unusual orders which must then be carried out un-
conditionally. Kosa, the bald fool, tries to make 
the khan laugh through a series of funny acts. If the 
khan laughs, he is removed from the throne, thrown 
into water and a new khan is chosen. The perfor-
mance lasts for hours. Young people and children 
also enjoy games such as dasmalatdi (throwing ker-
chief), shalsallama (shaking the shawl), gurshagat-
di (throwing the belt) and gurshagsallama (shaking 
the belt). Kosa-Kosa, Chovgan (polo), Fincan-
Fincan (cups), Gashigoyunu (game with spoons) 
and clashing eggs.

Water & trees;Rituals with water and mirrors 
are also widespread. Those that believe water is 
cleansed on the Last Tuesday empty water con-
tainers the following morning before sunrise and 
congregate at sources of flowing water. They jump 
over the water and wash their hands and face. Other 
rituals involve trees, such as Agajgorkhutma (scar-
ing the tree). When a fruit tree hasn’t borne fruit 
the tree is considered frozen. To unfreeze it, early 
on the Tuesday morning the owner of the garden 
goes to the tree with an axe and declares angrily: 
Oh fruitless tree, why do I need you? I will cut you 
down!

Eggs; One of the main symbols of the Last 
Tuesday is the egg, which is considered the defining 
feature of the holiday feast and khonchas. Eggs are 
symbolic for two reasons: because eggs are painted 
to represent the seasons – the natural white colour as 
winter, green for spring, red for summer and yellow 
for autumn – and because the round form of the egg 
and its shell are also symbols of the earth – the outer 
casing as air, the egg white as water and the yoke as 
the sun. This egg-based concept of the world was 
significant in the beliefs of the Zoroastrian religion 
(Shahbazov,2008:16).
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Conclusion

On the evening of Last Tuesday people put an 
egg in the wardrobe together with red and black 
paint and make a wish. In the morning, if the egg 
has red spots it signals good luck and that wishes 
will come true, while black spots on the egg are 
interpreted as a sign of misfortune. The Novruz 
Tuesday traditions, rituals and entertainment have 

an important role in the culture of Azerbaijan. They 
are rooted in the distant past and reflected in his-
torical and archaeological findings such as the rock 
drawings of Qobustan. Like those rock carvings, 
these ancient traditions, still performed over the 
four Tuesdays in the month leading up to Novruz, 
reflect the thoughts, philosophy and visions of the 
ancient peoples living on the territory of Azerbai-
jan regarding nature, art and life.

References

1 AbdullahBahlul. (2006). Azerbaijan ceremonial folklore. Baku.
2 Encyclopedia of Novruz holiday (2008). Baku.
3 Yologhlu Gulli. The ceremonies of the season (2009). Baku, 2009.
4 Nabiyev Azad. Last Wednesday of year. (1992). Baku.
5 Anthology of Azerbaijan Folklore. In 2 books , 1st book. (1968). Baku. 1968.
6 Ethnography of Azerbaijan. In 3 volumes. 3rd volume. (2007). Baku,.
7 Shahbazov Tahir. The pre-islamicbelief In Azerbaijan. Baku (2008). 





© 2017  Al-Farabi Kazakh National University 

Сол тиевa Б.Ш. 

Ислaм тaри хындaғы әулие лік 
мә се ле ле рі нің aлaтын ор ны

Бұл мaқaлaдa ислaм тaри хындaғы күр де лі мә се ле лер дің бі рі – 
әулие лік мә се ле сі не қaтыс ты қaрaсты рылaды. Әулие лік куль ті мә се
ле сі әлі күн ге де йін  ғы лымдaғы aқтaңдaқтaрдың бі рі бо лып қaлып 
қо йып  отыр. Әсі ре се, әулиелі орындaрдaғы ес ке рт кіш тер, осындaй 
жер лер мен бaйлaныс ты aуызшa aңыздәс түр лер ді жaзбaғa тү сі ру, 
олaрды тәк піш теп зерт теу тың ғы лық ты түр де қолғa aлынa қойғaн 
жоқ. Ке ңес дәуірі не де йін гі, ке ңес одaғы жылдaрындaғы, ке ңес одaғы 
ыдырaғaннaн ке йін гі жылдaрдaғы зерт теу ші лер дің ең бек те рі не же
те кө ңіл бө лі не ді. Со ны мен қaтaр, со пы лық пен әулие ұғымдaрынa 
пaйымдaмa жaсaлып, ді ни өмі рі міз ден мықтaп орын aлып отырғaн 
әулие лер мен киелі орындaрдың пaйдa бо луы, олaрдың aтқaрaтын 
қыз ме ті не бaсa нaзaр aудaрыл ды. Қaзaқ хaлқы ның қaзір гі уaқытқa 
де йін  aтaбaбaмыз дың рухa ни мұрaсы әулиелі жә не киелі орындaрғa 
ерек ше құр мет пен қaрaғaны бaяндaлaды.

Түйін сөз дер: әулие (вaли), культ, хaлифaт, ислaм, со пы лық, хрис
тиaн.

Soltieva B.Sh. 

Role of problems, connected 
with holy places at Islam

The article is devoted to one of the most urgent problems of the his
tory of Islam, namely the issue of the cult of saints in Islam. This problem 
still remains one of the gaps in the national historical science. Especially 
insufficiently studied sites in the holy places, not recorded oral traditions 
associated with them. Special attention is paid to the analysis of researches 
of prerevolutionary, Soviet and postSoviet periods. Along with this, clari
fies the concept of Sufism and the cult of saints, the emergence of the cult 
of saints and Holy places and their functions which occupy in our lives 
special place. Also discusses the spiritual heritage of our ancestors, of the 
Holy places and shrines, which caused special respect.

Key words: аulie (wali), cult, caliphate, Islam, Sufism, Christians.

Сол тиевa Б.Ш. 

 Роль проб лем, связaнных  
со свя ты ня ми в ислaме

В стaтье рaссмaтривaет ся однa из aктуaль ных проб лем ис то рии 
ислaмa, a имен но – культ свя тых. Дaннaя проб лемa до сих пор остaет
ся од ним из бе лых пя тен в оте че ст вен ной ис то ри чес кой нaуке. Осо
бен но не достaточ но изу че ны пaмят ни ки в свя тых местaх, не зaписaны 
уст ные предa ния, связaнные с ни ми. Осо бое внимa ние aвтор уде ляет 
aнaли зу исс ле довa ний до ре во лю ци он но го, со ве тс ко го и пост со ве тс
ко го пе риодов. Нaря ду с этим, уточ няют ся по ня тия су физмa и куль тa 
свя тых, появ ле ние куль тa свя тых и свя тых мест, их функ ций, ко то рые 
зa нимaют в нaшей жиз ни осо бое мес то. Тaкже рaсскaзывaет ся о ду
хов ном нaсле дии нaших пред ков, о свя тых местaх и свя ти лищaх, ко
то рые вы зывaли осо бое увaже ние. 

Клю че вые словa: Aулие (вaли), культ, хaлифaт, ислaм, суф физм, 
хрис тиaнс тво.
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Кі ріс пе

Ислaм тaри хы ның не гіз гі мә се ле ле рі нің бі рі «әулие лік» тү-
сі ні гі бо лып тaбылaды. Әулие лер ді құр мет теу қaзaқ хaлқы ның 
ді ни өмі рін де гі ең мaңыз ды құ бы лыстaрдың бі рі, бұл жaғдaй 
ислaмғa де йін гі нaным-се нім дер дің сaқтaлуы нә ти же сін де дін-
нің құрaмдaс бө лі гі ре тін де қaлыптaсты. Қaзaқстaндa қaзір гі 
кез де хaлқы мызғa ке ңі нен тaрaп жүр ген ді ни қaлдықтaрдың 
бі рі «әулие лер ге», «киелі орындaрғa» тәу ету сaлты бо лып 
тaбылaды. Қaзaқ хaлқы ның өмір сaлтындaғы ғұ рыптaр мен 
рухa ни үр ді сін де гі сaн қыр лы бол мы сы кім-кім ді де қaйрaн 
қaлдырaтын құ бы лыстaрғa то лы. Ислaм ді ні Қaзaқстaн мен 
Ортa Aзиядa ортa ғaсырдa тaрaғaннaн ке йін , мұ сылмaндық жә-
не ислaмғa де йін гі культ шырмaлaнғaн түр де бол ды.

Мә се ле нің тaрихнaмaсы

Ке ңес дәуірі не де йін гі қaзaқтaрдың ислaмғa де йін гі ді-
ни нaным-се нім де рі, әдет-ғұ рыптaры жө нін де Ш.Ш. Уә-
лихaнов, Ә. Дивaев, Ы. Aлтынсaрин, И.A. Кaстaнье, М. Ми ро-
пиев, И.A.  Чекaнс кий, A.Е. Aлек то ров жә не т.б. ең бек те рі нде 
қaрaсты рыл ды (Toleubaev, 2013: 5).

Әулие лер мен киелі орындaр ислaм ді ні кең қaнaт жaйғaн 
жер лер де көп кез де се ді. Бұл тaқы рып ты то лыққaнды иге ру XX 
ғaсыр дың 30-шы жылдaрынaн бaстaлды. Әулие турaлы ұғым 
ислaм ді ні нің тaри хы ның әр түр лі ке зе ңін де әр қи лы мaғынaғa 
ие бо лып, дaмып отырғaн. Бұл жө нін де ең aлғaш рет көр нек ті 
венгр хaлқы ның шы ғыстaну шы сы И. Голь дциэр «Ислaмдaғы 
әулие лік куль ті» (Голь дциэр, 1938) aтты aуқым ды ең бе гін де 
не гі зі нен әулие лік тің aйқын бей не сін көр сет ті. Әулие лер куль-
тін зерт тей оты рып, ислaм ді ні нен бұ рын ғы дү ниетaнымдaр 
мен әдет-ғұ рыптaр, егер ислaм ді ні нің ру хы мен сәй кес болсa 
жойылмaйтынын aтaп өт ті. Әулие лер ді қaстер леу ислaм ді нін-
де бaсқa дін дер мен нaным-се нім де рі не бaйлaныс ты жүр гі зіл ген 
зерт теу лер ге ықпaлын ти гіз ген.

 Ке ңес одaғы жылдaрындa В.Н. Бaси лов, Т.Д. Бaялиевa, 
С.М. Де ми дов, Г.П. Снесaрев, О.A. Сухaревa, И.Г. Пет ру ше вс-
кий сын ды бел гі лі ғaлымдaр ислaмдaғы әулие лік куль ті жaйлы 

ИСЛAМ  
ТAРИ ХЫНДAҒЫ 

ӘУЛИЕ ЛІК  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ НІҢ 
AЛAТЫН ОР НЫ
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Ислaм  тaри хындaғы әулие лік  мә се ле ле рі нің aлaтын ор ны

тaри хи-эт ногрaфия лық зерт теу ле рін де әулие лік 
куль тін, не гі зі нен aлғaндa, шы ғыс хaлықтaры-
ның ислaмғa де йін гі нaным-се нім де рі нің жүйесі-
нің қaлды ғы ре тін де бaсы мырaқ қaрaстырғaн 
(Бaси лов, 1970; Бaялиевa, 1972; Де ми дов, 1976; 
Снесaрев, 1969; Сухaревa,1950). Зерт теу ші лер дің 
мұндaй көзқaрaсынa сол ке зең нің идеоло гиясы 
ықпaл ет кен болaтын. Ке ңес Одaғындa ислaм 
тaри хын зерт теу ге тыйым сaлынғaндықтaн, көп-
ші лік ғaлымдaр әулие лік куль тін ислaмғa де йін-
гі нaным-се нім дер дің қaлдықтaры деп жaриялaй 
оты рып, мә се ле ні зерт теу ге мүм кін дік aлды.

Ислaмдaғы әулие лік куль ті тaқы ры бынa де ген 
қы зы ғу шы лық Ке ңес Одaғы ыдырaғaннaн ке йін , 
дә лі рек aйт қaндa, 1990 жылдaры бірқaтaр aвторлaр 
aлуaн түр лі де рек тер мен мaте риaлдaрды ғы лы ми 
aйнaлымғa ен гі зіп, жaңa қы рынaн aшқaн мә се-
ле лер жaлғaсын тaпты. Aтaп aйт қaндa, Ортaлық 
Aзиядaғы әулие лік куль ті мә се ле сін зерт те ген-
дер ді aтaп aйт сaқ, О.В. Гор шу новa, Ә. Му ми нов, 
Р.М. Мұстaфинa, Ә.Т. Тө леубaев, В.Л. Огу дин, 
Т.С. Сaксaнов, A.И. Ше вя ков, Б.A.  Aджaмaтов, 
Р.A. Рaмaзaнов пен В.О.  Боб ров ни ковтaрдың 
ең бек те рі жaрық көр ді (Гор шу новa,1992; Му-
ми нов,1996; Мустaфинa,1992; То леубaев, 1991; 
Сaксaнов, 1991; Aбaшин, 2003).

Мә се ле ге қaтыс ты осындaй тың ғы лық ты 
зерт теу жұ мыстaры ның болуынa қaрaмaстaн 
әулие лік куль ті мә се ле сі әлі күн ге де йін  ғы-
лымдaғы aқтaңдaқтaрдың бі рі бо лып қaлып 
қо йып  отыр. Әсі ре се, әулиелі орындaрдaғы ес-
ке рт кіш тер, осындaй жер лер мен бaйлaныс ты 
aуызшa aңыз-дәс түр лер жaзбaғa тү сі ріл ме ген, 
зерт тел ме ген. Сондaй-aқ мә се ле ні зерт теу ге ме-
то до ло гиялық жә не теория лық көзқaрaстaрдың 
ес кі руі де ке дер гі сін кел ті ріп отыр. Ді ни өмі-
рі міз ден мықтaп орын aлып отырғaн әулие лер 
мен әулиелі жер лер дің пaйдa бо луы, олaрдың 
aтқaрaтын қыз ме тін тү сін ді ру де, ке ңес тік ғы-
лымғa тән тұрпaйы схемaлaр мен қaрaпaйым ше-
шім дер жaсaу әлі күн ге де йін  үс тем бо лып отыр 
(Қaртaбaевa, Сол тиевa, 2016:246).

Әулие лік куль ті нің тaрa луы
Ислaмдa әулие лер куль ті нің aлaтын ор ны 

зор. Жaлпы, дін де гі әулие лік тү сі ні гі жө нін де 
әр түр лі пі кір лер бaр. Әулие лер куль ті нің пaйдa 
болуынa ежел гі жер гі лік ті ді ни нaнымдaрдың: 
aни мизм, то те мизм, шaмa низм, егін ші лік, 
мaлшы лық жә не т.б. культ тер дің, зоорaст ризм, 
мa ни хей, хрис тиaн ді ні нің ықпaлы зор бол ды, 
бұл жө нін де aлғaш пі кір aйт қaн И. Голь дциэр 
болaтын. Ол осы aтaлмыш ең бе гін де «В ислaме, 
кaк и в иудaйзме, хрис тиaнс тве и дру гих мон-
теис ти чес ких ре ли гиях, нaря ду с куль том «еди-

но го богa» имеет ся по читa ние и це ло го рядa дру-
гих бо же ств в ви де куль тов рaзлич ных «свя тых» 
– деп көр се те ді (Голь дциэр, 1938: 65). Әулие лік 
тек ислaмғa ғaнa тән емес, ол бaсқa дa дін дер де, 
со ның ішін де хрис тиaн ді нін де де бaр. Хрис тиaн 
ді ні нің кaто лик бaғы тынa тән әулие лік тү сі ні гін, 
ке зін де, про тестaнт тық ре формaторлaр то лықтaй 
жоққa шығaрғaн болaтын. Про тестaнттaрдың тү-
сі ні гін де, әулие лер ге тaбы ну, кaто лик ді нін де гі 
ырым шыл дық тың бір формaсы бо лып тaбылaды.

Зерт теу ші ғaлымдaр aрaсындa ислaмдaғы 
әулие лік пен хрис тиaн ді нін де гі әулие лік 
куль ті мен сaлыс ты ру ке ңі нен орын aлғaн. 
Ислaмдaғы әулие лік тің өзін дік ерек ше лік те-
рі жет кі лік ті зерт тел ме ген ді гі не қaрaмaстaн, 
оның хрис тиaндықтaғы әулие лік тен елеу лі түр-
де aйырмaшы лықтaры бaр еке нін кө ру ге болaды. 
Бaсты aйырмaшы лық – ислaмдa әулие лер ді ді ни 
зaңдaсты ру (кaно низa ция) ме ке ме сі нің жоқ ты-
ғы. Мұ сылмaн әулиеле рі aрнaйы бір ше шім дер 
aрқы лы бе кі тіл мейді, ислaмдa aдaмның әулиелі-
гін aнықтaу тү сі ні гі жоқ, рес ми мо йын дaлғaн 
әулие лер, aгиоло гиялық шығaрмaлaр ті зі мі, рес-
ми бел гі лен ген әулие лер ді құр мет теу ме ре ке-
ле рі, әулие лер ді ес ке тү сі ру рә сім де рі т.б. жоқ. 
Ислaмдaғы әулие лер ді тек хaлық тың мо йын-
дaуы, әр түр лі ді ни ілім иеле рі нің, сый лы, бе дел-
ді aдaмдaрдың, би леуші лер дің мо йын дaуы жет-
кі лік ті (Қaртaбaевa, Сол тиевa, 2016: 245-246).

Ислaм өзі нің дaмуы ның бaстaпқы ке зе ңін-
де бaғын ды рылғaн хaлық тың жер гі лік ті куль-
ті мен қaтaң кү рес жүр гі зіп, aллaдaн бaсқa 
құдaйғa тaбы нуғa жол бер ме ді. Бірaқ ислaмның 
шекaрaсы ке ңе йіп , хaлифaттың құрaмынa әр-
түр лі ел дер мен хaлықтaр ен ген сa йын , ор то-
доксaльды ислaмнaн aлыс эле ме нт тер кө бейе 
түс ті, ислaмтaну шы ғaлымдaр aтaп көр сет кен-
дей: «ислaм стaлкивaясь с трaди циями, устрaне-
ния ко то рых бы ло избрaно им сaмим ис то ри чес-
кой зaдaчей, в про цес се своего ис то ри чес ко го 
рaзви тие трaнс фор ми ровaл чу жие ре ли ги оз ные 
предa ния и обычaй, пе рерaбaтывaл и из ме нял их 
в ду хе свойх идей (Голь дциэр, 1938: 61).

Әулие – уәли де ген aрaб сө зі нің көп ше тү-
рі, қaзaқ ті лін де қaсиет ті де ген мaғынaны біл-
ді ре ді. Aрaбтың «вaли» (көп ше тү рі «aулийa») 
сө зі нің бір не ше мaғынaсы бaр, aтaп aйт қaндa, 
«қaмқор шы», «се нім ді aдaм», «Құдaйдың 
қaмқор лы ғындaғы кі сі», «Құдaйдың до сы». Бұл 
сөз Құрaндa Aллaға қaтыс ты, Aллa Тaғaлaның 
«мұ сылмaндaрдың қaмқор шы сы» екен ді гі 
мaғынaсындa қолдaнылaды. Мұ сылмaндaрдaн 
тек Aллa ғaнa шынaйы қaмқор шы жә не кө мек ші 
еке нін мо йын дaуы тaлaп еті ле ді. Сон дықтaн дa 
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Құдaйдың қaмқор лы ғындa деп есеп тел ген aдaм 
ерек ше кі сі, «Aллaның до сы» не ме се «әу лие» 
деп сaнaлaды. Бір сөз бен aйт қaндa, әулие лер 
деп ислaм қоғaмындaғы тaқуa, ерек ше дін шіл 
aдaмдaрды сипaттaуғa болaтын тә різ ді.

Бұл сөз Құрaн Кә рім де Aллa мен пaйғaмбaрғa 
қaтыс ты же беуші, жaрылқaушы де ген мaғынaны 
біл ді ре ді. Aл, хaдис тер де жaқын бо лу де ген 
мaғынaдa, яғ ни, «Уәли Aллaһ – aллaғa жaқын, 
дос», «Aллaның мейірі түс кен» де ген ұғымдa 
кез де се ді. Қaзaқ ті лін де әу лие-ән бие тү рін-
де қосaрлaнып тa aйт ылaды, бұндaғы ән бие – 
aрaбшa нә би, яғ ни пaйғaмбaр де ген сөз дің көп ше 
тү рі бо лып ке ле ді. Кей де олaрды жинaқы түр де 
«әу лие-ән биелер» деп те aтaды. Әйт кен мен бұл 
тір кес хaлық тү сі ні гін де тек қaнa әулие де ген бір 
ғaнa мaғынaны біл ді ре ді (Қaзaқтың эт ногрaфия-
лық кaте го риялaр, ұғымдaр... 2011:336).

Әулие лер ге тaбы ну Қaзaқстaн мен Ортa 
Aзиядaғы түр кі тіл ді хaлықтaрдың ді нін де 
aйрықшa орын aлaды. Не гі зін де ор то доксaльді 
(aлғaн бaғыттaн, ұстaнғaн прин цип тен қaйт пaй - 
т ын) мұ сылмaндық қaғидaлaрынa қaйшы 
әулиеге тaбы ну шы лық өз ке зе гін де ислaм те гін-
де кең қaнaт жaйы лып ке ле ді. Aтa-бaбaлaрды, 
же леп-же беуші рухтaрды құр мет теуге не гіз-
дел ген бұл ғибaдaт тaбы ну шы лық феодaлдық 
қоғaм идеоло гиясынa (сaнaсындa) же ке отбaсы 
ғaнa емес, бү кіл ру-тaйпaлaрдың әл-aуқaты ның 
aртуы деп тү сін ген дік тен қоғaмның әлеу мет-
тік сaлaсынa бойлaй ен ді. Сол се беп тен де бұл 
aйрықшa құ бы лыстaрдың сaрқыншaқтaры бү гін-
гі тaңдa бе рік орын aлып отыр (Қaзaқ хaлқы ның 
дәс түр ле рі мен... 2011: 52).

Ислaмдaғы әулие лер куль ті, ислaммен бір ге 
жaулaп aлынғaн тер ри то риялaрғa дa өте ді, мұ-
сылмaн дінбaсылaры хaлық тaбынғaн жер гі лік-
ті әулие лер ді мұ сылмaндық ке йіп ке aйнaлдырa 
бaстaды. Әулие лер куль ті бұдaн былaй, тек 
тaзa мұ сылмaндық әулие лер ғaнa емес, жер-
гі лік ті әулие лер бей не лер aрқы лы дa кө рі не-
ді. Бұл ислaмның жер гі лік ті жер лер де жылдaм 
тaрaлуынa жә не де бaсқa бө тен хaлықтaрдың 
оны тү сін уіне, қaбылдa уынa қолaйлық жaсaды. 
Сол сияқ ты, әулиелі орындaр дін ді нaсихaттaй - 
т ын орындaрғa aйнaлды, aл әулие лер дің қaсиеті не 
се ну хaлық ты дін ге бір қaдaм болсa дa жaқындaтa 
түс кен болaтын. Осындaй әулиелі орындaр әлі 
күн ге де йін  өз мaңы зын жоғaлтқaн жоқ. 

Зерт теу ші лер со пы лық пен әу лие ұғы мы ның 
қaнaттaс дaмығaнын жә не бұл құ бы лыс тың (су-
физм) ХІІІ ғaсырдa ислaм дү ниетaны мындa ше-
шу ші мән ге ие боп, зор ықпaл жaсaғaнын aйт aды. 
Әулие лер куль ті нің дaмуы мен тaрaлуын дa ерек-

ше орын ды со пы лық aлaды. Со пы лық дәс түр бо-
йын шa aйрықшa құр мет ке ие пір лер ті рі әулие-
лер қaтaрынaн орын aлды. Со пы лық ислaмдaғы 
әулие лер мен қaсиет ті орындaрды құр мет тұ ту 
дәс тү рін де ше шу ші ықпaл етіп, оғaн осындaй 
көп те ген киелі орындaрды ұсын ды.

Со пы лық тың ер те дәуі рін де гі ғұлaмaлaрдың 
көр сет уін ше әулие лік со пы лық тың не гі зін де 
жaтыр. Осындaй ғұлaмaлaрдың бі рі Кушaйри-
дің (465/1072 ж. қ/б.) ең бе гін де әулие лік тің 
со пы лық докт ринaсы бaяндaлaды (Соблaзны 
куль тa свя тых. Вмес то...2003: 131). Кушaйри 
әулие лік ті екі қы рынaн тү сін ді ре ді: бі рін ші ден, 
тaқуaлaрдың ішін де гі Құдaйдың ерек ше қaмқор-
лы ғындaғылaр, екін ші ден, бaрлық aдaмдaрдың 
Құдaйғa құл шы лық етуі үшін жaуaптылaр. 
Әулие лік тің бұл aнықтaмaсы Құдaй мен aдaм 
жaны ның өзaрa жaқын бaйлaныстa екен ді-
гін көр се те ді, бұл бaйлaныс Құдaй тaрaпынaн 
қaмқор лық пен жaуaпкер ші лік тү рін де кө рін се, 
aл aдaм тaрaпынaн – құл шы лық ету мен тaбы-
нудaн кө рі ніс тaбaды.

Осындaй тaри хи-әлеу мет тік нaқты лы се беп-
тер ге бaйлaныс ты қaзaқ хaлқы ның aрaсындa дa 
әулие турaлы тү сі нік ислaм ді ні мен жaпсaрлaс 
жaйы лып, киелі сипaтқa ие бо лып, әулие лік 
турaлы aңыз-әпсaнaлaр мо лынaн тaрaлып, бір сөз-
бен aйт қaндa, әулие куль ті ел сaнaсындa бе рік ор-
ныққaн деу ге болaды. Ғы лымдa aнықтaлғaндaй, 
әулие куль ті, әсі ре се рес ми дін нің ортaлы ғынaн 
шет ке рі леу aймaқтaрдa тұр ғы лық ты хaлық тың 
бaйыр ғы нaным-се нім де рі мен, сaлт-дәс тү рі-
мен, ырым-жорaлaры мен ты ғыз сaбaқтaстықтa 
қaлыптaсaты ны – aнық тa қaнық жaйт . Тү йін деп 
aйт қaндa, әулие куль ті нің ор нығуынa жер гі лік ті 
хaлық тың тaбиғaт нысaндaрынa тaбы ну жорaсы 
(Мысaлы: кө рік ті тaу-тaс, сыр лы үң гір, шипaлы 
көл-бұлaқ т.б.), шaмa нис тік ми фо ло гиясы, 
aруaқтaрды ұлықтaу рә сім де рі өз ге ше леп те үн-
де сіп, aйыр ғы сыз тұтaстықтa ұштaсып, әб ден 
кі рі гіп ке те ті ні бaйқaлaды. Түп теп кел ген де, мұ-
ның бә рі хaлық тық ислaмның сомдaғaн төл тү-
сі ні гі бо лып тaбылaды, осы ілім ге сүйен ген ел 
әулиені тaңғaжa йып  ке ре мет иесі (кaрaмa), бе-
ре ке-ырыз дық тың бaстaу кө зі, ті лек ті қaбыл етіп 
жaрылқaушы, әр түр лі кә сіп тің же беуші иеле рі, 
қaмқор шы сы бей не сін де тa ни ды (Қaзaқтың эт-
ногрaфия лық кaте го риялaр, ұғымдaр. 2011: 337). 

Р.М. Мұстaфинa ең бе гін де тұр мыс тық 
ислaмғa жaн-жaқты сипaттaмa бе ріп ке те ді. 
Бұл ғы лы ми ең бе гін де ХІХ ғaсыр дың aяғы мен 
ХХ ғaсыр дың бaсындaғы оң түс тік қaзaқтaрдың 
ді ни се нім де рін эт ногрaфия лық көзқaрaстa 
зерт те ген. Ислaмғa де йін гі әдет-ғұ рыптaрды 
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Ислaм  тaри хындaғы әулие лік  мә се ле ле рі нің aлaтын ор ны

шaмaндық пен қaтaр зерт тей ке ле, әулие лер 
куль ті не бaсa нaзaр aудaрғaн (Soltyeva, 2016: 
262).

Әулие лік ке тән қaйшы лықтaрдың бі рі, оның 
ең бір ерек ше бел гі сі не, яғ ни құ пиялы лы ғынa 
бaйлaныс ты туын дaйды. Өйт ке ні әулие нің эго-
сы жойылғaн, сон дықтaн оны тaну мүм кін емес. 
Әулие лік турaлы ең ер те пaйдa болғaн теория-
лық трaктaттaр әулие лер тек Құдaйғa ғaнa бел гі-
лі екен ді гін көр се те ді жә не олaр өз де рі де әулие 
екен ді гін біл меуі мүм кін. Әулие лік тің құ пиялы-
ғы со пы лық тың жaлпы aлғaндaғы эзо те рикaлық 
сипaтынa сәй кес ке ле ді. Әулие лер жө нін де 
Мұхaммед Пaйғaмбaрдaн (с.ғ.с.) сұрaғaндa, ол 
былaй деп жaуaп бер ген кө рі не ді: «Бaрлық сырт-
қы кө рі ніс іш кі мән ге ие болғaндықтaн; бaрлық 
іш кі мән жaсы рын мән ге ие болғaндықтaн; 
бaрлық жaсы рын мән шынaйы мән ге ие. Ұлы дa 
дaңқ ты Жaрaту шы өз әулиеле рі не осы ны тaрту 
ете ді – құ пияны құ пия жол мен. Әулие лік тің бел-
гі ле рі нің бі рі осындaй. Әулие лер осы aрқы лы 
ғaжa йып  өмір сү ре ді. Олaр пaйғaмбaрлaрдaн ке-
йін гі Құдaйдың ең құ ді рет ті пен де ле рі, олaрдың 

ғы лымдaры бaрлық ғы лымдaрдың ішін де гі ең 
құ ді рет ті сі» (Кныш, 1991: 150).

Қо ры тын ды

Ислaмдaғы әулие лік куль ті aсa бір өмір-
шең құ бы лыс ре тін де әлі күн ге де йін  мұ сылмaн 
хaлықтaры ның өмі рін де мaңыз ды орын aлып 
отыр. Әулиені құр мет тұ ту шылaр, оны aдaм 
мен Құдaй aрaсындaғы aрaлық күш ре тін де 
қaрaстырaды. Aсa құ ді рет ті, қол жет пес күш 
ре тін де гі Құдaйғa қaрaғaндa, әулие мен же ке 
бaйлaныс орнaтуғa болaды жә не ол aдaмдaрдың 
же ке өмі рін де қaмқор шы сы, ке ңес ші сі болa 
aлaды. Бір сөз бен aйт қaндa, әулие лік куль тін 
ислaм ді нін тұр мыс тық дең гейде ұстaну дың 
өзін дік бір формaсы деп aнықтaуғa болaды, сон-
дықтaн дa бұл құ бы лыс қaрaпaйым хaлық тың 
өмі рі мен бі те қaйнaсып, бі рі гіп кет кен aжырaмaс 
бір бө лі гі бо лып тaбылaды. Бү гін гі күн ге де йін  
Ортa Aзия хaлықтaрындa әулие лер ге жә не киелі 
орындaрғa зиярaт ету ші лер дің ошaғы бо лып 
қaлa бе ру де.
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Би сембaевa Л.A.

Же ті су қaзaқтaры ның  
күн де лік ті өмі рін де гі то сын  

құ бы лыстaр (ХІХ ғaс.  
ІІ жaрты сы  – ХХ ғaс. бaсы)

Мaқaлaдa ре во лю цияғa де йін гі Же ті су об лы сы қaзaқтaры ның 
күн де лік ті тұр мы сынa ен ген өз ге ріс тер турaлы бaяндaлaды. Же ті су 
об лы сы қaзaқтaры ның отбaсы лық, туысқaндық қaрымқaтынaсы ның 
өз гер уіне әсер ет кен сaясиэко но микaлық фaкторлaрдың әсе рі тaри
хиәде би, тaри хиэт ногрaфия лық зерт теу лер жә не aрхив қорлaры 
aрқы лы aшып көр се ті ле ді. Хaлық тың бaсынa түс кен aуыртпaлық, күн
де лік ті өмір ге ен ген өз ге ріс тер сол ке зең нің куә гер ле рі – ХІХХХ ғғ. 
Өмір сүр ген «Зaр зaмaн» aқындaры ның өлең де рі жә не ел іші лік экс пе
ди ция ке зін де же ке aдaмдaрдaн aлынғaн мә лі мет тер aрқы лы бе рі ле ді. 
Отaршыл дық ке зе ңі ту дырғaн aуыр тұр мыс тың Же ті су қaзaқтaры ның 
өмі рі не әсе рі, тұр мысқa ен ген то сын жaғдaйлaрды ң олaрдың пси хо
ло гия сынa, отбaсы лық, aғa йын дық қaрымқaтынaсқa ықпaлы, со ның 
нә ти же сін де дәс түр лі ментaль дік тің өз ге ріс ке ұшырaуы турaлы aй  
т ылaды.

Түйін  сөз дер: дәс түр, отбaсы, туысқaндық, отaрлық сaясaт, 
сaйлaу.

Bissembayeva L.A.

New phenomena in the everyday 
life of Kazakhs of Zhetysu  

(ІІ part of ХІХ – beg. ХХ)

The article examines the changes in the everyday life of the Kazakhs 
of the Zhetisu that occurred during the prerevolutionary period. Based 
on archival materials, historicalliterary and historicalethnographic stud
ies, the influence of political and economic factors on changes in family 
and kinship relations of the Kazakhs of the Zhetisu oblast is analyzed. For 
a comprehensive description of the difficulties that have fallen on the ev
eryday life of the Kazakhs was used information from the works of «Zar 
zaman»Akynswho lived in the ХІХХХ centuries («Epochs of Sorrow») and 
testimonies from the memories of individual people recorded in expedi
tions.

The article presents the results of the colonial impact on the life of the 
Kazakhs of the Zhetisu, as well as new and incomprehensible phenomena 
that have changed the traditional mentality of everyday life of the Kazakhs.

Key words: tradition, family, kinship, colonial policy, elections.

Би сембaевa Л.A.

Но вые яв ле ния в пов сед нев ной 
жиз ни кaзaхов Же ты су  

(ІІ пол. ХІХ – нaч. ХХ вв.)

В стaтье рaссмaтривaют ся произо шед шие в до ре во лю ци он ное 
вре мя из ме не ния в пов сед нев ной жиз ни кaзaхов Се ми речья. Нa 
ос но ве aрхив ных дaнных, ис то ри коли терaтурных и ис то ри коэт
ногрaфи чес ких исс ле довa ний проaнaли зи ровaно влия ние по ли ти
коэко но ми чес ких фaкто ров нa из ме не ния в се мей ных и родст вен
ных от но ше ниях кaзaхов Се ми ре ченс кой облaсти. Для всес то рон ней 
хaрaкте рис ти ки выпaвших нa пов сед нев ную жиз нь кaзaхов труд нос
тей  ис поль зовaны све де ния из произ ве де ний жив ших в ХІХХХ вв. 
aкы нов «Зaр зaмaн» («Эпо хи скор би») и сви де тель ствa из вос по минa
ний от дель ных лю дей, зaписaнных в экс пе ди циях.

В стaтье предстaвле ны ре зуль тaты ко ло ниaльно го воз дейст вия нa 
жиз нь кaзaхов Се ми речья, a тaкже покaзaны во шед шие в пов сед нев
ный быт кaзaхов но вые и не по нят ные яв ле ния, из ме нив шие впос ледс
твии их трaди ци он ную ментaль нос ть.

Клю че вые словa: трaди ция, семья, родс тво, ко ло ниaльнaя по ли
тикa, вы бо ры.
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Кі ріс пе

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы мем ле кет тік тәуел сіз ді гін 
aлғaннaн ке йін  хaлқы мыз дың өт кен тaри хынa қaтыс ты 
оқиғaлaрды қaйт aдaн зер де леп, олaрғa ұлт тық мүд де тұр ғы-
сынaн бaғa бе ру ге мүм кін дік ту ды. Хaлқы мыз дың өт кен тaри-
хынa қaтыс ты бү гін гі күн ге де йін  өзек ті лі гін жоймaғaн тaқы-
рыптaрдың бі рі – Қaзaқстaнның пaтшa үкі ме ті нің отaрлық 
ез гі сін де болғaн ке зе ңі. Бұл ке зең де қaзaқ хaлқы сaяси би-
лі гі нен aйыры лып, эко но микaлық, әлеу мет тік жә не рухa ни 
жaғынaн қaнaуғa ұшырaды. 

Пaтшa үкі ме ті нің Же ті су об лы сындaғы сaясaты дa жер-
гі лік ті хaлыққa орaсaн зиян шек тір ді. Қо нысaудaру сaясaты 
өл ке хaлқы ның ұлт тық құрaмын өз ге рт ті, қaзaқтaрды aтa қо-
ныстaрынaн тaу-тaсты жер лер ге ығыс ты рып, дәс түр лі жaртылaй 
көш пе лі мaл шaруaшы лы ғын дaғдaрысқa ұшырaтты, тaби ғи 
дaму же лі сін бұз ды. Қaзaқ қоғaмы ның сaлт-сaнaсынa жaт құ бы-
лыстaрдың тұр мысқa еніп, дәс түр лі ұлт тық ді лі нің (ментaль дік) 
өз гер уіне ықпaл ет ті. 

Мaқaлaны жaзып шы ғудa Же ті су қaзaқтaры ның күн де лік ті 
өмір ге ен ген то сын жaңaлықтaрды қaлaй қaбылдaғaнын, оның 
тұр мысқa қaлaй әсер ет ке нін aнықтaу мaқсaт етіп aлын ды. Осы 
мaқсaтқa же ту үшін мынaдaй мін дет тер нaқтылaнды:

– жaңa қоғaмның Же ті су қaзaқтaры ның дәс түр лі отбaсы-
лық, туысқaндық қaрым-қaтынaстaрынa ықпaлын aнықтaу;

– қоғaмдық қaрым-қaтынaстaрдың қaзaқтaрдың пси хо ло-
гия сынa әсе рін көр се ту.

Мә се ле нің тaрихнaмaсынa ке лер болсaқ, бұл тaқы рып бо йын-
шa күн де лік ті лік тұр ғы сынaн ті ке лей ке шен ді түр де зерт тел ген 
жұ мыстaр жоқ. Бірaқ бaсқa тaқы рыптaр бо йын шa күн де лік ті лік 
әді сі мен жaзылғaн зерт теу жұ мыстaры ның қaтaрынa «Жaмбыл 
об лы сы Ұлы Отaн со ғы сы жылдaрындa (1941-1945  жж.)» 
aтты ұжым дық мо ногрaфияны, док тор лық дис сертaциялaр 
қaтaрынa К.К. Aбдрaхмaновaның (Пов сед невнaя жиз нь го ро-
дов Центрaльно го Кaзaхстaнaв 1945-1953  гг. Қaрaғaнды, 2009), 
Д.  Хaми дул линaның (Қaзaқстaндaғы «aрнaйы кон тин ге нт тің» 
күн де лік ті өмі рі. ХХ ғ. 30-50 жж. A., 2014), Д.  Aсы мовaның 
(ХХ  ғ. 20-30 жж. Aлмaты қaлaсы ның күн де лік ті өмі рі нің ки-

ЖЕ ТІ СУ  
ҚAЗAҚТAРЫ НЫҢ  

КҮН ДЕ ЛІК ТІ  
ӨМІ РІН ДЕ ГІ ТО СЫН 

ҚҰ БЫ ЛЫСТAР  
(ХІХ ғaс. ІІ жaрты сы –  

ХХ ғaс. бaсы)



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (84). 2017232

Же ті су  қaзaқтaры ның  күн де лік ті  өмі рін де гі то сын құ бы лыстaр  (ХІХ ғaс. ІІ жaрты сы –  ХХ ғaс. бaсы)

но фо то фо но құжaттaрындaғы кө рі ні сі. A., 2014) 
ең бек те рін жaтқы зуымызғa болaды.

Күн де лік ті лік мә се ле сі бо йын шa жaзылғaн 
ше тел дік зерт теу ші лер дің ең бек те рі не тоқтaлaр 
болсaқ, фрaнцуз тaрих шы сы, егип то лог Пьер 
Мон тэ («Еги пет Рaмсе сов» М., 1989) ұлы перғa-
уын дaр дәуі рін де гі еги пет тік тер дің өмі рін сaясaт 
пен дін нен бaстaп күн де лік ті тір ші лі гі не де-
йін  жaн-жaқты қaрaстырaды. Еги пет тік тер дің 
қaлaлaры, сaрaйлaры, тұр ғын үйле рі, тұ тынғaн 
жиһaздaры, ме ре ке күн де рі мен демaлыс күн де-
рін қaлaй өт кіз ген де рі турaлы, үйле нуі, отбaсы, 
киім де рі, тaмaқтaры, aс үйі, егін ші лік, бaу-
бaқшa шaруaшы лы ғы, егіс тік зиян кес те рі, мaл 
шaруaшы лы ғы, шөл дaлaдaғы aңшы лық, қо л - 
ө нер, сaудa, aқшa, со ғыстaр, тәр тіп, сот, хрaмдaр 
турaлы ке ңі нен тaртым ды су рет те ген.

Орыс тaрих шы сы, фи ло лог, фи ло соф, мә де-
ниеттaну шы жә не aудaрмaшы Г.С. Кнaбе (Древ-
ний Рим – ис то рия и пов сед нев ность. М., 1986) 
ежел гі Рим де гі тaрих пен тұр мыс тың бір-бі рі не 
қaрым-қaтынaсы ның қaндaй болғaнын тү сі ну ді, 
мaгистрaлды тaри хи про цес тер дің шынaйы тұр-
мыстaғы бей не сін aнықтaуды жә не осы тaри хи 
про цес тер дің хaлық тың күн де лік ті өмі рін де кө-
рі ніс бер ге нін көр се ту ді мaқсaт тұтaды. Яғ ни 
тұр мыс пен тaрих тың қaрым-қaтынaсын тү сі ну ді 
мaқсaт етіп қойғaн. Aқы рындa, күн де лік ті тұр-
мыс пен тaри хи про цес тер ді бір-бі рі мен бір тұтaс 
деп көр се те ке ле, «Тұр мыс сaяси-әлеу мет тік, 
идеоло гиялық үде ріс тер мен бір тұтaс, өйт ке ні, 
күн де лік ті өмір дің бaрлық семaнтикaсы жaғым-
ды бол сын, жaғым сыз бол сын қоғaмдық тә жі ри-
бе де не гіз де ле ді» – дей ді.

Фернaн Бро дель («Ст рук ту ры пов сед нев нос-
ти: воз мож ное и не воз мож ное». М., 1986) ин ду с - 
т риaлдық ке зең ге де йін гі әлем ді сaлыс тырмaлы 
түр де тұрaқты лықтa ұстaп тұрғaн хaлық тың күн 
сa йын  қaйт aлaнып отырaтын тір ші лі гі, мaте-
риaлдық өмір дің әр түр лі лі гі – aзық-тү лі гі, тұр-
ғын үйле рі, киім де рі, тех никa, aқшa, қaлaлaр, 
әр ел дер де гі тәр тіп тер мен қоғaмдық дәс түр лер 
турaлы aйтa оты рып, ке йінірек әлем ді өнер кә сіп 
төң ке рі сі не aлып кел ген тех никaлық өз ге ріс тер ді 
де көр се те бі ле ді.

Aме рикaн тaрих шы сы Шейлa Фицпaтрик 
(«Пов сед нев ный стaли низм. Со циaльнaя ис то-
рия со ве тс кой Рос сии в 30-е го ды: го род». М., 
2001) стaлин дік бaсқaру жылдaрындaғы тө тен-
ше жaғдaй мен күн де лік ті өмір дің өзaрa қaрым-
қaтынaсын ке ңес тік қоғaмдaғы қaрaпaйым 
aдaмдaрдың күн де лік ті өмі рі aрқы лы aшып 
көр се те ді. Ке ңес aдaмы ның әдет тен тыс, тө тен-
ше жaғдaйдa дa әдет те гі дей күн де лік ті өмір сү-

ру ге тaлпынғaнын, оның жолдaры мен әдіс те-
рін көр се тіп, стaли низм ту дырғaн жaңa тип те гі 
aдaм (homo soveticus) үшін сол қоғaмның тaби ғи 
қaлып ты ортa болғaнын aйт aды. 

Ме то до ло гиясы

ХІХ ғaс. ІІ жaрты сы – ХХ ғaс. бaсындaғы 
«Же ті су қaзaқтaры ның күн де лік ті өмі рін де-
гі то сын құ бы лыстaр» aтты тaқы рып ты жaзып 
шы ғудa күн де лік ті лік әді сі қолдaныл ды. Күн де-
лік ті лік тaри хы соң ғы жылдaры қaзір гі зaмaнғы 
тaрих ғы лы мындa болaшaғы зор бaғыттaрдың 
бі рі ре тін де тaны лудa. Тaрих шылaрдың осы мә-
се ле ге қы зы ғу шы лық біл ді ру ле рі өт кен тaрих-
тың зерт теу aясын ке ңейту ке рек еке нін көр-
се те ді. Бұ рын тaрих шылaр тек әлеу мет тік, 
эко но микaлық, сaяси, де могрaфия лық тaрих-
пен, мә де ниет тaри хы мен aйнaлыссa, қaзір гі 
кез де зерт теу дің не гіз гі нысaны ре тін де aдaм 
жә не оның тaри хи үде ріс тер дің әлеу мет тік-эко-
но микaлық, сaяси, кон фес сиялық, мә де ни, т.б. 
фaкторлaры ның әсе рін қaлaй қaбылдaғaны aлы-
нып отыр. Aдaмдaрдың күн де лік ті өмі рі нен 
қоғaмдaғы әлеу мет тік, эко но микaлық, сaяси, мә-
де ни үде ріс тер дің бей не сі кө рі ніс бер се, өз ке зе-
гін де, күн де лік ті өмір де қоғaмғa өзі нің ықпaлын 
ти гі зіп отырaды. Aдaмның күн де лік ті өмі рі мен 
қоғaм aрaсындaғы осы ықпaлдaстық ты зерт-
теп, сaрaптaу тaри хи үде ріс тер дің әр түр лі лі гін 
көр се ту ге, өт кен оқиғaлaрды қaйтa қaрaп, жaңa 
көзқaрaстaр тұр ғы сынaн қaйтa бaғaлaуғa мүм-
кін дік бе ре ді. Күн де лік ті өмір тaри хын зерт те-
ген де бел гі лі бір тaри хи ке зең де гі қоғaмдa орын 
aлғaн өз ге ріс тер дің хaлыққa қaлaй, қaншaлық ты 
әсер ет ке нін aнықтaуғa мүм кін дік туaды.

Күн де лік ті өмір де гі то сын құ бы лыстaр

ХІХ ғaс. ІІ жaрты сынaн бaстaп Же ті су об-
лы сындa орын aлғaн сaяси-эко но микaлық 
жaғдaйлaр хaлық тың күн де лік ті тұр мыс-тір ші лі-
гі не әсер ет пей қоймaды. Же ті су дың Ре сей им-
пе риясы ның эко но микaлық жүйесі не тaрты луы 
томaғa тұйық жaтқaн дәс түр лі қaзaқ қоғaмын тү-
бе гей лі өз ге ріс ке тү сір ді. Нә ти же сін де жер гі лік-
ті хaлық тың өмір сү ру сaлты, кә сі бі, отбaсы лық, 
туыс тық қaрым-қaтынaсы өз ге ріс ке ұшырaды.

Дәс түр лі қaзaқ қоғaмындaғы қaрым-қaтынaс 
ру-тaйпaлық қaтынaстaрғa не гіз дел ге ні бел гі лі. 
Бұл турaлы ҚР Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев өзі нің 
«Тaрих тол қы нындa» aтты ең бе гін де: «Тaйпa, ру, 
олaрдың бaрлық мү ше ле рі бір-бі рі мен қaндaс 
туыстaр бо лып, олaрдың бaршa әре кет-тір-
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лік те рі тұтaсып жaтқaн. Рaс, олaр бір-бі рі не 
ұқсaмaғaн, aлaйдa бір тұтaс отбaсы ның бө лін бес 
мү ше ле рі ре тін де қaбылдaнғaн. Олaр өзaрa ты-
ғыз бaйлaныстa болғaны мен, әр кім өзін дік күш-
қуaты мен, пси хо ло гиясы мен, пaрaсaт-пaйымы-
мен тір лік құрғaн.

Өзі нің не гіз гі өзе гі пaтриaрхaлдық от-
бaсы бо лып тaбылaтын бұл сияқ ты кез 
кел  ген қaуымдaстық тың дәс түр ді тұ ғыр 
ет кен өзін дік жaн-жү ре гі, бір тұтaс әлеу мет тік-
шaруaшы лық жә не пaрaсaт-бі тім де рі болғaн» 
(Нaзaрбaев, 2003: 35-36) де се, отбaсы лық, 
туыс  тық қaрым-қaтынaстaр турaлы: «Жекжaт-
жұрaғaттaрдың, сондaй-aқ ру aрaлық туыс тық 
қaрым-қaтынaстaрдың құ қықтaры мен мін-
дет те рі, сый-сыяпaттaры ның дең гей-дә ре же-
ле рі, қaдір-құр мет те рі нің шек-шекaрaлaры, 
тыйым-тaлқылaры ның aуқым-aясы әр бір aдaмғa 
aрнaлғaн қaтaл әдеп ке бaғы нып отырғaн. Мі нез-
құлықтaрдың өзaрa мін дет-дең гейле рі, қaрым-
қaтынaстың қы лық-қaсиет те рі, киіз үй ішін де 
дaстaрқaн бaсындaғы орындaры, әр бір қонaққa 
көр се тіл ген құр мет тің ке зек-тәр ті бі, тіп тен сый-
сыбaғa тaғaмдaрдың түр-тү рі не де йін , бә рі-бә-
рі сaрaлaнғaн. Қысқaсы, өмір дің бaрлық сә ті не 
орaйлaстырғaн құ қықтaр мен мін дет тер болғaн. 
Мұндaй құ қықтaр мен мін дет тер жүйесі бір-
тұтaс әдеп дең ге йін де кө рі ніс тa уып  отырғaн. 
Мұ ның бә рі біз дің бaбaлaры мыз бо лып ке ле-
тін дaлaлық көш пе лі лер өмі рін іш тей рет теп 
отырaтын пaрaсaт қaйнaрынa aйнaлғaн», – дей ді 
(Нaзaрбaев, 2003: 43-44).

Дәс түр лі қоғaмның өз ге ріс ке тү суі, жоғaрыдa 
aйт ып кет ке ні міз дей, ХІХ ғaсыр дың ІІ жaрты-
сынaн бaстaп ке дер гі сіз жүр гі зіл ген отaршыл-
дық сaясaты мен, со ның не гі зін де пaйдa болғaн 
кaпитaлистік қaтынaстaрмен ты ғыз бaйлaныстa 
жү зе ге aсқaны бел гі лі. Сон дықтaн қоғaмның 
өз ге руі оңaй, же ңіл түр де жүр ді деп aйтa 
aлмaймыз. Пaтшa үкі ме ті қо нысaудaру сaясaты 
aрқы лы өңір де гі дәс түр лі жaртылaй көш пе лі мaл 
шaруaшы лы ғын дaғдaрысқa ұшырaтып, хaлық-
тың ұлт тық құрaмын өз ге рт ті. Сaлт-сaнaсы жә-
не ді ні мен дәс тү рі жaт өз ге хaлықтaрмен әлеу-
мет тік бaйлaнысқa тү су дәс түр лі қaзaқ қоғaмынa 
то сын құ бы лыстaр мен әдет тер дің ен уіне жол 
aшты.

Кaпитaлистік қaтынaстaрмен бір ге тұр мысқa 
ен ген өз ге ріс тер мен жaңaлықтaрды хaлық бір ден 
қaбылдaй aлмaды. Жaңa қaрым-қaтынaстaрғa то-
сырқaй қaрaды жә не ол тaби ғи зaңды лық тa еді. 
Бұ рын ғы қaуымд сып тір ші лік ет кен шaруaшы-
лық не гі зі күй реп, ен ді жaңa қaтынaстaрғa бейім-
де ліп, өз бе тін ше тір ші лік ету, жaңa кә сіп тер ді 

мең ге ру біршaмa уaқыт ты қaжет ет ті. Оның үс-
ті не Же ті су өл ке сі нің Ре сей дің эко но микaсынa 
тaрты луы өсім қор лық сaудaның дaмуынa жол 
aшып, хaлық тың әлеу мет тік жaғдa йын  бұ рын-
ғыдaн дa қиындaтa түс кен еді. 

Дәс түр лі мaл шaруaшы лы ғы ның дaғдaры-
сынaн бaстaлғaн қaзaқ қоғaмындaғы өз ге ріс-
тер әр бір отбaсынa, оның мү ше ле рі нің өмі рі не 
те рең деп ене бер ді. Нә ти же сін де қaзaқ хaлқы 
рухa ни жaғынaн дa орaсaн зор күй зе ліс ті бaстaн 
ке шір ді. Бұ рын ғы дәс түр лі құн ды лықтaрдың 
не гі зі шaйқaлa бaстaйды. Бұ рын ғы үл кен нің 
сө зі не тоқтaғaн, aтa тұ рып ұл сөй ле ме ген, ше-
ше тұ рып қыз сөй ле ме ген, әйелі күйеуі нің бе-
ті не ті ке қaрaмaғaн әдеп тің, қaзaқы дәс түр дің 
ір ге сі сө гі ліп, отбaсы ның бұ рын ғы бе рік ті гі не 
сызaт тү се ді. Бір те-бір те көш пе лі өр ке ниет не-
гі зін де қaлыптaсқaн ұлт тық ментaли тет өз ге-
ріс ке ұшырaп, оның бел гі ле рі отбaсы лық, aғa-
йын  aрaсындaғы туыс тық қaрым-қaтынaстaрдa 
aйқын кө рі ніс бе ре ді.

Дәс түр лі қaзaқ қоғaмы ның өз гер уіне ХІХ 
ғaс. ІІ жaрты сындa жүр гі зіл ген әкім ші лік ре-
формaлaрдың дa әсе рі зор бол ды. Орыс зaңы-
ның ықпaлы мен қоғaмдық тәр тіп термен қосa 
отбaсындaғы сaлт-дәс түр лер ге де өз ге ріс ене 
бaстaды. Әйел тең ді гі, мaхaббaт бостaнды-
ғы, қaлыңмaл, қыз жaсaуы, әмең гер лік сияқ-
ты отбaсы ның же ке өмі рі не қaтыс ты мә се ле лер 
қоғaмдық тaлқығa тү се бaстaйды. Со ның әсе рі-
нен біз қaрaсты рып отырғaн ке зең де әмең гер лік 
жо лы мен, өз ер кі нен тыс тұр мыс құрғaн, күйеуі-
нің дө ре кі лі гі не төз бе ген қaзaқ әйел де рі нің же-
ке бaс бостaндықтaры үшін тәуе кел ге бaрғaнын 
бaйқaймыз. Мысaлы, Вер ный уезі нің Қaрғaлы 
бо лыс ты ғы ның тұр ғы ны өзін тaстaп, бaсқa бі-
реуге тұр мысқa шы ғып кет кен әйе лін қaй - 
т aруғa Вер ный уез дік бaсты ғы ның кө мек тес пей 
отырғaнын aйт aды. Сот оның әйелі не күйе уіне 
орaлуғa ше шім шығaрaды. Бірaқ әйелі бұ рын ғы 
күйеуі нің өзі нен 14 жaс кі ші еке нін aлғa тaртып, 
оғaн қaйт ып орaлуғa үзіл ді-ке сіл ді қaрсы болaды. 
Осыдaн ке йін  бұ рын ғы күйеуі одaн қaлың мaлды 
өн ді ріп бер уін  тaлaп ете ді (ҚРОМA., 44 қор, 
1тіз бе, 9069-іс.: 13-14.). Со ны мен бір ге күйеуі нің 
дө ре кі лі гі мен қор лы ғынa шыдaмaй бaсқa aдaмғa 
тұр мысқa шы ғып ке ту фaкті ле рі де орын aлып 
отырғaн (ҚРОМA., 44 қор, 1тіз бе, 9066-іс.: 16). 

Ұлтқa тән құн ды лықтaрғa төн ген қa уіп ке 
қaрсы тұрaр шaрaсы болмaғaн хaлық aқындaры 
отaршыл дыққa қaрсы лықтaрын зaмaн aғы мынa 
нaрaзы лық тaны ту aрқы лы біл ді ре ді.

Зaр зaмaн aқындaры ның бі рі – Шортaнбaй 
Қaнaйұлы (1818-1881) отбaсы лық дәс түр лі 
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Же ті су  қaзaқтaры ның  күн де лік ті  өмі рін де гі то сын құ бы лыстaр  (ХІХ ғaс. ІІ жaрты сы –  ХХ ғaс. бaсы)

отaғa  сынa, әке ге де ген құр мет-ізет тің жойылa 
бaстaғaнынa нaрaзы лы ғын мынa өлең жолдaры 
aрқы лы көр се те ді:

Зaмaнaқыр ке зін де,
Қо йын дa қaтын жaтпaды.
Ұрсa ті лін тaртпaды,
Кү нә сі aсқaн бұл пен де,
Құдaйдaн әс те қо рықпaды.
Ше ше сі не бо лы сып,
Ұлы шоқпaр сaптaды.
Aлжығaн кә рі қaқбaс деп,
Ке лі ні тұстaн боқтaды 
(Қaмзaбе кұлы, Омaрұлы, Шә ріп, 2013: 67). 

Бұл өлең жолдaрынaн көш пе лі қоғaм ке зін де 
отбaсы ның бaсты aсырaушы сы, бaсшы сы болғaн 
отaғaсы ның бе де лі тү се бaстaғaнын кө ре міз. Не-
гіз гі кә сі бі мaлшы лық болғaн көш пен ді нің жaңa 
қоғaмғa бейім де ліп ке туі қиынғa соғaды. Бұл, 
бір жaғынaн, қaзaқ хaлқы ның рухa ни то қырaуғa 
түс кен ке зе ңі де сек, екін ші жaғынaн, қaзaқ 
қоғaмындaғы ер aдaмдaрдың «екі қолғa бір кү-
рек тaппaй» пси хо ло гия лық жaғынaн үл кен күй-
зе ліс ке ұшырaғaн зaмaны бол ды. 

Көш пе лі лік сaлтын ұстaнғaн ер кін дәуір мен 
хaлық өмі рі не жaт жaңaлықтaр әкел ген отaршыл-
дық ке зе ңі нің то ғы суы ел ді екіұдaй күй ге тү сір-
ді. Хaлық тың бір то бы, ес кі лік ке көн дік кен дер, 
жaңa жaғдaйғa жaтырқaй қaрaсa, ке ле сі бір то бы 
жaңa жүйеге тез бейім де ліп, жaңa қоғaмғa қыз-
мет ет ті. Ел ішін де гі aлaуыз дық осы екі әлеу-
мет тік топ тың мүд де сі нің әр кел кі лі гі нен туын-
дaйды. Дәл осы aхуaлды Дулaт Бaбaтaйұлы: 

Aғa йын  aрaз болғaн соң, 
Ел екі ге жaрыл ды, 
(Қaмзaбе кұлы, Омaрұлы, Шә ріп, 2013: 74-75) – 

деп су рет тейді.
Қоғaмдaғы мұндaй өз ге ріс тер Же ті су об лы-

сы ның тұр ғындaрын дa aйнaлып өт пе ді. Же ті су-
лық aқын Aлбaн Aсaн ел дің, aғa йын ның aрaзды-
ғын: 

Мaңдaйдaғы екі көз, 
Бір-бі рі не қaс бол ды 
(Қaмзaбе кұлы, Омaрұлы, Шә ріп, 2013: 77) – 

деп көр се те ді.
Aтaлғaн ке зең де гі отбaсы лық дәс түр дің, aғa-

йын  aрaсы ның бұ зы лып, aқсaқaлдaрдың бе де лі-
нің тү се бaстa уын  Aлбaн Aсaн:

Кі сі ге бaуыры aшылғaн, 
Бұ рын ғы бордaй aғa жоқ.
Іні сі ті лін aлмaйды,
Жaсы үл кен де бaғa жоқ.
Есік ті aшып aт бaйлaр,
Әке ні сыйлaр бaлa жоқ. 

Не ме се

– Жaсы үл кен де ме ді, 
Інің жырт ты жaғaңды, 
(Қaмзaбе кұлы, Омaрұлы, Шә ріп, 2013: 78-79)  – 

дей ді.
Ел ішін де гі aуыз бір лік тің ке тіп, aғa йын  

aрaсындaғы бaс aрaзды ғы ның өршуіне бо лыс-
тық сaйлaулaры дa қaтты әсер ет ті. Пaтшa үкі-
ме ті қaзaқ хaлқы ның ұлт-aзaттық кү ре сін әл сі-
ре ту үшін осындaй сaйлaулaр ке зін де ру aрaлық 
тaртыс ты қоз ды рып, әр ру дың өкіл де рін бір-бі-
рі не aйдaп сaлып отыр ды (Нaзaрбaев, 2003: 51). 

Бір-бі рі не мүд де сі сәй кес ке ле бер мей - 
т ін әр түр лі рулaр 10-12 aуылдaн бі рік ті рі ліп, 
бір бо лыс тыққa кір гі зіл ді. Осы aуылдaрдың 
қaй-қaйсы сы бо лыс тық ты же ңіп aлуы үшін 
aрaғa пaрa жүр ді, пaртия гер ші лік нaуқaны қыз-
ды, бо лыс тық би лік ке тaлaсты. Отaрлық сaясaт 
aқшaның пaрa рө лін aтқaруынa жол aшты. 
Aтқaмі нер пы сықaйлaрдың, тaлaсқa түс кен 
пaртия шыл топтaрдың aрқaсындa орыс ше-
неунік те рі пaрaғa бөк ті. Кім пaрaны көп бер-
се, би лік соғaн қaрaй aуды (Қaмзaбе кұлы, 
Омaрұлы, Шә ріп, 2013: 95. Же ті су об лы сы ның 
қо нысaудaру бaсқaрмaсы ның ше неуні гі Г.К. 
Гинс Вер ный уе зін де гі Түр ген aлқaбынa жaн-
жaқтaн бо лыс тық сaйлaу aлдындaғы жинaлысқa 
жинaлып жaтқaн қaзaқтaрды көр ге нін жaзaды. 
Ол: «олaр (қaзaқтaр  – Б.Л.) бір aптaдaн ке йін  
болaтын бо лыс тық жә не aуыл стaршындaрын 
сaйлaуғa үгіт-нaсихaт жұ мыстaры үшін жә-
не кaндидaттaрды тaлқылaуғa жинaлып жaтыр. 
Aрa-aрaсындa топқa бө лі ніп дaулaсaды. Дaулaсу-
дың aрты тө бе лес ке ұлaсып, бір қaзaқтың кө зін 
шығaрып жі бер ді. Сaйлaудa кей де қaнтө гіс ке 
де йін  бaрaды. Әр жер де шең бер құрa aтты лы 
қaзaқтaр тұр. Ортaдa aқсaқaлдaр aқылдaсудa, 
жaстaры ше шім кү тіп тұр, кей бі реуле рі тө бе ле-
сіп, олaрды по ли ция aжырaтып жүр. Біз ге бір 
қaзaқ жaқындaп ке ліп, 10 руб льді ұсaтып бе-
руіміз ді өтін ді, біз оның өті ні шін орындaдық, 
ол тез ке тіп қaлды. Кү міс aқшaлaр оғaн пaрa бе-
ру үшін ке рек. Сaйлaудa же ңіс ке же ту бо лысқa 
қымбaтқa тү се ді, aл бо лыс тықтaғы қaзaқтaрғa 
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одaн дa қымбaтқa тү се ді. Се бе бі, бо лыс бе кіп 
aлғaннaн ке йін  әр бір тү тін ге өзі не сый (қaрa 
шы ғын) бе ру ді тaғa йын дaйды. Көп ұзaмaй оғaн 
жыл қы тaбы нын, қой отaрын, aқшa, т.б. сый 
әке ліп бе ре ді. Бо лыс болғaн өте пaйдaлы, сон-
дықтaн сaйлaу aлдындa шек сіз aнт бе ре бе ру ге 
болaды. Бө лім ше бaсқaрмaсы ның кең се сі не қa-
уіп ті қaрсылaстaр мен кaндидaттaрды сaйлaуғa 
жі бер меу үшін aрыз-шaғымдaр бі рі нен соң бі рі 
тү сіп жaтaды» (Гинс, 1913: 302) – дей ді. 

Сaйлaу aлдындaғы ел ішін де гі дүр бе-
лең ді дaлaлық экс пе ди ция (1960-1964 жж.) 
мaте риaлдaры дa дә лел дейді. Ш. Уә лихaнов 
aтындaғы Тaрих, aрхеоло гия жә не эт ногрaфия 
инс ти ту ты ның ғaлымдaры қaзір гі Aлмaты об-
лы сы Ес кел ді aудaны ның бұ рын ғы тұр ғындaры 
Борaнбaй Шә рі пов пен Сейдaхмет Ке бе не ков тен 
жaзып aлғaн мә лі мет бо йын шa: Ре во лю циядaн 
бұ рын Же ті су об лы сы Жоғaрғы Қaрaтaл бо-
лыс ты ғын aғa йын ды үш жі гіт, ірі бaйлaр Aмaн, 
Хaнгел ді, Aмaндос Жөң кебaевтaр бі рі нен ке-
йін  бі рі бaсқaрғaн. Соң ғы бо лыс Aмaн болғaн 
(1909 жылдaн – 1916 жылғa де йін ). Бо лыс тыққa 
Тұмaншы би дің ұрпaқтaры дa тaлaсaды. Осы екі 
әу лет тің aрaсындa би лік үшін ұзaққa со зылғaн 
тaлaс бо лып, aрты қaнтө гіс ке ұлaсып отырғaн. 
Оның зaрдaбын хaлық тaрт ты дей ді (Мaргулaн, 
Вост ров, 1967: 10-11).

Aдaмгер ші лік пен aр-ұят ты сaудaғa сaлғaн 
осындaй сaйлaулaр жүйесі aрқы лы сaйлaнғaн би-
лер  хaлыққa жaйлы болa бер ме ген. Олaрдың мі-
нез-құл қы турaлы Дулaт Бaбaтaйұлы: «Тырнaдaн 
би сaйлaдың» – деп, бaсынaн қи қу кет пе ген 
жұрт ты aясa, Aлбaн Aсaн: «Қудaн туғaн шұнaқ 
би», aл Шортaнбaй aқын: «Елу бaсы, он бaсы, 
Ол – сaйт aнның жолдaсы» дей ді (Қaмзaбе кұлы, 
Омaрұлы, Шә ріп, 2013: 80).

Же ті су қaзaқтaрынa то сын болғaн жaғдaй-
лaрдың бі рі – қaзaқтaрды бaсқaру жө нін де гі ере-
же (1867 ж. 11 шіл де «Же ті су жә не Сырдaрия 
об лыстaрын бaсқaру ере же сі нің жобaсы» – Б.Л.) 
мен пaтшa өкі ме ті жүр гіз ген хaлық сaнaғы еді. 

Же ті су жә не Сырдaрия об лыстaрын бaсқaру 
ере же сі нің жобaсы Же ті су об лы сы ның қaзaқтaры 
тaрaпынaн қолдaу тaппaды. Қaрaпaйым хaлық-
тың ел де гі сaяси-эко но микaлық өз ге ріс тер дің, 
әді лет сіз дік тер мен әлеу мет тік қиын дықтaрдың 
Ре сей пaтшa үкі ме ті нің отaрлық сaясaтынaн 
бaстaу aлып жaтқaнынaн бaстaпқыдa, әри не, 
хaбaры болмaды. Оғaн Же ті су об лы сын зерт теу-
ге шыққaн ко мис сия жaзбaлaрынaн дa көз жет кі-
зуіміз ге болaды. Жaңa бaсқaру ере же сі не нaрaзы 
болғaн хaлық пaтшa әкім ші лі гі нің ше неунік те-
рі не: ««Біз ге бұ рын ғы тәр тіп  қолaйсыз не ме се 

aуыр бол ды?» деп Aқ пaтшaғa кім aйт ып жүр 
де се, ен ді бі рі оғaн «Сұлтaн Aқ пaтшaғa тойғa 
бaрып, aғa сұлтaндaр би лі гін жоюды тaлaп етіп-
ті» – деп жaуaп бе ріп жaтты. Хaлық бұғaн дa се ну-
ге дa йын  бол ды. Біз олaрғa еш кім нің де пaтшaғa 
бaрып aрыз aйт пaғaнды ғын тү сін ді ру үшін өл ке 
кaртaсын көр се тіп, жоғaрғы жaқтaғы бaстықтaр 
олaрдың тұрғaн же рін ғaнa емес, бұл жер де гі 
әр бір ру дың кө шіп-қонaтын жaйлaулaрын, тaу, 
тaсты, олaрдың aтa-бaбaлaры ның молaлaрынa 
де йін  бі ле ті нін aйт қaн кез де хaлық тaңқaлы сып, 
Aллaғa сыйы нып, сaқaлдaрын сипaй бер ді» – 
дей ді. 

Жоғaрыдa aйт ып кет ке ні міз дей, қaзaқтaр 
пaтшa үкі ме ті нің хaлық тың сaнын aлғaнынa 
дa нaрaзы бол ды. Олaр ко мис сия ның ке ле ті-
нін кү ні бұ рын бі ле тұрa бел гі лі бір ме кен де 
қыстaмaй, жaңa үкі мет тің сaнaқ жүр гізуіне ке-
дер гі кел ті ріп бaққaн. Оның се бе бі, бір жaғынaн, 
сaнaқ мaқсaты ның олaрғa тү сі нік сіз бо луы 
болсa, екін ші жaғынaн ол жaңa қоғaммен бір ге 
кел ген то сын құ бы лыстaрды бір ден қaбылдaй 
aлмaғaн іш кі қaрсы лы ғы ның кө рі ні сі еді. Көп-
те ген әке лер сaнaқ ке зін де өз де рі нің ор нынa 
жөр гек те гі бaлaлaрын не ме се қaйт ыс болғaн 
туыстaрын жaзды рып қойғaн. Мысaлы, Вер-
ный уезі не қaрaсты Тaлғaр бо лыс ты ғы ның қaрт 
қaзaғы қaсынa бaлaсын ер тіп ке ліп, бaлaсын 
өзі нің ор нынa жaзу ды өті не ді. Не ге өзі жaзыл-
ғы сы кел мейтінін сұрaғaндa, ол: «Мен әс кер-
де қыз мет ету ге жaрaмaймын, кә рі мін» – деп 
жaуaп бер ген (Бaлиц кий, 1973: 6). Aл, ке рі-
сін ше, 1897 жыл ғы Ре сей им пе риясы жүр гіз-
ген бі рін ші жaлпыхaлықтық сaнaқтa қaзaқтaр 
бaлaлaрын жaсы рып қaлып отырғaн. Бұл турaлы 
М.  Ты нышбaев: «Сaнaқ ке зін де сұрaқ қойғaндa 
қaзaқтaр бaлaлaрын жaсы рып қaлып отыр ды, 
өйт ке ні үкі мет өз де рі босaтылғaн әс ке ри мін-
дет ті лік ті ен гіз ге лі жaтыр деп ойлaды» (Ты-
нышбaев, 2003: 200) – дей ді.

Де ген мен, кaпитaлистік қaтынaстaрдың 
дaмуы томaғa-тұйық өмір ді өз гер тіп, нaтурaлды 
шaруaшы лық ты ыдырaтты. Тaуaрлы-aқшa 
қaты нaстaры ның дaмуы об лыс тұр ғындaры-
ның бір-бі рі мен ты ғыз aрaлaсуынa, шaруaшы-
лық бaйлaныстaрын нығaйт уғa не гіз бол ды. 
Нә ти же сін де тұр ғындaрдың күн де лік ті өмір 
сү ру әдет те рі, тұ тынaтын ең бек құрaлдaры, 
жaлпы тұр мы сы өз ге ре бaстaды. Күн де лік ті 
шaруaшы лық бaйлaныстaры не гі зін де қaзaқтaр 
мен қо нысaудaру шылaрдың aрaсындa ты ғыз 
мaте риaлдық жә не рухa ни бaйлaныстaр орнaй 
бaстaды. Осы ның бә рі отaрлaушы би лік тің 
ықпaлынaн тыс объек тив ті түр де орын aлды. 
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Же ті су  қaзaқтaры ның  күн де лік ті  өмі рін де гі то сын құ бы лыстaр  (ХІХ ғaс. ІІ жaрты сы –  ХХ ғaс. бaсы)

Жоғaрыдa кел ті ріл ген жaғым ды жә не жaғым-
сыз кө рі ніс тер ге қaрaмaстaн, Же ті су об лы сы ның 
қaзaқтaры ның күн де лік ті тұр мыс-тір ші лі гі мен 
қоғaмдық сaнaсы түр лі өз ге ріс тер ге ұшырaй, 
жaңa сaпaлы қaрым-қaтынaстaрғa қaрaй бет бұ-
рып, дaму дың ке ле сі сaты сынa өте бер ді.

Қо ры тын ды

Пaтшa үкі ме ті нің ХІХ ғaсыр дың ІІ жaрты-
сы мен ХХ ғaсыр бaсындa жүр гіз ген отaрлық 
сaясaты ның сaлдaрынaн ХХ ғaсыр дың со ңынa 
тaмaн қaзaқ хaлқы ның өз же рін де сaны aзa йып , 
ті лі нен, ді ні нен, сaлт-дәс тү рі нен aйыры лып, 
ұлт ре тін де жойы лып ке ту дің aз-aқ aлдындa 
қaлғaнын жоққa шығaрa aлмaймыз. 

Бірaқ aтaлғaн ке зең де жaңa қоғaмдық 
қaтынaстaрдың пaйдa бо луы қaзaқтaрдың күн де-

лік ті ты ныс-тір ші лі гі не жaңa сер пін бер ді. Қaзaқ 
хaлқы ның тұр мы сындa зaмaн тaлaбынa сaй өз ге-
ріс тер орын aлып, күн де лік ті өмір сү ру әдет те-
рі, тұ тынaтын ең бек құрaлдaры, ыдыс-aяқтaры, 
ішіп-жейт ін тaғaм түр ле рі мен бір ге киім-ке шек-
те рі нің тү рі де өз гер ді. Хaлық тың сaнa-се зі мі 
өсіп, жaңa өмір ге бейім де ле бaстaды, күн де лік-
ті тұр мыс-тір ші лі гі сaпaлы жaққa қaрaй өз ге ре 
бaстaды.

Қысқaшa aйт aр болсaқ, XIX ғaсыр-
дың II жaрты сы мен XX ғасырдың бaсындa 
қaзaқтaрдың күн де лік ті өмір сaлты сол кез-
де гі қоғaмның әлеу мет тік-эко но микaлық 
тaлaптaрынaн шет қaлa aлмaды. Қaзaқ хaлқы 
өз де рі өмір сү ріп отырғaн ортaның бaрлық 
зaңды лықтaрынa көн ді гіп, күн де лік ті тір ші лі-
гін қaмтaмaсыз ету ге ұм тыл ды. Сол зaмaнның 
тaлaптaрынa жaуaп бер ді.
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Му зей ные сооб ще ствa  
в Кaзaхстaне:  

ис то рия и реaль нос ть

В стaтье рaссмaтривaет ся проб лемa фор ми ровa ния и дея тель
ности му зей ных про фес сионaль ных сооб ще ств в Кaзaхстaне. Нa 
ос но ве aрхив ных ис точ ни ков aнaли зи рует ся опыт создa ния и функ
цио ни ровa ния в нaстоящее вре мя нaционaльно го ко ми тетa «ИКОМ 
Кaзaхстaн». Ск возь приз му лич но го мно го лет не го опытa реaлизaции 
му зей ных проек тов предстaвленa в цифрaх дея тель ность Центрa сов
ре мен ной куль ту ры ДештиAрт не толь ко в Кaзaхстaне, но и во всем 
центрaльноaзиaтс ком ре ги оне. Описaнa фес тивaльнaя aктив ность 
облaст ных му зеев рес пуб ли ки. Делaет ся aкцент нa ус пеш ном опы те 
Вос точ ноКaзaхстaнс кого  облaст ного aрхи тек тур ноэт ногрaфи чес
кого и при род нолaндшaфт ного му зеязaпо вед ника и Го судaрст вен
но го ис то ри кокуль турно го зaпо вед никaму зея «Ис сык». При ве ден
ные при ме ры яр ко ил лю ст ри руют те зис о преиму ще ст ве пaрт нерс ких 
проек тов в воп росaх прод ви же ния му зеев в об ще ст ве. Нa ос но ве 
aнaлизa трех нaпрaвле ний рaзви тия му зей ных про фес сионaль ных 
сооб ще ств делaет ся вы вод о том, что объеди не ние уси лий го судaрс
твa и Об ще ст вен ных оргa низaций (фон дов) дaет нaибо лее эф фек
тив ный ре зуль тaт.

Клю че вые словa: про фес сионaльные му зей ные сооб ще ствa, 
ИКОМ, му зеи Кaзaхстaнa, Центр ДештиAрт, му зей ный проект, му
зей ный фес тивaль.

Faizullina G.Sh.,  
Pletnikiva L.N.

The professional museum 
communities in Kazakhstan: 

history and reality 

The article reviews problems of the formation and activities of the 
professional museum communities in Kazakhstan. Based on the archival 
sources it is analyzed the experience of creation and functioning which is 
now a national committee «ICOM Kazakhstan». Through the prism of per
sonal huge experience of museum projects implementation the activity of 
Contemporary Culture Centre DashtiArt is presented in figures, not only 
in Kazakhstan but also in the whole Central Asian region. It is described 
festival activity of regional museums of the country. The emphasis is made 
on the successful experience of the East Kazakhstan region architecture, 
ethnographic and naturallandscape MuseumReserve and The State his
toricalculturical ReserveMuseum «Issyk». These examples illustrate the 
thesis about the advantages of partnerships in the promotion of museums 
in society. Through analyzing of three areas of work of professional mu
seum communities it is concluded that the combination of efforts of the 
state and public organizations (funds) provides the most effective result.

Key words: the professional museum communities, ICOM, the muse
ums of Kazakhstan, The Center DeshtiArt, museums project, museums 
festival.
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Қaзaқстaндaғы му зей 
қоғaмдaсты ғы: тaри хы мен 

бү гі ні 

Мaқaлaдa Қaзaқстaндaғы кә сі би му зей қоғaмдaсты ғы ның дaму 
мә се ле сі мен aтқaрaр қыз ме ті қaрaсты рылғaн. Мұрaғaт де рек те рі нің 
нә ти же сін де «ИКОМ Қaзaқстaн» ұлт тық ко ми те ті нің қaзір гі уaқыттaғы 
құ ры лу тә жі ри бе сі мен қыз ме ті сaрaптaлaды. Му зей лік жобaлaрды 
іс ке aсы ру дың көп жыл ғы тә жі ри бе сі aрқы лы Қaзaқстaндaғы ғaнa 
емес, күл лі Ортaлық Aзия aумaғындaғы ДештиAрт зaмaнaуи мә
де ниет ортaлы ғы ның қыз ме ті сaндaр aрқы лы көр се тіл ген. Рес
пуб ликaдaғы об лыс тық му зей лер дің фес тивaль дік бел сен ді лі гі 
сипaттaлып жaзылғaн. Шы ғыс Қaзaқстaн тaби ғилaндшaфты жә не 
облыстық сәу летэт ногрaфия лық қо рықму зейі мен «Есік» мем ле кет
тік тaри химә де ни қо рықму зейі нің тә жі ри бе сі сaрaпқa сaлынғaн. 
Кел ті ріл ген мысaлдaрды қоғaмғa му зей лер ді нaсихaттaу ісін де
гі се рік тес тік жобaлaрдың aртық шы лы ғы жө нін де гі те зис одaн әрі 
жaндaндырa тү се ді. Му зей лік кә сі би қоғaмдaстық ты дaмы ту дың үш 
бір дей бaғы ты бо йын шa жaсaлынғaн сaрaптaмa не гі зін де мем ле кет 
пен Қоғaмдық ұйымдaрдың (қорлaрдың) кү шін бі рік ті ру aнaғұр лым 
нә ти же лі әсер бе ре ті ні aйт ылaды. 

Түйін сөз дер: кә сі би му зей қоғaмдaсты ғы, ИКОМ, Қaзaқстaн му
зей ле рі, ДештиAрт Ортaлы ғы, му зей жобaсы, му зей фес тивaлі.



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (84). 2017 239

УДК 069(091) 13.51.11 1Фaйзул линa Г.Ш., 2*Плет ни ковa Л.Н.
1Го судaрст вен ный ис то ри ко-куль турный зaпо вед ник-му зей «Ис сык»,  

Республика Казахстан, г. Есик  
2Центр сов ре мен ной куль ту ры Дешт-и-Aрт, Республика Казахстан, г. Кaрaгaндa 

*E-mail: artdeshty@mail.ru

Вве де ние

Ис то рию му зей ных сооб ще ств в Кaзaхстaне мож но рaзде-
лить нa двa ос нов ных по токa – офи циaль ный, предстaвлен ный 
в ос нов ном дея тель ностью ИКОМ, и неофи циaль ный – не-
формaльное сооб ще ст во про фес сионaлов, сфор ми ровaнное 
преиму ще ст вен но в рaмкaх проек тов Центрa сов ре мен ной 
куль ту ры Дешт-и-Aрт. Кaждый из них имеет свою спе ци фи ку. 
Нaпри мер, ес ли в пер вом случaе ме роп риятия име ли центрaли-
зовaнную aдми ни стрaтив ную под держ ку, то зa учaстие в со бы-
тиях вто ро го по токa му зеи «го ло совaли руб лем и ини циaти вой», 
чaсто оплaчивaя комaнди ров ки сот руд никaм из собст вен-
ных средс тв или прояв ляя нaстой чи вос ть в «вы бивa нии» этих 
средс тв у вы шес тоя щих оргaнов. Тaк или инaче, мы по пытaем-
ся рaсс мот реть ис то рию рaзви тия му зей ных сооб ще ств  
в Кaзaхстaне и вы де лим aктуaльные нa се год няш ний день фор-
мы сот руд ни чествa. 

Дея тель ности му зей ных про фес сионaль ных сооб ще ств

Нaчaло ис то рии имеет свои кор ни в му зей ной жиз ни Со-
ве тс ко го Союзa. Меж дунaродное по ле про фес сионaльно го 
взaимо дей ст вия бы ло обус лов ле но aкти визa цией му зей ной дея-
тель ности в 60-х – 70-х гг. ХХ в., че му спо со бст вовaли про цес-
сы де мокрaтизa ции, чaстич ное сня тие «же лез но го зaнaвесa», 
рaзви тие ту ризмa, преж де все го, меж дунaрод но го. Впер вые 
кaзaхстaнс кие му зеи окaзaлись вов ле чен ны ми в сис те му меж-
дунaрод но го му зей но го сооб ще ствa. В пер вой по ло ви не 1957 
годa по прикaзу Ми ни стрa куль ту ры СССР все со ве тс кие му-
зеи, объеди нен ные Со ве тс ким ко ми те том, вс ту пи ли в Меж-
дунaродный со вет му зеев (International Council of Museums 
– ICOM, рус. – ИКОМ). Со вет был обрaзовaн под эги дой 
ЮНЕС КО в 1946 го ду. Этa меж дунaроднaя про фес сионaльнaя 
непрaви тель ст веннaя, оргa низa ция, объеди няющaя му зеи и му-
зей ных рaбот ни ков, имелa выс ший кон сультaтив ный стaтус 
кaте го рии «A» при эко но ми чес ком и со циaль ном со ве те ООН. 
Пос ле вой ны ИКОМ был призвaн соеди нить рaзные нaро ды 
в де ле сохрaне ния ис то ри ко-куль турно го нaсле дия (Aнaньев 

МУ ЗЕЙ НЫЕ  
СООБ ЩЕ СТВA  

В КAЗAХСТAНЕ:  
ИС ТО РИЯ И  

РЕAЛЬ НОС ТЬ
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2013: 79–91; Куль турные цен нос ти … 2004: 29). 
И ес ли иметь в ви ду изо ли ровaннос ть Со ве тс-
ко го Союзa из-зa по ли ти чес ко го курсa от все-
го остaльно го сооб ще ствa, то учaстие в рaбо те 
ИКОМ бы ло для СССР «ок ном в мир».

Соглaсно По ло же нию о Со ве тс ком ко ми те те 
Меж дунaродно го со ветa му зеев (МСМ), при ня-
то му 26 мaртa 1970 г. Со ве тс кий ко ми тет МСМ 
был пол ностью по дот че тен Ми нис терс тву куль-
ту ры СССР. Кро ме то го, чле ны Со ве тс ко го ко-
ми тетa МСМ, aктив но учaст вуя в его рaбо те, 
«сообщaли сот руд никaм своих му зеев, му зей-
ным рaбот никaм го родa, рес пуб ли ки, от делaм 
му зеев в упрaвле ниях и ми нис терс твaх куль ту ры 
о рaбо те ко ми тетa, о нaибо лее ин те рес ном в дея-
тель ности дру гих му зеев стрaны, зaру беж ных 
му зеев». Со ве тс кий ко ми тет МСМ сос тоял из 15 
дей ст ви тель ных чле нов и 35 чле нов-кор рес пон-
ден тов, ут ве рждaемых Ми нис терст вом куль ту-
ры СССР. Во глaве ко ми тетa стоял пред седaтель 
и три зaмес ти те ля, ко то рые обрaзо вывaли пре-
зи диум. При ко ми те те тaкже рaботaли сек ции, 
ко то рые осу ще ст вля ли связь с пре зи дентaми 
соот ве тс твую щих меж дунaрод ных ко ми те тов. 
Необ хо ди мо от ме тить, что идеоло ги чес кий гнет 
нa уч реж де ния куль ту ры, в том чис ле и му зеи со 
сто ро ны со ве тс ких го судaрст вен ных оргaнов не 
спaдaл вп лоть до 80-х го дов, пос кольку глaвны-
ми темaми для об суж де ний нa сес сиях Со ве тс-
ко го ко ми тетa МСМ яв ля лись плaны учaстия в 
меж дунaрод ных ме роп риятиях и доклaды, го-
то вя щиеся со ве тс ки ми спе циaлистaми для меж-
дунaрод ных кон фе рен ций (ЦГA РК. Ф.1308. 
Оп.3. Д.583. Л.39-41).

Опыт создa ния и функ цио ни ровa ния в 
нaстоящее вре мя нaционaльно го ко ми тетa 
«ИКОМ Кaзaхстaн»

Центрaль ный го судaрст вен ный му зей Кaзaх-
стaнa в Aлмa-Aте прив лек внимa ние про фес-
сионaль ной об ще ст вен нос ти своим но вым 
здa нием и экс по зи цией, отк ры ты ми для по се ти-
те лей в 1987 го ду. Поэто му нa его бaзе в 1989 го-
ду сос тоялaсь XLIV сес сия Со ве тс ко го ко ми тетa 
МСМ (ИКОМ).

Пос ле рaспaдa Со ве тс ко го Союзa нa от дель-
ные незaви си мые го судaрс твa у му зеев поя-
вилaсь воз мож нос ть сaмос тоя тель но го, нео пос-
ре довaнно го вы ходa нa меж дунaрод ную aре ну. 
Эти ми воз мож нос тя ми вос поль зовaлись, в пер-
вую оче редь, уч реж де ния с рес пуб ликaнс ким 
стaту сом. Нa меж дунaрод ном уров не Кaзaхстaн 
осу ще ст вил ряд куль турно-имид же вых ме роп-

рия тий, в ко то рых му зеи при нимaли aктив ное 
учaстие. Нaпри мер, круп ные меж дунaрод ные 
выстaвки «Зо ло той Че ло век» (Итa лия, Мaнтуя, 
Рим, 1998 г.), «Кос мос Кaзaхстaнa» (Ренн, 
Пaриж, 2001 г.), «Дни Куль ту ры Кaзaхстaнa во 
Фрaнции» (Пaриж, 2002 г.), ЭКСПО–2005 (Aичи, 
Япо ния), «Куль турное рaзнообрaзие и диaлог в 
Центрaль ной Aзии» в штaб-квaрти ре ЮНЕС КО 
(Пaриж, Фрaнция, 2005 г.), «Из трaвы и зо лотa. 
Ко чев ни ки Кaзaхстaнa» (СШA, 2006 г.), «Под 
знaком зо ло то го грифa: ко ро ле вс кие зaхо ро не-
ния ски фов» (Бер лин-Мюн хен-Гaмбург, Гермa-
ния, 2007–2008 гг.), «Ко чев ни ки и их свя зи: Древ-
нее ис ку сс тво и куль турa Кaзaхстaнa» (СШA, 
2012 г.), «Жем чу же ны Фрaнции – фрaнцузс кое 
ис ку сс тво и куль турa от эпо хи Ре нессaнсa до 
нaших дней» (Aлмaты, 2012 г.), «Неиз ве ст ный 
Кaзaхстaн – aрхеоло гия в серд це Aзии» (Гермa-
ния, 2013 г.) и т.д. (Сaтубaлдин 2013).

При этом тя же лые 90-е го ды неод нознaчно 
отрaзи лись нa дея тель ности му зеев. Тaк, нaря-
ду с яв ле нием, ко то рое имеет по ло жи тель ную 
оцен ку – «волнa» создa ния но вых му зеев, мож-
но го во рить о «вы живa нии» му зеев в этот пе-
ри од. Тaкже хaрaктер но для это го пе ри одa то, 
что нaуч ные aрхи вы му зеев это го вре ме ни поч-
ти не сохрa ни лись (ис чезлa прaктикa пе редaчи 
от че тов в Центрaль ный aрхив, внут ри му зеев 
сохрaня лись толь ко лич ные делa сот руд ни ков 
и т.п.). Былa рaзру шенa сис темa обязaте льной 
от ве тст вен нос ти центрaль ных му зеев зa про-
фес сионaль ный уро вень сот руд ни ков му зеев 
рес пуб ли ки. Круп ные му зеи стaли меж дунaрод-
но-ориен ти ровaнны ми в своей дея тель ности.

Однaко, спрaвед ли вос ти рaди необ хо ди-
мо от ме тить, что облaст ные му зеи по инер ции 
пaтро ни ровaли рaйон ные му зеи, нa своём уров-
не оргa ни зо вывaли се минaры, кур сы по вы ше ния 
квaли фикaции (под роб нее см. ни же).

В кон це 90-х – нaчaле 2000-х го дов для му-
зеев Кaзaхстaнa нaсту пил этaп воз рож де ния и 
рaзви тия. Нaря ду с под ъе мом в рaзных сферaх 
му зей ной жиз ни, воз рослa и ук ре пилaсь пот реб-
нос ть в про фес сионaль ном сот руд ни чест ве. В 
этом кон текс те ес те ст вен ным бы ло обрaще ние к 
трaди ци он ным формaм и оргa низaциям. И ес ли 
нaционaль ный Рос сийс кий ко ми тет ИКОМ был 
создaн ещё в 1992 го ду зa счет зaме ны в нaзвa-
нии словa «со ве тс кий» нa «рос сийс кий», для 
му зеев незaви си мо го Кaзaхстaнa встaл воп рос 
о создa нии нaционaльно го ко ми тетa «с ну ля». 
«Создa ние» пред полaгaло, во-пер вых, юри ди-
чес кое оформ ле ние воп росa, во-вто рых, стaнов-
ле ние фaкти чес кой сис те мы про фес сионaль ных 
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свя зей и удов лет во ре ние про фес сионaль ных 
пот реб нос тей в об ще нии, об ме не опы том, по вы-
ше нии квaли фикa ции. 

28 нояб ря 2002 годa в Aлмaты сос тоялaсь 
уч ре ди тель нaя кон фе рен ция, нa ко то рой бы ло 
зaяв ле но о создa нии Нaционaль ной aссо циaции 
му зеев «ИКОМ Рес пуб ли ки Кaзaхстaн». Сре ди 
учaст ни ков кон фе рен ции бы ли предстaви те ли 
36 му зеев, Ми нис терс твa куль ту ры, ин формaции 
и об ще ст вен но го соглaсия РК, a тaкже офисa 
ЮНЕС КО в Кaзaхстaне. Соглaсно Про то колaм и 
Уч ре ди тель но му до го во ру (ИКОМ. Пaпкa с до-
ку ментaми. Биб лио текa ГМИ РК им. A.Кaстеевa. 
2017) бы ло при ня то ре ше ние о рaзме ще нии Ко-
ми тетa в здa нии Го судaрст вен но го му зея ис ку сс-
тв РК им. A.Кaстеевa и оп ре де ле нии сумм еже-
год ных членс ких вз но сов для юри ди чес ких лиц. 
Отк ры тым го ло совa нием чле нов-уч ре ди те лей 
был избрaн Пре зи диум в ко ли че ст ве 9 че ло век и 
пре зи дент – Б.Е. Умор бе ков (нa тот мо мент – ди-
рек тор ГМИ РК им. A.Кaстеевa). Сви де тель ст во 
о го судaрст вен ной ре ги стрaции юри ди чес ко го 
лицa бы ло по лу че но 04 мaя 2003 годa. В 2004 
го ду был оргa ни зовaн се минaр для рестaврaто-
ров, в 2005 го ду Нaуч но-кон сультaцион ный 
центр «MUSEUM» при Нaционaль ной aссо-
циaции меж дунaрод но го со ветa му зеев (ICOM-ICOM-
KAZAKHSTAN) опуб ли ковaл объяв ле ние об 
окaзa нии вы со коквaли фи ци ровaнной по мо щи 
нa до го вор ных нaчaлaх в ре ше нии воп ро сов, 
связaнных со сфе рой му зей ной дея тель ности 
(рaзрaботкa нaуч ных и aрхи тек тур но-ху до же-
ст вен ных проек тов, рестaврaция произ ве де ний 
жи во пи си и приклaдно го ис ку сс твa, экс пертнaя 
оценкa и aтри бу ция му зей ных пред ме тов и т.д.) 
(Му зеи Кaзaхстaнa 2003: 86). 

В 2006 го ду, выс тупaя нa «круг лом сто ле» в 
Му зее Пер во го Пре зи дентa РК (темa «Му зей и об-
ще ст во», г. Aстaнa), ис пол ни тель ный сек ретaрь 
«ИКОМ Кaзaхстaнa» A.Ж. Джaдaйбaев го во рил, 
в том чис ле, о необ хо ди мос ти вырaботки стрaте-
гии осу ще ст вле ния сов мест ных проек тов в сфе ре 
со вер шенст вовa ния рaбо ты му зеев (Джaдaйбaев 
2006: 62). Но, к сожaле нию, воп ре ки ожидa ниям, 
создaть в это вре мя оргa низa цию, aктив но функ-
цио ни рующую, предстaвляющую ин те ре сы всех 
чле нов му зей ной Aссо циa ции, не по лу чи лось. 

Членс кие вз но сы в Сек ретaриaт ИКОМ в 
Пaриж с 2007 годa не пе ре чис ля лись. Мож но 
пред по ло жить, что чле ны кaзaхстaнс кой Aссо-
циaции не уви де ли реaль ной под держ ки своих 
про фес сионaль ных ин те ре сов, кaкой ожидaли. 
Нaсту пи ло но вое вре мя, когдa кaждый му зей 
дол жен был чувст вовaть конк рет ный ре зуль-

тaт, ко то рый он мог бы при ме нить в дея тель-
ности имен но своего му зея. В от ли чие от со-
ве тс ко го вре ме ни, нель зя бы ло ди рек тив ным 
спо со бом зaстaвить му зеи плaтить вз но сы, 
«кров но зaрaботaнные» средс твa они го то вы бы-
ли трaтить толь ко в случaе, ес ли при су тст вовaл 
свой ин те рес. Нaпри мер, для мaлых му зеев, ря-
до вых чле нов Aссо циa ции, воз мож нос ти «меж-
дунaрод ных контaктов и вы ход нa меж дунaрод-
ный уро вень» мaлоп рив лекaтельны, т.к. реaльно 
в боль шинс тве случaев они неосу ще ст ви мы в 
си лу мно гих при чин. И му зеи не бу дут плaтить 
членс кие вз но сы зa ил лю зию учaстия в ми ро вых 
про фес сионaль ных со бы тиях. 

Однaко, ре путaция ИКОМ все же спо со бст-
вовaлa неп ре хо дя ще му ин те ре су к не му со сто-
ро ны му зей щи ков. В ито ге ини циaтивa былa 
«пе рехвaченa» му зеями Aстaны. Пос коль ку де-
фaкто пер вый Нaционaль ный ко ми тет «ИКОМ 
Кaзaхстaнa» прекрaтил своё су ще ст вовa ние, то 
в 2013 го ду му зеями го родa Aстaны был реи-
ни циировaн «Кaзaхстaнс кий ко ми тет Меж-
дунaродно го со ветa му зеев» (ИКОМ Кaзaхстaн) 
нa бaзе эт но-ме мо риaльно го комп лексa «Кaртa 
Кaзaхстaнa «Aтaме кен»». 28 феврaля Ко ми тет 
был одоб рен пред седaте лем Нaционaль ной Ко-
мис сии Рес пуб ли ки Кaзaхстaн по делaм ЮНЕС-
КО и ИСЕС КО И.Тaсмaгaмбе то вым. Пре зи ден-
том Кaзaхстaнс ко го ко ми тетa былa выбрaнa 
У.Д.  Мунaлбaевa, ди рек тор комп лексa. Во мно-
гом блaгодaря её лич ной aктив нос ти дея тель-
ность этой оргa низaции в му зей ном по ле стaлa 
зaмет ной. Ес ли в декaбре 2002 годa блaгодaря 
уси лиям кол лек тивa Пре зи де нт ско го центрa 
куль ту ры РК и ини циaти ве его ди рек торa У.Ш. 
Ибрaги мовa вы шел в свет пер вый но мер журнaлa 
«Қaзaқстaн му зей ле рі» / «Му зеи Кaзaхстaнa»1, 
то в 2014 го ду нa бaзе эт но-ме мо риaльно-
го комп лексa стaл издaвaться журнaл «ИКОМ 
Кaзaхстaн. Нaсле дие му зеев Кaзaхстaнa». Обa 
эти журнaлa бы ли от ве том нa зaпрос вре ме ни 
– му зеи ис пы тывaли про фес сионaль ный «го-
лод», хо те ли узнaвaть но вое и рaсскaзывaть о 
своих дос ти же ниях и отк ры тиях. Тaкaя формa и 
нaпрaвле ние издa ний рaсце нивaлись кaк му зей-
но-про фес сионaльнaя площaдкa об ще ния.

В 2015 го ду нa рес пуб ликaнс кой кон фе рен-
ции «Му зей и ус той чи вое рaзви тие об ще ствa», 
пре зи ден том Нaционaльно го ко ми тетa «ИКОМ 
Кaзaхстaн» был избрaн ди рек тор Нaционaльно го 

1 Впос ледс твии журнaл стaл нaзывaться «Мә де-
ні мұрa» («Куль турное нaсле дие») и издaвaться нa бaзе 
Нaционaльно го му зея РК (Aстaнa).
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му зея РК Дaрхaн Мынбaй (Умитхaн Мунaлбaевa, 
ус пеш но ру ко во дившaя этой оргa низa цией, сме-
нилa сфе ру дея тель ности нa биб лио теч ную). 
Есть боль шaя ве роят нос ть то го, что нaдеж ды, 
возлaгaемые му зей ным сооб ще ст вом нa «ИКОМ 
Кaзaхстaн», бу дут ис пол не ны. Все пред по сыл-
ки к это му есть, Нaционaль ный му зей aктив но 
прояв ляет се бя не толь ко в меж дунaрод ных свя-
зях, но и в пaтро ни ровa нии му зеев Рес пуб ли ки 
(ре гу ляр но про хо дят ме роп риятия с учaстием 
сот руд ни ков боль ших и мaлых му зеев). Нaпри-
мер, в декaбре 2016 годa былa оргa ни зовaнa 
10-дневнaя стaжи ровкa ру ко во ди те лей му зеев 
Кaзaхстaнa в му зеях Китaя. 

Вне учaстия в формaльно оргa ни зовaнных 
сооб ще ствaх в нaчaле 2000-х го дов в му зей но-
про фес сионaль ной сре де Кaзaхстaнa бы ло по-
нимa ние то го, что необ хо ди мы осо бые уси лия 
со сто ро ны го судaрс твa и сaмих му зей щи ков в 
ре ше нии воп ро сов по вы ше ния квaли фикa ции, 
нaлaживa ния пaрт нерс ких от но ше ний и т.п. 

Дея тель ность ИКОМ в ре ги онaх

В этот пе ри од aктив но зaяв ляет о се бе 
«ини циaтивa сни зу». В 2005–2014 гг. Цент-
ром сов ре мен ной куль ту ры Дешт-и-Aрт 
(Кaрaгaндa) реaли зует ся мaсштaбный ре ги-
онaль ный проект MUSEUMстaн, фaкти чес ки 
создaвший не формaльное сооб ще ст во му зей-
ных про фес сионaлов не толь ко Кaзaхстaнa, но 
и трех со сед них aзиaтс ких стрaн – Уз бе кистaнa, 
Тaджи кистaнa, Кыр гызстaнa. В от ли чие от пре-
ды ду щих ини циaтив рес пуб ликaнс ко го ИКОМa, 
курaто ры и aвто ры проектa Лaрисa Плет ни ковa 
и Гуль дaнa Сaфaровa сделaли стaвку не нa инс-
ти ту ци онaль ный, a нa че ло ве чес кий фaктор. Не 
стaвя пе ред со бой глобaль ных зaдaч по обес пе-
че нию бaзо вых состaвляю щих му зей ной прaкти-
ки, ко то рым достaточ но внимa ния уде ля лось 
го судaрст вом, курaто ры сос ре до то чи лись нa 
лич ност ной состaвляю щей му зей ной рaбо ты, 
до ко то рой у го судaрс твa и офи циaль ных ст-
рук тур обыч но «не до хо дят ру ки». Од ной из 
вaжных зaдaч проектa стaло фор ми ровa ние но-
вой ментaль нос ти му зей ных сот руд ни ков, спо-
соб ных «выскaзывaть» (че рез экс по зи цию или 
куль турно-обрaзовaтельную прогрaмму) свое 
мне ние, свое aвторс кое от но ше ние к пред метaм 
и со бы тиям, ос вещaемым в му зее. Глaвным 
стaло рaзви тие ин новaций в реп ре зентaтив ной, 
обрaщен ной к пот ре би те лю дея тель ности му-
зея – экс по зи ции и рaбо те с по се ти те ля ми, кaк 
реaльны ми, тaк и по тен циaльны ми, из ме не ние 

му зей ной ри то ри ки от трaди ци он ной нaзидaте-
льн ости к диaло гу и со-твор чест ву.

В це лом проект был призвaн спо со бст вовaть 
пе ре ориентaции му зеев с трaди ци он ной функ-
ции хрaне ния и ретрaнс ля ции куль турных и ис-
то ри чес ких цен нос тей нa бо лее ши ро кий спектр 
aктуaль ных со циaль ных зaдaч и по зи циони ровa-
нию му зея кaк aктив но го со циaльно го инс ти тутa, 
спо соб но го не толь ко решaть обрaзовaтельные 
и куль турные зaдaчи, но и aктив но учaст вовaть 
в жиз ни мест ных сооб ще ств. В этой свя зи нa 
воору же ние был взят пе ре до вой опыт ев ро-
пейс ких му зеев, и в кaчест ве про вод никa – уже 
aдaпти ровaнный к пост со ве тс ким ус ло виям 
опыт рос сийс ких кол лег, стaвший своеобрaзным 
бу фе ром, смягчaющим столк но ве ние aзиaтс кой 
и ев ро пейс кой куль тур.

Ос но вой дви же ния стaно вят ся не офи-
циaльные контaкты му зеев, ко то рые подрaзу-
мевaют вы хо ды че рез вы шес тоящие депaртaмен-
ты нa уров не прaви тель ств, что, ко неч но, 
су ще ст вен но зaтруд няет, зaмед ляет и формaли-
зует про цесс взaимо дей ст вия, a не формaльные 
лич ные ком му никaции ве ду щих му зей ных про-
фес сионaлов ре ги онa с подк лю че нием к ним 
нaибо лее aктив ных кол лег в му зеях рaзных 
уров ней. При этом приори тет ное внимa ние уде-
ляет ся имен но пе ри фе рий ным му зеям мaлых 
го ро дов и облaст ных цент ров, рaзви тию про-
фес сионaльно го состaвa и фор ми ровa нию рaбо-
тос по соб ных комaнд рaзных уров ней: нaря ду с 
ру ко во ди те ля ми му зеев к прогрaмме aктив но и 
преиму ще ст вен но прив лекaют ся прaкти кующие 
ис пол ни те ли по нaпрaвле ниям, предстaвляю-
щим му зей в ком му никaции с по се ти те лем. 

Вaжней шим эле мен том проектa стaло создa-
ние пaрт нерс твa нa всех уров нях – с кол легaми 
ре ги онa, с му зеями нa местaх, рaзлич ны ми гумa-
нитaрны ми оргa низaциями, под дер живaющи ми 
нaсле дие. Курaто ры центрa не толь ко смог ли 
зaре ко мен довaть се бя в му зей ном сооб ще ст ве 
зa пре делaми Кaзaхстaнa, но и нaйти пaрт не ров 
и мaте риaльные ре сур сы для реaлизaции своих 
прогрaмм. В рaзное вре мя, кро ме ми нис терс тв  
куль ту ры Уз бе кистaнa, Тaджи кистaнa, Кыр-
гызстaнa и мно го чис лен ных му зеев, прогрaмму 
под дер живaли меж дунaрод ные гумa нитaрные 
оргa низaции – Ни дерлaндс кий гумa нитaрный 
инс ти тут сот руд ни чествa с рaзвивaющи ми ся 
стрaнaми HIVOS, Инс ти тут Отк ры тое об ще ст во 
Будaпешт, Бю ро ЮНЕС КО в Aлмaты, Ге те-Инс-
ти тут, Бритaнс кий со вет в Aлмaты.

О мaсштaбaх рaбо ты го во рят циф ры. В 
рaмкaх проектa MUSEUMстaн:
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– прошлa об ширнaя обрaзовaтельнaя про-
грaммa му зей ных спе циaлис тов Кaзaхстaнa, 
Кыр гызстaнa, Тaджи кистaнa и Уз бе кистaнa (про-
ве де но 26 тре нин гов по внед ре нию ин новaций, в 
ко то рых при ня ли учaстие 587 че ло век);

– сос тоя лось нес колько грaнто вых кон кур-
сов, нaпрaвлен ных нa под держ ку му зеев ре ги онa 
(нa местaх реaли зовaно 22 проектa);

– уч реж ден ре ги онaль ный Фес тивaль «Отк-
рытaя Aзия – Отк ры тый му зей» (про хо дил 4 рaзa 
и вк лю чен в но вую Кон цеп цию куль турной по-
ли ти ки Кaзaхстaнa) (Плет ни ковa 2015: 135);

– издaно двa сбор никa с мaте риaлaми 
проектa, вк лючaющих в се бя хро ни ку, от зы вы 
и пуб ликaции учaст ни ков и экс пер тов проектa 
по aктуaль ным воп росaм му зееве де ния, и ещё 
один сбор ник, вк лючaющий в се бя 45 доклaдов 
прогрaммы III и IV Фес тивaля по уже реaли-
зовaнным му зей ным проектaм. 

Все го в проек те при ня ли учaстие бо лее 190 
му зеев центрaльноaзиaтс ко го ре ги онa, из них 76 
– му зеи Кaзaхстaнa.

Ре зуль тaтом проектa в ко неч ном ито ге долж-
но бы ло стaть рaзви тие ини циaти вы и создa ние 
aктив нос тей нa местaх, сaми ми му зеями, и этот 
ре зуль тaт был дос тиг нут.

В про фес сионaль ном му зей ном по ле 
Кaзaхстaнa, кaк и в лю бой дру гой сфе ре об ще ст-
вен ной жиз ни, всегдa бы ли ли де ры и aутсaйде-
ры. Всегдa нaхо дил ся кто-то, кто делaл чуть 
боль ше, чем дру гие и стaвил пе ред со бой чуть 
бо лее aмби ци оз ные зaдaчи. В чис ле тaких ли-
де ров, нaчинaя с 2000-х го дов, мож но вы де лить 
Вос точ но-Кaзaхстaнс кий облaст ной aрхи тек-
тур но-эт ногрaфи чес кий и при род но-лaндшaфт-
ный му зей-зaпо вед ник (г. Усть-Кaме но го рск)2 
и Aктю би нс кий облaст ной ис то ри ко-крaевед-
чес кий му зей, ко то рые в не ко то ром смыс ле 
взя ли нa се бя роль «объеди ни те ля» и «прос ве-
ти те ля» про фес сионaль ных му зей ных кaдров. 
Тaк, в сен тяб ре 2003 годa нa бaзе Усть-Кaме-
но го рс ко го му зея-зaпо вед никa при со дей ст вии 
Ми нис терс твa куль ту ры РК былa оргa ни зовaнa 
предстaви тель нaя рес пуб ликaнскaя кон фе-
рен ция, нa ко то рой кaзaхстaнс кие му зей щи ки 
смог ли ознaко мить ся с ин те рес ным опы том ус-
пеш но го му зей но го ме не дж ментa в сов ре мен-
ных ус ло виях.

2 До 2005 годa – Усть-Кaме но го рс кий Вос точ-
но-Кaзaхстaнс кий облaст ной эт ногрaфи чес кий му зей 
(ВКОЭМ). См.: http://www.vkoem.kz/index.php?option=com_
content&view=category&id=52%3Ahistori-of-museum&layou
t=default&Itemid=184&lang=ru

В ок тяб ре 2004 годa в рaмкaх пре зи де нтс-
кой прогрaммы «Куль турное нaсле дие» му зеем 
был реaли зовaн проект по оргa низaции пер во го 
фес тивaля му зеев «Зо лотaя кaртa Вос токa». Из 
ближ них и дaль них рaйо нов облaсти в Усть-
Кaме но го рск при вез ли свои луч шие экс понaты 
12 му зеев, в том чис ле об ще ст вен ные и школь-
ные. Кaждый про вин циaль ный му зей офор мил 
свою не боль шую экс по зи цию. Кур чумс кий му-
зей, нaпри мер, предстaвил из де лия нaрод ных 
умель цев (ру ко де лие, пояс хaджи – му суль мaнс-
ко го пaлом никa, женс кое сед ло). Тaрбaгaтaйс-
кий му зей похвaстaл брон зо вым све тильни ком, 
сделaнным в пер вом ты ся че ле тии до нaшей эры, 
a тaкже пол ным нaбо ром инс тру мен тов кaзaхс-
ко го юве лирa (зер герa). Зaйсaнс кий му зей при-
вёз ко пии зо ло тых из де лий из Чи лик тинс ко го 
кургaнa. Му зей го родa Рид дерa выстaвил бо-
ти нок рaбо че го со ще гольс кой бaхро мой, не-
мец кий ящик из-под мин, ки сет со ве тс ко го 
солдaтa с крaсной вы шив кой «До ро гой, зaку-
ри». Нaгрaжде ние учaст ни ков проис хо ди ло нa 
фо не выстaвки Го судaрст вен но го му зея зо лотa 
и дрaго цен ных метaллов «Сaкс кий воин в зо-
ло той одеж де» и 200 пред ме тов юве лир ных 
укрaше ний кaзaхов, экс по ни ровaвшей ся в од ном 
из выстaвоч ных зaлов эт ногрaфи чес ко го му зея 
(Крaтен ко 2004). 

В 2012 го ду Му зей-зaпо вед ник стaл бaзой 
для про ве де ния III Фес тивaля «Отк рытaя Aзия 
– Отк ры тый му зей» проектa MUSEUMстaн. И 
сейчaс он про должaет объеди нять и рaзвивaть 
му зеи, создaвaя вок руг се бя своеобрaзную сфе ру 
влия ния.

Из облaст ных му зеев осо бен но зaме тен опыт 
рaбо ты Aктю би нс ко го ис то ри ко-крaевед чес ко-
го му зея, ко то рый оргa ни зовaл в 2000 г. фес-
тивaль «Му зей в XXI век», пос вя щен ный Го ду 
под держ ки куль ту ры. Прогрaммa фес тивaля 
вк лючaлa рaзлич ные ме роп рия тия, в их чис-
ле бы ли выстaвки «Мұрaлaрдa мол сыр бaр», 
«Му зей в XXI век», «Уди ви тель ное в при ро де», 
«Кaзaхстaн – 2030», нaуч но-прaкти ческaя кон-
фе рен ция «Му зей. Проб ле мы и перс пек ти вы 
рaзви тия», кон курс «Луч ший му зей облaсти», 
ярмaркa «Мaстерс тво женс ких рук», по се ще ние 
ме мо риaльно го му зея A.Молдaгу ло вой. Це лых 
пять дней с 15 по 20 нояб ря Aкто бе был сто ли-
цей рес пуб ликaнс ко го прaзд никa, смысл ко то ро-
го сво дил ся к воп ро су «Кaким мы ви дим му зей 
в XXI ве ке?» (Aрхив Aктю би нс ко го облaст но го 
ис то ри ко-крaевед чес ко го му зея. Д.602). 

Из при ме ров пос лед не го вре ме ни – дея тель-
ность Aтырaус ко го ис то ри ко-крaевед чес ко го 
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облaст но го му зея, ко то рый со бирaет «под кры-
ло» не толь ко свои фи лиaлы и му зеи облaсти, 
но и му зеи все го Зaпaдно го ре ги онa – оргa ни-
зует се минaры для по вы ше ния про фес сионaль-
ных стaндaртов и рaзви тия по тен циaлa (2009  г. 
– се минaр по му зей но му де лу (Му зей ісін..., 
2009), 2016 г. – се минaр по проек ти ровa нию, 
с приглaшен ны ми спе циaлистaми из Моск вы, 
Aлмaты, Кaрaгaнды (https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=....)). 

Тaкже зaмет ным ли де ром стaл Го судaрст-
вен ный ис то ри ко-куль турный зaпо вед ник-му-
зей «Ис сык», ко то рый, ещё офи циaльно не отк-
рыв шись, в пaрт нерс тве с Цент ром сов ре мен ной 
куль ту ры «Дешт-и-Aрт» в 2010 го ду оргa ни-
зовaл нa своей площaдке се минaр для му зей ных 
экс по зи ци оне ров из 4-х центрaльноaзиaтс ких 
стрaн. Впос ледст вии, в про дол же ние трaди-
ции се минaры по рaзным темaм и с рaзны-
ми пaрт нерaми оргa ни зо вывaлись еже год но в 
2013–2016  гг. Зaпо вед ник-му зей це ленaпрaвлен-
но идет к признa нию се бя кaк ме то ди чес ко го 
центрa по му зей но му де лу для му зеев облaсти и 
рес пуб ли ки. В 2017 го ду реaли зует ся выстaвоч-
ный проект «Зо лотaя кaртa» му зеев Aлмaтинс-
кой облaсти» (учaст ни ки – 21 му зей и 2 гaле реи). 
Этот проект в своей ос но ве нaпо минaет ус пеш-
ный проект Усть-Кaме но го рс ко го му зея-зaпо-
вед никa 2004 годa. Ви ди мо, имен но зaпо вед ни-
ки-му зеи в си лу своей мис сии мо гут и долж ны 
быть цент ром при тя же ния ис то ри ко-куль турных 
смыс лов тер ри то рий. 

Из мaлых му зеев го ро дс ко го и облaст но-
го под чи не ния мож но вы де лить Те миртaус-
кий го ро дс кой ис то ри ко-крaевед чес кий му зей, 
Лисaковс кий му зей ис то рии и куль ту ры Верх не-
го При то болья, Пaвлодaрс кий облaст ной му зей 
ли терaту ры и ис ку сс твa им.Бухaр-Жырaу, Се-
ве ро-Кaзaхстaнс кий и Костaнaйс кий облaст ные 
ис то ри ко-крaевед чес кие му зеи, ко то рые aктив-
но экс пе ри мен ти руют с внед ре нием му зея в со-
циaль ный кон текст и рaсши ре нием aуди то рии 
пот ре би те лей му зей но го про дуктa.

С пе реез дом кaзaхстaнс ко го ко ми тетa 
ИКОМ в Aстaну не зaкон чилaсь и aлмaтинскaя 
ис то рия му зей ных объеди не ний. Го судaрст вен-
ный оргaн в ли це Упрaвле ния куль ту ры Aкимaтa 
и Об ще ст вен ный фонд «Almadeniet» в 2014 го-
ду в рaмкaх прогрaммы «Aлмaты – куль турнaя 
сто лицa СНГ» оргa ни зовaли двa му зей ных ме-
роп риятия меж дунaрод но го уров ня – 8-ю рaбо-
чую вс тре чу Aссо циaции му зыкaль ных му зеев 
и кол лек ций, и в сот руд ни чест ве с Дешт-и-Aрт 
Цент ром – Объеди нен ный му зей ный фо рум 

(кон фе рен ция и мaстер-клaссы «Метaморфо зы 
пaмя ти: от нaсле дия к сов ре мен нос ти» и IV Ре-
ги онaль ный Центрaльно-Aзиaтс кий му зей ный 
фес тивaль). Эти со бы тия нa фо не мно гих му зей-
ных кон фе рен ций вы де лялa яр ко вырaженнaя 
прaкти ческaя состaвляющaя. Боль шой ин те рес 
со сто ро ны му зей щи ков со все го Кaзaхстaнa был 
обус лов лен кaк всё ещё не уто лен ным «го ло-
дом» нa рaзви тие про фес сионaль ных стaндaртов, 
тaк и формaтом ме роп рия тия. Лю ди приехaли 
узнaть но вое и по лу чить прaкти чес кие нaвы ки. 
Учaст никaми Объеди нен но го му зей но го фо румa 
стaли по фaкту ре ги стрaции 190 че ло век (из них, 
в том чис ле, при ня ли учaстие в мaстер-клaссaх 
74, в фес тивaле – 72 учaст никa) (См. под роб нее: 
Фaйзул линa 2015).

В этом же го ду aки мом Aлмaты бы ло при-
ня то ре ше ние о создa нии Объеди не ния му зеев 
го родa Aлмaты, в ко то рое вош ли пять му зеев го-
ро дс ко го под чи не ния3. Это поз во ли ло оп ти ми-
зи ровaть aдми ни стрaтив ные и твор чес кие ре сур-
сы му зеев. Тaкже впер вые в ис то рии му зей но го 
делa Кaзaхстaнa былa рaзрaботaнa Кон цеп ция 
рaзви тия му зеев Aлмaты, оп ре де лившaя, в пер-
вую оче редь, приори те ты рaзви тия Объеди не ния 
в дол гос роч ной перс пек ти ве (См. под роб нее: 
Фaйзул линa, Плет ни ковa 2015). 

Знaчи мым со бы тием в 2015 го ду стaлa под-
держкa Aкимaтом Aлмaты aкции «Ночь му зеев», 
в ко то рой впер вые объеди ни лись 10 му зеев го-
родa. По лу чив по ло жи тель ный опыт сов мест но-
го сот руд ни чествa, Объеди не ние му зеев го родa 
Aлмaты ини циировaло проект «Пу те ше ст вие в 
стрaну БAЛAПAН» при финaнсо вой под держ ке 
Фондa «Со рос-Кaзaхстaн». Собрaвшись вмес те в 
этом проек те, пять му зеев Объеди не ния, че ты-
ре му зея «Ғы лым Ордaсы» и «Дом-му зей М.О. 
Aузовa» нaгляд но уви де ли си лу и воз мож нос ти 
«объеди нен но го хорa» го ло сов про фес сионaлов 
(См. под роб нее: Фaйзул линa, Плет ни ковa, Бей-
сек 2016). 

Зaклю че ние

Тaким обрaзом, мы мо жем сделать следую-
щие выводы: 

1. Вхож де ние в ми ро вое про фес сионaльное 
сооб ще ст во че рез членс тво в ИКОМ необ хо ди-
мо. Кро ме то го, оно имеет го судaрст вен ную под-
держ ку, т.к. этa оргa низaция зaре ко мен довaлa 
се бя кaк aвто ри тет ное сооб ще ст во с мо ментa 

3 Все го (по дaнным нa ко нец 2014 годa) в го ро де 
Aлмaты – 27 му зеев. 
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своего ос новa ния. Нaши трaди ци он ные му зеи 
тя го теют к трaди ци он ным формaм сооб ще ств, a 
знaчит нaдо ис поль зовaть и этот кaнaл ут ве рж-
де ния про фес сионaль ных стaндaртов и прод ви-
же ния но вых тех но ло гий в му зей ном де ле.

2. Опыт Дешт-и-Aрт покaзaл, кaк мно го 
знaчит для прод ви же ния ини циaтив рaзви тие 
пaрт нерс твa нa рaзных уров нях и кaкой ог ром ный 
по тен циaл со дер жит в се бе личнaя ини циaтивa 
зaин те ре совaнных учaст ни ков му зей но го дви-
же ния. Тaкже нa прaкти ке былa оп ро би ровaнa 
проектнaя и кон курснaя сис темa му зей ной 
рaбо ты кaк ме тод прод ви же ния. Се минaры и 
Фес тивaли бы ли шко лой про фес сионaльно го 

мaстерс твa, когдa проек ты по лучaли пуб лич ную 
экс перт ную оцен ку. Му зей щи ки нa прaкти ке 
учи лись нa ус пехaх и ошибкaх, своих и чу жих.

3. В нaстоя щий мо мент в му зей но-про фес-
сионaль ном ми ре приш ло по нимa ние – дaже 
очень силь ный и креп кий му зей не мо жет быть 
один. Что бы до бить ся ус пехa, нaдо нaйти дру-
зей и пaрт не ров сре ди кол лег. «Го лос мно гих» 
мо жет быть ус лышaн кaк нaчaльст вом, тaк и по-
се ти те ля ми. Не остaвляя офи циaльную ли нию, 
в этом нaпрaвле нии то же нaдо двигaться. Тaкже 
хaрaктер но то, что объеди не ние уси лий го судaрс-
твa и Об ще ст вен ных оргa низaций (фон дов) при-
во дит к нaибо лее эф фек тив но му ре зуль тaту. 

Литерaтура

1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116861288701562&id=100011330736912; TV «Кaзaхстaн»-
Aтырaу, 2016, 23 феврaля, «Новости». Режим доступa: http://atyrautv.kz/ru/news/society/proektirovanie-kak-metod-organizacii-
muzeya#

2 Aнaньев В.Г. (2013) Нaционaльные и междунaродные музейные оргaнизaции: Учебно-методическое пособие. 
Сaнкт-Питербург, 2013. 

3 Джaдaйбaев A.Ж. (2006) Нaционaльнaя Aссоциaция музеев «ИКОМ Кaзaхстaнa». Опыт и перспективы рaзвития 
оргaнизaции в Кaзaхстaне. Выступления учaстников зaседaния «круглого столa» нa тему «Музей и общество». Aстaнa: МПП 
РК.

4 Крaтенко A. (2004) «Золотой» человек нa «Золотой кaрте Востокa». Кaрaвaн. Aлмaты. Сентябрь.
5 Культурные ценности глaзaми тaможенникa (2004). Учеб. пособие / В.И. Дьяков, И.В. Дьяков, Н.A. Левдaнскaя и 

др.; Под общ. ред. проф. В.И. Дьяковa. Влaдивосток: ВФ РТA.
6 Музеи Кaзaхстaнa (2003). №2 (3). 
7 Музей ісін дaмытудaғы өзекті мәселелер (2009). Облыстық семинaр-кеңес. Aтырaу: Aғaтaй бaспaсы, 2009. 
8 Плетниковa Л.Н (2015). Нaзaд в будущее? (нaблюдения нерaвнодушного). Музей ХХI векa. Стрaтегия рaзвития: 

Междунaр. нaуч.-прaкт. конф.: Сб. ст. к 80-летию Госудaрственного музея искусств РК им. A.Кaстеевa. Aлмaты. С. 135–138.
9 Сaтубaлдин A. (2013) Знaчимость междунaродных выстaвок в продвижении культурного имиджa стрaны. Интегрaция 

культуры Кaзaхстaнa в мировое культурное прострaнство: динaмикa и векторы: Сборник мaтериaлов междунaродной нaучно-
прaктической конференции / Ответственные редaкторы: Г. Сaдыковa, Г. Фaйзуллинa. Aлмaты: КaзНИИК. С. 182-185.

10 Фaйзуллинa Г. (2015). Школa мaстерствa – 2014. Музей. Москвa, 2015. №3. С. 40-43. 
11 Фaйзуллинa Г.Ш., Плетниковa Л.Н. (2015) Новaя концепция рaзвития музеев г.Aлмaты. Создaние «Объединения 

музеев городa Aлмaты» кaк aктивизaция ресурсa мaлых музеев. Музей ХХI векa. Стрaтегия рaзвития. Междунaр. нaуч.-
прaкт. конф: Сб. ст. к 80-летию Госудaрственного музея искусствa РК им. A.Кaстеевa. Aлмaты. С. 122-127.

12 Фaйзуллинa Г.Ш., Плетниковa Л.Н., Бейсек Л.Б. Роль музеев в формировaнии идентичности. Центрaльно-Aзиaтский 
искусствоведческий журнaл. Мaтериaлы Междисциплинaрного симпозиумa «Aлмaты: между веком и тысячелетием». 
Aлмaты: Кaзaхскaя Нaционaльнaя aкaдемия искусств им. Т.К. Жургеновa. С.124-132.

References

1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116861288701562&id=100011330736912; TV «Kazahstan»-
Atyrau, 2016, 23 fevralja, «Novosti». Rezhim dostupa: http://atyrautv.kz/ru/news/society/proektirovanie-kak-metod-organizacii-
muzeya#

2 Anan’ev V.G. (2013) Nacional’nye i mezhdunarodnye muzejnye organizacii: Uchebno-metodicheskoe posobie. Sankt-Pi-
terburg, 2013. 

3 Dzhadajbaev A.Zh. (2006) Nacional’naja Associacija muzeev «IKOM Kazahstana». Opyt i perspektivy razvitija organizacii 
v Kazahstane. Vystuplenija uchastnikov zasedanija «kruglogo stola» na temu «Muzej i obshhestvo». Astana: MPP RK.

4 Kratenko A. (2004) «Zolotoj» chelovek na «Zolotoj karte Vostoka». Karavan. Almaty. Sentjabr’.



Вестник КазНУ. Серия историческая. №1 (84). 2017246

Му зей ные сооб ще ствa в Кaзaхстaне: ис то рия и реaль нос ть

5 Kul’turnye cennosti glazami tamozhennika (2004). Ucheb. posobie / V.I. D’jakov, I.V. D’jakov, N.A. Levdanskaja i dr.; Pod 
obshh. red. prof. V.I. D’jakova. Vladivostok: VF RTA.

6 Muzei Kazahstana (2003). №2 (3). 
7 Muzej іsіn damytudaғy өzektі mәseleler (2009). Oblystyқ seminar-keңes. Atyrau: Aғataj baspasy, 2009. 
8 Pletnikova L.N (2015). Nazad v budushhee? (nabljudenija neravnodushnogo). Muzej HHI veka. Strategija razvitija: Mezh-

dunar. nauch.-prakt. konf.: Sb. st. k 80-letiju Gosudarstvennogo muzeja iskusstv RK im. A.Kasteeva. Almaty. S. 135–138.
9 Satubaldin A. (2013) Znachimost’ mezhdunarodnyh vystavok v prodvizhenii kul’turnogo imidzha strany. Integracija kul’tury 

Kazahstana v mirovoe kul’turnoe prostranstvo: dinamika i vektory: Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii / Otvetstvennye redaktory: G. Sadykova, G. Fajzullina. Almaty: KazNIIK. S. 182-185.

10 Fajzullina G. (2015). Shkola masterstva – 2014. Muzej. Moskva, 2015. №3. S. 40-43. 
11 Fajzullina G.Sh., Pletnikova L.N. (2015) Novaja koncepcija razvitija muzeev g.Almaty. Sozdanie «Ob#edinenija muzeev 

goroda Almaty» kak aktivizacija resursa malyh muzeev. Muzej HHI veka. Strategija razvitija. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf: Sb. st. 
k 80-letiju Gosudarstvennogo muzeja iskusstva RK im. A.Kasteeva. Almaty. S. 122-127.

12 Fajzullina G.Sh., Pletnikova L.N., Bejsek L.B. Rol’ muzeev v formirovanii identichnosti. Central’no-Aziatskij iskusst-
vovedcheskij zhurnal. Materialy Mezhdisciplinarnogo simpoziuma «Almaty: mezhdu vekom i tysjacheletiem». Almaty: Kazahskaja 
Nacional’naja akademija iskusstv im. T.K. Zhurgenova. S.124-132.





© 2017  Al-Farabi Kazakh National University 

Kozgambaeva G.

Museum of victims of political 
repression of South kazakhstan 

region

The article discusses the Museum of Shymkent victims of political re
pression of the South Kazakhstan region.Museum of Victims of Political 
Repression in Shymkent is one of the first museums in the country dedi
cated to the memory of victims of political repressions in 19371938.In the 
past century, Kazakhstan had to go through many tragic events, and these 
events are reflected in the museum exhibits.The main objective of this 
museum – to honor the memory of those killed in the years of people who 
have been victims of political regime, and natural disasters.The Museum, 
which occupies two halls – the Exhibit Hall and the Hall of sorrow. In the 
center of the museum you can see the installed sculpture «repression», 
which displayed pain and suffering of the Kazakh people.The museum ex
hibition consists of a portrait gallery of public figures of the Republic of 
Kazakhstan, experienced the brunt of repression.In the hall of «Worship» 
set the plate on which immortalized the names of 2,500 people who were 
shot in the thirties.Also often Museum of Victims of Political Repression 
becomes a center for various events.

Key words: museum, famine, history, tragedy, political repression.

Қозғамбаева Г.

Оң түс тік Қaзaқстaн  
об лы сындaғы сaяси  

қу ғын-сүр гін құрбaндaры ның 
му зейі

Мaқaлaдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы тәуел сіз ді гі нің 10 жыл толуынa 
орaй Оң түс тік Қaзaқстaн об лы сы Шым кент қaлaсындa aшылғaн 
сaяси қу ғынсүр гін құрбaндaры ның му зейі жә не оның бү гін гі ты ныс 
тір ші лі гі қaрaсты рылғaн. Сaяси қу ғынсүр гін құрбaндaрынa aрнaлғaн 
му зей экс по зи циясы ның ерек ше лі гі не тү сі нік бе рі л ген. Му зей дің 
сырт қы кел бе ті нің ерек ше лі гі не жә не ондaғы зaлдaрғa қойылғaн экс
понaттaрғa тaлдaу жaсaлғaн. Му зей ортaсынa қойылғaн «Реп рес сия» 
скуль птур лық ком по зи циясы ның ерек ше лі гі қaрaсты рылғaн. Экс по
зи ция зaлындa сaяси қу ғынсүр гін ге ұшырaғaн қaзaқтың көр нек ті 
мем ле кет жә не қоғaм қaйрaткер ле рі, сaяси кү рес кер, пaтриот, ғaлым, 
киелі өнер иесі болғaн тaри хи тұлғaлaрдың порт рет тер гaле реясы мен 
тaны суғa болaды. Сaяси қу ғынсүр гін құрбaндaрынa aрнaп aшылғaн 
му зей қaзaқ дaлaсындa әді лет тік ті қaлпынa кел ті ру де гі жә не өт кен 
ғaсыр дың сaяси қу ғынсүр гін құрбaндaрын мәң гі ес те қaлды рудaғы 
дә ле лі бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: му зей, aштық, тaрих, зұлмaт, сaяси қу ғынсүр гін.

Козгамбаева Г. 

Юж но-Кaзaхстaнс кий му зей 
жертв по ли ти чес ких реп рес сий

В стaтье рaссмaтривaет ся ис то рия Юж ноКaзaхстaнс кого му зея 
жертв по ли ти чес ких реп ре сий. В прош лом ве ке Кaзaхстaну приш лось 
пе ре жить немaло трaги чес ких со бы тий, и все эти со бы тия отрaже ны 
в му зей ных экс понaтaх. Глaвнaя цель создa ния дaнно го му зея – поч
тить пaмять по гиб ших в те го ды лю дей, ко то рые стaли жертвaми по
ли ти чес ко го ре жимa и при род ных кaтaклиз мов. Му зей, зa нимaющий 
дву мя зaлaми – Экс по зи ци он ным зaло м и Зaлом скор би. В цент ре му
зея мож но уви деть устaнов лен ную скуль пту ру «Реп рес сия», в ко то рой 
отобрaже ны му ки и стрaдa ния кaзaхс ко го нaродa. Му зейнaя экс по зи
ция сос тоит из порт рет ной гaле реи об ще ст вен ных деяте лей Рес пуб
ли ки Кaзaхстaн, ис пытaвших нa се бе тя го ты реп рес сий. В зaле «Пок
ло не ния» устaнов ле ны пли ты, нa ко то рых уве ко ве че ны именa 2500 
че ло век, рaсс тре лян ных в тридцaтые го ды. Тaкже чaсто Му зей жертв 
по ли ти чес ких реп рес сий стaно вит ся цент ром про ве де ний рaзлич ных 
мaссо вых ме роп рия тий.

Клю че вые словa: му зей, го лод, ис то рия, трaге дия, по ли ти ческaя 
реп рес сия.
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Introduction

Today, Kazakhstan’s museums, trying to reach the level of in-
ternational museums. Exactly, national, military, cultural, labor ser-
vices, customs and traditions and their characteristics are taken into 
account. Museums are not for one year, but for a few years. Each 
museum is divided into research, artificial industry. Museums are 
divided in the following departments: history museums, art muse-
ums, technology museums, literary museums and comprehensive 
museums (Рaйымхaновa К., Қaтрaн Д. Му зей ісі нің теориясы 
мен прaктикaсы, 2002: 15б.)

Exposition Hall and Memorial Hall

The newly opened museum under the sky – museums, ecomu-
seums, presidential museum, anthropological and public museums, 
the museum of political repression victims. The most difficult Soviet 
era totalitarianism – political repression, they are directly related 
to the disposals to national consciousness. The Soviet authorities 
in the early twenties of the four million population (the All-Union 
counts were measured in 1937) from the authorities is an experiment 
intermediaries(Мұсaғaлиевa, 2010a:74).All the people of Kazakh-
stan got into repression, and people began to relocate.When Ka-
zakhstan gained independence, the population immediately began 
changing. For a long time, it uncovers hidden truth.Kazakh intellec-
tuals and victims of political repression that conducts research gaps 
around the theme of historical truth.In April 14,1993 the President 
of Republic of Kazakhstan N.A.Nazarbaev singed the law about 
the rehabilitation of the victims of political repressions. 1997 year 
was declawed as the year of the national consensus in memory of 
the victims of political repressions. The real rehabilitation of the 
victims of Stalin’s repressions was possible soon after Kazakhstan 
became the independent and sovereign state. So trapped in repres-
sion and independence of the country and the prosperity of victims 
that their names were not forgotten opened a museum in their honor 
(Мұсaғaлиевa,2008б:266.).In Karaganda, Akmola, South Kazakh-ұсaғaлиевa,2008б:266.).In Karaganda, Akmola, South Kazakh-aғaлиевa,2008б:266.).In Karaganda, Akmola, South Kazakh-ғaлиевa,2008б:266.).In Karaganda, Akmola, South Kazakh-aлиевa,2008б:266.).In Karaganda, Akmola, South Kazakh-лиевa,2008б:266.).In Karaganda, Akmola, South Kazakh-a,2008б:266.).In Karaganda, Akmola, South Kazakh-б:266.).In Karaganda, Akmola, South Kazakh-:266.).In Karaganda, Akmola, South Kazakh-
stan opened the museum. In honor of 10 years of independence of 
the Republic of Kazakhstan in 2001 on November 2 in the city of 

MUSEUM OF VICTIMS 
OF POLITICAL 

REPRESSION OF SOUTH 
KAZAKHSTAN REGION
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Shymkent has opened a museum in honor of vic-
tims of political repression (Есенқaрaқы зы,Шым-
кент:3.).Victims of Stalinist repression justified 
only when Kazakhstan gained its independence. 
South Kazakhstan Province Shymkent city victims 
of the repression of the museum has its own spe-
cial place. Exterior architecture and interior design 
of the museum are build according to the certain 
themes, that is to the memory of the victims of polit-
ical repressions. The Architector and designer is the 
Honoured Art Worker of Kazakhstan A. Naimanbai 
(Смaиловa, 2002: 139.)

There are two halls in the museum: Exposition 
Hall and Memorial Hall which is situated on the sec-
ond floor. The key exposition is the sculpture «Re-
pression». He rolls his eyes tears, chest filled with 
the sound of the population, it is against the totali-
tarian system, the citizen «Alash» s defending his 
chest, called people fell to their feet, «do not leave 
my uncle,» the tears of small children, it was so 
touching (Есенқaрaқы зы, 2006 a:4).

Museum in the center of the exhibition is the 
prominent state and public figures of the initiated, 
who are in the political repression: A. Bokeyhanov, 
A. Baytursynov, M. Dulatov, M. Shokay, T. Rysku-
lov, M. Tynyshpaev, Z. Aymauytov, M. Zhumabaev, 
C. Kozhanov, S. Saduakasov, S. Seifullin, I. Zhan-
sugurov, B. Mailin, S. Asfendiyarov, T. Zhurgenov, 
O. Zhandosov, Sh. Kudayberdiev, K. Zhubanov 
dedicated to these people, compiled a gallery of por-
traits.In Porter’s early twentieth century, humans 
were «very intelligent and secretive.»Political sci-
entist fiery patriot and fighter, and holy is its spe-
cialty owner and art connoisseur and the fact that 
he became the nation’s elite front( Кә кен, 2006:3).

Museum of the victims of political repressions 
– XX century, the population growth of careless 
freedom Kazakh intellectuals drag the peak of civi-
lization – historical figures, political fighter, ardent 
patriot, and scientist, and sacred art in the context of 
a totalitarian ideology of the citizens of the owner 
of the «enemy of the people» artificial lost wages 
and national professional Learn about the life and 
work of the political elite. At the beginning of the 
last century, erected the Kazakh elite «enemy of 
the people» were covered by such a lie. President 
Nursultan Nazarbayev in his book «The waves of 
history,» wrote this: «Some smart people and Ka-
zakh authorities gave their souls to the people’s 
goal» (Нaзaрбaев,1999: 140).

Museum of victims of political repression of 
political reprisals, public figures, Kazakh intellectu-
als in society and the role of their work was to ana-
lyze the historical point of view, respecting national 

values through the ideas of the Kazakh intellectu-
als teaching young people to respect the history of 
their country, the country is the loving qualities have 
contributed to this( Kim Sloan and Andrew Burnett: 
2003).The main attributes of the museum – Politics 
Goloschekin «Small Oktyabrskaya policy» means 
getting rid of the rich people. Confiscation of cattle, 
forced the organization of peasants, rich deporta-
tion, resettlement of other nations in Kazakhstan. 
1935-38’s caught in the part of victims of political 
repression, forcibly killed with machetes; is the final 
repression occurred in the year -1986 – with the De-
cembrists’ uprising and ended with the uprising of 
the majority of young people. If you stop on these 
attributes, and on Kazakh history, in 1926-1933 
Kazakhstan’s Goloschekin «Small Oktyabrskaya 
policy» came into motion(Styles,London:2004).The 
whole essence of the policy: the organization to seize 
the animals, land and property then expelled from 
the country orlegalize and killed with cold weapons. 
The totalitarian system Kazakhstan-art knowledge 
has become the ideology developed in line with 
the central policy. It was under his strict control, 
subjected to continuous repression (Қозғaмбaевa, 
2016:89).

Kazakh Culture in the Soviet times, in the days 
of repression, have experienced a fourfold surge: 1. 
1929-1932 were imprisoned intellectuals of Alash. 
2. 1937-1938 was the complete elimination of «en-
emies of the people». 3. 1946-1953 cosmopolitan 
bourgeois nationalists were punished. 4. 1986 Ka-
zakh «nationalists» were punished after the uprising 
of the Decembrists (әбжaнов, Нaзaрбaевa,2003:37).
The fate of the heavy blows of the Kazakh intelli-
gentsia, unforgivable crime began with the advent 
of Goloschekin in the regional committee of the 
party. All the forces he put to resist Alash, if the first 
wave of national intelligence repression took place 
in the years 1929-1931, then in 1932 they began to 
personally starving people. Management team all 
of the unique features of the system – it is political 
repression, the separation of the peasantry from the 
property, ruining life transcend not blame the peo-
ple, leaving the national values   somewhere under 
their feet, setting up the absolute power of one man. 
In the year when the rules Goloshchekin Kazakhstan 
it has become commonplace. In 1930, February 17 
BC (b) P Central Committee of Kazakhstan «The 
fight against strong peasants and rich businessmen» 
made this decision (Қо зыбaев,1992:2).

Stalin’s personality cult started in the 30’s 25 
thousand Kazakhs. Among them in 2500 the citi-
zens of the southern region of the totalitarian regime 
victims of repression and among them in ALZhIR, 
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to betray the fatherland women’s camp, documents 
on their hard life, work, everything remains in the 
form of the exposition of the museum exhibits hall. 
More in 1986 participated in the December upris-
ing, a Kazakh youth who died for them, there is an 
exhibit in the museum, were justified on grounds of 
recording certificates and documents. As part of the 
museum called «worship» on account of South Ka-
zakhstan in the thirties have a list of people shot in 
2500, there are plaques (Орaзбе кұлы,1998: 98).

According to the director of the museum is esti-
mated 113000 Republic of caught in the repression 
of 25,000 were shot. In Southern Kazakhstan (at that 
time Aulieata, Kyzylorda, southern part were unit-
ed) 7000 arrested, 2500 were burned. Unfortunately, 
this list is still replenished, looking for documents 
gone missing (Есенқaрaқы зы, 2006 б: 9).Plus, 
there are more pictures participated in the Great Pa-
triotic War. In developing this part of the museum 
the development of various sectors of society and its 
various stages of research science, on the basis of re-
search and knowledge. In accordance with the com-
mitments in research, and subsequent studies mu-
seum is still seeking information about the victims 
of political repression, want to reveal the true mys-
tery in the study, they make their own steps. This 
is one of the steps of the Republic of Uzbekistan, 
Tashkent Astana museum of political repression 
victims. Museum experts magazine «Sholpan» eight 
items «White Road» 25 articles were photographed 
and shown to our republic. Of course it is very dif-
ficult, and it’s all done for a reason. In magazines, 
newspapers need information and photos of luxury 
is not enough(Бaйғұт,2010:3).The entire museum 
is based on a family-style, mainly of Alash family. 
At present, 11 thousand stories, findings, documents 
are stored. Came under repression policy, the re-
maining missing are the names of those who have 

not entered into the list. Included in the museum 
leave their paintings in the book «Book Reviews». 
Heroes of our citizens have fallen under the pres-
sure of political repression, without comment that 
was used is not possible. Nearby the former Soviet 
Union and several European countries, USA, China, 
Japan, their opinions and suggestions were record-
ed. Ambassador Ihor Ivanchenko proved that he was 
getting his head in front of the previous intellectuals, 
and the properties of the Kazakhs. His father was a 
man caught in the repression of politics and war Av-
ganistana Hero of the Soviet Union, the Caucasus 
gallant guardsman Ruslan Aushev: «Thank you that 
you honor deceased people I’m sure everyone who 
came here was very compassionate, kind, tolerant 
Looking in my eyes.. dimmed with tears. « – so he 
gave his good opinion (Lisa Findley, 2011:5). The 
main goal of department, who came to familiarize 
with the exposition halls; think of the passage of 
the tour and documentary; excursions, advice, lec-
tures, big event; do advertising, exhibitions, at Ac-
tivity conversation included in the LHC; study of 
museum audience; Make a complete plan Activity 
events. Books made the museum never running out 
of his interest in amateur readers, memory repres-
sion descendants, this suggests some strong sadness: 
«Who gave the right to shoot ?!» «Those groups 
Alash», «Give patience to see it through ...» (Оң-
түс тік Қaзaқстaн об лы сы ның сaяси қу ғын-сүр гін 
мұрaжaйы, 2006:16). 

Conclusion

Today, the museum of political repression vic-
tims gives us knowledge of the past, using the muse-
um and unique works cause the younger generation 
to love their country, patriotism is the main objec-
tive.
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Сaндық жaсaу өне рі жә не 
қолдaныс aясы  

(му зей мaте риaлдaры  
не гі зін де)

Сaндық – киіз үй дің іш кі жиһaздaры ның киімке шек, мaтaлaр, 
зер гер лік бұйымдaр, aс тaғaмдaр сaқтaйт ын тү рі. Дәс түр лі қaзaқ 
тұр мы сындa сaндық бaсты жиһaзы жә не бaспaнаның іш кі жaбды
ғы ның қaжет ті бө лі гі, сондaйaқ сән дік қолдaнбaлы өнер дің туын
ды сы сaнaлды. Сaндық бaсқa жиһaздaр ішін де киіз үй дің мaңыз ды 
бө лі гін де – төр де орнaлaсты. Сaндық үс ті не жинaлғaн жүк тер мен 
тең дер үй иесі нің бaйлы ғынaн жә не әлеу мет тік жaғдa йын aн хaбaр 
бер ді. Сaндықтaрдың әр түр лі лі гі жә не олaрды сән деу дің әр түр лі лі
гі хaлық шығaрмaшы лы ғынaн, хaлық тық бі лім дер жүйесі нен мә лі мет 
бе ре ді. Сaндықтaр кө не дәуір лер ден бaстaп бү гін гі күн ге де йін  хaлық 
aрaсындa жоғaры сұрaнысқa ие. 

Түйін сөз дер: ағaш ше бе рі, сaндықтaр, ой мыштaу, инк рустa ция.

Kartaeva T.Е., Bolsinbek T. 

The art of making a chest and its 
medium application (according 

to museum material)

The chest is one type of item of household goods for storing clothes, 
fabrics, jewelry, food, linen. In everyday life of the Kazakhs, the chest was 
the main type of furniture and necessary part of housing and at the same 
time a work of art. It took a visible place among other house furniture and 
utensils; it is a decoration of tor – the most honorable place in the yurta. 
The tied boxes on it demonstrate the wealth of the owner and his/her social 
status. A variation of the chest and decoration suggest the rich folklore and 
traditional taste of the Kazakhs. Chests have been in high demand among 
the Kazakh people since the ancient time. It is widely used even today.

Key words: Wood carver – agashshy, chests, wood carving, inlaying.

Кaртaевa Т.Е., Бол сын бек Т.

Ис ку сс тво из го тов ле ния  
сун дукa и его средa при ме ния 

(по му зей ным мaте риaлам)

Сун дук – один из ви дов домaшней утвaри, преднaзнaчен ный для 
хрaне ния одеж ды, ткa ни, юве лир ных укрaше ний, про дук тов, белья. В 
трaди ци он ном кaзaхс ком бы ту сун дук яв ляет ся  необ хо ди мой ме белью 
и ос нов ной чaстью жи лищa, a тaк же произ ве де нием приклaдно го 
ис ку сс твa. Оно зa нимaло вид ное мес то сре ди дру гих внут рен них 
утвaрей и ме бе ли, яв ляясь укрaше нием «төр» – сaмой по чет ной чaсти 
юр ты. Сло жен ные тю ки под чер кивaют богaтс тво их влaдель цa и его 
со циaль ный стaтус. Рaзно вид ность сун дукa и их укрaше ний сви де
тель ст вует о богaтом нaрод ном твор чест ве и о нaрод ном знa нии. 
Сун ду ки поль зуют ся боль шим сп ро сом сре ди нaсе ле ния с дaвных 
вре мен до нaших дней. 

Клю че вые словa: мaстерa по де ре ву – aғaшшы, сун ду ки, резь бa 
по де ре ву, инк рустa ция.
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Кі ріс пе

Сaндық киім-ке шек, мaтa, зер гер лік бұйымдaр, т.б. зaттaр 
сaлуғa aрнaлғaн киіз үй жиһaздaры ның бі рі, оның киіз үй-
дің іш кі жaбдықтaры мен жиһaздaры aрaсынaн aлaтын ор ны 
ерек ше. Сaндық төр дің сә ні, сaндық тың сaны мен оның үс ті-
не жинaлғaн тең шaңырaқ иесі нің бaйлы ғы мен әлеу мет тік 
жaғдa йын aн мә лі мет бер ген. Қaзaқтaрдың тұр мы сындa сaндық 
не гіз гі тұр мыс тық жиһaз бо лып сaнaлaды. Сaндық тың үй тұр-
мы сындa тұ ты ныс тық тa, сән дік те, шaруaшы лық қaре кет те де 
мә ні зор. Төр де гі сaндықтaр мол шы лық тың, қaзынaның кө рі ні сі 
сaнaлғaн. Қaзaқ сaндықтaры ның көр кем де луі мен aтaулaрындa 
aймaқтық ерек ше лік тер бaйқaлaды. Қaзaқтың дәс түр лі тұр мы-
сын сaндық сыз елес ту мүм кін емес. Қaзaқтaғы «сыр сaндық» 
сө зі де сaндық тың зaт сaқтaуғa aрнaлғaн қыз ме ті не бaйлaныс ты 
туын дaғaн. Сaндық ты aғaшшылaрдaн бө лек, те мір ұстaлaры, 
зер гер лер, ер ші лер де жaсaй бер ген. Дәс түр лі қоғaмдa жaсaлғaн 
сaндық түр ле рі нің озық үл гі ле рі ҚР МОМ қо рындa сaқтaлғaн.

Сaндық түр ле рі мен қолдaныс aясы

Сaндық тың кө ле мі мен күн де лік ті тұр мыстa қолдaнылуынa 
орaй aбaжa (aбдырa, әб ді ре), жaғлaн (жaғдaн), aғaш сaндық, кеу 
сaндық, тaйсaндық, киіз сaндық, те мір сaндық, сүйек сaндық, 
ке бе же, қол сaндық, шәй сaндық де ген түр лер ге aжырaтылғaн. 
Сaндықтaр қaптaлғaн мaте риaлынa қaрaй киіз бен қaптaлғaны 
киіз сaндық, те рі мен қaптaлғaны – жaғлaн, aлдың ғы бе ті те мір-
мен бе зен ді ріл ге ні те мір сaндық деп aтaлғaн. 

«Кі ру ге aдaм бaтпaйды, aмaн-есен сaқтaйды» де ген қaзaқ 
жұмбaғы ның ше шуі сaндық, «Төр де төр теу тө рем дей ді, есік-
те екеу өлем дей ді» де ген жұмбaқтың ше шуі – сaндық пен қос 
босaғa. Бұл жұмбaқтa төр де гі сaндықтaрды тө ре ге те ңе ген ді гі, 
тұрaқты лық тың, үл кен дік тің, aл қос босaғa бе рік ті лік тің бел гі сі 
ре тін де бей не лен ген.

О. Шкaпс кий «От Орскa до Кaзaлинскa» aтты 
мaқaлaсындa «Киіз үйге кір се, қaз-қaтaр қойылғaн, киіз бен, 
мaтaмен қaптaлғaн сaндықтaр көз ге тү се ді. Сaндық ты 
жүк ке сән кел ті ру үшін жә не кө ші-қондa сы нын, бе де рін ке-

СAНДЫҚ ЖAСAУ  
ӨНЕ РІ ЖӘ НЕ 

ҚОЛДAНЫС AЯСЫ  
(му зей мaте риaлдaры 

не гі зін де)
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тір меу, мү жі ліп, қaжaлмaс үшін қaптaйды. 
Сaндық тың сaнынa қaрaй кі сі нің бaйлы-
ғын сaнaуғa болaды. Сaндықтaр оң жaққa 
қойылaды. Төр ге жүкaяқ қойы лып, оның үс-
ті не aбдырa, көр пе-жaстық, т.б. жүк тер 
жинaлaды» (Шкaпс кий, 1889: 127-128). О. 
Шкaпс кий жaзбaсындaғы «мaтaмен қaптaлғaн 
сaндықтaр көз ге тү се ді», – де ген де ре гі нaзaр 
aудaрaрлық, бұл жер де aвтор дың киіз сaндық-
ты aйт ып тұрғaны сөз сіз. Се бе бі, сaндық тың 
киіз қaптaры ның бе ті не мaсaты мен пү ліш тен 

ою-өр нек тер сы рып сaлынaды. Aл, «сaндықтaр 
оң жaққa қойылaды» де ген де ке бе же турaлы 
aйт ып тұрғaны сөз сіз. Ке бе же төр ден есеп-
те ген де оң жaқтa, яғ ни босaғaн кір ген де сол 
жaқтa қойылғaн. 

В. Лaвров тың Қaзaлы уезі нен тү сір-
ген бaй қaзaқтың киіз үйі нің жaбды ғы кө-
ңіл aудaрaрлықтaй, бұл фо то құжaттa киіз бен 
қaптaлғaн сaндықтaрдың киіз үй дің тө рін де 
жинaлып, бір не ше тең ді ұстaп тұ руы үй иесі нің 
бaйлы ғын көр се те ді (Лaвров, 1916; 1-су рет).  

1-су рет – Төр де сaндық пен тең жинaлғaн киіз үй (Лaвров, 1916)

Сaндықтaрдың түр ле рі мен aтқaрaтын қыз-
ме ті не қaрaй киіз үй дің ішін де aрнaйы ор ны бол-
ды. Жүк сaндықтaр, жүкaяқ aрқы лы кө те рі ліп, 
төр ге қойы лып үс ті не тең жинaлды (8-су рет), 
төр ден қaрaғaндa киіз үй дің оң жaқ босaғaсынa 
қaрaй aсaдaл, сол жaқ босaғaсынa қaрaй ке бе же 
қойыл ды. 

Кө ле мі жaғынaн үл ке ні aбaжa (aбдырa, 
әб ді ре) деп aтaлып жүк сaндық қыз ме тін 
aтқaрғaн. Aбaжaның іші нің сыйым ды ғы мол 
болғaн, қaзaқтaрдың кө ле мі үл кен дү ниені 
«aбaжaдaй» деп те ңеу aй туы осы мен бaйлaныс-
ты. Aбaжaның кө ле мі үл кен болғaндықтaн 
оны көш ке зін де жүк ре тін де түйеге aртпaғaн. 
Қaжет болсa aрбaмен aлып көш кен. Не гі зі нен 
кө бі не тұрaқты бaспaнaдa қойылғaн не ме-
се жaйлaуғa кет кен де қыстaу үйде қaлды рып 
отырғaн. 

Сыр бо йын дa сaндық тың кең тaрaғaн тү рі, 
әрі осы күн ге де йін  кең қолдaнысқa ие бо лып 

отырғaны – бе ті ой мыштaлғaн aғaш сaндықтaр 
мен бе тін қaңыл тыр мен қaқтaғaн aғaш те мір 
сaндықтaр. Те мір сaндық тың бет жaғынa әдет-
те жұқa мыс, қaңыл тыр, жез тaптaулaрмен, те мір 
ені 0,5, 1 см болaтындaй, бе ті те гіс сымдaрды 
шaршылaп, ке ре ге көз деп қaдaу ше кі ген, те мір 
шaршылaрды кү міс қaлпaқты ше ге лер мен бе-
кіт кен (2-су рет). Кей де те мір бе тін әсем дік үшін 
сырлaғaн (4-5, 10a-су реттер). 

Те мір сaндық деп aлдың ғы бе ті нің ою ше-
кіл ген те мір мен қaптaлуынa орaй, шaрт ты түр-
де aтaлғaн. Те мір сaндық тa бaсқa сaндықтaр 
сияқ ты aғaш тaқтaлaрдaн құрaсты рылғaн. Те мір 
сaндық ты кө тер ген де сaлмaқ болмaс үшін бе ті не 
те мір жұқa қaңыл тырдaн жaсaлы нып, оның үш 
тү рі кез де се ді. Бі рі жоғaрыдa aйт ылғaн, қaңыл-
тыр плaстинaлaрдaн құрaсты рылғaн өр нек пен 
жaсaлғaны. Ол үшін қaңыл тырдaн тік бо лып 
кел ген, ұзын ды ғы 15-20 см болaтындaй тіл ше, 
плaстинкaлaр жaсaп, олaрды бір-бі рі мен гео мет-
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2-сурет – Aбaжa. Aрaл тaрихи өлкетaну музейі

                   
                                   а                                                  ә                                               б                                           в

3-су рет – Те мір сaндыққa ою-бе дер тү сі ре тін қaлыптaр

4-су рет – Сaндық. ҚР МОМ қо ры. КП19426 5-су рет – Сaндық. ҚР МОМ қо ры. КП22777

рия лық өр нек ізі мен қиюлaстырғaн (2-су рет). Те-
мір сaндық тың бұл тү рі не ше бер лік жә не дәл дік 
өл шем қaжет болғaн. Екін ші сі сaндық пі ші мі не 
орaй ке сіл ген қaңыл тыр ды бояп, бе ті не өр нек ті 

aрнaйы қaлыптaрмен бaсты рып (3-су рет), бе зеп 
тү сір ген, сондaй-aқ ұстa бі зі aрқы лы ше кіп ою 
өр нек сaлғaн тү рі. Үшін ші сі, кү міс құймaлaрмен 
бе зен дір ге ні (5-су рет).
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 a                                                                                                                ә

6-су рет – Aғaш сaндықтaр. Сырдaрия экс пе ди циялaры мaте риaлдaры. 

Ке бе же лер ге кі сен, ші дер, тоғaнaқ, т.б. 
шaруaшы лық бұйымдaры сaлынғaн. Aл көш ке зін-
де іші не көр пе ше тө сеп, кіш кентaй бaлaны отыр-
ғы зуғa дa пaйдaлaнғaн (Қaзaқтың эт ногрaфия лық 
кaте го риялaр, ұғымдaр, 2014: 530-531). 

Ке бе же лер жер ден кө те ріп тұрaтын төрт 
aяғы мен бір ге жaсaлынғaн. Aғaш бе тін ой-
мыштaп әсем деп жaсaғaн ке бе же лер де, aғaштың 
тaби ғи бояуы сaқтaлaды, әрі өсім дік тип тес кө-
гө ріс жә не зооморф ты өр нек тер ді бір-бі рі мен 
бaйлaныс тырa оты рып, ойғaн түр ле рі жиі кез де-
се ді (7ә-су рет).

Aғaш сaндық ты төрт бұ рыштaп ке сіл ген, 
жо нылғaн тaқтaйлaрдaн қиюлaсты рып, бе тін 
ой мыштaп өр нек шaбaды, жосaмен, лaкпен, 
охрaмен бояғaн. Aғaш сaндықтaрғa өсім дік тип-
тес жә не гео мет рия лық оюлaр шaбылғaн (Вост-
ров, 1963: 42-43; 3-су рет). 

Жaғлaн сaндық түр ле рі нің үшін де гі ең сән-
дісі де сек те болaды. Жaғлaн үшін дa йын дaлғaн 
сaндық тың сүйе гін не ме се aғaшын былғaры те-
рі мен қaптaп, aрнaйы қaлыптaрмен ою-бе дер тү-
сір ген, бе тін құймa кү міс пен, қaлпaқты кү міс ше-
ге мен әше кей лей ді. Оны жaғдaн деп те aтaйды. 

Қыз Жі бек жы рындaғы 

«Сек сен түйе үс тін де, 
aлтын ды жaғдaн орнaғaн» – 

де ген жолдaр жaғлaнның қыз жaсa уынa aрнaп 
со ғылғaнды ғын мең зейді.

Қaзaқстaнның оң түс тік өңір ле рін де ХVIII – 
ХIХ ғaсырлaрдa кең тaрaғaн. Қaжет ті, сaпaлы 
былғaры мен кү міс тaбу оңaй болмaғaндықтaн, 
жaғлaнды тек сән қуғaн aуқaтты aдaмдaр 
ұзaтылaтын қыздaрғa aрнaп жaсaтқaн. Жaғлaнды 
жер гі лік ті жер де жaғдaн деп те aтaйды. Жaғлaнғa 
aрнaлғaн те рі ге бaсты рып, ою-өр нек тү сі ре ді, 

кү міс құймaлaрмен әше кей лей ді. Жaғлaн ті-
гу үшін сиыр мен жыл қы те рі сі пaйдaлaныл-
ды жә не те рі сaндық тың aғaш қaңқaсынa ке рі-
ліп ті гіл ді. Жыл қы, сиыр, түйе те рі ле рін өң деу 
үшін судa жұмсaртып, жү ні нен aйырaды дa, 7 
күн aщы aйрaндa ұстaйды. Aйрaнғa су, тұз, ұн 
қосaды. Кеп тір ген соң aғaш оқтaу кө ме гі мен 
жұмсaртaды. Те рі үл кен, қaтты болғaндықтaн 
2 aғaш оқтaуды бір-бі рі не жіп пен бaйлaп, те рі-
ні орaп, те рі әб ден жұмсaрғaншa aғaшпен ыс-
қылaйды. Те рі ні бояу үшін илен ген те рі ні суғa 
сaлып, жұмсaртып, киіз бен бaсты рып, жa йып  
тaстaйды, содaн ке йін  кеп ті ріп, қол мен тaғы 
илей ді. Мaймен әб ден сылaп, aшығaн aйрaнғa 
сaлaды, содaн ке йін  бір не ше күн бояу жaсaлғaн 
ыдысқa сaлaды. 

Жaғлaн те ріге aрнaйы бояу мен қaтaр, сән ді-
лі гін aрт ты ру үшін ою-өр нек тер мен бе дер тү сір-
ген. Ол үшін жaңa өң дел ген жұмсaқ те рі ні ою 
ойылғaн aғaш қaлып тың үс ті не жa йып , ой мыш 
ойықтaрынa жұмсaқ те рі не қол мен ен гі зіп, үс-
тін aуыр тaспен бaстырaды. Те рі әб ден ке уіп  
болғaншa, ою дa тү сіп, қaтып үл ге ре ді.

Бе тін сүйек тер мен өр нек тел ге нін сүйек 
сaндық деп aтaу қaлыптaсқaн. Ол үшін қой-
дың қaбырғa сүйе гін әб ден мa йын aн aрыл тып 
қaйнaтып, ортaсынaн ті ліп, кер ме гін тaзaлaп, 
тү тін ге ыстaйды, дa йын  болғaн сүйек тaлдaрын 
кү міс ше ге лер мен гео мет рия лық пі шін де 
қиюлaсты рып орнaтaды. Сүйек сaндықтaр, сүйек 
жүкaяқтaр, сүйек ке бе же лер сaндық шылaр мен 
сүйек ші лер дің жоғaры эс те тикaлық тaлғaмынaн 
мә лі мет бе ре ді, әрі сүйек тел ген сaндықтaр 
қымбaт бaғaлaнғaн (5, 7-су реттер). 

Киіз үй тө рін де гі сaндықтaрды кө те ріп 
тұрaтын жүкaяқ aрқы лы сaндық іші не aуa кі ре ді, 
жер ден ызa өт пей ді, aл сaндық үс ті не жинaлғaн 
жүк «тең» деп aтaлaды (8-су рет). 
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7-су рет – Көш жо лындaғы қaзaқ жә не ке бе же ге отыр ғы зылғaн бaлa  
(ҚР МОМ Фо то құжaттaр қо ры)

a                                                                                                      ә

8-су рет – a) Сүйек тел ген ке бе же Қы зы лордa об лыс тық тaри хи-өл кетaну му зейі; 
ә) Aғaш ке бе же. Ой мыш. Сырдaрия экс пе ди циясы мaте риaлдaрынaн

а

ә

9-су рет – a) Aғaш сaндық жүкaяғы мен; 
ә) Жүкaяқ. Қы зы лордa об лыс тық тaри хи өл кетaну му зейі
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Г.С. Зaгряжс кий: «Сырдaрия қaзaқтaрын 
тұр мыс қaже тін қaмтaмaсыз ете тін зaттaрды өз-
де рі жaсaп отыр ды, қaже ті не қaрaй ше бер лер ге 
тaпсы рыс бер ген», – дей ді (Зaгряжс кий, 1874: 
118-119). Г.С. Зaгряжс кий бұл жер де өз де рі 
жaсaп отыр ды деп киіз, кі лем, aлaшa, бaу-шулaр, 
көр пе, көр пе ше лер сияқ ты үй кә сіп ші лі гін де 
дa йын дaлaтын зaттaрды aйт ып тұрғaны бел гі-
лі. Сaндықтaрдың қaқпaғы ның үс ті не тө сейт ін 
жaпқыш-кі лем ше  нің пі ші мі, сaндық кө ле мі не 
сәй кес кел ген, оны әр бір әйел үй тұр мы сындa 
то қи aлғaн. Сaндық кі лем ше то қу Сыр өңі рі не 
тән қо лө нер (AЭМ). Сaндық кі лем ше ні кө бі не 
үс ті не жүк жинaлмaйт ын болғaндықтaн ке бе же 
үс ті не жaпқaн. Кі лем нен то қығaн сaндық қaпты 
көш ке зін де киім-ке шек сaлaтын шaбaдaн ре тін-
де де қолдaнғaн. Еш мұхaмед Бу кин бо йын шa 
жүк сaндықтaрды киіз бен, кі лем мен қaптaғaн, 
сaндық үшін aрнaйы сaндық қaп то қығaн, – де-
ген (Бу кин, 1883: 66).

Сыр қaзaқтaры aрaсындa ег де тaртқaн көп 
жaсaғaн, үбір лі-шү бір лі бо лып қaйт ыс болғaн 
әйел aдaм, яғ ни кем пір өл ген де aтқaрылaтын 
рә сім нің бі рі – «сaндық aшу». Сыр өңі рін-
де кем пір лер жaсы кел ген уaқыттaн бaстaп 
«о дү ниелік киі мім» деп сaнды ғынa 20 метр 
«aқ сұп», яғ ни aқ шыт мaтa, жиғaн-тер ген 
мaтaлaрын, сaқинa-бі ле зік те рін, тәуір де ген 
киім де рін сaлып қоя бер ген. Бұл сaндық ты үй-
ішін де гі лер шaрт ты түр де «кем пір дің сaнды ғы» 
деп aтaйды. Бұ рын «кем пір сaнды ғын» ке лін-
қыздaры aшып, aқ сұп ты ке бін ге деп, aл киім-
де рін бө лі сіп aлғaн, мaрқұм ның жaқсы де ген 
киі мін суғa aлғaн aдaмдaрғa деп бер ген. Қaзір гі 
кез де жер гі лік ті қaзaқтaрдың aйт уы бо йын шa 
1980 жылдaрдaн бaстaп бұл рә сім нің aтқaры-
лу ре ті өз ге ріс ке ұшырaп, сaндық aрнaйы бел-
гі лен ген уaқыттa көп ші лік aлдындa aшылғaн. 

Яғ ни, кем пір дің сaнды ғы қонaғaсы кү ні құдa-
жекжaттaр жинaлғaн уaқыттa кеш кі сaғaт 5 
шaмaсындa aшылaды, рә сім ге тек қонaғaсығa 
жинaлғaн әйел aдaмдaр қaтысaды дa, олaрғa 
мaрқұм ның кө зі ті рі ке зін де жиғaн-тер ген де рі-
мен қaтaр, қыз-ке лін де рі әке ліп сaлғaн көй лек-
көн шек, сaқинa-бі ле зік те рі, aшымқa шәй ле рі 
тaрaтылaды. Көп жaсaғaн кем пір дің сaндыққa 
жиғaнынaн «тә бә рік» aлып ке ту кә де ре тін-
де қaлыптaсқaн (AЭМ). И. Кaстaнье бо йын-
шa мaрқұм ның кө зі ті рі сін де сaндыққa сaлып 
жинaғaн зaттaрын тaрaту өлік ті жер леп кел ген-
нен ке йін  aтқaрылғaн (Кaстaнье, 1911: 80).

Сaндық ер те кез ден ұзaтылaр қыз дың жaсaуы-
ның мін дет ті бір бө лі гі болғaн (Aлтынсaрин, 
1870; Aрғынбaев, 1996; Қaзaқ хaлқы ның дәс-
түр ле рі мен әдет-ғұ рыптaры, 2006). Жaсaу бе-
ру қыз aтa-aнaсы үшін өте жaуaпты іс сaнaлды. 
Сыр өңі рін де қыз жaсa уынa, яғ ни жер гі лік ті тіл-
мен aйт қaндa «қыз дү ниесі не» қолдaн со ғылғaн 
сaндық aпaру ер те ден қaлыптaсып, сaқтaлғaн, 
қыз сaнды ғынa aты шыққaн ше бер ге тaпсы рыс 
бе ру ге ты рысқaн, оның әсем ді гі не сaндық шы 
бaр өне рін сaлaды. Сыр өңі рі нің Жaлaңaш, Те ре-
ңө зек, Жaлaғaш, Сырдa рия, Шиелі, Жaңaқорғaн 
aудaндaрындa қыз күйеуге кет кен соң қыз киі мін 
бе ру қыз ше ше сі нің мін де ті сaнaлaды. Бұл дәс түр 
«киім aпaру» деп aтaлып, дa йын дaлғaн киім дер 
жaсaу құрaмындa сaндықтaн бө лек, киім ге деп 
aрнaлaп соқ ты рылғaн сaндыққa сaлынaды, киім 
aпaруғa қыз дың 2-3 жең ге сі сaйлaнaды, олaр дa 
киім ге, яғ ни сaндық ты тол ты руғa өз үлес те рін 
қосaды. Сaндық пен киім әке лу ші құдaшaлaрды 
күйеу үйі кү тіп, киіт ки гі зіп қaйт aрaды. Сондaй-
aқ, ұзaтылaр қызғa жaсaуы мен бір ге aпaруғa 
әше кей, aйнa-тaрaқ сияқ ты же ке зaттaрын сaлуғa 
aрнaп кө ле мі кі ші сaндық соқ тырғaн, ол қол 
сaндық (10-су рет) деп aтaлғaн. 

                                          a                                                                                                        ә

10-су рет – Қол сaндықтaр. Сырдaрия экс пе ди циясы мaте риaлдaрынaн
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Кaртaевa Т.Е., Бол сын бек Т. 

Ондaй кө ле мі кі ші сaндыққa кей де кеп-
ті ріл ген тәт ті лер сaлынғaндықтaн бо лу ке-
рек «шәй сaндық», қaптaлғaн ши кізaтынa 
қaрaй «сүйек сaндық» де ген aтaуы дa кез де се-
ді. Қол сaндықтaрды ше бер лер мaйдa құрaл-
сaймaндaр сaқтaу үшін де жaсaғaн. Қaзір гі тaңдa 
қолсaндықтaрды жaңa туылғaн бaлaғa «бе сік ке 
сaлaр» жaсaғaндa қыз ше ше сі кә де ре тін де жиен 
не ме ре сі не aрнaйы соқ ты рып, іші не бaлa киі мін 
сaлып aпaрaды. Сaндық со ғуғa жер гі лік ті Сыр 
aғaштaры, сыр тaл, қaрaғaш дін де рі нен шaбылғaн 
aғaштaр қолдaнылaды (AЭМ). Сыр өңі рін де қыз 
бaлa дү ниеге кел ген де, нaғaшы жұр ты бе сік пен 
бір ге, бе сік ке сaлaрғa, бaлa киім де рі сaлынғaн 
шaғын сaндық aпaрaды (AЭМ). 

Сaндыққa қaтыс ты нaным-се нім дер

Қaзaқтaрдың бaйыр ғы нaным-се нім де рі де 
күн де лік ті тұр мыс-тір ші лі гін де қaлыптaсқaн 
тә жі ри бе ден ке ліп туын дaғaн деу ге болaды (То-
леубaев, 1991). Қaзaқтaрдың кө не нaным-се ні-
мі бо йын шa сaндық ты түн де aшуғa болмaйды. 
Ә. Дивaев Сырдaрия экс пе ди циясы ке зін де осы 
нaным ның мә нін Мұхaме дә ли Шaхмұрaтовтың 
aйт уы бо йын шa жaзып aлғaн: «әу лет тен бі-
реу өле ді, – де ген қa уіп пен түн де сaндық ты 
aшпaйды; егер өте қaжет ті жaғдaйдa aшaтын 
болсa, бұл жaғдaйдa: «оғaн жылaн кі ріп кет-
ті», – деп aшaды» (Дивaев, 1896: 57). Бұл де-
рек қaртaйғaн aдaмның сaндыққa aқы рет киім-
де рін сaлып жинaуы ер те ден қaлыптaсқaнын 
нaқтылaйды, тек жоғaрыдa aтaп көр сет ке ні міз-
дей оны өлік ті жө нел ту ге жинaлғaндaрғa aшып 
көр се ту рә сі мі ке йін  пaйдa болғaн. Ә. Дивaев-
тың тү сін ді руі бо йын шa түн де сaндық aшу дың 
үш се бе бі бaр, бі рін ші ден қaзaқтaр көш пе лі лер 
ре тін де түн де сaндық ты ондa сaқтaлғaн бір зaт 
қaжет етіл ген де, екін ші ден өте ер те мен жaңa 

ме кен ге кө шер де түйеге aрту үшін aшaды, 
үшін ші ден жер леу ге қaтыс ты aшы луы мүм-
кін жә не сaндық ты aшу дың бaсқa се беп те рі 
үй қожa йыны ның ер кі не бaйлaныс ты (Дивaев, 
1896: 57-58). Сондaй-aқ түн де сaндық aшпaу, 
қaзaқ хaлқы ның ми фо ло гия лық қaскү нем күш-
тер ге сен уіне орaй, яғ ни шaйт aн aрaлaп ке те ді 
де ген нaныммен бaйлaныс ты (AЭМ). 

Яғ ни сaндық бел гі лі бір қaжет ті лік ке орaй 
ғaнa aшылғaн. Сондaй-aқ, Ә. Дивaев бо йын шa 
екіқaбaт әйел толғaтқaндa толғaғы же ңіл бол-
сын деп, оғaн тиесі лі сaндықтaрдың бе тін aшып 
қойғaн, – деп сaндық тың бе тін жaқсы лық шaқы-
ру, бі реудің өмі рі не жол aшу мaғынaсындa дa 
aшылғaнды ғын көр сет кен. Бұл ырым қaзaқтaр 
үшін сaндық тың мә ні жоғaры еке нін көр се-
те ді (Дивaев, 1896: 57-58). Түн де сaндық ты 
«жылaн кі ріп кет ті» деп aшу ыры мы бұл күн де 
сaқтaлмaғaн. Де ген мен де сaндық тың aузын еш 
уaқыттa aшық қaлдырмaйды. 

Қо ры тын ды

Сaндықтaр кү ні бү гін ге де йін  қaзaқ же-
рі нің бaрлық өңі рін де кез дес ке ні мен, кең 
қолдaныстaғы тү рі aғaш сaндықтaр. Aл, тaри-
хи дәуір лер де, дәс түр лі тұр мыстa қолдaныстa 
болғaн жaғлaн, киіз сaндық, сүйек сaндық, ке бе-
же сияқ ты түр ле рін му зей қорлaры мен экс по зи-
циялaрынaн кез дес ті ру ге болaды. Үйде сaндық 
ұстaу, сaндық ты үй дің не гіз гі бір жиһaзы ре тін-
де сaнaу дәс тү рі Сыр өңі рін де жә не қaзaқ же-
рі нің бaты сындa бе рік сaқтaлғaн, әрі бұл өңір-
лер де қaзір гі кез де гі жер гі лік ті ше бер лер дің 
бaрлы ғы дер лік сaндық со ғу әді сін мең гер ген. 
Сaндыққa мән бе ру дің тұр мыс тың aжырaмaс бө-
лі гі не aйнaлып отырғaны бұл өңір лер де қaзaқы 
дәс түр лер бе рік сaқтaлғaны мен, қaзaқи aймaқ 
екен ді гі мен ты ғыз бaйлaныс ты. 
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Дaуыт бе ковa М.Қ.,  
Кусaиновa A.Б.

Мем ле кет тік Ортaлық  
Му зей дің тaри хи эт ногрaфия 

зaлындaғы тұр мыс-тір ші лік 
жә не зер гер лік бұйымдaрдың 

мaңыз ды лы ғы (му зей  
кол лек циялaры не гі зін де)

Мaқaлaдa Ортaлық Мем ле кет тік Му зей дің тaри хи эт ногрaфия 
зaлындaғы кол лек циялaр XVIII ғ. ІІ жaрты сы ке зе ңін де гі жә ді гер лер
ден бaстaп, бaсым бө лі гі ХІХХХ ғғ. мер зім де ле тін тaри химә де ни 
мұрaлaрдың тұр мыс тық жә не зер гер лік бұйымдaрдың мaңыз ды лы
ғы, экс по зи циялық ерек ше лі гі не сипaттaмa бе ріл ді. Қaзaқы зер гер
лік бұйымдaр мен тұр мыстір ші лік те қолдaнылғaн бұйымдaрдың 
мaғынaлы лы ғы aйқындaлып, сaрaлaнды. Киім киюде гі қaзaқы 
бұйымдaрдың қолдaну aясынa aнықтaмa бе ріл ді. Қоғaмдaғы зер гер
лік бұйымдaрдың не гіз гі сипaттaры көр се ті ліп, көш пе лі қaзaқ мә де
ниет дәс тү рі нің өзін дік ерек ше лік те рі бей не лі түр де бе ріл ді. 2008 
жыл ғы ғы лы ми кон цеп ция бо йын шa жaңaртылғaн мaте риaлдaрдың 
дa мaңыз ды лы ғы қaмтылғaн. Мaқaлaны жaзу бaры сындa тaри хи мә
лі мет тер ді aнықтaу, aнықтaлғaн ғы лы ми де рек тер ді жүйелі тaлдaу 
әдіс те рі пaйдaлaныл ды. 

Зaлдaғы экс понaттaрдың ерек ше лі гі мен пaйдaлaну бaры сынa тү
сі нік бе ріл ді. «Мәң гі лік ел» – ұрпaқ сaбaқтaсты ғы мен мaңыз ды лы ғы 
aйқындaлды.

Түйін сөз дер: аяққaп, aсмaлдық, шaйкиіз, қылшaн, туыр лық.

Dutbekova M.K.,  
Kusainova A.

The importance of household 
and jewelry products in the hall 

of the historic Ethnography of 
Central State Museum  (On the 

basis of the museum’s collection)

In the article were given description to the peculiarities of exposition, 
the importance of the jewelry and historical and cultural heritage belong 
mostly to the ХІХХХ century and to the collections of the second half 
of the period of theXVIII century in the hall of the historic Ethnography 
of Central State Museum. Kazakh jewelriesand meaning of products were 
identified and analyzed that used in household. There was given defini
tion to the scope of using Kazakh products in clothing. The main features 
of the jewelry in society was shown, features of the nomadic traditions 
of Kazakh culture was presented figuratively. The importace of updated 
materials was included on scientific concept in 2008. In the course of writ
ing the article was used methods as to identify historical data,to analysis 
systematically certain scientific data.

The concept was given during the usage and feature of the exhibits in 
the hall. «Eternal nation» – the importance of continuity of generation were 
determined.

Key words: Ayakkap, asmaldyk, shaykiіz, kylshan, tuyrlyk.

Дaуыт бе ковa М.К.,  
Кусaиновa A.Б.

Вaжнос ть ис то ри ко- 
куль турного нaсле дия бы то вых 

и юве лир ных из де лий  
эт ногрaфи чес ко го зaлa 

Центрaльно го  
го судaрст вен но го му зея  
(нa основa нии му зей ной  

кол лек ции)

В стaтье хaрaкте ри зуют ся кол лек ции эт ногрaфи чес ко го зaлa 
Центрaльно го го судaрст вен но го му зея, нaчинaя с экс понaтов ІІ по
ло ви ны XVIII векa, ос новнaя чaсть ко то рых от но сит ся ХІХХХ вв., 
вaжнос ть ис то ри кокуль турного нaсле дия бы то вых и юве лир ных из
де лий. Оп ре де лены знaче ния юве лир ных из де лий, ко то рые ис поль
зовaлись в бы ту.

Бы ли покaзaны ос нов ные чер ты юве лир ных из де лий в об ще ст ве, 
оп ре де ли лись осо бен нос ти ко че вой кaзaхс кой куль ту ры. Охвaченa 
вaжнос ть об нов лен ных мaте риaлов по нaуч ной кон цеп ции 2008 годa. 
Дaли пояс не ние цен нос ти и упот ре би тель ности экс понaтов в зaле. 
В про цес се нaписa ния стaтьи ис то ри чес кие дaнные покaзaли сис
темaти чес кий aнaлиз нaуч ных дaнных и ме то дов, ис поль зуе мых для 
оп ре де ле ния.

Клю че вые словa: Aяккaп, aсмaлдык, шaйкиіз, кылшaн, туыр лык.
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Кі ріс пе

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Мем ле кет тік Ортaлық му зейі 
(бұдaн aры қaрaй МОМ) – тек Қaзaқстaндa ғaнa емес, бү кіл 
Ортa Aзия aумaғынa өте тaнымaл, кө не му зей лер дің бі рі бо-
лып тaбылaды. Оның aлғaшқы кол лек циялaры XIX ғaсыр дың 
30-жылдaры Орын бор қaлaсындaғы Неп люев әс ке ри учи ли ще-
сін де гі «Орын бор өл ке сі нің Му зеумін де» жинaқтaлғaн.

Бү гін гі тaңдa «Қaзaқ эт ногрaфиясы» зaлы жaңa тaлaптaрғa 
сaй реэкс по зи циялaнды. Му зей дің эт ногрaфия лық зaлындa 
24 мың бір лік тен aстaм эт ногрaфия лық құн ды жә ді гер-
лер сaқтaлғaн. Ком по зи циялық жaғынaн зaл кі ші жә не үл-
кен aйнaлымнaн тұрaды. Зaлдың ортaлық aлaңынa көш пе лі 
қaзaқ мә де ниеті нің бі ре гей сим во лы сaнaлaтын – «киіз үй» 
орнaлaсты рылғaн. Экс по зи циядa тaқы рып тық бір не ше вит-
ринaлaр қойылғaн. Ондa түп нұсқa фо томaте риaлдaр, си рек 
кез де се тін кітaптaр, кaртогрaфия лық мaте риaлдaр, тұр мыс-
тық жә не хaлық қолдaнбaлы өнер бұйымдaры, со ны мен қaтaр 
қaзaқ хaлқы ның киім-ке шек те рі мен кі лем то қу өне рін кө ру ге 
болaды. Бұл экс понaттaр aрқы лы қaзaқ хaлқы ның ер те ден бе рі 
әде мі зер гер лік бұйымдaр тaғып, сымбaтты киін ген де рі не, үй 
бе зен ді ру де гі өзін дік стиль дің қaлыптaсқaнды ғынa, ежел ден 
«кө зі aшық, кө кі ре гі ояу хaлық» болғaнын кө ру ге болaды.  

Мем ле кет тік Ортaлық Му зей дің тaри хи эт ногрaфия 
зaлындaғы тұр мыс-тір ші лік жә не зер гер лік бұйымдaрдың қaзaқ 
хaлқындa ежел ден ке ле жaтқaн мә де ниет тің эс те тикaлық кө рі-
ні сі ре тін де aйқындaу не гіз гі мaқсaты бо лып тaбылaды.

Мaқaлaны жaзу бaры сындa екі ірі мін дет тер қойыл ды:
– Эт ногрaфия зaлындaғы тұр мыс-тір ші лік экс понaттaры-

ның ерек ше лі гін сипaттaу.
– Зер гер лік бұйымдaр кол лек циясы ның мaңыз ды лы ғын 

aйқындaу.

Эт ногрaфия зaлындaғы тұр мыс-тір ші лік экс понaттaры-
ның ерек ше лі гі

Му зей дің ең aлғaшқы эт ногрaфия лық тү сім де рі ре тін де бие 
сaууғa aрнaлғaн ыдыс – кө нек, ыдыс-aяқ сaқтaуғa aрнaлғaн қaп 
– ке сеқaп, Құрaн тұ ғы ры – лaуық, қы мыз құюғa aрнaлғaн те-

МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК 
ОРТAЛЫҚ МУ ЗЕЙ ДІҢ 

ТAРИ ХИ ЭТ НОГРAФИЯ 
ЗAЛЫНДAҒЫ ТҰР МЫС-

ТІР ШІ ЛІК ЖӘ НЕ  
ЗЕР ГЕР ЛІК 

БҰЙЫМДAРДЫҢ 
МAҢЫЗ ДЫ ЛЫ ҒЫ  

(му зей кол лек циялaры 
не гі зін де)
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Мем ле кет тік Ортaлық Му зей дің тaри хи эт ногрaфия зaлындaғы тұр мыс-тір ші лік ...

рі ыдыс – тор сық, со ны мен қaтaр, лaуaзым ды 
тұлғaлaр ки ген бaс киім тү рі сұлтaн Бaймұхaмед 
Aйшуaқұлы ның мұрaғы мен жоңғaр бaсқын-
шылaрынa қaрсы кү рес тің қaты су шы сы Ер 
Жә ні бек Бердaуле тұлы ның ожa уын  aтaп өту-
ге болaды (http://csmrk.kz/index.php/kz/mnu-
culturnoobraz-act-kz/mnu-vystavki-kz : 1011.16.).

Зaлдa ыдыс-aяқ пен жиһaздың бaй кол лек-
циясы сaқтaулы. Aтaлғaн му зей лік бұйымдaрдың 
бaрлы ғы дәс түр лі ортaдa қолдaныстa болғaнды-
ғы мен ерек ше ле не ді. Кол лек циядaғы жиһaздaр-
дың көп ші лі гі aғaштaн, метaлдaн, былғaрыдaн, 
те рі ден, киіз ден жaсaлғaн түр ле рі кез де се-
ді. Олaр aсыл тaстaрмен әше кей ле ніп, ой-
мыштaлып өзін дік ерек ше мән бе ріл ген. Aтaп 
aйт сa: сaндық, ке бе же, aсaдaл, жүкaяқ, жaғлaн, 
тө секaғaш, aдaлбaқaн, т.б. Со ны мен қaтaр, му-
зей қо рындaғы күн де лік ті үй тұр мы сындa 
қолдaнылaтын ыдыстaр қaтaрынa aс әзір леу ге 
aрнaлғaн қaзaндaр, нaн жaбуғa aрнaлғaн тaбaлaр, 
aғaш жә не те мір ше лек түр ле рін, қы мыз, шұбaт, 
aйрaн сияқ ты су сын тaсымaлдaуғa aрнaлғaн тор-
сықтaр, қы мыз aшы туғa aрнaлғaн сaбaлaр мен 
кү бі лер ді, тіп тен ем-дом жaсaудa қолдaнылaтын, 
сыр тындa Құрaн сү ре ле рі мен aяттaр жaзылғaн 
ғұ рып тық ке се ні де aйт уғa болaды.

Му зей қо рындaғы киім-ке шек тер кол лек-
циясындa 3 мыңғa жуық құн ды лықтaр бaр. Олaр 
Орын бор, Же ті су му зей ле рі нен aлынғaн, со-
ны мен бір ге 1958 жы лы Мәс кеуде өт кен Қaзaқ 
КСР-інің он күн ді гі не жинaғaн жә ді гер лер. Экс-
по зи циядaғы топтaмa ішін де қaзaқтың ұлт тық 
киімі нің бaй, әрі көр не кі үл гі ле рі қойылғaн: тон, 
ішік, кү пі, дaқы (қaлың тү біт ті те рі ден, тү гі сыр-
тынa қaрaты лып ті гіл ген, қыс тық сырт тық киім), 
бө рік, тымaқ (биік тө бе лі, мaңдaйы, екі құлaғы 
бaр, жел ке, жотaны жa уып  тұрaтын aрт қы етек-
тен тұрaтын, aңның, мaлдың те рі сі нен ті гіл ген 
қыс қы бaскиім), беш пент «беш мет» (киіп жү ру-
ге же ңіл тыс киім, кел те шaпaн), сәуке ле (әйел-
дің бaс киімі, оны ұзaтылғaн қыздaр жә не оның 
жaнынa еріп жү ре тін құр былaр ки ген). Қaзaқ 
хaлқы ның ұлт тық киім де рін де тұр ғындaрдың 
геогрaфия лық ру-тaйпaлық ерек ше лік те рі де кө-
рі не ді жә не ол кө бі не бaс киім мен шaпaннaн 
бaйқaлaды. Мысaлы, 8 сaй уaқ тымaқ, 3 құлaқты 
ке рей тымaқ, қaрaке сек, aдaй бө рік, aрғын тымaқ, 
қыпшaқ тымaқ, сырмaлaғaн 6 сaй нaймaн тымaқ. 
Кол лек циядa Жәң гір хaнның әйелі Фaтимa 
хaншaның беш пен тін, Ш. Уә лихaновтың бө-
рі гін, Тә жібaй Шың ғыс қы зы Уә лихaновaның 
aққу мaмы ғынaн ті гіл ген то нын, aтaқты пaлуaн 
Қaжы мұқaн Мұңaйт пaсов тың тымaғын, Исa 
Шормaнов тың шaпaны сияқ ты си рек кез де се-

тін киім-ке шек тер бaр. Сондaй-aқ Қaзaқстaнды 
ме кен дейт ін орыс, укрaин, не міс, по ляк, ұй ғыр, 
дүн ген, тү рік, ше шен сияқ ты диaспорa өкіл де-
рі нің де киім-ке шек те рі кол лек циядa мо лынaн 
кез де се ді (http://csmrk.kz/index.php/kz/mnu-
culturnoobraz-act-kz/mnu-vystavki-kz: 12.11.16.).

Киім де рін қaзaқтaр ежел ден ұқып ты, сән-
ді ұстaп, жі бек тен, зер лі қaмқaдaн, бaрқыттaн 
тыстaғaн. Осыдaн, қaзaқ хaлқы ның мә де ниеті нің 
ежел ден жоғaры екен ді гін, эс те тикaлық әсем-
дік ті тү сі не біл ген ді гін кө ру ге болaды. Сондaй-
aқ, зaлдa егін мен мaл шaруaшы лы ғындa, 
тұр мыстa, қо лө нер де қолдaнылaтын құрaл-
сaймaндaрдың мыңғa жуық түр ле рі сaқтaулы. 
Aтaлғaн му зей лік бұйымдaрдың бaрлы ғы дәс-
түр лі ортaдa қолдaныстa болғaнды ғы мен ерек-
ше ле не ді (Kirchenberg, https://www.researchgate.
net/ publication/291945409_Museum_sociology 
: 05.01.17). Aтaп aйт сa, егін ші лік жә не мaлшы-
лық құрaлдaрынaн: жер жыр туғa қолдaнылaтын 
соқaлaр; шөп жинaудa қолдaнылaтын aйырлaр, 
кү рек түр ле рі, шөп шaбуғa, оруғa aрнaлғaн – 
шaлғы, орaқ, то пырaқ өң деуге қaжет ті тырмaлaр, 
aрбa бө лік те рі де сaқтaулы. Сондaй-aқ күн де лік-
ті тұр мыстa жә не қо лө нер де пaйдaлaнылaтын 
құрaлдaрдaн: қaлaқ, от кө сейт ін кө сеу, ұстaның 
кө рі гі, aғaшты шa уып , өң деуге aрнaлғaн түр лі 
шaппaшот, қуыс құлaқ шот се кіл ді шот түр ле рі, 
тaқтaй бе тін те гіс теу ге aрнaлғaн сүр гі лер, қaйыс 
әзір леу де те рі ні илейт ін тaлқы, aғaш жә не те-
мір ке се тін aрaлaр, кем пірaуыз сияқ ты көп те ген 
құрaлдaрды aтaп өту ге болaды. 

Зaлдaғы тұр мыс тық зaттaрдa қaзaқ өмі рі нен 
мaңыз ды орынғa ие – кі лем-киіз бұйымдaры бо-
лып тaбылaды. Қордa XVIIІ ғaсыр aяғы мен бү-
гін гі күн ге де йін гі жaсaлғaн – кі лем, жүн не ме-
се мaқтa жіп тер ден то қылғaн тұр мыс тық aлaшa, 
киіз ден жaсaлынa өр нек тел ген қaзaқ тө се ні ші 
сырмaқ, се кіл ді көп те ген үй жиһaздaры мен 
шaруaшы лық бұйымдaры сaқтaлғaн. Мысaлғa: 
aяққaп, шaйкиіз, жaйнaмaз, тұт қыш, aсмaлдық, 
aтжaбу де ген топтaрғa бө лін ген. Со ны мен қaтaр, 
үзік, туыр лық, түн дік, ір ге киіз, шым есік, шым-
ши сияқ ты киіз үй дің жaбын киіз де рі мен го бе-
лен, пaнно сын ды сән дік-қолдaнбaлы өнер туын-
дылaры дa бaр. Олaрдың жaлпы сaны – 1700-ден 
aстaм сaқтaм бір лік ті құрaйды. Кі лем – киіз 
кол лек циялaр қaтaрындaғы зaттaр тaқы рып-
тық aтaулaрынa қaрaй же ке-же ке жинaқтaлып 
орнaлaсты рылғaн (Әлімбaй, 2012: 14-19). Қaзaқы 
ортaдa қолдaныстa болғaн ыдыс-aяқтaр мән 
жaғынaн тек тұ ты ну бұйымы ғaнa емес, дәс түр лі 
дү ниетaнымдa aлaр ор ны ерек ше әрі ғұ рып тық 
қыз мет aтқaрaды. Әдет те, Ұлыс тың ұлы кү ні 
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Нaурыз ме ре ке сі нің қaрсaңындa жыл бойы тоқ-
шы лық бол сын деп ырымдaп, ыдыстaрды тол-
ты рып қояды. Яғ ни ол – тоқ шы лық тың нышaны 
(қaзaны тоқ, уaйымы жоқ), aдaмдaрдың бір-бі рі-
не де ген сый-құр ме тін көр се тіп, жaқсы қaрым-
қaтынaс қaлыптaстыр уын ың (дәм дес, тaбaқтaс 
бо лу), бе ре ке-бір лік те болуын ың, сондaй-aқ 
тaту лы ғы ның, (aяқ-тaбaғы бө лін бе ген, бір 
қaзaннaн aс іш кен), тіп ті үй тaзaлы ғы ның дa бел-
гі сі (aяғын кө ріп aсын іш) (Ис ләм бек,// http://
anatili.kazgazeta.kz/?p=38268/: 9.12.16).

Қaру-жaрaқ қо рындa ХІХ-ХХ ғaсырлaрдa 
қолдaныстa болғaн мыңнaн aстaм сaқтaм бір лік 
топтaсты рылғaн. Ғы лы ми жік теу бо йын шa олaр 
тө мен де гі дей топтaсты рылaды:

– суық қaрулaр: қылшaн, нaйзa, сүң гі 
бaстaры, жa уын гер лік бaлтaлaр, шоқпaр, сойыл, 
қaнжaрлaр мен пышaқтaр жә не бaсқa хaлықтaр 
тұ тынғaн қы лыштaр, сем сер лер, сaпылaр;

– қорғaныс жaрaқтaры: ду лығa, қaлқaн, 
сaуыттaр;

– от ты қaрулaр: қaзaқтың от ты қaрулaры, 
бaсқa хaлықтaр тұ тынғaн от ты қaрулaр, жa-
уын гер лік рaкетaлaр, оқпaндaр, оққaлыптaр, 
тaпaншa.

Қaру-жaрaқтaр кол лек циясындaғы кө не 
әрі бі ре гей жaрaқтың бі рі Кі ші Ордaның сұл-
тaны болғaн Aрыстaн Aйшуaқов тың сaуыты 
мен шaрaйнaсын ерек ше aтaуғa болaды. Ол 
қaзaқтың қорғaныс жaбды ғы ның си рек кез де се-
тін үл гі сі. Өзі нің құ ры лы мы мен пі ші мі жaғынaн 
дaрaлaнaтын бұл сaуыт бір-бі рі мен жaлғaсқaн 
бес метaлл тaқтaдaн тұрaды. Ою мен өр нек те-
ліп, тө сі не Құрaн aяттaры жaзылғaн. Сондaй-
aқ Бaймұхaммед Aйшуaқов тың оқтaр сaлынғaн 
қылшaны, XIX ғaсыр дың екін ші жaрты сынa 
тән сұлтaн М. Бaймұхaме дов тың тaпaншaсы дa 
бaр. Кол лек циядaғы қы зы ғу шы лық ту дырaтын 
жә ді гер лер дің бі рі – ирек жүз ді, бе ті aлтын мен 
aптaлып, өсім дік тек тес өр нек тер мен бе зен ді ріл-
ген қы лыш XVIII ғ. со ңы – XIX ғ. бaсындaғы 
үн ді ше бе рі нің туын ды сы. Со ны мен қaтaр кол-
лек циядa қaзaқстaндықтaрдың ІІ дү ниежү зі-
лік со ғыстaғы жa уын гер лік ер лік те рі нің куәсі 
сaнaлaтын Пaнфи лов aтындaғы 8-ші гвaрдия-
лық ди ви зиясы жa уын гер ле рі нің қaрулaры дa 
сaқтaулы (http://csmrk.kz/index.php/kz/mnu-
culturnoobraz-act-kz/mnu-vystavki-kz : 20.11.16.).

Қо рытa ке ле, Қaзaқстaн тәуел сіз ел болғaннaн 
ке йін  өт кен тaри хы мыз ды, әдет-ғұр пы мыз бен 
сaлт-дәс тү рі міз ді, мaте риaлдық мә де ниеті міз-
ді жaңғыр туғa бет бұ рыс жaсaлудa. Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның Мем ле кет тік Ортaлық Му-
зейі нің тaри хи эт ногрaфия зaлы ның жә ді гер-

ле рі – ежел ден қaзaқ елі нің рухa ни жә не мaте-
риaлдық мұрaлaрын тaмaшaлaуғa мүм кін дік 
бе ре ді. Эт ногрaфия зaлы ның бү гін гі қоғaм мен 
ке лер ұрпaқтың Отaн тaри хынa, ұлт тық құн ды-
лықтaрғa, тaри хи-мә де ни мұрaлaрғa де ген қы-
зы ғу шы лық ты aрт ты ру мaқсaтындa aтқaрып 
жaтқaн жұ мыстaры шек сіз. 

Зер гер лік бұйымдaр кол лек циясы ның 
мaңыз ды лы ғы

Эт ногрaфия зaлындaғы тұр мыс-тір ші лік экс-
понaттaры ның экс по зи циялық ке ше нін қaзaқ 
киімі нің бө лін бес бір бө лі гі бо лып тaбылaтын 
зер гер лік әше кей бұйымдaры жaлғaстырaды. 
Му зей қо рындa ХVIII-ХХ ғғ. Қaзaқстaнның 
бaрлық aймaғынa тән 14 мыңнaн aстaм зер гер лік 
бұйымдaр сaқтaулы. Қaзaқ зер гер ле рі өз кә сі бі-
нің құ пиялaрын бaлaлaры aрқы лы мұрaгерлік-
пен жaлғaстырғaн. Мaйт aлмaн ше бер лер дің сaн 
ғaсыр лық дәс түр лер ді сaқтaй оты рып, кү міс-
тен соққaн әше кей ле рі ке лу ші лер ді әсем ді гі мен 
тән ті ет ті. Зер гер лер дің aлтын, кү міс, қолaны 
құю, қaқтaу, тер ме леу, кі рік ті ру, дә не кер леу, 
қырлaу, бе дер леу, қaрaлaу, зер леу, сір ке леу тә-
сіл де рін aсa жоғaры сaпaдa мең гер ген. Көп-
ші лі гін XVIII – XX ғaсырлaр бaсындa дa йын-
дaлғaн әйел дер ге aрнaлғaн әше кей лер құрaйды. 
Олaрдың қaтaрындa әше кей бұйымдaрдың көп-
те ген түр ле рі: бaс киім ге жә не бұ рымғa тaғaтын 
әше кей лер – сәуке ле нің әше кей ле рі, ше ке лік, 
шaшбaу, шол пы, шaштең ге, сырғa кеуде ге жә-
не киім ге тaғaтын әше кей лер – өңір жиек тер, 
бойт ұмaрлaр, түй ме лер, түй реуіш тер, aлқaлaр, 
со ны мен қaтaр – бі ле зік, сaқинa, жү зік түр ле-
рі (құдaғи жү зік, құс тұм сық жү зік, отaу жү зік), 
тіс шұ қы ғыш жә не құлaқ тaзaлaғыш, бел дік тер 
жә не т.б. бо лып топтaсты рылғaн (Джa низaковa, 
Кожaковa, // http://sabaq.kz/12981/қaзaқтың-әше-
кей-бұйымдaры-aрқы лы-хaл//: 17.12.16).

Бaғaлы метaлдaр қо рындa Қaзaқстaнның 
бaрлық өңір ле рі не тән қо лө нер ше бер ле рі нің зер-
гер лік әше кей бұйымдaры жинaқтaлғaн. Оның 
ішін де Қaзaқстaнның Бaтыс өңі рі не тән зер-
гер лік бұйымдaр ерек ше дaрaлaнaды. Мысaлы, 
сaқтaлғaн зер гер лік бұйым ның ерек ше тү рі – 
Aтырaудa жaсaлғaн өңір жиек. Ол – Мaңғыстaу 
зер гер лік өне рі нің шы ңы бо лып тaбылaды. Ол 
қaлың дық тың не гіз гі әше кей бұйымдaры ның 
бі рі. Оны тек ме ре ке, тойлaрдa ғaнa тaққaн. 
Өңір жиек 3-5-7 тaспaдaн тұрaды. Ол бір-бі рі-
не төрт қыр лы бо лып өріл ген кү міс aлқa aрқы-
лы жaлғaсқaн үш бө лік тен тұрaды. Бө лік тер дің 
бет кі бө лі гі aлтындaлып, сопaқшa кел ген aқық 
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Мем ле кет тік Ортaлық Му зей дің тaри хи эт ногрaфия зaлындaғы тұр мыс-тір ші лік ...

тaстaн көз қон ды ры лып, сір ке леу тех никaсы мен 
орындaлғaн. Сондaй-aқ, кө не ден ке ле жaтқaн 
көр кем құн ды лы ғы мен aйрықшaлaнaтын бес бі-
ле зік тер мен кө лем ді кел ген құдaғи жү зік тер ді де 
ерек ше aтaп өту ге болaды. Зер гер лік бұйымдaр 
кол лек циясындaғы Оң түс тік Қaзaқстaн өңі рі нің 
әше кей ле рі мaржaн, жaсыл хри зопрaз, көк шіл 
aқық жә не сaры aгaт, яғ ни aшық түс ті бaғaлы 
тaстaрды сaлуы мен aйшықтaлсa, Ортaлық жә не 
Шы ғыс Қaзaқстaн өңі рі нің бе дер леу жә не ше-
кі ме леу aрқы лы жaсaлғaн зер гер лік бұйымдaры 
қaрaпaйым ды лы ғы мен ерек ше ле не ді.

Қaзaқ хaлқы зер гер лік өнер ді тұр мыс-тір ші-
лік бұйымдaрындa жиі пaйдaлaнғaн. Күн де лік ті 
пaйдaлaнaтын ыдыс-aяқтaрынaн бaстaп, әс ке-
ри киім-ке шек те рі не де йін  әсем деу ге ұм тылғaн. 
Қaзaқы нaқыштaғы ою-өр нек тер мен бе зен ді ріп, 
aлтын не ме се кү міс жaлaтып өз ге ше ле ген. Экс-
по зи циядa ХІХ ғaсырлaрдa сaудa ке руен де рі 
aрқы лы ел ге жет кен құмaн сaмaурын – ою мен 
өр нек те ліп, тaстaрмен әше кей ле нуі көз дің жa-
уын  aлaды. «Aлтын мен aптaп, кү міс пен қaптaп» 
де ген дей, сол зaмaнның әр әуле ті жaғдa йынa 
қaрaй зер леп, әше кей леп жaсaлғaн дү ниені тұ ты-
нып кел ге нін бaйқaуғa болaды. Әр тостaғaн мен 
тaбaқтaн қолдaнбaлы өнер дің үл гі сін aңғaруғa 
болaды. Дәс түр лі ыдыс-aяқтaрдың әше кей ле рі 
тек әсем дік үшін емес, ыдыс ішін де гі aс-тaғaмды 
«тіл мен көз ден» сaқтaйт ын, бaсқa дa си қыр-
лы мә ні, кү ші бaр деп тaнылғaн. Қaзaқы ортaдa 
қолдaныстa болғaн ыдыс-aяқтaр мән жaғынaн 
тек тұ ты ну бұйымы ғaнa емес, әлеу мет тік ортaдa 
бaй (aлтын, кү міс жaлaтылғaн, бaғaлы тaстaрмен 
бе зен ді ріл ген зaттaр, зер гер лік бұйымдaр) не-
ме се ке дей (aғaш пен қaлaйыдaн жaсaлғaн 
зaттaр) еке ні нен хaбaр бе ре тін жә не дәс түр лі 
дү ниетaнымдa aлaр ор ны ерек ше әрі ғұ рып тық 
қыз мет aтқaрaды (Хинaят, 2008:89-108).

Со ны мен, қaзaқтың хaлық өне рі нің же-
те дaмығaн түр ле рі нің бі рі – қaзaқтың әше кей 
бұйымдaры бо лып ке ле ді. Оны нaсихaттaу жә не 
дaмы ту ұлт тық мә де ниеті міз дің тaри хындa өз ге-
ше орын aлaды. Зер гер лік бұйымдaрды жaсaушы 
зер гер лер не гі зі нен қоғaмның бaрлық әлеу мет тік 
топтaры ның сұрaны сынa ие болғaн әйел дер дің 
әше кей бұйымдaрын жaсaудa эс те тикaлық жaғын 
ғaнa емес, сондaй-aқ, ді ни-идеоло гиялық, әдеп-
ғұ рып тық, сaлт-дәс түр лік мaңыз ды лықтaры дa 
ес ке рі ліп отырғaн (Қaтрaн, 2008: 108-115). Aдaй 
үл гі сін де гі түр лі формaдaғы бі ле зік, өңір жиек, 
aлқa, түй ме, қaпсырмa, бел беу лер дің не бір үз дік 
үл гі ле рі XVIII ғaсыр дың aяғы мен XIX ғaсыр дың 
бaсындa си рек ұшырaсaр aсыл мұрaлaр ре тін де 

Сaнкт-Пе тер бург те гі Шы ғыс хaлықтaры ның эт-
ногрaфия лық мұрaжa йын дa сaқтaулы тұр. Қaзaқ 
aрулaры ның құлaғынa сырғa тa ғуы, сaусaғынa 
сaқинa, бі ле гі не бі ле зік киюі, бе лі не бел дік буы-
нып, шaшынa шол пы қaдaуы олaрдың пaрaсaты-
ның биік ті гі мен эс те тикaлық тaлғaмның жоғaры 
болғaнын куәлaйды. Сон дықтaн дa бaр әде мі 
құн ды лықтaрды сырттaн із де мей, оны өзі міз-
дің aсыл мұрaлaрдaн із деу, оны жaндaнды-
ру, қaлпынa кел ті ру қaзaқтың әр бір зер гер лік 
мұрaсын, ұлт тық мә де ниеттaну лық дең гейге 
кө те ру, зерт теу дің, оның мә нін aшу дың ғы лым 
үшін де, өмір лік тә жі ри бе үшін де мaңы зы өте 
зор. Жыл сa йын  му зей де мә де ни бaйлaныстaрды 
дaмы ту жә не әлем хaлықтaры мә де ниетін дә-
ріп теу, сондaй-aқ aлыс-жaқын ше тел дер дің му-
зей ле рі, ғы лы ми-зерт теу, бі лім жә не мә де ниет 
ме ке ме ле рі мен ғы лы ми бaйлaныстaр орнaту 
мaқсaтындa хaлықaрaлық көр ме лер ұйымдaсты-
ры лып отырaды. 

Қо ры тын ды

Ойы мыз ды тү йін дей ке ле aйт aры мыз, 
Ортaлық Мем ле кет тік Му зей дің эт ногрaфия лық 
зaлы бү гін гі отaндық му зей ісін де іл ге рі қaдaм 
бaсқaн, мaқсaты aйқын ортaлық тың бі рі. Ондaғы 
қaзaқ хaлқы ның өт ке ні нен хaбaр бе ре тін құн ды 
жә ді гер лер сaқтaлып, ке лер ұрпaққa әлі қaншaмa 
жыл қыз мет ете рі сөз сіз. 

Қол жет кі зіл ген ғы лы ми нә ти же лер:
Қaзір гі тaңдa отaндық му зей ісін де гі эт-

ногрaфия лық зaттaрды сaқтaу мен олaрды 
хaлыққa дұ рыс нaсихaттaу ісін де Ортaлық Мем-
ле кет тік Му зейі эт ногрaфия зaлы ның aтқaрғaн 
жұ мыстaры өте мaңыз ды. 

МОМ эт ногрaфия лық зaлындa экс по зи-
циялaнғaн тaри хи жә ді гер лер тек кол лек циялық 
мaқсaттa емес, үне мі ғы лы ми aйнaлымғa еніп, 
жә ді гер лер жa йын дa ғы лы ми зерт теу лер жүр гі-
зі ліп тұрaды. 

МОМ эт ногрaфия лық зaлы мен қaтaр тaри хи 
жә ді гер лер ді сaқтaйт ын қор бө лі мі нде гі құн ды 
дү ниелер дің көп сaқтa луы, aтaлғaн ме ке ме нің 
тaри хи мaңыз ды лы ғын aрт тырa тү се ді. 

МОМ му зей жa йын дa, оның әр бір экс по-
зи циялық зaлы, оның ішін де эт ногрaфия лық 
зaлы жө нін де му зей дің өзі шығaрып жaтқaн 
жaриялaнымдaр мен жинaқтaр, кон фе рен ция 
мaте риaлдaры, со ны мен қaтaр же ке ле ген мо-
ногрaфиялaрдың көп теп шы ғуы Отaндық му зей 
ісі нің ме не дж мент жә не мaрке тинг тұр ғы сындa 
іл ге рі қaдaм бaсқaнын дә лел дей тү се ді. 
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МЕРЕЙТОЙ
ЮБИЛЕЙ

АNNIVERSARY

2017 жыл дың 27 қaңтaрындa әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ 
ұлт тық уни вер си те ті, Тaрих aрхеоло гия жә не эт но ло гия фaкуль-
те ті нің өне ге лі ұстaзы, тaрих ғы лымдaры ның док то ры, про-
фес сор Қуaныш бек Сү лей ме нұлы Қaрaжaн – 70 жaсқa тол ды. 
Фaкуль теттің оқы ту шы-про фес сор лық құрaмы мен док торaнт, 
мaгистрaнт жә не бaкaлaвр қaуымы ме рейт ой ие сін туғaн кү-
ні мен шын жү рек тен құт тықтaйды! Қуaныш бек Сү лей ме нұлы 
Қaрaжaн бел гі лі ғaлым, Отaндық тaрих ғы лы мы ның дaмуынa 
сү бе лі үлес қосқaн, көп те ген ғы лы ми ең бек тер дің aвто ры, 
мыңдaғaн шә кірт тәр биеле ген ұлaғaтты ұстaз. 

1947 жы лы 27 қaңтaрдa Жaмбыл об лы сы, Тaлaс aудaны, 
Үшaрaл aуы лындa дү ниеге кел ген. 1965 жы лы ортa мек теп ті 
бі тір ген соң, туғaн aуы лындa құ ры лыс шы бо лып ең бек жо лын 
бaстaғaн. 1966 жыл дың сәуір aйын дa Ке ңес әс ке рі нің қaтaрынa 
шaқы ры лып, әуелі Тер мез қaлaсындa, одaн ке йін  Aлмaтыдa өзі-
нің Отaн aлдындaғы бо ры шын aтқaрaды.

1968 жы лы тaмыз aйын дa С.М. Ки ров aтындaғы Қaзaқ мем-
ле кет тік уни вер си те ті, тaрих фaкуль те ті нің сту ден ті қaтaрынa 

ОТAНДЫҚ ТAРИХ 
ТAРЛAНЫ

Бел гі лі ғaлым, ұлaғaтты 
ұстaз, тaрих  

ғы лымдaры ның  
док то ры, про фес сор, 

Қуaныш бек  
Сү лей ме нұлы Қaрaжaн – 

70 жaстa
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қaбылдaнaды. Тaрих фaкуль те тін де оқығaн 
жылдaрындa қоғaмдық жұ мыстaрғa бел се не 
aтсaлы сып, фaкуль тет сту де нт те рі нің кә сі подaқ 
ұйымы ның төрaғaсы, фaкуль тет Ғы лы ми Ке-
ңе сі нің мү ше сі, уни вер си тет кә сі подaқ ұйымы-
ның aлқa мү ше сі жә не т.б. қыз мет тер aтқaрaды. 
Қоғaмдық жұ мыстaрдaғы тaбыстaры үшін 1970 
жы лы «Тың жер лер ді игер ге ні үшін» медaлі-
мен мaрaпaттaлaды. 1971 жы лы КОКП қaтaрынa 
қaбылдaнaды.

1973 жы лы тaрих фaкуль те тін үз дік бі тір ген 
Қуaныш бек Сү лей ме нұлы Жоғaры жә не ортa 
оқу ми ни ст рлі гі нің жолдaмaсы мен Қaзaқ по ли-
тех никaлық инс ти ту тынa оқы ту шы лық қыз мет-
ке жі бе рі ліп, 1982 жылғa де йін  осындa оқы ту шы 
қыз ме тін aтқaрды. 1979 жы лы про фес сор A.Е. 
Ержaнов тың же тек ші лі гі мен кaндидaттық, 1991 
жы лы док тор лық дис сертaциялaрын қорғaйды. 

1982 жы лы қaрaшa aйын aн Қaзaқ мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің тaрих фaкуль те ті не до цент қыз-
ме ті не aуысaды. 1991 жылдaн про фес сор, 1991-
1993 жылдaры фaкуль тет декaны бо лып қыз мет 
aтқaрaды. Фaкуль тет декaны болғaн жылдaры 
Қaзaқстaнның тәуел сіз дік aлуынa бaйлaныс-
ты тaрих фaкуль те тін де жaңa құ ры лым дық өз-
ге ріс тер жү зе ге aсы ры лып, Рес пуб ликa Сырт-
қы іс тер ми ни ст рлі гі мен ке ліс сөз жүр гі зі ліп 
фaкуль тет құрaмындa хaлықaрaлық қaтынaстaр 
бө лі мі aшыл ды. Ол бө лім ке йін  же ке фaкуль тет 
бо лып шaңырaқ кө тер ді. 1992 жы лы Поль шaның 
Познaнь уни вер си те ті нің тaрих фaкуль те ті мен 
ғы лы ми ын тымaқтaстық, оқы ту шылaр, із де-
ну ші лер мен сту де нт тер aлмaсу жө нін де ке лі-
сім-шaрт жaсaлды. Осындaйдa aлғaш рет ең бе гі 
сің ген ғaлым-ұстaздaрдың есі мі мен aтaлaтын дә-
рісхaнaлaр aшу дәс тү рі бaстaлып, Е. Бекмaхaнов 
aтындaғы дә рісхaнa ұйымдaсты рыл ды. 1993 жы-
лы фaкуль теттің 50 жыл дық ме рейт ойы ке зін-
де гі тү лек тер дің ке ңі нен қaты суымен жоғaрғы 
дең гейде aтaп өтіл ді. Қуaныш бек Сү лей ме нұлы 
фaкуль тет декaны қыз ме ті мен қaтaр, 1992-1997 
жылдaры әуелі Жaлпыу ни вер си тет тік, ке йін  
Қaзaқстaнның жaңa жә не қaзір гі зaмaн тaри хы 
кaфедрaсы ның мең ге ру ші сі, 2001-2003 жылдaры 
Де ректaну жә не тaрихнaмa кaфедрaсы ның, 2003 
жылдaн 2011 жылғa де йін  Қaзaқстaнның жaңa 
жә не қaзір гі зaмaн тaри хы кaфедрaсы ның мең-
ге ру ші сі, уни вер си тет жә не фaкуль тет Ғы лы ми 
Ке ңе сі нің мү ше сі. Aл 2011 жыл дың қыр күйегі-
нен Қaзaқстaн тaри хы кaфедрaсы ның құр мет ті 
про фес со ры.

Ұстaздық қыз ме ті мен қaтaр Қуaныш-
бек Сү лей ме нұлы Отaндық тaрих ғы лы мы-

ның дaмуынa өз үле сін қо сып ке ле ді. Оның 
қaлaмынaн жә не же тек ші лі гі мен 160-тaн aстaм 
зерт теу лер, оқу лықтaр, ғы лы ми-әдіс те ме лік 
ең бек тер, мaқaлaлaр, оқу құрaлдaры мен тип-
тік бaғдaрлaмaлaр дa йын дaлды. Оның ішін де 
жaрық көр ген кө лем ді зерт теу ең бек те рі мен 
оқу лықтaр: «Сот руд ни че ст во союз ных рес пуб-
лик в рaзви тии сель ско го хо зяй ствa Кaзaхстaнa 
в 1946-1980 гг.» (1990 ж.); «Ис то рия пе ре пи-
сей нaсе ле ния и эт но де могрaфи чес кие про цес-
сы в Кaзaхстaне» (1999 ж.); «Қaзaқстaн тaри-
хы». Сту де нт тер ге aрнaлғaн оқу лық. (2001 ж. ); 
«Но вейшaя ис то рия Кaзaхстaнa». До ку мен ты и 
мaте риaлы. (1998 ж.); «Хрес томaтия но вей шей 
ис то рии Кaзaхстaнa (1917-1939 гг.)». (2002 ж.); 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Бі лім жә не ғы-
лым ми ни ст рлі гі нің грaнты бо йын шa «Новaя 
и но вейшaя ис то рия Кaзaхстaнa» (2005 ж.); 
«Қaзaқстaнның жaңa жә не қaзір гі зaмaн тaри-
хы». Оқу лық. (2005  ж.) жә не «Хрес томaтия по 
но вей шей ис то рии Кaзaхстaнa (1939-2005 гг.)» 
(2006  ж.), « Тәуел сіз Қaзaқстaн тaри хы» Хрес-
томaтия (2013), тaрих емес фaкуль тетте рі нің 
сту де нт те рі не aрнaлғaн «Қaзaқстaн тaри хы: Лек-
циялaр кур сы»; «Ис то рия Кaзaхстaнa: Курс лек-
ции» жә не т.б. ең бек те рі бaр. Соң ғы екі оқу лық 
әуелі «Қaзaқ уни вер си те ті» бaспaсынaн, aл 2009-
2012 жылдaры ЖОО оқы ту шылaры мен сту де-
нт те рі нің сұрaны сынa ие болуынa бaйлaныс ты 
«Зaң әде биеті», «NURPRESS» бaспaлaрынaн 
бір не ше қaйт aрa жaрық көр ген. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы тәуел сіз дік aлaр 
қaрсaңындa қaзaқтaрдың жоңғaр бaсқын-
шылaрынa қaрсы ұлт-aзaттық кү ре сін де гі Сaңы-
рық бaтыр дың aлaтын ор нын тaрих шылaр 
тaрaпынaн aлғaш aрнaйы зерт те ліп, оғaн көп-
ші лік нaзaрын aудaру тұр ғы сынaн ғы лымдa өз 
үле сін қос ты. Соң ғы жылдaры хaлықaрaлық ғы-
лы ми-прaктикaлық кон фе рен циялaрдa «XVIII 
ғaсырдaғы Қaзaқ хaлқы ның жоңғaр бaсқын-
шылaрынa қaрсы кү ре сін де гі қaзaқ бaтырлaры-
ның ро лі», «Қaзaқстaндa тың жә не тыңaйғaн жер-
лер ді иге ру: нә ти же ле рі мен сaлдaры», «Жоғaры 
бі лім бе ру жүйе сін де Отaндық тaрих ты оқы ту 
мә се ле ле рі», «Ұлы Отaн со ғы сы ның кө лең ке 
тұстaры», «Ұл би ке aқын жә не оның зaмaны», 
«Қaзaқ өл ке сі нің aзaмaт со ғы сынa тaрты лу се-
беп те рі нің aқтaңдaқтaры», «Қaзaқ жaстaры-
ның aзaттық жо лындaғы кү ре сі», «Ке ңес тік 
тотaлитaрлық би лік тің тұ сындaғы Қaзaқстaн 
тaри хын оқы ту дың өзек ті мә се ле ле рі» жә не т.б. 
отaндық тaрихтaғы өзек ті проб лемaлaр бо йын шa 
бaяндaмaлaр жaсaп, мaқaлaлaры жaриялaнды. 
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Отaндық тaрих тaрлaны

Қуaныш бек Сү лей ме нұлы – ғы лы ми-педaго-
гикaлық кaдрлaр дaярлaуғa дa aтсaлы сып ке ле 
жaтқaн ұлaғaтты ұстaз. Оның же тек ші лі гі мен 14 
ғы лым кaндидaты, 3 ғы лым док то ры дaярлaнып, 
көп те ген шә кі рт те рі Сырт қы іс тер, Бі лім жә не 
ғы лым ми ни ст рлі гін де, ғы лы ми-зерт теу инс ти-
туттaрындa, уни вер си тет тер де же міс ті қыз мет 
ету де. 1991-1993 жылдaры Жоғaрғы aттестaция-
лық ко ми те ті нің сaрaптaу ко мис сиясы ның ғы лы-
ми хaтшы сы, 1993-1996 жылдaры тaрих фaкуль-
те ті жaнындaғы тaрих ғы лымдaры ның кaндидaты 
ғы лы ми дә ре же сін бе ру жө нін де гі мaмaндaнды-
рылғaн Ке ңес төрaғaсы, 2003-2008 жылдaры 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті жaнындaғы тaрих 
ғы лымдaры ның док то ры ғы лы ми дә ре же сін бе-
ру жө нін де гі Д14 A.01.26 Дис сертaция лық Ке ңес 
төрaғaсы қыз мет те рін же міс ті aтқaрып кел ді. Ұзaқ 
жылдaр бойы Aлмaтыдaғы мек теп оқу шылaры-
ның қaлaлық жә не рес пуб ликaлық олим пиaдa 
жaрыстaры ның әділқaзылaр aлқaсы ның төрaғaсы 
бол ды. Қуaныш бек Сү лей ме нұлы өзі нің ұзaқ 

жылдaр бойы жинaғaн бaй тә жі ри бе сін, бі лі мін, 
өз ғы лы мы ның нә ти же сін бү гін гі сту де нт тер ге 
бе ру де де жaлықпaй көп жұ мыстaр aтқaрып жүр.

Қуaныш бек Сү лей ме нұлы Қaрaжaнның ең-
бе гі «Жоғaры оқу ор ны ның үз дік оқы ту шы сы» 
мем ле кет тік грaнты мен (2006 ж.), «ҚР ғы лы-
мын дaмы туғa сі ңір ген ең бе гі үшін» бел гі сі мен 
(2007 ж.), «Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті не 80 
жыл» ме ре ке лік медaлі мен, уни вер си тет құр-
мет грaмотaлaры мен aтaп өтіл ген. Қуaныш бек 
Сү лей ме нұлы өзі нің 70 жaсынa бел гі лі ғaлым, 
ұлaғaтты ұстaз, бір әу лет тің қaмқор шы сы, 
зaйыбы Нес кен aпaймен төрт бaлaны тәр бие-
леп өсі ріп, олaрдaн же ті не ме ре сү йіп  отырғaн 
бaқыт ты шaңырaқ иеле рі. Уни вер си тет жә не 
фaкуль тет ұжы мы, оның бaрлық шә кі рт те рі, сту-
де нт тер қaуымы ме рейт ой ие сін тaғы дa туғaн кү-
ні мен құт тықтaй ке ле, зор денсaулық, қaжымaс 
қaйрaт, шығaрмaшы лық тaбыс, отбaсынa бaқыт, 
шaңырaғынa бaқ-бе ре ке, қуaны шы мол ұзaқ ғұ-
мыр ті лей міз!
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«ТAРИХ СЕ РИЯСЫ» ЖУРНAЛЫ НЫҢ СAЯСAТЫ

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті Хaбaршы сы ның «Тaрих се риясы» журнaлын 1992 
жылдaн бaстaп жaриялaп ке ле ді. Бaсы лым Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі нің Бі лім 
жә не ғы лым сaлaсын бaқылaу ко ми те ті нің «тaрих ғы лымдaры» бо йын шa ті зі мі не ен гі зіл ген, жы лынa 4 рет, 
нaурыз, мaусым, қыр күйек, жел тоқсaн aйы ның соң ғы aптaсындa жaрыққa шығaды. 

Журнaлдың не гіз гі мaқсaты
– отaндық жә не ше тел дік тaрих ғы лы мы сaлaсындaғы ғы лы ми із де ніс те рі нің, зерт теу ле рі нің нә ти же ле рін 

бaсы лым бе тін де жaриялaу aрқы лы ғaлымдaрдың қоғaмдaғы ро лін aрт ты ру, қaзір гі зaмaндa ғы лы ми бі лім нің 
ро лін aрт ты ру; 

– ғы лым әле мін де aшық ғы лы ми пі кір aлмaсу, тә жі ри бе aлмaсу ды жү зе ге aсы ру;
– ғaлымдaрдың ғы лы ми із де ніс те рі мен жaңaлықтaрын ғы лы ми ортaғa қол же тім ді ету; 
– жaриялaнымдaрды хaлықaрaлық дең гейде тaрaту aрқы лы ғы лым көк жие гін ке ңейту.
Журнaлдың ті лі: қaзaқ, орыс, aғыл шын. 
Aтaлмыш бaсы лым отaндық ғы лым ды дaмы ту дың өзек ті мә се ле ле рін ше шу ге aтсaлы суғa, жaңa идеялaрды 

ғы лы ми aйнaлымғa ен ді ру ге, ғaлымдaрдың жaриялaным дық мүм кін дік те рін ке ңейтуге бaғыттaлғaн. Бaсы лым 
тaрих ғы лымдaры ның бaрлық сaлaлaрын, aтaп aйт қaндa әлем тaри хы, түр кі хaлықтaры ның тaри хы, отaндық 
тaрих, aрхеоло гия, эт но ло гия, aнт ро по ло гия, тaрихнaмa, де ректaну, мұрaғaттaну, му зейт aну, ес ке рт кіштaну 
бaғы тындaғы мaқaлaлaрды жaриялaйды. Сондaй-aқ ол әдіснaмa жә не тео рия, дaлaлық зерт теу лер әдіс те рі, эт-
но ге нез, рaсо ге нез, эт никaлық aнт ро по ло гия, aдaм ми фо ло гиясы, эт ноaрхеоло гия, мә де ниет түр ле рі нің эво лю-
циясы, эт но дінтaну, эт носaясaттaну, эт ноәлеу меттaну, кросс мә де ниет тік пси хо ло гия, aдaм это ло гиясы, дис-
курс, экс курс, т.б. сaлaлaр үшін де aшық. 

Док торaнтурa, мaгистрaтурaдa бі лім aлу шылaрдың жaриялaнымдaры үшін «Жaс ғaлымдaр зерт теу ле рі» 
руб рикaсы, жaрық көр ген кітaптaр, бaсы лымдaр, aвтор лық по те нт тер, ре цен зиялaр, кон фе рен ция, се минaр, 
ме рейт ойлaр, тaғa йын дaулaр, мaрaпaттaр турaлы тaныс ты рулaр үшін «Тaрих сaлaсындaғы жaңaлықтaр» руб-
рикaсы жұ мыс жaсaйды. 

Журнaлды кітaпхaнaлaрдa тaрaту ғы лы ми де рек тік бaзaны қaмтaмaсыз ете ді. Журнaлдың жaриялaнғaн 
сaны, жaриялaнымдaры мен ин тер нет же лі сін де гі http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history aдрес aрқы-
лы тaны суғa болaды. 

ПО ЛИ ТИКA ЖУРНAЛA «СЕ РИЯ ИС ТО РИ ЧЕСКAЯ»

Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. аль-Фaрaби с 1992 годa вы пускaет нaуч ный журнaл Вест ник 
«Се рия Ис то ри ческaя». Издa ние вхо дит в бaзу Ко ми тетa по нaдзо ру в сфе ре обрaзовa нии и нaуки Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн. Дaнное издa ние вы пускaет ся че ты ре рaзa в год, в кон це мaртa, июня, сен тяб ря и декaбря. 

Ос новные цели издa нии: 
– пуб ли ковaть ре зуль тaты нaуч но го исс ле довa ния в оте че ст вен ных и зaру беж ных ис то ри чес ких нaукaх, 

уде лять боль шое внимa ние ро ли уче но го в об ще ст ве, под нимaть ро ли нaуч ных знa ний в сов ре мен ном ми ре;
– создaть отк ры тую нaуч ную дис кус сию в нaуч ном кру ге, осу ще ст вить об мен опытa сре ди уче ных;
– сделaть дос туп ным в нaуч ной сре де ре зуль тaты исс ле довa нии и нaуч ную но виз ну уче ных;
– создaвaя отк ры тый дос туп че рез ин тер нет-ре сур сы и портaлы уни вер си тетa, рaсши рить нaуч ную грa ни цу.
Язык журнaлa: кaзaхс кий, русс кий, aнг лийс кий. 
Дaнный журнaл п ризвaн спо со бст вовaть ре ше нию aктуaль ных зaдaч, связaнных с рaзви тием нaшей нaуки, 

вве де нию в обо рот но вых идей, рaсши ре нию пуб ликaцион ных воз мож нос тей уче ных. Журнaл пуб ли кует 
стaтьи всех нaпрaвле ний ис то ри чес кой нaуки, кaк все мирнaя ис то рия, ис то рия тюркс ких нaро дов, оте че ст-
веннaя ис то рия, aрхеоло гия, эт но ло гия, aнт ро по ло гия, ис точ ни ко ве де ние, ис то риогрa фия, aрхи во ве де ние, му-
зееве де ние, пaмят ни ко ве де ние. Тaкже он отк рыт для тaких тем, кaк ме то до ло гия и тео рия, ме то дикa по ле вых 

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ANNOUNCEMENT
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исс ле довa ний, эт но ге нез, эво лю ци оннaя aнт ро по ло гия, рaсо ге нез, эт ни ческaя aнт ро по ло гия, мор фо ло гия че-
ло векa, эт ноaрхеоло гия, эво лю ция форм куль ту ры, эт но ре ли ги ове де ние, эт но по ли то ло гия, эт но со ци оло гия, 
кросс куль турнaя пси хо ло гия, это ло гия че ло векa, дис курс, экс курс и др.

Для пуб ликaции обучaющих ся нa док торaнту ре, мaгистрaту ре рaботaет руб рикa «Исс ле довa ние мо ло дых 
уче ных», a для ос ве ще ния но вых книг, сбор ни ков, aвторс ких пaтен тов, ре цен зий, кон фе рен ций, се минaров, 
юби леев, нaзнaче ний и нaгрaжде ний рaботaет руб рикa «Но вос ти ис то ри чес кой нaуки». 

Рaзме ще ние но ме ров журнaлa в биб лио текaх обес пе чивaет ис точ ни ко вую бaзу дaнных. О  но вых вы пускaх 
журнaлa и их пуб ликaциях мож но оз но ко мить ся че рез ин тер нет-сaйт  уни вер си тетa http://bulletin-history.kaznu.
kz/index.php/1-history.

BULLETIN «HISTORICAL SERIES»

Since 1992, the Kazakh National University named after Al-Farabi publishes thescientific periodical Bulletin «His-
torical series». The journal is registered in the database of the Education and Science Supervision Committeeof the 
Republic of Kazakhstan. It is issued four times per year, at the end of March, June, September and December.

The journal’s aims are:
– publication of scientific results obtained under domestic and foreign historical scientific researches, highlighting 

the role of scientist in the society, promoting the scientific knowledge in the modern world;
– promotion of open scientific discussions in the scientificcircle and exchanges of experience between the scien-

tists;
– making available research results and scientists’ novity in the scientific environment;
– widening of the scientific boundaries through accessibility in the internet resources and the university intranet.
The journal languagesare Kazak, Russian, and English. 
This journal should facilitate the solution finding process to actual tasks, connected to development of our science, 

introduction of new ideas, expansion of publication possibilities for the scientists. Journal publishes articles on all 
aspects of the historical science, namely: the world history, history of turkic peoples, the domestic history, archaeology, 
ethnology, anthropology, source studies, study of original sources, historiography, archivistics, museology, study 
of monuments. The journal is open also for such themes as methodology and theory, the field study methodology, 
ethnogenesis, evolutionary anthropology, racial genesis, ethnic anthropology, human morphology, ethnic archaeology, 
evolution of cultural forms, ethnic religion studies, ethnic politology, ethnic sociology, cross-cultural psychology, 
humanethology, discourse, excursions and other.

Postgraduates and doctorate students can publish their articles under the heading «Researches by young scientists», 
while new books, collections, patents, reviews, conferences, workshops, jubilees, appointments and awards are 
highlighted under the heading «News of historical science». 

Journal’s issues are distributedto libraries, providing the source database with new materials. The journal’s new 
issues and their publications can be found at the university internet site address:http://bulletin-history.kaznu.kz/index.
php/1-history
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AВТОРЛAРҒA ҚОЙЫЛAТЫН ТAЛAПТAР МЕН  
МAҚAЛAНЫ РӘ СІМ ДЕУ ТӘР ТІ БІ 

Aвторлaрғa қойылaтын тaлaптaр:
Редaкция лық бө лім бұ рын жaриялaнбaғaн мaқaлaлaрды ғaнa қaбылдaйды. 
– 1 жолaрaлық ин тервaл aрқы лы жaзылғaн; 
– Times New Roman, 14 шрифт; 
– жоғaрғы жә не тө мен гі жaғы – 2 см, сол жaғынaн – 3 см, оң жaғынaн – 1 см.;
– кес те, су рет, фо то құжaттaр но мер ле ніп, aтaуы бе рі луі қaжет; 
– мaқaлa кө ле мі 3000 сөз ден кем емес, 7000 сөз ден aртық емес. 

Рә сім деу тәр ті бі:
– мaқaлaның бaсындa жоғaрыдaғы сол жaқтaн ӘОЖ ин дек сін көр се ті ңіз;
– мaқaлaның aтa уын  жaй мaйлы әріп тер мен (пaрaқтың ортaсынaн, 12 сөз ден aртық емес);
– aвторлaрдың те гі мен aты-жө ні (пaрaқтың ортaсынaн);
– мaқaлaның орындaлғaн ор ны (ел дің, қaлaның, ұйым ның aтaуы пaрaқтың ортaсындa);
– aвторлaрдың e-mail aдре сі;
– Тү йін де ме – жaңa жолдaн, 100-130 сөз ден, үш тіл де жaзы лып, жұ мыс тың мaқсaт-мін де тін, әдіснaмaсын, 

нә ти же ле рін жә не олaрдың қолдaныс aясын қaмтуы тиіс;
– жaңa жолдaн мaқaлaның мaзмұ нын aшaтын кілт сөз дер (клю че вые словa, key words);
– мaқaлaның мә ті ні бө лім дер ге бө лі не ді (кі ріс пе, мә се ле нің әдіс те ме сі, не гіз гі бө лім, қо ры тын ды); мә се ле-

нің әдіс те ме сін aвтор дың ше ше мі не қaрaй кі ріс пе бө лім ге бі рік тір уіне болaды;
– қолдaнылғaн әде биет тер ті зі мі сaндaрмен aлфaвит бо йын шa жaзы лып, ке йін  дәл осы ті зім лaтын қaрпі-

мен (references) қaйтa бе рі ле ді.

Сіл те ме бе ру:
– сіл те ме мaқaлa мә ті ні ішін де жәй жaқшaмен бе рі ле ді, мысaлы, (Зaлесс кий 1991: 25)

Әде биет ті рә сім деу үл гі сі:
–, // бел гі лер бе ріл мейді, бір aвтор дың бір жы лы шыққaн 2-3 ең бе гі не сіл те ме бе ріл ген жaғдaйдa, ең бек тің 

шыққaн жы лынa қосa әріп тер бе рі ле ді, мысaлы, (Сaдуовa, 2001a: 15; Сaдуовa, 2001б: 22)

Кітaптaр
Зaлесс кий Б. (1991). Қaзaқ сaхaрaсынa сaяхaт. Aлмaты: Өнер. 
Aрғынбaев Х. (1996). Қaзaқ отбaсы. Aлмaты: Қaйнaр.
Сіл те ме: мысaлы, (Aрғынбaев 1996: 35)

Гaзет тер, журнaлдaр
Қыр бaлaсы. (1917). Би һәм би лік. Қaзaқ гaзе ті, №48, 3-4 б.
Дивaев A. (1891). По верье. Тур кестaнс кие ве до мос ти, №25, с. 98
Сіл те ме: мысaлы, (Дивaев, 1891: 98)

Кон фе рен ция, жинaқ мaте риaлдaры
Aнич ков И. (1896). Зaбы тый крaй. Сбор ник мaте риaлов для стaтис ти ки Тур кестaнс ко го крaя. Том V. 

Тaшкент. С. 173 – 234. 
Дәубaев Е. (2016). Зер гер лік өнер дің бaйыр ғы әдіс те рі: сaқтaлуы жә не тaрa луы. «Aрхеоло гиядaғы зерт теу-

дің жaңa әдіс те рі» aтты хaлықaрaлық кон фе рен ция мaте риaлдaры. Aлмaты: Қaзaқ уни вер си те ті. С. 281 – 286

Ес кер ту:
references бө лі мін де қaзaқ, орыс ті лін де гі ең бек тер aты ның aудaрмaсы тік жaқшa ішін де aғыл шын ті лін де 

aудaрмaсы бе рі ле ді. Мысaлы. 

Бaйлaныс тел.: +770107390359.
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Мaқaлaның тө лемaқы сы мaқaлaғa тaғa йын дaлғaн сырттaй ре цен зент тер қолдaғaннaн соң жүр гі зі ле ді. 

ҚРБжҒМ «Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті»
Ин декс 050040
aдрес: Aлмaты қ., әл-Фaрaби 71
БИН 990 140 001154
КБЕ 16
AҚ «Кaзком мерцбaнк» 
ИИК KZ10926180218G568004  
БИК KZKOKZKX

Мaқaлa рaдaкция ның e-mail поштaсы aрқы лы қaбылдaнaды. 

Редaкция ның элект рон дық aдре сі
tarihhabarshy@gmail.com

ПО РЯ ДОК ОФОРМ ЛЕ НИЯ СТAТЕЙ  
И ТРЕ БОВA НИЯ ДЛЯ AВТО РОВ

Тре бовa ние для aвто ров: 
Редaкцион ный от дел при нимaет рaнее нео пуб ли ковaнные стaтьи:
– нaпечaтaнные че рез 1 ин тервaл;
– TimesNewRoman, 14 шрифт; 
– по ля – верх нее и ниж нее – 2 см, ле вое – 3 см, прaвое – 1 см; 
– тaбли цы, ри сун ки, фо томaте риaлы про ну ме ровaть, укaзaть нaзвa ние; 
– рaзмер стaтьи – не ме нее 3000, не бо лее 7000 слов. 

По ря док оформ ле ния:
– с ле вой сто ро ны в сaмом нaчaле стaтьи укaзывaть УДК стaтьи;
– нaзвa ние стaтьи дать жир ны ми (по се ре ди не стрa ни цы, не бо лее 12 слов); 
– ини циaлы и фaми лии aвто ров (по се ре ди не стрa ни цы); 
– нaзвa ние оргa низa ции, стрaны, го рода, в ко то ром вы пол ненa рaботa (по се ре ди не стрa ни цы);
– e-mail aвто ров;
– с крaсной ст ро ки – aннотaции (не ме нее 100 – не бо лее 130 слов, нa трех языкaх с нaзвa нием стa тьи), оно 

должнa отрaжaть цель рaбо ты, ме тод или ме то до ло гию про ве де ния рaбо ты, ре зуль тaты рaбо ты, облaсть при ме-
не ния ре зуль тaтов, вы во ды;

– с крaсной ст ро ки идут клю че вые словa, отрaжaющие смысл стaтьи (кілт сөз дер, keywords); 
– текст стaтьи рaзде ле н по разделам (вве де ние, ме то до ло гия проб ле мы, ос нов ная часть, зaклю че ние). Ме-

то до ло гию мож но вк лю чить в вве де ние, мож но дaть кaк от дель ную те му по ре ше нию aвторa;
– спи сок  ли терaту ры дaет ся в aлфaвит ном по ряд ке в кон це стaтьи и с лaтинс ком шриф том дaет ся пов тор-

ный спи сок (references).

При мечa ние к сноскaм:
снос ки дaют ся внут ри текстa стaтьи в обыч ных скобкaх (нaпри мер, Зaлесс кий 1991: 25)

При мечa ние к о фо рм ле нию спискa ли терaту ры:
Знaки –, // не ис поль зуют ся, при ссыл ке нa 2-3 трудa од но го aвторa, вы пу щен ных од ним го дом издa ния, 

до пол ни тель но к го ду издa ния пи шут ся бук вы (Сaдуовa, 2001a: 15; Сaдуовa, 2001б: 22). 

Кни ги
Зaлесс кий Б. (1991). Қaзaқ сaхaрaсынa сaяхaт. Aлмaты: Өнер. 
Aрғынбaев Х. (1996). Қaзaқ отбaсы. Aлмaты: Қaйнaр.
Сноскa: нaпри мер (Aрғынбaев, 1996: 35)
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Гaзе ты, журнaлы
Қыр бaлaсы. (1917). Би һәм би лік. Қaзaқ гaзе ті, №48, 3-4 б.
Дивaев A. (1891). По верье. Тур кестaнс кие ве до мос ти, №25, с. 98
Сноскa: нaпри мер (Дивaев, 1891: 98)
Мaте риaлы кон фе рен ции, сбор ни ки 
Aнич ков И. (1896). Зaбы тый крaй. Сбор ник мaте риaлов для стaтис ти ки Тур кестaнс ко го крaя. Том V. 

Тaшкент. С. 173 – 234. 
Дәубaев Е. (2016). Зер гер лік өнер дің бaйыр ғы әдіс те рі: сaқтaлуы жә не тaрa луы. «Aрхеоло гиядaғы зерт теу-

дің жaңa әдіс те рі» aтты хaлықaрaлық кон фе рен ция мaте риaлдaры. Aлмaты: Қaзaқ уни вер си те ті. С. 281 – 286.

Контaкт ный тел.: +770107390359.

Оплaтa пуб ликaции стaтьи осу ще ст вляет ся пос ле одоб ре ния внеш ни ми ре цен зентaми. 

РГП нa ПХВ «Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет
име ни aль-Фaрaби» МОН РК
Ин декс 050040
aдрес: г.Aлмaты, пр. aль-Фaрaби 71
БИН 990 140 001154
КБЕ 16
AО»Кaзком мерцбaнк» 
ИИК KZ10926180218G568004  
БИК KZKOKZKX

Прием стaтьи осу ще ст вляет ся че рез e-mail редaкции
tarihhabarshy@gmail.com

REQUIREMENTS TO ARRANGEMENT OF ARTICLES

The editorial office is interested in the articles not published previously. They should betyped as follows: 
– ingle interval;
– times New Roman, ft.14;
– margins,the upper and lower, 2 cm each; 3 cm on the left, 1 cm on the right;
– tables and illustrations should be numbered and titled; 
– the size of articlesfrom 3000 to 7000words. 

Mandatory indications:
– the UDC сode: in the upper left corner, at the start of the article; 
– the title: normal bold,central alignment; 
– authors’ initials and surnames, central alignment; 
– authors’ enterprise, country, place: central alignment;
– e-mail addresses;
– the abstract describing the purpose, the work methodology, the work results, the application field, and conclu-

sions: a new paragraph, 100–130 words, in three languages; 
– keywords (кілт сөз дер, клю че выес ловa): a new paragraph;
– the text body;
– bibliography/references: numbered and listed in alphabetical order.

References:
References should be indicated within the text body in round brackets, e.g., (Зaлесс кий 1991: 25)
The list of Bibliography:
Symbols –, // should not be used in the listing of 2-3 works of one author whichissued the same year, but the year 

of issue should be followed by literal characters (Сaдуовa, 2001a: 15; Сaдуовa, 2001б: 22). 
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Books
Зaлесс кий Б. (1991). Қaзaқ сaхaрaсынa сaяхaт. Aлмaты: Өнер. 
Aрғынбaев Х. (1996). Қaзaқ отбaсы. Aлмaты: Қaйнaр.
Note: for example (Aрғынбaев, 1996: 35)

Newspapers, magazines
Қыр бaлaсы. (1917). Би һәм би лік. Қaзaқ гaзе ті, №48, 3-4 б.
Дивaев A. (1891). По верье. Тур кестaнс кие ве до мос ти, №25, с. 98
Note: forexample (Дивaев, 1891: 98)

The conference proceedings, collections
Aнич ков И. (1896). Зaбы тый крaй. Сбор ник мaте риaлов для стaтис ти ки Тур кестaнс ко го крaя. Том V. 

Тaшкент. С. 173 – 234. 
Дәубaев Е. (2016). Зер гер лік өнер дің бaйыр ғы әдіс те рі: сaқтaлуы жә не тaрa луы. «Aрхеоло гиядaғы зерт теу-

дің жaңa әдіс те рі» aтты хaлықaрaлық кон фе рен ция мaте риaлдaры. Aлмaты: Қaзaқ уни вер си те ті. С. 281 – 286.
Contacts: +770107390359

Articles should be paid upon approval by external reviewers. 

РГП нa ПХВ «Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет
име ни aль-Фaрaби» МОН РК
Ин декс 050040
aдрес: г.Aлмaты, пр. aль-Фaрaби 71
БИН 990 140 001154
КБЕ 16
AО»Кaзком мерцбaнк» 
ИИК KZ10926180218G568004  
БИК KZKOKZKX

Articles should be submitted tothe editorial office e-mail.
tarihhabarshy@gmail.com
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ТAРИХ СЕ РИЯСЫ ҒЫ ЛЫ МИ МAҚAЛAЛAР ҚОЛЖAЗБAСЫН  
РЕ ЦЕН ЗИЯЛAУ ТӘР ТІ БІ

Ре цен зиялaу рә сі мі ке ле сі ке зең дер ден тұрaды:
1. Мaқaлaның сaрaптaмaсы журнaлдың жaуaпты хaтшы сы жә не тех никaлық редaкто ры мен редaкцияғa 

түс кен нен соң 3 күн ішін де қaрaсты рылaды.
2. Редaкция aлқaсы ның бaғaсы тек бі рін ші ке зең нен өт кен мaқaлaлaрғa ғaнa бе рі ле ді. Редaкция aлқaсы-

ның жинaлы сы 2 aйдa 1 рет, тирaждың шығуынa 1 aй қaлғaнғa де йін  өт кі зі ле ді. Редaкция aлқaсы журнaлдың 
aғымдaғы нө мі рін де жaриялaнaтын мaқaлaлaр ті зі мін бе кі те ді. Мaқaлaның кей бір тaрaптaрынa бaйлaныс ты 
сұрaқтaр туғaн жaғдaйдa редaкция aлқaсы жұ мыс ты қaйт aруғa жә не сырт қы ре цен зиялaуғa жі бе ру ге құ қы лы. 
Мaқaлaның сырт қы ре цен зиялa уынa ре цен зент кaндидaтурaсын редaкция aлқaсы бе кі те ді. Редaкция aлқaсы-
ның ше ші мі жинaлыс хaттaмaсындa тір ке ле ді.

3. Сырт қы ре цен зиялaу тиіс ті сaлa ның ғы лы ми дә ре же сі бaр екі мaмaнмен жүр гі зі ле ді. Сырт қы ре цен-
зент тер ді журнaл редaкциясы сырт қы ре цен зент тер ті зі мі нен тaңдaйды Мaқaлaлaр ре цен зиялaуы aқы сыз түр де 
орындaлaды. Ре цен зиялaу рә сі мі кон фи ди циaлды түр де өте ді.

Ре цен зиялaу нә ти же ле рі бо йын шa aвторлaрды aқпaрaттaнды ру:
– Мaқaлa жaғым ды ре цен зиялaр aлғaннaн ке йін  aртық шы лықтaрынa (әр мaқaлaғa же ке бе рі ле ді) бaйлaныс-

ты бaспaғa ке зек ке тұрaды. Aвтор дың мaқaлaның бaспa жә не элект рон ды поштaғa сaлу мер зі мін бі лу ге құ қы лы.
– Жaғым сыз ре цен зиялaр aлғaн жaғдaйдa редaкция aвторғa ре цен зия кө шір ме сі мен жaриялaудaн бaс 

тaрту хaтын жі бе ре ді.
– Егер ре цен зиядa мaқaлaдa кет кен қaте лік тер ді дұ рыстaу сұрaлынсa, жұ мыс ре цен зент тің ес кер ту ле рі мен 

бір ге aвторғa жі бе рі ле ді не ме се aвтордaн то лық не қысқa түр де жaуaп сұрaлынaды. Бұл жaғдaйдa мaқaлaның 
редaкцияғa aлғaшындaғы түс кен кү ні есеп ке aлынaды.

– То лық ты ры лып жaзылғaн жә не жөн дел ген мaқaлaлaр қaйт aдaн ре цен зиялaуғa жі бе рі ле ді.
– Қaйт aрылғaн мaқaлaлaр жөн дел ген нен соң редaкцияғa қaйт aдaн жі бе рі лу ге құ қы лы жә не олaр бә рі мен 

бір ге қaрaсты рылaды.

ПО РЯ ДОК РЕ ЦЕН ЗИ РОВA НИЯ РУ КО ПИ СЕЙ НAУЧ НЫХ СТAТЕЙ  
В ВЕСТ НИ КЕ КAЗНУ («СЕ РИЯ ИС ТО РИ ЧЕСКAЯ»)

Про це дурa ре цен зи ровa ния вк лючaет сле дующие этaпы:
1. Экс пер тизa стaтьи нa соот ве тс твие к тре бовa нием пуб ликa ции вы пол няет ся от ве тст вен ным и тех ни чес-

ким сек ретaрем журнaлa в те че ние не бо лее 3-х дней с мо ментa пос туп ле ния стaтьи в редaкцию.
2. Оценкa редaкцион ной кол ле гией осу ще ст вляет ся для стaтей, ко то рые прош ли пер вый этaп. Зaседa-

ния редaкцион ной кол ле гии про во дят ся 1 рaз в 2 ме сяцa, не позд нее 1 ме сяцa до вы пускa тирaжa издa ния. 
Редaкционнaя кол ле гия ут ве рждaет пе ре чень стaтей, под лежaщих пуб ликaции в те ку щем но ме ре журнaлa. Онa 
имеет прaво отк ло нить стaтью, ес ли у редaкцион ной кол ле гии воз никaют воп ро сы по не ко то рым aспектaм 
стaтьи, и нaпрaвить ее для про ве де ния внеш не го ре цен зи ровa ния. Вы бор кaндидaту ры ре цен зентa для внеш-
не го ре цен зи ровa ния стaтьи осу ще ст вляет ся редaкцион ной кол ле гией. Ре ше ние редaкцион ной кол ле гии ре ги-
ст ри рует ся в про то ко ле зaседa ния.

3. Внеш нее ре цен зи ровa ние. Осу ще ст вляет ся тре мя спе циaлистaми соот ве тс твующе го про фи ля, имеющи-
ми уче ную сте пень. Вы бор внеш них ре цен зен тов осу ще ст вляет ся редaкцией журнaлa из aвто ров, вхо дя щих в 
спи сок внеш них ре цен зен тов журнaлa. Ре цен зи ровa ние стaтей вы пол няет ся нa без воз ме зд ной ос но ве. Про це-
дурa ре цен зи ровa ния кон фи ден циaльнa.

По ря док ин фор ми ровa ния о ре зуль тaтaх ре цен зи ровa ния
– Пос ле одоб ре ния (боль ше по ло жи тель ных ре цен зий) стaтья стaвит ся в оче редь нa пуб ликaцию в соот-

ве тс твии с уров нем приори тетa, оп ре де ляемым ин ди ви дуaльно для кaждой стaтьи. Aвтор имеет воз мож нос ть 
по лу чить ин формaцию об ориен ти ро воч ных срокaх пуб ликaции тaкже по его зaпро су нa aдрес элект рон ной 
поч ты.

– При откaзе (боль ше от рицaте льных ре цен зий) редaкция нaпрaвляет aвто ру ко пию ре цен зий и пись мо с 
откaзом от пуб ликaции ру ко пи си. 
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– Ес ли в ре цен зии нa стaтью имеет ся укaзa ние нa необ хо ди мос ть ее улуч ше ния или испрaвле ния, то ее 
нaпрaвляют aвто ру нa дорaботку в соот ве тс твии с зaмечa ниями ре цен зентa или для по лу че ния aргу мен ти-
ровaнно го (чaстич но или пол ностью) объяс не ния и от ветa ре цен зен ту. В дaнном случaе дaтой пос туп ле ния в 
редaкцию бу дет считaться дaтa пер вич ной подaчи стaтьи. 

– Стaтьи, дорaботaнные или пе рерaботaнные aвто ром, пов тор но нaпрaвляют ся нa ре цен зи ровa ние.
– Отк ло нен ные стaтьи пос ле дорaботки aвторaми мо гут быть подaны в редaкцию пов тор но для рaсс мот-

ре ния в об щем по ряд ке.

THE JOURNAL PROCEDURE FOR REVIEWING 
MONOGRAPHS & SCIENTIFIC ARTICLES («THE HISTORICAL SERIES», KAZNU)

The reviewing procedure includes several steps
1. Examination. It verifies an article for compliance with the publication requirements. It should be implemented 

by the responsible person and a technical secretary of the Journal, within 3 days from the submission of the article to 
the editorial office.

2. Evaluation. Articles approved in the first step should undergo the evaluation process by the editorial staff, at 
their meetings which are to be held once or twice per month, at least one month before the pressrun. The editors approve 
a list of articles for publication in a current journal’s issue. They may refuse an article upon presenting questions on 
some of the article’s aspects, and send the article for external reviewing. An external reviewer’s candidature is selected 
by the editors. An appropriate decision is to be registered in their meeting protocol.

3. External review. This is implemented by three specialists of relevant profiles, holding scientific degrees. 
External reviewers should be chosen by the editors, out of authors listed in the journal’s external reviewers. Reviewing 
is not paid. The reviewing process is confidential.

The review outcomes
– Upon approval (positive reviews prevail), an article is put on queue for publication according to its priority, 

which is defined individually for each article. An author, upon his/her request, should be informed about tentative 
publication dates, by email.

– In case of refusal (negative reviews prevail), the editors send to the author the review copis together with the 
letter of refusal. 

– If the review instructs to correct the article, it is returned to the author for re-working or improvement, following 
the reviewer’s comments or receiving a reasoned, partial or full, explanation and reply to the reviewer. At that, the 
submission date to the editorial office is deemed to be that of the article’s initial submission. 

– Articles, improved or reworked by the author, are sent for a repeated review.
– Dismissed articles after being reworked by authors might be re-submitted to the redaction for consideration in a 

common order.



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (84). 2017 281

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ 

1-бөлім
Отан тарихы

Раздел 1
История отечество

Омарбеков Т.О., Тулешова У.Ж., Бижанова М.
Тарихты кезеңдеудің жаңа міндеттері (орыс және қазақ тарихнамасы негіздерінде) ...........................................................4

Мұхатова О.Х., Тлеубекова Г.Б. 
Шет елдік тарихнамадағы кеңестік Қазақстан тарихы мәселелері .........................................................................................14

Кәрібаев Б.Б.
Барлыбек Сыртанов туралы ........................................................................................................................................................22

Қозыбақова Ф.А.
Қазақстандағы астық дайындау науқандарының салдары. ......................................................................................................32

Хабижанова Г.Б., Сагинаева А.Н.
Революцияға дейінгі және кеңестік әдебиеттерде қоман-қыпшақтардың зерттелу тарихы: зерттеулердің 
ерекшеліктері ................................................................................................................................................................................38

Майданали З. 
«Көшпелі мемлекеттілік» тұжырымдамасы саяси және әлеуметтік антропология зерттеулерінде ....................................48

Дауытбекова М.Қ. 
Қазақ қоғамындағы саяси-потестарлық институттар тарихынан. ..........................................................................................56

Абдирасилова З.С. 
Тасымалдау кәсібінің дамуының көліктік қызмет саласындағы кәсіпкерліктің қалыптасуына әсері 
(ХІХ ғ. 2-ші жартысы) .................................................................................................................................................................68

Хабижанова Г.Б., Қошымова А.О.
Оғыздардың этникалық тарихы: революцияға дейінгі және кеңестік кезеңдегі зерттеулер ................................................76

Өскенбай М.Ә. 
Ортағасырлардағы Орта Азия түркі тайпаларының әлеуметтік құрылысындағы сабақтастық мәселелері.. .....................84

Бижанова М.Т.
Алтын Орда мен Қазақ хандығының мемлекеттік құрылымының тарихи сабақтастық мәселелері жөнінде. ...................94

MekebayevT.K., Kumganbayev Zh.Zh.
Kazakh intelligentsia in the early ХХ-th century and the national idea ......................................................................................... 102

Садықова Ә.Қ. 
Түркістан мұғалімдер семинариясы: ашылуы, қалыптасуы, қызметі (1879-1904 жылдар) .................................................110

2-бөлім
Дүниежүзі тaрихы 

Раздел 2
Всемирная история

Султангалиева Г.С., Тулешова У.Ж.
Султаны Баймухамедовы: процесс вхождения в дворянство Российской империи…..........................................................120

Қаражан Қ.С., Еркембек Б.Б
Империя ұғымының заманауи анықтамалары.. ........................................................................................................................128

Мийманбаева Ф.Н., Коломийцева М.В.
«Русские» в записках английских послов  .................................................................................................................................134

Назаралиев Э.А. 
Современные проблемы информационного обслуживания науки ..........................................................................................140

Ализаде Ильхам 
Независимый Азербайджан и «Контракт века» – торжество разума Гейдара Алиева ..........................................................146

Челеби А.М.
Развитие библиографической деятельности по страноведению в 20-30-е годы ХХ века в Азербайджане ........................154



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (84). 2017282

Оспанова А.А.
Мұсылман өркениетінің Еуропаға таралуы. .............................................................................................................................162

Ракишева Г.К.
Роль Башкирии в развитии казахстанско-российских отношений в ХХ вв.. .........................................................................168

Акмадиева Г.П.
Тарихи деректер кешеніндегі дипломатиялық құжаттардың дерек ретінде рөлі мен орны .................................................174

Әлібеков С.
Ағылшын революциясы кезіндегі Карл I мен Ұзақ Парламент қарым-қатынасына Ирландиядағы көтерілістің әсері.. ..180

3-бөлім
Aрхеология және этнология  

Раздел 3
Aрхеология и этнология 

Елеуов М. 
Ортағасырлық Меркі қаласы.. ....................................................................................................................................................190

Қалшабаева Б.К. 
Халық медицинасындағы діни наным-сенімдердің семиотикасы мен семантикасы ............................................................196

Қалшабаева Б.К., Бейсегулова А.Қ.
Қазақстандағы құмық диаспорасының этномәдениетіндегі ерекшеліктері ...........................................................................204

Ескекбаев Д., Капарова Л.
Казахская топономика Омской области  (І-ая четв. ХХ в.). .....................................................................................................212

Shahbazov T.,  Kozgambayeva G.
About the customs and rituals of Novruz in Azerbaijan ................................................................................................................218

Солтиева Б.Ш.
Ислам тарихындағы әулиелік мәселелерінің алатын орны. ....................................................................................................224

Бисембаева Л.А.
Жетісу қазақтарының күнделікті өміріндегі тосын құбылыстар (ХІХ ғас. ІІ жартысы – ХХ ғас. басы) ............................230

4-бөлім
Музей ісі және  

ескерткіштерді қорғау

Раздел 4
Музейное дело и  
охрана монументов

Файзуллина Г.Ш., Плетникова Л.Н. 
Музейные сообщества в Казахстане: история и реальность ...................................................................................................238

Kozgambaeva G
Museum of victims of political repression of South kazakhstan region ........................................................................................248

Картаева Т.Е., Болсынбек Т.
Сандық жасау өнері және қолданыс аясы (музей материалдары негізінде) ..........................................................................254

Дауытбекова М.Қ., Кусаинова А.Б.
Мемлекеттік Орталық Музейдің тарихи этнография залындағы тұрмыс-тіршілік және зергерлік бұйымдардың 
маңыздылығы (музей коллекциялары негізінде) ......................................................................................................................264

Мерейтой – Юбилей

Қозыбақова Ф.А. 
Отандық тарих тарланы ..............................................................................................................................................................270

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР – ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Тарих сериясы»  журналының саясаты ...................................................................................................................................273
Авторларға қойылатын талаптар мен мақаланы рәсімдеу тәртібі  .........................................................................................275
«Тарих сериясы»  ғылыми мақалалар қолжазбасын рецензиялау тәртібі  .............................................................................279



ISS N 1563-0269                                               KazNU Bulletin. History series. №1 (84). 2017 283

CONTENTS

Section 1
National history

Omarbekov Т.О., Tuleshova У.Zh., Bizhanova М.
New tasks of Periodization of history (in base of Russian and Kazakh historiography) ...............................................................4

Mukhatova  O.Kh.,  Tleubekova G.B.
Questions of Soviet history of Kazakhstan in foreign historiography. ..........................................................................................14

Karibaev B.B.
About Barlybek Syrtanov ..............................................................................................................................................................22

Kozybakova F.
Consequences on the purveyance of forage in Kazakhstan ...........................................................................................................32

Habyzhanova G.B.,Saginayeva A.N.
History of coman-kipchaks study in pre-revolutionary and soviet literature: peculiarities of research.. ......................................38

Maidanali Z.
The concept of «nomadic statehood» in the political and social anthropology studies .................................................................48

Dutbekova M.K. 
From history of potestarion-political institutes of the Kazakh people.. .........................................................................................56

Abdirassilova Z. .S.
Development izvoznogo fisheries and its role in the development of business in the field of transport services.. .......................68

Habyzhanova G.B.,Koshymova A.O. 
Ethnic history of Oguzes: studies of the pre-revolutionary and Soviet period ..............................................................................76

OskenbayM.А.
The problem of continuity of social structure of the Turkic tribes of Central Asia in the medieval period  .................................84

Bizhanova M.T.
Problems of the historical continuity of state system of the Golden Horde and the Kazakh Khanate. .........................................94

MekebayevT.K., Kumganbayev Zh.Zh.
Kazakh intelligentsia in the early ХХ-th century and the national idea ......................................................................................... 102

Sadykova A.K.
Turkestan teaching seminary: opening, becoming, activity (1879-1904). .....................................................................................110

Section 2
The World history

Sultangalieva G.S., Tuleshova U.Zh. 
The Baymukhamedov sultans: process of entry into the nobility of Russian Empire.. .................................................................120

Karazhan K.S., Erkembek B.B.
Empire: modern definition. ............................................................................................................................................................128

Miymanbaeva F.N., KolomiitsevaM.V.
«Russian» in the notes of the English ambassadors. ......................................................................................................................134

Elnur Adil oğlu Nazaraliyev
Modern problems of information service for science.. ..................................................................................................................140

Ilham Alizade
Independent  Azerbaijan and the «Contrast of the century»  is a triumph of  Heydar Aliyev’ s intellect. .....................................146

Chalabi A.M.
The development of the bibliographic activity according to the country – study in Azerbayaijan  during the  20-30 s of the  
20 thcntry. ......................................................................................................................................................................................154

Ospanova A.A.
Distribution of moslem civilization is in Europe ...........................................................................................................................162



ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. №1 (84). 2017284

Rakisheva G.K.
The role of Bashkiria in the developing of Kazakh-Russian relationships in XX century. ...........................................................168

Akmadiyeva G.
The place and role of diplomatic documents of the historical source complex .............................................................................174

Alibekov S.
The impact of Irish rebellion on relationship between Charles I and Long Parliament during the English Revolution. ..............180

Section 3
Archeology and Ethnology

YeleuovМ.
Medieval settlement Merke ............................................................................................................................................................190

Kalshabayeva B. K. 
Semiotics and semantics of religious beliefs in traditional medicine. ...........................................................................................196

Kalshabaeva B.K., Beysegulova A.K.
Features of ethnoculture of the Kumyk diaspora in Kazakhstan. ..................................................................................................204

Eskekbaev D., Kaparova L.
Kazakh toponymics of the Omsk region (1st quarter of the ХX th century) .................................................................................212

Shahbazov T., Kozgambayeva G.
About the customs and rituals of novruz in Azerbaijan. ................................................................................................................218

Soltieva B.Sh.
Role of problems, connected with holy places at Islam. ................................................................................................................224

Bissembayeva L.A.
New phenomena in the everyday life of Kazakhs of Zhetysu (ІІ part of ХІХ – beg. ХХ) ............................................................230

Section 4
Museum studies and protection of monuments

Faizullina G., Pletnikiva L.
The professional museum communities in Kazakhstan: history and reality. .................................................................................238

Kozgambaeva G.
Museum of victims of political repression of South kazakhstan region ........................................................................................248

Kartaeva T., Bolsinbek T.
The art of making a chest and its medium application (according to museum material). .............................................................254

Dutbekova M.K., Kusainova A.
The importance of household and jewelry products in the hall of the historic Ethnography of Central State Museum  
(On the basis of the museum’s collection). ....................................................................................................................................264

Аnniversary

Қозыбақова Ф.А. 
Отандық тарих тарланы ..............................................................................................................................................................270

Аnnouncement

«Тарих сериясы»  журналының саясаты ...................................................................................................................................273

Авторларға қойылатын талаптар мен мақаланы рәсімдеу тәртібі  .........................................................................................275

«Тарих сериясы»  ғылыми мақалалар қолжазбасын рецензиялау тәртібі  .............................................................................279


