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ХVІ-ХVІІ ғғ. Қазақ хандығының және оның иелі
гіндегі жекелеген ұлыстардың шекаралары хандар
мен сұлтандардың әскери жеңістеріне немесе
сәтсіздіктеріне қарай, сыртқы саяси жағдайға жә
не аймақтағы алып мемлекеттердің жүргізген гео
саясатына байланысты жиі өзгеріп отырды. Бұл
шекаралар қазіргі заманғы Қазақстан территориясы
мен бүкіл қазақ халқын қамтыған жоқ. Оның бір бөлігі
көршілес феодалдық мемлекеттер әміршілерінің
бөлігінде қала берді. Мысалы, Сырдария бойындағы
қалалар Қазақ хандығының құрамына Есім ханның
тұсында, ХVІ ғ. аяғында ғна қосылды. ХVІ ғ. екінші
жартысынан бастап ойраттардың Қазақстан мен
Орта Азияға келуіне түрткі болған Жоңғариядағы
жайылымдардың мал жаюға тар болуы еді.
XVI-XVII ғғ. қазақ қоғамында хан билігі, ақсақал
дар кеңесі, халық жиналысы болды. XVIII ғ. бірінші
жартысында болған орыс елшісі Тевкелев былай
деген: «Из древних де лет имеется обычай, что
ханы без совету старшин ничего неповинны
чинить... в мае всегда живет собрание, где будут
ханы, султаны и знатная старшина» [1, 53-б.].
Қазақ қоғамындағы халық жиналысы туралы
М.П.Вяткин де «ақтабан шұбырындыға» дейін Қазақ
хандығында жыл сайын халық жиналысы-мәслихат
қыркүйекте Сайрамға жақын Мәртөбеде өтетінін
және ол рулық принципке негізделгенін айтқан [2,
100-б.] Қазақ қоғамының осындай басты белгілері
анықталған соң дүниежүзілік тарихи деңгейдегі
оқиғалармен салыстыруға, яғни бір типологиялық
қатарға жатқызуға болады. Бұл жерде белгілі бір
тарихи заңдылық ретінде қабылдаған жөн.
Ақ Ордада Шыңғыс тұқымы арасында тартыс әрі
бүкіл халықта берекесіздік басталған кезде Керей мен
Жәнібектің қол астындағы халықтың саны 200 мыңға
жетті. Халықаралық жағдай тиімді болғандықтан
Қасым ханның тұсында территория да, халық саны
да өсе түседі. Зерттеуші К.А.Пищулина бұл кезде
Орта жүзге жататын рулардың бір бөлігі қосылуы
мүмкін дейді [3, 263-б.].
Қасым ханның баласы Тақырдың тұсында
Қазақ хандығы бытыраңқы болып, саяси рөлінен
айрылды. Ал, Қасым ханның ұлы Хақназар қазақ
руларының басын біріктіріп, Қасым хан тұсындағы
территориясын қалпына келтірді және біріктіру
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саясатын жүргізу нәтижесінде қазіргі Кіші жүз тер
риториясы хандықтың құрамына қосылды. Ол туралы
ноғай мырзасы Исмаил орыс патшасы IV Иванға
«менің немерелес туыстарым Жайықтың арғы
бетінде қалып, Қазақ ханына қосылып кетті», – деп
жазды [1, 33-б.]. 1568 жылы Ноғай Ордасына келген
елші Семен Мальцев Хақназар ноғай жерінің бір бөлі
гін басып алғанын хабарлайды. Хақназар осы кезде
Оңтүстік Қазақстан жерінің бір бөлігін бағындырған
болатын. Оңтүстік Қазақстан үшін Орта Азияны
толық бағындырған Абдаллах ханмен шайқастардың
бірінде Хақназар қаза табады. Уақытша Абдаллах
ханға бағынышты болған Шығай хан оның баласы
Тәуекел (1582-1598) 1585 жылдан бастап дербес
саясат жүргізіп, Ташкентті тартып алады. Үш жүздің
қалыптасқан кезі Хақназар тұсында болған сияқты,
себебі Тақыр тұсында бытыраңқылыққа ұшыраған
қазақ руларын біріктіруді мақсат еткен Хақназар
экономикалық байланысы нашар қазақ тайпаларын
біріктіру үшін белгілі бір саяси шараларды іске
асырған. Сондай шаралардың бірі – ру басылардың
келісімі еді. Себебі жаңадан қалыптасып келе жатқан
қоғамда, әсіресе, қазақ қоғамында ру басылардың
рөлі жоғары болды. Сондықтан елді біріктіруді ойлаған
хандар барлық рубасыларымен келісімде болуды
ойлаған. Ал хан саясатымен келіспеген ру басылары
қол астындағы рулармен көшіп кетіп отырған.
Ақсақалдар кеңесі елді басқару мәселесімен де,
мал шаруашылығымен айналысқан қазақтар үшін
ең маңызды нәрсе жер мәселесі болғандықтан дау
туғызатын да сол. Сондықтан ақсақалдар кеңесі әр
рудың жер иеліктерін белгілеп отырғандықтан рөлі
Қазақ хандығы дәуірінде ерекше болған. Хақна
зар өзінің алдындағы Тақыр ханнан қазақтардың
бас тартуын және бөліне көшуін түсінгендіктен,
Жайыққа дейінгі және оңтүстіктің бір бөлігін қосып
алғаннан кейін бірінші қолға алғаны жер мәселесі
болды. Әр рудың жер иелігін белгілемейінше, елде
тұрақтылықтың болуы мүмкін емес еді. Сондықтан
Хақназар қол астындағы рулардың барлығын жинап,
осы мәселені талқылаған деп пайымдаймыз. Ол
туралы ауыз әдебиетінде мынандай мәлімет бар.
Қазанғап Байболұлының «Төле би» тарихы атты
жырында Төле би былай деген: «Үш жүзге енші бөл
генде, Бабама тиген Жырағаш». Төле би 1663 ж.
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дүниеге келген, ал бабасы, яғни атасының әкесі ша
мамен XVI ғ. екінші жартысында өмір сүрген, сонымен
руларға енші бөлген үлкен жиылысқа 300-дей ру
басылары қатысқан болу керек.
Хандықта жоғары билік ханның қолында болды.
Хан деген термин ежелден-ақ белгілі. Плано Карпини
«патша немесе император» деген мағынада десе,
В.Бартольд: «Хан – түрік титулы, қаған, арабша
хакан дегеннің қысқарған түрі» екенін жазған.
Бұл мағынада хан VIII ғ. қағанмен бірге Орхон
жазбаларында кездеседі. Мұсылман дәуірінде хан
сөзі X ғ. аяғында Илек-хандарының монеталарында
пайда болды. Кейіннен қаған Хакан сөздерін сөйлеу
тіліндегі хан сөзін ығыстырып шықты. Хан – мемлекет
билеушісінің титулы [4, 604 б.].
Қазақ қоғамында хан титулына Шыңғыс хан
тұқымындағылар ғана ие болды. Хандыққа мұра
герлікке сұлтандардың құрамынан ғана сайланды.
Ханның мынандай құқықтары мен қызметтері
болды:
1. Хан билігі хандық территориясына, ұлыс
жеріне жүрді. Оның негізгі қызметі елді сыртқы
жаудан қорғау.
2. Хан соғыс жариялауға, бітім жасауға құқылы
болды. Жалпы мобилизация жасаған кезде қазақ
хандары 300-400 мыңдық әскерлерді жия алатын.
3. Хан шет мемлекеттермен келіссөз жүргізді.
Мемлекеттің сыртқы саясатын анықтады.
4. Хан жоғары соттың қызметін атқарды, өзіне
бағыныштыларды өлтіруге немесе тірі қалдыруға
құқылы болды. Бұлар XVII ғ. құқықтық ескерткіші
«Жеті Жарғыда» баяндалған.
5. Хан заң және қоғамның барлық мүшелеріне
бұйрық шығарады. Қоғамдық құрылыс пен тәртіпті
сақтады.
Көшпелі халық ханның жеке қасиеттеріне де
қараған. Хан ер жүрек, жомарт, әділ, «ақыл мен жауды
жеңетін дана, көріпкел» сияқты қасиеттері болу керек.
Қатігез, дарынсыз, кеудесін керген хандарды халық
ұнатпайды. Мысалы, қазақ ханы Тақырдың ел ішінде
абыройы жоқ болған.
XVI-XVII ғғ. Ташкентпен Түркістан қазақтардың
қолына көшті. Сөйтіп, бұл хандықтың саяси орта
лықтарына айналды.
XVI ғ. екінші жартысында хан болған Хақназар
хан Москва мемлекетімен дипломатиялық қатынасы
туралы архив құжаттарында «Казатцкие Орды Ок
назар (Акназар) царь», «Акназар царь» деп жазылады
[5, c. 167, 170, 174, 175], [6, 597].
XVI ғ. екінші жартысында Қазақ хандығы мен
Москва мемлекеті арасындағы дипломатиялық қа
рым-қатынас туралы архив құжаттары бар. Соның
бірі 1578 ж. ноғай мырзасы Ұрыстың (Урус, Орыс)
орыс патшасы IV Иванға деген реніші былай
жазылған: «А ты, с таким Акназаром царем в
дружбе будучи, на всякой год послыдеи посылаешь
з бохарским царевым послом и с Азимовым царевым
послом» [5, 170]. Ал, IV Иван жауабы мынадай: «А
в прежних летех, как нагайские мирзы от нашего
жалованья поотстали были и сложась с крымским
царем воевать приходили на нашю землю, а в то
время Акназар царь присылал к нам своих послов.
И мы однова послали были своих служилых татар
к Акназару царю казацкому» [5, 171]. Осындай
байланыстардың болғанын қазақтардың ноғайларға
айтқан уәжі де дәлелдейді: «… де царь наш Акакназар
с царем и великим князем в миру …» [5, 156].
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Қазақ хандығы мен Орыс мемлекеті арсындағы
дипломатиялық қатынастың негізгі мақсаты бей
біт байланысты нығайту болды. Дегенмен де, дип
ломатиялық байланыста нақты міндеттер қойылды,
оның ішінде сауда қарым-қатынасын дамыту, әскери
одақ жасау, т.б. болды.
XVI ғ. екінші жартысында Хақназардың Москва
ға жіберген елшілігінің негізгі міндеті Қазақ ханды
ғы мен Ноғай Ордасы арасындағы күресте Орыс
мемлекетінің қолдауын немесе бейтарап саясат ұс
тауын сұрағаны сөзсіз.
Ноғай Ордасының өзінде бақталастық соғыстар
басталғанда, Қазақ хандығының пайдасына шешіл
ген тұстары да болды. Ноғайлардың бір бөлігі
Ресейге қосылса, бір бөлігі қазақтарға қосылды.
Москваға қызмет еткісі келмегендер, Хақназарға
барып қосылды. Қазақ әскерлері Ноғай Ордасына
қарсы шықты, сөйтіп Қазақ хандығының шекарасын
Жайық пен Еділ өзені арасындағы жерлерге дейін
кеңейтті. Осы кезде башқұрттардың көп бөлігі ханның
бақылауына көшті.
Әрине, Москваның ноғай билеушілерімен жазыс
хан хаттары мен өзара елшілік материалдары 1556
ж. сәуір – 1576 ж. шілде аралығының мәліметтері жоқ,
сақталмаған [7, 89].
1569 ж. Қырымнан Москваға орыс елшісі Семен
Мальцевті әкеледі. Өзінің ақпаратында ол қазақ
әскерлерінің Ноғай Ордасындағы шайқасын айтып,
былай деген: «А Казатцкие Орды Акназаря царя,
и Шагая царевича, и Челыма царевича, а с ними
двадцать царевичев приход их был на Нагаи и
бой...» [8, 93; 7, 90]. Бұл мәлімет те қазақтардың
ноғайлармен шайқасқанын дәлелдейді. Сонымен,
1568 ж. күзде Хақназар ноғайларға қарсы соғысқан.
XVIІІ ғ. ортасында П.И. Рычков башқұрт старшыны
К.Мулақаевтың сөзінен жазып алған аңызды кейбір
зерттеушілер болашақта хан болатын Хақназармен
байланыстырады. Онда «...Акиазар султан...учи
нившись ханом в великое усилование пришел, и
владел не только одними теми нагайцами и Баш
кирией; но сверх того Казанское, Сибирское и
Астраханское царства, Бухарию, Хиву, Ташкент
и другие многие города под власть свою покорил,
и дань с них собирал …» [9, 69; 10]. Бұл жерде
Хақназардың күш-қуатын асқақтатып тұрса да, өзіне
бағыныштыларға оның салық салуы заңды нәрсе деп
түсінеміз.
XVI ғ. басында орыстар қазақтарды ержүрек
дала халқы ретінде таныды. Бұл кезде Қазақстан
шығыстан Ресейге, Ресейден шығысқа товар таситын
қойнауға айнала бастады. Ал XVI ғ. ортасында Қазақ
хандығы және Орта Азия хандықтарына әжептәуір
қауіп төндірді. Ағылшын көпесі Антон Дженкинсон
1558-1559 жж. Орта Азияда болып «Маомет дініндегі
кассактар өте күшті әрі көп халық»,– деп жазған.
Бұл кезде Сібір ханы Көшім мен қазақ ханы
Хақназар арасында күрес жүріп жатты. Екеуі де қай
жағынан алса да бір-бірінен кем түспейтін, бір-біріне
қауіпті қарсыластар болды. Мысалы, 1570 ж. Көшім
хан орыс тұтқынымен әңгімесінде «... жақында қазақ
патшасымен соғыс күтіп тұр, патша мені жеңіп
Сібірге отырып алар»,– деген күдігін жасырмайды
[1, 25 б.].
Қазақтардың Батыс Сібірде едәуір рөл атқарған
Ресейдің де қазақтармен қарым-қатынас жасауына
әсер етті. Россия мемлекеті қазақ даласы арқылы
сауда жолдарын жүргізбекші болды. Камадағы Ресей

3

иеліктеріне қауіп төндірген Көшім ханға қарсы күресте
Қазақ хандығымен одақтаспақшы болды. Бұл жөнінде
Строганов жылнамасында былай жазылған: «Көшім
өзінің ұлы Алейді Чусовойға шапқыншылық жасауға
жіберді. Камаға дейін және Кама Тұздары қаласына
дейін барды әрі православия христиандарына көп
қайғы әкелді» [11, 110-б.].
1558-1580 жж. хандық құрған Хақназар хан
қазақтардың Ресеймен көршілік жақсы қатынаста
болуын жақтаған еді. Ақназардың осы емеурінін
орыс патшалығы байқаған болар. Әрі Ресей өкіметі
өз мақсатын жүзеге асыру үшін Қазақ хандығы мен
Сібір хандығы арасында соғыс өртін тұтандырып,
Көшімнің ойын басқа жаққа аудармақшы болды.
Сонымен бірге IV Иван қазақтармен экономикалық
байланыс орнатып қана қоймай, Көшім хандығымен
күресу үшін әскери одақ жасауды да жоспарлады.
Осындай оймен 1573 ж. тікелей қазақ даласына
Третьяк Чебуков бастаған алғашқы орыс елшіліктерін
жіберді. Бұл сапардың сәтсіз аяқталғаны Строганов
жылнамасының Спасский тізіміндегі «Сібір сұлтаны
патшазада Маметқұлдың Чусовой өзеніне келуі
және орыс адамдарын тұтқындау туралы» деген
тарауында былай жазылған: «7081 (1573) ж. жазында
шілденің 20 жұлдызында Сібір жерінен, Тобыл
өзенінен Сібір сұлтаны Көшімнің ұлы Маметқұл
өзінің мырзаларымен және ұлдарымен жолды
байқауға келді, соғысуға қайда барса екен, Яков
немесе Грегорий Строгановтардың қаласына ма,
әлде әрі Пермьге ме? Сол келгенінде остягтардың
көптеген адамдарын өлтіртті, олардың әйелдері
мен балаларын тұтқындап әкетті және патша
елшісі Тритяг Чебуковты әрі онымен қызметші
татарлардың бәрін өлтірді» [11, 110-б.].
IV Иван уақытша бұл жұмысты ысырып қояды
тек Строгановтарға қазақтармен салықсыз сауда
рұқсат грамотасын тапсырумен шектелді. «Но уже в
1573 году Кучум, до этого плативший дань России,
перестает ее выплачивать» [12, 128-129]
1557 ж. Исмаил жеңіледі. Осы жылы күзде
оның билікке келуі Шейх Мамай ұрпақтарымен
қатынасын қалпына келтірген жоқ [12, 284], өйткені
ол шығыста Хақназармен бірге көшіп-қонуды қалады
[13, 252]. Сонымен, Ноғай Ордасындағы қақтығыс
Сібірдегі қақтығысты шешуге жағдай жасады деуге
болады. Шибанидтердің әскери күштері Оралдың ар
жағындағы тайпалардың қолдауына емес, ноғай атты
әскерінің қолдауына сүйенді.
Көшім хан Хақназармен арада болған қақтығыстан
кейін келіссөздер жүргізіп, арасында династиялық
некеге де отырды. Қазақ ханы Шығайдың қызына
үйленгенін Г. Миллер жазған болатын [14, 656].
Жалпы Сібір хандығы Көшімнің кезінде оңтүстіктегі
көршілері ноғайлармен одақтастық қатынаста болса,
қазақтармен тіпті соғысты. 1570 ж. Сібір хандығымен
Хақназар соғысқан. Сібір хандығы 1560-1570 ж.
басында Хақназарға қарсы әскери жорықтар жасаған,
өйткені Хақназар Оралдың ар жағындағы далаларға
да бақылауды қалпына келтіріп, ноғай билерінің
және Сібір ханының қолында болған жергілікті баш
құрттарды да бақылау жоспарында болды. Жалпы
XV ғ. аяғы – XVI ғ. Тобыл маңында қазақ тайпала
рының мекендегені белгілі, ал олардың көбін шет
ел әдебиеттерінде татарлар және башқұрттар деп
жазады.
XVI ғ. аяғында қазақтар Оралдың ар жағындағы
жайылым жерлерге бара алмады, өйткені Батыс
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Сібірдің оңтүстігіндегі орыс шекарасында қалмақтар
пайда болды. Тек олар кеткеннен кейін ғана Оралдың
ар жағына қазақтар келеді. Бұл Хақназар билігінен
кейінгі оқиғалар, өз алдына бөлек тарих.
Қорыта айтқанда, Хақназар билігі тұсында Қазақ
хандығының территориясы кеңейді, хандық билік
институты нығайды.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается роль Хакназар хана в
истории Казахского ханства, его политика в усилении
власти, расширении территории ханства. Авторы
на основе исторических источников доказывают,
что институт власти в годы правления Хакназар
хана усилился, так же соседние государства стали
считаться с Казахским ханством.
Ключевые слова: Казахское ханство, Хакназар
хан, дипломатические отношения, граница, власть.
***
The article examines the role of Khaknazar Khan in the
history of the Kazakh Khanate, his policy in strengthening
of power, expanding the territory of the khanate. The
authors on the basis of historical sources prove that the
institution of power during the reign of Khaknazar Khan
strengthened, just as neighboring states began to reckon
with the Kazakh Khanate.
Key words: Kazakh Khanate, Khaknazar Khan,
diplomatic relations, border, power.
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КӨШПЕЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ХАН БИЛІГІНЕ
ТҰЛҒА ТАҢДАУДЫҢ ДӘСТҮРЛІ РЕТІ
Нұрсан ӘЛІМБАЙ,
этнолог
Кіріспе. Мақалада отандық тарихнамада
жеткілікті зерттелмеген іргелі мәселелердің бірі
– дәстүрлі қазақы ортадағы хан сайлау үрдісінің
бірінші кезеңі – хандық билікке сұлтандар арасынан
ең беделді тұлғаны таңдау ежелден орныққан
тәртібі қарастырылады. Тарихтан белгілі келте
хандар кезеңіне дейін бұл үрдіс үш жүздің игі
жақсылары жиналған құрылтайда хан көтеру
деп аталатын аталмыш сайлаудың соңғы шешуші
кезеңіне ұласып отырды. Сондай-ақ келте хандар
заманының алғашқы кезеңінде де әрбір жүздің
ханы болуға лайықты сұлтанды таңдауда аталмыш
тәртіппен атқарылатын. Алайда, қазақ өлкесінде
орыстың отаршылдық билігі дендеп орныққан
кезеңдехан билігіне лайықты тұлға таңдаудың
аталмыш реті мүлдем сақталмады. Әңгіме
әйгілі Әз-Тәуке хан (1652 – 1717/18 ж.) мен М.М.
Сперанскийдің 1822 жылғы «Сібір және Орынбор
қазақтары туралы ережеге» сәйкес қазақ өлкесіне
жүргізілген әкімшілік-саяси реформаға дейінгі кезең
жөнінде болып отыр [1].
Зерттеудің әдіс-тәсілдері. Тиісті мәліметтерді
сұрыптап жүйелеу жәнеталдау барысында контекс
туалдық, факторлық талдау, тарихи-социологиялық
реконструкциялау һәм модельдеу тәсілдері қолда
нылды. Контекстуалдық тәсіл хан билігіне лайықты
деп саналған сұлтанныңкісілігі, қайраткерлігі, ұйым
дастырушылық қабілеті, әсіресе, ел-жұртқа сіңірген
еңбегі сынды қасиеттерін алдын-ала исі қазақтың
игі жақсыларының арасында, соңынан арнайы ша
қырылған құрылтайда талқылау һәм таңдау үрдісін
белгілі бір әлеуметтік-саяси кеңістігінің аясын
да қарастыруға міндеттейді. Факторлық талдау
аталмыш талқылау мен таңдаудың себеп-салдарын
бажайлауға негіздеме болды. Ал бір-бірімен өзара
себеп-салдарлық тікелей байланыстағы (бір-бі
рін толықтыратын) реконструкциялау мен модель
деу тәсілдері, біріншіден, қарастырылып отырған
мәселеге байланысты әр деректен там-тұмдап қана
кездесетін сан алуан шашыраңқы мәліметтерді
бірыңғай жүйеге түсіруге, екіншіден, осы мәлімет
тердің тарихи-антропологиялық проекциясын ғылы
ми болжам түрінде болса да жасақтауға мүмкіндік
берді (осы ретте лайықты саналған сұлтанның
кандидатурасын талқылау және таңдау дәстүріне
байланысты күні бүгінге дейін бірыңғай дерек-ма
териалдың табылмай отырғандығын ерекше ек
шеп айтқан ләзім. Мұндай материал, тіпті, Орталық
Азияның көшпелі халықтарында хан сайлау дәстү
рін арнайы зерттеген В.В.Бартольдтың [2,288-389],
Н.И.Заседателевтің [3, 4-9.], Т.И.Сұлтановтың [4],
Т.Д.Скрынникованың [5] «жол-жөнекей» болса да
А.И.Левшин [6] мен А.И.Добросмысловтың [7, 96.]
еңбектерінде де кездеспейді. Осы жайтқа байланыс
ты әзірше фольклорлық ақпаратпен ғана шектелуге
тура келді. Аталмыш үрдістің автор ұсынып отырған
тарихи-антропологиялық «образының» жоғарыда
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ғылыми болжам түрінде жасақталып отыр деуіміздің
себебі осында).
Зерделеу. Ең алдымен, ортағасырда және жа
ңа дәуір кезеңіндегі көшпелі тіршілік кешкен түркі
һәм моңғол халықтарындағы ең жоғарғы дара
билік иесінің титулы – хан терминінің когнитивтік
сипаттамасы жөнінде бірер сөз. Аталмыш кезеңнің
әлеуметтік-экономикалық және саяси контексі
тұрғысынан хан терминін көшпелі ортадағы
аталмыш биліктің В.П.Юдин ғылыми айналысқа
енгізген шыңғысизмнің идеологиясымен, бек істәжірибесімен негізделген шексіздігін айғақтаған
ұғым ретінде де қарастыруға болады [8,14-56].
Ежелгі түркі дәуіріне байланысты деректерге
және осы кезеңді зерттеген еңбектердің қисынына
қарағанда, хан титулының қалыптасуы ежелгі
түркі заманынан бастау алады. Хан ұғымының
қаған терминімен қатар VІІІ ғ.-дағы әйгілі ОрхонЕнисей жазуларының ішінде Тоныкөктің құрметіне
жазылған
эпитафияның
үлкен
жазбасында
кездесетіндігі туралы мәліметті В.В.Радловтың
мәліметіне сүйене отырып [9], В.В.Бартольд алғаш
рет ғылыми қолданысқа енгізген еді [10, 602; 604]
(алайда ғалым осы ретте хан термині қаған сөзі
нің қысқарған нұсқасы деген пікірін білдірген еді
[10,604]). В.В. Бартольд хан терминінің IV-VIII
ғғ. және Х-ХІІ ғғ. (зерттеушінің терминологиясы
бойынша, мұсылман дәуірінде) Орталық Азияда
билік жүргізген Илек хандар деп аталатын түркі
династиясына жататын билеушілердің шығарған
монеталарында жазылғандығында атап өтеді [10,
604; 11, 519-520.]. Зерттеушінің айтуынша, моңғол
империясының үстемдігі алдындағы жүзжылдықтар
бойы түркі ұлыстарындағы ең жоғарғы билік иесіне
қатысты қолданылған жоқ. Ол жоғарғы билік
титулатурасында аймақ басшысы (В.В.Бартольдтің
терминологиясы бойынша – князь) дегенді ғана
білдірді. Керісінше, бұл ұлыстардағы ең жоғарғы
билеуші сұлтан деп аталатын. Орталық Азиядағы
моңғол империясы үстемдігінің алғашқы кезеңінде
де хан жеке облыстың (бұл да В.В.Бартольдтің
терминологиясы бойынша) билеушісінің титулы
ғана болған екен. Ал империяның ең жоғарғы
әміршісі Шыңғыс қаған (немесе қаһан) деп аталды
[12, 615-628]. В.В.Бартольдтің осы айтылған
уәжінің қисыны тұрғысынан келсек, жоғарыда
айтылғандай, хан мен қаған терминдерінің Орхон
жазбаларында қатар кездесетіндігіне қарағанда,
мұндай институционалдық дәстүр, сірә, ежелгі
түркілердегі билік жүйесінде орныққан сыңайлы.
Яғни хан қағанаттардағы (Түркі қағанаты, Батыс
және Шығыс Түркі қағанаттары, Түргеш қағанаты
және т.б.) немесе осы мемлекеттік бірлестіктердегі
аймақтардың билеушілерінің титулы ретінде ғана
қолданыста болса керек. Ал қаған, әйгілі Күлтегін
ескерткішіндегі үлкен жазуда көрсетілгендей, көк
сеңгір аспан (Тәңірі) мен бурыл жер, һәм адам
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баласы қатар жаратылған кезде-ақ орныққан әлгі
адамдардың үстіндегі шексіз биліктің иесі дегенді
білдірді [13]. Бірақ, В.В.Бартольдтің қисынды
пікірінше, моңғол империясында хан (немесе каан)
кейін ауызекі сөзде (дұрысы, жоғарғы биліктің істәжірибесінде – ред.) қаған терминін бірте-бірте
ығыстырып шығарса керек.
Дәстүрлі қазақ социумында хандық билік
тек Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханнан
тараған ұрпақтарына ғана тиесілі болды [4]. Хан
билігінің төре тұқымдарына ғана тиесілі екендігі
жоғарыда аталған шыңғысизм концепциясы және
идеологиясымен негізделді. Көшпелі орта кәміл
сенген бұл концепция-идеология бойынша, Тәңіраспанның құдіретімен пайда болған Шыңғыс ханның
тағдырына сол Тәңір-аспанның қалауымен әуел
бастан-ақ төрткүл дүниедегі адам баласы сөзсіз
мойынсынуы тиіс ұлы қаған болу жазылыпты.
Және Тәңір-аспанның өзі хандық билікті ұстауды
Шыңғыс ханның ұрпақтарына еншілепті. Бұл
идеологеманың көшпелі ортадағы әлеуметтікпсихологиялық
қауқарлығы
соншалықты,
ол
социумдағы институционалдық қатынас жүйесінде
төре тұқымдарының әлеуметтік артықшылығының
негіздемесіне айналды. Тіпті қазақы ортада шежіре
тарату жосынындағы кейбір нұсқалары бойынша,
Шыңғыс хан исі қазақтың түп атасы ретінде де
дәріптелді [19]. Аталмыш идеологема-нормаға
сәйкес, қазақ хандығы тарихының аса көрнекті
зерттеушісі Т.И.Сұлтановтың сөзімен айтқанда,
Керей хан мен Жәнібек ханның басшылығымен
және ұйымдастыруымен қазақ халқының өзі
тікелей құрған Орта Азиядағы тұңғыш ұлттық
мемлекеттің пайда болу уақытынан бастап
(1470-1471 жж.-дан) ХІХ ғасырда қазақ елінде
хандық биліктің орыстың отаршыл режимінің
өктем күшпен жою мерзіміне дейін (ХІХ ғасырдың
20-жылдарының ортасы) хандық билікті Жошының
Орыс ханнан тараған ұрпақтары ғана ұстап
тұрды [4]. Сан алуан тарихи, этнографиялық және
фольклорлық материалдар қазақ хандарының
Қазақстанның қазіргі территориясын, елдігін,
мәдениетін қалыптастыруда және осы тіршілік
кеңістігіндегі тілі, діні, ділі, пошымы бір рутайпалардың бірыңғай этникалық түзіліске түсу
үдерісінде шешуші роль атқарғанын айғақтайды.
Бұл хандардың басым көпшілігі әміршілік міндетін
абыроймен атқарып қана қойған жоқ, ел-жұрт
арасында ұлы қолбасылар әрі даңқты батырлар
ретінде де шексіз беделге ие болды. Олардың
әрқайсысының хандық билікті жүргізіп тұрған
кезінде-ақ бас батыр, ер, толыбатыр сынды
бүкілхалықтық риясыз құрметті білдіретін атаққа ие
болғандығы сондықтан. Көрнекі мысал ретінде көзі
тірісінде-ақ «Еңсегей бойлы Ер Есім» немесе «әз»,
«батыр», «толыбатыр» атанған Тәуке хан сынды
исі қазақ үшін ұлы хандардың есімдерін айтуға
болады [4].
Әз-Тәуке ханның (шамамен ХVІІ ғасырдың
50-жылдары – 1715 ж., кейбір еңбектерде 1717
– 1718 жж. деп те көрсетіліп жүр) билік жүргізген
уақытынан кейін басталған келте хандар би
лігі кезеңінде дәстүрлі қазақы ортадағы хан
билігінің ежелден жалғасқан жоғарғы мәртебелі
институционалдық статусы, яғни,әлеуетті функ
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циясы іс жүзінде жойылды [14; 4]. Үш жүздің
соңғы ханы болған Абылайдың (1711-1781 жж.)
тәуелсіз мемлекет құру жолындағы жанқиярлық
ұйымдастырушылық,
дипломатиялық,
әск е
ри іс-шаралары социумның қалыпты тіршілігінің
алғышарты – ру-тайпалардың арасындағы сан са
лалы және сан деңгейлі байланыстар жүйесіне
соны серпін бергенімен, бұл қазақ социумындағы
институционалдық қатынас жүйесіндегі соңғы үрдіс
болды. Осы кезеңнен кейін қазақ өлкесіне, әсіре
се, Ресей империясының уақыт өткен сайын күше
йе түскен әртүрлі саяси-әкімшілік, территориялықшаруашылық, идеологиялық экспанциясы қазақ
қоғамының барлық саласын қайтып оңалмастай
ірітуге (дағдарыс емес!) ұшыратқаны мәлім. Бұл
гәптің ең бір көрнекі көрінісі – осы кезеңде келте
хандардың пайда болу жайты және олардың билеу
ші ретіндегі орыстың отаршыл тәртібінің қауқарлы
ықпалына түскен пұшайман күйі. Келте хандардың
басым көпшілігі, академик С.З.Зимановтың ғылыми
қисыны келіскен сөзімен айтқанда, іс жүзінде
Ресейдің мемлекеттік аппаратының жергілікті
шенеуніктеріне айналды [14].
Жоғарыда айтылғандай, хандық билікте XV ға
сырдың 60-жылдарының аяғы – 70-жылдарының
басында құрылған Қазақ хандығынан бастау алатын
институционалдық дәстүр бойынша, Шыңғыс
ханның үлкен ұлы Жошыдан тараған ұрпақтарының
ғана қақысы болды. Шыңғыс хан мен оның
ұрпақтарының билігі жүрген ел-жұрттар ғана емес,
дәстүрлі қазақы орта сөзсіз мойындаған шыңғысизм
концепциясы мен идеологиясы һәм сан ғасырлық
іс-тәжірибесіне сәйкес, хан болуға ел арасында
ұйымдастырушылық және кісілік қасиеттерімен
үлкен бедел жинаған сұлтан атанған төре тұқымы
лайық деп есептелетін (төре тұқымы, хан тұқымы
деп те аталды. Бұл оның Шыңғыс ханнан тарағанын
білдірсе керек).Сан алуан мәліметтерге қарағанда,
орыстың отаршыл өктемдігінің қазақ өлкесінде
орнығуына дейін хан билігіне сұлтанды таңдау
жосыныәлгі тұлғаның ұйымдастырушылық және
кісілік қасиеттерін арнайы шақырылған құрылтайда
әрбір ру-тайпаның игі жақсыларының арасында
талқылау барысын әрі көпшілік болып тоқтаған
сол тұлғаны хандыққа сайлауға ортақ пәтуаға келу
үрдісін білдіретін ұғым болып табылады. Хандық
билікке лайықты сұлтанды таңдау үрдісін хан
сайлау деп те атай береді. Аталмыш жосын, әдетте,
хан сайлау барысының келесі сатысы – хан көтеру
үрдісіне ұласып отыратын.
Хан сайлауға екі-үш төре тұқымы қатар түскен
жайт қазақ тарихында, әсіресе, Тәуке хан (шамамен
1652-1715 жж., кейбір зерттеулерде 1717-1718 жж.)
билік жүргізген кезең аяқталғаннан кейін орыстың
отаршыл тәртібінің күшпен араласуының нәтижесін
де басталған келте хандар заманында аз болған
жоқ [14; 4]. Қазақ жерін, табиғи ресурсын жаулап
алу үшін көшпелі қоғамның негізгі жұмылдырушы,
ұйымдастырушы һәм реттеуші механизмі –алдымен
билік жүйесін мейлінше әлсірету, соңынан мүлдем
жою қажет болды. Келте хандар заманының орнығуы
осы жүйенің ежелгі ұйымдастыру және үйлестіру
функциясының қауқарсыз күйге түскендігінің айғағы
еді [15, 5-31].
Сонымен, хан сайлау көшпелі ортада ежелден
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орныққан тәртіптен ауытқымай өтуі үшін алдын ала
бүкіл ел арасында үлкен ұйымдық істер атқарылатын
(осы орайда ерекше екшеп айтар гәп – А.И.Левшин
нің 1832 ж. жарық көрген «Қырғыз-қазақ немесе қыр
ғыз-қайсақ ордалары мен даласын сипаттау» атты
еңбегінде хан сайлау мен хан көтеру жосынының
шынайы тарихи уақыты мен кеңістігі автордың өзі
өмір сүрген заманының қалыбына «салынып», тым
жадағай суреттелген. Яғни аталмыш жосын бір
сәттік (ары кетсе екі-үш күн ғана) «жалт етпе эпи
зод» түрінде ғана көрсетілген).
Әрісі Шыңғыс хан заманына, берісі Қазақ хан
дығы һәм қазақ хандықтары (келте хандар) дәуір
леріне байланысты сан алуан нарративтік, тарихиэтнографиялық, фольклорлық деректерде тамтұмдап болса да кездесетін мәліметтер мен әр
кезеңдік тарихи-этнографиялық параллельдер негі
зінде хан сайлау жосынын төмендегідей «модел
деуге» болады. Аталмыш деректердің қисыны хан
сайлау өте күрделі үрдіс болғандығын айғақтайды.
Мұндайда төре тұқымдары ғана емес, ең алдымен,
әйгілі рубасылар, даңқты батырлар, беделі рутайпа ауқымынан асқан ақылгөй ақсақалдар әртүрлі
руаралық, жүздік, жүзаралық жиын, кеңес, мәжіліс
сияқты ұйымдық шаралар өткізіп, ел-жұрттың
ортақ көңілінен шығатын тұлғаны және соңғы
кесім айтылуы тиіс құрылтай өткізетін орын мен
уақытты белгіледі. Сөйтіп, белгіленген орынға бүкіл
ел-жұрттың игі жақсылары атанған әйгілі билер,
рубасылар, ақсақалдар, сұлтандар, батырлар бас
қосып, құрылтайдың алдында мәселені тағы да өзара
пысықтап алатын. Мұндайда өз ішінде қызу талқыға
кіріскен топтардың арасында хандыққа таңдалған
тұлғаға (міндетті түрде сұлтан) түпкілікті тоқтауды
көксеген өзара «жөн сұрасу» үрдісі жүргізілетін.
Ол«сөз салу» деп те аталатын. Бұл үрдісті ел-жұрт
арасында сөзі өтетін беделді адамдар атқаратын.
Осылайша әлгі топтар өзара пәтуаласқаннан кейін
құрылтай ашық деп жарияланатын. Құрылтайды
ашу қақысы беделді сұлтанға немесе үш жүздің
ноқта ағасы атанған ру-тайпаның әйгілі биіне
берілетін. Одан әрі ел-жұртқа атақ-абыройы, кісілігі,
бек беделі жүрген билер, рубасылары, сұлтандар
мен ақсақалдар хандыққа лайық деп есептелген
сұлтанның ата-тегінен бастап, оның бар тіршілігі
мен кісілік қасиеттері барынша таратып айтылатын.
Шешендер, хан билігі жөніндегі көшпелі ортада
ежелден орныққан концепцияға сәйкес, хандыққа
сайланатын сұлтанның бойындағы бар кісілік
қасиетін һәм ел алдындағы жинаған беделін,
ең алдымен, оның осы кезеңде иісі қазақ ардақ
тұтқан Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы екендігімен
байланыстыратын. Демек қазақы ортада хан
сайлау үрдісінің өзіндік этникалық ерекшелігімен
нақтыланған шыңғысизм «ілімі» аталмыш жосынның
да басты идеологиялық әрі концептуалдық негізде
месі болды. Сонымен бірге сан алуан фольклор
лық деректердің қисынына қарағанда, хандыққа
үміткер сұлтанға игі жақсылардың тарапынан «атабаба жолынан» еш ауытқымаудың, яғни ел-жұрт
тың бірлігін, тәуелсіздігін қорғаудың, берекесін
сақтаудың қажеттілігі де баса айтылады. Сөйтіп игі
жақсылар аталмыш «идеологиялық негіздемеден»
кейін өздерінің және бүкіл ел-жұрттың атынан
әлгі сұлтанды хан деп жариялады. Алайда осы
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ретте хан сайлаудың әлгі идеологиялық әрі
концептуалдық негіздемесі болған шыңғысизм
«ілімі» енді аталмыш хандық парыз бен міндеттерді
жаңа ханға мүлтіксіз орындауды да жүктеген немесе
жүктемегенін дөп басып айту қиын. Дегенмен,
Шыңғыс хан мен оның Керей ханнан бастап қазақ
хандары болған сан ұрпақтарының дәстүрлі қазақы
ортада «ата-баба жолын» желеп-жебеп тұрған
ұлы аруақтар ретінде ерекше қастерленгендігін
ескерсек, әлгі ханға үміткер сұлтанның Шыңғыс
ханның тұқымы екендігі оған хан ретінде айрықша
жауапкершілік артатындығы айтылған сыңайлы.
Жоғарыда айтылғандай, хан сайлау жосынының
соңы хан көтеру үрдісіне ұласып отырды. Сан алуан
мәліметтер, әзірше, ең алдымен фольклорлық
материал, хан сайлау үрдісінде ру-тайпалардың игі
жақсыларының арасында, әсіресе, өзінің сан жылғы
«ата-баба жолын» қатаң ұстауға бағытталған істәжірибесі арқылы ел-жұрт алдында үлкен бедел
жинаған билердің шешуші рөл атқарғандығын
айғақтайды.
РЕЗЮМЕ
Традиционный порядок определения кандидатуры
для избрания в ханское достоинство в кочевом
обществе казахов
В статье рассматривается традиционный поря
док определения кандидатуры из числа султановчингизидов для избрания в ханское достоинство у
казахов-кочевников. До утверждения российского
колониального порядка процесс выбора соот
ветствующей кандидатуры происходил на всека
захском курултаесултанов, биев, батыров, а также
глав и старейшин родов («рубасы» и «ақсақал»),
представляющих все три жуза.
Процесс выбора достойной кандидатуры соот
ветствующего султана обычно завершался избранием
его в ханское достоинство («хан көтеру»).
SUMMARY
The traditional procedure for determining a candidate
for election to the khan’s dignity in the nomadic society
of kazakhs
The article deals with the traditional procedure for
determining a candidate among the Chingizid sultans
of the Kazakh nomads for election to the khan’s dignity.
Before the approval of the Russian colonial order, the
process of electing the appropriate candidate took place
at the all-Kazakh Kurultai of sultans, biis, batyrs (warrior),
as well as heads and elders of clans («rubasy» and
«aksakal»), representing all three juz.
The process of selecting a worthy candidate for the
relevant Sultan usually ended with his election to the
khan’s dignity («Khan kóterú»).
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ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ ҚЫЗДАР БОЛМЫСЫ
Динара ҚАРАТАЕВА,
І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің
аға оқытушысы, тарих магистрі,
Айнұр ТҮКТІБАЕВА (Түктибаева),
28IT мектеп-лицейі тарих пәні мұғалімі,
Талдықорған қаласы.
Қазақ халқы ертеден-ақ адамгершілікті ардақтап,
ұлттық әдепті жоғары бағалай білген. Отбасында
ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейтінін, қыз
тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейтінін сезінген.
Халқымыздың ғасырларға созылған азаттық үшін
күресіне өр мінезді аналардың, өжет қыздардың да
қатысқандығын, «тәуелсіздік» деп аталатын қасиетті
ұғымға үлес қосқандығын деректер арқылы бүгінгі
ұрпақ санасына жаңғыртып, жаңартып сіңіру және
болашаққа жеткізу борышымыз. Өз тарихымызға
деген құрмет пен сүйіспеншілік қағидасын бойға
сіңіруге үйрету және үлгі алуға үндеу тарихи тұлға
лардың өмірбаяндары мен қызметтері арқылы
туған халқы мен Отанына адал да риясыз қызмет
ету үлгісіне айналып жүрекке ұялайды. Олардың
ойы мен армандарын қазіргі жас тәуелсіз мемлекет
– Қазақстан Республикасында жүзеге асуда. Қазақ
тарихында өзінің батылдығымен, қайсарлығымен
көрінген, еліміздің дамуына бар саналы ғұмырын
арнаған, саясатқа ерлермен бірдей араласқан, қазақ
қыздарының тұлғасы мен іскерлік көрегенділігін
көрсеткен Томирис, Гауһар Бопай, Назым, Айғаным,
Ләззат пен Сабира ханымдарды мақтанышпен атап
өтуге болады. Міне, Қазақ қызына тән қайсарлықтың
үлгісі деп айтамыз. Қәзіргі таңда қазақ қыздарынан
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ондай қасиетті көру арманға айналды, әрине, бәріне
топырақ шашпайын бірақ ертеңгі ұлттың ұрпағын
тәрбиелейтін қыздардың бүгінгі келбетін көргенде
қынжыламыз. Қазіргі қыздардың түрі, түсі бұрынғы ға
сыр қыздарына ұқсағанымен, бұлар ұлттық үлгіден
ауытқып бара жатыр. Қазір көптеген қыздар ана тілінен
алыстап, ұлттық дәстүр, салт-санадан мақұрым бо
лып барады. Бүгінде қыздар ұлттық сипаты, рухани
құндылығы жоқ «Батыстың» тәлім-тәрбиесін талғамсыз
сіңіріп жатыр ма деп ойлаймыз. Қыздар арасындағы
дөрекілік, ашық-шашық киіну, қалай болса солай
сөйлеу айта берсең өте көп, міне, осындай қылықтар
күннен күнге үйреншікті жағдайға айналып, тіпті кейде
оған мән бермей жатамыз. Бәріне қоғам кінәлі деп айта
алмаймыз. Қоғам дамуы – ол заңдылық емес па? Сол
қоғамнан өзіңнің ұлттық ерекшелігіңді сақтай отырып,
алға қарай жылжу керектігін де Елбасымыз өз сөзінде
сан мәрте айтып келеді.
Ұлы Отан соғысының ардагері, Халық жазушысы
Әзілхан Нұршайықов өз сөзінде қазақ қыздарына
айтқаны: «Ертең ұлттың ұрпағын тәрбиелейтін,
қыздар сендерсіңдер. Біздің ұлттық ұлылығымызды
жойып, «Халық» деген қасиетті аттан айырып,
әлде бір ұсақ ұлыс-аймаққа айналдырып жіберу де,
қыздардың қолдарында» дегені біздерге жүктел
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ген жауапкершіліктің қаншалықты маңызды екенін
айғақтайды. [7] Ал, ХХІ ғасыр қыздары осы жауап
кершілікті қаншалықты сезінеді? Міне бүгінгі өзек
тілік осында. Өткен ғасырдың қазақ аруларының
тұлғасы арқылы тарихқа құрмет көрсету, елдің азат
тығын сақтау, әулеттің бірлігі мен татулығын көз
қарашығындай қорғау, туыстық қатынастар желісін
үзбей ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру сияқты
қасиеттерді үйрену бүгінгі уақытта өте маңызды
екендігін айтылады.
Тарихқа көз жүгіртсек, көшпенді қазақ халқы та
рихында қыздардың қоғамдағы орнын қастерлеген.
Қызын қырық үйден тия отырып, алақанына салып
әлпештеп еркелеткен. Қызды қашанда жат жұрттық
деп, жас күнінен отбасының сенімді серігі, қара қа
занның иесі, үйдің ұйытқысы ретінде ұзатқанға дейін
тек тәрбие берген. Сол дәстүрдің арқасында елдің
анасы атанған талай әйелдердің есімі бізге жетті.
Бұдан екі жарым мың жыл бұрын өмір сүрген ұлы
даладан шыққан сақтың батыр қыздары Томирис
пен Зарина ерлігі, Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі
Гауһардың, ұлт-азаттық көтерілісі кезіндегі Бопай
дың, күні кеше Әлия мен Мәншүктің ерлігіне ұласты.
Кеңес Үкіметі күйрердегі желтоқсанда ерліктің туын
жықпаған қыздарымыз қаншама. Ал аққан жұлдыздай
із қалдырған Шоқанның әжесі Айғаным ханымның
елді ақылмен басқарғанын, дәрет алмай баласын
емізбеген, данагөй әжеміз ұлы Абайдың тәрбиешісі
болған Зере әжемізді қалай ұмытамыз? Бұның бәрі
ата салт-дәстүріміздің, тәрбие жолының дұрыстығын
көрсетеді.
Бүгінгі қазақ қоғамында әйел мәртебесінің биіктігі
әйелдерге, аналарға жасалған қамқорлығынан, сыйқұрметінен байқалады. ҚР тұңғыш Президенті, Елба
сы Н.Ә.Назарбаевтың: «Шығыс халықтарының
арасында, жалпы мұсылман әлемінде әйел затын
бөлекше бағалайтын, қарындасты ерекше қадір
лейтін халықтың бірі де, бірегейі де – біздің қазақ...
Қазақ қыздары мен аналары өз жүрегінің от-жа
лынымен, мейірім шапағатымен қазақ халқының
ұлттық сезім-түйсігін, мәдени-рухани біртұтас
тығын елеусіз ғана шыңдап отырған», – деген
сөздері осыған дәлел.
Еліміздің егемендік алып, мемлекет ретінде өзін
әлемге танытып, өркениетке бағыт алған кезде елдің
экономикалық дамуына басты назар аударылды да
ұрпақ тәрбиесі, имандылық, мәдениеттілік, тіл мәсе
лелері екінші орынға қалып қойды. Сондықтан да,
бүгінгі күні жас ұрпақ үнемі өзінің халқының тари
хын, ұлттық құндылықтарын бойына сіңіріп өскен
кезде, әсіресе, қыз балалар тарихта есімі қалған
ару қыздарымыздың ерлігі мен ізгі қасиеттерін үлгі
етіп өссе, келешекте бүгінгі күні өршіп бара жатқан
жаман әдеттерге мойын бұрмайды. Себебі тек ұлттық
тәрбие мен құндылық адамдарды жоғары дәрежеде
өмір сүруге ұмтылдырады [1].
«Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деп атамыз
қазақ айтқандай, бүгінгі жастар елдің болашағы
екеніне бәріміз кәміл сенімдіміз. Олай болатын
болса, Біз бүгінгі жастардың бойынан қандай қа
сиеттерді көргіміз келеді? Неге XXI ғасырда қыз
балалар бойынан нәзіктілік, ұяңдық, сабырлық,
төзімділік, үлкенді сыйлау қасиеттері жоғалып
барады? Нағыз қазақ қызына тән қасиеттерімізді
қалайша уағыздай аламыз? Мына жаңа техно
логиялар уақытында қазақ тарихындағы қайсар
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арулар бізге үлгі бола алады ма? деген мазмұндағы
сұрақтарға жауап іздедік.
Қазақ тарихындағы қыздар болмысы қоғамда,
отбасында алатын орны, атқарар рөлі ұшан-теңіз.
Әсіресе, қазақ қоғамында аналардың алар орны
ерекше болған. Сонау ерте замандардағы нанымсенімдердің түп-тамыры да Ана. Ата бабаларымыз
аспанда Тәңірі, жерде Ұмай ана деп табынатын.
Ұмай ана – қамқоршы, жарылқаушы, демеуші, жанұя,
отбасының пірі. Ауызша тарих пен жазба деректер
қазақ тарихындағы аналар мен қыздардың өзіндік
орны, атқарар рөлі жоғары болғандығына дәлел
бола алады. Аналарымыздың қоғамдағы орнын қа
лыптасқан ру-тайпалық қатынастар, дәстүрлі ша
руашылық, тамыры тереңнен бастау алатын діл, салтдәстүр, әдет-ғұрып анықтаған. Қыздарын болашақ
ана ретінде санаған халық «Ұл туса – ұрпағым өседі,
қыз туса – ұлтым өседі», – деп қыз баланың дүниеге
келуін ерекше қуанышпен күткен. «Қыз аз күнгі
қонақ» деп тазаны кигізіп, дәмдіні жегізіп, төрінен
орын берген. Алысты жақын, жатты жекжат
етер, ел мен елді таныстырып, табыстырар
дәнекер көріп құрметтеген. Киімнің асылын қыз
бала киетін, алтын, күмістен жасалатын өте
қымбат сәнді әшекейлер де, өте әдемі және
қымбат ер-тұрмандар мен жүрісі жайлы жорғалар,
әдемі сәйгүліктер, парлар жеккен пәуескелер
бойжеткенге арналатын», – деген қазақ халқының
белгілі ғалым-этнографы Халел Арғынбаевтың тұ
жырымы айтқанымызды растайды [5]. Яғни бар
асылын, қымбаттысын, әдемі жасауларын тек қыз
балаларына арнай білген. Оның астары терең. Бүгінгі
қыз бала, ертеңгі ана, ұрпақ тәрбиесімен айналыса
тын тұлға. Қазақ қызын “қыздың жолы жіңішке” дей
отырып, жан-жақты тәрбиелеген, еш уақытта оны
кемсітіп, төмендетпеген. Қайта қыз баланың бойына
әдептілік, инабаттылықпен бірге дала әдебіне сәйкес
өткірлік, қайсарлық, шынайы намыс тәрізді қасиет
терді қоса дамытып отырған. Сондай-ақ тәлімтәрбие, күш-жігер зая кетпеген. Қазақ тарихында
жоңғарларға атойлап шапқан Қабанбай батырдың
қызы – Назымды, бірнеше шешуші жорықтарда көзге
түскен Абылай ханның қызы – Гауһарды, талай ақ
тық шайқастарда ерен ерлік көрсеткен Айтолқынды,
найман жұртшылығының батыр қызы – Жанқайды
жадында сақтап, ұрпаққа дәріптейді. Бұлардан өз
ге ақылдылығымен, әулиелігімен аты шыққан Бегім
ана, Бұланбай батырдың жары Айбике, Кенесары
ның қарындасы, 500 сарбазды басқарып, Ресей
отаршылдарына қарсы соғыста ғажап ерлік көрсет
кен Бопай, Шоқанның әжесі, бірнеше шығыс тілдерін
білген, өз халқының мұң-мұқтажы туралы Ресей
Сыртқы істер министрлігінің Азиялық департаменті
мен үкіметінің Сібір комитетімен хат алысып тұрған
Айғаным ханша тәрізді ел арасында беделі жоғары
әйел-аналар аз болмаған.
Әлемдегі кез келген халықтың өз алдына ұлт
болып ұйысуына, егемен ел, дербес мемлекет болып
қалыптасуына әйел-аналардың сіңірген еңбегі зор.
Тарихта есімдері алтын әріптермен өрнектелген –
Гүлбаршын мен Құртқа, Ақжүніс пен Назым, Айша
бибі, Абақ ана, Домалақ ана мен Қыз ене, Қасым
ханның анасы Жаған бике, қолбасшы Бопай ханым,
ел билеген Айғаным мен Ұлпан секілді аналарымыз
ұлт тәрбиелеп, халық қалыптастырып, мемлекетімізді
баянды етуге мол үлес қосты [4].
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Түркілер әйел-ананы отбасының құты мен ырысы,
ұйтқысы мен жылуы деп таныған. Сондықтан да
болар түркі дүниесін терең зерттеген тарихшы-ғалым
Лев Гумилев «Көне түріктер» деген іргелі зерттеуін
де: «Түркілер әйелдерді сал-серілердей қатты
құрметтейтін. Баласы үйге кіргесін әуелі шешесіне
иіліп, тәжім еткен, содан кейін барып әкесіне сәлем
берген. Орхон жазуында да апа-қарындастары қалып
қойып, оларға ажал қаупі төнгенде, Күлтегіннің
оларды жанқиярлықпен қорғап қалғаны зор шабыт
пен жырланады. Түркілерде анасының шыққан
тегіне айрықша мән берген», – деп жазған [2]. Қа
зақта «Жігіттің жақсы болуы нағашысынан» деген
сөз бар. Оның түп мәніне үңілсек, ата-бабаларымыз
аналарының, жұбайларының қадір-қасиетіне, оның
шыққан тегіне ерекше мән берген. Мұның өзі қыз
баланың ұрпақ өрбітудегі орнының жауапты екендігін
айшықтайды.
Қазақ халқының осындай ерекше тәлімді тәрбие
сін, қыздар мен аналардың ұлылығын өз кезегін
де ел арасында болған орыс ғалым-зерттеушілері
жоғары бағалап, пікірлерін жазып кеткен. Мәселен,
ХІХ ғасырда зерттеуші А.К.Гейнс: “Жены укиргиз
приобретаются, как у всех магометан, покупкою,
называемою “калым”, поэтому родителям тем вы
годнее, чем у них более красивых дочерей и неред
кослучается, что бедные киргизы при помощи своих
дочерей не только поправляли свое состояние, но
даже и очень богатели. С этой целью в некоторых
киргизских, семействах для сохранения красоты
девушек вошло в обычай до замужестваизбавлять
их от всех тяжелых работ и хлопот, ... хвалить
красавиц считается у киргиз поступком благоприс
тойным, красавицы же, заслужившие общую пох
валу, нередко прославляются в степях” деп көзі мен
көргенін хатқа түсірген. Расында да әдемі қыздар
аңыз-әңгімелердің, ертегілердің мазмұнын құрап,
тартымды оқиғалардағы көркем арулар талайларды
тамсандырған. “Айдесе аузы, күн десе көзі бар”
сұлулар туралы ертегілер үнемі жақсылықпен аяқ
талып, оның кейіпкерлері мұраттарына жетіп отыр
ған. Мысалы, ертегілер «ерте, ерте, ертеде, ешкі
құйрығы бөртеде бір бай болыпты, оның бір асқан
сұлу қызы болыпты. Қыздың сұлулығын көрген
адам есінен танып қалады екен. Қыз сұлулығы
мен қатар ақылды болыпты»... деген ертегілер
ауыз әдебиетімізде көптеп сақталған. Осындай
аңыз ертегілерді естіп өскен ұрпақтың әдемілікке
ұмтылары хақ. Қазақ әйелдері ұрпақ тәрбиесінен
өзге қоғамның барлық істеріне тікелей болмаса да
қатысып, өздерінің көзқарастарын танытқан. Хандар
мен сұлтандардың, батырлар мен билердің ақылшы,
кеңесшілері ретінде кең далаға танылған. Мұндай
жайт өзге халық өкілдерінен шыққан зерттеушілердің
назарынан тыс қалмаған. Мысалы, зерттеуші ғалым
А.К.Гейнс: “Киргизская женщина играет большую
роль не только как полная хозяйка семьи, но и как
член общества. На сходках киргизов женщины
подают голос наравне с мужчинами, в особенности
по вопросам, касающимся общественных нужд.
Иногда даже мнение женщин имеет некоторое
преимущество над мнением мужчины”,– деп пайым
даған [2].
Қазақ әйелдерінің қайталанбас қасиеттері жыр
дастандарда ғана емес ғылыми зерттеулерге де
арқау болған. Сондықтан да болар қазақ қыздары,
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әйелдері туралы бірқатар этнографиялық, тарихи,
т.б. іргелі еңбектер жарияланды.
“Қызға қырық үйден тыю” деген дана фило
софиялық қағидаға орай ата-бабаларымыз қыз ба
ланың тәрбиесіне ерекше мән берген. “Қыз өссе ел
дің көркі” дегенге сай болу үшін оны адамгершілік
ке, парасаттылыққа, еңбек сүйгіштікке, әдемілікке
баулыған. “Қыз жат жұрттық” деп айтылып, өмірден
сабақ ала білген, бабаларымыз бөтен елде қызда
рының тәрбиелігімен, көргендігімен дараланғанын
қалады. Сол үшін де ата салттың мәнін өзгертпей,
оны қатаң сақтап, келесі ұрпаққажеткізіп отырды.
Нәтижесінде қазақ қыздары адами киелі қасиеттер
ді бойына жинап, өзге халықтардан ерекшеленді.
Әсіресе, қыздардың еңбексүйгіш қасиеттері оларды
отбасын, сондай-ақ бүкіл дәстүрлі шаруашылықтың
ұйытқысына айналдырды. “Киргизки (казашки –
автор) далеко превосходят киргизов (казахов) в
трудолюбии. Они отправляются все домашние
хозяство, на них лежит половина попечениии
оскоте, они сверх того занимаются рукоделиями
и приготовлением одежды себе и детям, они
же должны заботиться обо всем нужном для
мужей своих, даже иногда сделать им лошадей
и сажать их верхом. ...К трудолюбию киргиз
казачки присоединяются свойственные полу их
добродушие, чадолюбие и сострадательность.
Бывшие у киргизов в плену отзываются о них
гораздо лучше, нежели о мужчинах...”,– деген
орыс зерттеушісі А.И.Левшиннің тұжырымы – қазақ
ауылының тұрмыс-тіршілігімен етене таныс болған
сырт көздің бұлтартпас дәлелі [9].
Қазақ ауылында әйел отбасының берекесі ретінде
саналып, оның алар орны баға жетпес құндылықпен
парапар болған. Көшпелі шаруашылықта киіз үйді
тіккенде шаңырақты ер азаматтар көтеріп тұрған,
ал үйдің керегесін керіп, уығын шаншитын, туырлық
үздігін жабатын әйелдер болған. Қазақ қоғамында
ерлер әйел-аналардың осындай артықшылықтарын
көріп, даланың жазылмаған заңдары арқылы қорғап
отырған. Отбасында, әулетте әрбір әйел ананың
өзіндік орны болған.
Көріп отырғанымыздай, бұл – әйел-ананың бір
қыры ғана. Қазақ тарихындағы қыздар тіршіліктің кө
зі, себебі “Әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен
әлемді тербетеді” деген ұлағатты сөз текке ай
тылмаса керек.
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ҚАЗЫБЕК БИДІҢ ҚЫЗЫ МАҢҚАН–
Жалаңтөс (Соқыр) батырдың екінші әйелі
Еркін АЯҒАН,
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университетінің доценті,
педагогика ғылымдарының кандидаты
Кеңес Одағы кезеңінде қазақ халқы бейбіт өмір
сүргенімен өткен тарихымызды жазуға тыйым са
лынып, жазған ғалымдар саяси қуғын-сүргінге ұшы
рады. Ата-бабаларымыздан ұрпақтан ұрпаққа жал
ғасып келе жатқан дала ауыз әдебиеті мен тарихи
дәстүр жалғаспай, тоталитарлық саясатқа тәуелді
болды. Сондықтан өткен тарихты білетін ақсақалдар,
көнекөз қариялар, шежірешілер, тарихи аңыз-әңгі
мелер, тарихи жырлар мен дастандар, жеті атаға
жалғасып жазылатын ата-баба тарихы мен шежірелер
жазылмай қалды. Осы өткен тарихымызды, қазақ
жері мен елінің тарихын ғылыми тұрғыда зерттеп
жазуға мүмкіншілік туды.
Осындай елін, жерін, Отанын қорғауда халық
арасында аңызға айналған Жалаңтөс батырдың
әйелі Қаракесек Қаз дауысты Қазыбектің қызы
Маңқан болған. Одан бірнеше ұрпақ тарағаны туралы
айтып, жазып қалдырған белгілі шежіреші, жыршы,
тарихи аңыз-әңгімелерді ұрпақтан ұрпаққа қалдырған
көнекөз ақсақал Зейнешов Кәрімжан атамыз.
Ежелден қазақ тарихында ру шежіресін атадан
балаға ауызша жеткізіп отырған. Мұндай ру шежіресін
қазақта дәстүрлі ру шежіресі деп атап, көне заманнан
өмір сүріп келеді. Құлық (Жансары) руының осындай
шежіресі бойынша, Жалаңтөс батырдың екінші әйел
Маңқаннан бірнеше үрім-бұтағы өсіп-өнген. Соның
бірі – тікелей ұрпағы мен боламын. Сондықтан Қаз
дауысты Қазыбек бидің қызы Маңқаннан тараған
ұрпаққа күдік тудыру негізсіз, біреудің ру шежіресіне
топырақ шашуға болмайды, аруақтар алдында
күнәға батады.
Батырдың тікелей ұрпағы, облысымызға та
нымал қаламгер, «Орталық Қазақстан» газетінде,
Қарағанды облыстық телерадиокомпаниясын
да қызмет жасаған Масғұт Халиолла былай
деп жазған еді: «Әнуарбек Адамбеков 1985 жылы
«Жұлдыз» журналының үшінші санында Қазыбек
биге байланысты жарияланған кейбір деректердің
терістігін айтып, аталған журнал алқасына хат
жолдаған екен. Сол хатта мынадай пікірлер бар: «…
Қазыбектің бес ұлынан кейін Маңқан атты бір қыз
туыпты. Маңқан бес ағаның ортасында өскен әрі
атақты бидің қызы, өз замандастарына қарағанда
алдына ешкім қарсы келмей еркелеп бой жеткен
қыз болыпты. Бойжеткен кезінде қайсыбір әлді ру
басшыларының Қазыбекпен құда болуға ниет етіп
жүргендерін сезіп, Маңқан бір күні әкесіне: «– Әке,
сіздер мені қанша еркелеткендеріңізбен төмен
етекті болып жаратылдым ғой, сондықтан түбі бір
жерден орын табуым керек болар. Сол орнымды өзім
табайын, мені ешкіммен атастырмаңыздар», – деп
тілек етіпті. Арада біраз уақыт өткен соң сол кезде
Орта жүзге мәлім бола бастаған өзінің ағаларымен
үзеңгілес жүрген Жалаңтөс деген батыр жігітке
әкесінің ақ батасын алып тұрмысқа шығыпты…».
(Ә.Адамбековтің «Жұлдыз» журналына жазған хаты
ның көшірмесі менде сақтаулы. Қ.С.) [1].
Ал, М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер
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институтының ғылыми қызметкері болған Ба
зарбек Атығай «Қазақ батырлары» газетінің 2000
жылғы №2 санында: «Ер Жәнібектің өміріне, ерлік
істеріне байланысты үш дастан бар. Осы үш дас
танда ер Жәнібектің нағашы жұрты туралы үш
түрлі мәлімет кездестірдік. Бірінде нағашысы –
Үйсін Өмір деген батыр делінсе (Зейнолла Сәнік
жазғандай), екіншісінде – Қаз дауысты Қазыбек
дейді, келесісінде – Шақшақ Жәнібек делінген. Тағы
бір аңыздарда Қабанбай батыр деп те айтады.
Ыбырай Ботайұлының дастанында (1927ж. жа
зылған) Шақшақ Жәнібек деп берілген. Ер Жәні
бектің анасының есімі – Шәше. Тарихшы, ғалым
Ахмет Тоқтабаевтың қолында сақтаулы Шәше
анамыздың тас ұршығы бар. Тас ұршықты ғалымға
берген Зайсанда тұратын батырдың ұрпақтары
Шәше – Шақшақ Жәнібектің қарындасы деген
екен», – депті. Осы жазылған екі деректе Маңқанның
Бердәулетке ұзатылғанын жоққа шығарып отыр [2].
Тағы бір айтайын дегенім – Маңқан анамыздың
есімін жоғарыда айтқанымдай, Жалаңтөс ба
бамыздың өзі қойған, еркелетіп айтатын есімі
Қамқа болуы тиіс. Осы анамыздың атын келіндері
әдеп пен иба сақтап, тіке атамаған, «ортаншы ене»
деп айтатын болған. Ал, тарихи деректерде, мәселен,
Қазыбек бек Тауасарұлының «Түп-тұқияннан өзіме
шейін» деген кітабында аты Қамқа болып жазылған.
Онда анамыздың үш-төрт баласы болғандығы да
анық көрсетілген. Ал, Қамқаны Жәнібектің әке
сі Бердәулетке теліп жүргендер, одан жалғыз
ғана Жәнібек туған деп жаңсақ деректер береді.
Қ.Тауасарұлы жазғандай, Маңқан анамыздан төртбес ұл туған, олардың аттары: Бәйгел, Берістен,
Бөлтей, Сәрке. Сәрке – батырдың ең кенжесі деп
жазып таратқан, ол мына Құлық (Жансары) Жалаң
төс шежіресімен дәл келіп, бірдей болып, бірбірін толықтырып тұр (Құлық Жалаңтөс (Соқыр)
ұрпақтарының шежіресі. «Арко» ЖШС. Қарағанды –
2009) [3].
Батырдың Маңқан анамыздан туған ұрпағы Ыс
қақ Бәкірұлының (1934-2013) айтуынша, Маңқан
анамыздың қабірі Қарағанды облысының Ақтоғай
ауданындағы Жамшы, Нүркен ауылдық кеңесіне
қарасты Жалаңтөс батыр ауылының (бұрынғы Қы
зылтас, Бірлестік) күн батысындағы Айдай тауының
баурайында. «Оны қайдан білдіңіз?» дегенімде, «Ұлы
Отан соғысының алдындағы жылы әжем Тілеулі
апам (руы Керней) Айдай тауының етегіндегі
зираттардың жанынан өтіп бара жатқанда, өгіз
арбаны тоқтатып, жерге түсіп тізе бүгіп, аят
оқығаны бар. Бұл кімнің бейіті дегенімізде, шеткі
тұрған саман бейітке жақындап, Маңқан енеміздің
мазары деп көрсетті», – деген еді Ысқақ ағамыз 2007
жылы. Ол жерде саманнан, тастан салынған бірнеше
қорым бар. Онда Маңқан анамыздың балаларының,
немере-шөберелерінің сүйектері жатыр. Бұл деректер
Құлық руының шежіресін зерттеп жазып жүрген
батырдың ұрпағы Сәденов Қуандықтың «Жалаңтөс
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(Соқыр) батыр және Маңқан ана» деген мақаласынан
алынды (03.08.2017. «Орталық Қазақстан» газеті) [4].
Осы мақаланы талдай келе мынадай байлам
ға келдім: Қаз дауысты Қазыбек бидің қызы Маңқан
туралы тарихи мәліметтерді терең білетін шежі
реші, жыршы Құлық Жалаңтөс батыр тарихын жақсы
білетін, батыр мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жеткіз
ген көнекөз қария Зейнешев Кәрімжанның ойлары,
ойдерегімен қолжазбалар мазмұнымен бірдей.
Сондықтан З.Кәрімжан көнекөз қарияның ойларын
одан әрі ғылыми талдау жасап, жалғастырайық.
Сарым Құлық (Жансары) Жалаңтөс батырдың
18-ғасырдағы мекені, жазғы жайлауы – Қарағанды
төңірегі, Майлыбұлақ (Майқұдық), Нұра өзенінің
бойы, Соқыр өзенінің бойы. Қазіргі Саран қаласының
орнын бұрын «Жалаңтөс сораңы» деп атаған. Бұл
кезеңде Жалаңтөс батыр елі мен жерін қорғау үшін
қалмақтармен жиі соғысып жатқан. Осындай соғыс
Қарқаралы, Егінбұлақ өңірінде болған, қалмақтар
Қаракесек Қазыбек би ауылдарына шабуыл
жасағанда әр жерден батырлар келген, солардың
бірі Жалаңтөс батыр болатын. Бұл шайқаста ержү
рек рухы мен батырлығын Жалаңтөс батыр көрсете
білген. Осы шайқаста қалмақтармен бетпе-бет
ұрысқа келгенде Жалаңтөс батыр сауыт-сайман мен
дулығасын киіп, бес қаруын асынып, жекпе-жек деп,
соғыс алаңына ақбоз атымен ойқастап шыққанда
қалмақтар бір сәт тынышталып қалып, жау әскерінің
ішінен Ноян батыр шығып, бұл жекпе-жекте Жалаңтөс
батыр қалмақ батырын ат үстінен ұрып құлатып
жаяу айқаста батырлық әскери өнердің шеберлігін
көрсетіп, қалмақ батырының басын кесіп жеңеді.
Одан кейін Жалаңтөс батыр ақбоз атына мініп,
ұрандап шығып, қалмақтарды талқандап, жеңіске
жетеді. Бұл шайқаста Қаз дауысты Қазыбек бидің
көзі жас жігіт Жалаңтөс батырға түседі. Кейіннен
бірнеше жорықтарда Қазыбек би қалмақтармен
соғыста Жалаңтөс батырдың ержүрек батыр екеніне
көзі жеткен, осындай ерлігі мен батырлығы халық
арасында аңызға айналған.
Осы шайқастың алдында Егінбұлақ мен Қар
қаралы өңірінде Жарлы өзеннің бойында Жалаңтөс
батыр сарбаздармен қос тігіп ежелден келе жат
қан көшпенділердің әскери өнерінің жаттығуларын
өткізетін әскери жаттығу алаңы болып, ат үстінде
соғысу әдіс-тәсілдерімен жаттығып, кей күндері
Жалаңтөс батыр арнайы дайындалған сарбазда
рымен қалмақтарға әскери барлау жасап жүргенде
Қазыбек бидің жазғы жайлауына тап болады жөн
сұрасып сусын мен қымыз ішіп дем басады, осы кезде
Жалаңтөс батыр Маңқанды көріп, ғашық болып, екеуі
бір-бірін ұнатып қалады. Жалаңтөс пен Маңқан бірбірін ұнатып үйленген деп көптеген ақсақалдар мен
көнекөз қария аталарымыз 20-ғасырдың 80-жылдары
Төлеу Құдайберген, Аяған Рахымберлі және т.б.
әңгімелерінің мазмұны бірдей.
Бұл шайқастан кейін Қазыбек би қалмақтармен
соғыста және дипломатиялық қарым-қатынаста ер
жүрек батыр, әскери қолбасшы ретінде Жалаңтөс ба
тырды өзімен бірге ертіп жүрген. Осы кезде Жалаң
төс батырдың жасы 17-18-де болып, 18-ғасырдың
шамамен 1713-1716 жылдары ол қалмақтарға қарсы
соғысқа қатысып, Баянауыл, Балқаш, оңтүстік шы
ғыс өңіріне, қазіргі Ақмола, Көкшетау, солтүстік шы
ғыс өңірлерге бірнеше жорықтар ұйымдастырған.
Осы кезеңде Жалаңтөс батыр мен Маңқан бір-бірін
ұнатқан. Қазыбек би қызы Маңқан мен Жалаңтөс
батырға бақыт тілеп, батасын беріп шығарып салады.
Жалаңтөс батыр Маңқанды Қарағанды төңірегіндегі
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Соқыр өзеніндегі жазғы жайлауға жас отау тігіп,
шаңырақ көтеріп, екінші әйелі болған. Бұл Жалаңтөс
пен Маңқан шаңырағынан бірнеше ұрпағы тарап,
көпшілік ұрпағы қазір Қарағанды, Ақтоғай, Қаратал,
Жамшы өңірі, Қызылтас (Бірлестік), Балқаш және
т.б. жерлерде тұрып жатыр. Осы жерлерді Жалаңтөс
батырдың жазғы жайлауы, көктеуі, күзеуі, қыстауы
болған. Сондықтан Жалаңтөс батыр бабамыз бұл
жерлерді жаудан көздің қарашығындай сақтап келе
шек ұрпаққа мұра етіп қалдырып, қазақ жерінің
тұтастығын сақтағаны туралы шежіреші көнекөз қа
рия Зейнешов Қәрімжанның жазып қалдырған қол
жазба дерегінен салыстырып, ғылыми талдап беріп
отырмыз [5].
Бұл тарихи оқиғалар мен айтылған ойлар бір-бірін
растап тарихи шындық екенін дәлелдейді, ол мына
еңбекте кеңінен айтылған (Жалаңтөс батыр. Жинақ.
Алматы – 2014.Б.24). Бұл еңбекте Жалаңтөс батыр
мен Маңқан бір-бірін ұнатып, Маңқан әкесінің ерке
қызы болып, әкесі Қазыбек би қызын Маңқанды аялап
өсіріп, оны өзі ұнатқан Жалаңтөс батырға күйеуге
бергені туралы айтылған [6].
Арғұн, Қаракесек, Майқы би, Сарым, Құлық (Жан
сары) руының шежіресінде Жалаңтөс батырдың
әйелі Қаз дауысты Қазыбек бидің қызы Маңқаннан
тараған ұрпақтары осы күнге дейін кімнің кімнен және
қалай тарағаны туралы толық мәліметтер береді.
Құлық шежіресіндегі Жалаңтөс батырдың екінші
әйелі Маңқанның ұлы Бәйгелден мен өзім бір ұрпағы
болып тараймын. Маңқанның басқа да балалары
қазіргі күнде өніп өскені туралы «Құлық Жалаңтөс
(Соқыр) батыр» шежіресінде кеңінен айтылған.http://
ru.calameo.com/read/001798844063dfa171e29. (Құлық
Жалаңтөс (Соқыр) ұрпақтарының шежіресі. «Арко»
ЖШС. Қарағанды -2009) [7].
Сондықтан халық арасында Маңқан Жалаңтөс
(Соқыр) батырдың екінші әйелі екеніне күдік, қыз
ғаныш, жалған ойларға жол беруге болмайды, өйткені
басқадай ойлар тарихи шындыққа сәйкес келмейді.
Енді тек осы мәселелерді тереңірек зерттеп, то
лықтыру керек.
РЕЗЮМЕ
В этой статье анализируются мысли и исто
рические рукописи о Манкане, дочери Казыбека би,
второй жены легендарного Жалантос (Сокыр) батыра
на казахской земле в 18 веке.
***
This article analyzes thoughts and historical ma
nuscripts about Mankan, the daughter of Kazybek bi, the
second wife of the legendary sokir Zhalantos batyr on
Kazakh land in the 18th century.
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СӘУЛЕТ ӨНЕРІ: КЕСЕНЕЛЕР, КҮМБЕЗДЕР

ТҮРКІСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҒИМАРАТТАР:
діни құрылыстар, жерлеу орындары туралы
Ділдәш МҰСТАПАЕВА,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университетінің доценті,
тарих ғылымдарының кандидаты
Орта Азия, Қазақстан территориясында қоғамдық
және ғимараттар құрылысы әр кезеңнің өзіне сай
даму ерекшелігіне қарай өркендеген. Ежелден
келе жатқан наным-сенім, салт-дәстүр, өмір сүру
ортасының материалдық негіздері елдің тіршілігі
мен рухани құндылықтарының көрінісі ретінде діни
ғимараттарда, жерлеу орындарының сәулеттік даму
ерекшелігінде көрініс беріп дамыды.
XI-XII ғғ. Қарахан дәуірінің діни ғимараттары,
XIV ғ. Әмір Темір кезеңі, XV-XVIII ғғ. кезеңдердегі
діни ғимараттар ислам діни ұстанымдарына сай
салынған. Діни құрылыстар өз қызметтеріне қарай
ерекшеленеді.
Сәулеттік ғимараттарды салуда жергілікті жердегі
материалдар қолданылды. Саз балшық, пахса, шикі
кірпіш, т.б. XI-XII ғғ. олардың құрылымы үш бөлікке
бөлінгені белгілі. Кейінгі кезеңдерде күйдірілген
кірпіштер кең қолданылған. Қаптама көркем тақталар
қолдану Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде өзінің
ерекше көрінісін тапқан. Орта ғасырлық Отырар,
Түркістан аумағынның қалалар құрылысындағы діни
ғимараттар онда ерекше қала мәдениетінің дамуын
көрсетеді [1,148-б.].
Діни жерлеу ескерткіштері XV-XVIII ғғ. бірнеше
түрде дамыған. Олар кесенелер, қоршаулы жерлеу
орындары, қабыртастар деп бөлуге болады. Кесе
нелер қас бетті, күмбезді, мұнаралы болып салынып,
жерлеу орындарында сағаналар, төртқұлақтар ор
натылды [2].
Сағанатамдар қазақтың жерлеу ескерткіштерінің
түрі болып табылады. Оны ел «керегетам» деп те
атайды.
XXI ғ. басында ғалымдар өз зерттеулерінде қа
зақ халқының жерлеу ескерткіштерін түрге бөліп,
сыныптаған. Дәстүрлі жерлеу ескерткіштері этно
графиялық зерттеулер негізінде халықтық сәулет
ескерткіштер кешені күмбезді, шатырлы үй не шатыр
сипатты жай қоршаулар түрінде болғанын айғақтайды
[2, 218-б.].
Күмбезді жерлеу құрылыстарының дамуы қазақ
жеріндегі діни жерлеу сәулетінде көнеден дамыған.
XIX ғ. Қазақ даласындағы жерлеу орындары
туралы зерттеген И.Кастанье «елдің ата-баба
ларын деген шексіз құрметі мен қайтыс болған
дарды қадірлеуін» тәнті болып жазады [3,32-б.].
Өз еңбегінде қазақ даласындағы күмбезді ескерт
кіштер, мазарлардың көп кездесетінін баяндайды.
Г.А.Пугаченкова зерттеуінде Орталық Азиядағы
барлық сәулет құрылыстарын екі түрге бөледі.
Олар азаматтық және діни құрылыс деп жіктелген
[4, 65-б.]. Л.Ю.Маньковская ортағасырлық Орта
Азиядағы исламдық сәулет өнері ескерткіштерін
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зерттеп үш негізгі түрлік сыныпқа бөлген. Олар
қала құрылысы, азаматтық құрылыстар және діни
ғимараттар түрінде белгіленген [5,194-б.]
Ғылыми зерттеулерде қазақ халқының жерлеу
орындары, мазарларының формалары, салыну
төркіні, негізгі түрлері, олардағы сабақтастық, ерекше
белгілері, қалыптасу ерекшеліктері туралы мәселелер
қарастырылған [6].
XIX ғ. екінші жартысындағы Түркістан альбо
мынан, XX ғ. басындағы сурет открыткаларда түсі
рілген Түркістан аумағындағы жерлеу орындары,
мазарлардың суреттерінен қам кесектен соғылып,
балшықпен сыланған мазарлады көруге болады.
Солардың бірі – Үндемес ата мазары деп аталған
жерлеу орыны.
Күмбезді, төрт бұрышты бөлмелер бір-біріне ұлас
қан мазар түрлері Түркістанда 1915 ж. болған және
ол жерге ел зиярат еткен. Баба Араб (Баба Ғариб)
– Қожа Ахмет Ясауидің ел аңыздарында «жеті
қорғаушының бірі» деп кездесетін шәкірттерінің
бірінің мазары Әзірет Сұлтан кесенесінің маңында
орналасқан. Жерленген жеріне күмбезді мазар
орнатылған. Ел қабіріне барып, зиярат етуді әдетке
айналдырған екен.
XX ғ. басындағы Түркістанға зияратқа келген ел
Әзірет Сұлтан кесенесінен батыс жағында орналасқан
Баба Ғариб мазарына да зиярат еткен. Ахмет Ясауи
кесенесінен 300 м. жерде орналасқан қабірді ел
«әулиенікі» деген. Қалаға кіретін көпірлердің бірі
осыған сай – «Бабырат» көпірі деп аталды.
XX ғ. 1910-1914 жж. Бабырат көпірі мен Үндемес
ата мен Баба Араб (Баба Ғариб) кесенелері, олардың
арғы бетіндегі Баба Араб (Баба Ғариб) мешітінің
күмбезі, мешіті сақталған [7].
Қожа Ахмет кесенесінің батыс тұсында Жеті
ата әулие орны бар. Қожа Ахмет Ясауи кезінде
елге ілімін таратып, құмар, т.б. ойындарға әуесқой
болған адамдарға өз ілімін үйретеді. Алғашында
ақы ала отырып үйренсе, кейіннен ілімді игеру
барысында жақсы деңгейлер, білім көздері ашылып,
ақысыз үйренуге бет бұрып, Ахмет Ясауи бабаның
шәкірттеріне айналады. Игерген ілімдерін елге
таратып, бабаның мүридтеріне айналған Жеті ата
кейін қайтыс болған соң кесененің батыс тұсына
қойылған екен.
2009-2011 жж. археолог ғалымдар Жеті ата
қақпасының орнын анықтады. Бұл қақпа атауы
қала сыртында оған қарама-қарсы орналасқан Жеті
ата мазаратына байланысты шыққан. Мазаратта
Қожа Ахмет Ясауидің бір молаға жерленген аталған
жеті мүридінің кесенесі болған, оларды халық «Жеті
ата» деп атап кеткен. Қожа Ахмет Ясауи шәкірттері
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Жеті ата жерленген жер уақыт өте, көп ғасырлардан
соң қала қақпасы ретінде белгілі болды. Қалаға кіретін
Жеті ата қақпасынан Ахмет Ясауи кесенесіне баратын
жол Жеті ата көшесі деп аталған. Жеті ата әулие
мазары XX ғ. басында Әзірет Сұлтанға зияратетіп
келушілердің зиярат ете баратын орындарының бірі
болды [7].
Жүсіп ата кесенесі Түркістан қаласынан 25 ша
қырым қашықтықта, Ескі Иқан ауылының орталы
ғында орналасқан сәулеттік құрылыс.
Жүсіп ата туралы деректерге қарағанда ұстазы
Қожа Ахмет Ясауи оны Иқанға жібереді. Ол кезде
Иқанда жүзімшілік жақсы дамыған екен. Жүзімнің он
екі сұрпы өсіріліп, Жүсіп ата Иқанға келгенде оған он
екі түрлі жүзімдердің сұрыпын сыйлаған. Мазар XIV
ғасырдағы ескі қала аумағында орналасқан. Негізгі
кіретін қас беті солтүстік-батысқа, Қожа Ахмет Ясауи
кесенесіне бағытталды [8].
Қожа Ахмет Ясауидің шәкірттерінің бірі болған,
Түркістан маңындағы Иқан ауылындағы кесенесінің
мәрмәрден жасалған бағана бөлшектері қазіргі кезде
Мемлекеттік «Әзірет Сұлтан» тарихи-мәдени қорық
музей қорында сақтаулы.
Аңыздарда «Мырза Жүсіп»-«Ғашық Жүсіп»«Ғашық Жүсіп бейдауи», «Баба Мәшінге дүре
соғушы Мырза Жүсіп» деп аталған. XII ғасырда
өмір сүрген. Мырза Жүсіптің «Самал ата» деп
аталған мүриді туралы С.Сапабекұлы жазып
қалдырған аңыздарда келтіріледі [8, 130].
Жүсіп ата кесенесі екі бөлмені құрайды: ұзындығы
– 22-23 м, ені – 12,87 м., зияратхана бөлмесінің
ішкі өлшемдері – 9,24 м х 9,21 м. Кесене (XVIII ғ)
мерзімделген қос күмбезді, қас бетті, тікбұрышты 2
камералы құрылыс [8].
Түркістан қаласы аумағында орналасқан қорым,
мазарлардың көне сәулет ережелеріне сай салын
ғандарының қазірге дейін сақталып келгенінің бірі
– Бала би (Тамабай) мазары – Түркістан қаласы
ның оңтүстік-шығыс шетінде көне мазарстанда
орналасқан. Әл-Қожа ата кесенесінен 500 м.
қашықтықта тұрғын үйлер жанында орын тепкен.
Күйдірілген кірпіштен қаланған мазар ертеден келе
жатқан сәулет өнері дәстүріне негізделіп салынған.
Күмбезді, қас бетті, бір бөлмелі, төрт қабырғалы
құрылыс. Бала мазары күйдірілген кірпіштен
қаланған, іші сыланбаған. Бала би мазары «Әзірет
Сұлтан» тарихи-мәдени қорық мұражайының қорғау
аймағына енеді, жергілікті маңызы бар ескерткіш.
Мазар көлемі ені мен ұзындығы 4,7, биіктігі – 4,5 м. м.
күмбезді құрылыс болып табылады [9].
Сонымен қатар Созақ ауылының орталығындағы
қорымда орналасқан. 1994 ж. «Ескерткіштер жинағы.
Оңтүстік Қазақстан облысы» бойынша Қазаншы
ата кесенесінің сырты балшықпен сыланған,
батыс тұсында кейінірек шикі кесектен қоршау
сағана салынған» деп жазылады. Күмбезді кесене
биік, конус сипатындағы күмбезі бар. Күмбездің
ортаңғы бөліктерінде дөңгелек, жарық түсіп
тұруға негізделген ойықтары бар. Жергілікті халық
қорымды әулиенің атымен «Қазаншы ата әулие
қорымы» деп атайды. Кесененің жалпы мөлшері
– 6 х 6, биіктігі – 8-9 метр. Астыңғы бөлігіндегі 6
х 6 метрлік қабырғасы төрт бұрышты болып келеді
де, 2 метр биіктіктен соң төбесі шошайма, конус
сипатында күмбез қаланып шыққан. Төбесіне
қаланған кесек арасына ағаштар қойылған, ағаштың
астыңғы жағында 65 – 70 см-ден соң тесіктер
қалдырған. Кесене есігі оңтүстік-батысқа қараған.
Астыңғы қабырғасының қалыңдығы – 80 – 90 см.
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Төбесінің қалыңдығы – 35 – 40 см. Бір деректерде
Қазаншы әулиенің азан шақырып қойған аты –
Абдуләзиз Қашқарий десе, келесі деректерде XІV
ғасырдың соңында Әмір Темірдің бұйрығымен
Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне арнап Тайқазанды
құйған шебер Әбдул Әзиз Шараф ад-дин (Сәруар
ад-дин) ұлы Тәбризи деп айтылады. Тайқазанды
құйған шебердің есімі тайқазанның сыртындағы
екі картушта жазылып түсірілген. Ол «Әбдул Әзиз
Шараф ад-дин (Сәруар ад-дин) ұлы Тәбризи», ал
басына қойылған белгі тасқа «Абдуләзиз Қашқарий
әулие ХІV ғасыр» деп жазылған. Белгі тастағы
жазу кейінгі ғасырларда болған оқиғалар мен
өзгерістерден соң жазылған болар.
Созақтағы Қазаншы әулие мазары елдің айтуынша
XIV ғ. соңында Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне Әмір
Темірдің әмірімен тайқазанды құйған ұста Әбділ
Әзиздің мазары екен. Аңыз бойынша үлкен қазанды
жасаудағы өнеріне риза болған Қожа Ахмет Ясауи
аруағы шеберге елес береді. Дарынды өнері үшін
ұстаны Меккеге зиарат еткізіп қайтпақшы болады.
Әзірет Сұлтан баба ұстаға көзін жұмып, рұқсатынсыз
ашпауды бұйырады. Ұста шыдамай көзін ашса, көк
теңіздің үстінде ұшып келеді екен. Осы зиараттан
оралғаннан соң Қожа Ахмет Ясауи баба шеберге
«саған енді топырақ менің қасымнан бұйырмайды,
Созақтағы Қарабура әулиенің жанында қалатын
болдың» деп аян берген екен. Созақта мазары бар
Қазаншы әулие – Әбдул Әзиз шебер деген аңыз
осындай. Ортағасырларда ұста өмір сүрген Қарнақ
пен Созақ аралығын керуен жолдары жалғастырып
тұрған. Ел ерен еңбегі мен өнегелі ғұмырына сай
қадірлеп, қасиеттеген көптеген кісілердің қатарында
XIV ғасырдың екінші жартысында XV ғасырдың
басында өмір сүрген Әбдул Әзиз ұста да болды.
Ел «Қазаншы ата» деп атаған, әулиелердің
лақап атының болатынынын әулиелі жерлерді
зерттеген ғалымдар тұжырымын нақтылап
отыр, ұста Әбдул Әзиз көнеден келе жатқан салтдәстүр мен әдет-ғұрыпты сақтап, өрбіткені үшін
«Қазаншы ата» деген есімге ие болды.
Осы кезеңге дейін темірші, ағаш шеберлері
Қазаншы атаға түнеп, зиярат етіп келеді. Ежелден
келе жатқан салт-дәстүр, наным-сенімдердің үрдісін
дамыта отырып, ата дәстүрін жалғастырып, жергілікті
елдің рухани мұрасымен біте қайнасып кеткен ұста
Әбдул Әзиздің тұлғасы елде Қазаншы ата ретінде
белгілі болды [10].
Елдің рухани өмірінің бір көрінісі ретінде сақтал
ған осындай кесенелердің бірі Жүніс ата кесенесі,
бұл туралы зерттеулерде – Созақ ауданы Мыңжылқы
тауының бөктеріндегі Таукент қалашығымен жанын
да орналасқаны туралы айтылады. Әулиенің басына
кейінгі кездерде қышпен кесене тұрғызылған. Кесе
ненің ұзындығы – 10, ені – 7 метр, биіктігі 6,5 – 7
метр. Төрт қабырғасының түйіскен жерлерінде биіктігі
0,75 х 0, 80 метр шамасында биіктете өрілген. Үш
бөлмелі, әр бөлменің үсті күмбезді болып келген.
Есігі солтүстік – батысқа қараған. Алдыңғы жағы екі
кіші күмбезді бөлме, біріншісі кіреберіс дәліз бөлме,
екіншісі дәліз бөлмеден оң жаққа есік ашылып, екінші
кіші бөлмеге кіреді. Ол бөлменің ұзындығы 4, ені 3
метр. Дәліз бөлмеден үлкен бөлмеге кіреді. Оның
ұзындығы мен ені 5,5 метр. Бөлменің орта бөлігінде
қабірі орналасқан. Еденіне көк мәрмәр төселген.
Кесененің сол қапталында үлкен тораңғы ағашы
бар. Қасиеті – адалдықтың, тазалықтың рухани иесі.
Ұрпағын бәле-жаладан, жын-шайтаннан арылтады.
Түрлі ауруға шалдыққандар, перзентке зар аналар
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түнейді. Ел қысылғанда басына мал құрбандық етіп,
құран оқып, жәрдем сұрайды [10] .
Діни ғимараттардың елдің көне заманнан дамып
қалыптасқан ережелерге сай салынуын айғақтайтын
ғасырлар өтсе де белгілі бір деректерде, нақты
қастерленетін орын ретінде сақталып, жеткендері аз
емес. Дегенмен, белгілі бір уақыт, салуда қолданылған
материалдар, саяси-әлеуметтік, экономикалық орта
жағдайы, тағы басқа да субьективтік және обьективтік
факторлардың ықпалы да әсер ететіні анық.
Сақталған, болмаса уақыт тезіне төтеп бере алмаған
құрылыстар қаншама. Бұл туралы зерттеушілер жанжақты зерттеп, зерделеген [2].
Елдің өткен өмірі, тарихымен тығыз байланысты
осындай жерлеу орындары өте көп. Ғасырлардан
ғасырларға келіп жеткен мазарлар, қорымдар, олар
дың орналасуы, сақталуы, ата-бабаны қастерлеу,
оларға құрметпен қарау көрінісі деуге болады.
РЕЗЮМЕ
В статье повествуется о средневековых погре
бальных
религиозно-архитектурных
памятниках
Туркестанского региона. Рассказывается об их видах
и особенностях.
***
The article tells about the medieval burial religious
and architectural monumentsofthe Turkestan region.
Describes about their types and features.
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АРХЕОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ

АҚСУАТ ӨҢІРІНІҢ КӨНЕ ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ
Әйгерім ҚҰМАШ,
Семей қаласының Шәкәрім атындағы
университетінің 2-курс магистранты
Ұлан байтақ қазақ жері ерте заманнан бері түр
кі тайпаларының құтты орны, атамекені болды.
Қазақстанның әрбір өңірі мыңжылдықтар тарихымен
ұштасып келеді. Шығыс өңірінің Тарбағатай өлкесі
де талай сырға толы тарихты таңбалап жатыр. Адам
зат дамуының ерте кезеңінен бастап, бүгінгі жаңа
ғасырдың іргесі бекігенге дейін бұл өңір адамзат үшін
қолайлы аймақ болды. Тарбағатай өлкесі скиф-сақ
археологиясының тарихынан, ерте көшпелілер мә
дени кешенінің пайда болуынан, қалыптасу орны
мен уақытынан сыр шертеді. Мақалада Шығыс Қазақ
стан облысындағы Тарбағатай өлкесінде жүргізілген
археологиялық зерттеу жұмыстары қарастырылады.
Таулы, далалы, жартылай шөлейт сан алуан си
паттағы аймақтардың тоғысында орналасқан Шығыс
Қазақстан облысын археологтар көбіне-көп Ертістің
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жоғарғы жағындағы аймақ (Верхнее Прииртышье)
деп атайды. Шығыс Қазақстан қашан да адамның
өмірі үшін өте қолайлы жер болған. Шығыс Қазақстан,
Оңтүстік Сібір мен Алтайды Жетісумен және Орта
Азиямен байланыстыратын аумақ болғандықтан, бар
лық уақыттарда Батыс Азияның далалық белдеуінің
тайпалары мен халықтарының тарихи дамуында
маңызды рөл атқарған [1, 7-б.].
Тарихи-географиялық жағдайы әрқилы болып ке
летін Шығыс Қазақстан өлкесінде, әрбір тарихи кезең
дерде тұрмыс тіршілігі әртүрлі халықтар өмір сүрген
дігі белгілі. Олардың көбі дерлік Тарбағатай өлкесінде
қоныстанған. Сол себепті де, Шығыс Қазақстан өңі
ріндегі көне дәуірлерден мәлімет беретін тарихи
орындардың бірі – Тарбағатай өлкесі екендігінде
күмәніміз жоқ.
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Қола дәуірінің бас кезінде Тарбағатай бойын ме
кендеген адамдардың тұрмыстық-шаруашылық ны
сандары біршама дами түсіп, нәтижеcінде таптық-ру
лық қарым-қатынастар дамыған. Тарихи мәліметтер
ге тоқталатын болсақ Қазақстанның Шығыс бөлігінде
орналасқан Алтай-Тарбағатай тауларын алғашқы
адамдар көрнекті тарихшы-археолог З.С.Самашевтің
айтуына қарағанда бұдан 4 мың жыл бұрын мекен
деген. Ғалымдардың еңбектерінде: «..Осыдан төрт
мың жыл бұрын, қола ғасыры дәуірінің өзінде-ақ
Қазақстан аумағында тарихқа андронов және беға
зы-дәндібай мәдениеті деген атпен енген тайпалар
мекендеген. Күн күйдірген қара жартастардың
беттеріне адамдар би көріністерін, күн сияқты
басы бар құдайлардың, ежелгі құдай бейнелерін
көрсететін алып түйелер мен өгіздердің бейнелерін
қашап салған»,– деп, адамдардың тұрмыс-тіршілігі
жөнінде сипаттама беріледі [2, 12-б, 68-б.].
Тарбағатай өңірі алуан түрлі жайылымдарға, соның
ішінде қысқы жайылымдарға, топырағы құнарлы өзен
аңғарларына, алуан түрлі терісі бағалы аңдарға, жер
қойнауы әртүрлі металдардың кендеріне бай. Міне,
осы физикалық-географиялық ерекшеліктер осыдан
140 мың жылдай уақыт бұрын келген адамдардың
өмірі үшін қолайлы жағдайлар туғызған деп айтуға
болады [3, 154-б.].
Сонымен қатар Тарбағатай өңірінде адамдар
дың тұрмыс-тіршілігінен сыр шертетін қоныстар
мен тұрақтар да бар. Оларды зерттеу үшін 1989
жылдан 1998 жылға дейін Ақсуат және Тарбағатай ау
дандарында Қазақ мемлекеттік университетінің Ә.Тө
леубаев және Ғ.Омаров жетекшілік еткен археоло
гиялық экспедициясы жұмыс істеді.
Нәтижесінде Тарбағатай ауданынан 40-тан ас
там қорғандар анықталып, төлқұжаттандырылды,
Масалы мен Ескеалмастағы қола дәуірінің қорған
дарында қазба жұмыстары жүргізілді. Ғ.Омаров
Ақсуат ауданынан, Тарбағатайдың тау беткейлерінен
ерте темір дәуіріне жататын екі қорған – Ашылы I
және Ақтүбек I обаларын қазды. Қазба жұмыстары
олардың біздің дәуіріміздің III ғасырларына жататынын
көрсетті. Зерттеушілердің пікірінше, бейіт үстіндегі
ғимараттардың сипаты, жерлеу камераларының құры
лысы, жерлеу рәсімі бұларды Жетісудағы сақ-үйсін
ескерткіштеріне жақындатады.
Облысымыздың басқа аудандарын зерттеушілер
де жерлеу рәсімдерінде бір-біріне ұқсамайтын ерек
шеліктер бар екенін атап көрсеткен. Археологтар
Ақсуат ауданында қазба жұмыстарын жүргізген
кезде шойтастардан салынып, жерге көмілген ал
ты қоршауға ерекше назар аударды. Бір қоршау
дан басқаларында ақ түсті кварц шойтастар пай
даланылған. Ал қара сланецтан тұратын соңғысы
батыс қапталға орналасып, қоршаудың кірер есігіне
жол сілтегендей [4,14-б.].
Бұл кешендегі барлық қоршаудың батыс қабыр
ғасындағы бір тастың басқа түспен ерекшеленіп,
ірі дөңгелек қоршаулардың басқа қалау қатарлары
нан жоғары тұрғанын атап айтқан жөн. Археологтар
(А.М.Оразбаев, А.Т.Төлеубаев) бұл ескерткіштерді
Ащылы 1-3, Ақтүбек 1-4, Масалы қорғандарын Фе
доров кезеңінің соңы және Андронов мәдениетіндегі
алакөл кезеңімен, басқаша айтқанда б.э.д 16-14 ғғ.
жатқызады.
Жалпы, Тарбағатай өңірінің археологиялық мұра
ескерткіштерін есепке алу, тіркеу, зерттеу жұмыста
рымен өткен ғасырдың орта тұсында ленинградтық
ғалым, С.С.Черников басқарған Шығыс Қазақстан ар
хеологиялық экспедициясының қызметімен тығыз бай
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ланысты. С.С.Черников зерттеулері негізінен Шілікті
жазығында шоғырланған «Патшалы оба» қорымдарын
зерттеуге бағытталған еді. 1989 жылдан бастап, ҚазҰУ
профессоры, т.ғ.д. Ә.Т.Төлеубаев басқаратын архео
логиялық экспедиция зерттеу жұмыстарын жүргізіп
келе жатыр.
Сондай-ақ, Ә.Т.Төлеубаевтің жетекшілігімен жүргі
зілген экспедициясының археологиялық барлау жұ
мыстары нәтижесінде бұрындары ғылыми ортаға бей
мәлім болып келген Шілікті жазығымен Қызылкесік
ауылына дейінгі аралықтағы қола ғасыры мен ерте
түркі дәуіріне дейінгі 52 қорым мен бірнеше қоныс
ты тіркеуге алып, ескерткіштердің топографиялық
картасы, жоспарлары сызылып, фотоматериалдары
мен нақты координаттары анықталып, ескерткіштердің
төлқұжаты жасалды [5, 52-63-б.].
Дала және теориялық зерттеулер нәтижесінде
ежелгі Тарбағатай көшпелілерінің материалдық және
рухани мәдениетінің деңгейін сипаттайтын өнер, көр
кемдік мәдениет, әскери істер туралы жаңа материал
дар алынды.
Соның бір көрінісі ретінде Елеке сазынан та
былған қорғандар кешенін атап өтуге болады.
Елеке сазы ерте көшпенділер дәуірі мен ежелгі тү
рік дәуіріндегі қорғандар кешені. Ескерткіш Ақсуат
ауылынан оңтүстікке қарай 80 км жерде, Елеке са
зы жазығында орналасқан. Көшпенділердің бірнеше
мыңжылдықтар бойына жерлеу-атаулы ескерткіштері
салынған ерекше жер: ерте сақтардан бастап ежелгі
түріктерге дейін.
Тарбағатай құбылысы Алтайға да, Жетісуға да
тән табиғи ландшафтық ерекшеліктерді бейнелейтін
скиф-сібір континуумының мәдениеттерінің белгілі бір
орталығы.
Елеке сазынан табылған заттардың Шілікті алқа
бындағы ерте сақ жерлерінен табылған заттармен ұқ
састығы, біздің дәуірге дейінгі 1 мыңжылдықтың басы
нан бастап, аймақтың саяси және культтік орталығы
рөлін атқарды деп ойлауға толық негіз бар [6, 107-б.].
1989 жылы профессор, тарих ғылымдарының
доценті Ә.Т.Төлеубаевтың ұйымдастыруымен құ
рылған Семей археологиялық экспедициясы те
ріскей Тарбағатайдың тарихи ескерткіштерін зерт
теу ісін жүргізіп келеді. Осы зерттеулер барысында
Жетісу өлкесінде қалыптасқан үйсін мәдениетінің сол
түстік-шығыс шекарасы Тарбағатай өңіріне дейін та
ралғандығы заттай және қытай жазба деректерімен
өзара дәлелденеді.
Сондай-ақ, Ә.Т.Төлеубаевтың Шілікті жазығында
2003 жылдан бастап жүргізіп келе жатқан зертеу
лері Еуразия даласында сақтардың мәдени фено
менінің қалыптасуы мен ерте темір дәуіріндегі про
томемлекеттік құрылымның алғышарттары туралы
дискуссиялық мәселелерді жаңаша пайымдауға негіз
болатын деректерді айналымға енгізді. 2010 жылдан
бастап, Тарбағатай аймағының Ақсуат ауылдық окру
гінің әкімшілік шекарасында орналасқан ерте темір
дәуір ескерткіштері Астана қаласындағы Ә.Х.Мар
ғұлан атындағы Археологиялық институт филиалының
Шығыс Қазақстан археологиялық экспедициясының
Ақсуат археологиялық тобы (жетекшісі Е.Оралбай)
тарапынан зерттеліп келеді.
«Рухани жаңғыру» жалпыұлттық бағдарлама
сының жаңа компоненттері ата-бабаларымыз
дың көп ғасырлық мұрасының цифрлық өркениет
жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие болуын
қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға мүмкіндік
береді. Осы орайда, ерте көшпелілер дәуірінде
жүрген тарихи-мәдени үдерістердің қайнаған ор
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тасында болған Тарбағатай өңірінде жаңадан
ашылған, ерекше архитектуралық құрылымдары
бар ескерткіштерді зерттеудің маңыздылығы арта
түсуде. Қорытындылай келгенде, археолог ғалым
дардың зерттеулерінің нәтижесі бізге өз еліміздің
тарихын білуге, дәуірлердің арасындағы бай
ланысты сезінуге және Отанға деген махаббатты
арттыра түсуде.Төл тарихын білетін, бағалайтын
және мақтан ететін халықтың болашағы зор болады
деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты
бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту
– еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз осы.
РЕЗЮМЕ
Написано об изучении древних памятников бывшего
Аксуатского района Тарбагатайского района.
***
It is written about the study of ancient monuments of the
former Aksuat district of the Tarbagatai district.
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ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАР

ОМАР ХАЙЯМ – ӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕ ТАНЫЛҒАН ТҰЛҒА
Нәзия ТӘСІЛОВА,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының
қауымдастырылған профессоры, т.ғ.к.
Меруерт БАТЫРБАЕВА,
Азаматтық авиация академиясының
аға оқытушысы, магистр. Қазақстан, Алматы
«Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу
керек. Мейірбан болу деген сүрінбейтін тұяқтың
болмайтынын түсіну. Адамның бәрі қателеседі...»,
– осы бір дана сөздердің авторы атақты фило
соф Омар Хайям Нишапури, парсыдан шыққан
философ-ғалым. Өз заманының көреген ойшылы,
математик, дарынды ақын, астроном әрі шайыр
болған. Омар Хайямның ғылыми мұрасы математика
мен астрономия саласын жаңа сапалы деңгейге
көтеріп, философиялық еңбектері ұрпақ тәрбиесінде
таптырмас құралға, ал айтқан нақыл сөздері кейінгі
ұрпаққа насихатқа айналды [1]. Оның толық аты –
Ғиясаддин Әбу әл-Фатх Омар ибн Ибраһим Хайям
Нишапури. Омар Хайям хижра шәмси жыл санағы
бойынша 427 (бір мәліметтер бойынша біздің жыл
санауымыз бойынша 1040 жылы туылған десе, кейбір
еңбектерде 1048 жыл деп көрсетіледі) жылы Селжүктер
әулеті билік еткен тұста дүниеге келген. Әкесі Ибраһим
сол кезеңде лашық үй жасаумен шұғылданған,
сондықтан “Хайям” – осы кәсіпке байланысты берілген
атау. Араб тілінде «хейям» - «шатыр» немесе «тоқушы»
деген мағынаны береді екен. Ал Нишапур Омардың
туған жерінің аты. Бұл қала Иранның солтүстігіндегі
Хорасан өлкесінде ірі сауда-саттық орталығы болған,
Қытай, Үндістан мен Орталық Азия, Араб елдерімен
түрлі байланыстар жүргізген атақты қала болатын [2].
Омар Хайямның ұстазы Нишапурдың белгілі
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ғалымы Насыреддин шайх Мұхаммед Мансұр деп
есептелді. Ғұмыры Балх, Самарқанд, Мерв, Исфаһан,
Рей, т.б. ортағасырларда білім мен ғылымның
орталығы болған қалаларда өткен. Ол математика,
физика, астрономия, философия, дін негіздері мен
тарих ілімдерін Балх қаласында жетік меңгерген
болатын.
Омар әйгілі ғұламалардан дәріс алып, Аристотель
мен Ибн Синаның философиялық көзқарастарын қол
даған. Хорезми, Фараби, Бируни, Рудаки, Фердауси, Қы
сыраудың еңбектерімен сусындап, өзіндік көзқарасын
қалыптастырған. Нишапурда бай кітапхана, жоғары
және орта білім беретін медреселері көп болыпты.
Омардың балалық шағы осы қалада өткен. Омар
алғашқы білімді медреседен алып, әрі қарай Балх
пен Самарқандта білім алған. «Ақиқат қажысы»
деген лақап атымен танылған Хайямның ғылыми
еңбектері әдеби шығармаларынан гөрі маңыздырақ
болғанымен, оған жаһандық атақ әкелген де дәл сол
рубаилері (рубаи – қос тармақты, төрт жолдан тұратын
өлең, лирикалық поэзияның формасы) [3]. Оның
үстіне ақынның рубаилері әлемнің көптеген тілдеріне
аударылған.
Селжүктер әулеті билік еткен тұстағы ғалым
дардың мүшкіл жағдайы туралы Омар Хайям:
«Біз ғалымдардың қырғынға ұшырауының куәсі
болдық, олардан тек ауыр азапқа шыдаған бірен-
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сарандары ғана қалды. Бұл тірі қалған ғалымдарға
түгелінен беріліп өз ғылымын жетілдіруге және
тереңдетуге қатыгез тағдыр мүмкіндік бермеді.
Осы күні ғалым түрінде жүргендердің көпшілігі
болар-болмас білгендерін зұлымдық мақсаттарға
ғана пайдаланып, алдамшылық пен екіжүзділіктің
шеңберінде қалып жүр, шындыққа өтірікті кигізіп
жүр»,– деген болатын өзінің «Алгебра мен әлмүкәбәла
есептерінің дәлелдемелері» деген еңбегінде [4].
Селжүк сұлтандары ірі ғалымдарды сарай
жанында ұстап, көптеген кеңестер алып отыратын
болған. 1074 жылы Омар Хайямды Селжүк
билеушісі Мәлікшаһ сарайына шақыртып, Исфахан
қаласында қызметке алынады. Осы қалада салынған
обсерваторияның жетекшісі болып 17 жыл қызмет
етеді. Астрономиялық зерттеулердің нәтижесінде
«Мәлікшаһтың астрономиялық таблицасы» деп
аталатын селжүктер күнтізбесін жасап шығарады. 1079
жылы ресми түрде «Джалали» деп аталған күнтізбені
дайындап шығарғанда оның ғалымдар арасында
беделі өседі. Бұл сол кездегі юлиан және григориан
күнтізбесінен анағұрлым дәл көрсететін күнтізбе
ретінде мойындалған болатын [5].
Хайям да сұлтандар үшін жұлдыз бойынша
таһлихнама (гороскоп) жасаумен шұғылданғаны
мәлім. Ол, мәселен, ауа райын алдын ала болжауға
әрекеттенген [6]. Бірақ та Хайям мұнда астрологиядан
көрі азды-көпті тәжірибе жүзінде тексерілген белгінышандарға сүйенуі ғажап емес. Өйткені Хайямды
өте жақсы білген Низами Самарқанди: «Мен Омардың
алдын ала жұлдызға қарап болжауының бірнеше рет
куәсі болдым. Алайда ол өз айтқандарына ешбір
сенбейтін еді. Ұлы адамдар арасынан астрологиялық
болжауларға сеніпті деген ешкімді көрген де, естіген
де емеспін»,– дейді. Бұған қарағанда Хайям жалған
ғылым – астрологияны мансұқ еткені байқалады. Бұл
жөнінде Хайям ұлы ұстаздары Фараби, Бируни, ибн
Синалармен пікірлес болғанын көреміз. Заманның
көптеген ірі оқымыстылары сияқты Омар Хайям да
жан-жақты білімді, ғылымның көп саласында жемісті
еңбек еткен ғалым. Оның жаратылыстану жөнінде
жазылған бірсыпыра шығармалары бізге жеткен жоқ.
Бізге мәлім еңбектері ішінде календарь реформасына
байланысты жүргізген астрономиялық зерттеулерінің
мәні зор. Хайямның кезінде Орта Азия мен Иранда Күн
календары мен Ай календары қатар пайдаланылатын.
Күн календары бойынша бір жылда 365 тәулік, ал Ай
календары бойынша бір жылдағы тәулік саны одан 11
күн кем, яғни 354 тәулік бар деп алынған. Шынында,
бұл санаулар тек жуық түрде ғана дұрыс. Осының
салдарынан азаматтық немесе діни мейрамдар
(наурыз, айт, т.б.), түрлі маусымдардан басталып,
аяқталу мерзімдері шатасып кетіп отырған. Міне, осы
келіспеушілікті жою астрономдарға жүктеледі. Омар
Хайям белгілі бір жүйемен високос жылдар қоя отырып,
мүмкін болатын қатені барынша жоқ етуге тырысады.
Хайямның календарының дәлдігін бағалауда ғылым
тарихында бірнеше топшылаулар бар. Соның бірі
бойынша, Омар Хайям әрбір 33 жылда 8 високос
(кібісе) жыл коюға тиіс болған, 7 рет әрбір 4 жылдан
кейін, 1 рет 5 жылдан кейін. Сонда 5 мың жылда барып
жинақталған қате бір тәулік болады екен. Ал қазір
біз қолданып жүрген григорьян календары бойынша
мұндай қате 3333 жылда жиналады.
Тарихта Омар Хайямның аты діни заңдар мен
медицинаның білгірі, математика мен астрономия
ілімінің негізін жасап, жаңалық енгізген ғалым
ретінде емес, ақын, өлеңдері мен нақыл сөздері ел
аузында мәңгі сақталған тұлға ретінде қалды.
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Ақын өмір мен өлім, жақсы мен жаман, жұмақ
пен тозақ, қанағат пен обырлық, жастық пен кәрілік,
махаббат пен зұлымдық, құштарлық пен тақуалық
парқын төрт жолдан тұратын өлеңге сыйғызды. Оның
рубайлары адамгершілік ұстанымдарға негізделген,
ол әділетсіздікке қарсылық білдірді, қоршаған ортаға
сын көзімен қарап, озық ойларын батыл айта білді.
Өз ойын жеткізу үшін белгілі дәрежеде бейнелеу
тәсілдерін қолданды. Мысалы, құмыра, пиала, дүкен,
шеберхананы жырлау арқылы жаратушы мен әлемнің,
адамның арақатынасын сипаттаса, адам мүрдесі то
пыраққа айналған жерден өсіп шыққан гүлді өмір мен
материяның мәңгілік құбылысы ретінде бейнеледі. Ақын
өлеңдерінде махаббатты жырлау арқылы метафоралық
терең ой тұжырымдалды. Оның өлеңдерінен ақиқатқа
талпыныс, тіршіліктің мәнін парықтау мен енжарлықты,
екіжүзділікті әжуәлау сарыны байқалады. Омар Хайям
өлеңдері аз сөзбен келелі ой айтуымен, қарапайым
сөздердің өзара жарасымды үйлесім тауып, әуезді бо
лып келуімен ерекшеленді.
ХІХ ғасырда Э.Фицджеральд ақын өлеңдерін ағыл
шын тіліне аударды (1859 ж.). Бұл аударманы ғалым
Теннисон “жаңадан ашылған планетаға” теңесе,
кей ғалымдар тақырып әуендерін өзінше өзгертіп,
кейде қосымшалар енгізіп жіберген деген пікір де
айтады [7]. Міне, осы аударма кітап парсы-тәжіктің ұлы
ақынын Европаға алғаш рет алып келіп, оны Батыстың
оқушы қауымымеп қауыштырған еді. Осыдан кейін
Омар Хайям туралы, оның поэзиясы жайлы бірінебірі қайшы, шым-шытырық пікірлер айтыла бастады.
Онын ойлы, мұңлы өлеңдері көп көңіліне жол
тапты. Дәл осы қарсаңда, атап айтқанда 1851 жылы
неміс математигі Франц Вепке Парижде «Омар әлХайямидің алгебрасы» деген еңбек жариялады.
Мұнда бұрын еуропа ғылымына бүтіндей мәлімсіз
орта ғасыр ғұламасының алгебралық трактатының
арабша тексті мен французша аудармасы келтірілген.
Тарихтағы аса көрнекті алгебрашылардың бірі Еуропа
ғалымдарымен алыс заманнан аса таяғын ұстап келіп
осылай табысып еді.
Омар Хайям рубайларының Қ.Шаңғытбаев аударған
нұсқасы (325 рубай) 1965 жылы жеке кітап болып
шықты. Ө.Күмісбаев “Иранбақтың бұлбұлдары” ат
ты жинағында бірнеше шығыс ақындарымен қатар
Омар Хайям өлеңдерін 2004 жылы аударады. Омар
Хайямның кесенесі Нишапур қаласында орналасқан.
Бұл адам тіршілігін математика мен астрономияға ба
ғыштады, өзін Әбу-әли Ибн Синаның шәкіртімін деп
есептеді және поэзиямен қолы бос кезде ғана айна
лысты. Бірақ оның есімін өлмес даңққа бөлеген поэзия
сы болды. Фирдоусиден кейін өзін ақынмын деп атауға
жүрексінген адам үшін бұл нағыз ақындық бақыт қой!
Омар Хайям «Болмыс және болатын істер туралы
трактат» деп аталатын алғашқы философиялық ең
бегінен кейін «Үш сұраққа жауап: мәңгілік және де
терменизм», «Жалпы ғылымның пәні туралы ақыл
жорығы». «Ғұмыр туралы трактат». «Қажетті кітап (бар
нәрселер хақында)» деген еңбектерін де жариялаған
болатын. Бұлар өте қысқа, кейбіреулері бірнеше
беттен ғана тұрды.
Омар Хайямның математикадан жазған 2 ірі еңбе
гі белгілі. Олар: «Алгебра мен әлмүкбәла есептері
нің дәлелдемелері туралы». «Евклид кітабындағы
қиын постулаттарға түсіндірмелер» деп аталады.
Бұл еңбектердің алдыңғысында алгебра, соңғы
сында геометрия мәселелері қозғалады. Хайям өз
тақырыбына байланысты Аристотельдің, Фарабидің,
Птоломейдің, Евклидтің еңбектерін басшылыққа алып
отырды және математика, алгебра мен геометриялық
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есептерді шешудің шебері болған.
Омар Хайям «Алтын мен күмістен тұратын заттарда
ғы алтын, күмістің мөлшерін анықтау өнері жөнінде»
физикалық трактат жазған. Осымен қатар ол медицина
тәуіптік өнерімен де көп шұғылданса керек. Бір нұскада
Омар Хайям сұлтан Санжар жас шағында шешекпен
ауырған кезде оны емдеп жазды деген дерек бар.
Омар Хайямның ғылыми еңбектерінің салмақты жағы
оның математикалық жетістіктерінде жатыр. Жоғарыда
айтылған календарь формасы жөніндегі жұмыстары
мен математикадағы күрделі табыстары Омар Хайям
ды орта ғасырлардағы дүние жүзілік ғылымының
ең көрнекті өкілдерінің бірі деп айтуға мүмкіндік бе
реді. Омар Хайям Фарабидің пікірін дамыта келіп,
алгебраны дербес математикалық ғылым ретінде
қарап, математика тарихында алгебра пәнін алғаш
анықтаған ғалымдар қатарына жатады. Оның
концепциясы бойынша: алгебра және әлмукабала
өнері – ғылыми өнер. Мұның мәні – белгісіз бола
тұра басқа бір белгілі нәрсеге байланыстырып
анықталатын абсолют сан немесе кесінді, алгеб
ралық есептеулер теңдеу арқылы шешіледі. Егер
Хорезми бірінші және екінші дәрежелі (квадрат)
теңдеулерді бес түрге келтірген болса, Омар Хайям

оларға үшінші дәрежелі (куб) теңдеулер түрін қосып,
барлығы 25 түрлі теңдеулерді қарастырады. Үшінші
дәрежелі теңдеулердің геометриялық шешуін табуда
ол ескі грек математиктерінің дәстүріне сүйенгенімен,
олардан әлдеқайда ілгері кетеді.
Омар Хайямның өшпес мұрасы математика, астро
номия, философия, шәкірт тәрбиелеген ұстаз ретінде
ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беретіні хаһ.
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ШОҚАН УӘЛИХАНОВ ПЕН МҰХАММЕД ХАЙДАР ДУЛАТИ
Самат ӨТЕНИЯЗОВ,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ және
Мадрид университетінің профессоры
Осы күндері Қазақстанның гуманитар ғылымын
зерттеушілер арасында Мұхамед Хайдар Дулати
ды білмейтіндер жоқ болар деп есептейміз.
М.Х.Дулати ХҮІ ғасырдың бірінші жартысындағы түр
кі халықтарынан шыққан ірі тарихшы және шығыс
танушы. Соңғы жылдары Қазақстанда ол туралы аз
жазылған жоқ, көптеген ғылыми-практикалық конфе
ренциялардың тақырыбы болды. Сондықтан осы
нау ұлы тарихшының өмір жолы мен оның еңбекте
ріне (мысалы «Тарихи Рашидиге») тоқталмас бұрын
негізгі тақырыбымызды бастағанымыз жөн болар.
Қазақстан тарихы библиографиясында «Тари
хи Рашиди» атты М.Х.Дулатидың кітабын зерттеу
Ш.Ш.Уәлихановтан басталған еді. Шоқан бастаған
игілікті істен соң Қазақстан тарихшылары «Тарихи
Рашидидің» қазақ елі тарихына қатысты бөліктеріне
ХХ ғасырдың басында көңіл бөле бастады. Мысалы,
сонау 30-жылдары Қазақстан тарихын жан-жақты
жазуға алғаш рет құлшына кіріскен профессор
Санжар Асфендияров бұл кітапқа аса көп көңіл
бөлген еді [1]. Сондай-ақ 40-жылдары В.Л.Вяткин
өзінің қыруар зерттеулерінде [2] «Тарихи Рашиди»
атты кітапты кеңінен пайдаланған еді.
Ал, 60-жылдары жарқырап шыққан шығыстану
шы, иранист С.Ибрагимов бастаған игілікті істерді
бұл күнде мақтанышпен еске аламыз. С.Ибрагимов
тың басшылығымен бұл күндегі әйгілі шығыстанушы
тарихшыларымыз Н.Н.Мингулов, К.А.Пищулина және
басқалары МИКХ-ны дүниеге келтірді [3]. Міне осы
кітаптағы Мухамед Хайдардың Қазақ тарихына қатысты
бөлімдерінің бәрі белгілі тарихшыларымыз. Н.Мингулов
пен К.А.Пищулинаның аудармасы бойынша жарық көруі
шын мәнінде Қазақстан тарихшыларының үлкен табы
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сы болатын. С.Петербургтегі жерлесіміз Т.Сұлтанов
өзінің аса құнды зерттеулерінде М.Хайдар Дулатидың
еңбектерін жан-жақты пайдаланды...
Қорыта айтқанда тарих зерттеушілері үшін осы
ұлы тарихшының әйгілі кітабы «Тарихи Рашиди»
жаңалық емес. Алайда көпшілік қауымға әлі жете
қойған жоқ. Әрине, бұған таңдануға болмайды...
Ол түгілі Ш.Ш.Уәлихановтың еңбектері де көпшілік
оқырманға әлі күнге дейін толық жете қоймады.
Алайда 1996 жылы Ташкенттегі Өзбекстан Ғылым
Академиясының «Фан» баспасы осы «Тарихи Рашиди»
кітабының толық нұсқасын жарыққа шығарғанда біздің
елдің көпшілігі елең еткендей болды. Бұл кітапты біздің
республикамызда неге шығармайды? – деген секілді
наразылық білдірген әр түрлі әңгімелер де айтылып
жатты. Әрине, жағдай болса барлық республикаларда
ондай құнды кітаптардың шығып жатқаны артық болмас
еді. Дегенмен, біздің айтарымыз жоғарыдағыдай тарих
зерттеушілері үшін Қазақстанға тікелей қатысты аса
қажетті бөлімдері әлдеқашан жарық көргендігі. Алайда,
сол Ташкентте жарық көрген нұсқаны 1999 жылы
Алматыда «Санат» баспасы көптеген коментарийлерін
біраз толықтырып қайта басып шығарып, Қазақстан
жұртшылығын үлкен қуанышқа бөледі.
Ташкентте жарық көрген М.Х.Дулатидың кіта
бына арнап жазылған алғы сөзде: «Русских
востоковедов сочинения «Тарихи Рашиди» Мирзы
Хайдара привлекло еще задолго до появления
его английского издания. Впервые как основной и
ценный источник его использовал в своем труде
В.В.Веляминов – Зернов», – деп жазып, оның 1864
жылы шыққан «Исследования о Касымовских царях и
царевичах» атты кітабына сілтеме беріліпті.
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Әрине, осындай сөйлемдер біздің санымызды мық
тап соқтырды. Себебі Ресейде М.Х.Дулати еңбектері
мен алғаш айналысқан Веляминов-Зернов емес, қазақ
ғалымы Ш.Ш.Уәлиханов екенін сол кездегі және қазіргі
Петербургтегі ғылыми орталықтар өте жақсы біледі.
Ал «английского издания» туралы айтылғаны нақты
емес. Себебі Эрскинндтың «Индия тарихы» туралы
кітабында (1854 ж.) М.Хайдарға соқпай өткен жоқ еді.
Мұндай қисыны келмейтін «Впервые как основной
и ценной...», – деген сөз тіркестерін Ташкент ғалымда
ры қолдануына Петербургтегі белгілі қазақ ғалымы
Тұрсын Сұлтановтың: «Изучение сочинения Мирзы
Хайдара отечественными востоковедами блестяще
открывает широко известная работа В.В.Велями
нова-Зернова «Исследование о касымовских царях и
царевичах» (1864) [4], – деген атүсті ойы мұрындық
болған сияқты. Әрине, біз бұл жерде Т.Сұлтанов сынды
майталман тарихшыны (Тараздан шыққан жерлесіміз)
мұқатқымыз келіп отырған жоқ. Себебі, оның М.Хайдар
еңбектерін зерттеп Қазақстан тарихына сіңірген еңбегі
ұшан теңіз. Қысқаша айтқанда Т.Сұлтанов бұл күнде
Ресей Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі,
тарих ғылымдарының докторы. Оның үстіне Мұхамед
Хайдар еңбектерінің осы замандағы үлкен білгірлерінің
бірі белгілі иранист екенін біз мақтанышпен айтамыз.
Ол сондай-ақ осынау ұлы тарихшы М.Хайдар
кітабының құндылығын қанша көрсетсе, кемші
ліктерін де сонша көрсетіп дәлелдеген ғалым...
Мысалы, М.Хайдар Қасым хан тұсында, яғни ХҮІ
ғасырдың І ширегінде Қазақ хандығының аса күшейіп,
халқының саны миллионға жеткенін айтса, 1537
– 1538 жылдардан соң осынау күшті мемлекеттен
дым қалмай ыдырап кеткенін айтып тарихқа кереғар
келетін мәлімет береді... Міне осындай қате мәліметті
Т.Сұлтанов былай түсіндіреді:
«Мирза Хайдар Дуглат заблуждался. У каждого
заблуждения своя причина. Причина заблуждения
автора «Тарихи Рашиди» легко устанавливается.
Судьба Мирзы Хайдара сложилась таким образом, что
в 1533 г. Он вынужденно покинул родину и переселился
в Кашмир, где и написал свою знаменитую историю.
Так что автор наблюдал события в Средней Азии и
Казахстане после 1533 года издали, часто пользуясь
информацией из вторых и третих рук, а подчас и
просто передавал непроверенные слухи» [4-226 бет]деп ұлы тарихшының кітабындағы кейбір нақты емес
жағдайларды анықтайды.
Ташкент басылымы туралы және бір айта кететін
жәйт «Тарихи – Рашиди» кітабының авторын «Мирза
Мухамед Хайдар» деп қысқаша жазғандығы. Бұған
дейін дүние жүзінде қанша рет басылым көрсе де,
оның авторын «Мирза Мухамед Дуғлат» деп толық,
яғни оның шыққан елінің аты барлық жерде жазылған
болатын. Мысалы, Батыс Еуропа ғалымдары В.Эрс
кин, Ш.Уәлиханов, В.В.Веляминов-Зернов, Е.Д.Росс,
В.В.Бартольд және оның шәкірті Заки Уәлиди Тоған
яғни барлық зерттеушілер оның руының атымен беріл
ген фамилиясын қалдырған жоқ еді. Ал, Ташкент ба
сылымында тек бірақ жерде (7-бетте) «Мирза Мухамед
Хайдар Дулати» деп кіші әріппен жазылған. Әрине, бұл
жағдай да көптеген тарихшыларға ұнамай қалғаны рас
еді. Алайда бұл жерде З.У.Тоған туралы айта кететін
бір тарихи жағдай, «Жаханнаме» атты түрік тілінде
өлеңмен жазылған географиялық құнды шығарманы
ол М.Хайдар Дулатидікі деп дәлелдеген еді.
Жоғарыда атап айтқанымыздай ХVІ ғасырдың
1-жартысына дейін өмір сүрген ұлы тарихшы Мухамед
Хайдар Дулатидың еңбектерін алғаш рет Ресей
ғылымында зерттеп, ғылыми айналымға кіргізген
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қазақ ғалымы Ш.Ш.Уәлиханов еді. Оның әйгілі ғылыми
еңбегі «Очерки Джунгарии» Петербургтегі ЗРГО-ның
(Записки Русского Географического Общества) 1861
жылы 1 кітабында 184-200-беттерде, 2-кітабында
35-58-беттерде басылып шыққан еді.
Міне, осындай аса құнды ғылыми басылымның
2-3 беті М.Хайдардың «Тарихи Рашиди» кітабына
арналған болатын. Сонда Ш.Ш.Уәлиханов осындай
аса құнды тарихи кітаптың сол уақытқа дейін Ресей
ғылымында белгісіз болып келгенін айтады. Сол кезде
Ғылым Академия музейінде оның түрікше аудармасы,
ал Петербург университетінде түпнұсқасы, яғни парсы
тіліндегі нұсқасының сақтаулы екенін көрсетеді де:
«К сожалению, академический экземпляр не полон, а
университетский изобилует ошибками и очевидно,
скопирован человеком не знавшего персидского
языка» [5-403 бет], – деп сол қолжазбалардың
кемшіліктерінің көп екенін атап айтады. Осындай жағ
дайлар қазақ ғалымы Ш.Ш.Уәлиханов Петербургтегі
М.Хайдар кітабының нұсқасымен өте жақсы таныс
болғанын және жан-жақты зерттегенін көрсетеді.
Одан әрі қарай қазақ ғалымы «Тарихи Рашиди»
кітабын қысқаша талдап, оның екі бөлімнен тұратынын,
бірінші бөлім Қашғар хандығы Тоғылық Темірден,
яғни 1362 жылы Шыңғыс хан ұрпағынан Рашид хан
ға дейінгі (1554 ж.) тарихты қамтитынын, ал, екінші
бөлім мемуар түрінде автор естеліктерінен тұратынын
көрсетеді. М.Хайдар өз басындағы қиын қыстау
жағдайларды жаза отырып, оған қоса аса қажетті
географиялық (Тянь-Шань, Болор, Тибет, Куэн-Лун,
т.б. жерлер туралы) және тарихи мәліметтер бергенін
Ш.Ш.Уәлиханов тебірене жазыпты. Ал автордың өзі
туралы: «Сам автор принадлежал к знаменитой
фамилии Дуглат, предки его под именем улусбеков
играли в Могул-улуса такую же роль, как мажордомы
при Меровинговых франков» [5-403 бет],– деп
М.Хайдардың хан тұқымына жатпайтын дулат руының
адамы болса да әкесінің Моғолстан мемлекетінде
шешуші роль атқарған тарихи тұлға екенін көрсетіп,
оларды V-VІІ ғасырлардағы Францияда шексіз билікке
ие болған Мировингтермен салыстырады.
1554 жылға дейін Орталық Азия тарихынан көп
мәлімет беретін осынау аса құнды кітап Еуропада
тек аты ғана белгілі екенін айта келіп С.Петербургтегі
оның қолжазбаларының әлі күнге дейін игерілмегенін
қынжыла жазыпты.
Одан ары қарай өзінің Қашғардан «Тазкирян Ход
жагян» (Қожалар тарихы) атты кітапты алып келгенін,
оның ХVІ ғасырдың ақырындағы тарихтан бастап 1758
жылға дейін мәлімет беретінін айта келіп: «Таким
образом «История ходжей» служит продолжением
«Тарихи – Рашиди»,– деп баяндап оған қоса және
өте құнды 4 кітап алып келгенін жазады: «Из книг,
приобретенных мною в Кашгаре еще заслуживают
внимания:
1.«Тазкирян султан Сутук-Бугра хан Гази» жиз
неописание хана Султан Бугра из династии Илеков,
который первый принял ислам и распространил его
в Кашгаре.
2.«Тазкирян Туглук Темир хан (жизнь Туглук Те
мирхана из джагатаевичей который первым из мон
гольских ханов Могул улуса принял ислам).
3.«Ришахат» или известия среднеазиатских
законоучителях и чудотворцах.
4.«Абу Муслим Марузи» – героический роман,
замечательный потому, что вошло много местных
исторических преданий» [5-404 бет],– деп қысқаша
баяндайды.
Сол сияқты Ш.Ш.Уәлиханов өзі алып келген осын
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дай құнды кітаптардың авторларын да таныстырған.
Мысалы, «Тазкирян Ходжаган» авторы Махмуд Са
дық Қашғари бұл кітапты 1766 жылы жазған және
М.Хайдардың кітабын алғаш рет түрік тіліне
аударған адам – екенін тасқа басқандай етіп көрсетеді.
Біз жоғарыда тек Ш.Ш.Уәлихановтың 1861 жылы
С.Петербургте жарық көрген «Очерки Джунгарии» атты
әйгілі еңбектеріндегі М.Хайдардың «Тарихи – Рашиди»
кітабына берілген қысқаша шолуын ғана қарадық. Енді
оның «Из Тарихи Рашиди» деп аталатын аса құнды
зерттеуіне тоқталайық. Аталған зерттеу Шоқан қолымен
жазылған 22 беттен тұрады. Мұнда «Тарихи – Рашиди»
кітабының қысқаша мазмұны мен Қашғардан өзі алып
келген кітаптардың авторлары туралы мәліметтер
берілген. Сол Шоқан жазған қолжазба 1860 бері талай
ғалымдардың қолынан өткен екен. Бірақ дәл осы күйін
де жарыққа шықпай қалған. Оған негізгі себеп, бірінші
ден 1865 жылы Шоқанның қайтыс болуы; екіншіден
К.К.Гутковскийдің 1867 жылы қайтыс болғаны.
Мұндағы айтылған мәліметтердің негізі 1864 жылы
шыққан В.В.Веляминов-Зернов кітабында айтыл
ған. Сондықтан Ш.Ш.Уәлиханов еңбектерімен толық
таныспаған адамдар үшін «Веляминов алғашқы
зерттеуші болып» жүр.
Жалпы Ш.Ш.Уәлихановпен С.Петербургте талай
ғалымдармен ғылыми байланыста болды. Әрине, со
ның бірі В.В.Веляминов-Зернов. Мысалы, қазақ ға
лымы өзінің алғаш рет «Тарихи – Рашиди» туралы
қысқаша жазған «Очерки Джунгарии» атты көлемді
зерттеуінде Қашғардан әкелген кітаптарына қоса аса
құнды ғылыми заттар әкелгенін айтады: «...сверх пои
менованных приобретения, я собрал во время путе
шествия небольшую нумизматическую коллекцию,
которая уже описана в «Бюллетенах» Академии
Наук (см.Melenges asiatiques, IV, librasion) коллекцию
горных пород, встречавшихся на пути, также куски
нефрита, добываемого в горах Мирджей, около Яр
кенда и в реке Кара-Каш, болорские яшмы, мрамор,
хрусталь, песочные золото из реки Керия; я привез
с собою также произведения туземных мануфактур
и образчики английских товаров, встречающихся на
кашгарском рынке». [5-404 бет],– деп осылай әкелген
құнды заттардың тізімін келтіреді. Міне оның сол жинаған
нумизматикалық коллекциясын Академия журналына
1861 жылы француз тілінде шығарған В.В.ВеляминовЗернов еді. Осы тарихи жағдайлар қазақ ғалымымен
оның қандай ғылыми қатынаста болғанын білдіреді.
Ш.Ш.Уәлиханов «Тарихи – Рашиди» туралы
зерттеулерін 1860 жылы жазған болса, В.В.Веля
минов-Зернов 1864 жылы жарыққа шығарған «Иссле
дование о касымовских царях и царевичах» атты
кітабында ол Шоқанның зерттеуі «Извлечение из
Тарихи Рашидиден» үзінділер берген.
Ш.Ш.Уәлиханов «Тарихи – Рашиди» кітабын Ре
сейде алғаш зерттеп ғылыми айналымға кіргізген
ғалым екенін жоғарыда айттық. Әттең, оны, қысқаша
шолуынан (Очерки Джунгарии) басқа зерттеулері Пе
тербург ғалымдарының олжасы болғанмен кітап болып
басылып шыққан жоқ еді. Сондықтан оның М.Хайдар
туралы көлемді зерттеулері Алматыда 1961 жылы
шыққан 5 томдық жинаққа кіргізіліп халықтың игілігіне
жарады. Мысалы 1-томда 437-451-беттер, яғни толық
күйінде бір ғасырдан соң жарық көрді. Демек Ресей
ғылымының тарихында Ш.Ш.Уәлиханов М.Хайдар Ду
лати мұрасының алғашқы зерттеушісі екеніне Еуропа
ның ешқандай ғылыми орталығы қарсы тұра алмайды.
Ш.Ш.Уәлиханов «Тарихи- Рашиди» кітабының негізгі
мазмұнын қысқаша баяндай отырып авторы туралы:
«Он происходил из фамилии Дуглат от эмира Булачи,
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которая была в родстве с ханом, ханы брали жен из
этого рода...» [5-437-бет], – деп жазады. Сондай-ақ
олардың шежірелерін схема жасап көрсеткен.
«Тарихи – Рашиди» материалдары бойынша
Ш.Ш.Уәлиханов «Тоғылық Темір хан Жүніс хан шежі
релерін жасаумен қатар аса құнды ХҮІ ғасыр карта
ларын жасапты. М.Хайдар кітабының материалдары
Ш.Ш.Уәлиханов жасаған «Моғолстан картасы» және
Моғолстанның батыс бөлігінің картасы аса бағалы
дүниелер болғандықтан С.Петербург ғалымдары, со
ның ішінде Орыс Географиялық Қоғамы және өзі қыз
мет атқарған Азия Департаментінде жоғары дәрежеде
бағаланды.
Ш.Ш.Уәлихановтың 1860 жылғы С.Петербургтегі
қыруар және аса құнды әрі жемісті қызметтері туралы
Н.М.Ядринцев: «...В Петербурге я встретил Чокана
Валиханова офицером как раз в ту пору его славы,
он только что совершил путешествие в Кашгар,
ориенталисты с ним заводили знакомство и я его
заставал с разными восточными манускриптами и
картами...» [7],– деп тебірене еске алған еді. Міне сол
кезде ол «Тарихи Рашиди» мен Қашғардан алып келген
5 кітаптың үстінде зерттеу жұмысын жүргізіп жатқан еді.
Сол мәселелер оның «Очерки Джунгарии» (1861) атты
зерттеуінде қысқаша баяндалды. Ал, «Тарихи Рашиди»
туралы зерттеулері ең болмағанда Н.И.Веселовский
дің (Петербург университетінің проректоры) қолына
түскенде, 1904 жылғы жинағына кіретін еді. Әттең
тағдырдың тәлкегімен олай болмады...
«Тарихи Рашидиде» Жүніс ханның шежіресінде
оның әйгілі баласы Сұлтан Ахмед ханды «по прозвище
Алача» – деп жазыпты. Сондай-ақ сол бетте төменде
«Алача – по калмыцкий – убийца» – деп түсініктеме
берген. Қазақ еліндегі аты аңызға айналған осынау
терминді алғаш рет М.Хайдар кітабынан Ш.Уәлиханов
көрген еді. Себебі оған «Алаш» тақырыбына қатысты
барлық мәліметтер қажет болатын... [8].
Қалай айтсақ та бұл күнде М.Хайдар еңбектерін
алғаш зерттеп, ғылыми айналымға кіргізген қазақ ға
лымы Ш.Ш.Уәлиханов екені бұл күнде баршаға аян.
Бұл күндегі қазақ елі Мұхамед Хайдар Дулати ең
бектерінің энциклопедиясын асыға күтіп жүр. Се
бебі ХҮІ ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген
әйгілі шығыстанушының еңбегі Қазақстанда тек қазақ
тілінде үш рет жарық көрді. Әрбір басылымы бірін бірі
толықтырып жарық көрді. Ең толықтырылып жарық
көргені 2015 жылы. Соңғысын жарыққа шығарғандар
белгілі аудармашылар М.Қазыбеков пен Ә.Нұралиев...
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САЗ ӨНЕРІНІҢ САРА ТАРИХЫНАН

ҚАЗАҚ ӨНЕРІНІҢ КӨНЕСІ – КҮЙ ЖАНРЫ
Д.БАЙҒҰНОВА (Байгунова),
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік университетінің магистрі,
Шымкент, Қазақстан
Ұлтымыздың көптеген жанрлы музыка мәдениеті
мен оның туу, қалыптасу кезеңін қарастырғанда му
зыка зертеушілердің айтатын шындығы бар. Ол –
осы уақыттағы қазақ музыкасы халықтың қаншама
заман жасаған ән-күй шығармашылығының негізінде
дамиды деген тұжырымға тоқталуы.
Ұрпақтан ұрпаққа мирас болған халықтың
таусылмас ән-күй байлығы бар жерде керемет
музыка өнері өсіп, даму жолында. Бабалардан
қалған мұраның бір айғағы – қазақ ұлтының қазіргі
көп жанрлы музыка мәдениеті. Қазақ музыка тарихын
зерттеу қашанда сынын жоғалтпайтын тақырып.
Халықтың әдет-ғұрпын, мәдениетін зерттеуде этно
графтар, тарихшылар үшін қазақтың ауыз әдебие
тімен қатар оның күй жанрының тарихи және ғы
лымдық мәні ерекше.
Қазан төңкерісіне дейінгі орыс және шетел сая
хатшылары мен этнографтарының, зерттеулерінің
халық музыкасы жайлы жазып кеткендері қазақ музы
касымен шұғылданушылар үшін бүгінде ғылымдық
мәнін жойған жоқ. Әр халық өз музыка өнер тарихын
әр түрлі жолдармен белгілейтін болған. Арабтар көне
тарихын алып тас мүсіндерге түсірген, қытайлар
ескі жазу тәсілімен сақтаған. Үнділерде би өнерінің
тілімен бейнелесе, еуропалықтар зәулім храмдар мен
қорғандар салып қалдырған. Қазақ халқы, өз тарихын
аса бай ауыз әдебиетімен жырлап, саз өнерімен
суреттеген. Соның бірі – күй сазы.
Тарихи деректер мен әдеби дүниелерге көз
жүгіртсек, күй арқауы негізінен табиғат құбы
лыстары болған дегенді меңзейді. Кез келген күйді
тыңдасаң, сол жаратылыс үні естіледі. Өйткені табиғат
құбылыстарының жаратылыс үнінің күйшіге де, күй
шығарушыларға да, шабыт берері анық. Күй көне
жанр болғандықтан, оның көп ғасырлық тарихымен
қалыптасқан дәстүрлері мен мектептері бар. Аталған
жанр мазмұны халықтың өмір тылсымын суреттеген.
Сондықтан күйдің түр-түрінен, тілінен, ұлттық сипа
тынан айырылып калмау үшін XX ғасырдың 30-жыл
дары Құдайберген Жұбановтан бастап Ахмет Бай
тұрсынов, Ілияс Жансүгіров, Мұхтар Әуезов, Әлкей
Марғұлан, Ахмет Жұбанов тағы басқа қазақтың
біртуар азаматтары жиі айтып және жазып кетті. Осы
мәселе бойынша ғылыми тұрғыдан дәлелдегендері
де бар. Әр күйдің мазмұны, өзіндік тілі, әуен ырғағына
сай екпіні бар екендігін тыңдаушылар терең сезінеді,
әрі жақсы түсінеді.
Сан ғасырлар бойы жеткен әуен-саздары әр ұрпақ
жадында сақталып келеді. Сол күйлерді шығарған
халық сазгерлері жайлы академик А.Жұбанов: «Не
бір аруақты, дарынды дала перзенттерінің аты
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ұмытылып кетсе де, сары алтындай шығармалары
тот баспай бізге аман жетті. Олардың бәрі де әліпті
таяқ деп білмейтін, нота дегеннен тіпті бейхабар
болса да, өз халқының өзегін өртеген мұңын мұңдап,
жоғын жоқтап, көптеген тамаша музыкалық
шығармалар қалдырып кеткені және айқын. Олар
халық аспаптарына арнап шығармаларын, яғни,
домбыра мен қобыз, сыбызғыға арналған бір-ақ
сөзбен атаған»,– дейді [1].
Өткен замандарда аспаптарда орындалатын
әуен саздардың жалпы аталуы «Күй» деп аталуы
себептерін ашып берген Құдайберген Жұбанов өзінің
«Қазақ музыкасындағы күй жанрының пайда болуы
жайлы» очеркінде «Күй» сөзінің арғы тегі «Көк» пен
байланыста болғаны айтылған.
Қазақ халқының өткені, тұрмыс-тіршілігі, болмысбітімі мен ой-сана арманы туралы небір сүбелі
деректерді көне аңыз күйлерден танып білуге болады.
Олар аққудың сұңқылы, нардың боздауы, құланның
дүбірі, жорғаның жүрісі сияқты небір суреттерді көз
алдыңа әкеледі.
Бұл күйлердің күмбірлеген сырлы сазымен бірге
егіздің сыңарындай болып ауызша айтылатын терең
мағыналы аңыз-әңгімелері бар. Олар музыкадан
бөлінбейтін синкретикалық бір тұтас форманы
құрайды.
Ал күй сарындары болса аңызға айналған оқиғаны
бейнелейтін шағын эпизодтардан немесе формасы
жағынан кішігірім күйлер тобынан құрылады. Күй
құрылымы шағын әуендік формуланы қайталап
орындау арқылы қалыптасқан. Күйлер теріс бұрауда
орындалып, көбінесе бурдонды екі дауыс болып
келеді.
Аңыз-күйлердің ең көне үлгілеріне аң-құстар
дың атымен аталатын, сонымен қатар аң аулауда
болған оқиғалар мен жан-жануарлар туралы күй
лерді жатқызуға болады. Мысалы, «Аққу», «Қаз»,
«Нар» сияқты күйлерді қазақ халқы жан-жануарларды
киелі санаған тотемдік ой-сенімдерге байланысты
туған. «Ақсақ қыз», «Ақсақ құлан», «Ақсақ аю»,
«Ақсақ қаз», «Ақсақ киік», «Ақсақ қой» атты күйлер
халық ұғымындағы ақсақ аруақтар культімен тығыз
байланысты екенін байқауға болады. «Қос келіншектің
зары», «Жетім қыз», «Арбиян қоңыр» сияқты жоқтау
күйлерде халықтың өзен суларының екі дүниені
бөліп тұратындығы жайындағы ескі діни ұғым-түсінігі
сақталған. «Аңшының зары», «Бөкен жарғақ» атты
күйлерге де тотемдік наным-сенімдер арқау болған.
Бұл шығармаларда аң аулаудың қасиетті заңдылығын
бұзғаны үшін қатал жаза алған [2].
Жоғарыда аталған шығу тегі өнердің әлеумет
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тік функцияларының бірі тұрмыстық магия бол
ған тарихи кезеңдерді қамтиды. Бізге жеткен көне
күйердің сырлы саздарында магиялық қасиеттердің
кейбір жұрнақтары сақталған. Уақыт өткен сайын
ескі наным-сенімдер де ұмытыла бастады. Қазіргі
уақытта аңыз-күйлердің көпшілігі ертегі-әңгіме тәрізді
болып қалады. Осындай ұзақ мерзім ішінде қазақ
күйлері уақыт таңбасын салған өзгеріске түскені анық.
Осындай құбылысты сапалық жаңару деп атайды.
Күйлер сапа жағынан бұлайша жаңарғанымен,
күйшілік дәстүр өзгермей, заман талабына сай
өзінің жалғасын тауып отырады. Күйлердің бұлайша
жаңаруы күй тарихындағы үш дәуірді көрсетеді.
Біріншісі – ежелгі дәуір, екіншісі – орта дәуір,
үшіншісі – кейінгі дәуір [3].
Қазақ халқының күй аспаптарында «сыбызғы, қо
быз, домбыра және т.б.» тартылатын алуан түрлі ба
йырғы күйлерді бірінен кейін бірін қатар қойып тың
даса, олардың саз-сарынының әртүрлі екеніне көз
жетеді. Сол күйлердің сазынан ат тұяғының дүрсілі,

қаздың қаңқылы естіледі. Ұлттық өнердің негізін
қалаушы, күй жанрын жеткізуші халық арасынан шық
қан дарынды орындаушылар мен сазгерлер болған.
Күй атасы Қорқыттың есімі тек қазақта ғана емес,
жалпы түркі тілдес халықтардың көбіне аңыз болып
таралған. Қорқыттан бері келе жатқан күй сазы ға
сырлар үнін, өмір тынысын күй тілімен сөйлетіп кет
кен халық сазгерлерінің есімдері мен мұраларының
ел арасында сақталып келуі халқымыздың өнер
мұрасының молдығын көрсетеді. Осы күнімізге бұ
йырып, ұрпақтан-ұрпаққа көшіп келген халықтық күй
өнері бүгінде жаңа орындаушы, сазгерлердің шығар
машылығымен ұштасып, даму үстінде және төл мұра
мыздың әлі күнге дейін ашылмаған сырлары бар.
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың же
ті қыры» атты мақаласындағы «Тарихи сананы
жаңғырту» атты екінші бөлімі «Дала фолькло
ры мен музыкасының мың жылы» атты бесінші
тармағында: «Дала фольклорының антология
сын жасау керек», – деп атап өтті. Мұнда Ұлы дала
мұрагерлерінің өткен мыңжылдықтағы халық ауыз
әдебиетінің таңдаулы үлгілері – ертегілері, аңыз-әф
саналары, қиссалары мен эпостары жинақталады.
Сонымен қатар қазақтың қобыз, домбыра, сы
бызғы, сазсырнай және басқа да дәстүрлі музыкалық
аспаптарымен орындауға арналған маңызды туын
дылар топтамасын – «Ұлы даланың көне сарындары»
жинағын басып шығару қажет»,– деп атап көрсетті
Елбасы.
Ұлы Даланың фольклоры мен әуендері за
манауи цифрлық форматта «жаңа тыныс» алу
ға тиіс. Бұл жобаларды жүзеге асыру үшін көш
пенділердің бай мұрасын жүйелеуге қабілетті ғана
емес, сондай-ақ оның өзектілігін арттыра алатын
отандық және шетелдік кәсіби мамандарды тарту
маңызды.
Сонымен қатар фольклорлық дәстүрдің ортақ
тарихи негіздерін іздеу үшін «Қазақстанның түрлі
өңірлері мен өзге елдерге бірнеше іздеу-зерттеу
экспедицияларын ұйымдастыру қажет», – деп атап
өтті Елбасы Н.А.Назарбаев [1].
Саяхатшы П.С.Паллас 1769 жылғы 17 тамызда
Орал бойы маршрутымен кетіп бара жатып,
қазақ ауылы тұсына жеткенін естісімен сонда
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бұрылады. Көп қиындықпен Орал өзенінен өтіп,
ауылға кіреді. ХVIII ғасырдың екінші жартысында,
қазақтар әлі Оралдың арғы бетін жайламаған. Осы
қазақтармен кездесу туралы жазғаны: «Кешке қарай
біз сол кезде үлкен киіз үйлермен кең сахарада көшіп
жүретін қырғыздарға келдік. Дала халықтары көшіпқонатын жерді тез таңдап, бір орыннан екіншісіне
алмасудың рахатын сезіне біледі. Мырзалар
мен олардың құралдары жиналып, бізге жылы
шырай білдірді және бізге бие сүтінен әзірлеген
қышқыл қымыз берді. Қырғыздар бізді өте сыпайы
қарсы алғанымен, біздің онда қонуға батылымыз
бармады. Олардың үй шаруасын көріп, өздерімен
қоштасып, кешке бекініске қайта оралдық». Осы
сапарда экспедиция мүшелері тұңғыш рет бақсыны
кездестіреді. «Үш жыл сиқыршылық жасаған,– деп
жазды П.С.Паллас,– бақсы деп аталады және
қырғыздар оларға ерекше сенеді. Олардан ақылкеңес сұрайтындар да бар. Мұндайда олар әуелі
жақсы ат, қой немесе ешкі сұрайды. Одан соң
бақсы сиқырлы сарынмен сарнай бастайды, қобыз
деп аталатын сақиналармен құрсалған сиқырлы
барабанын соққылайды, секіріп бұлғақтайды».
П.С.Паллас қобызды Семей қорғаны маңына
қара жұмысқа айдалып барғандардың қолынан
екінші рет кездестіреді. Олардың бірі музыкант екен.
Бұл туралы мақаласында жазғаны: «...ағаш тиеуге
мұнда жүз қазақ әкелінген, олар әрбір үш жылда
алмасып отырады. Осы жұмыс үшін мұнда казарма,
жұмысшыларға арналып, бірнеше үй салынған.
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Солардың арасында орфей табылды. Ол қырғыз
аспабында ойнап, аса бір шеберлік көрсетпесе де
біздің көңілімізді едәуір көтерді. Оның қолындағы
ысқыш аспаптың ішегі жылқының қылынан жасалған
еді. Бұл аспаптың дыбысы мен сыртқы көрінісі
аққуды елестетеді».
П.С.Палластың қобыз даусын «аққу үніне» ба
лауының мәні де осыдан туса керек. «Аққу» күйін
орындаушы аққудың қимыл-қозғалысын бар ынта
сымен бейнелеуге тырысқан. Аталған күйден басқа
да табиғатты суреттейтін шығармалар болған, олар:
«Жез киік», «Қасқырдың ұлуы», «Қоңыр күйі», «Қор
қыттың күйі» және т.б. атауға болады.
П.С.Паллас пен И.Георги және ХVIII ғасырдағы
басқа саяхатшылар өздерінің ғылыми жазбаларында
қобыз бен сыбызғыны бәрінен көп суреттеген [2].
Саяхатшы И.Гмелин Астрахань маңынан кез
дестірген қобызын суретпен бейнелеген. Қобыз
суретін И.Гмелин экспедициясының мүшесі суретші
Иван Борисов қолмен салған. Бұл қобыздың алғашқы
түрі аса бағалы суреттердің бірі. Саяхатшының
сөзіне қарағанда, сол ысқыш аспап пен соңғы кезге
дейін келген бақсылардың қобызының арасында
ешқандай өзгешелігі жоқ. И.Гмелин аспапты былай
сипаттайды: «...қобыз дөңгелек, шұңғыл және бос
ыдыс сияқты. Үстіңгі жағында ағаш сабы бар,
басы жүрек бейнелес. Оған күміс теңге сияқты
ұсақ теңгешелер ілінген. Төменгі жағынан тізеге
тіреу үшін ұзын таяққа бекітілген. Қобыздың қуыс
беті біздегі аспаптарға ұқсамайды. Жылқының
қылынан екі ішек тартылған. Егер оның үстінен
ысқыш жүргізсе си-бемоль тонына ұқсас қайғылы
дыбыс шығады. Қобызбен ойнағанда, басындағы
теңгешелердің үні шығу үшін оны жиі селкілдетіп
отырады...» [3].
Иван Борисовтың салған суреті, қобыздың
алғашқы үлгілерінің бірі. Бақсылар қобызды тойда
және басқа жиын-кештерде пайдалануға мүлде
тыйым салған. Олар қобызды халық музыкасының
бір аспабы ретінде пайдалануына қарсы болды.
Бақсылар қобызды халықтан жасырып, құпиялы,
құдіретті күш ретінде өз қара басының пайдасына
пайдаланды. Аспапты сілкігенде, оның ұшындағы
сақина теңгешелер сылдырлап, қосымша дыбыс
береді. Бақсылар сылдырмақ үнін күшейту арқылы
жұртты қорқыту үшінде пайдаланған. Имек ысқыш
жасап, тері мен жылқы қылын пайдалану сол кездегі
басқа аспаптарға тән құбылыс.
ХVIII ғасырда өлең-жырлармен қатар, аңызәңгімелер мен ертегілер қобыз сүйемелімен айту
дәстүрі жақсы дамыған. Ертек пен аңызды аспаппен
сүйемелдеген кезде табиғаттың түрлі дыбыстарына
еліктеуге үлкен мән берілген [4].
Қазақ халқының тарихы мен әдет-ғұрпын зерт
теуге көп көңіл бөлген этнограф Алексей Левшин:
«.....қырғыздардың ең басты музыкалық аспабы
қобыз бен сыбызғы»,– деп жазды [5].
Қобыз – біріншіден, ішегі қыл, екіншіден, ол ішек
тің тұтқырлығын арттыру үшін қарағайдың шайырын
жағады.
Қорқыт – қобызшы, қобыз аспабының негізін
қалаушы, шебер, халық композиторы, философ,
ақын. Сыр бойында туған. Қорқыт оғыз-қыпшақ
тайпаларының VIII-ІХ ғасырда ғұмыр кешкен ұлы
ойшылы, батагөй ақыны, дәулескер күйшісі, келер
күнді болжайтын көріпкел бақсысы. Ата жағынан
Қорқыт оғыз тайпасынан белгілі Қарақожа деген
болған. «Қорқыт – батыр емес, абыз (патриах),
халық даналығын бас болып паш етуші және
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сақтаушы, оның парасатына дүйім жұрт ден
қояды»,– дейді В.В.Бартольд. Қорқыт қазақ үшін
ең алдымен күй атасы, қобызда күй шалу дәстүрін
алғаш орындаушы [6].
Қазақ күйлерінде көп ұшырасатын бір жай
– дыбыстарға еліктеу әдісі. Мәселен құстардың
сайрағанын, аңдардың ақырып-шақыруын дыбысқа
еліктеу арқылы дәл беру («Аққу», «Қасқырдың
ұлығаны», «Бұлбұл»), бұл да адамның образын аша
түсу үшін қолданылады. Дыбысқа еліктеу деген –
еріккеннің ермегі емес, ол күйдің бейнелеу мүмкіндігін
байыта түсіп, адамның жан-дүниесін терең көрсетуге
жәрдемдеседі.
Ш.Уәлиханов қылқобыз бен домбырада орын
далатын «Шаңды жорық», «Қоржын қақпай» сияқ
ты музыкалық пьесаларды бейнелеп жазады.
Олардың мазмұны Абылай хан кезіндегі жорықтарға
байланысты. Сол заманғы батырлардың ерлігін му
зыканттар әнге қосып, оны «Дудка» және «Хонбе»
деп атаған аспаптармен сүйемелдеген.
Шоқан Уәлиханов «Дала жыршыларының бәрі
әдетте қобыздың сүймелдеуімен ән салған»,– деп
жазған. Семей қаласындағы Абайдың республикалық
әдеби мемориалдық мұражайында үш ішекті екі
домбыра, қияғы қарапайым қылқобыз, сыбызғы және
асатаяқ сақтаулы [7].
Қазақ даласынада ән және күй жанрларының
музыкалық тін (средство) ретінде салалануы қазақ
ұлтының қазақ этнонимін иеменденіп тарих сахна
сына шығуынан көп бұрын қалыптасып үлгерген.
Қазақ даласындағы мәдени-рухани дәстүрдің те
геурінді сабақтастығының күштілігі соншалық қазіргі
түркі халықтарының біразына ортақ Қорқыт (IХ ғ.),
Кетбұға (ХІІІ ғғ.), Сары Салтық (ХIII-ХІV ғғ.), Асанқайғы
(ХV ғ.), Қазтуған (ХV ғ.) сияқты тарихи тұлғалардың
музыкалық мұрасын бүгінгі күнге дейін жеткізге алған
бірден-бір халық қазақтар болып тұр. Бүгінгі күйлердің
өзі соңғы мың жылдан астам уақыт аясын қамтиды.
Музыка зерттеушілері бүгінгі таңда қазақтың 5
мыңдай күй және 5 мыңдай ән мұрасын тіркеуге ал
ған. Қазақ күйлеріне арқау болған тақырыптар соңғы
екі-үш мың жыл аясында Еуразия қос құрлығында
өткен шежірелі тарихты паш етеді. Мәселен, «Көк
бөрі», «Аққу», «Қорқыт», «Ақсақ құлан», «Заманай»,
«Космонавт» күйлеріне арқау болған тарихи оқиғалар
мыңжылдықтар аясын қамтып жатыр [8].
Қазақстанның болашағы жастар болғандықтан,
біз оларға үлкен сенім артамыз. Жастардың сол
сенімді орындауы үшін біз үлкен жол көрсетуіміз керек.
Әрбір оқытушы өз ісімен, шеберлігімен жастарға
сапалы білім мен саналы тәрбие беріп, елдің өткенін,
ұлттың тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, табиғат
ерекшеліктерін етене таныстырып, оны жан-жақты
тәрбиелеп, санасына құйып отырса, сонда қазақтың
туын көкте желбіретіп, биіктерге асқақтатады және де
білімді де білікті жастар саны артады деп сенеміз.
АННОТАЦИЯ
В этой статье упоминается, что казахи являются
наследниками вездесущей культуры великой степной
кочевой культуры великих степных кочевников, и
что они продолжают нести эту великую культуру
и по сей день. До сих пор традиционная казахская
музыка и музыкальные инструменты не были
научно изучены как единое культурное и духовное
явление. В результате сообщается, что казахская
музыка изучалась только как культурное и духовное
свидетельство в контексте истории Казахстана. Музы
кальный инструмент является ключевым фактором
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в полном понимании музыкальной терминологии и
музыки, как единственного документа и материала.
Это ценно, потому что отражает древнюю историю,
культуру и многовековую музыку людей. Русские
и европейские этнографы и путешественники о
казахской народной музыке, музыкальных инс
трументах, певцах и легендах оставили много де
талей в печатных СМИ до Великой Октябрьской
революции. Все они единодушно выражают богат
ство и содержание музыки казахского народа, глу
бину и разнообразие видов, присутствие многих
талантливых исполнителей, народных композито
ров, хотя инструменты ручной работы могут быть
запрограммированы в большое событие, такое как
домбра, кобыз, сыбызгы.
***
This article mentions that the Kazakhs are the
inheritors of the ubiquitous culture of the great steppe
nomads, and that they continue to carry this great
culture to this day. Until now, traditional Kazakh music
and musical instruments have not been scientifically
studied as a single cultural and spiritual phenomenon.
As a result, it is reported that Kazakh music was studied
only as a cultural and spiritual evidence in the context
of the history of Kazakhstan. A musical instrument is a
key factor in fully understanding musical terminology
and music as a single document and material. This is
valuable because it reflects the ancient history, culture,
and many centuries of music of people. Russian and

European ethnographers and travelers about Kazakh
folk music, musical instruments, singers and legends left
many details in the print media before the great October
revolution. All of them unanimously Express the richness
and content of the music of the Kazakh people, the depth
and variety of types, the presence of many talented
performers, folk composers, although handmade inst
ruments can be programmed in a big event such as
dombra, kobyz, sybyzgy.
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ҚАЗАҚ ЕЛІ ЖӘНЕ КӨРШІ МЕМЛЕКЕТТЕР

БАТЫС СІБІРДІҢ САУДА ЖОЛДАРЫНЫҢ ДАМУЫ –
өңірдің даму факторы

Әсел АБДРАХМАНОВА,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
Ұлттық университетінің докторанты,
Қайрат БАТТАЛОВ,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
Ұлттық университетінің доценті,
тарих ғылымдарының кандидаты
Қазақ өлкесінің бірте-бірте нарықтық қатынастар
өрісіне тартылуы халықтың экономикалық өміріне,
атап айтқанда, жәрмеңкелердің, сауда жолдарының,
өнеркәсіп орындары мен банк-ақша қатынастарына
өзгеріс енгізді [1].
Қазақтардың сауда байланысы Қытай жә
не Ресей мемлекеттерімен тығыз жүріп жатты.
Сонымен қатар, хиуалықтар, бұхарлықтар, ташкент
тіктер, қоқандықтар, Шығыс Түркістанның солтүстік
өңірінің халқы да қазақтармен саудаласады. Алайда,
алғашқы екі ірі империямен басым түрде сауда да
мыды. Бұны бірнеше себеппен түсіндіруге болады.
Біріншіден, Ресей мен Қытай қазақтарға бірқатар ма
нуфактуралық тауарлардың алуан түрлілігі мен басқа
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шетелдік аймақтарға шығарылмайтын өнімдерді
тасымалдайды. Екіншіден, Ресей мен Қытайда атал
ған тауарларды арзан шикізат көзіне айырбастау
қажеттілігі туындаған болатын. Үшіншіден, Үкіметтің
осы өңірде сауда ісінің кеңеюіне байланысты жүргізіп
жатқан іс-шаралары да маңызды. Төртіншіден, атал
ған екі мемлекетпен сауда қатынастарынан пай
да көретін адамдардың көп болуы да әсер етеді.
Бесіншіден, Орынбор мен Сібір шекараларында
халықтың сауда жасауы [2].
Сауда кәсібінің дамуы көшпелі халықтың
арасында инфрақұрылым ретінде жол байла
нысының да дамуына септігін тигізді. Алайда,
далалы өңірлердің табиғи жағдайы бұл аймақтағы
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жолдардың салынуына кедергі туындатты. Далалы
жердің тағы бір ерекшелігі – шөлді аймақтардың
көп болуы халықтың көшпелі өмір салтына тікелей
тәуелді болып тұруы. Соның салдарынан белгілі
сауда далалы жолдардың басым бөлігі қазақтардың
жергілікті жазғы уақытша тұрақтары арқылы өтеді.
Яғни барлық байланыс пошта жолдары, керуен мен
мал айдау жолдары көшпелілер мекендемейтін
аймақтар арқылы өтіп жатты. Пошта жолдары бекініс
пен станцияларды байланыстыратын жол болса,
екіншісі далалы өнімдердің көршілес елдердің та
уарларына айырбас жүргізудің жолы ретінде пай
даланылды [3].
Ішкі сауда жолдары дала нарығын өзара бай
ланыстыра отырып өзінің қысқа ұзындығымен және
жүріп өтуге қолайлы жағдайымен ерекшеленді. Ал,
көшпелілер жүріп өткен жолдары ұзақтығы және
қолайлығымен емес, өзінің жайылым жерлердің мол
шылығымен және күзеу мезгілінде өзге көрші ауыл
дардың жайылымдарын ескеріп өтетін. Сонымен
қатар, аталған себептерден басқа жолдардың бағы
тын белгілі бір өңірдегі сауда нарығының орналасуы
бойынша да анықтауға болады [4].
Қыста көшіп-қонып жүрген қазақ ауылдары мен
отбасылары көктемде бір немесе кейде бірнеше
болысқа бірігіп, өз тауарын өткізуге қолайлы нарыққа
жақын қоныстанып, кейін өз жайылымдарына басқа
жолмен қайтып оралатын. Демек, далалы жерде
көшпелілердің өткізген жолдарының басым бөлігі
сауда нарығы орналасқан аймақтан жайылымға
қарай бағытталатын.
Қазақстанның облыстарын кесіп өткен жолдар
пошталы, сауда, керуендік, кәсіптік және көшпелі
болып бөлінеді [5]. Пошталы жолдар ішкі байланыс
жолдарына жатқызылады және әкімшілік аймақтарды
байланыстыратын. Мысалы, Көкшетау-Петропавл,
Баянауыл-Павлодар өңірлерін шептік жол ретінде
жол орнатылды. Омбыдан Сібір қырғыздарының
(қазақтарының) аймағына екі бекеттік жол апарады:
батыс – Петропавл, Көкшетау, Атбасар арқылы Ақ
молаға; шығыс – Павлодар, Баянауыл арқылы Қар
қаралыға апаратын және Ақмоланы Ақтау бекі
ністерімен және Атбасарды Ұлытау әскери бекетімен
байланыстыратын.
Ішкі далалы өңірде сауда жолдарының қалып
тасуы орыс тауарларын Орта Азия және Қытай өнім
деріне айырбас жүргізумен тұспа-тұс келді. Ресей
капиталының енуіне дейін-ақ көшпелілер дала ар
қылы шекаралас транзиттік аймақтарға шығып, ке
руен саудагерлеріне кезігетін. Орыс саудагерлерінің
далаға ене бастауы ескі керуен бағытына өзгеріс
енгізді [1].
Сыртқы сауда жолдары. Орыс тауарларын
азиялық өнімдерге айырбастау үшін қазақтардың об
лыстары арқылы аса маңызды сауда бекеттері, яғни
Петропавл мен Семей арқылы өтіп Ташкентке
дейін келесі жол арқылы жететін:
1) Петропавл арқылы шығып Есіл аңғарымен
Қорғалжын өзені арқылы немесе Ұлытау таулары
бойымен Сырдарияның төменгі ағысына жетіп, әрі
қарай Арыс құмдарымен Ақмешітке жетіп Бұқараға
бағыт алатын. Бұл көне жолдардың бірі.
2) Петропавлдан шығып Есіл бойымен Тасөткел
арқылы Нұраның ағысына жетіп, Құлан жартастарын
өтіп Сарыкеңгір, Қаракеңгір, Сарысу аңғарлары
арқылы өтіп Айнакөл өзеніне жеткен кезде жол екі
сілемге бөлінеді: батыс тармағы Перовск арқылы
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Бұқараға апарады, ал екі шығыс жолдың біреуі
Қараөткел арқылы Созаққа апарса, екіншісі де сол
өңірге Бишқұлан арқылы.
3) Ташкентке апаратын тағы бір жол петропавлдық
айырбас сауда орнынан шығып оңтүстікке қарай
бекет жолымен басталатын және Қаратомар орманы
арқылы оңтүстік-шығысқа қарай бұрылады, содан
кейін Шағалалы өзенін кесіп өтетін. Бұдан кейін жол
Есерке жалтыр көлі, Шұңқыркөлді батыс жақтан
айналып өтетін және Базорбай мен Малдыбай көл
деріне жетіп, Тасшолқар арқылы оңтүстік жолмен
бұрынғы Үшбұлақ аймағына баратын. Осы жерден
Құрткөл арқылы Ақмола қаласына жететін. Пет
ропавлдан Ақмолаға дейінгі жол ұзындығы 430 ша
қырымды қамтитын [3].
Петропавлдан Ақмолаға арбаға тиеліп әке
лінген тауар түйелерде жүк артылады. Жалпы
керуенге ташкенттіктермен және татарлармен сауда
жүргізетін бірі кісілік түйе жүк артылған түйелер
қосылған. Ақмола нарығынан қажетті тауарларды
алған керуен саудагерлері Ташкентке қарай келесі
жолдың біреуін таңдап, жолға шығатын:
Бірінші жол бойынша Ақмоладан 5 шақырымдық
жолды бекеттер арқылы өтіп Нұра өзенін өткеріп
оңтүстік-батыс жолмен Құланөтпес аймағы мен Қа
рағаш орманы арқылы Сарысуға жететін. Осы жер
ден керуен саудагерлері Саз шатқалына түсіп, жүк
артылған малдарға бірнеше күндік демалыс береді.
Әрі қарай саудагерлер Жиделіқоңыр арқылы өткен
соң Шу өңіріне қарай шығатын.
Екінші жол бойынша Ақмоладан Есіл арқылы
жоғары қарай Қараөткелге көтеріліп оңтүстікке
бағыт алып ақтаулық бекеттік жолмен Нұраға
шығатын. Бұдан кейін Ақмоладан 120 шақырымдық
жерден кейін оңтүстік-батысқа бағыттап Қарағаш
орманына жететін. Әрі қарай Атасу өзені арқылы
өткен соң керуенге қатысушылар аздаған бөлік
терімен жолды жалғастыратын. Қаратөбеге жетіп,
Арқарлы-қарасу арқылы өтіп Жиделі, Сарыбұлаққа
қол жеткізетін. Осы жерден оңтүстікке қарай жол
тартып Шуға қарай жететін. Осыдан Созаққа жетіп,
оңтүстіктегі соңғы керуен нүктесіне қол жеткізетін.
Жалпы Петропавлдан Шуға дейінгі жол ұзындығы
1175 шақырымнан асатын. Бұл жолмен шептердің
ішкі аудандарынан Орта Азияға барлығына жуық
транзиттік тауар өтетін. Қазақ даласы арқылы мамыр
айынан қазанға дейінгі уақыт аралығында осы жол
арқылы жүк тиелген түйелер үшін көпестер шамамен
алты ай үшін 20 рубль төлейтін, ал айлық мерзімге бір
басты жалға алғаны үшін 4 рубль өтейтін. Бір жылқы
үшін айына 3 рубль, ал мамырдан қазанға дейінгі
аралықта 15 р. төлейтін. Әрбір жылқыны сау түрінде
қайтару және әрбір өлген жылқының жауапкершілігі
15 рубльден 20 рубльге дейін өтелетін [4].
Семейден Ташкентке апаратын керуен жолы Ірбіт
жәрмеңкесінен алшақ орналасқандықтан маңызды
лығы жағынан екінші орында. Дегенмен, бұл жол ар
қылы Қытайдың басым тауарлары Орта Азияға тасы
малданады. Бекеттің жалпы бағыты солтүстік-шы
ғыстан оңтүстік-батысқа қарай апарады. Оның Шудан
Семейге қарай ұзындығы 1050 шақырымды алады.
Қытай тауарлары Петропавлға және Ірбіттен
Шәуешекке үш керуен жолымен жететін: 1) Пет
ропавл-Алматы керуен бекеті; 2) Петропавлдан
Шәуешек пен Құлжаға дейінгі жол; 3) Петропавлдан
Ақмолаған жетіп, бұдан кейін Қарқаралы-Сергиополь
жолына шығатын.
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Ташкенттік өнімдерді қытайлық тауарларға айыр
бастау үшін керуендер ұзақ уақыт бойы Сайрам мен
Әулиеатаны, Меркені Тоқмақпен және Алматымен
байланыстырған жолды пайдаланды. Саудагерлер
дің кейбіреуі ғана Шолаққорған арқылы өтіп семей
лік керуен жолымен Қарқаралы-Аягөзге дейін жетіп,
Шәуешек шекарасына қол жеткізетін [2].
Орынбор аудандарына апарылатын ташкенттік
тауарлар сібір қазақтарының далалы аймақтары ар
қылы Қараөткел арқылы Айнакөлге шығатын. Осы
жерден орынборлық ведомствалардың өңірлеріне
шығатын. Ал, Петропавлдан орынборлық керуен жол
дарына шыққан сауда жолдары:
1) Петропавлдан батысқа қарай Горькая шебі
арқылы шекараға дейін жетіп орынборлық бекініс
терге түсетін;
2) бұрынғы Құсмұрын бекінісі арқылы төмен
түсетін;
3) Есіл аңғарымен Жарқынағашқа түсіп, әрі қа
рай көшпелілер басып өткен керуен жолдары өт
кізілген.
Сібір өңірінде әкелінген орыс тауарларының
құны тауар әкелінген қаланың Ірбіт нарығынан
қашықтығын және де берілген аймақтың Петро
павл қаласынан алшақ орналасуына да байла
нысты болған [4]. Мәселен, төмендегі кесте 5
ішкі далалы нарықтың Петропавл қаласынан
арақашықтығын көрсетеді:
Шақырым қашықтығы

1863 ж. жүк өткізу төлемі

Көкшетау

189

20 тиын

Атбасар

357

30 тиын

Ақмола

430

30 тиын

Баянауыл

700

65 тиын

Қарқаралы 782

70 тиын

Яғни, кестеден көргеніміздей Көкшетау Петро
павлға ең жақын орналасқан өңір болғандықтан сау
дагерлер үшін ішкі нарықта салық көлемі небәрі 20
тиынды құрайтын, ал Қарқаралы болса керісінше,
алшақ орналасқаннан төлемақысы да жоғары.
Ішкі сауда жолдары. Бұған далалы аудандардың
бір-бірімен байланыстыратын немесе шекарада ор
наласқан өңірлермен қатынайтын жолдарды жат
қызуға болады. Ішкі даланың пошта жолдарынан
басқа Ақмоланы Ұлытаумен және Баянауылмен, Қар
қаралыны Ақтаумен және Аягөзбен ішкі аймақтарын
байланыстыратын бекеттері де қызмет етті [5].
Ұлытау-Ақмола жолы. Ақмолдан шыққан керуен
оңтүстік-батысқа қарай Қозыкөш арқылы бағыт алып
Нұраның оң жағасына жетіп, Ақкөл жайылмасы
арқылы Құланөтпес өзеніне жақындайтын. Әрі қарай
оңтүстікке қарай жылжып Қаракеңгірге қол жеткізеді.
Жол көп жүрілгендіктен керуен саудагерлері үшін
қолайлы болатын. Ұлытау-Ақмола жолының ұзын
дығы 430 шақырымды құрайтын. Ұлытауға Ақмоладан
нан әкелінетін, ал Орталық Қазақстаннан солтүстікке
қарай оңтүстік-батыс көшпелілердің малдары айда
лып әкелінетін.
Ақмоладан Баянауылға (300 шақырым) апара
тын жол Ерейментау таулары арқылы өтіп, Сілеті
өзенінің жоғарғы ағысына жеткен соң әрі қарай
Өлеңті, Шідерті мен Ащысуға жететін. Осы жолмен
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Қарқаралы пошта бекетінің жолымен жүрген кезде
оңтүстікке қарай 10 шақырымдық қашықтықта Баян
ауыл орналасқан.
Қарқаралы-Ақтау жолы солтүстік-шығыстан оң
түстік-батысқа қарай бағыт алатын. Бұл жол кез келген
жыл мезгілінде ауыр жүкті тасымалдауға қолай
лы болатын. Оның жалпы ұзындығы 335 шақырым
қашықтықты құрайтын.
Қарқаралы-Сергиополь жолы солтүстік-батыс
тан оңтүстік-шығысқа қарай созылатын. Қарқара
лыдан Аягөзге дейінгі барлық жолдың ұзындығы 412
шақырымды құрайтын. Қарқаралыдан 165 шақы
рымда Семейдің керуен сауда жолы кесіп өтеді.
Ақмола-Черлак жолы қаладан шығып Сілеті өзе
нінің жоғарғы ағысына түскен соң солтүстікке қарай
бағытта Көкпекті өзенін өткен соң Қараөзенге қа
рай шығады. Осы жерде Омбыға апаратын 129 ша
қырымды алатын өткел арқылы өту қажет. Демек,
Ақмоладан Омбыға дейінгі сауда жолы 380 шақы
рымды алады. Бұл жолмен Ақмола тұрғындарына
нан тасымалданатын [4].
ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда
капиталистік қатынастардың дамуы – Қазақстанның
жалпыресейлік экономикаға тартылуы. Бұның айқын
нышаны сауда инфрақұрылымның дамуы болды.
Алайда, сауда ісінде Қазақстан шаруашылық жағынан
тек шикізат көзі тұрғысынан ғана игерілді. Бұл жағдай
өз кезегінде ресейлік өнеркәсіп орындары шығарған
дайын өнімді өткізетін нарыққа айналды. Сонымен
қатар, Орталық Ресейдің сауда-өнеркәсіп және
монополистік буржуазиясының капиталы салынатын
аймаққа айналуына әкелді.
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется место и роль торговых
путей казахов Западной Сибири во второй половине
ХІХ в. Развитие торговых и почтовых путей
рассматриватеся в качестве одной из сфер развития
инфраструктуры Казахстана в вышеназванный
период времени. В статье сравниваются торговые
пути внутренней и внешней торговли, связующие
Петропавловск и Акмолинск с Средней Азией,
Китаем, сибирскими и оренбургскими пунктами
торговли России.
***
The article analyzes the place and role of trade routes
of the Kazakhs of Western Siberia in the second half of
the XIX century. The development of trade and postal
routes is considered as one of the areas of infrastructure
development in Kazakhstan in the above-mentioned
period of time. The article compares the trade routes of
domestic and foreign trade connecting Petropavlovsk
and Akmolinsk with Central Asia, China, Siberian and
Orenburg points of trade in Russia.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ҚАЗАН ТӨҢКЕРІСІНЕН КЕЙІН

ТҮРКІСТАН-СІБІР ТЕМІР ЖОЛЫ ҚҰРЫЛЫСЫ
және ондағы жұмысшылардың әлеуметтік жағдайы
Гүлжан ТІЛЕУБЕКОВА,
тарих ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы,
Лашын ӘБДІЛДИНОВА (Абдильдинова),
гуманитарлық ғылымдар магистрі, оқытушы,
І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
ХХ ғасыр қазақ халқы үшін ауыр сынаққа толы
болды. Жиырма жыл аралығында мемлекеттің
шаруашылық құрылысы ғана емес, сонымен қатар
оның әлеуметтік құрылымы да өзгерістерден өтті.
Түркістан-Сібір темір жолының жобасы Франция мен
Италияны бірге алғандағы аумақты алып жатты. Оның
шекаралары Батыста – Батыс Сібірге, Алтайдың ең
жақсы жерлерімен байланыстырып, Оңтүстікте –
Түркістанға, бұл екі бағыт КСРО-ның інжу-маржанына
айналады. Шығыстағы шекарасы ұзындығынан 1200
км-ға Синь-Цзянь провинциясының шекарасына де
йінгі аралықта жобаланды. Болашақ жол торабы
қарама-қарсы бағытта болды, яғни, қар басқан әлем
дегі ең ірі шыңдардан басталып, ыстық, аптаған
жартылай шөлді жерлерді басып өтететін аймақтарды
қамтыды. Балқаш өңірінің сексеуілді ормандарынан
бастап Алтайдың самырсындарына дейінгі аралықта
орналасты. Біз білетін ХХ ғасырдың басындағы Сібір
нанға және орманға бай, алайда үлкен нарықтан
алшақтықтың нәтижесінде, егіншілік және орман ша
руашылығын дамытуда қиыншылықтар болды.
1926 жылы ҚазАКСР-де 6,5 миллион адам
есепте тұрған, оның 57 %-ын қазақтар, қалғандары
орыстар мен украиндықтар болды. Осы құрамның
18200 үлкен құрылыс тораптарында жұмыс істеді,
сондай-ақ, 20600 жұмысшы транспортта, 4800 құ
рылыста істеді. 7210 жұмысшы, яғни 38%-ын қазақ
тар құрды [1, 15-б.]. Осы жылғы санақ бойынша,
европалықтардың (орыстардың) Қазақстандағы үле
сі 35 %-ды құрады. Егер 1920 жылдары словян ша
руалары жыл сайын 2,98 %-ға өсіп отырса, еуропа
лықтардың қалалық бөлігіндегі санақ көрсеткіші
4,5%-ды көрсетті, жергілікті қазақтардың саны (көш
пелі, отырықшы) жыл сайынғы өсімі 1,79 %-ды құрды
[1, 30-б.].
Темір жол құрылысы индустрияландырудың үлкен
жетістігі болғанымен де, ұйымдастырылуы жағынан
кемшіліктер кездесті. Оның қатарына, біріншіден
құрылыс материалдары, оны іске асыратын кәсіби
даярланған маман, баспана, азық-түлік, медициналық
қызметтің уақтылы ұйымдастырылуы. Алайда, бұл
аталған жұмыстар темір жол құрылысының бөлім
шелерінде біркелкі іске асырылмаған [2, 92-б.].
Түркістан-Сібір темір жолы құрылысындағы жұ
мысшылардың жағдайы былай көрсетілген: «Жұмыс
шылардың жағдайы тым нашар. Жұмысты таң
сәріден бастап, ымырт жабылған кезде аяқтайды.
«Неге сегіз сағаттан артық жұмыс істейді?», –
деген сұраққа: «Тапқан ақысы ішер асына жетпейді»,
– деген жауап береді. Ең қиыны жұмысшылардың
еңбек ақысының уақытылы төленбеуі. Қазақ жұ
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мысшылары бірнеше ай бойы жұмысшы кітапшасын
ала алмаған. Десятниктер жұмысшылар құқығын
қорғауға міндетті болса да, қазақ жұмысшылары
ның шағымдарын тыңдамайды... Дәрігер де, фельд
шер де жоқ...», – деп шағымдарын білдірген [2, 160б.].
Байқағанымыздай, Түріксібте жұмысшыларға
ең қажеттісі баспана еді. Түріксібтің бірінші партия
съезінде ең маңызды сұрақ баспана мәселесі болды.
Осыған байланысты әкімшілік 1928-1929 және 19291930 жылдары қаржыны баспана қорына салады,
осылайша баспана мәселесін шешуді ойластырады.
Темір жол бойындағы Іле, Шу, Луговой және т.б.
қалашықтарда мектептер, клубтар, қызыл бұрыштар
(красные уголки) және денсаулық сақтау бөлімдері
болды. 1930 жылдың көктемінде Түріксіб 429 баспана,
723 барак және 67 моншамен қамтамасыз етілді.
Құрылыс соңында жоспарланған 630000 шаршы метр
дің тек 146000 шаршы метріне ғана баспана салынады
[1, 309-б]. 1927-1928 жылдарда Түріксібтегі отбасы
лы жұмысшыларға арналған пәтерлердің жетіспеу
шілігі байқалды. Пәтермен уақтылы қамтамасыз
етілмеуі, соның ішінде Жаңа-Семейде көптеген Депо
жұмысшылары пәтерлерінің болмауына байланысты
олар Семейде тұрақтауға мәжбүр болған, сондықтан
олардың жұмысқа кешігіп келуі байқалды, сондай-ақ,
көптеген отбасылы жұмысшылардың Жаңаөзенде
пәтерлерінің мүлдем болмауы себепті – Түріксіб және
Түріксіб Басқармасының бірлескен Комитеті ЖаңаСемейдегі пәтер мәселесіне байланысты сұрақты тез
арада қарастыруды сұраған.
Рыков станциясының жұмыс барысымен та
нысқан Түркістан-Сібір темір жолының Оңтүстік бө
лімінің бастығы инспектор Березин, Еңбек Инспек
циясымен бірлесе отырып келесі шешімді шығарған:
«Жұмысшылардың қалашығында орналасқан баспа
наларда тазалық сақталмаған. Ескірген, дұрыс
жабдықталмаған, жылытылмаған, бір вагонда 11ден 24 адамға дейін орналастырылған. Ұйықтауға
қатарынан тізіліп жатады және мұздай жерде
жатуға тура келеді. Вагондардың едені жуылмаған,
себебі 24 вагонға бір ғана тазалаушы болды, ол жерді
тазалауды міндетті деп есептемеген. Вагондарда
жуынатын орын, сабын да, орамалда болмады. Мон
ша жоқ, судың жетіспеушілігінен тіпті ішерге де су
табылмайтын жағдайлар кездескен. Мардымсыз
және дұрыс даярланбаған тамақ, сұйық тамақ не
пиязы жоқ, т.б. қажетті заттары қосылмаған.
Арнайы киімдер жұмысшылардың барлығына бір
дей бөлінбеген. Жұмысшылар қатты аяздарда
жыртық аяқ киіммен жұмыс істеуге мәжбүр болған,
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нәтижесінде аяқтары үсіп қалған жағдайлар
кездескен. Рельсті төсеу жұмыстары ешқандай
құрал-жабдықтардың көмегінсіз жасалынуда, ал
олар болған жағдайда жұмысты жеңілдететін еді.
Мысалға, рельс төсеу жұмыстарында ең қауіптісі
рельспен жүргізіп жүк таситын кішкене вагондар
дан рельстарды лақтыру болып табылады, оның
барлығы 9 адам бірлесіп қолмен істейді және
санына қарамастан оларды қауіпсіз жағдайда деп
айтуға болмайды. Арнайы құрал-жабдықтармен
жабдықталған жағдайда вагондардағы мұндай жұ
мыстарды 4 жұмысшымен де атқаруға болатын
еді» [3, 164-п.]. Аталған жағдайлар белгілі бір эпи
демияның және төтенше жағдайлардың көбеюіне
әкелуі мүмкін еді.
Қыс айларында темір жол төсеу қиынға түскен,
себебі, үсіктің жүруіне байланысты және қатты да
уыл кездерінде баспанамен қамтамасыз етілмеуі,
құрылыс қалашықтарындағы жұмысшылар (көбінесе
ұсталар мен қызметкерлер) ауа-райы бір қалыпты
жылығанға дейін қиыншылықтар кездескен [3, 17п.]. Жұмысшылардың толыққанды жұмысқа қажетті
заттармен қамтамасыз етілмеуінен наразылықтар
жиі ұйымдастырылды, ал бұл өз жағынан жұмыстың
жоспар бойынша жұмыс істеуіне кедергі келтірді.
РКФСР-дің Еңбек Халық Комиссариаты өкілі Ал
феревтің 1928 жылғы 3 мамырдағы Еңбек колле
гиясының отырысында Түркістан-Сібір темір жо
лы құрылысының Оңтүстік бөліміне жұмыс күшін
жалдау туралы жағдай қарастырылды. Алферев
тің айтуы бойынша, Оңтүстік бөлімнің 1-бөлімше
сіндегі жұмысшылардың 13 мамырдағы саны тө
мендегідей болған: қызметкерлер – 131, кәсіби
мамандандырылған жұмысшылар – 628, қара жұ
мысшылар – 318 құраған. Ал, жергілікті халықтан
құралған жұмысшылардың саны туралы мәліметтер
жоқ. Жұмысшылар 10-15 адамнан вагондарға, 7
палаткада және 10 киіз үйде орналастырылған.
Бірінші бөлімшеде жұмысшылары баспанамен
қамтамасыз етілсе, азық-түлік тапшылығы жетпеген.
Медициналық көмек көрсетуде де қиыншылықтар
кездескен. Тасымал көліктерінің болмауынан, меди
циналық көмектер уақытылы көрсетілмеген.
Екінші бөлімнің наурыз айындағы жалақы мөлшері:
кәсіби мамандандырылғандарға 1 р. 92 т. – 2 р. 18 т.
дейін және 2 р. 50 т. – 3 р. 63 т., жер қазушылардың
айлығы – 1 р. 52 т дейінгі аралықта төленді. Орташа
есеппен алғанда құрылыстағы айлықтың мөлшері
– 2 р. 32 т. құрады [4, 171-п.]. Қара жұмыста жүрген
жұмысшылардың айлығы 4 рубльді құраған. 1927
жылдың соңында айлық көрсеткіші 1,80 рубльден
11,60 рубльге дейін көтерілгені көрсетілген [5, 123-б].
Екінші бөлімде бірінші кезекте жерді тегістеу
жұмыстары жүргізіледі. Құрылысқа 550 жұмысшы
тартылған, оның 200 жергілікті тұрғындар, 310 Украи
надан әкелінді, ол жерде 160 жұмысшы қызмет ететін
болады. Бұл жердің де басты мәселесі баспана болды.
Жұмысшылар баспанамен қамтамасыз етілмеген,
тек бірнеше тұруға жарамсыз жер кепелер қойылған.
Жергілікті тұрғындардан алынған 200 жұмысшының
киіз үйлері болған.
Баспаналардың жеткіліксіздігі жұмыстың ары
қарай тоқтаусыз жұмыс істеуіне кедергі келтірген
жағдайлар жиі кездескен. Сонымен қатар, жұмыс
шылардың айлық жалақысы да төмен болды. Жер
қазушылардың күнделікті айлығы 1 р. 49 т. құрады.
Жұмысшылардың айлық жалақысын көрсететін нақ
ты құжат болмады. Тазалық сақтау жағы да төмен
ұйымдастырылған. Қайнатылған су жоқ, дайын су
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қайнатқыш құрылғылар жарамсыз. Су Шу өзенінен
алынды, суды жұмысшылар өздері қайнатты. Су
таситын машинамен жабдықталмаған. Жаңа су қай
натқыш құрылғыларға тапсырыс берілді [4, 171-п.].
1928 жылы Түріксібтегі жұмысшылардың көпшілі
гін жер қазушылар құрды. Құрлыс басына келген
еуропалықтардың көпшілі жер қазу жұмыстарымен
бұрын-сонды істемегендер болды, 50-60 %-ын бұрын
темір жол бойында істеген шаруалар құрды. Негізгі
топ жергілікті халықтан тұрды, олар бұрын Жетісу
темір жолында істегендер болды.
Осы жылы 1-3-бөлімнің маусым және шілде ай
ларындағы жер қазушылардың артель бойынша
айлығы:
1-кесте: 1928 жылғы маусым және шілде ай
ларындағы жер қазушылардың артель бойынша
айлық есебі [3, 9-п.].
1-ші бөлім
Шаршы шақырым
бойынша атқарған
жұмыстар
Европалықтар
Жергілікті
халық
2-ші бөлім

Европалықтар
Жергілікті
халық
3-ші бөлім

Европалықтар
Жергілікті
халық

Жалақы

Миним.
3,66

Макс.
10,9

Орта
5,83

Миним.
2-20

Макс.
6-56

Орта
3-50

3,2

5,98

4,05

1-92

3-59

2-43

Миним.
1-63

Макс.
6-30

Орта
3-44

1-79

5-04

3-25

Миним.
2-00

Макс.
4-70

Орта
3-84

0-89

2-30

1-34

Шаршы шақырым
бойынша атқарған
жұмыстар.
Миним.
Макс. Орта
3,07
10,5
5,73
2,98

8,04

5,4

Шаршы шақырым
бойынша атқарған
жұмыстар
Миним.
Макс. Орта
2,87
6,83
5,52
1,27

3,29

1,91

Жалақы

Жалақы

1-кестеде көрсетілгендей, 1,2 және 3-бөлімшелер
бойынша құрылыс жұмыстрының қамтылған уақыты
және айлық жалақы мөлшері көрсетілген. Кәсіби
мамандандырылмаған деген сылтаумен жергілікті
жерден алынған жұмысшыларға айлық жалақы аз
мөлшерде берілген. Сондай-ақ, 1928 жылдың маусым
айындағы негізгі мамандықтар бойынша келесідей
айлық мөлшерлері келтірілген:
2-кесте: 1928 жылғы мамыр-маусымдағы
мамандық бойынша айлық мөлшері [6, 92-п.]
Бөлімшелер
1
2
3
4
5
6
және 7
бөлімше

Жер
қазушылар
Айлық %
2-41
100
1-93
100
-

Плотниктер
Айлық
3-37
2-77
2-93
1-58
2-20
2-14

2-21

2-73

100

%
100
100
100
100
100
100
100

1-ші бөлім
Қалаушылар
Айлық %
2-00 100
4-05 100
2-12

100

Қара жұмысшылар
Айлық %
1-77
100
2-05 100
1-24 100
1-82 100
1-32 100
-

Қызметкерлер
Айлық %
7-03 100
6-55 100
7-83 100
9-52 100
7-12
100
8-54 100

2-18

8-94

100

100

2-ші бөлім

29

1
2
3
4
5
6
және 7
бөлімше

2-58
3-30
2-01
2-66
-

109
105
-

4-77
3-97
2-18
2-09
2-40
2-12

141
143
84
132
109
99

4-97
3-79
2-40
-

248
-

1-72
2-15
1-88
1-80
1-30
1-99

7
105
151
99
98
-

6-60
6-20
6-20
8-03
1-50
8-00

90
95
79
84
105
89

2-39

108

2-69

98

2-32

100

2-02

93

7-84

88

2-кестеде келтірілген 1 және 2-бөлімдегі айлық
жалақының әр түрлі болуының себебі, 1 бөлімде тас
қалаушылар мерзім бойынша жұмыс жасады, ал
2-бөлімшеде ұдайы құрылыс жұмыстары жүргізілді.
Ал айлық жалақысы аз көрсетілгендер мерзім
бойынша жалданғандар болды.
ХКО-ның кеңесінде Түркістан-Сібір темір жол құ
рылысының есеп-қисаптарының алғашқы нұсқасы
ұсынылады, ол бойынша жалпы құрылыстың бағасы
196500500 рубльді құрайды. Осы сомманың 5040000
рубльі жұмысшылардың айлық жалақысы, 780000 –
басқарушы аппараттың және 5100000 рубль әкімшіліктехникалық бөлім қызметкерлеріне бөлінді. Сондайақ, солтүстік бөлімнің 1 разрядты қызметкерлеріне
14 рубль 50 т. және Оңтүстік бөлімдікі 16 рубль 25 т.
құрады.
Айлық төлеу 2 кезеңнен тұрды. Бірінші топқа сумен
қамтамасыз ететіндер, барақтарды жөндейтіндер (қара
жұмысшылардан басқасы) орта есеппен 24,6 % айлық
алды, яғни 150 күндік айлыық 2 рубль 50 т. құрады.
Екінші топтағылардың 7% – әлеуметтік сақтандыру,
2 % – кезекті демалыс күндеріне, 1,75 % – демалыс
күндеріне жәрдемақы, 1,25 % – арнайы киімдерге,
1% – мәдени шараларға, 0,4 % – оқыту ісіне, 0,25 –
техникалық құрамға, 0,10 % – жұмысшылар қорына,
барлығы 12,75 % жалақы мөлшерін құрды [4, 171-п].
1929 жылдың 1 шілдесінде берілген мәлеметтерде
еуропалықтар (орыстар, украиндар, беларустар) мен
қазақтардың қыркүйек айындағы орта есеппен, адам
басына алғандағы айлығы еуропалықтарда – 2 р 45
к. болса, қазақтардыкі – 1 р. 48 т. болған [10, 3-б.].
Осындай мардымсыз жалақының арқасында қазақтар
нашар жағдайда тұруға мәжбүр болған.
Құрылыс басындағы жұмысшылар барлық бөлім
шелерде бірдей қажетті жабдықтармен қамтама
сыз етпеді, бір бөлімшеде азық-түлік әкелінсе, бір
бөлімше баспанамен, келесісі арнайы киімдермен
қамтамасыз етіліп жатты, кейбіреулері тіпті қыстың
қытымыр уақытында аяқ-киімге зар болған уақыттар
ұдайы кездесіп отырған. Бірінші және екінші бөлімдегі
жұмысшылар арнайы киімдермен де қамтамасыз
етілмеген. Тамақпен қамтамасыз ету деңгейі нашар
болған. Нан, ет тағамдары уақтылы жеткізілмеген.
Нан ұдайы суланып тұрды, арнайы нан пештерде
пісірілмеген. Енді 150 пұт нанды пісіру үшін пеш
салынып жатыр. Азық-түліктің уақтылы жеткізілмеуі,
еңбекақының аз болуы 2 бөлімдегі жұмысшылар
санының азаюына әкелген [7, 171-п.].
1928 жылдың 25 маусымында ОАК-ның төра
ғасына Түріксіб құрылысшылары тарапынан хат
жолданады. Ол хатта да Түріксіб басындағы жұмыс
шылардың жағдайы баяндалады. Басты мәселе,
азық-түліктің жетіспеушілігі, отбасыларымен көшіп
келген жұмысшылардың кішкене балаларына сүт
алудың өзі қиындық тудырған, бар болғанның өзін
де жұмысшыларға қымбатқа түсетін [8, 35-36-пп.].
Құрылыс басында жұмысшылардың барлығы арнайы
киімдермен қамтамасыз етілмеді. Біреуінде аяқ киім
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болса, келесісі жалаң аяққа жұмыс жасауға мәжбүр
болған. Кейбір құрылыс бөлімдерінде барлық жұ
мысшылар арнайы киімдермен қамтамасыз етілсе,
кейбір бөлімдерге мүлдем жеткізілмеген [3, 45-п.].
Бұл кемшіліктердің барлығы елдегі болып жатқан
оқиғалардан болуы мүмкін еді. Себебі, Қазақстан
дағы ұжымдастыру саясатымен тұспа-тұс келген ин
дустрияландыру саясаты қоғамға үлкен зардабын
тигізен болатын.
Сондай-ақ, жұмысшылардың келесі бөлімшеле
рінде 1928 жылдың 7 желтоқсанында Семейде өт
кен Линотдел отырысында жұмысшыларды жылы
киіммен және азық-түлікпен қамтамасыз ету қа
жеттігі баяндалады. Себебі, құрылыс басындағы
жұмысшылар азық-түлік, жылы киім мен аяқ киім
мен уақытылы қамтамасыз етілмейтіндігін қана
ғаттандырмаған. Сондай-ақ, түскі ас құнарсыз және
ақысы да жоғары болған [13, 8-п.]. Құрылыстағы
300-ге жуық жұмысшылар киіз үйдің ішінде ағаш
керуеттердің (тапшан) үстінде тамақтанды және
көбінесе құрғақ тамақтарды азық етті. Ал, асханасы
бар бөлімдер түскі астың дәмсіз дайындалатынына
ұдайы шағым жасаумен болған [9, 3-с.]. Газет бет
терінде жұмысшылардың жағдайы туралы мүлдем
айтылмаған. Шындығына келгенде, жұмысшылар
құрылыс басында мерзім бойынша, ауа-райына қо
лайлы киімдердің болмағандығына шағымданған.
Қысқы мерзім келе жатса да қажетті аяқ-киімдермен
қамтамасыз етілмеген [9, 3-с.]. Бұл мәселелер жө
нінде мақаланың жоғарғы жағында қарастырып өтілді.
1927 жылдың екінші жартысында Түркістан-Сі
бір темір жолы құрылысындағы Денсаулық сақтау
бөлімінің жұмыс жоспары ұйымдастырылды. Ол
бойынша, Оңтүстік бөлімнің Денсаулық сақтау бөлімі
1927 жылдың желтоқсан айында Ташкент темір жо
лынан: Фрунзе қаласынан 4 дәрігерден құрылған 1
амбулатория бөлімін қабылдайды; Алматы қаласынан
4 дәрігерден 1 амбулатория бөлімін, Ұзынағаш пен
Ілеге Фрунзедегі сияқты 2 фельдшер пункті ауысады.
Бірақ келген дәрігерлік амбулаториялар толығымен
жабдықталмаған болатын. Келтірілген дәрігерлік
бөлімдер мен фельдшер пунтері бастапқыда жұмыс
шылар мен қызметкерлерді дәрігерлік көмекпен то
лығымен қамтамасыз ете алмады. Бастапқыда 100120 жұмысшы, 200-300 қызметкерден ғана қызмет
көрсетілді. Кейіннен жұмысшылардың саны 600
жетеді. Аталған амбулатория бөлімдерінен басқа,
желтоқсан айында фельдшер амбулаториясы және
сәуір айында Шоқпар мен Шуда 1 фельдшерлік
амбулатория ашылады. 1928 жылғы құрылған 2 дә
рігерлік амбулатория мен 2 фельдшерлік пунктер
ден 7760 адам қаралады. Сондай-ақ, Рыков стан
циясындағы ауруханаларда 5-10 дейін төсегі бар
денсаулық сақтау орындарын ашамыз деп уәде
береді, бірақ 1928 жылға дейін ешқандай шара қол
данылмады [3, 61-п.].
Аталған кемшіліктердің алдын алу үшін Денсаулық
сақтау бөлімі Шу станциясында 25 төсектен тұратын
аурухана ашуға, сондай-ақ, Луговой мен Шоқпар
станциясының жұмысшыларына дәрігерлік көмек
көрсету үшін Шуда дәрігерлік амбулаториялар мен тіс
дәрігерлеріне кабинеттер ашуды ұйымдастырады [3,
61-п.]. Тек Шу станциясында ғана емес, Алматыда да
тура осылай дәрігерлік көмек көрсету орталықтарын
ашу қолға алынады [3, 62-п.].
Құрылыс жұмыстары басталған уақытта ешқандай
қиындықтар туындамас үшін Денсаулық сақтау бөлімі
келесі жағдайларды жүзеге асырады:
1) Рыков бекетіндегі амбулаторияға жиһазбен
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құрал-жабдықтар алады және 10 төсектен жаб
дықтайды;
2) 60 сеткалы темір төсек, 100 құс төсек, жас
тықтарымен, 15 төсекке тыс, Алматыдағы ауруханаға
75 тігілген және қалғандары жұқпалы ауру тараған
жағдайда ауыстырғанға сақталып қойды;
3) 100 қысқы және 80 жазғы көрпе, сондай-ақ, қыс
қы және жазғы мерзімге арналған аурухана халат
тарын алады;
4) амбулаторияларға және жаңадан құрылған
амбулатория бөлімдері, 2 тіс емдеу кабинеттері құ
рал-жабдықтармен толықтырылды;
5) 1928 жылдың қазанына артығымен 8000 адамға
қызмет көрсететін мед қызметкерлер алады;
6) Шу, Алматы және Ұзынағаш дәрігерлік амбу
латория бөлімдеріне қатты жиһаз алынады [3, 62-п.].
Алматыдағы амбулатория бөлімі бұдан бұрын
жабдықталған болатын, онда тек әкелінген құралжабдықтардың жартысы болды, ал жарты бөлігі
Фрунзеде болды.
Жұмысшыларды санитарлық жағынан қамтама
сыз ету шаралары кешеуілдейді, себебі, құрылыс
жұмысы басталған уақытта қараша айында бері
летін қаржы ақпанда бірақ беріледі, сондай-ақ, жұ
мысшылардың баспаналары және тағы басқаларына
санитарлық қадағалаусыз жүргізіледі. 1928 жылы
Денсаулық сақтау бөлімі Оңтүстік құрылыс бөліміндегі
санитарлық жағдайды басынан аяқ бақылау үшін
санитарлық дәрігер жібереді, ол құрылыс бөлімінде
гі баспана жағдайын, сумен, уақытылы азық-түлік
пен қамтамасыз етілуін, жұмыс орындарындағы са
нитарлық тазалық, монша және киімдердің дезин
фекциялау және жатын орындарының тазалығын
қадағалайды. Санитарлық дәрігердің жұмыстарын жү
зеге асыру үшін жылжымалы лабораториялық кабинет
құрылуы керек және жақын арадағы лаборатория
бөлімдерінде зерттеу жүргізіледі [3, 63-п.]. Аталған
дәрігерлік көмектерді жүзеге асыру үшін Денсаулық
сақтау бөліміне қаржы бөлінуі қажет болды. 1927
жылғы ХКК-нің қаулысы бойынша медицинаға тек
1% көмек көрсетілетіндігі айтылады. Денсаулық сақ
тау бөлімі осы қаулыдан кейін шарасыз жағдайда
қалады. «Көмекке Түріксіб құрылысының басшысы
Шатов Мәскеуге жіберілген тапсырысты алуға
қол ұшын бермегенде, қазіргі күні сынық тегеште
болмас еді», – деген Денсаулық сақтау бөлімінен
баяндама түседі [3, 64-п.].
Айтылған қарардан кейін Оңтүстік құрылыс бөлі
міндегі емдік және санитарлық жүйені қалпына келтіру
үшін Одақ қажетті амбулатория мен ауруханалардың
ашылуына, сырқаттанғандарды тасымалдау, азықтүліктің жеуге жарамды жарамсыздығын, су мен са
нитарлық тазалық жағдайын қолға алу ұсынылады [3,
65-п.].
Құрылыс басындағы денсаулық басты мәселе
болды. Осы жағдайдын алдын-алу үшін әкімшілік
медициналық жабдықтарды жабдықтауға кіріседі. Тү
ріксібтегі құрылыс жұмыстарының соңғы жылдарында
Денсаулық сақтау бөлімі госпитальдардың санын
6-дан 12-ге дейн, ал жатын орындарын 320-дан 640
дейін көбейтеді. Сондай-ақ, денсаулық сақтау бөлімі
бюджетке 720979 рубль көлемінде көмек алады
және оның негізгі қорын медициналық сақтандыру
үшін жұмысшылардан алынған қаржы құрады. Тү
ріксіб темір жолының құрылысы аяқталғанда бас
шылық құрылыс жұмыстарындағы медициналық бағ
дарламаны қаржыландыру құпталып, оған 3,5 млн
рубльге жуық қаржы бөлінеді [1, 310-б.]. 1928 жыл
дың шілдесінде Денсаулық сақтау бөлімі 1,2 және
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3-ші бөлімдерге тіс дәрігерлеріне арналған ВЧ-5
амбулаториялық кабинеттерін ашады, 4 және 5-ші
бөлімдерде (Алматы) фельдшерлік пункт ашылады.
60 аптечкаға тапсырыс беріліп, олар бөлімдерге та
ратылған болатын [3, 94-п.].
Осы жылдың қазан айында Оңтүстік құрылыс
бөлімінің 1 бөлімшесінде (Луговой) бір айдан астам
уақыт дәрігер болмаған. 1500 жұмысшыға бір маман
данған медицина қызметкерін жіберуін сұраған. Дә
рігер кеткен уақыттан бастап емханада тазалық жо
ғалған. Шаң-тозаң, ешкім бір-біріне бағынбайтын
дәрежеге жеткен [65, 3-б.]. Еңбек нарығының шешімі
бойынша Жетісу губерниясының – Алма-Ата қала
сындағы жұмыссыздардың саны 2852 құраған, Ұзын
ағашта 1700 адам, олардың ішінде азшылықты ауыл
ды жерлерден келгендер құрды [10, 171-п.].
1927-1928 жылдарға қарағанда, 1930 жылдың
жаз айларында басталған құрылыс жұмыстары қыс
қы мерзімге қарағанда, баспанамен қамтамасыз
ету ұйымдастырылды, дегенменде жеткіліксіз бол
ды, желтоқсанда жұмысшыларды баспанамен қам
тамасыз ету көлемді мәселеге айналады [1, 35-б.].
Аягөз, Таңсық, Лепсі, Ақсу сияқты құрылыс орын
дарында баспана жетіспеушілігі байқалған.
1928 жылдың қазанында Аягөз станциясында
300 жұмысшы болды, қыс айы келе жатыр, ал
жұмысшылардың тұратын жылы тұрғын жайлары
болмады. Станция басындағы жұмысшылар киіз
үйлер мен шатырларды баспана еткен. Киіз үйлерде
14 адамға дейін тұрған. Сондай-ақ, станция жотада
орналасқандықтан, ол жерде ауа-райы суық, тіпті
қазан айының өзінде ызғарлы болған. Жұмысшыларға
киіздер берілген, олар одан қап жасап, соның ішіне кіріп
ұйықтауға мәжбүр болған. Себебі, жаңбыр уақытында
киіз үйлердің төбесінен су ағатын болған. Аягөз
станциясындағы құрылыс жұмыстары қыс айларында
жүргізілетін болғандықтан, жұмысшыларға жылы тұр
ғын жайлар қажет болды. Жылы тұрғын жайлардың
уақытылы дайын болмауына себеп болғаны құрылыс
жұмыстарының қыркүйек айында кеш басталғандығы
болды. Ал, Алтын-Қалақ асуындағы құрылыс маусым
айында басталды, тұрғын жайлар тек 28 қыркүйекте
салына бастайды.
Сондай-ақ, 2 тұрғын жайды салуға тек 6 балташы
жұмыс істеді, бұл қарқынмен жұмыс 1 желтоқсанда
бітпейтіндігі айқын болды. Мұндай жағдайлар басқа
бөлімдерден де көрініс берген. 131 шақырымдағы № 6
тұрғын жайда 34 ағаш төсек, 5-6 қатардан орналасты.
Салынған үйде жұмысшылар қысқы құрылыс мерзімін
өткізуге мәжбүр болды және жауынды күндері тұр
ғын жайлардың төбелерінен су ағатын. Ал, сынған
терезелердің жасалынбағанына 2 аптадан асып кет
кен. Сондай-ақ, Аягөз станциясының басқа да киіз
үйлерінде үстел болмаған. 36 шақырымдағы тұрғын
жайлар жарықпен қамтамасыз етілмеген, етілгеннің
өзінде шамдарды жұмысшылар қолды қылатын [5, 3-б.].
1929 жылы Оңтүстік бөлімде жұмысшыларды
баспанамен қамтамасыз ету көңіл толтырарлықтай
болмады. Жұмысшылар қамыстан жасалған жер үй
лерде тұруға мәжбүр болды. Ал кейбіреулері қыс
тақтарда бөлме жалдап тұрған, ол үшін 10-15 рубль
төлеген. Қазан айында тек 6 үй дайын болған. Қал
ғандары әлі салынуда. Ауа-райының жайсыздығы
салынып жатқан үйлердің қабырғалары дым болып,
қолдануға жарамсыз болатын жағдайға жетеді. Ал,
Шу станциясындағы пәтер мәселесі соңғы қатарға
қойылды [5, 3-б.]. Бұл жағдайға жұмысшылар наразы
болады, әсіресе, отбасылылар. Себебі, пәтерлердің
қолайсыздығының нәтижесінде отбасында балалары
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қайтыс болып жатқан жағдайлар жиі кездескен.
Мәдени шара аясында ұдайы кемшіліктер бол
ды. Кітап жетіспеушілігі ұдайы байқалатын. Кейбір
құрылыс бөлімдерінде тек қазақ тілінде кітаптар
болса, кейбір бөлімдерде мүлдем, не қазақ тілін
де, не орыс тілінде де кітаптар әкелінбеген [12,
44-п.]. Ал, жұмысшылардың бос уақытын мәдени
шараларға өткізгісі келген басшылық бұл нәтижеге
бірден жете алмайды. Әкімшілік Қызыл бұрыштар
ды ұйымдастырады, театрлар, клубтар мен кітап
ханаларды жабдықтауды бастайды. 1929 жылы
профсоюздың мәдени шараларға жұмсаған қаржы
көлемі 22000 рубльге теңестірілді [1, 316-б.]. Клуб
тарда ең көп ұйымдастырылғаны кинофильмдер
болды. Оны 37 рет ұйымдастырады және барлық
сеанстарға 5225 жұмысшы қатысқан. Осы аралықта
кітапханада 19 рет қана тапсырыс берілген [1, 317-б.].
Жұмысшылардың мәдени шараларға қызығушылық
арттыру үшін жақын арада оқымыстылар, әңгіме
жүргізушілер және тағы да басқа мәдени шараларға
қатысы бар қызметкерлерді даярлау үшін арнайы курс
жұмыстарын ұйымдастыру тапсырылады. Мәдени
шара ұйымдастырушы кадрларды даярлау арқылы
жұмысшылардың бос уақыттарын мәдени істерге
арнау арқылы оларды тәрбиелеуді қарастырады.
Мәдени шара аясында клубтарда әр түрлі спек
таклдер, музыкалық үйірмелер, қолөнермен, кітап
оқумен, газет-журналдар оқумен, шахмат, шашки ой
наумен өткізгендерін қалайды. Сондай-ақ, құрылыс
басындағы жұмысшылардың балаларына да арнап
мектептер мен интернаттар ашуды ұйымдастырады,
оларда бос уақыттарын тиімді өткізулері үшін Қызыл
бұрыштар қолға алынады [13, 54-п.].
Кеңес өкіметі бес жылдық жоспар бойынша 3
жылдың ішінде 544000 көшпелі қожалықтарды оты
рықтандырмақшы болған. Тек осы жылдардың ішін
де 84 мың қожалық отырықтануы керек болды, бірақ
бұл енді ғана басталғандықтан 84 мыңның оннан бірі
де отырықтана алмаған. Сонымен қатар, бес жылдық
жоспар бойынша Қазақстанға, дәлірек айтқанда,
Түріксіб темір жолына өтетін бөлімге 400 мың орыс
шаруаларын әкеледі. Түріксібте түгелімен есептесе
16786 жұмысшы жұмыс істеген. Олардың 19500 қазақ
жұмысшылары деп көрсетілген [6, 139-б.].
Бесжылдық жоспар бойынша өнеркәсіп жұмыс
тарына қазақ жұмысшы тобын Түріксіб құрылыстарына
дайындаудың 1930/31, 31/32, 32/33 жылғы жобасы
1930 жылы 16 қаңтарда Өнеркәсіп пен транспортты
қазақтандыру
бойынша
комитет
отырысында
мақұлданады [14, 38-п.]. Соның негізінде Бірінші
бесжылдықтың 1929/30-32/33 жылдарында ТүркістанСібір темір жол құрылысына қазақ жұмысшыларын

дайындаудың арнайы жоспары даярланады [15, 42-п.].
Осы қиыншылықтарға қарамастан, бірінші бесжылдықта
темір жол бойымен басқа республикаларға жүк
тасымалдау 3 есеге өсті, 1928 жылы 2901 мыңнан
– 1932 жылы 8843,5 мыңға өсті. Әсіресе, өндірістік
өнімдерді тасымалдау 8 есеге артқан болатын.
Дегенмен, темір жол құрылысындағы жұмыс
шылардың жағдайы құрылыс жұмыстары басталған
сәттен бастап ұйымдастырылу деңгейі төмен бол
ды және жоғарыда аталған қиыншылықтар құрылыс
жұмыстары аяқталған уақытқа дейін шешімі табыл
мады. Осыған қарамастан Түркістан-Сібір темір
жолының құрылысы ХХ ғасырдың бірінші жарты
жылдығының ең ірі жетістігіне айналды. Батыс пен
Шығысты байланыстыратын басты жолға айналған
темір жол қазіргі таңға дейін өз қызметін атқаруда.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается социальное положение
рабочих Туркистана-Сибирской железной дороги на
основе архивных материалов.
***
In the article is devoted to the the social situation
of the workers of the Turkistan-Siberian railway on the
basis of archival materials.
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ӨЗ КАФЕДРАҢЫЗДЫ РЕСПУБЛИКАҒА ТАНЫТЫҢЫЗ!
 “Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл”, жетістіктері туралы 0.5–1 беттік мәлімет, 4)

“Қазақ тарихы” жұрналдарында «Тарих (не
Әдебиет, Тіл) кафедрасы сөз алады» айдары
мен ЖОО-дағы Қазақ тілі, Әдебиет не Тарих
(Қазақстан тарихы, дүние жүзі тарихы, т.б.) ка
федраларының іс-тәжірибесі жарияланады.
Шарт: әр кафедрадан кемінде 5 адам (не
оқытушы-профессорлар құрамы) 1 жылға толық
жазылып, 1) барлығының түбіртегін, 2) барлық
кафедра мүшелерінің бірігіп түскен сапалы фо
тосын және 3) кафедраның соңғы 2-3 жылдағы
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қанша адам жазылса, сонша оқытушының 2–2.5
(1 жылға жазылса, 4 бет) беттен аспайтын
шағын зерттеу не танымдық мақаласын жібе
руі тиіс.
Ал жазылушылар саны 12-ден асқан жағдайда
жұрнал мұқабасының ішкі 2-3-беттеріне кафед
раның (не факультеттің) тыныс-тіршілігін
көрсететін түрлі-түсті 5-6 фотосурет қоса
жарияланады.
Редакция алқасы.
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ГЕРМАНИЯҒА ОҚУҒА ЖІБЕРІЛГЕН ТҮРКІСТАНДЫҚТАР
(1922-1923 жылдары)

Асылжан ҚАДЫРОВ (Кадиров),
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университетінің магистранты
Жастарды Германияға оқуға жіберу мәселесі.
1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін үкімет басына
келген большевиктер Түркістандағы ұлттық мем
лекетті құлатып, орнына отарлық мемлекетті орна
тады. Сол кездегі Түркістан Автономиялық Кеңес
тік Республикасының басшылары Тұрар Рысқұлов,
Абдулла Рахимбаевтың Бұхара Халық Респуб
ликасының басшысы Файзулла Қожаевтар бұл
отаршылдықтан құтылудың бірден бір жолы, елдің
білімі мен мәдениетін көтеру деп түсінеді. Өздері
коммунистік идеологияның шырмауында отырса
да, ұлттық мүддені жоғары қоя білді. Елдің келе
шегін ойлаған қайраткерлеріміз, Түркістан Рес
публикасында шетелге аса қажетті мамандықтар
бойынша студенттер жіберу мәселесін алға қояды.
Мұндағы мақсаты: елдің білімді жастарын көтеріп,
болашақ елдің мықты мамандарын даярлау еді. Осы
мақсатта 1921 жылы 7 майда өткен Түркістан АКСРның білім комиссариятының шешімімен өзбектерден
10, қырғыздардан (қазақтардан) 10, түрікмендерден 5
адамды жіберуге сұрау жөнінде шешім шығарылады
[3]. Түркістан АКСР шетелге аса қажетті мамандықтар
бойынша студенттер жіберу, Халық ағарту халкомында
тағы бірнеше рет көтеріледі. Нәтижесінде бұл мәселе
оң шешімін тауып, 1922-23 жылдары орталықпен
келісіліп, Кеңес Үкіметінің сыртқы істер министрі
А.В.Луначарскийдің рұқсаты алынады [2].
Осылайша 1922 соңына таман Түркістан мен
Бұхарадан 70 ке жуық әр түрлі жастағы сту
денттер Германияның түрлі жоғары және арнайы
оқу орындарына оқуға аттанады. Олардың таң
даған мамандықтары елдің болашағы үшін маңыз
ды салаларын қамтыды. Атап айтар болсақ химия,
электротехника, былғары өңдеу, пәлсафа, педа
гогика секілді маңызды мамандықтар еді. Қолда
бар деректерді зерделей келе Түркістанға жіберіл
ген жетпістен аса студенттердің қай ұлттан еке
ні жөнінде әр түрлі мәліметтер кездеседі. Мысалы
Көшім Есмағамбетовтың «Күреспен өткен ғұмыр»
атты Мұстафа Шоқай шығармаларының 12 том
дығында «1922 жылдың аяғында Бұхарадан Гер
манияға қырық алты адамның, кейін Хиуадан бес,
Қазақстаннан – он бес, Башкирия мен Татарстаннан
әр қайсысынан он адамнан келгені көрсетіледі». Ке
ңес үкіметінің бұл студенттерді жіберудегі мақсаты
енді құрылып келе жатқан жас мемлекет үшін білікті
мамандардың тапшылығы еді. Германия жерінде тек
Түркістандықтар ғана емес басқа мемлекеттерден де
студенттер көп еді. Мысалы орыстардың өзінен 10
мыңға жуық студенттер болған. Сол кездегі әлемдің
дамыған елдерінің қатарына кіретін Германияда
студенттер әр түрлі салада білімдерін жалғастыр
ды. Кейін Түркістандықтардың саны 11 ден, кейбір
деректерде 15 адамға дейін барады. Мұның себебі
мемлекеттің ғана емес өз қаражатымен барып
оқушылар да болуы мүмкін. Олардың есімдеріне
келетін болсақ: Ташкенттен, Хиуа, Бұхара, Ферғана,
Самарқанд, Ходженттен барған: Абдулақап Оқтай,
Тахир Шағатай, Сайдали Османи, Саттар Жаббар,
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Ахмеджан Ибрагимов, Салих Мұхаммед, Мариям
Сұлтанмұрадова, Хайринисо Маджидханова, Сай
да Шерахмедова, Шамсулбанат Идриси, Ахмат
Шукри, Билал Фатхулла, Бахоулдин Амин және тағы
басқалар [2].
Оқуға жіберілген жастар туралы деректер. Қолда
бар деректерге сүйенсек Германияға оқуға аттанған
қазақ студенттердің саны – 5. Ұлттық Қауіпсіздік
комитеті мұрағаттарының құжаттарында қазақ сту
денттері Ғазымбек Бірімжанов, Дамолла Битілеуов,
Әбдірахман Мұңайтпасов, Темірбек Қазыбеков,
Сабыр Танашевтың есімдері айтылады [2]. Сол
уақытта Ташкенттен шығып тұрған «Қазақ» газетінің
жалғасы іспетті «Ақ жол» газетіндегі мақалаларда да
олардың саны бесеу екендігі жазылған.
1921 жылы Германияға оқуға кеткен Ташкенттік
Абдувахоб Муродий «Берлинге хат» мақаласында
1921 жылдан бері Германияда Түркістаннан жалғыз
өзі оқып жатқандығы, егер «Кумак» қоғамы өздері
европаға студенттер жібергісі келсе, оларды Гер
манияға жібергені дұрыс, себебі немістердің бүгінгі
күнгі ілімі, білім беруде бүкіл европаға үлгі екендігі,
мұнан бөлек Германиямен Советтік Россия арасында
жақсы көршілік қарым-қатынас орнатылғаны жайлы
баяндайды.
Ол өз хатында: «Бір жыл болды Германияда
өмір сүріп жатырмын. Ғылым және білім беруде
европаның алдында тұрған Германия мемлекетінде
бүкіл әлемнен, тіпті татарлар мен Түріктерден
мыңдаған студенттер оқыса, Түркістаннан ме
нен басқа студенттің болмауы жүрегімді ауыр
тады, басқаларға қарап қызғаныш сезімін оята
ды екен. Сіздердің бұл аса қайырымды дұрыс
бастамаларыңызды көріп, көңілім көтеріліп рухым
асқақтады. Германияға келген сол европа халқын
жақыннан тануды мақсат еттім» [3].
Германиядағы студенттердің жай күйі. 1923
жылы қыркүйек-қазан айларында Студенттердің
жағдайымен танысып қайту үшін Германияда Т.Рыс
құловтың басшылығымен үкімет делегациясы болып
қайтады. Германиядан келген бойда 1923 жылы 30
қазанда Халық комиссарлары кеңесінің отырысында
Т.Рысқұловтың Германияға іссапарының нәтижелері
туралы мәселе тыңдалады, және осы іссапар
жайында «Туркестанская правда» газетінің 1923
жылғы 23 желтоқсан санында «Наши студенты в
Германии» атты Тұрар Рысқұловтың үлкен көлемде
мақаласы жарық көреді [1]. Бұл мақалада Германияда
оқып жатқан студент жастардың жай күйі, олардың
оқып жатқан жері және саны жөнінде көп мағлұмат
беріледі.
Т.Рысқұлов өз баяндамасында «Біздің Германия
дағы студенттер, Кеңес үкіметіне аса қажетті
мамандықтар бойынша білім алып жатқандығын,
олар өз Отандарына оралғаннан кейін, сөз жоқ
елдің өндіріс саласына үлкен пайда алып келеді.
Біздің міндетіміз – олардың оқуларын ойдағыдай
аяқтауларына қолдан келгенше мүмкіндік жасау. Ал
кейінгі студенттерді оқуға жіберу туралы алдағы
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уақыт еншісінде», – деп аяқтайды.
Иә, бұл жастар сол заманның озық ойлы
азаматтары, жалынды да жайдарлы азаматтары
еді. Өздері қалаған мамандықтарын алып, еліме
қызмет қылсам деген армандары орындалмады.
Өз Отандары өздерін сатты. Немесе керісінше
«сатқын» деп айыптады. Отанын сатқандар, қызыл
террор, пантүрікшіл ұйымдармен байланысты
деген түрлі сылтаумен оларды ату жазасына кесті.
Оларға қойылған ең үлкен айып, сол кезде шет елде
эмиграцияда жүрген Мұстафа Шоқаймен байланысты
деген айыптар еді. Түлектер Германиядан орала
салысымен оларды қызмет емес, темір тор күтіп
тұрды. Кейбірі жер аударылды. Түркістандықтардың
көпшілігі осы айыптаулардан қорқып елге оралмай
қалды. Олар шын мәнінде М Шоқаймен байланысып
өз ұлтының тәуелсіздігі үшін жанын қиған эмигранттық
күрескерлерге айналды. Біздің мақсатымыз осы
ерлеріміздің ерлік істерін болашақ ұрпаққа ұлықтау.
РЕЗЮМЕ
В начале 20-х годов прошлого века на обучение
в Германию были направлены много молодежи из
числа Туркестанцев, впоследствии судьбы которых
складывались неоднозначно, порой трагически по той
простой причине, что они в Германии встретились и

общались политическимы эмигрантами как М.Чокай
и З.Валиди. В статье расматриваются политическая
и профессиональная судьба многих Туркестанцев
вернувшихся на родину.
***
In the early 20s of the last century, many Turkestan
youths were sent to Germany to study, subsequently
the fate of which was mixed ambiguously, sometimes
tragically, for the simple reason that they met and
communicated with pogromic political émigrés like
M.Chokai and Z.Validi. The article discusses the political
and professional fate of many Turkestans who returned
to their homeland.
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ГОЛОЩЕКИННІҢ ЖЕТІСУДАҒЫ ҚУДАЛАУЫ
(ХХ ғасырдың 20-30-жылдары)
Күлімкөз САНТАЕВА,
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент,
Мейрам БЕЙСЕНБЕКОВ,
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік
университетінің 2-курс магистранты
Мемлекет басына келген Голощекин Қазақстанда
«кіші қазан» идеясымен бірге тоталитарлық саясатты
бастады. 1925 жыл Қазақстан халқы үшін саяси
жаңалықтардан басталды. Республикамызда көптеген
өзгерістердің болуының бір себептері Сырдария мен
Жетісу облыстарының Қазақстан құрамына кіруі және
Орынбор қаласы мен губерниясының бөлініп шығуы.
Мемлекетті басқаруға келген шолақ белсенділер
өздері шала туған балаға ұқсаған жоспарларын іске
асырдық деді. Қатеге толы жүйелер, реформалар
социализм орнату жоспарына да ешқандай қатысы
жоқ. Біздің сол кездегі оқымыстыларымыздың жалған
саясатқа сенгендері де болды. Сенбегендері ауыз
бірліксіз, өркім өз әлінше күресіп жүрді. Жоғарыдағы
көрсетілген жылдармен жер, су реформалары ұлттың
дәстүрлі табиғи шаруашылығын жоюға тырысты.
Қазақстан халқының жағдайы күрт төмендеп, халық
қолындағысының барынан айырылып, құр тақырға
отыра бастады. Елдің хал-ахуалы мүлде төмендеді.
Өкімет қазақ ауылдарының жағдайын ескермей,
күштеп ұжымдастыруды жасады. Сондықтан қанша
ма отандасымыз бас сауғалап, шетелге қашып кетті.
Халықтың қатты ашығып жатқанына қарамастан,
билік солақай саясаттарын жалғастыра берді. Міне,
Қазақстан сияқты көшпелі және жартылай көшпелі
шаруашылықта өмір сүріп отырған халықты жаппай
отырықшылыққа көшіру осы науқанмен бір мезгілде
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жүргізілетін болды.
Елдің қолындағы барынан айыру миға кірмейтін
дүние. Халықтың неше жылғы дәстүрлі қалыптасқан
шаруашылығын бұзып, қолдан ұжымшарлар жасады.
Күнкөрісі жоқ халықтың болашағын ойлаған көзі ашық
бөлігі сыртқа кетті.
Сыртқа кетіп қаңғыған қазақтың жағдайы
да өте қиын болды. Ең бірінші 1928 жылы жазда
28 тамыздағы үкімет декреті бойынша, мал-мүлкі
тәркіленген байлар мен жартылай феодалдар жер
аударылып, басқа жаққа қашып кетті. Ол аздай орта
шаруалардың, онан соң кедей шаруалардың да
тамақтарын, соның ішінде ет, сүт сияқты күн көріс
көзін тартып алған. Ақыры осының арты ашаршылық
нәубетіне алып келді. Сол кездегі бұқаралық ақпарат
құралдары қазақ даласында қырылып, милиондап
өліп жатқан адамдар және шетелге қашып, қайыр
шыға айналған халықтың жан айқайы туралы
ауыз ашпаған. Себебі олардың еркіндігі болмаған.
Халық аштан қырылып, кісі етін жеп жатса да, сол
кездегі газет-журнал беттерінде республиканың әр
түпкірінен тек колхоздастыру науқанының жетістіктері
жөнінде рапорттар үздіксіз жарияланып жатты [1,
50-70-бб.]. Сөйтіп, 30-жылдардағы ашаршылық тра
гедиясы кеңестік тарихнамада 1988 ж. дейін ай
тылған жоқ. Ол кездегі ресми тарихнамада ол тек
ауыл шаруашылығын социалистік жолмен қайта құру
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кезінде асыра сілтеушіліктердің зардаптары, немесе
Сталиннің түсіндіруі бойынша «табыстан бас айналу»
деп қана түсіндіріліп келді. Көтеріліске шығып, аш
болып, қаңғып босып кеткен халықтың жағдайына
қалам тартып, бұқара бетіне сол кезде шыңдықты
жазбақ тұрмақ, ауыз ашуға зиялылар әлсіз еді.
Ал Ф.Голощекин тек малмен күн көріп отыр
ған қазақтың алдымен байларына, онан соң орта
шаларына, ең соңынан астық екпейтін малшыға астық
салығын салып, астық тауып бере алмағандарының
малын тартып алып, өздерін қаңғып кетуге мәжбүр
етті. Жағдайдың қиындығы соншалықты ауыр болса да
еңсесін түсірмей күресіп жанталасты. Бізді осы кезде
ауыз біршілігімізден айырып жан-жаққа тентіретті.
Малынан айырылған қазақ мұндай күнді дұшпаны
на да тілемейтін еді. Ф.Голощекин 1933 жылдың
21 қаңтарына дейін Қазақстанды сегіз жыл бойы
сергелдеңге түсіріп, ақыры қызметтен босатылды.
Өлкенің бірінші адамы болып келгеннен бастап
қазақтың басынан екінші «ақтабан шұбырынды»
оқиғасын өткізді.
Голощекин туралы алғашқы көлемді зерт
теу мақала «Қазақ әдебиеті» газетінің 1988 жыл
ғы желтоқсан айының 9-шы жұлдызында жа
рияланды. Авторы – ҚР ҰҒА академигі М.Қозыбаев.
Голощекиннің саяси портретін ашуға арналған бұл
материалда оның ленинизмді бұрмалап, сталинизм
жолына түсу бағыты көрсетіледі [2, 80-б.].
Автордың айтуынша: «Біріншіден, Ф.Голощекин
«Октябрь қазақ ауылының тұсынан құйындап өтіп
кетті. Сондықтан, қазақ даласында «Кіші Октябрь»
жасау керек деген қайшылықты пікірден, сегіз жыл
бойы танбады. Екіншіден, қазақ шаруаларының
көшпенділігінің – оның бойына сіңген, әдеттегі
тұрмыстық құбылыс деп, сергелдеңге түскен елдің
болмысын теориялық тұрғыдан дәләлдемек болды.
Үшіншіден, көшпелі елді социалистік жолға
түсіру құрбандықсыз болмайды деген теорияны
тұжырымдады.
Төртіншіден, экстенсивті мал шаруашылығын
қоғам дамуының жоғары сатысына көтеруде мал
басының кемуі объективтілік заңдылық дегенді
шығарды.
Бесіншіден, Қазақстанның негізгі ерекшеліктері
1925-33 жылдарда, басқаша айтқанда Ф.Голоще
киннің кезінде жойылды. Ол Қазақстанның осы
қазіргі жағдайда бүкіл Одақпен терезесі тең деген
пікірді қалыптастырды. Ал, «теориялық» база
ұжымдандырудың дамуы жағынан жоғары аудан
дармен қатар деңгейде өткізу үшін керек болды.
Алтыншыдан, Ф.Голощекин «өте жоғарғы дә
режеде», әсіресе, ауылды тап тартысының шие
ленісуі жартылай феодалдық қисынсыз деп қоры
тынды жасады. Жетіншіден, Голощекин қазақ ком
мунистерінің бір тобын ешбір тәрбиеге көнбейтін,
пайдалануға мүмкін емес ұлтшыл уклонистер қа
тарына жатқызды. Екінші категориясын жағдайға
қарай терісін өңгеріп отыратын хамелеонға те
ңеді,– олардың үшінші тобы,– деді ол – орын алған
қателіктер үшін барлық жауапкершіліктерді бір
ғана Голощекинге аударғысы келетіндер. Бұл пікірді
Ф.Голощекин Қазақстан өлкелік партия ұйымының
басында сегіз жыл еңбек етіп, қоштасар сөзінде
айтқан еді. Басқаша айтқанда, ол басшылыққа
бүкіл республикада бірде-бір лайықты адам –
қазақ коммунисі жоқ деген пікірде болып келді».
«Қызыл империя» тұсында коллективтендіру
жылдары деп аталған бұл тарихи кезеңге деген
көзқарас оң болды. 1982 жылдары осы тарихи
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тақырып айналасында монография және ғылыми көп
бағыттағы еңбектер, кандидаттық диссертациялық
жұмыстар мен жарияланымдар жарыққа шықты [3,
100-103-бб.].
Осы елде болған тәркілеу қазақ ауылдарын бі
ріктіру деген мәселелермен тарихшы мамандармен
қоса экономист біліктілігі бар мамандарда айналысты.
Г.Ф.Дахшлейгердің, Б.А.Төлепбаев сияқты көрнекті,
белгілі мамандардың жазған еңбектері тек бір қы
рынан ғана берілді.
Жоғарыда келтірілген зерттеулермен басқа да
көптеген деректер халықтың ұжымдастыруға, та
рихи шындыққа деген көзқарас, сұранымдарын
қанағаттандырмай келді. Әр түрлі құпия құжаттар
сақтаулы тұратын органдар ақтаңдақ кезеңдерінің
шындығын ашуда мәлімет беруге дайын болды
дейді. Енді осыны жария ететін журналдар, газеттер
бетінде тек адамның қырылуын ал, сырттағы жерлес
қазақтарымыз туралы тек шолып бетін сүртіп қана
өтті. Осы сүрту әлі де сол қазақтардың шаруашылығы
оның қазіргі кезде дәстүрлерді сақтаған ба, жоқ па
соны ғана айтуда. Республикалық баспасөз осы
кезден бастап Орталық басылымдардың үлгісімен
ауыл шаруашылығын ұжымдастыру, тәркілеудегі
мал басын жазды. Міне, осындай тұрғыда жазудың
алғашқы қадамдарын жасады. Ұжымдастырудың
төңірегіндегі проблемалар ауқымы кең. Себебі оны
қозғасаң барлық болған дүниені айту керек.
М.Қозыбаевтың ұжымдастыру барысындағы асы
ра сілтеушілік туралы «Қазақ әдебиеті» газетінде жа
рияланған алғашқы ғылыми-зерттеу мақаласы осы
істің басы болды. Авторға методологиялық, ғылыми
және фактологиялық жағынан алғанда оқиғаның мәнмазмұнын ашуға мүмкіндік туған. Мақалада Ленин
нің кооперативті шаруашылық жөніндегі ғылыми
мұраларына жан-жақты талдау жасалған. Мұнда
Қазақстанда жүргізілген ұжымдастырудың әкімшілікәміршілік, бюрократтық тәсілмен жүргізілгендігі ар
хивтік деректер негізінде дәлелденген. Мақалада
Ә.Жангелдин, Т.Рысқұлов, А.Розыбакиев, З.Төреғо
жин сынды адал қоғам қайраткерлері мен Ғ.Мүсірепов
ұйымдастырған «Бесеудің хаты» туралы деректер
бар. Осындай халық басына түскен ауыртпашылықпен
қайғы-қасіреттің ақ-қарасы Ф.Голощекиннің Қазақстан
өлкелік партия комитетін басқарған кезінде қабыл
данған құжаттар негізінде ажыратылған [ 2, 50-б.].
Осыған орай М.Қозыбаев сол кездегі жағдайды
Ш.Мұртазаның «Сталинге хат» трагедиясына рецен
зия ретінде бұл пьесаны талдау барысында ұжым
дастырудағы асыра сілтеушілікке өз көзқарасын
білдіріп, Ф.Голощекин басқарған Қазақстан өлкелік
комитетінің қызметіне баға береді [4, 55-б.].
Ғалым Т.Омарбеков «Кооперативтендіру» тө
ңірегінде кооперативтендіру ісіндегі мұраларға
ой жіберіп, ұжымдастыру барысындағы асыра
сілтеушіліктің түп тамырын ашып көрсетуге ты
рысқан. Авторлар ұжымдастыру идеясының ұжым
дық шаруашылықтар құруға ынталы болған адам
дардың мақсат-мүддесінен бөлініп қалғандығы
жайлы қорытынды жасайды. Шын мағынасындағы
халықтық кооперативтік жоспардың басты принципі
еріктілік ұмытылып, күш көрсету, мәжбүр ету тәсілі
қолданылған [5, 65-б.].
Жергілікті баспасөз орындары қазақ даласында
кооперацияның төменгі қарапайым түрлерінің да
муына бекерге көңіл бөлген жоқ. Жергілікті баспасөз
өкілдері ол кооперативтердің ауылдар мен селолар
тұрғындарына мәдени және шаруашылық тұрғыдан
көмек көрсете алатындарына кәміл көздері жетті.
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РЕЗЮМЕ
В своей статье автор описал приход к власти
Голощекина внутреннию политику и его геноцид
казахского народа Семиреченском области в XX
века 20-30 годах и мнения труды другиих историков.
Голощекин, не сумевший правильно вести кампанию
“малый Казан”, стал придерживаться нового, прямо
го силового направления конфискации, который,
используя власть, подвергает ограблению населения.
Эта идея была также злым направлением. В своих
исследованиях, в полной мере раскрывая поли
тику репрессированных в 20-30-е годы, автор,
проанализировав явку Ф.Голощекина к власти, пос
ледствия насильственной коллективизации, показал,
что объем смерти был страшен.
***
In his article, the author described the coming to
power of Goloshchekin in modern politics and his
genocide of the Kazakh people in the Semirechensk
region in the XX century 20-30 years and the opinions

of other historians. Goloshchekin, who failed to properly
conduct the campaign “small Kazan”, began to adhere
to a new, direct forceful direction of confiscation, which,
using the power, exposes the population to robbery.
This idea was also an evil direction. In his research, fully
revealing the policy of the repressed in the 20-30s, the
author, analyzing the appearance of F. Goloshchekin
to power, the consequences of forced collectivization,
showed that the volume of death was terrible.
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ӨМІР ЖОЛЫ ӨНЕГЕЛІ ТҰЛҒА
Досалы САЛҚЫНБЕК,
ҚазҰлтАгрУ-дың кафедра меңгерушісі,
профессор, Қазақстан педагогикалық
ғылымдар академиясының академигі,
Гүлжанар ШУЛАНБЕКОВА,
Қазақстан-Ресей медицина университетінің
кафедра меңгерушісі, доцент
Биылғы жылы «31 мамыр – саяси қуғын-сүргін
және ашаршылық құрбандарын еске алу» күніне орай
жасаған үндеуінде еліміздің Президенті Қ.Тоқаев
1930-жылдары әкімшіл-әміршіл жүйенің өз халқына
жасаған зорлық-зомбылығы мен қылмысынан
жазықсыз жапа шеккендерді ақтау үшін арнайы
комиссия құруды тапсырып, осы кезеңнің тарихи
шындығын, тарихи әділеттілікті қалпына келтіру
жолындағы жұмыстарды одан әрі жандандыру
мәселелеріне тоқталған болатын.
Аласапыран XX ғасырдың 20-30-жылдарында өз
тағдырын кеңестік жүйемен байланыстырған және бұл
жүйе халқымыздың тауқыметті тағдырын жарқын бо
лашаққа жетелейді деп сенген қаншама арыстарымыз
дың өздері сол сенімнің құрбанына айналды. Әдетте біз
әкімшіл-әміршіл зұлмат кезеңнің ірі мемлекет, партия
қайраткерлерін көбірек айтамыз. Бұл – дұрыс та. Ал сол
қайраткерлермен үзеңгілес, ниеттес болып, қойын-қолтық
жұмыс істеген уездік, губерниялық және тағы да басқа
деңгейдегі қайраткерлер де аз болмады.
Кеңестік құрылыстың алғашқы кезеңінде әр
түрлі жауапты қызметтерді атқара жүріп, қазақ же
рінде өзінің жеке билігін орнатқан Голощекиннің қу
ғындауына ұшыраған тұлғалардың бірі – Иса Ахым
бекұлы Ахымбеков.
Мұрағат қойнауынан табылған өз қолымен жазған
өмірбаяндық жазбасында Иса Ахымбекұлы былай (төте
жазудан қаз-қалпында аударып бердік) деп жазыпты
(қазіргі орфографияға ауыстырмай, қысқартпай, сол кү
йі берілді – ред.): «Мен Ақымбекұлы Иса 1898 жылы
туғанмын, ата-бабамыз мал баққан шаруа. Қыс көмір
сатып, жаз науқан қылып күнелткен. Шаруасының на
шарлығынан тұрмысын кедейшілікпен көпке дейін со
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зып жұрып 17 жылдың алдында ғана бір үйден шыққан
жұмыс адамдарының көбейуімен ғана кедейшіліктен
құтылғандай болғансып жүргенде, 1917 жылы Түркістан
аймағында ашаршылық болып, қолдағы мал-мүліктен
айрылып, бір ағаммен, бір өзімнен кіші інім және өзім
Арыста темір жолда жұмыскер болып, 4-5 жыл жұмыскер
болып артынан ағаларым бір-екілі мал алып бұрынғы
шаруашылығын қылып кетті. Мен 1919-жылдан бері
партияға кіріп, қоғам белсенділік қызыметін атқарып,
сайлаумен қызыметін атқарып келе жатырмын.
20-21-жылдары партия комитетінің ұйғаруымен ал
ты айлық аймақтық кеңес партия мектебінде оқып
жүргенде төрт айдан кейін Түркістан орталық партия
комитеті еріксіз екпінді науқанға жегіп жібергендіктен
бітірмедім. Сонда да партия түрлі саяси шаруашылық
кітаптарын өзім оқып, даярланып жүрдім.
27-28 жылы Орта азиялық коммунистік универ
ситетінің даярлау курсін бітіріп, бірінші негізгі курсіне
түстім. Осы күні екінші курсіне даярланып жүрмін.
1919-жылы партияға кірдім. Бұл жылдарда төңкеріс
дұшпандарының араны ашылған қауыптың үлкен кезі еді.
Түркістанның бір жағындағы басмашылардың күшейіп
тұрған кезі, күн батыс жағынан Калшактың әскерлерінің
Түркістан мен ішкі Ресейдің ортасын бөліп тұрған
уақыты. Ленинградқа Бұденшіннің шабуылдап тұрған
кезі, ақтардың әрекетімен мемілекеттің шаруашылық
жағы күйзеліп паравоз, параход заводтарға отын болмай
тоқтап тұрған кезі. Осымен қабат сыртқы жаудан
қатар, ірі қалаларда да еңбекшілердің жауы көтерілген
уақыты еді. Тұрмыстың күйін кешіп еңбектің ерлері
еңбегінің игілігін көрмей, жатып ішер, арам тамақтарға
жем болып жүрген бауырларымыз еңбексіз құзғындардың
құрығынан құтылу үшін, жан аямай күресіп, коммунистік
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партиясына кіруді парыз деп, белсене жауыздармен
күресе отырып, социялшылықтың іргесін қаласа пар
тияға кірдім. Партияға өзіммен бірге жұмысшы болған
Шәріпұлы, Әбдрамазанұлы, Жұмабайұлы бәріміз ойла
сып кіргеміз.
1917-жылда темір жолда күнделік жалақы алып
істейтін жұмысшы болып істеп жүрдік. Февраль төң
керісіне жаңадан келіп, қалада орыс жұмысшылар
дың арасында керең меңіреу болып жүрдік. Бара бара
етіміз үйренгенсін саясатқа бірте-бірте құлағымыз
үйреніп, аздап таныса бастадық та сүйтіп жүріп,
17-18-жылдардағы ашаршылықпен күресетін жұмыс
шылар арасынан кемесйе (комиссия Д.С.) құрып, сол
кемисиеге мүше болып, аштар бағатын асханаға өкіл
болып отырдым.
Осыдан қалалық кеңестің үй сыпыратын қыз
метін атқарып, қызыл әскерге запас әскерлік өнерін
үйретіп жүріп, 1919-жылы партияға кіріп, бірден партия
комитетінің мүшесі болып қызмет атқарып, содан
аудандық азық-түлік камессарының орынбасары болып
қызмет етіп жүріп, Түркістан мұсылман түменшілер
сиезінде болдым.
21-жылдарында паляк соғысына ішкі партия бірнеше
коммунистерді жіберуді бұйырғанда мен ішінде бірнеше
жолдастарыммен стансиаға шығайын деп тұрғанда
ыскадан (цкадан Д.С.) телеграмма келіп, жергілікті
халықтан коммунистерді жіберме дегінсін жібермей
қалды.
Одан 20-жылдың аяқ кезінде аймақтық кеңес пар
тия мектебінде оқып жүргенімде Түркістан орта
лық партия комитеті еріксіз егістік науқанын шы
ғаратын Түркістан кемесерлер кеңісінің жанынан құ
рылған төтенше кемессяның ықтыярына беріп, сол
камессядан өкілдік алып Мырзашөл уезінде егістік
науқанын жүргізіп, кедейлерге байлардың құралдарын
күштеп алып беріп жүрдік. Осымен қатар кеңес
партия құрлысын ұйыстырдым. 21-жылы уездік партия
канференсйесінде ұйыстыру бөлімінің меңгерушісі, бю
ро мүшесі болып алты ай қызмет істеп, Сырдәриә
облыстық партия канперенсиясына өкіл болдым. 22жылы темір жол аудандық партиа камитетінде жа
уапты хатшылығында қызмет етіп жүргенімде Түр
кістан орталық партия камитетінің ұйғаруымен
басшылардың көтеріліс бар жер Ферғана обылысының
аудандық партия комитетіне жіберді. Біраз қызмет
етіп жүргеннен кейін ауруға шалдығып, Ферғанадан
қайтқан соң, біраз 22-жылы жүріп сауығып кеткесін
аудандық ашыққандар күресін екпінді камиссиясының
төрағасы болып қызмет істедім. Осыдан уездік пар
тия камитетіне қалалық кеңеске төрағасы қылып
дайындады. Осы орында 24-жылға дейін қызмет істеп
жүргенімде 24-жылы Ташкент уезінде қалалық партия
канперенсиесінде уездік партия камитетінің бюро мү
шесі болып сайланып, одан ұйымдастыру бөлімінің
қызметін атқарып тұрғаннан кейін үшінші айдан
кейін, уездік партия камитенінің хатшылық қызметін
атқарып тұрдым. 24-жылы Түркістан коммунистер
партиясының бесінші сиезіне өкіл болдым. Обылыстық
партия канперенсиесінде өкіл болып облыстық пар
тия комитетінің мүшелігіне сайланып бюроның орын
басарлығына тұрдым. Осыдан 26-жылға дейін Сырдәриә
губерниялық партия камитетінің үздіксіз мүшесі болып
және бюро мүшесінің бірі болып қызмет атқардым.
Шымкент уездік партия комитетінің жауапты хат
шысы болдым.
26-жылы қазақ аймақтық партия комитетінің кө
шіруімен Торғай уездік партия комитетінің жауапты
хатшысы болдым. 27-жылы Ақтөбе губерниалық пар
тия комитетінің нұсқаушысы болып қызмет істеп,
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27-жылдың оқу маусымында Ташкенттегі коммунистер
университетінде оқушы болып, 28.12.29 желтоқсанда
Қостанай окургтік партия комитетінің нұсқаушысы
болдым» [1].
Кеңестік құрылыстағы жауапты қызметін 1919 жы
лы Арыс теміржол станциясында милиционер болып
бастаған Иса Ахымбекұлы 1920 жылы Ташкент қала
сында төрт айлық кеңестік партия мектебін бітіреді. Оқу
ды аяқтағаннан кейін Түркістан қалалық комиссарлар
кеңесінің Мырзашөл уезіндегі егіс алқаптарын қалпына
келтіру жөніндегі өкілі болып тағайындалады. Уездік пар
тия конференциясында Түркістан коммунистік партиясы
уездік ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі болып сай
ланады. Иса Ахымбекұлы осы қызметті атқара жүріп,
Махтаралдағы, Арыс ауданының Қараспан селосындағы
кеңестік ұйымдардың қызметін жандандыруға атсалысты.
Иса Ахымбекұлы партияның шақыруымен Ферғана
облысы Жамбайты ауданындағы партия жұмысына тар
тылып, Ферғанадағы басмашыларға қарсы күресте қа
рулы милиция жасағының саяси жетекшісі болады. Фер
ғанадағы жағдай арнасына түскеннен кейін Иса Ахым
бекұлы кері шақырылып, 1924 жылы Арыс ауданы партия
комитетінің хатшысы болып тағайындалды.
Иса Ахымбекұлы Кеңестік құрылыстың алғашқы
кезеңінде Қазақстанда және Түркістан өлкесіндегі
әртүрлі жауапты қызметтерді атқарумен қатар өзіне
берілген аса жауапты тапсырмаларды орындауда да
көзге түсті. Мәселен, 1919 жылы Түркістан АКСР-на
қарасты Ташкент қаласында үлкен дүрбелең туғызып,
көптеген партия, кеңес қызметкерлерін оққа байла
ған Осиповтың басшылығындағы көтерілісті басуға
қатысады. 1920-1921 жылдары ауыл тұрғындарын
«Қосшы» одағына тартуға «Ақжол» газетінің тілшісі
ретінде қатысып, үгіт-насихат жұмыстарымен айна
лысады. 1921-1922 жылдары Қазақстан мен Түркістан
өлкесін қамтыған ашаршылық кезінде аштықпен
күрес төтенше комиссиясының құрамында болып,
Түркістанның қазақ ауылдарындағы ашыққандарға
дер кезінде көмек ұйымдастыру жұмыстарымен ай
налысқан.
1924-1926 жылдар аралығында Шымкент уездік пар
тия комитетінің хатшысы. 1926-1927 жылдары Торғай уез
дік партия комитетінің хатшысы болып жауапты қызмет
терді атқарған Иса Ахымбекұлы бұдан кейінгі жылдары
қолдан ұйымдастырылған әртүрлі «топшылдарға» жатқы
зылып, жиі қуғындауға ұшырады. Оның себебі – Торғай
уездік партия комитетінің хатшысы кезінде Иса Ахымбек
ұлы өзінің атына Ф.Голощекин тарапынан айтылған
негізсіз айыптауларға батыл түрде қарсы шығып, БК(б)
П Қазақ өлкелік партия комитетінің атына арыз жазады.
Міне, осы орайда, Қазақстандағы голощекиндік басшы
лықтың бет-пердесін ашатын және оның Қазақстанды
қалай басқарып отырғанын одан қаймықпай айтқан Иса
Ахымбекұлының хатын толық аударып беруді жөн көрдік.
«БК(б)П Қазөлкекомның атқарушы
бюросына бұрынғы Шымкент уездік
партия комитетінің жауапты хатшысы,
қазіргі Ақтөбе губерниясы,
Торғай уездік партия комитетінің хатшысы
Иса Ахымбековтен
АРЫЗ
Қазақ өлкелік комитетінің 2-ші пленумында
жасаған «Қазақ ұйымдарының кезекті міндеттері
туралы» деген баяндамасында жолдас Голощекин
мынадай бір мәліметті айтты: «БК(б)П Шымкент
уездік комитетінің жауапты хатшысы кеңестерге
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сайлау науқаны кезінде, сайлауды өткізуші уездік
комсомол комитетінің жауапты хатшысына бо
лыстық съезде болыстық атқару комитетінің
құрамына пара алушы ретінде сотталған адамның
кандидатурасын өткізуді ұсынған. Уездік комсомол
комитетінің жауапты хатшысы ол пара алушыны
болыстық атқару комитетінің құрамына өт
кізген».
2) «Арыс болысына губерниядан келген сай
лаушылар тек Шымкент уездік жауапты хат
шының руынан болған, басқа делегаттар деле
гация құрамынан шығарылған. Болыстық атқа
ру комитетінің құрамына сайланғандар да тек
сол рудан болған» деп жалғастырады. Сонымен
бірге мынадай тағы бір мәліметті көрсетеді:
«Съезде орыстар атынан делегаттар болған,
олардың аударып беру туралы өтініші қанағат
тандырылмай: «орыстарға ештеңе жоқ» деп съезд
аудармасыз өткізілген». Голощекиннің сөзін кел
тіре отырып, оның мұндай мәліметтерді қайдан
алғанын білмеймін. Мұндай нағыз жала мен өсек
қайдан алынса да, ол Голощекиннің аузынан шығып
отыр. Әдетте біз жиі айтатын санасы жетілмеген
ауылдық коммунист айтқан болса, мен оған ерекше
мән бермес те едім. Бірақ мен атап көрсетіп тұр
ғандай, мұны Қазақстанды басқарып отырған бас
шы жолдас айтып отыр. Жолдас Голощекиннің
мәліметтеріне қарсы мен өзімнің басқа дәлелдерімді
ұсынамын:
1. Уездік партия комитетінің жауапты хатшы
сы съезд уақытында және одан кейін ешқандай да
болыстық съезді өткізген емес. Егер де нақты
мәліметтер туралы айтсақ, онда болыстық съез
дің хаттамасының көшірмесін, оған қатысқан
адамның мандатының көшірмесін, сотталғанның
аты және тегі, сот қаулысының көшірмесін сұра
тыңыздар. Пара алушы ретінде сотталған бо
лыстық атқару комитетінің құрамында және бүкіл
Шымкент уезінде кім бар екен?
2. Арыс болысында менің ешқандай да руласта
рым жоқ. Онда съезд барлық топтардың өкілдерінің
қатысуымен және БК(б)П губерниялық үгіт-насихат
бөлімінің меңгерушісі жолдас Тәжібаевтың, Өлкеком
мүшесі жолдас Қайыпназаровтың басшылығымен
жүргізілді. Олар съезді қалай жүргізді, оның дұрыс
немесе бұрыстығын анықтау сіздердің істеріңіз.
Тағы да қайталаймын: Арыс болысында менің
туыстарым жоқ, кез келген уақытта барып сұ
рауларыңызға болады. Бұл қасірет емес, нағыз
қасірет сол, Өлкекомның басшысы әртүрлі жал
ған мәліметтерді негізге алуда және жалған мә
ліметтермен Қазақ ұйымын басқарып отыр. Пар
тия бұқарасы алдында нақақтан жамандауды дұрыс
емес деп есептеймін.
3. Жолдас Голощекиннің мұндай көзқарастары
партия мүшелері мен жауапты қызметкерлер
арасында төменгі буын басшыларына сенім жоқ
деген көзқарасты қалыптастырады.
4. Голощекин келтірген мәліметтерге қарсы
жолдас Лениннің сөзімен жауап беремін: «Бос кө
пірме сөзді аз айтып, күнделікті қарапайым істі көп
істеу, саяси жарылыстарды азайтып, коммунистік
құрылыстың шынайы мәніне көбірек көңіл бөлу».
(Қарасаңыз: XVI т. Ст. 247-256).
5. Жолдас Голощекин айтқан сияқты әртүрлі
жалған материалдар негізінде бұқара халықты ел
дегі саяси жағдаймен таныстыру күткендегідей
нәтиже бермейді.
6. Партия қалыпты жұмыс істеу үшін мақтаудың
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керегі жоқ, сырқатты дерттерді асыра көрсету
де қажет емес, тек нақты мәліметтер арқылы
ғана коммунистік қоғам үшін қажетті мамандарды
шыңдауға қол жеткіземіз.
7. Қазақтар артта қалған бұқара, оның көш
басшысы Компартия, бір жақсы партия мүшесінің
белсенділігімен социализм орнамайды. Социализм
ұжымдық күшпен орнатылады.
8. Жолдас Голощекин өсек-аяң мен дәлелсіз мә
ліметтерге сенуді, кейбір жауапты партия қызмет
керлерінің жетістіктерін айтуды ұнататын болар.
Жоғарыда айтылған жәйттерге сәйкес БК(б)
П Өлкекомына менің арызымды қарауды және
пленумда айтылған Голощекиннің сөзін дұрыс
тауды сұраймын. Егер де сенбейтін болсаңыздар
көп сөзбұйдаға салмай және ары-бергі қағаз жазумен
айналыспай, менің атыма байланысты жолдас Го
лощекиннің айтқан мәліметтерінің анықтығын
тексеру үшін жедел түрде атқару алқасының бір
мүшесін жіберіңіздер.
Коммунистік сәлеммен Торғай уездік партия ко
митетінің жауапты хатшысы И.Ахымбеков» [2].
1926 жылы қыркүйектің 8-і күні Сырдария губер
ниясындағы қайта сайлау туралы Голощекиннің пленумға
жалған ақпарат беруі жөніндегі И.Ахымбековтың арызын
қараған қазақ өлкелік партия комитеті: «И.Ахымбековтың
арызын қарауды өлкелік бақылау комиссиясына тапсыру
жөнінде» қаулы қабылдай отырып, арыздағы «зілді
өктемдікке» назар аудару жөнінде» тапсырма береді [3].
Арызды қараған өлкелік бақылау комиссиясы Голо
щекиннің тапсырмасын мүлтіксіз орындап, мәселенің
байыбына терең бойламай-ақ, Иса Ахымбекұлына Ф.Го
лощекиннің атына «дөрекі өктемдікпен» берген арызы
үшін» деген айыппен партиялық сөгіс береді. Бұдан
кейінгі жылдары бүкіл Қазақстанды уысында ұстап
отырған Ф.Голощекинмен көбіне текетіресіп жүрген Иса
Ахымбекұлының қызметі төмендетіліп, Ақтөбе, Қостанай
губернияларында нұсқаушы, Қостанай облысы, Обаған
ауданының және Алматы облысындағы, Қарабалық ау
данының хатшысы қызметтерін атқарды.
Иса Ахымбекұлы өзінің жеке өмірбаянында сол
кезеңдегі ірі партия және мемлекет қайраткері Сұл
танбек Қожановпен мүдделес болғанын жасырмай
жазады. С.Қожановтың Түркістан өлкесіндегі және Қа
зақстандағы бүкіл істерін «ұлтшылдық», «топшылдық»
партия ісіне қарсы әрекеттер деп жоққа шығаруға
тырысқан Ф.Голощекин оның жақтастары мен пікірлес
болған қайраткер тұлғалардың іс-әрекеттерінен де «топ
шылдықты» іздеп, басқан іздерін аңдыды. Мәселен 1927
жылы ақпан айында БК(б)П өлкелік партия комитетінің
ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Рябоконь құпия түр
де Сырдария губкомының хатшысы Фоминнен И.Ахым
бековке қатысты материалдарды сұратады. Міне, осы
тапсырмаға орай, 1927 жылы ақпанның 19-ы күні болған
Сырдария губерниясы партия алқасы мәжілісінің №8
хаттамасы Рябоконьға жіберілген. Онда И.Ахымбековке
қатысты губерния комитетінің хатшысы Фомин хабарлама
жасап, мынадай қаулы қабылданғаны айтылады:
«1) И.Ахымбековтың Шымкент уезіне келуі топ
шылдық күресті қоздырудың дәлелі болатынын атап
көрсету. Қараспан болысында қарулы қақтығыстың
болуын И.Ахымбековтің келуімен байланыстыра қарас
тыру қажет.
2) Ақтөбе губерниясынан Сырдарияға И.Ахым
бековтің келуі туралы өлкелік комитетті хабарлан
дыру және И.Ахымбековтың іс-әрекетіне қарсы ша
раларды қабылдауды сұрау» [4]. Өлкелік комитеттің
бөлім меңгерушісі Рябоконьның сұратуы бойынша жер-
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жерлерден И.Ахымбекұлын оңды-солды айыптаған, оның
әрбір іс-әрекетінен «топшылдықты» көрген әр сарындағы
құпия түрдегі хабарламалар жіберіліп жатты. Мәселен
БК(б)П губерниялық партия комитетінің хатшысы Ярму
хамедов 1927 жылдың сәуір айындағы өлкелік комитет
ке жіберген құпия хабарламасында былай дейді: «Осы
жылдың наурыз айының 24 күнгі сіздің сұрау салуыңыз
ға байланысты И.Ахымбековтің екі хатының көшір
месін жіберіп отырмын және мүндай көшірмелер наурыз
айында жолдас Голощекиннің атына да жіберілгенін
хабарлаймын» [5]. Осыншама дабырайтып жолданып
отырған И.Ахымбековтың бұл хаттары Қазақстан Рес
публикасы Президентінің мұрағатында сақтаулы. Хаттар
қысқаша жазылған және онда адам аттары көбірек
айтылып, үш-төрт күнге келгені туралы сөз болады.
Иса Ахымбекұлының ізін баққан осындай хат
тар өлкелік комитетке Ақтөбе губерниясынан да
жолданған. БК(б)П Ақтөбе губерниялық партия коми
тетінің хатшысы Сұлтанғалиев 1927 жылы мамыр айында
өлкелік комитетке жазған аса құпия хабарламасында:
«И.Ахымбековке семьялық жағдайына байланысты
Сырдария губерниясына баруға менің рұқсатым берілді,
бірақ қазіргі уақытта онда сайлау жүріп жатқандықтан,
оның іс-әрекеті қандай да бір зардаптарға ұрындырма
уы ескертілді. Қазіргі уақытта бұл істі мен партия
лық жауапкершілікке тарту үшін губерниялық бақылау
комиссиясына бердім»,– деп жазады [6]. Әрдайым
партия тапсырмасын бұлжытпай орындайтын Ақтөбе
губерниялық бақылау комиссиясы көп ұзатпай-ақ бұл
істі қарап, «топшылдық» күреске қатысқаны үшін деген
айыппен И.Ахымбекұлына қатаң сөгіс берген еді. Бұл
– Иса Ахымбекұлына негізсіз берілген партиялық сөгіс
болатын.
1930 жылдар – халқымыздың тарихында қолдан
ұйымдастырылған зұлмат аштықтың салдарынан
орны толмас қайғы-қасіретке ұшыраған кезең
болғаны белгілі. Сол жылдары қазақ өлкелік партия
комитетін басқарған Ф.Голощекин қазақ халқының
аштыққа ұшырауына басты жауапкер болды және ауыл
шаруашылығында қалыптасқан өте ауыр жағдайды
түзетуге еш әрекет жасамады. Ол аштыққа ұшыраған
миллиондаған жандарға дер кезінде көмек бермек түгілі,
қайта сол аштық жайлаған аудандардан астық дайындау
науқаны жоспарын орындауды үсті-үстіне талап етумен
болды. Нұсқауды орындамаған басшы қызметкерлерді
қызметінен алды, партиялық сөгіс беріп жазалады.
Мәселен, 1931 жылы қыркүйек айының 20-ы күні
БК(б)П Қазақ өлкелік хатшылығының мәжілісінде:
«Қарабалық ауданындағы астық дайындау науқаны
туралы» мәселе қаралып: «Өлкекомның нұсқауларын
орындаудағы жауапсыздығы және астық дайындау
науқанындағы әрекетсіздігі үшін Қарабалық ауданының
хатшысы И.Ахымбеков орнынан алынсын» деген
қаулы қабылданады. Ішерге ас таппай, халық баудай
қырылып жатқанда астық дайындау науқанын қалай
орындауға болатынына Голощекин сияқтылар басын
қатырып жатпады. Голощекиннің жұмыс тәсілі жазалау,
қаралау, айыптау, қорқыту мен үркіту еді және негізгі
мақсаты Мәскеуді астықпен, ет өнімдерімен молынан
қамтамасыз етіп, орталықтағы «көсемнің» алғысына
бөлену болатын. Қазақстандағы ауыл шаруашылығы
ның күйзеліске ұшырауын таптық қайшылықтардан,
ұлтшылдар мен бай феодалдардың қарсылығынан
және Иса Ахымбеков сияқты жергілікті басшылардың
жауапсыздығынан көрген Голощекин бар кінәні соларға
аударды. 1931 жылы қазан айының 19-ы күні болған
БК(б)П Өлкекомының хатшылығы мәжілісінде Иса
Ахымбековтың ісі қаралып: «Қарабалық ауданындағы
астық дайындау науқаны кезінде барлық қажетті іс-
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шараларды атқармағаны үшін Иса Ахымбековке сөгіс
берілсін» деген қаулы қабылданған [7].
30-жылдардың соңында әртүрлі жауапты қызметтерде
болған Иса Ахымбекұлы сол кезеңдегі партиялық және
таптық кеңестік құрылыстың атын жамылған Голощекин
сияқтылардың қазақ халқына қарсы қаскөйлік әрекеттерін
көріп, одан бойын аулақ ұстауға тырысты. Ол Қарабалық
ауданының хатшысы болып істеп жүрген кезінде БК(б)
П Өлкекомға өтініш жазып, өзін оқуға жіберуді сұрай
ды. 1931 жылы 28 маусымда И.Ахымбековтің өтінішін
қараған БК(б)П Өлкеком хатшылығының мәжілісі «Қазіргі
жағдайда оқуға жіберуі мүмкін емес» деген қаулы
қабылдаған.
Өз білімін көтеруді армандаған И.Ахымбекұлы 1934
жылы маусым айында Алматы марксизм-ленинизм инс
титутының директорына жазған өтінішінде былай деді:
«Ешқандай да білімсіз бірнеше жылдар бойы жауапты
партиялық қызметтерді атқардым. Азамат соғысы
жылдарында Ташкенттегі төрт айлық кеңестік пар
тиялық мектепте, 1927-1928 жылдару САКУ-де (Орта
Азия коммунистік университеті) оқып, дайындық
бөлімін бітірдім. Содан кейін САКУ-ге түстім. Бірақ
негізгі оқуды аяқтауға мүмкіндігім болған жоқ. Оқудан
қол үздіріп, партиялық жұмысқа жіберді. Теориялық
төмен біліміме қарамастан, партия мен үкіметтің
өзіме жүктеген жұмысын абыроймен атқардым. Қа
зақстанның шалғай аудандарындағы жұмыстарда
болғандықтан марксизм-ленинизмнің теориялық білі
мінен артта қалдым. Сондықтан алдағы уақытта
теориялық тұрғыдан өз білімімді дамытып, партияға
қажетті қызметкер болуым үшін мені марксизмленинизм институтының студенті қатарына қабыл
дауыңызды сұраймын» [8]. Осыдан кейін Иса Ахым
бекұлының өтініші қабылданып, аталған оқу орнына
қабылданған. Институтта оқып жүрген И.Ахымбекұлы
1936 жылдың қыркүйек айында БК(б)П Қазөлкекомға
тағы да өтініш жазып, партияға қабылданған күннен
бастап әртүрлі жауапты қызметтерді атқарғанын, қазіргі
уақытта дайындық бөлімін бітіріп, негізгі бөлімде оқып
жатқанын баяндап, оқуын аяқтатпай жұмысқа жіберу
туралы әңгімелер шығып жатқанына байланысты оқуын
жалғастыруға мүмкіндік беруін сұрайды.
Қазақ жерінде әкімшіл-әміршіл тоталитаризмнің негі
зін қалаған Голощекиннің кемшіліктерін қаймықпай, ба
тыл түрде бетіне айта білген қайраткер Иса Ахымбекұлы
1937-1938 жылдары бүкіл кеңес елін қамтыған Сталиндік
зұлмат қуғын-сүргіннің құрбанына айналып, жазықсыз
жапа шекті. 1937 жылы 6 желтоқсанда «Халық жауы»
деген жаламен атылып кетті. Аса қиын кезеңнің өзінде
«ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс» болып тұрған
қатыгез басшының қателіктерін айтқан, сол үшін өмірінен
айырылған Алаштың ұлын ардақтау жұмыстары әлі де
жетпей жатқаны даусыз. Міне, сондықтан да, республика
көлемінде, сондай-ақ Иса Ахымбекұлы дүниеге келген,
қызмет жасаған Түркістан облысы көлемінде Алаштың
ардақты ұлын жас ұрпаққа таныстыру, өнегелі ісінен
тағылым алу және тағзым жасау жұмыстары қолға
алынса дейміз.
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АТЫРАУДАҒЫ ОҚУ-АҒАРТУ ІСІ
(Кеңес үкіметінің алғашқы жылдары)

Ш.НАГИМОВ,
п.ғ.к., Х. Досмұхамедов атындағы КеАҚ-тың
доценті, Атырау университеті, Атырау қ.
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әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың педагогика және
білім беру менеджменті кафедрасы, Алматы қ.
С.МОЛДАШЕВА,
гуманитарлық ғылымдар магистрі,
Х.Досмұхамедов атындағы КеАҚ,
Атырау университеті, Атырау қ.
1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін білім
беру ісінде таптық негізге сүйенген түбегейлі
өзгерістер болды. Бұл тұтастай алғанда қазақ
халқының өркениетті елдер сапында ілгері жылжуына,
сауатының ашылуына, рухани құндылықтарының
артуына септігін тигізді. Ол кезде Атырау өлкесі Орал
облысының құрамында болған еді. Өлкедегі халықтың
сауатты бөлігі қалада тұрды. Ауылдық жерлерде,
қазақ халқы көп қоныстанған бөлігінде сауаттылар
саны аз болды, себебі патшалық Ресей бұған мүлде
мүдделі болмады. Оның үстіне ауылдық жерлерде
орналасқан мұсылман мектептерінен білім алған
адамдарды сауаттылардың есебіне мүлде енгізбеді
(төңкеріске дейін әрбір рудың мешіті жанында діни
мектебі болған).
Кеңес үкіметі құрылған алғашқы жылдардан
бастап Гурьев уезінде мектептер көптеп ашыла
бастады. Бұл істе сан алуан қиындықтарды жоюға
тура келді. Ашылған мектептерге балаларды
оқытуға қолайлы үйлер, материалдық база, арнайы
түрде дайындалған мұғалімдер жетіспеді. Сонымен
қатар ең басты қиыншылық – Гурьев уезіндегі
көптеген аудандардағы халықтың белгілі бір жерге
тұрақтамай, малдың ыңғайына қарай үнемі көшіпқонып жүруінде болды. Осы мәселелерді жергілікті
жерлерде шешу үшін уездегі Доссор, Қызылқоға,
Мақат, Топайлы, Сарайшық, Өрлік, т.б. ауылдарда
арнаулы комиссиялар құрылды [1]. Бұл комиссиялар
сауатсыздықты жою мектептерін ашу, олардың
қандай мақсатпен ашылып жатқандығын халыққа
түсіндіру, ересектерді оқыту жұмысын ұйымдастыру
сияқты істерге тікелей басшылық жасап отырды.
Қазақ жастарының арасынан мұғалімдер дайындау
ісіне ерекше мән берілді.
1920 жылы 13 қаңтарда Гурьев уездік халық
ағарту бөлімі ұйымдастырылды. 90 адамның
орнына қызметкерлер жетіспегендіктен 26 адам жұмыс
істеген. 1921 жылы Өрлік поселкесін қоса есептегенде
орыс-қазақ мектептерінің ауылдық жерлердегі саны
– 11, Ракуша, Доссор кәсіпшіліктерінде – 2, басқа
өңірлерде – 49 мектеп жұмыс істеген. Олардың
ең ірілері революцияға дейін жұмыс істеген Есбол
(1881 жылы ашылған), Жылойқоса, Кермеқас,
Сокол мектептері болатын [2]. Азамат соғысы өршіп
тұрған 20-шы жылдары уезде төменде көрсетілген
мұғалімдер жұмыс жасаған: Костелева Екатерина –
Редуть мектебі (1920 жылы саяси тұрғыда сенімсіз
адам ретінде қудаланған), Иванова Надежда –
Редуть мектебі; Моисеев Виктор – Сарайшық мектебі;
Котельников Сергей – Сарайшық мектебі; Вишенина
Зоя – Сарайшық мектебі; Климова Зоя – Сарайшық
мектебі; Котельников Николай – Жаманқала мектебі;
Корин Вячеслав – Жаманқала мектебі; Любина Мария
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– Жаманқала мектебі; Харкин Михаил – Бақсай
мектебі; Глинский Владимир – Карманово мектебі;
Чаганов Александр – Топайлы мектебі; Чаганова На
дежда – Топайлы мектебі; Ефремова Нина – Зеленый
мектебі; Яшков Михаил – Зеленый мектебі.
Тізімде көрсетілгендей, 15 мұғалімнің арасында
бірде-бір қазақ ұлтынан мұғалімнің болмауы көп
нәрседен хабар беріп-ақ тұр. Сондай-ақ мына бір
факті де көңіл аударарлық. 1921 жылғы 1-са
тылы Карманово мектебінің есебінде 86 оқушы
тіркелген. Олардың ішіндеде бірде бір қазақ ба
ласы тіркелмеген [3]. Бұдан шығатын қорытынды:
Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында қазақ мұға
лімдерінің өте аз болуы, тіпті көп жағдайда жеткілік
сіздігі аңғарылады. Оны біз төмендегі құжаттан да
байқаймыз. Мәселен,1920 жылы Гурьев уездік халық
ағарту бөлімінің меңгерушісі Фадеевтің бұйрығымен
мынадай тағайындаулар болған: «1920 жылы 19
қаңтардан бастап Мокровин Иван Алексеевич мек
теп бөлімінің, Землянушева мектепке дейінгі бөлім
нің, Погодицкая мектептен тыс мекемелер бөлімі
нің, Строганов хат жүргізу бөлімінің, Востоков жал
пы бөлімнің меңгерушісі болып тағайындалған» (4).
Педагогикалық ұжым мен тірек мектебі жұ
мысының түрлері мен әдістері. Тірек мектебі
жұмысының негізгі түрі – жылына 4 рет өтетін кон
ференциялар. Олардың арасында әрбір пәндерді
біріктіретін ұйымдар жұмыс істейді. Тірек мектебі
ауылдарда жұмыс істейтін мұғалімдермен хат алысып
тұрады. Мұғалімдер тірек мектептерінде өткізілетін
сабақтарға қатысады. Мұғалімдерге әдістемелік
жұмыста консультант болу үшін тірек мектебі жанынан
әр түрлі көмекші мекемелерді – кітапханаларды,
педагогикалық мұражайды ұйымдастырады [5].
1935-1938 жылдардың арасында өлкеде мек
тептердегі мұғалімдерді сұрыптау (аттестация
лау) мұқият жүргізілген. Бұл жөнінде негізгі құ
жат – 1935 жылғы 9 қаңтарда ҚССР Халық ағарту
комиссары Сүйінішалин бекіткен «Бастауыш және
орта мектептер атағын алу үшін қазіргі бастауыш,
толық емес орта және мектептерде жұмыс жасап
жүрген мұғалімдерді аттестациялудан өткізу ту
ралы нұсқау». Аттестациялауды 1938 жылдың 1 та
мызына дейін аяқтау көзделген. Бұл шара сол кез
де педагогикалық кадрлардың округ бойынша тап
шылығына қарамастан өте қатал, әрі объективті
түрде өткізілген. Мысалы, 1938 жылы округтік оқу
бөлімінің жауапты қызметкері Ш.Қаржауовтың баян
дамасында мынадай мәліметтер келтірілген: «Бар
лық 740 мұғалімнің 122-не бастауыш мектеп
мұғалімі атағы берілді, орталау және орта мек
тептерге 463 мұғалім уақытша қалдырылып,
118 мұғалім босатылды» [6]. Ал Есбол ауданынан
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келген хабарламада «Ауданда 45 мектеп бар.
Аттестациядан 129 мұғалім өтті. Осылардан
комиссия 80 мұғалімді жұмысқа қалдыруды мүмкін
деп тауып, қалғандарын жұмыстан шығарды»,–
делінген. 1937-1938 жылдардағы мұғалімдерді ат
тестациялау шараларына «шаш ал десе бас ала
тын» солақай таптық қатыгез саясаттан туындаған,
жергілікті шенеуніктер белсене араласқан саяси
қуғын-сүргіндердің де салқыны тигендігі мәлім бо
лып отыр. Мәселен, 1937 жылы қала бойынша ат
тестациялаудан өткізіліп, жұмыстарындағы оңды
нәтижелері үшін «орта мектептің еңбегі сіңген мұ
ғалімі» атағына ұсынылған 1938 жылы «халық жауы»
деген атаққа ілініп, жұмыстан шығарылған.
Атырау өлкесінің өз отандарынан еріксіз күш
теп көшірілген көптеген ұлт өкілдерін қабылда
ғаны тарихтан белгілі. Олардың арасында ең
алғашқы болып, 1937 жылы Гурьев округіне корейлер
зорлап көшірілген болатын. Соғыс басталғаннан кейін
тағы да онның үстінде ұлт өкілдері депортацияға
ұшырады. Бірақ осы ұлттардың арасында тек
корейлер үшін ғана өздерінің ана тілінде оқытатын
мектептер ашылды. Гурьев округтік оқу бөлімі
көптеген қиыншылықтарға қарамастан корейлердің
мектеп жасындағы балаларын оқумен қамтамасыз
етуге тырысты. 1937-1938 оқу жылында округте
жеті корей мектептері Сарайшықта, Сорочинкіде,
Яманкада, Редутте, Кандаурда, Ганюшкинде және
Гурьевте жұмыс істеді.
Оларда көшірілгендердің 907 баласы оқыды.
Корейлердің 94 баласы орыс мектебіне тартылды.
Округте 49 корей мұғалім болды, олардың 43 өз
мамандықтары бойынша жұмысқа орналасты [7].
1938 жылдың 1 қыркүйегінде Гурьев облысында
корейлердің 1 бастауыш, 2 орта мектебі жұмыс істеді.
Бұрынғы корей мектептері орыс тіліне көшірілді. Корей
мектептерінің 5 класс оқушылары орыс мектебінің 2
класына ауыстырылды. Осы кезден бастап, корейлер
өздерінің тілін, мәдениетін, әдет- ғұрыптарын жоғалта
бастады, өздерінің ықтиярынсыз «орыстанып», күні
бүгінге дейін орыс тіліндегілер қатарына қосылды.
Гурьев облысындағы корейлер тұратын жерлерде
мұғалімдер мен мектеп директорлары болып көрнекті
педагогтар Ли Ден Су, Ли Ден Гук, Ли Бон Чун, Шин
Ен Хен, Нам Ссн Хак, Ли Ден Гир, Хан А.Г. жұмыс
істеді. Олардың арасында Владивостокте білім
алғандар және Қызылорда педагогикалық институтын
бітіргендер бар еді. Қиыр Шығыс педагогикалық
институтын бітірген Ли Ден Гук өте мықты математик
болатын. Ол көп жылдар бойы Гурьев педагогикалық
училищесінде математикадан сабақ берді, облыстық
мұғалімдер білімін жетілдіру институтында кабинет
меңгерушісі болып еңбек етіп, ағарту саласының
дамуына зор үлес қосты. Әке жолын қуған оның
баласы Ли Геннадий Владимирович Атырау қаласы
мектептерінде көп жылдар бойы директор болды.
20-жылдардың аяғы мен 30-жылдардың бас кезінде
жаппай ұжымдастыру саясатының салдарынан, елдің
бір бөлігі мал-мүлкінен айырылып, өлкені аштық
жайлағаны белгілі. Ол аз болғандай 30-жылдардың
орта кезінен бастап мұғалімдердің бір бөлігі сталиндік
қысымшылық пен саяси қуғын-сүргіндерге ұшырады.
Батыс Қазақстандық ағартушылар – Халел, Жанша
Досмұхамедовтер, Сейітқали Меңдешев, Алма
Оразбаева, Нұғман Манаев, т.б. жазықсыздан-жа
зықсыз құрбан болып, көптеген жылдар бойы «ха
лық жауы» атанып келді. Сталиндік зұлматтың
ауыртпалығы бүкіл халықтың басына түскені бел
гілі. Әсіресе, халықтың саналы, білімді бөлігі – мұ
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ғалімдер, ағарту саласының қызметкерлері қатты
жапа шекті, орны толмас ауыр қазаларға ұшырады
немесе ұзақ жылдар бойы лагерьлерге айдалып, бас
еркінен айрылды. Тоталитарлық жүйенің жергілікті
жерлердегі қызметкерлері орталықтың нұсқауларын
қалт еткізбей орындап отырды. Тек Атырау облысы
бойынша толық емес мәліметтерге қарағанда 200дің үстінде халық ағарту қызметкерлері репрессияға
ұшыраған.
Саяси қуғын-сүргіндер 1932 жылдан баста
лып 1953 жылға дейін созылғаны белгілі. Көп
шілік жағдайда жоғарыдан осындай адамдар
совет үкіметіне қарсы немесе бұрынғы атқамінер,
алашорда партиясының мүшесі, бай-кулактың
баласы болған деген сияқты айыптар тағылып,
оларды жазаға тарту жөнінде әдейі тапсырмалар
беріліп отырған. Мәселен, Гурьев округтік атқару
комитетінің төрағасы Орынбаев округтік оқу бөлімінің
меңгерушісі Цаллаговқа 1937 жылдың 13 сәуірінде
жазған № 75 хатында осындай «сенімсіз 39 мұғалімнің
тізімін тексеруге және шара қолдану» үшін жіберген.
Олардың арасында, кейін ақталып, өлкенің білім са
ласының дамуына зор үлес қосқан Қ.Қарашин, Қ.Аба
қанов, т.б. бар.
Қауіпсіздік комитетінен алынған құжатта саяси
қуғын-сүргіндерге ұшыраған 30 мұғалімнің аты-жөні
бар. Олардың бергісі 5 жылдан 10 жылға дейін бас
еркінен айырылған, ал 10 мұғалім әйгілі «үштіктердің»
шешімімен өлім жазасына кесіліп, атылған. Олардың
аты-жөні: Адаев Иманғали, Қарабау өңірінде туған,
мұнай техникумында директор болған, 1955 жылы
толық ақталды; Дүйсенғалиев Мергенғали, Есбол
ауданында 1899 жылы туған, Елтай орта мектебінде
сабақ берген, обылыстық соттың шешішімен 1988
жылы толық ақталды. Адлер Франс Петрович, Одес
салық, Доссорда неміс тілінен сабақ берген, 1988
жылы толық ақталды. Ибрашев Қазмұқаш, 1894
жылы №4 ауылда туған, Гурьев балық техникумында
жұмыс істеген, 1988 жылы толық ақталды. Есмурзин
Өмірзақ, Қызылқоға ауданының түлегі. Гурьев ба
лық техникумында жұмыс істеді. 1988 жылы толық
ақталды. Ким Чан Се (Ким Василий), 1907 жылы
Манчжурия өлкесінде дүниеге келген. Бақсай ау
данында мұғалім болды. 1965 жылы ақталды. СанХи, 1904 жылы Кореяда туған, Гурьевтегі корей
мектебінде мұғалім болып қызмет атқарды. 1938
жылы 29 қазанда атылды, 1960 жылы толықтай
ақталды. Сухарев Сергей Иванович, 1894 жылы
Гурьевте туған, Есбол Қызылүй мектебінде, қаладағы
мұнай техникумында химиядан сабақ берген, 1956
жылы облыстық соттың шешімімен толық ақталды.
Таңқыбаев Әбілғали, 1903 жылы Жылыой ауданында
туған Холдильник ауылында ұстаздық еткен, 1957
жылы облыстық соттың шешімімен толық ақталды.
Тыншимов Рақымберді, 1887 жылы Бақсай ауданында
туған, №17 ауылда сауатсыздықты жою мектебінде
мұғалім болған. 1957 жылы толықтай ақталды.
Қауыпсіздік комитетінен алынған отыз адамның
тізімінің толық емес екендігі айқын. Өйткені, архивтен
алынған тізімдегі «сенімсіз» 39 мұғалімнің біреуінің
ғана есімі соңғы тізімде жүр. Сондай-ақ екі тізімге де
енбеген қуғын-сүргіндерге ұшыраған мұғалімдердің
болғанын газет беттерінде әр жылдары жарық көрген
мақалалар дәлелдеді. Мысалы, Махамбет ауданы
бойынша 3 мұғалім қуғын-сүргінге ұшыраған. Олар:
Құдайбергенов Алпан (Исатай батырдың туысқаны,
Атырау өлкесінде ең алғашқылардың бірі болып
1900 жылы өз қаражатына мектеп ашқан, Есбол
Қызылүйінде мұғалім болып жүрген кезінде ұсталып,
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1937 жылы атылған). Корин Вячеслав Иванович пен
Ізболы Өтеміс те мұғалімдік жұмыстан аласталып
репрессия азабын шеккендер қатарында болған.
Есімі қауіпсіздік комитетінің мәліметінде берілген
Сергей Иванович Сухарев кезінде облыста ең алғаш
1881 жылы ашылған Қызылүй мектебінде жұмыс
істеп, химиядан қазақ балаларына орыс тілінде сабақ
берген еді.
Қатыгез заманның қатал заңдары көбіне мұға
лімдерді, оларды ата-аналарының кім болғанына,
өздерінің қандай саяси партиялардың қатарында
болғанына қарай жазалап отырды. Осындай қы
сымшылыққа ұшырағандардың арасында қазақ қыз
дары да болған. Солардың бірі облыста тұңғыш жо
ғары білім алған, Қазақтың қыздар институтының 1948
жылғы түлегі Ысқақова Зүлфат Абдошқызы да бар.
Сонымен, Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарындағы
Қазақстандағы, оның ішінде Атырау өңіріндегі оқу-ағар
ту ісіндегі орын алған кейбір мәселелерді ғана мысал
ретінде келтіре отырып, төмендегідей қорытынды
жасауға болады: біріншіден, жергілікті білім органдары
басшыларының жоғары ұйымдар нұсқауларын бұл
жытпай орындағаны, екіншіден, өлке, облыс білім беру
лауазым иелерінің орындығына мансапқор, ұлттық
болмысы жоқ, халыққа ешқандай жандары ашымайтын

өзге ұлт өкілдерінің қойылуы (Цаллагов сияқты),
үшіншіден, сол кездегі саяси қудалауға қарсы тұрар
ұлт кадрларының тұншықтырылуы, оған қоса, оларды
қолдайтындай жергілікті жерлерде басшылардың
табылмағаны дәлелденіп отыр.
РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с
первыми мерами в области народного образования
на примере Атырауской области в 20-годы ХХ века.
***
The article deals issues related to the first measures
in the field of public education on the example of the
Atyrau region in the 20s of the twentieth century.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІНГЕ ҚАТЫСТЫ КИЕЛІ ОРЫНДАР
Құралай СӘРСЕМБИНА,
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дың археология және
этнология кафедрасының доценті,
Зүбайда СҰРАҒАНОВА,
«Бозоқ» мемлекеттік тарихи-мәдени музейқорығының жетекші ғылыми қызметкері,
Анар ЕКІМБАЕВА,
ҚР Ұлттық музейі жанындағы «Қасиетті Қазақстан»
ғылыми-зерттеу орталығының бөлім жетекшісі
«Тарихымыздың қасіретті беттері, саяси
қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандары
әрқашан біздің жадымызда және оны
ұмытпау – біздің қасиетті борышымыз.»
Н.Ә.Назарбаев.
Қазақтың дархан даласы тұнған тарих. Төл
тарихымызға терең бойлағанда қасіреті мен қай
ғысы мол оқиғаларға жиі кезігеміз. Ен даланы
аманаттап кеткен ата-бабаның қайсар рухына, білігі
мен бірлігіне тәнті болып та жатамыз. Халқымыз
басынан небір қиыншылықтарды кешірсе де, адамдық
қалпынан ажырамаған күйде тәуелсіздікпен табысты.
Алайда, осы тұста айта кетуіміз керек, ғасырларға
созылған отаршылдық зардабының халық санасына
түсірген жарақаты да әлі күнге дейін сезілуде.
Еліміздің кез келген түкпірінде өткен тарихымыздың
ізі сайрап жатыр. Әрбір тау мен шоқыда, ғасырмен
жарысқан теректе, тіпті топырақта да тарих тұнып
тұр. Өкінішке орай, өткен ғасырдың оқиғаларын
сыр сандық кеуделеріне құйып, қызыл империяның
қаһарынан қорқып, ішке сақтаған қарияларымыз
азайып барады. Мұрағаттардағы құжаттарды ғана
емес, ауыздан ауызға жеткен тарихи оқиғаларды
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ғылыми тұрғыдан талдап ел тарихы қоржынына
жинақтау тұрғысында да ғалымдарымыз айтып жүр.
Тарихи сананы биіктету мақсатында жасалып
жатқан мемлекеттік деңгейдегі шаралар, қолға
алынған жобалар жас ұрпақтың елге қызмет етуге
қабілетті болуына ықпал ететіндігі сөзсіз.
2020 жылы ҚР Мәдениет және спорт министрлігі
нің бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру бойын
ша жүзеге асырылып отырған «Қазақстанның зама
науи мәдениетіндегі қасиетті кеңістік: дәстүр мен
жаңашылдық» (BR 06449588, жетекшісі Б.Әбдіға
лиұлы) ғылыми бағдарламасы аясында далалық
экспедиция ұйымдастырылды. Мақала 2017-2020
жж. жүргізілген далалық зерттеулер қорытындысы
бойынша даярланды.
1930-1950 жж. жаппай саяси қуғын-сүргін
халқымыздың басына ұмытылмас қайғы-қасі
рет әкелді. Қазақ даласы бұрын-соңды көрмеген
сұмдық жағдайлардың куәсі болды. Қызылдар би
лігі қолдан ашаршылық ұйымдастырып, халықты
дәстүрлі табиғи даму қалпынан күштеп ажыратып,
жазықсыз жандарды айыптап, түрмеге қамап, сот
сыз атып, әйел-аналарды да соттап, лагерге қамап,
балаларынан айырып, бейкүнә сәбилерді сәбилер
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үйіне жіберіп адам айтып жеткізе алмас зобалаңды
орнатты. Жазықсыз атылған жандардың жатқан
жерлері толыққанды анықталды ма?– деген де заңды
сауал туындайды.
2017 жылы жалпыұлттық деңгейдегі қасиетті
нысандардың тізіміне ХХ ғасырдың қасіретінен
сыр шертетін мынадай 4 нысан енгізілді: «Ашар
шылық құрбандары» (Нұр-Сұлтан қ.), Долинка кен
тіндегі саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте сақтау
музейі – Музей памяти жертв политических реп
рессий п. Долинка (Қарағанды облысы), «АЛЖИР»
мемориалды кешені – Мемориальный комплекс
жертв политических репрессий «АЛЖИР» (НұрСұлтанға жақын), Семей полигоны құрбандарына
арналған «Өлімнен де күшті» монументі – Монумент,
посвященный жертвам Семипалатинского полигона –
«Сильнее смерти» (Шығыс Қазақстан облысы) [1].
Саяси қуғын-сүргінге қатысты өңірлер бо
йынша қасиетті нысандар арасында: 1931-1933
жж. ашаршалық құрбандарына арналған екерткіш
(Алматы қ.), 1930-1950 жж. саяси қуғын-сүргін құр
бандарына арналып қойылған «Түйетөбе» ескерткі
ші (Ақтөбе қаласының маңында), саяси қуғын-сүргін
құрбандарына арналған мемориальды ескерткіші
(Қызылорда қ.), саяси қуғын-сүргін құрбандарына
арналған «Мәңгі есімізде» деп аталатын мемориалды
ескерткіші (Павлодар қ.), саяси қуғын-сүргін құрбан
дарына арналған «Қасірет» мемориалды кешені
(Шымкент қ.) бар [2].
Шымкентте саяси қуғын-сүргін жылдарында
адамдарды «Албастысай» шатқалында атқан.
Бұл жер қазір қоршалған, «Қасірет» деп аталады.
Кешенде темір тордың ар жағынан жылап тұрған
тұтқын бейнесі мен шыңға шығып, аспанға қарап,
жаутаңдаған бала көтерген әйел мүсіні бейнеленген
[3]. Жыл сайын қала тұрғындары 31 мамыр саяси
қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай
шатқалда атылған жазықсыз жандарды еске алу
мақсатында мемориал жанына жиналады [2, 419-б.].
Павлодардағы мемориал сегіз бұрышты,
оның жоғары жағында Қазақстан халқы бірлігін
бейнелейтін белгілер орнатылған. Іргетастың ор
талық тұсында шексіздік белгісі және төрт әлемдік
дін нышаны – ислам жарты айы, христиан кресті,
иудаизмнің Дәуіт жұлдызы және будданың өмір
дөңгелегі бейнеленген. Мемориалда «мәңгілік ес
телік» сөзі елімізде өмір сүретін этникалық топтардың
тілдеріне аударылғандығы бірлігімізді паш етеді
[2, 456-б.]. Қасіретті жылдар жаңғырығының куә
сі болатын қайғылы жерлер жеткілікті. 1930-1950
жж. қасірет жоғарыда аталған саяси қуғын-сүргінге
қатысты еске алу орындарынан өзге де қасиетті
нысандардағы музейлерде, сталиндік лагерлер
мен саяси қуғын-сүргінге ұшырағандардың жап
пай атылған жерлерінде, облыстық өлкетану музей
леріндегі экспозицияларда тұнып тұр.
Жезқазған тарихи-археологиялық музейінде
«ХХ ғ. 30-50-жж. саяси процесстер» деп аталатын
тақырыптық экспозиция құрылған. Онда Солтүс
тік және Орталық Қазақстанда орналасқан ГУЛАГ
лагерлер жүйесінің - Карлагтың бөлімшесі Степлаг
лагерлер бөлімінің бірінде болған Кенгір көтерілісінің
қасіреті бейнеленген [4].
Батыс Қазақстанның Орал қаласындағы об
лыстық тарихи-өлкетану музейінде «ХХ ғасыр
тарихы» деп аталатын экпозияция залы бар.
Онда 1938 жылы Орал қаласында сасяи қуғын-сүр
гінге ұшыраған азаматтарды жерлеу орнын қазу
барысында табылған заттар қойылған [5].
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1992 жылғы 12 қарашадағы № 45-в қабылдаутапсыру актісі бойынша келесідей мәліметтер
жазылған: «предметы были обнаружены в ию
ле 1992 г., на левом берегу р. Урал в районе Ко
зинских дач. Для расследования дела была соз
дана следственная группа облпрокуратуры и
управления КНБ по ЭКО. Обнаруженные в ходе
осмотра места происшествия пули, гильзы 7,
62 патронов к револьверам системы «наган»
выпуска 1929 г. и 19…» [5]. Табылған 68 заттардың
ішінде «пластмассадан жасалған қара түсті
мундуштук; 3,10 және 20 тиындық монеталар;
құлып кілті; көзілдірік; қалам ұштайтын пышақ,
жасанды жоғарғы және төменгі жақ; тіс щеткасы,
сабын салғыш, сақина, тарақ, түймелер, белдік;
киімнің металл қапсырмалары; атылған оқтар мен
гильзалар» болған [6].
Орал қаласының музей қызметкерлері мен өл
кетанушылары: табылған заттар тұтқындалған адам
дардың өздерін атуға апара жатқандығын білмеген
дігінен хабардар етеді, тұтқындалған адамдарға
тұтқындау орнына апара жатырмыз деп айтқан болу
керек,– деген пікірлерін білдірді.
Кіші ғылыми қызметкер Д.Т.Гусманова мен Ба
тыс Қазақстан облысы бойынша ҰҚКБ (Ұлттық
Қауіпсіздік комитеті басқармасы) ІІБ (Ішкі істер бөлімі)
тергеушісі, аға лейтенант В.Зинченко қол қойған
музей құжаттарында «следствием установлены фа
милии репрессированных жертв. Их останки были
перезахоронены на городском кладбище с уста
новлением там мемориальные плиты. Уголовное
дело, возбужденное по факту обнаружения места
захоронения человеческих останков, было прек
ращено т.к. следствием было установлено, что
причастие к данным преступлениям лиц в нас
тоящее время нет в живых» – («саяси қуғын-сүргін
құрбандарының аты-жөндері анықталды. Сүйектері
қалалық зиратқа қайта жерленіп, мемориалды
тақта орнатылды. Тергеу амалдары көрсеткендей
аталған қылмысқа қатысы бар тұлғалар қазіргі күні
тірі болмағандықтан, адам сүйектерінің жерленген
орнының табылу фактісіне қатысты қозғалған
қылмыстық іс тоқтатылды»),– деп жазылған [5].
1992 ж., 12 қарашадағы № 45-в қабылдау-тапсыру
актісінде Батыс Қазақстан бойынша ҚР УКНБ
мәліметтері бойынша Оралда 1930-1950 жж. 1009
адам атылған.
Бүгінгі күні Оралда жергілікті өлкетанушылар
саяси қуғын-сүргін жылдарында жаппай ату орын
дары Козинск саяжайы қана емес, Хан тоғайы және
«Қызыл түрме» де болғандығын айтады. Соңғы
нысан – қазіргі күні жұмыс жасап тұрған тергеу
изоляторы. Өлкетанушы, журналист, жазушы және
ҰОС ардагері Николай Чесноков Хан тоғайын «жи
выми надгробиями» – «тірі қабір тасы» деп атап,
келесідей мазмұндағы сөздерді де жазған еді: «Люди
добрые, поклонитесь этим могучим великанам –
тополям, осокорям. В них бродят живительные
силы матушки-земли, смешанные с невинной
человеческой кровью тех, кто под ними покоится –
просто людей, уральцев…» [7].
ХХ ғасырдың 20-30-жылдарындағы саяси қу
ғын-сүргін құқық қорғау органдарының қолымен
жасалды. Осы мақсатта ең алдымен қуғындаудың
заңдық негізі әзірленді. Оған дәлел ретінде сол жыл
дары қабылданған заңдарды алға тартамыз. Кеңес
мемлекетінің заңдары қазан төңкерісінен бастап-ақ
тоталитарлық жүйенің орнығуына жол ашты. Кеңестік
құқық «биліктен айырылған қанаушы таптарға» қарсы
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бағытталғандықтан, адамдар шыққан әлеуметтік те
гі үшін жазаланды. Кеңестік заңдар «кеңестік тәр
тіпті» нығайтуға, социалистік экономиканы құруға,
еңбекшілер бостандығы мен демократиялық құ
қықтарын қамтамасыз етуге, бұқараны коммунистік
санамен тәрбиелеуге тиіс болды [8]. Сөз жүзінде
заңдардың сипаты демократиялық бағытта болға
нымен, іс жүзінде адамдарды жікке бөліп «таптар
арасындағы күресті» өмірге әкелді. Бұл адам ба
ласының мәдениетіне, адамзат өркениетіне аса
қауіпті еді. Кеңестік тоталитарлық тәртіпті жамандау
мақсат емес, алайда оның миллиондаған адам
өмірін құрбандыққа қиған саясаты санаға өшпес
жарақат салып та кетті. Кеңестік жүйеде өмір сүр
ген халықтардың саяси қуғын-сүргін зобалаңына
ұшырамағаны кемде кем.
Кеңестік тоталитарлық жүйе билік тармақтарын
бір-бірімен байланыстырып, сот билігін саясаттың
құралына, коммунистік партияның қолшоқпарына ай
налдырды. Сол арқылы репрессиялық шаралар жүр
гізілді. Сот билігі өзіндік мәртебесінен айырылған тұста
өрескел заңсыздықтар етек алып, адам құқықтары
аяққа басылды. Хайек тоталитарлық қоғамда билік
басына қабілетсіз тұлғалардың келетіндігін және ол
қоғамның азаматтары идеалға шын берілгендіктен
де аморальды істерді жасайтындығын жазған еді [9,
123-165-б.].
Конституция тұжырымдары мен шынайы өмір
арасындағы алшақтық адамдардың өз қоғамынан
жаттануына (отчуждения от общества) әкелді. Сая
си қуғын-сүргіннің қалыптаса бастаған жүйесіне
сталиннің болмысы сәйкес келген. Ол тіпті, гене
ралдарды да ғайбат (донос) айтуға мәжбүрлеген: «...
Плохо сигнализируете. А, без ваших сигналовни
военком, ни ЦК ничего не могут знать»,– деп жет
кізілген ақпараттың 95 проценті жалған, ал 5 проценті
шындық болса да қанағаттанған [10, 33-б.].
Мұрағаттағы ОГПУ бөлімінің арнайы жазбала
рында барлық округтерден «арнайы мәлімделер»
жинақталып, «жоғарыға» жіберіліп отырған. ОГПУ
бөлімі «жазбаларының» «Интеллигенция» деп ата
латын екінші бөлімінде жергілікті жерлердегі зиялы
қауым өкілдері мен олардың бала-шағаларының
«кеңестерге қарсы» пиғылдағы әңгімелері жинақ
талған.
Ақтөбе облысындағы саяси қуғын-сүргін құр
бандарына арналған ескерткіш қалаға шама
мен 30 шақырым жердегі «Түйетөбе» мекенінде
орнатылған. ХХ ғасырдың 90-жылдары Түйетөбе
жерінде жаппай атылғандардың қорымы анықталған
еді. Саяси қуғын-сүргін құрбандарының ұрпақтары,
сонымен қатар өлкетанушылар (Бердалы Хасанов)
өтініштері бойынша осы жерде қуғын-сүргін құрбан
дарына арналып арнайы ескерткіш-белгі орнатылды
(1997 жылы).
Таудың биігінен Ақтөбе облыс орталығы жақсы
көрінеді. Таудың баурайынан ойпаттар мен шұңқырлар
көрінеді. Ақтөбе облыстық тарихи-мәдени мұраны
зерттеу, қалпына келтіру және қорғау орталығы бас
инспекторы Жандос Еспанбетовтың айтуынша сол
ойпаттар жаппай жерлеу орындары болуы мүмкін.
Кейбір ақпарат берушілер Түйетөбе баурайындағы
үңгірлерде жаугершілік заманда батырлар қару, азықтүлік сақтаған болуы мүмкін деген де пікірді алға
тартады. Түйетөбенің құпиясы әлі де терең зерттеуді
талап етеді.
Жергілікті тұрғындардың айтуынша таудың бау
райында саяси қуғын-сүргінге ұшырағандарды қама
ған лагерь болған. Кейбір жергілікті тұрғындар ата-
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аналарының тұтқындағылардың адам түршігерлік
жағдайын көріп, аяп лагерь қоршауы арқылы нан,
картоп лақтырғандықтарын да айтады. Өлкетану
шылардың айтуынша және деректерде бұл жерде
бұрынғы Одақтың өзге де өңірлерінен адамдар
атылған [4].
Жалпы Ақтөбе облысы бойынша 2 мыңнан
аса адам ату жазасына кесілген. 1997 жылы құ
растырылған «Саяси қуғын-сүргін құрбандары» атты
үш томдық еңбекте саяси қуғын-сүргінге ұшыраған
тұлғалардың аты-жөндері, әлеуметтік құрамы және
т.б. мәліметтер берілген [11].
Жазықсыз атылғандардың жерленген жерлерін
әлі де тыңғылықты зерттеу қажеттілігі туралы пікірлер
де айтылды [4]. Себебі, Түйетөбе жерінде қана емес,
қала маңындағы өзге де жерлерде сталиндік қылмыс
жасырынып жатуы мүмкін.
«Түйетөбеге» 31 мамыр – саяси қуғын-сүргін
құрбандарын еске алу күнінде қана емес, басқа
күндері де келушілер жеткілікті. 1997 жылдан бас
тап 31 мамырда жыл сайындәстүрлі түрде қай
ғылы митинг ұйымдастырылады. Мұсылман және
христиан діни ғұрыптары орындалады. Қазақтардың
арасында 1991 жылға дейін және қазіргі таңда да
дұға бағышталғанда келесідей сөздер айтылады:
«ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін жылдарында
көмусіз қалған, туған жерден жырақ жерленген,
құран дәметіп елеп, ескерусіз қалған жандардың
аруақтарына бағышталады». Түйетөбе басына
аталары сол жерде жерленген қана емес, сондайақ аталары өзге жерлерде опат болған жандар да
келеді [4]. Сонымен қатар, ата-бабалары саяси
қуғын-сүргін құрбаны болмаған тұлғалар да Түйетөбе
басына барып, жазықсыз атылғандарды еске алады.
Олардың арасында жастардың көп кездесетіндігін де
айта кетуіміз керек [4].
Түйетөбе – жазықсыз жандардың қаны төгіл
ген жер. Тағылған айыптар құжаттар бойынша дә
лелденбесе де, «қылмыстық іс-әрекет туралы шы
найы мәліметтер жоқ» болса да, «сот органдары
шешім шығармаса да» атылып кеткен тұлғалар
жерленген осы қасірет мекені 1930-150 жылдардағы
зобалаңды еске алу орындарын бейнелейді. Адамдар
өздерінің туғандарының атылған жерінің қайда екені
туралы нақтылы мәліметтерді білмесе де, «осы
таудың баурайында жазықсыз құрбан болған атам
жатуы мүмкін»,– деген оймен Түйетөбеге барып
тағзым етеді. Ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін
жылдарында құрбан болған жандардың ұрпақтары
бүгінде сол бір санаға түскен адам айтып жеткізе
алмас жарақатты тасымалдаушылар. Олардың
қайғы, қасіреті сол бір ауыр заманның шындығының
айғағы. Пьер Нора айтқандай: «чувства, есть своего
рода жизненная правда,... память, всегда имеющая
субъективное, в конечном счете – индивидуальное
измерение, обладает той особой правдой о
событии» [12, 77-б.].
Ескерткішке барғанда төбеге таяу жатқан ойпат
тардың бірінде шамамен 3 метрлік ақ түсті мата
жатыр. Ақ мата желмен ұшып кетпеуі үшін 21 таспен
бастырылған. Тас мөлшері құрбан болған адамдар
дың санын белгілеуі де мүмкін. Ақ мата жабындысы
адамдардың атылған, көмілген орнындағы қабір
тасты бейнелесе керек-ті [4]. Орталық Азияда әу
лиелердің қабір тасының үстіне мата жабындысын
жауып, қасиетті екендігін айшықтайтын ғұрып та
белгілі. Қасиетті жерлердегі қабір тас басындағы мата
жабындысы еліміздің барлық жерінде байқалады.
Осы дәстүрдің тамырының тереңде жатқандығын

Қазақ тарихы
№10 (187), қазан, 2020

кеңестік кезеңдегі этнографтардың зерттеулері ай
тады [13, 23-б.; 137-138-б.].
Төбе басына темірден жасалған ағаш-сырықтың
бейнесі орнатылған. Сырықтарына ақтық, орамалдар,
шарф және т.б. ілінген. Дәстүрлі түсінікте «әулиелердің
қабіртастары мен зираттарына әкелінетін әр
түрлі және түрлі түстегі мата жамылғысынан
басқа көптеген матаны сыйға тартуды байқауға
болады... Оларды қасиетті жерлерге тілеген
тілектері жауапсыз қалмайды деген үмітпен
әкеледі. Синтетикалық жібек, бөз немесе мақтадан
жасалған ақ түсті маталарды мата жабылған
қабіртастың жоғарғы жағына қояды. Мазарлардың
есік тұтқаларына, қоршау қақпасына, қоршаудың
барлық жеріне әйел адамдың басқа тағатын
орамалдары мен соған ұқсас заттары байланған»
[14, 238-б.].
Қазақтың дәстүрлі мәдениетінде және қазіргі
түсінікте де сырық тәжірибелік әрі сакральды мәнге
ие [4]. Сырық дәстүрлі түсінікте бала қолының
жуандығымен бірдей болады. Әулиелер жерленген
жерге мата жыртындысы байланған немесе дыбыс
шығаратын қаңылтыр ілінген сырықтар дәстүрлі түрде
орнатылады: «Ағаш сырық – жуандығы баланың
білегіндей, таяқтан ұзындау, жеңіл ағаш. Оны
тал, қайың сияқты берік ағаштан жасайды. Еңбек
адамы түрлі шаруашылық қарекетке қолданылған:
қия асудан өткенде таянып жүруге, судан еткенде
тереңдігін өлшеу, жаңа қатқан мұз үстінен және құй
батпақпен жүргенде сақтық үшін ұстайды. Кейде
сырықты иыққа ауырлау жүкті көтергенде іліп
алып жүруге қолданады. Әулие адамның зиратының
басына желкен сияқты ұзын ағаш сырықтарды
шаншып (бойына шүберек, дыбыс шығаратын
қаңылтыр, т.б. байлап) қояды. Киіз үйдің биіктігінен
өте ұзын сырықпен жаңбырлы күндері түндікті
тіреуге, қаза болған кезде ұшына мата байлап белгі
беру үшін қолданады» [15, 50-б.].
Бүгінгі таңда осындай сырықтар барлық жерлер
де, әулиелердің басында бар. «Сырық» сөзі түркі тіл
дерінде магияға, сұлулыққа қатысты, сонымен қатар
батыр есімінің құрамдас бөлігі болып та табылады.
Қырғыз тілінде «сырық-сырық» сөз тіркесін баланы
бесікке саларда аластағанда қолданғанын Юдахин
жазған еді [16]. М.Жұмабаевтың өлеңінде: «Сырық
мойын, біз мұрын» – деген жолдар кездеседі. Ақын
сырық сөзі арқылы сұлудың аққу мойын әдемілігін
бейнелеген. Шорлардың батырлар жырында Алтын
Сырық есімді батыр да бар [17].
Түркі халықтарының арасында ритуалдық сы
рық иесінің мәртебесі мен территорияға қарай түр
лі атаулармен белгілі (туг, байрак, ту, жалау, ту,
сырык). Бұндай сырықтар дәстүрлі түрде әулие
лердің де, қарапайым адамдардың зират басына
қойылады. Бұл дәстүр ежелгі кезеңнен тамырын
тартады: «Древнее семантическое значение ту
га как связующего звена между земной и небесной
сферами, символа верховной власти находят от
ражение в мусульманский период… Внедрение зна
мени со стягом и навершием в культ мусульман
ских праведников и традицию совершения пало
мничеств… вероятно следует признать отго
лоском использования подобных сооружений в пог
ребально-поминальной обрядности более древних
культур, следы которых прослеживаются в среде
кочевых народов Центральной Азии» [18, 143-б.].
Осылайша, өткен ғасырдың зобалаң жылдарының
қасіретті оқиғасына арналған еске алу орындарында,
ескерткіштерде Орталық Азиядағы қасиетті жерлер
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ге тән дәстүрлердің бар екендігі байқалады (ақтық
байлау, сырық, Түйетөбедегі мата жабындысы).
Алайда, бұл атрибуттардың дәстүрлі түсініктен өз
гешелеу мағынаға ие екендігін де ескеру шарт. Да
лалық зерттеулер барысында сауалнама алған
да адамдар ақтықты тілегінің орындалуы үшін
емес, жазықсыз құрбан болған жандардың жатқан
жерін белгілеу мақсатында ілетіндігін айтты. Жа
зықсыз құрбан болған адамдардың жатқан жері
қасиетті деген пікірлер де болды. Зерттеушілердің
«түркі халықтарында мата кесінділері мен қиын
дылары қасиетті жерлерді белгілеуде, жерлеу
ғұрыптарында кеңінен қолданыста болды» [14, 235б.],– деген пікірлері де белгілі.
Қасиетті жерді ақтық, мата арқылы белгілеу ел
ді мекендерден тыс жатқан мемориалдарға тән
екендігін де айта кетуіміз керек.
Қазіргі таңда Қазақстанда ашаршылық пен саяси
қуғын-сүргін жылдарында құрбан болған адамдардың
жатқан жерлеріне еске алу белгілері мен ескерткіштер
қою тұрғысындағы халық ұсыныстары көп. Әлеуметтік
желілерде адамдар Ақтөбе облысы Темір ауданында
саяси қуғын-сүргін құрбандары туралы деректерді
жинақтау мәселесін де көтеруде [19].
Бұл мемориалдар санаға түскен жарақатты да, сол
бір өшпес жарақатты жеңу жолын іздеген ұжымдық
жадыны көрсетеді [20, 62-б.]. Қайғысы мен қасіреті
мол жылдар халық есінен кетпейді. Зерттеушілердің
айтуынша: «Темы политических репрессий... влия
ют на дискурсы памяти в Казахстане» [21, 456-б.].
Осылайша, далалық материалдар көрсеткен
дей біздің замандастарымыздың тарихи жадында
ХХ ғасырдың қайғылы тарихы сақтаулы. 31
мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу
күні жыл сайын жазықсыз жазаланған тұлғаларды
еске алу митингисі өткізіледі. Аталған күннен тыс
уақытта да саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске
алу орындарына баратындар да жеткілікті [4].
Адамдардың атылған, көмілген жерлеріне ақтық,
мата жабу арқылы сол жердің қасиетті екендігі ай
қындалады. Сталиндік зұлмат жылдарында тағ
дырлары тәлкек болып, адам айтқысыз азап шегіп,
жазықсыз құрбан болған тұлғалар рухына тағзым
ету қасиетті борыш, адамдық парыз. «Өлі риза
болмай, тірі байымайды» деген халқымыздың да
налығы үлкен ұрпақ қана емес, өрімтал жастардың
бойынан да көрініс беруде. Сондықтан да, жыл сайын
ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын
еске алу жиынына қатысатындар саны артуда.
Далалық экспедицияға қатысушылар барлық кө
мектерін аямаған Батыс Қазақстанның облыстық
тарихи-өлкетану музейінің басшылығы мен қызмет
керлеріне, жалпы мәселелер бойынша директордың
орынбасары Ажар Берікқалиқызы Берікқалиеваға,
экскурсовод Мадияр Қуанышұлы Сәндібекке, бас
қор сақтаушысы Гүлзада Бақтыбайқызы Бақытоваға,
қоршылар Марина Кужиновна Мырзағалиеваға және
Әсел Сүйінғалиқызы Нәсіпқалиеваға, сондай-ақ Ақ
төбе облыстық тарихи-мәдени мұраны зерттеу, қал
пына келтіру және қорғау орталығы бас инспекторы
Жандос Еспанбетовке шексіз алғыстарын білдіреді.
АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются публичные и сак
ральные пространства Казахстана, связанные с по
литическими репрессиями 1920-50-х гг. Сегодня они
находят отражение не только в памятниках, музейном
пространстве, но и в памяти людей.
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***
This article researches the public and sacred spaces
of Kazakhstan associated with the political repressions
of the 1920-50s. Today they are reflected not only in
monuments, museum space, but also in public memory.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ СОҒЫС ЖЫЛДАРЫНДА

ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ХАЛҚЫ
Ұлы Отан соғысы жылдарында
Аққайың БАЛЫҚОВА,
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент
Отан соғысы жылдарында орын алған аймақта
ғы демографиялық үдерістерді зерттеудің мәні зор.
Қазақстанның батыс аймағының бұл жылдардағы
Қазақстанның басқа аймақтарынан ерекшелігі,
біріншіден, оның тікелей майдан шебіне кіруімен
байланысты еді. Екіншіден, Қазақстанның басқа
өңірлерімен салыстырғанда соғыс жылдарында
батыс аймақта халық санының күрт қысқаруы орын
алды. Үшіншіден, бұл жылдарда қала халқында,
жекелеген қалаларда кең көлемді демографиялық,
әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен жаңарулар
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орын алды. Соғыс жылдарында қала халқының
демографиялық сипаты өзгерістерге ұшырап, ур
банизациялық үдерістер одан әрі жалғасты. Қа
лаларда ірі өнеркәсіптер жүйесі қалыптасып, жұ
мысшы табының саны өсті.
1939 жылғы халық санағы бойынша Қазақ
станның халқы 6 151102 адамды құраса [1, 21-бб.],
мемлекеттік статистикалық комитеттің 1941 жылғы
1 қаңтардағы мәліметі бойынша 6 425 000 адам
болды [2, 35-б.]. Соғыс жылдары бойы Қазақстаннан
әскери комитеттердің деректері бойынша 1 196164
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адам әскер қатарына алынды. Толық емес мәлімет
бойынша оның 329 508 адамы қаза болып (шайқаста,
жарақаттан, аурудан және тұтқында қаза болғандар
мен тұтқыннан оралмағандар), 271503 адамы
хабарсыз кеткен [2, 35-36-бб.].
Батыс Қазақстан аймағындағы жекелеген облыс
тар бойынша соғыс жылдарында қанша адамның,
оның ішінде, қанша қалалықтардың әскер қатарына
алынғандығын анықтауда қиындықтар бар. Солардың
ең бастысы барлық облыстарда 1995 жылы «Жеңіс
тің 50 жылдығына» арналып шығарылған «Боздақ
тар» жинағы. Жинақтарда облыстар бойынша әскер
ге алынғандардың саны жан-жақты нақтыланып,
барынша толық берілген. Дегенмен, бұл бағыттағы
ізденістер бүгіннің өзінде жалғасуда.
«Боздақтар» жинағы бойынша Батыс Қазақстан
облысынан майданға 1941-1945 жылдары 74083
адам алынған. Ал, жалпы 1938-1945 жылдары ұрыс
даласында 76635 адам шайқасты. Оның ішінде, 1941
жылдың 1қаңтарындағы мәлімет бойынша 67575
адамдық тұрғыны бар Орал қаласынан 11015 адам
әскер қатарына алынды. Бұл жалпы қалалықтардың
16,3 %-ы. Осы дерек бойынша облыстың жалпы
әскери шығыны 36548 адам (әскер қатарына алын
ғандардың – 47,7 %-ы). Оның 15695-і (42,9 %) ұрыс
тарда өлгендер, 2803-і (7,7 %) госпиталдерде өл
гендер, 157-сі (0,4 %) тұтқында өлгендер, 17893-і
(48,9 %) хабарсыз кеткендер [3, 22-23-бб.; 2, 3536-бб.]. Статоргандардың мәліметі бойынша Батыс
Қазақстан облысында халық саны 1941 жылдың
1 қаңтарына қарай 395631 адамды құрады. Оның
15 мыңнан астамы облысқа 1940 жыл бойы қоныс
аударып келгендер. Соғыс жылдары бойы осы ха
лық саны 1945 жылғы 274284 адамға дейін азайды.
Осылайша, халық саны 121347 адамға дейін қысқар
ған [4, 159-б.]. Олардың арасында жоғарыда келті
рілген 36548 адамды құраған соғыс шығыны да бар.
Соғыс жылдары басқа ұлттармен салыстыр
ғанда әскери шығын қазақтар арасында басым
болды. Оның ең басты себебі – қазақтардың майданға
көптеп алынуы. Мысалы, сол кезеңде өзбектермен
салыстырғанда қазақтардың жалпы саны аз бол
ғанмен, майданға екі есе көп мөлшерде моби
лизацияланған. Одан басқа қазақтар арасындағы
әскери шығынның көп болуының тағы бір себебі,
көпшілігі ауылдық жерден келгендіктен қазақтардың
әскери дайындығының төмен деңгейде болуы,
орыс тілін, орысша әскери бұйрықтарды түсінбеуіне
байланысты орын алған. Осындай факторларға
байланысты түрлі ұлттар арасындағы әскери шығын
тең болмады: орыстарда – 6 %, украиндықтарда – 8
%, белорустарда – 10 %, қазақтарда – 12 % [5, 174-б.].
Соғыс жылдарындағы аймақтағы қала халқы
ның қысқаруына халықты еңбекке мобилиза
циялаудың да ықпалы болды. Тылдағы жұмыс
кезінде еңбек ету және әлеуметтік жағдайдың күр
делілігіне байланысты халықтың бұл тобының түрлі
ауруларға шалдығу, өлім-жітім факторлары орын
алды. Оның үстіне тылда еңбек етушілердің көпшілігі
әйелдер мен жас балалар болатын. Мысалға, соғыс
жылдары Батыс Қазақстан облысында байланыс
жүйесінде қызмет етушілердің 88 %-ы, Орал меха
никалық зауыты жұмысшыларының 61 %-ы, Орал
ет-консерв комбинатының жұмысшыларының 53
%-ы, өнеркәсіптік комбинат жұмысшыларының 65
%-ы әйелдер болды. Түрлі мамандықтар бойынша
оқу курстарында дайындалған мамандардың да
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көпшілік бөлігін әйелдер құрады. 1943-1944 жылдары
облыстың өнеркәсіптік кәсіпорындары мен жол-көлік
саласында 8 мыңнан аса әйелдер қызмет етті [6,
142-б.]. Негізінен қалаларда шоғырланған ауыр және
жеңіл өнеркәсіп нысандарында, көлік саласында
әйелдер көптеп еңбек етті.
Тылдағы жұмыс күшінің негізін әйелдер және
жас балалар құраған еді. Ауыл еңбеккерлері кейде
өз еңбектері үшін жалақы алмай, тіркеу кітаптарына
жұмыс істегені жөнінде белгі ғана соғылды. Бұл
жылдары эвакуацияланған халықтарға да оңай болған
жоқ. Олардың еңбек және тұрмыс жағдайлары өте
төмен болатын. Соғыс жылдарында халықты карточкі
бойынша қамтамасыз етудің өзі үнемі сақталып қала
бермеді. Кейбір жағдайда қалаларда жұмысшыларға
күніне тек 600 грамм нан берілді. Ауыл халқы бол
са өзін-өзі қамтамасыз етті. [4, 162-б.]. Жалпы, Қа
зақстанда халықты қамтамасыз етудің карточкалық
жүйесі облыс орталығы болған қалаларда 1941 жыл
дың 1 қаңтарынан бастап енгізілген еді. 1942 жылдың
басына қарай республика халқының 55 %-ы ғана мем
лекет тарапынан нанмен қамтамасыз етілді [7, 92-б.].
Сондықтан, қалалардағы халық санының қыс
қаруына соғыс жағдайында туындаған осындай
көптеген объективті факторлар әсер етті. Соған
қарамастан соғыс жылдары қалалардағы халық са
ны эвакуацияланғандар, соғыстан мүгедек болып
оралғандар, ауылдан қалаға қоныс аударушылар
есебінен тез толығып отырды. Бұл үдерісті қала
лардың соғыс қарсаңындағы халық саны мен соғыс
тан кейінгі жылдағы көрсеткіштерін салыстыру ар
қылы бағамдауға болады. Мысалы, 1939 жылғы
санақ бойынша Орал қаласының халқы 67575
тұрғын болса, 1946 жылғы 1 қаңтардағы мәлімет
бойынша олардың саны 66613 адамды құраған
[8, 7 п.]. Сонда Орал қаласының халқы осы уақыт
аралығында 962 адамға кеміген болып тұр. Бұл
тұста Орал қаласы халқының соғыстың соңғы
жылдарындағы күшті көші-қон үдерістерінің есебінен
толығып отырғанын ескеру керек.
Орал қаласы халқының қазіргі заманғы демо
графиялық құрылымына соғыс жылдарындағы
көші-қон үдерістері де маңызды ықпал етті. Бұл
кезеңдегі көші-қон үдерістері майдан шебіндегі
халықтардың
Қазақстанға
эвакуациялануынан
және халықтарды күштеп жер аудару оқиғалары
арқылы жүзеге асты. Соның нәтижесінде, этникалық
құрылым күрделеніп, халық құрамында жаңа
ұлттар мен ұлыстар пайда болды, негізгі ұлттардың
арақатынасының өзгерісі одан әрі жүрді. Соған сай,
жергілікті ұлт – қазақтардың үлесі қысқарды.
Халықтарды эвакуациялау үдерістерінің нә
тижесінде Орал қаласы халқының саны өсті.
Эвакуацияланған халықты қабылдау үшін эвако
пунктер құрылды. Бірақ, босқындар толқынының кү
шеюіне байланысты облыстарда арнайы қоныс ау
дару басқармалары ұйымдастырылып, жұмыс істей
бастады. Олар тікелей Қазақ КСР-ның Халық комис
сарларының кеңесі мен КСРО ХКК Қоныс аудару
басқармасына бағынды. Батыс Қазақстан облысында
бұндай басқарма 1941 жылдың шілдесінде құрылды
[4, 165-б.].
Батыс Қазақстан облысына да халықтарды эва
куациялау қарқынды жүргізіліп, 1941 жылы та
мыз айының алғашқы жартысында 1178 адам кө
шірілді. Олардың ішінде 526 адам Орал қаласына
орналастырылды. Оның 186-сы ерлер болса, 340-ы
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әйел адамдар болатын. Бұл уақытқа дейін облысқа
2647 адам эвакуацияланған еді. Бұдан кейінгі
уақыттарда Орал қаласына көшірілгендердің саны
тұтас облыс территориясына эвакуацияланғандар
санына қарай ауытқып отырды. Мысалы, 1941 жы
лы тамыз айының екінші жартысында қалаға 906
адам келсе, қыркүйек айының бірінші жартысында
– 776, екінші жартысында – 441, қазан айының бі
рінші жартысында – 373, қараша айының бірінші
жартысында – 61, ал екінші жартысында – 969
адам орналастырылған. Деректерге сай, Батыс
Қазақстан облысына 1942 жылдың қаңтар айының
екінші жартысына дейін барлығы 17320 адам эва
куацияланған. Олардың 6853-і ерлер болса, 10467-сі
әйел адамдар болатын [9, 18-55-пп.]. Сонда эвакуа
цияланғандардың 60,4 %-ын әйел адамдар құраған.
1941 жылы Батыс Қазақстан облыстарында
ғы қалаларға 1941 жылдың өзінде толық емес
мәлімет бойынша 56574 бала эвакуацияланған.
Оның ішінде Орал қаласына 16 жасқа дейінгі 5473
бала келген [10, 24-59-пп.]. Балалар үйінің көпші
лігі Харьков, Тула, Полтава, Ворошиловград, Моги
лев, Хотимск және басқа да қалалардан көшіріл
ді. Алғашында жатын орын, жылы киім-кешектер
жетіспеді. Орал комсомолдары қалалық білім беру
бөлімімен бірлесе отырып, қысқа уақыт ішінде халық
арасынан 1 мыңнан астам жылы сыртқы киім, аяқ
киім жинады. Балаларды тұрақты ыстық тамақпен
қамтамасыз етіп отырды.
Эвакуацияланған халықтың қатарын аймаққа кө
шіріліп әкелінген кәсіпорындар жұмысшылары да
толықтырды. Дегенмен, соғыс жағдайында кәсіпорын
дардың жұмысшылар құрамын толық көшіру қиын
болды. Кәсіпорындардың құрал-жабдықтарымен
бірге тек біліктілігі жоғары санаулы маман-кадрлар
көшірілді. Қалған жұмысшылар майданға алынды
немесе тылдағы еңбекке жұмылдырылды. Мысалы,
1941 жылдың 17 қыркүйегіне дейін Қазақстан терри
ториясына 36 кәсіпорын келсе, оның ішінде 8 кәсіп
орын Батыс Қазақстан аймағына жолданған. Осы
кәсіпорындармен бірге Орал қаласына – 6430 ма
ман, инженер-техникалық жұмысшылар және қыз
меткерлер келген [9, 3-п.].
Келгендердің көбі Ленинград және Мәскеу об
лыстары мен Ленинград, Мәскеу қалаларынан,
майдан шебіндегі қалалар – Курск, Орлов, Воронеж,
Тульск, Ростов, Мурманск, Калинин, Смоленскіден
эвакуацияланушылар құрады [11, 11-п.]. 1941 жылдың
өзінде Батыс Қазақстан облысына 25 ұлт өкілдері
келген екен [4, 167-б.]. Өлкемізге көптеген ұлттар мен
ұлыстардың келуі жалпы халықтың, оның ішінде қала
халқының этникалық құрамының өзгеруіне әкелді.
Нәтижесінде, Қазақстанның көпұлтты халқының
қалыптасу үдерісі жалғасты.
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Орал қаласы
халқының санындағы өзгерістерді төмендегі кесте
мәліметтерінен бағамдауға болады. Соғыс жылдары
Орал қаласы халқының саны 67 575 адамнан 66613
адамға кеміген (жалпы шығын – 962 адам) [12, 6-б.].
Ал Орал қаласынан майданға 11015 адам аттанса,
майдан даласынан 5972 адам оралмаған. Орал
қаласы халқының санының азаюына соғыс жылдары
көшірілген халықтардың кері Отандарына оралу
үдерістері де ықпал етті.
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Орал қаласы
халқының демографиялық ахуалы төмендегі кес
теден көрінеді:
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1-кесте. Ұлы Отан соғысы жылдарында Батыс
Қазақстан облысы бойынша халық санының
кемуі (адам).

Қала

1941
жылғы
1 қаңтардағы
халық
саны

Әскерге
алынған
халық
саны

Соғыстан
оралған
халық
саны

Жалпы
шығын

1946
жылғы
1 шілдедегі
халық
саны

Халық
санының
кемуі

Орал
қаласы

97575

11015

5043

-5972

66613

-962

Батыс
Қазақстан
облысы

395631

76635

16417

-60218

285830

-114048

Сонымен, Ұлы Отан соғысы жылдарында Орал
қаласының демографиялық үдерістерін талдай келе,
бірқатар қорытындылар шығаруға болады. Біріншіден,
Орал өңірінің майдан шебіне жақын орналасуына
байланысты мұнда ерекше демографиялық ахуал
қалыптасты. Екіншіден, Қазақстанның басқа өңір
леріне қарағанда Орал өңірінен майданға көп
адамның алуына байланысты халық саны қысқарды.
Үшіншіден, соғыс жылдары Орал қаласы халқының
этникалық құрамы үлкен өзгерістерге ұшырады.
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется история население города
Уральск в годы Великой Отечественной войны.
***
The article analyzes the history of the population of
the city of Uralsk during the great Patriotic war.
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БАСПАСӨЗ ТАРИХЫНАН

«ТУРГАЙСКАЯ ГАЗЕТА» (ТУРГАЙСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ ВЕДОМОСТИ):
қазақ этнографиясы мен фольклорының үлгілері, мерзімдік
басылымның тарихи дерекнамалық маңызы
Өтеген ИСЕНОВ,
тарих ғылымдарының кандидаты,
А.Байтұрсынов атындағы
Қостанай өңірлік университетінің профессоры
Біз, биыл ғылыми және (немесе) ғылыми-техни
калық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға
арналған конкурстық ғылыми және (немесе) ғылымитехникалық жобаға «Тургайская газета» (Тургайские
областные ведомости) және қазақ этнографиясы
мен фольклорының үлгілері, мерзімдік басылымның
тарихи дерекнамалық маңызы» атты тақырыпты
конкурсқа ұсындық.
Жоба тақырыбына қатысты Қазақ баспасөзі мен
Қостанай-Торғай өңірінің өлкетану тақырыбына қа
тысты зерттеу мақалаларын жариялаған едік. Про
фессор Алмасбек Абсадықтың жетекшілігімен ұйым
дастырылған «Тобыл бойы: саяхатшы И.Фальк
ізімен» (2016 ж.) және тарихи-танымдық бағыттағы
«Кейкі батыр ізімен» ғылыми-ағартушылық экспе
дициясына (2017 ж.) қатысқанбыз. Қостанай өңірінің
тарихына қатысты ҚР БЖҒ министрлігі Ғылым ко
митетінің тізіміндегі басылымдарда, сондай-ақ жоға
ры-импакт факторлы журналдарда бірнеше мақа
лаларымыз жарияланды [1].
Тәуелсіз Қазақстан рухани жаңғыру, өрлеу жолын
берік жүргізіп келеді. Сол бағыттың басты күре та
мырындай болып «Рухани жаңғыру», «Ұлы Даланың
жеті қыры» сынды бағдарламалар қабылданды.
Аталмыш бағдарламалардың бір қыры – өткен тарих
ты танып-біліп, халықтың сан-ғасырлар бойы жасаған
рухани мұрасын елеп-екшеп, қазақстандық қоғамның
кәдесіне, қажетіне жарата білу.
Халқымыздың рухани мұрасы, тарихы хат
талған қымбат қазына ретінде ХІХ ғасырдың екін
ші жартысынан бастап, 1917 жылға дейін жарық
көріп тұрған мерзімдік басылымдарды атауға
болады. Қазақстан тәуелсіз ел атанған 90-жылдардан
сол бір тарихи кезеңдегі басылымдарды жеке жинақ
етіп шығару және оның ғылыми құндылығын саралау
жұмыстары қолға алына бастады. Бұл орайда, ҚР
Ұлттық Ғылым Академиясының қолдауымен белгілі
әдебиеттанушы Ү.Суханбердинаның құрастыруымен
«Дала уалаятының газеті» атты жинақ басылым
бетіндегі әдеби нұсқаларды [2] және қоғамдық маңызы
бар материалдарды жеке-жеке жинақтап [3], баспа
бетінен жариялады. Бұл бастама үздіксіз жалғасын
тауып, 1995 жылы «Айқап» журналы, «Қазақ» газет
тері жеке жинақ болып шықты [4]. Қазақстандық
қоғамтанушы ғалымдар газеттің қазақ тарихындағы
қоғамдық-саяси маңызы жайында ғылыми зерттеулер
жүргізді [5].
Қомақты жұмыстардың атқарылғанын ескере
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отырып біздер 1917 жылға дейінге мерзімдік
басылымдар туралы ғылыми зерттеу және оны
жинақ етіп жариялау жұмыстары өз жалғасын
табу керек деп санаймыз. Осы орайда, «Түркістан
уалаятының газеті», «Дала уалаятының газеті»,
«Айқап», «Қазақ» газеттерімен дәуірі тұрғысынан
замандас, тарихи және рухани, қоғамтанулық
маңызы олардан ешбір кем емес, 25 жылдан ас
там уақыт шығып тұрған «Тургайские областные
ведомости» («Тургайская газета») мерзімдік ба
сылымды жеке жинақ түрінде хаттап, қалың
жұртшылықтың игілігіне айналдыру, оның дерек
намалық маңызын саралау мәселелері кеш қалып
отыр. Алдағы уақытта сол олқылықтардың орнын
толықтыруды қолға алсақ деген ойымыз бар. Патша
әкімшілігінің 1868 жылы қабылданған «Уақытша
Ережесіне» сәйкес Орынбор өлкелік генерал-губер
наторға бағынатын Торғай облысы құрылады. Тор
ғай облысына 28 болыстан тұратын 4 уезд (Тор
ғай, Қостанай, Ырғыз, Елек) қарады. Патшалық
Ресейдің Қазақтың Ұлы даласын бірнеше әкімшіліктерриториялық бірліктерге бөліп, оны икемді басқару
мақсатынан туындаған мерзімдік басылымдардың
бірі – «Тургайские областные ведомости» газеті. Қазақ
даласының батысы мен солтүстігінің едәуір бөлігін
алып жатқан ұлан-ғайыр территорияға иеленген
облыстың құрылуы Орынбор әкімшілігі тарапынан
орталық билікке арнайы мерзімдік баспасөзін шығару
мәселесін қою мәселесін күн тәртібіне алғашқы
уақыттан-ақ енгізеді [6, c.51].
Әйтсе де, орталықтың шешімі тым кешеуілдетіп,
облыстың ресми басылымы 1891 жылы «Тургайские
областные ведомости» деген атаумен шыға бастады.
1895 жылы газетке жексенбілік қосымша ретінде
«Тургайская газета» жарық көреді. Ол 1909 жылға
дейін шығып тұрды. Қосымшаның жеке басылымы
болып шығуына Торғай облысы басқармасының
бөгде жұрттар мәселесі туралы кеңесшісі И.И. Крафт
мұрындық болып, редакторлық еткен. «Тургайская
газета» қосымшасында қазақ фольклорына, этно
графиясына, тарихына қатысты деректер мен
танымдық мақалалар тұрақты жарияланып тұрды.
Оқырманның ықыласына бөленген қосымшаның ти
ражы тез өсіп, оны алдымен аптасына екі рет, ке
йін үш рет шығару ұйғарылады. Бірақ кейін қайта
дан аптасына 1 рет шығуға қайта көшеді. Газет бе
тінде Орынбор өлкесіне саяси көзқарасы үшін жер
аударылған кісілер, жергілікті көзі ашық оқырмандар
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өз жариялымдарын жариялап тұрды [7, c.90-100].
«Тургайская газетаға» қазақ этнографиясы мен
фольклорына, тарихына қатысты зерттеулер мен
жазбалар қалдырған А.Алекторов, Н.Ильминский,
А.Добросмыслов, И.Крафт, А.Васильев сынды
өлкетанушылармен қатар Х.Қаржасов, Б.Қаратаев,
А.Байтұрсынұлы, Д.Беркінбаев сынды қазақ
авторларының мақалалары жарияланып тұрды.
Сонымен қатар қазақтың көрнекті тұлғалары
Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсариннің еңбектері мен
өмірбаянына қатысты жазбалар, Торғай облы
сының әлуеметтік, қоғамдық-саяси көріністерінен
хабар беретін материалдар да тұрақты түрде
жарық көріп тұрды.
Газеттің бетінен қазақ тарихы мен руханиятына
қатысты танымдық материалдарды жиі кездестіруге
болады. Мысалы, қазақтың атақты тұлғасы, ағартушыпедагог Ы.Алтынсарин туралы деректік маңызы бар
мақала «Тургайская газетаның» 1895 жылдың №34
санында жарияланады. Авторы – Ы.Алтынсаринмен
бірге Орынбор орыс-қазақ мектебінде бірге оқыған
Хамза Қаржасов. Мақала «Из воспоминаний о сул
тане Ахмеде Джантюрине» деп аталады. Онда автор
правитель-сұлтан Ахмет Жантурин Алтынсары ба
ласы Ыбырай, автордың өзі мен ағасы, сұлтанның
молдасы Хисаметдинның екі ұлы және олардан да
өзге 20 қазақ баласын Орынбор орыс-қазақ мектебіне
оқуға жібергенін, оны бітірген балалар түрлі қызмет
атқарып жатқанын айта келе, марқұм Ы.Алтысарин
Торғай облысының инспекторы дәрежесіне дейін
көтерілген еді деп еске алады [8, №34].
Газет қазақ тарихына да көңіл аударып, басы
лымның бетінде Әз-Тәуке хан қабылдатқан «Же
ті жарғы» туралы «Законы хана Тявки» атты та
нымдық мақала, қазақ тарихы туралы зерттеу жұ
мысын жүргізген А.Добросмысловтың еңбектері
туралы анықтамалық хабар, қазақ тарихы мен руха
ниятына қатысты жарияланған кітаптар туралы биб
лиографиялық хабарламалар да беріліп отырды.
«Тургайская газетаның» руханият тұрғысынан
маңызды саласының бірі – қазақ фольклоры мен
этнографиялық жазбаларының тұрақты түрде жа
рияланып тұруы. Басылым бетінде Әбілқайыр,
Абылай хан, Шақшақ Жәнібек батыр туралы аңызәпсаналар, ертегілер мен хикаяттар, эпостық жыр
үлгілері, мақал-мәтелдері, қазақтың әдет-ғұрпы,
емшілік істері жайында көптеген этнографиялық
жариялымдар басылып шықты. Айталық, газеттің
1895 жылғы №39 санында Алаш қозғалысының
көрнекті тұлғасы А.Байтұрсынұлының «Киргизские
приметы и половицы» атты мақаласы жаряланады.
Газет 1895 жылдың №25 санында далалық өлкелерде
тұратын өз тілшілеріне қазақ арасынан ауа-райы
туралы болжам сөздерді жазып алып, түпнұсқада
немесе орыс тіліне аударып жіберулерін сұрайды.
Газеттің бұл бастамасына А.Байтұрсынұлы үн қатып,
қазақтың күн райына қатысты айтылатын 36 түрлі
болжам сөзін басылымға жолдайды [9, №39]. Бұл
мақала А.Байтұрсынұлының тырнақалды туындысы
және қазақтың ауа-райын болжау ырымына қатысты
туындаған мақал-мәтелдердің рухани таным кеңес
тігіндегі мән-маңыздылығымен құнды. Тарихи аңыз
дарды зерттеуші профессор Алмасбек Әбсадық
қатысқан «Ахмет Байтұрсынұлы ізімен: Орын
бор кезеңі» ғылыми экспедициясы барысын
да А.Байтұрсынұлының аталмыш мақаласы
125 жылдан кейін Орынбор архивінен алынып,
тұңғыш рет баспа бетінде жарияланды [10, 142147 б.].
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А.Байтұрсынұлы ұсынған мақал-мәтелдердің
бүгінгі таңда өзгеріске ұшырағанын аңғарамыз.
Мысалы, қазіргі күні айтылып жүрген «Күн қораланса,
күрегіңді сайла, Ай қораланса, айырыңды сайла»
деген мәтел сөз А.Байтұрсынұлының мақаласында
«Күн қораланса, күрегіңді сайла, ай қораланса
арысыңды сайла» деп беріліп, ондағы «арыс» де
ген сөз түйе жануарына қатысты айтылғанын бай
қаймыз. Бұл тұрғыда автор былай деп баяндайды:
«Если появляется солнечный круг, то запасайся
лопатами; если появляется лунный круг, то
запасайся верблюдами». Это значит, что круг
солнца предвращает глубокий снег, из под ко
торого придется лопатами добывать корм для
скота; круг же луны предвращает суровую зиму,
когда приходится искать другой местности, где
зима для скота благоприятные» [11, №39].
А.Байтұрсынұлының мақаласы жарияланған ат
алмыш номерде Торғай облысының оқу-ағарту жү
йесіне басшылық жасаған А.Алекторовтың «Құр
манбай» атты мақаласы жарық көреді. Онда ол
Кеңарал болысы «Қарағайлы» орманын жайлайтын
атақты әнші, жыршы Құрманбай туралы баяндайды.
Автор жыршы Құрманбайдың өнері туралы таңдана,
тамсана отырып баяндайды [11, №39].
Басылым Торғай облысы территориясындағы то
понимикалық атауларға, ескі қорғандар мен мекен
дергеде көңіл бөліп отырды. Газеттің 1895 жылдың
№26 санында жоғарыда аталған автор Хамза Қар
жасовтың «Происхождение слов «Аман-карагай»,
«Наурзум», «Тырсек», «Толагай теппе», «Данабике»,
«Сары-Моюнь» [12, № 26], ал сол сол жылдың №
38 санында Торғай облысы Елек (Ақтөбе) уезі бас
шысының кіші көмекшісі Дербісалды Беркінбаевтің
«Древние развалины и курганы в Киргизской степи»
[13, №38] атты мақаласы жарық көреді. Х.Қаржасов
ұсынған топонимикалық әпсана Данабике сұлу мен
Сарымойын батыр арасындағы ғашықтық сезімін
баяндай отырып, Қостанай өңіріндегі бүгінгі таңға
дейін сақталып келген жер-су атаулардың шығу
тегін аңыздайды. Ал Д.Беркінбаевтың мақаласы Ыр
ғыз өңіріндегі ескі қоныстар мен қорғандар туралы
баяндайды. Онда Әбілқайыр ханның бейіті жайында
дерек бар. Мақала авторы Өлкейлік өзенінің оң
жақ жағалауына жерленген «Хан моласына»
белгі қойылғанын, бірақ ондағы жазулардың
өңіп кеткені сонша, оны оқу мүмкін еместігін және
белгіде балта, қылыш, қанжар бейнеленгенін
жазады. Сонымен қатар автор Тамды өзенінің атауы
сол өзеннің бойына қойылған бейіттен, яғни «тамнан»
бастау алатынын айтады. Ол «там» ертедегі татар
батыры Орманбеттің қызы Кенжебекке қойылған
белгі деп баяндайды [13].
Мұндағы «ертедегі татар батыры Орманбет»
деп отырған кейіпкер Ноғайлы Ордасының күйреуі
туралы түрклік жыр-аңыздарға ортақ Орманбет
би екені даусыз. «Орманбет би өлген күн, Ор ор
маны күйген күн, Он сан Ноғай бүлген күн» деп
басталатын жыр жолдары көптеген түркі ха
лықтарында сақталғаны белгілі. Бұл тұста Но
ғай халқының фольклорында «Данабике» атты
жыр, қазақ арасындағы Едіге батыр жырының бір
нұсқасында Тоқтамыс ханның әйелінің аты Да
набике екенін, қарақалпақ жыр-аңыздарында Ор
мамбет би өлген соң одан ұл қалмай, қыз қалып,
ел-жұрт сол Ақшолпан есімді қыздың бастауымен
шығысқа қарай қоныс аударғанын атап өткен жөндеп
санаймыз [14, c.167].Мақалада аталып отырған татар
Орманбет батырдың қызына соғылған бейіт (там)
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түркі халықтарына тараған ортақ сарындардың бір
жаңғырығы деп тануға болады.
«Тургайская газета» қосымшасында жария
ланған материалдардың ең кесекті, үлгілі түр
леріне шолу жасалған қысқаша сипаттама ба
сылымның қазақ руханияты мен тарихында
өзіндік орны бар мерзімдік баспа болғанын
көрсетеді.
Қорыта келе айтпағымыз, біріншіден, «Тургайская
газета» («Тургайские областные ведомости») мер
зімдік басылымының тарихи деректік маңызы бар
материалдарды, қазақ фольклоры мен этногра
фиясының үлгілері жариялымдарын ғылыми тұр
ғыдан зерделей және оны жеке жинақ етіп баспа
бетінен шығару арқылы Ұлы Даланың тарихи-рухани
мұрасын зерттеушілердің дерекнамалық базасының
өлкетанушылық компонетін арттыруға көмектеседі;
Екіншіден, «Рухани жаңғыру» бағдарламысынның
өзегі болып табылатын ұлттық кодпен тарихи сананы
қалыптастыратын халық қазынасын ел мұратына
жаратуға жәрдемдеседі;
Үшіншіден, қазақ руханиятының озық үлгілерін
әлемдік ғылыми айналымға қосылуына септігін ти
гізеді;
Төртіншіден, Жобаны жүзеге асыру қазақ тарихы,
фольклоры мен этногафиясы мәселелеріне отандық,
сондай-ақ шетел ғалымдарының ерекше назарын
аударуға жол ашады;
Бесіншіден, жобаның әлеуметтік және эконо
микалық нәтижесі әлемнің дамыған демократиялы
мемлекеттерінің қатарынан орын алуға ұмтылған
тәуелсіз Қазақстанның мәдени базисін байытатын
ғылыми зерттеулер қатарын толтыру ретінде көрініс
табады;
Алтыншыдан, аталмыш жобаның Қазақстанда
баламасы бар, бірақ дәл осы «Тургайская газета»
мерзімдік басылымы туралы мұндай қолданбалы
зерттеу жұмысы бүгінге дейін қолға алынбады.
Жетіншіден, Қазақстанның сыртқы аймағында да
мұндай жоба жүзеге асырылмаған.
РЕЗЮМЕ
«Тургайская газета» (Тургайские областные ве
домости) и образцы казахской этнографии и фоль
клора, историческое источниковедческое значение
периодического издания.
***
The `Turgayskayagazeta` (Turgay regional vedo
mosti) and samples of Kazakh ethnography and folklore,
historical source-study significance of the periodical
publication.
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ТАРИХ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ

БАТЫРЛАР ЖЫРЫНДAҒЫ ЭТНОМӘДЕНИ
КОНЦЕПТІЛЕРДІҢ ПЕДAГОГИКAЛЫҚ НЕГІЗІ
Ә.АХАНТАЕВА,
ҚазҰАУ-дың қауымдастырылған профессоры,
тарих ғалымдарының кандидаты,
Г.АХАНТАЕВА,
педагогика ғылымдарының магистрі
Қaзaқ хaлқы ежелден тәрбиеге үлкен мән бер
ген. Бір aуыз cөзге тоқтaғaн, cөздің қaдірін білген
қaзaқ хaлқы ұл-қызын елін cүюге, жерін қacтерлеуге,
ерлік пен бaтырлыққa бaуырмaлдыққa, мейірімділікке
өзінің би-шешендері, aқын-жырaулaры, жыршылaры,
ғұлaмa ғaлымдaрының cөздері aрқылы тәрбиеледі.
Жac ұрпaқты елжaндылыққa, отaнcүйгіштікке, ерлікке,
Отaн үшін қacық қaны қaлғaншa шaйқacуғa, қызмет
етуге тәрбиелеуде көркем-әдеби шығaрмaлaр үлкен
рөл aтқaрaды.
Қaзaқ бaтырлaр жырының педaгогикaлық мa
ңызы ол болaшaқ педaгогтaрдың тaрихи caнacын
қaлыптacтырa отырып, олaрдың тілдік білімін де
тереңдетуге және тіл мен тaрихтың тығыз бaйлaныcын
тaнуынa, cол aрқылы ұлттық caнacының дaмуынa
cептігін тигізуінен көрінеді. Бүгінгі тaңдa білім мен
тәрбие беруде тұлғaның бәcекеге қaбілеттілігін,
мәдени ментaльділігін дaмытуғa ерекше мән беріліп
отыр. Оcығaн бaйлaныcты оқу үдеріcі елін, туғaн жерін,
Отaнын cүйетін, мемлекеттік рәміздерін қacтерлейтін
тұлғa қaлыптacтыруғa бaғыттaлaды. «Отaнcүйгіштік
тәрбие берудегі бacты мaқcaт жеке тұлғaның
бойындa рухы мықты, aдaмгершілік нормaлaрды
бойынa cіңірген, отaнcүйгіштік қacиетті қaлып
тacтыру болып тaбылaды» [1, 84 б.],– дей келе
A.Қ.Дүйcенбaев
болaшaқ
тұлғa
тәрбиеcіндегі
бaтырлaр жырының, ондaғы бaтырлaрдың қaһaр
мaндық бейнеcінің рөлі педaгогикa ғылымындa
еcкерілмей келе жaтқaндығын aйтaды [1]. Ғaлым
Ж.Н.Қaлиевтің «Хaлық педaгогикacы құндылықтaры
негізінде оқушылaрғa пaтриоттық тәрбие беру
(5-9-cыныптaрдaғы гумaнитaрлық пәндер негізінде)»
aтты ғылыми зерттеуінде aдaмгершілік тaнымның
мaңызды компоненті пaтриотизм идеяcы тұлғaның
құндылық бaғыты болып тaбылaды және ол aдaмның
өзіне, бacқa aдaмдaрғa Отaнғa caнaлы қaтынacын
aйқындaп, тұлғaның «aдaмгершілік тaнымының дaму
деңгейін cипaттaйды, пaтриоттық ұcтaнымын
aйқындaйды»,– дейді [2, 25-б.].
Филоcоф ғaлым A.Aйтaлы «Ұлттaну» aтты
ғылыми моногрaфияcындa жacтaр тәрбиеcінде
ұлттық пaтриоттықтың aлaр орны ерекше екен
дігін aйтaды. Ол мемлекет, мәдениет, ұлттық
ментaлитет, дін, тәрбие мәcелелері мен пaтрио
тизмді жac ұрпaқ бойынa cіңірудегі этномәдени құн
дылықтaрдың қызметін тaлдaп көрcетеді. Ғaлым
ның пaйымдaуыншa, «ұлттық рух, дәcтүр, мұрa,
қaһaрмaндық ерлік caлтын қacтерлеп, дәріптеу

52

– ұлттық идеяның бacты көзі болып тaбылaды.
Cонымен бірге ол елдің өзге өркениеттер aрacындa
aлaтын орны бaр, өзінше дербеc өркениет деген
пікірді орнықтырып, нығaйтa түcеді» [3, 81-б.].
Ғaлым Р.Н.Кенжебaевa «Оқыту үрдіcінде хa
лық педaгогикacы aрқылы оқушылaрдың aтa
мекенге cүйіcпеншілігін қaлыптacтыру» деп aтa
лaтын зерттеуінде ортa мектепте жaрaтылыcтaну
пәндерін хaлық педaгогикacымен caбaқтacтырып
оқыту негізінде оқушылaрғa aтaмекенге cүйіcпеншілік
тәрбие беру жолдaры қaрacтырылғaн. Ғaлым aтa
мекенге cүйіcпеншілікті қaлыптacтыруды aуқымды
педaгогикaлық іc-әрекет деп біліп, хaлық педaго
гикacының негізінде оқушылaрды caпaлы біліммен
cуcындaтуғa, іcкерлік пен дaғдығa бaулуды, олaрдың
шығaрмaшылық қaбілетін дaмытуғa, елді қaдірлеу,
cүю, көркейту cияқты қacиеттерге жетелеуге бо
лaды деп еcептейді. Ғaлым еңбегінде хaлық педa
гогикacының мaңызын, aтaмекенді cүю aрқылы
Отaнғa cүйіcпеншілігі aртa түcетіндігін aйтaды және
мұны Отaнcүйгіштікке тәрбиелеудің құрaмдac бөлігі
ретінде түcіндіреді [4, 12-б.].
A.Н.Имaнбетов өзінің «Қaзaқ этнопедaгогикa
cы негізінде cтуденттерге пaтриоттық тәрбие
беру» aтты кaндидaттық диccертaцияcындa
cтуденттерге пaтриоттық тәрбие беруде этноcтық
ерекшелік, хaлықтың тaрихы мен мәдениеті, елдің
бaтыр ұл-қыздaрының ерлігіне оқу үдеріcінде мән
беріп отыру керектігін aйтaды. Ол cтуденттерге
ұлттық пaтриоттық тәрбие беру негізі этнопедaгогикa
ғылымындa жaтыр деп біледі. Өзінің еңбегінде ұлттық
пaтриотизм мәнін aшaды: оның ойыншa пaтриот
ұлтын шекcіз cүюі, ұлттық идеологияны құрметтеуі,
ұлттық ментaлитет турaлы білімді болуы, өз ұлттық
тіліне, дініне берік болуы, ұлттық caлт-дәcтүрді білуі,
ұcтaнуы, қaзaқ этнопедaгогикacы негізінде білім aлуы
керек [5].
A.Ә.Биcембaевa «Жоғaры cынып оқушылaрынa
қaзaқтың бaтырлық эпоcы aрқылы отaнcүйгіштік
тәрбие беру» aтты ғылыми еңбегінде жac ұрпaқ
ты тәрбиелеуде бaтырлaр жырының орны ерекше
екендігін, жоғaры cынып оқушылaрын тәрбиелеу
жүйеcінде қaзaқ эпоcы aдaмгершілікке тәрбиелеу
де, пaтриотизмге бaулудa негізгі құрaл екендігін,
aл жырдaғы эпикaлық обрaздaр жоғaры cынып
оқушылaрынa ұлттық мұрa мен ұлттық дүниетaнымды
көрcете отырып, Отaнынa қызмет етудің үлгіcін
ұcынaтындығын aйтaды. Бaтырлaр жырлaрындaғы
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қaзaқ бaтырлaрының бейнеcі aрқылы жоғaры cынып
оқушылaрын елжaндылыққa тәрбиелеуде түрлі мә
cелелердің шешімін тaбуғa тырыcaды [6, 23-б.].
Ғaлым Б.Cүлейменовa «Бacтaуыш cынып
оқушылaрын қaзaқ бaтырлaр жыры aрқылы
aдaмгершілікке тәрбиелеу» деп aтaлaтын диc
cертaциялық жұмыcындa бacтaуыш cынып оқу
шылaрының оқу-тәрбие үрдіcінде бaтырлaр жырын
aдaмгершілікке тәрбиелеудің мaңызды құрaлы деп
түcіндіреді. Оның ойыншa, бaтырлaр жырынaн
«қaзaқ хaлқының ерте ғacырлaрдaн келе жaтқaн
тұрмыc-тіршілігі, тaрихы, aдaмгершілік-гумaндық
қacиеттері, морaльдық-этикaлық қaрым-қaтынa
cы, тaғылымдық ой-пікірлері, мәдениет үлгілері
көрініc тaпқaн. Қaзaқ бaтырлaр жырының мaзмұны
оқушылaрғa туғaн жерін, елін cүюге, aдaмдaрмен
мейірімді қaрым-қaтынacтa болуғa үйретеді» [7].
Ә.C.Бaлaпaновa «Бaтырлық эпоcы мaтериaл
дaры негізіндегі қaзaқтың мәдениет және тaрих
мәcелелері: тaрихи-cтaтиcтикaлық тaлдaу («Қо
былaнды бaтыр» эпоcы мыcaлындa, т.б.)» aтты
диccертaцияcындa қaзaқ эпоcтық жырлaрын нaқты
тaрихи жырлaр деп біліп, ондaғы бacты кейіпкерлер
дің бәрі, Aлпaмыc, Қобылaнды, Едіге, Ер Тaрғын,
т.б. нaқты, тaрихи тұлғaлaр болғaн деп түcіндіреді.
Бaрлығы нaқты, тaрихи тұлғaлaр болды деп aйту
aртықтaу болaр, дегенмен ғaлым бұл бaтырлaр
мемлекеттің қaлыптacуынa, елдігін caқтaп қaлуғa aт
caлыcқaн, тәуелcіздік үшін күреcкен ерлер болды деп
бaғa береді, олaрдың отaнcүйгіштік өр мінезіне тәнті
болaды [8, 35-б.].
Филолог Б.У.Aзибaевa «Қaзaқтың дacтaндық
эпоcы» aтты диccертaцияcындa дacтaн жaнрын
зерттеп, бaтырлық дacтaндaрдa бaтырдың ең aл
дымен, тұлғaлылығы мен ерлігіне, хaлқы үшін жa
нын пидa қылуғa дaйын тұрaтындығынa, еліне aдaл
дығынa үлкен мән беріледі [9, 3-б.].
A.Қ.Дүйcенбaев өзінің «Қaзaқ бaтырлaрының
қaһaрмaндық бейнеcі aрқылы оқушылaрды отaн
cүйгіштікке тәрбиелеудің педaгогикaлық шaрт
тaры» aтты кaндидaттық диccертaцияcындa бa
тырлaр жырынa, бaтырлaрдың қaһaрмaндық бей
неcіне, олaрдың хaлық aуыз әдебиетінде, тaрихтa,
көркем шығaрмaлaрдa cомдaлуынa отaнcүйгіштік
тәрбие берудегі бaғa жетпеc құрaл ретінде
бaғa беріледі. Оның ойыншa, қaзaқ бaтырының
бойынaн бaтырғa тән «қaһaрмaндық қacиеттердің
жиынтығы, aзaмaтқa тән aдaмгершілік қacиеттер
де, отaғacынa тән «cегіз қырлы, бір cырлылық»
тa, шешенге тән дуaлы cөзділік те, дaнaғa тән
білгірлік те, биге тән көcемдік те, әулиеге тән
көрегендік те тaбылaды. Cөзіміз дәлелді болу
үшін Ер Төcтіктің қaһaрмaндығын, Бекет aтaның
бойындaғы әулиелігін, Иcaтaй бaтырдың ел бac
тaғaн билігін, Б.Момышұлының ерлігін aйтуғa
болaды»,– дей келе қaзaқ бaтырының тұлғacынa
тән қacиеттерді көрcетеді. Олaр: қaзaқ бaтырының
дене бітімі ірі денелі, ер тұлғaлы, қыр мұрынды, өткір
көзді, aрыc кеуделі, кең йықты, жaуырыны қaқпaқтaй,
т.б., қac жaуынa aйбaрлы, қaһaрлы, cұcты, рухты,
өжет, aйлaлы, aйбынды, aрлы, қырaғы, жігерлі, епті,
aруaқты, т.б., aл жaқындaрынa мейірімді, өнерлі,
шебер, бaуырмaл, ойлы, тaзaлық cүйгіш, кешірімді,
ұқыпты, шыншыл, пaрacaтты, cыйлы, aдaл, қaрa
пaйым, бір cөзді, ұcтaмды, шыдaмды, жaны тaзa,
рухы биік, кішіпейіл, шын, кіршікcіз cүйе білетін, т.б.
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Ғaлым қaзaқ бaтырының бейнеcін қaзіргі ұлт
мектебінің оқу-тәрбие үрдіcіндегі орнын былaй
шa түcіндіреді: «жеке тұлғaның әлеуметтaну бa
рыcындaғы отaнcүйгіштік тәрбиенің құрaмдac
бөліктері «мінезі», «дене пішіні, бет-келбеті»,
«ерекше қacиеттері», «ұcтaнымы, ұрaны» бүгінгі
жac ұрпaқтың отaншылдық рухын жетілдірудің
aлғышaрттaры екенін aйтуғa болaды. Cондaйaқ орындaлғaн ғылыми-педaгогикaлық еңбектер
зерттеу бaрыcындa бүгінгі педaгогикaдaғы мек
теп оқушылaрынa бaтырлaрдың қaһaрмaндық
бейнеcі aрқылы отaнcүйгіштік тәрбие беру мaз
мұнын, мaқcaт-міндеттерін aйқындaп, оның ғылы
ми-педaгогикaлық мәнін теориялық тұрғыдaн не
гіздеуге мүмкіндік береді» [1, 30-35-б.].
Этномәдени құндылықтaрды, яғни хaлық aуыз
әдебиеті қaзaқтың ұлт болып қaлыптacуының «отaн
cүйгіштік негіздегі тaрихнaмacы» деп aйтуғa болaды
[1, 62-б.]. «Бaтырлaр жыры – хaлықтың өткен
өмірінің жaнды көрініcі. Оның күші – хaлық мүддеcін
қорғaйтын рухындa, қоғaмның ілгері бacуынa қaжет
қacиеттерді aдaм caнacынa, жүрегіне cіңіре білуінде.
Cондықтaн дa бaтырлaр жырының әлеуметтік,
мәдени, тәрбиелік мaңызы орacaн күшті» [9, 7-б.].
Қaзaқ хaлқының aуыз әдебиеті – жac ұрпaқты
мінез-құлық, aдaмгершілік қaғидaлaрынa, туғaн
жерін қaдірлеуге, отaнcүйгіштікке, бaуырмaлдыққa,
мейірімділікке, aдaлдыққa тәрбиелейтін тәрбие құ
рaлы. Қaзaқтың хaлық педaгогикacының бacты мaқ
caты – ержүрек, aдaл, aқылды, aлғыр, тaпқыр, өнерлі,
т.б. ұрпaқ тәрбиелеу.
Қaй елдің болмacын фольклоры ұрпaқтың aдaм
гершілік қaғидaлaрымен қaлыптacуынa үлкен мән
береді. Cонымен қaтaр, туғaн жерін, елін cүюге, ет
жaқын бaуырлaрын (қaзaқ бaтырының ет жaқын
бaуыры – бaр қaзaқ) құрметтеуге, қac пен доcты
aжырaтa білуді, жaқcы мен жaмaнның пaрқын білуді
үйретеді.
Елін қорғaр ерлер көп болcын деген хaлықтың
aрмaны, ойы-тілегі Отaнды қорғaу, бaтырлық, ерлік
турaлы шығaрмaлaрды дүниеге aлып келді. Оcы
шығaрмaлaрдың өр рухы негізінде тәрбиеленген ұр
пaқ туғaн жердің қacиетін түcінетін, елінің қaдірін
білетін ер болып өcері aнық. Ерлік жacaу бұл тек елін,
жұртын cүйген ердің ғaнa қолынaн келеді. Бaтыр – тек
қaрa күш иеcі ғaнa емеc, aқылы мен aйлacы қaтaр
жүретін тұлғa. Бaтырлaр жырындa бaтырдың ерекше
жaрaтылғaн қacиеттілігі бacты нaзaрдa болaды.
Фольклорғa cуcындaп, жыр, мaқaл-мәтел, жұмбaқ,
ертегілерді, т.б. жaттaп өcкен бaлaның ой өріcі
жетіліп, ойлaу жүйеcі, еcте caқтaу қaбілеті дaмып,
қиялы шaрықтaп, aрмaн-мұрaты биіктеп, жaқcылық
пен әділдіктің жеңіcке жетуіне тәнті болып, бaтыр
туғaн ерлердің ерлік іcіне куә болып өздерінің aлдынa
еліктеуге әбден болaтын обрaз тудырaды.
Хaлық aуыз әдебиетіндегі қaзaқ бaтыры ерекше
жaғдaйдa жaрaтылғaн, көзcіз ерлік жacaуғa дaйын,
туғaн-туыcқa мейірімді, хac cұлудың өзі cүйген жaры,
қинaлғaндa жaнынaн тaбылaтын aдaл доc, aйнымac
cерік ерекше тұлпaрының болуы.
Қaзaқтың хaлық aуыз әдебиеті, cоның ішінде бa
тырлaр жыры ерлікпен қaтaр эcтетикaлық тaлғaм мен
cұлулықты дәріптейді. Бұл жac ұрпaқты мaғынacыз
ерліктен, яғни aқымaқтықтaн caқтaндырaды, ішкі жaн
cұлулығы мен cыртқы cымбaтының үйлеcімді дa
муынa жол aшaды.
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Бaтырлaр жырындaғы бaтыр бейнеcі оқушығa
ерлікті cүйіп, қызығып, өмірді тaнуынa көмек береді.
Бaтырлaр жырындa cуреттелген, aты aтaлғaн туғaн
жер, тaбиғaт, бaтырдың оғaн көзқaрacы, бaтырдың
елдің елдігі үшін күреcі, жүріc-тұрыcы, киген киімі,
мінген aтының әбзелдері, оның бaптaлуы, қaружaрaғы, caуыт-caймaны, хaлықтың тұрмыc-тіршілігі
жac ұрпaқтың aтa-бaбa өмірін білуге мүмкіндік береді.
Жacтaрғa бaтырлaр жырын жырлaғaндa жыр
шының бaтыр ерлігін cипaттaғaндa aрқaлaнып оты
рып, музыкaлық acпaп cүйемелдеуімен, өз тaрa
пынaн экcпреccивті-эмоционaлдық бояуды қоcыпқоcып жіберуі кітaп беттерінен оқығaннaн aнaғұрлым
әcерлірек болaры cөзcіз. Cондықтaн дa, болaшaқ
қaзaқ ұрпaғы үшін қaзaқ тілі мен әдебиеті мaмaнының
үйренері, білері тым көп-aқ.
Жоғaрыдa aтaлғaн этномәдени, лингвомәдени
лекcикaны терең білу болaшaқ қaзaқ тілі мен әдебиеті
пәні мұғaлімінің тілдік деңгейін, шешен cөйлеу
қaбілетін aрттырaды.
Қaзaқ ұлтының мәдениеті үшін aқиқaт дүниедегі
ерекше мәні бaр этномәдени және ономacтикaлық
концептілер – ментaльды ұлттық ерекшеліктерді
тaнытaтын күрделі құрылым. Мәдениеттaнымдық,
дәлірек лингвомәдениеттaнымдық бaғытты ұcтaнa
отырып, эпоc тіліндегі этномәдени концептілерді
cтуденттің тaрихи уaқыт, кезең, этноcтық құндылықтaр
жүйеcі, әлеуметтік көзқaрac, мифтік дүниетaным, ұлт
тық-мәдени cтереотиптер төңірегіндегі білімін же
тілдіре түcеді.
Эпикaлық этномәдени концептілер (мәcелен, «бa
тыр» концептіcі) ұлттық caнaдa, этноc мәдениетінде,
фольклордa, әдебиетте, теaтрдa, т.б. жерлерде кө
рініc тaбaды. Aл қaзaқ тілі мен әдебиеті мaмaнының
бұл мәcелелерде де aйтaр cөзі, өзіндік пікірі бол
ғaны aбзaл. Cол cебептен де эпикaлық этномәдени
концептілерді оқытудың дa өзіндік мaңызы бaр. Кон
цептілер бойынaн көп қaбaтты этникaлық ментaльдық
түcініктер мен ұлттық дүниетaным белгілері тa
былaды, aл олaрды оқытудың мaңызы cтуденттің
этномәдени құзіреттілігін дaмытaды.
Кез келген пәнді меңгерту бaрыcындa педaгогикa
ғылымы жүйелілік, тұлғaлық, қызметтік, диaлогтық,
мәдени, этнопедaгогикaлық, aнтропологиялық тұрғы
дaн оқыту cекілді әдіcнaмaлық ұcтaнымдaрды негізге
aлaды. Жүйелілік әдіcнaмaлық ұcтaнымы бойыншa
бір-бірімен тығыз бaйлaныcтaғы өзaрa caбaқтac
компоненттер оқу үдеріcіндегі cубъектілер (педaгог
пен оқушы), білім мaзмұны (жaлпы, бaзaлық, кәcіби),
оқу үдеріcінде пaйдaлaнылaтын әдіc-тәcілдер, ұcтa
нымдaр, технологиялaр және мaтериaлдық құрaл
дaрдaн тұрaды. Олaрдың бaрлығы бірігіп, білім мен
тәрбие беруді көздейді.
Этнопедaгогикaлық әдіcнaмaлық ұcтaнымы бо
йыншa кез келген aдaмның белгілі бір этноcқa жaтaты
ны еcкеріледі, cол этноcтың рухaни құндылықтaрын
оқу үдеріcінде пaйдaлaнa отыруды көздейді. Бaтыр
лaр жырындaғы этномәдени және ономacтикaлық
концептілерді оқытудa ұcтaнaтын бacым бaғыт оcы
болып тaбылaды. Бірaқ педaгогикaлық үдеріcте тек
бір бaғытты, ұcтaнымды ұcтaу өреcкел қaтелік, бaр
лық ұcтaнымдaр, қaғидaлaр, зaңдылықтaр еcтен
шықпaғaны, нaзaрдaн тыc қaлмaғaндығы aбзaл.
Бүкіл ғылым caлaлaры aдaм турaлы, aдaм игілігі
үшін aдaм өмірімен, қaжеттілігімен бaйлaныcты бо
лып келеді. Aнтропологиялық әдіcнaмaлық ұcтaным
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мaқcaты – педaгогикaлық үдеріcте бүкіл aдaм турa
лы ғылымдaрды негізге aлу, яғни ұcынылып отырғaн
білімнің cтудент үшін мaңызы болуы, қоғaм үшін
өзекті болғaны керек.
Бұл әдіcнaмaлық ұcтaнымдaр бір-бірімен тығыз
бaйлaныcтa, caбaқтacтықтa қолдaнылып, оқу үдеріcін
caпaлы етуге бaғыттaлaды.
Әр пәннің теорияcын өтумен қaтaр, педaгог ұc
тaз оны тәжірибемен бaйлaныcтырып отыруы ке
рек. Қaзaқ тілі мен әдебиеті пәні мұғaлімінің кәcіби
дaярлығы жaлпы тіл білімі, қaзaқ тіл білімі, әлем
әдебиеті, қaзaқ әдебиеті, әлемдік шедеврлер (өнер),
педaгогикa, әдіcтеме, пcихология, тaрих дін, этно
грaфия, т.б. пәндермен, ғылым caлaлaрымен тығыз
бaйлaныcты.
Бaтырлaр жырындaғы этномәдени және ономac
тикaлық концептілерді оқытудa бacты бaғыт ретінде
ғылымилық ұcтaнымы негізге aлынaды. Бaтырлaр
жыры, ондaғы тaнымдық мәліметтер, концептілер
дің ұлттық ментaльдық тaным тұрғыcынaн білім
беруі, т.б. мәcелелер ғылыми тұрғыдa түcіндіріліп,
cтуденттердің де өз бетінше ізденуіне жaғдaй жa
caлынaды. Жaлпы, бүкіл оқыту үдеріcі, оның ішінде
қaзaқ тілін оқытудa ғылыми негізге cүйене отырып
жүргізіледі.
Қорытa келгенде, жоғaрыдa қaрacтырылғaн оқы
тудың дидaктикaлық ұcтaнымдaры қaзaқ бaтырлaр
жырлaрындaғы этномәдени және ономacтикaлық кон
цептілерді меңгертудің педaгогикaлық негіздері. Оқу
үдеріcінде ұтымды дидaктикaлық ұcтaнымдaр мен
тиімді әдіc-тәcілдерді тaңдaп aлу жоғaры нәтижеге
жетелейді. Бacшылыққa aлынғaн ұcтaнымдaр мен
әдіc-тәcілдер cтудент білімінің берік болуынa әcер
етті, шығaрмaшылық белcенділігін оятты, cтуденттің
кәcіби құзіретін жоғaрылaтады.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АЙТЫС ӨНЕРІ
К.СЕРІКБАЕВА,
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік университетінің аға оқытушысы
(Шымкент, Қазақстан)
Айтыс – қазақтың халық ауыз әдебиетінің
әлеуметтік жүгі мол, кең өрісті үлкен бір саласы.
Ол – суырыпсалма ақындық өнердің жемісі. Жазба
әдебиет қалыптаса қоймаған көшпелі елде айтыстың
эстетикалық әсері де ерекше. Мұның үстіне қолмақол суырып-салып айтатын тапқырлық, өткірлік
мазмұнымен де дараланады.
Айтыс – синкреттік жанр. Ол ауыз әдебиетіндегі
батырлық жырларымен тығыз байланысты. Бұл
екеуінің ертеден тұрмыс-салт өлеңдерінен бастау
алатынын Мұхтар Әуезов атап айтқан [1].
Батырлық жырлардағы әрқилы «жар-жар», ай
тыс-қағыс үлгілерін, алуан сөз тартысы мен пікірталастарын сипаттайтын диалогтарды да атауға
болады. Айтыстың ерекше дамыған кезі ХІХ ғасырдың
екінші жартысы. Бұған сол тұстағы әлеуметтік өмірдің
дамуы басты себеп болды. Айтыс – қазақтың байырғы
төл сөзі, ежелден айтысу, сөз жарысы, өнер бәсекесі
ұғымында қолданып келген.
Екі адамның бетпе-бет келіп өнер жарыстырып
бәсекеге түсуі қара сөз арқылы да (шешендік даудамай), белгілі бір аспапта кезектесіп күй тар
тысуымен де, қолма-қол шығарып айтылатын өлең
мен де болуы мүмкін. Мұның бәрі шеберлік, алғыр
лық пен тапқырлықты керек етеді. Ерте заманнан-ақ
«Өнер алды – қызыл тіл» деп сөз өнерін қадір тұтып
қастерлеген қазақ халқы жалпы әдеби мұраға, оның
ішінде айшықты сөз өрнегі мол ақындар айтысына
ерекше мән беріп, соны өзінің рухани өмірінің жар
қын көрінісі ретінде ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып
отырған.
XIX ғасырдың айтыстарын жасаушы ақын
дардың көпшілігі тарихқа мәлім. Олар: Орынбай,
Серәлі, Шортанбай, Шөже, Тоғжан, Тезекбай, Балта,
Қалдыбай, Кемпірбай, Түбек, Жанақ, Әсет, Майкөт,
Жамбыл, Сүйінбай, Құлмамбет, Біржан, Ыбырай,
Ақан сері, т.б. Әйел ақындар: Күйкентай, Шәріпжамал,
Ұлбике, Сара, Рысжан, Ақбала, Болық, Тәбия, т.б.
Қазақ еліндегі айтыс тікелей ақындарға тән өнер
түрі болумен қатар, оның алғаш қанат жайып өр
кендеуіне бүкіл халық болып атсалысқан.
Айтыс – көшпелі өмір кешкен елдердің бәріне
тән өнер, бірақ ол бірінде аз, бірінде мейлінше мол
дамыған. Сол кездегі жазу, сызудың жоқтығынан,
ауыз екі дәстүрінің мейлінше кең тарап, етек алуынан
туған қажеттілік еді. Өмір салты мен әдет-ғүрып,
салт-санасы бізбен егіз кешегі көшпелі қырғыз,
қарақалпақ, алтай елдерінде де айтыс өнері болған,
алайда бұл жанр оларда дәл қазақ халқындай
жетіліп, кемелдене қоймаған. Импровизация дәс
түрінің көшпелі өмірінен тікелей байланысты екенін
алғаш дәлелдеп берген қазақтың ұлы демократ
ғалымы Шоқан Уәлиханов. Ол қазақ және араб поэ
зияларының өзара табиғат ұқсастықтарын зерттеу
жұмыстарында айтып кеткен [2].
Ал академик В.В.Радлов қазақтардың өзі тектес
басқа халықтардан айырықша сөз мәнерлігі,
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ғажайып шешендік, тапқырлығымен дараланып
көзге түсетінін айта келіп: «Қазақтар қашан да
мүдірмей, кідірмей ерекше екпінімен сөйлейді...Тіпті,
ауызекі сөйлесіп отырғанның өзінде оның сөйлемі
мен ой кестесі өлең жолдары мен шумақтары секілді
ұйқасып, үйлесіп кететіндігі сонша, нағыз өлең екен
деп таң қаласың»,– деп көрсетеді [3].
Айтыс өзінің «қынаптан қылыш суырғандай»
тапқырлығы мен тез баурағыш тартымдылық си
паттары арқылы ел өмірінің әр саласымен-ақ
ертеден біте қайнасқан төл жанр. Арғы түбі қыз
бен жігіт болып екі жарылып қосылып айтылатын
жар-жар, бәдік жырларынан бастау алып, өз
дамуында қайымдасу мен қағысудың сан қилы
белестерінен өткен бұл жанр кейінірек кең арналы
ақындар айтысына келіп ұласты. Айтыстың көне
үлгілері тұрмыс-салт жырларының тойбастар,
сыңсу, беташар, жоқтау, т.б. Жар-жар бәдік пен
аталған жырлардың бәрі дерлік сол тұстағы салты
мен әртүрлі ырым-сенім нанымдарды орындау
талабынан туып отырған. Айтыс өнері мен
шешендік өнердің табиғи болмыс бітімінде де өзара
бірлік ұқсастықтар мол. Мұның екеуі де қолма-қол
айтылатын шеберлік пен алғырлық, тапқырлыкка
құрылып отырады. Ақындар айтысында таластартыс түйдек-түйдегімен ағытылатын ұзын сүре
дәлел, бұлтартпас уәжге құрылса, шешендік сөздер
де дау түйіні, көбіне жұмбақ аралас келетін жүйелі
бір ауыз сөзбен шешіліп отырады.
Бұл екі өнерге ең алдымен ойдағы алғырлық,
қалт жібермес көрегендік, қырағылық қажет.
Құрылыс бітімі жағынан айтысқа тонның ішкі
бауындай жақын тұрған шешендік дау туралы
фольклорист Б.Адамбаевтың «Шешендік дау ұзын
сүре айтыс немесе төрелік шарт, сөз болуы
емес. Әдетте билер айтыс дауда ұзақ сөзбен
ұтпайды, оймен ұтады»,– деген пікір бар . Мұның
бәрі импровизация үлгісін ұстанған ақындар мен
өнер адамдарына тән ұтқырлық пен білгірлік, зейін,
дарындылыққа келіп тіреледі. Импровизацияның
жетісті болуына терең білім мен педагогикалық
жұмыс тәжірибесі қажет. Импровизация латын ті
лінен тура аударғанда «күтпеген жерден», «аяқ
асты шығару» деген мағынаны білдіреді. Импро
визация негізінен айтылып жатқан ой үстінен жаңа
ойдың туындауынан шығады [4].
Қорыта келе айтыс – халқымыздың рухани азығы,
сонымен бірге тәрбиенің өткір құралы. Сол себепті
оның жас ұрпақты жан-жақты жетілген азамат етіп
тәрбиелеудегі орны ерекше.
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ЕЛ ТАРИХЫ – ШЕТ ТІЛДЕРДЕ

ПРОБЛЕМА ОСНОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ-КРЕПОСТЕЙ
В КАЗАХСТАНЕ В XVIII - XIX ВВ.
(По источникам советской научной литературы)
Акан ШАРИПОВ,
преподаватель Кокшетауского государственного
университета им. Ш.Уалиханова
В советское время усилиями историков поя
вилась обширная литература, посвященная проб
леме основания и развития городов-крепостей
в Казахстане в XVIII-XIX вв. Исследования, дис
сертации, публикации по данной проблеме были
составлены на высоком профессиональном уровне,
однако, в рамках официальной идеологии и концепции
исследования. Советские историки изучали города
в контексте присоединения Казахстана в состав
Российской империи. Они освещали процесс коло
низации Казахского края и его последствия на
примере основания и развития городов-крепостей
в Казахстане. Советские авторы охарактеризовали
города дореволюционного Казахстана, как опорные
пункты распространения российского влияния в
регионе. Некоторые фрагментарные сведения о
городах и укреплениях в Казахстане мы встречаем в
трудах, посвященные общим и отдельным проблемам
казахстанской истории. Так, например, в 1960 году
вышла работа Аполловой Н.Г. «Экономические и
политические связи Казахстана с Россией в XVIII
– начале XIX вв.». На основе большого количества
архивных материаловбыл составленнаучный труд, в
котором затрагиваются проблемы развития торговли
в Оренбурге, Троицке, Петропавловске и в других
крепостях. По утверждению автора, правительство
всеми мерами поддерживало торговлю с Казахской
степью и среднеазиатскими купцами в указанных
крепостях. В итоге Оренбург превратился в основной
центр русско-казахской торговли, который находил
ся первоначально на месте современного Орска.
Для казахов Младшего жузаторговля в Оренбурге
была удобна ввиду близкого расположения. По
просьбе султана Абылаяярмарка была разрешена
и в крепости Святого Петра в 1759 году [1, с. 319].
В конце XVIII века русские товары уже активно
проникали в Казахскую степь, развивался обмен
российских городов-крепостей с казахскими аула
ми. Как сообщает Аполлова Н.Г. российские ком
мерсанты предпочитали торговать с Казахстаном,
чем со Средней Азией. Причина тому были большие
торговые обороты со степью. Казахское население
Северо-Западного Казахстана активно закупала у
русских купцов хлеб, ремесленные изделия. В свою
очередь казахи поставляли лошадей для российской
армии, продукты скотоводства для экспорта в другие
страны.
В целом исследование Аполловой Н.Г. пос
троенное на основе большого пласта архивных ис
точников, создало общую картину экономических
связей Казахстана с Россией в XVIII – начале
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XIX вв., и в частности она затрагивалав своей
работе проблемы развития торговли в городахкрепостях – Оренбурге, Троицке, Св. Петра.
Одним из крупных исследователей города
Петропавловска является Туманшин К.М. В
1961 г. им была опубликована научная статья об
истории Петропавловска и его уезда. Автор на ос
нове разнообразных источников опубликовал ста
тью о строительстве крепости Святого Петра в
1752 г. Туманшин К. сообщает, что Новая линия и
крепость были созданы для расширения торговли
с населением Среднего жуза, а также для защиты
казахов от нападения джунгарских войск [2, сс.4142]. Кроме того, Туманшин К.М. в своей публикации
считает, что академик Фальк И.П. посетивший
крепость Св.Петра в 1771 г. ошибочно описал
форму укрепления: земляной вал и ров объекта
имели форму пятиугольника, на самом деле шес
тиугольника [2, с.47]. При характеристике крепости
Святого Петра Туманшин К.М. также описал дейс
твия царского правительства по развитию в крепости
торговли с Казахской степью и попытки прев
ратить его в политический центр Среднего жуза.
Россия содержала в этой крепости значительные
регулярные части для обороны Новой линии. Автор
в своей публикации преподнес информацию из
устава о сибирских казахах, в котором считалось,
что крепость Святого Петра является главным пунк
том торговли России с Казахской степью [2, с.54].
Исследователь Петропавловска на основе раз
нообразных источников доказывает наличие в кре
пости развитой торговли. Крепость Святого Петра
была крупным пунктом обмена товаров, которые
поступали из Средней Азии и Восточного Туркестана.
Казахское население активно обменивало в крепости
свой скот и продукцию скотоводства на российские
изделия. Однако, Туманшин К.М. в духе своего
времени отмечал, что торговля в период восстания
К.Касымова пришла в расстройство. Торговый оборот
в Петропавловске упал с 7 млн. рублей до 2 млн.
рублей в год [2, с.59]. В целом автор опубликовал
обширную статью о становлении и развитии города
Петропавловска во второй половине XVIII-XIXвв. в
рамках официальной идеологии советской эпохи.
Туманшин К.М. защитил кандидатскую дис
сертацию по истории Петропавловска и его
уезда [3]. В диссертации были освещены проб
лемы социально-экономического развития и ре
волюционного движения в Петропавловске. Туманшин
К.М. в исследовании отметил, что в конце XVIII века
в крепости находился центральный пункт российской
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пограничной таможни с подчинением Омской
таможни и других городов. Автор объясняет это тем,
что «Петропавловск к концу XVIII века становится
крупным торговым пунктом, уступавшим по
размерам своих торговых оборотов только Кяхте»
[3, с.7]. Советский исследователь Туманшин К.М. в
целом описывает колониальный характер торгов
ли. По мнению исследователя: «Казахский край
постепенно превращался в поставщика дешевого
сырья и рынок сбыта российских товаров» [3, с.10].
В 1950-1980-е гг. советская научная литерату
ра в целом была обогащена историческими
трудами о развитии городов – крепостей в до
революционном Казахстане: Горячева А.А. (Вер
ный) [4], Герасимова Э.И. (Уральск) [5], Касымбаев
Ж.К. (Семипалатинск) [6]. Интересным с научной
точки зрения является публикация Касымбаева Ж.К.
в военно-историческом журнале за 1981 г. о появле
нии в Казахстане русских военно-оборонительных
укреплений. Автор считает, что «одной из главных
задач пограничных укреплений состояло в том,
чтобы не допустить завоевания русских и казахских
земель Джунгарским ханством, а в последующем
- цинским Китаем. Казахам оказывалась всяческая
поддержка в борьбе против иноземных вторжений.
Крепости в то же время являлись опорными базами
Русского государства для расширения торговых
связей с кочевниками и распространения среди них
влияния России» [7, с.71-72]. Касымбаев Ж.К. в своей
публикации охарактеризовал политическое положении
Казахских жузов в период основания военных
крепостей в Казахстане, обосновал их появление
в регионе. В том же году Касымбаев Ж.К. защитил
докторскую диссертацию, которая была посвящена
истории городов Восточного Казахстана [8].
Историография городов-крепостей Казахста
на была дополнена исследованиями организо
ванные Институтом истории и археологии им.
Ч.Валиханова. Под руководством Елагина А.С. ученые
и краеведы составили труды по Семипалатинску
[9]. Авторы изучили дореволюционные события,
как предысторию, и считали, что история города
начинается с победой советской власти. Несмотря
на приверженность официальной идеологии, был
издан труд на основе большого количества архив
ных источников.Авторы продолжали выпускать
исследования о городах-крепостях в Казахстане и
в 1985 г. была издана книга о Петропавловске. Кол
лектив авторов под руководством Елагина А.С.
изучил историю крепости Святого Петра от ос
нования в 1752 г. до начала 1980-х гг. [10]. В ра
боте использовался классовый подход к оценке
социально-экономических и политических процес
сов в городе. Отношение к Абылай хану и Уали хану
было предвзятое. Однако именно Абылай просил
царскую администрацию разрешить казахам в кре
пости Святого Петра выменивать крупу и муку [11,
с.602]. Казахский султан способствовал открытию в
1759 г. торговли в крепости. Его сын и приемник Уали
хан стремился создать в крепости Святого Петра суд
для разбора тяжб и несогласий казахов с сибирскими
пограничными жителями [12, с.283]. Авторыистории
Петропавловска на основе архивных документов
приводят сведения о бурном развитии торговли в
конце XVIII в., так как городрасполагается в центре
обширного и перспективного в хозяйственном отно
шении региона [10, с.39]. Исследование о Петро
павловске посвящено культуре, экономике города,
однако в ней слабо освещены политические контакты
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казахских правителей с командованием крепости.
Недостаточно изучена роль Казахского хана Абылая
в развитии торговли в крепости Святого Петра.
Объяснением этому служит то, что коллектив авторов
в своем исследовании не ставил перед собой эти
задачи.
В 1986 г. участник Вов и затем краевед Дубиц
кий Ф.Ф. выпустил исторический очерк «Город на
Ишиме». В своей работе он описал историю города
от основания, до середины 1980-х гг. Автор считает,
что Акмолинск делился на крепость, город, слобод
ку и казачью станицу [13, с.43]. Работа содержит
немало фактологических материалов.Как отметила
казахстанский ученый Алпыспаева Г.А. авторы
таких работ, как правило, не ставят задачу решение
сложных теоретических вопросов, ограничиваясь
констатацией описательных фактов [14, с.54]. Тем
не менее, в работе сообщается о том, что Акмолинск
по характеру застройки оборонительных казарм,
бруствера, фактически выполнял функции военной
крепости.
В конце советской эпохи была выпущена
монография Касымбаева Ж.К. «Города Восточ
ного Казахстана в 1861-1917 гг. (социально-эко
номический аспект)» [15]. Автор уделил большое
внимание взаимосвязи городов с казахским и
русским переселенческим населением. В городах
была развита торговля с Западным Китаем, и пере
мещение товаров происходило по реке Иртыш, что
способствовало появлению в указанном регионе
крупных обменных пунктов.
Таким образом, анализ исторических трудов
советских исследователей посвященные пробле
ме основания городов-крепостей в Казахста
не приводит нас к следующим выводам: в этот
период были составлены труды профессио
нальными историками и краеведами в рамках
господствующей официальной идеологии и
концепции исследования. Тем не менее, авторы
опубликовали множество работ, которые дополнили
историческую литературу ценными сведениямио раз
витии городов-крепостей в Казахстане в XVIII-XIX вв.
РЕЗЮМЕ
Қазақстандағы XVIII-XIX ғғ. қала-бекіністердің құ
ру және дамыту мәселесін кеңестік ғылыми әдебиет
терде қарастыру.
Мақалада Қазақстандағы XVIII-XIX ғғ.қала-бекі
ністердің мәселелері кеңестік зерттеушілердің тари
хи жұмыстарында сарапталады. Кеңестік ғалымдар
қала-бекіністер мәселесін ресми кеңестік идеология
және зерттеу тұжырымдамасы шеңберінде жария
лаған.
***
The problem of founding and developing fortified
citiesof the XVIII-XIX centuriesin Kazakhstan in Soviet
scientific literature.
The article analyzes the historical works of Soviet
researchers concerning the problem of fortified cities in
Kazakhstan in the 18th-19th centuries. Soviet scientists
covered the problem of fortified cities within the framework
of the official Soviet ideology and research concept.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ
Гулбану ЖУГЕНБАЕВА,
доктор исторических наук, главный научный сотрудник
института Истории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова
Алматы, Республика Казахстан
В Казахстане тема событий 1916 года – была и
остается одним из тех ключевых болезненных точек
бифуркации в строительстве нации, изучение которых
с привлечением как новых архивных источников,
так и новых взглядов на проблему, современных
методологических дискурсов исследования и самой
постановки задачи, актуализировано ввиду возросшего
интереса к прошлому. Защитным механизмом вывозам
XXI века выступает ревитализация демократических
идеологем прошлого, носителями которой является
политическая элита. И тут намного важнее сегодня найти
ответ не на вопросы что, как и почему, а задуматься
над дилеммой прошлого: насколько был воспринят
социумом тот сценарий, который произошел в тот
исторический отрезок времени? Ответ на этот, на мой
взгляд, главный вопрос заключен не в самих событиях,
о которых чуть ниже будет речь, а в тех политических
инициативах, тех субъективных обстоятельствах,
определивших отношение прежде всего интеллигенции
к политическим событиям в крае, тех политических
просчетах, которые были ими допущены вследствие
непрощенных обид.
Политическое наследие казахской интеллиген
ции хранит множество документальных свиде
тельств исторической хроники того времени. И
это не только официальные хроники, переписка,
записки свидетелей, но и аналитические обзоры,
разносторонний разбор событий. Поэтому можно
сказать, что это и историография проблемы: пред
ставители казахской интеллигенции выступили са
мыми первыми исследователями этого вопроса. Во
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многом, именно этот выраженный акт общественной
позиции, в дальнейшем лег в основу обвинительных
приговоров 1937-1938 гг., вынесенных национальной
интеллигенции Алаш начала ХХ века [1].
При нашем исследовании вопроса были прив
лечены, наряду с этим, сведения из казахской перио
дической печати – газеты «Казах», выпускавшейся в те
годы казахскими демократами. Именно на страницах
этой независимой газеты получили отражение многие
стороны тех событий, которые имели место быть в
1916 году – призывом на тыловые работы казахского
населения империи.
Так в чем же была загвоздка Указа о призыве
1916 года? После 1731 года, вхождения казахских
земель в состав Российской империи, казахское
население, именуемое инородческим и туземным, и
вызывающее крайнее недоверие, было освобождено
от несения воинской службы. Военная муштра и
повинность воспринимались коренным населением
как что-то далекое и чуждое, и следовательно, как
все новое и незнакомое, оно вызывало явное от
торжение и большую боязнь. У казахов один уже
вид человека с ружьем вызывал страх. Указ был
воспринят как призыв на фронт и несением воинской
повинности. Это было полной неожиданностью,
вызвало переполох в обществе, стали муссироваться
самые различные слухи. Это особенно тревожило
казахскую интеллигенцию, едва начавшую процесс
отпочковывания в самостоятельное политическое
течение из кадетской партии.
В свое время, вопрос о несении воинской
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повинности не раз поднимался на страницах «Казах»
(№№ 166,178, 179, 184 газеты, начиная с декабря
месяца 1915 года). Листая подшивки газеты, можно
наблюдать тенденцию некой сопричастности народа
к происходящим военным событиям. Это данность,
случившийся объективный факт и обстоятельство,
которое следует принять и которое может выпасть
на долю любого народа, отмечал один из лидеров
демократической национальной партии «Алаш»
М.Тынышпаев (1879-1938), выпускник Санкт-Петер
бургского института инженеров путей сообщения им.
Александра II-го, депутат 2-й Государственной Думы [2].
Задаваясь себе вопросом о том, какого рода повинности
предстоит нести казахскому населению, пешими или
конными, он отмечал, что многие из казахов, в том
числе и сам он, вровень с русскими, в целях защиты
своей земли, склонялись к службе в конных отрядах. И
лишь небольшая часть из казахов была согласна нести
военную службу пешими. Однако уже само отсутствие
у казахов документа свидетельства о рождении, могло
затруднить ситуацию с призывом. Отмечая в связи с
этим объективную невозможность призыва казахов
в ближайшее время на военную службу, он делал
выводы о том, что даже в случае положительного
решения вопроса о призыве казахов, последнее
вызовет неизбежные трудности. Для информирования
центральной власти и выработки путей решения
этого вопроса в Петербург была направлена из степи
делегация во главе А.Букейханова. Газета «Казах»,
освещавшая это, информировала позднее о том,
что благодаря этому, вопрос о призыве казахов был
отложен. Однако вплоть до июня месяца, вопрос о том,
какого рода воинскую повинность должны нести казахи,
оставался открытым[3, 21-22 стр.].
25 июня 1916 года выходит Указ, по которому все
мужское казахское население, в возрасте 19-43 лет
подлежало срочному призыву. Указ был опубликован
спешно. Население, абсолютно не готовое к такому
повороту событий, оказалось в замешательстве.
Казахские демократы высказали мнение о том, что такое
важное решение государственного масштаба было
принято без всякой подготовительных мероприятий.
Возникали кривотолки среди негативно настроенного к
казахскому населению русских о том, что первые будут
в роли «пушечного мяса» выставлены на передний план
боевых действий, где и предстоит копать окопы, станут
живым щитом для регулярных частей русской армии.
Стали муссироваться слухи о том, что казахов заставят
есть свиное мясо, затем их всех оставят в России,
принудят к крещению. Безусловно, что это приводило
к резкому возрастанию социального напряжения и без
того взбудораженного местного населения.
Демократическое крыло казахской интелли
генции призывало народ сохранять спокойствие и
проявлять сдержанность, доказывая что нет смысла
противиться Указу и что это все может лишь обернуться
трагическим исходом для населения. 11 июля в газете
«Казах» было опубликовано воззвание «к гражда
нам Алаш» (Алаш азаматтарына!). А.Букейханов,
А.Байтурсынов, М.Дулатов, подписавшиеся под воз
званием, приводили доводы «за» и «против» тех, кто
считал нужным проявить непослушание царскому
Указу. Согласиться – это значит привести казахских
шаруа к лишениям, возможной погибели казахских
джигитов, к их тяготам и страданиям от воинской
службы. Воспротивиться и высказать несогласие
– значит обрести на смерть от рук внешнего врага
весь народ, пытаясь спрятаться по домам, тогда как
враг будет захватывать земли и дома. Заблужде
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ние думать, что отказав государству в помощи, оно
оставит вас в покое. Наоборот, будет теперь уже на
законных основаниях применять карательные меры
[4]. Необходимо было выбрать из двух имеющихся зол
наименьшее. Номер газеты «Казах», как содержащий
особо важную информацию, разошелся очень быстро.
М.Тынышпаев всеми мерами старался пре
дотвратить перерастание недовольства в воо
руженный конфликт. Он прекрасно понимал, нас
колько легко может причинить вред населению,
никогда не державшим оружие, хорошо вооруженные
силы правительства. Именно в тот момент казахское
общество было не подготовлено к такому опро
метчивому на тот момент шагу открытого сопро
тивления. Позже он в своих признаниях вспомнит,
что причина того, что он отказывался поддержать
идею открытого сопротивления призыву казахского
населения на тыловые работы в 1916 году, кроется не в
поддержке и его симпатии к царской власти, а в боязни
от того, что этот шаг приведет к трагическим исходу для
казахов и киргиз [5].
Однако, не вся образованная часть казахского
населения была такого же мнения. На другой сто
роне весов единомышленников М.Тынышпаева,
объединившихся вокруг газеты «Казах», оказались те,
кто проводил активную агитацию за саботаж призыва,
уничтожение списков и открытого сопротивления
мероприятиям царской администрации. Одним из ярких
таких казахских представителей в Семиречье оказался
Токаш Бокин (1890-1918), впоследствии – участник
борьбы за Советскую власть в Казахстане, убитый
алашордынцами в 1918 году. Популистские лозунги
самосохранения и отказа от гибели на «чужой войне»
находили благоприятную почву и сторонников в серой
неграмотной массе местного населения. Подпитанные
социальной неприязнью ко всему чуждому на бытовой
почве, эти лакуны вынужденной комплиментарности
сознания казахского населения к русским переселенцам,
в одночасье оказались опустошенными, и место их
заняли агрессия и неприязнь всего инонационального.
В таких случаях «эмоциональный компонент этни
ческого стереотипа… действует сильнее, неже
ли когнитивный, так как затрагивает сферу
подсознательного и менее подвержен изменениям»
[6]. Итог – открытая вооруженная конфронтация на
ярко выраженном национальном фоне. Уже к августе
большая часть Семиречья была охвачена восстанием.
После визита к генералу Куропаткину, М.Тынышпаев
еще раз призывал пишпекских киргиз проявлять
сдержанность, тем самым он до последнего момента
надеялся, что удастся избежать открытой конфронтации
населения и его кровопролития. Но в скором времени
он сам подвергся домашнему аресту[2,28-31 стр.].
Восстание потеряло свою силу уже в октябре.
Подавление вооруженными карательными отрядами,
массовые беспорядки, межнациональная бойня – все
это оставило неизгладимый след в памяти казахских
и киргизских шаруа о событиях 1916 года, ставших
в их сознании олицетворением трагических страниц
первой мировой войны и ее отголоска на территории
Казахстана.
Свыше 200 тыс. человек, что составляло на тот
период более 20% от населения Семиреченской об
ласти, в октябре через снежные перевалы откочевало
в Западный Китай[7], где их ожидала горькая участь
от голода и трудового рабства. Даже после кровавых
событий лета и начала осени 1916 года, царская
администрация все еще продолжала призыв казахского
населения.
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Ныне, когда рассекречены ранее недоступные
архивные фонды, когда историками вводятся в науч
ный оборот новые исторические документы, особую
актуальность приобретает проблема восприятия уже
известных и опубликованных исторических материалов
[8]. Вопрос о переосмыслении и новых подходах к
информативному содержанию источников периода
тоталитарного режима сегодня приобретает особое
значение для казахстанской исторической науки.
ТҮЙІН
Мақала бірінші дүниежүзілік соғыстың Қазақ
станға тигізген зардаптарына арналған. Архив мате
риалдары негізінде ұлттық интеллигенцияның көз
қарасы мен қызметі, қазақ қоғамының күрделі тарихи
кезеңдегі көңілкүйіне талдау жасалынады. 1916 жылғы
көтерілістің себебі, барысы мен салдары кеңінен
қарастырылады.
Кілт сөздер: Ресей империясы, 1916 ж. көтеріліс,
Алаш, ұлт зиялылары, Жетісу, отарлық саясат.
***
The article covers the historical consequences of the
First world war for Kazakhstan. On the basis of archival
materials the analysis of views and activity of national

intellectuals is given, the panorama of moods of the Kazakh
society and a condition in which it appeared in that difficult
period of history is opened.
Key words: Russian Empire, 1916 uprising, Alash,
national intelligentsia, Semirechye, colonial policy
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА:

организация учредительного съезда КазССР (к 100-летнему юбилею)
Майсара БЕКМАГАМБЕТОВА,
кандидат исторических наук,
Руслан БЕКМАГАМБЕТОВ,
кандидат исторических наук, Костанайский
Региональный Университет им.Байтурсынова
Учредительный съезд КазССР стал одним из эта
пов эволюции казахской государственности в целом,
и советского этапа в частности. Всю организационную
и подготовительную работу должен был провести
Казревком. Как верно отмечает Р.Темиргалиев,
что данный орган, начав на «пустом месте», дейс
твительно провёл важную предварительную работу
для последующего создания казахской автономной
республики. Был сформирован аппарат, привлечены
кадры, начата работа по всем основным направлениям
деятельности. Можно сказать, был заложен фундамент
казахской автономной республики [1].
Таким образом, одной из главнейших задач Каз
ревкома была подготовительная работа по проведению
Всеказахского съезда Советов, где должно было быть
провозглашено об образовании Казахской советской
автономии. В Декрете от 10 июля 1919 г. указывалось,
что «всеобщий киргизский съезд, созывается в
возможно непродолжительном времени» [2, с. 62].
На заседании ревкома 15 сентября 1919 г. выступил
С.Пестковский с предложением о необходимости
приступления к предварительным работам по созыву
всеобщего съезда киргизского края. Было принято
решение назначить съезд на 1 января 1920 г. и для
созыва съезда организовать особую комиссию в
составе А.Байтурсынова, Б.Каралдина, С.Мендешева,
В.Лукашева и Петрова. Столкнувшись с массой
проблем, связанных с подготовкой к съезду, реально
оценив весь фронт работы, который предстояло

60

выполнить, стало понятно, что срок созыва съезда
на 1 января 1920 г. слишком краток, предложено от
срочить его. Комиссия, согласившись с данным
фактом, решила вопрос о сроке созыва представить
на усмотрение Ревкома [3, с. 13].
Председателем комиссии по созыву всеобщего
съезда Казкрая избирается А.Байтурсынов, секре
тарем Б.Каралдин. Кроме них в состав комиссии
вошли С.Мендешев, В.Лукашев, Петров. На заседании
Военно-Революционного комитета по управлению
Киргизским краем 15 сентября 1919 г. принимается
решение, согласно которому составлении инструк
ции по созыву съезда для казахского населения
поручалось Б.Каралдину, А.Байтурсынову, а для рус
ского С.Мендешеву и В.Лукашеву [4, с. 1]. Данный
факт подтверждается лично А.Байтурсыновым в
специальной корреспонденции на имя Б.Каралдина, в
которой его уведомляют о необходимости составления
инструкции [4, с. 2].
Обсуждение вопросов относительно избиратель
ного права населения на съезде обнаружило су
щественные разногласия между членами комиссии.
На заседании избирательной комиссии 11 октября
1919 г. происходит полемика между А.Байтурсыновым
и В.Лукашевым [4, с. 4 об]. А.Байтурсынов прямо
указывал на ошибочность этого закона, предлагал
механически перенести формулировки Декрета от
10 июля 1919 г. об избирательном праве в казах
ских аулах на выборах во Всеказахский съезд и
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лишении избирательного права лишь небольшого
круга лиц. В.Лукашев настаивал принять за основу
работы комиссии более подробную, конкретную раз
работку в части определения круга лиц, лишенных
избирательного права. Таковыми он считал активных
агентов старого режима, каковыми являются лица,
занимавшие должности волостных управлений, ауль
ных старшин и прочих. А.Байтурсынов отметил, что
это неверно, поскольку все вышеперечисленные «...
были избраны самим населением, а не по назначению
правительства, при чем активными проводниками
политики старого режима были лишь какой-нибудь
один процент из общего числа и исключение всех
этих деятелей от участия в выборах будет иметь
последствием лишение киргизского народа права
представительства и возможности выразить свою
волю через наиболее культурных, развитых своих
членов» При итоговом голосовании, большинство под
держало позицию В.Лукашева.
Особенно большие результаты в области уста
новления единого управления краем, по подчинению
ревкому и объединению всех областей края, дала
созванная в январе 1920 г. Актюбинская краевая кон
ференция. Многие решения конференции, как, нап
ример, по вопросу о границах киркрая, легли в осно
ву положений Кирвоенревкома, выставленных на
Московском совещании и зафиксированных декретом
Совнаркома о создании автономной Кирреспублики.
Первая советская краевая конференция стала
своего рода генеральной репетицией Учредитель
ного съезда. Еще 27 октября 1919 г. заседание Кир
военревкома с участием Куйбышева В., Элиавы
Ш., Рудзутака Я., назначило на 1 января 1920 г. кон
ференцию киргиз. «В целях объединения киргиз
ского народа и обсуждения дел касающихся его
интересов – говорилось в постановлении заседа
ния, созвать в г. Актюбинске не позднее 1 декабря
с.г. конференцию из активных работников с приг
лашением представителей от Башкирской рес
публики и с участием активных работников кир
гизского Семиречья и Сыр-Дарьинской области
Туркестанской республики.» [5, с. 147]. Эта
конференция, проходившая с 8 по 11 января 1920 г.,
имела большое значение в деле организации съезда
и его состава. В своей приветственной телеграмме
конференции М.В.Фрунзе писал: Реввоенсовет уве
рен, что плодотворная работа конференции послужит
основанием к созданию прочной Советской власти в
автономном киргизском крае и обеспечит его населению
условия к дальнейшему улучшению положения на
основе социалистического строительства.
В «Известиях Киргизского края» (№3 от 15 ян
варя 1920 г.) помещено следующее сообщение
об этой конференции: «Киргизская национальная
конференция в г. Актюбинске закончилась 11 ян
варя. Присутствовало 250 делегатов, из них 70
коммунистов, остальные беспартийные. Были
представители Тургайской, Уральской, Акмолинской,
Сыр-Дарьинской, Ферганской и Закаспийской облас
тей. Были приняты резолюции о поддержке советской
власти, о мобилизации и создании Красной Армии,
об объединении всех киргизских областей в одну
советскую республику» [6, с. 224]. Из-за отсутствия
четкой информации, участники съезду придавали
учредительное значение. Прибывшие делегаты бы
ли представителями различных политических сил,
например члены западного крыла Алаш-орды Н.Бе
гимбетов и Наумов.
Актюбинская конференция являлась пробным
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шагом в проведение подобных мероприятий. У
функционеров советской власти возникла необхо
димость познания реакции участников конференции
на обсуждаемые проблемы. И для самих участников
данной конференции стало определенным поли
тическим опытом, как верно было отмечено: «Подлинной
школой воспитания и выращивания местных кадров
явились съезды, конференции и совещания в центре,
на которых обсуждались различные вопросы теории
и практики национальной политики, партийногосударственного строительства.» [7, с. 199].
В результате проведенной организационной работы,
4 октября 1920 г. в 18 часов в г. Оренбурге, в клубе им.
Я.М.Свердлова, председатель КирревкомаВ.А.РадусЗенькович открыл Учредительный съезд. В работе
съездаучаствовало 273 делегата, а так же 6 делегатов
от Алтайскойгубернии, которая не входила в Кирги
зию. От Оренбургско-Тургайской губернии 112 делега
тов, Уральской – 35, Букеевской – 23, Акмолинская
– 34, Семипалатинская – 49 и Закаспийская – 1 [8,
с. 30]. Съезд закончил свою работу 10 октября 1920
г. Съезд обозначил цели и задачи государственного
строительства и принял Декларацию прав трудящих
ся КАССР, конституционно определившую основные
принципы образования казахской советской госу
дарственности. На съезде была провозглашена Ка
захская автономная ССР в составе РСФСР. Съезд
избрал верховные органы власти – Центральный Ис
полнительный Комитет (ЦИК) и Совет Народных Ко
миссаров (СНК) республики. Председателем ЦИК
КазАССР был избран С.М. Мендешев, а председателем
СНК КазАССР-В.А. Радус-Зенькович.
ТҮЙІН
Мақалада Қазақ КСР Құрылтай съезін ұйымдас
тырумен байланысты мәселелер қарастырылған. Не
гізгі мәселе делегаттардың съезд жұмысына қатысу
құқығына қатысты болды. Тарихи дереккөздердің не
гізінде даулы мәселелердің шешімі көрсетілген.
***
The article deals with the problems associated with the
organization of the Constituent Congress of the Kazakh
SSR. The main issue was related to the electoral right
of delegates to participate in the work of the congress.
On the basis of historical sources, the solution of the
controversial problems is shown.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕАЭС

в новых геополитических условиях
(Всемирная Пандемия и глобальный экономический кризис)
Бауыржан ШЕРИЯЗДАНОВ,
кандидат политических наук,
ведущий научный сотрудник Института
истории государства КН МОН РК
Аннотация. В статье проведен анализ развития
стран ЕАЭС в условиях мировой пандемии, опре
делены основные проблемы и предложены воз
можные пути их решения. Рассматривается состав
экономического потенциала стран Евразийского
экономического союза. Изучены возможности выхода
из кризиса и сохранения единства рынка ЕАЭС.
Ключевые слова: Евразийский экономический
союз, Евразийский банк развития, международная
организация, региональная интеграция, карантинные
меры, пандемия, взаимная торговля.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) это
организация учрежденная Договором, который был
подписан 29 мая 2014 года в Астане президентами
России, Беларуси и Казахстана и вступил в силу 1
января 2015 года. Согласно тексту договора ЕАЭС
является международной организацией региональ
ной экономической интеграции, обладающей меж
дународной правосубъектностью, в рамках которой
обеспечивается свобода движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, проведение
скоординированной, согласованной или единой
политики в отраслях экономики [1].
Статус государств-членов ЕАЭС получили также
Армения (со 2 января 2015 года) и Кыргызстан (с
12 августа 2015 года) и Россия. Статус государстванаблюдателей имеют Молдавия и Узбекистан.
Площадь территории стран ЕАЭС – более 20
миллионов квадратных километров (14% мировой
суши), численность населения стран ЕАЭС, по
состоянию на начало 2020 года – 184,26 миллиона
человек.
Объем валового внутреннего продукта странчленов ЕАЭС в 2019 году составил 1,9 трлн. долларов
США; объем взаимного товарооборота в странах
ЕАЭС по итогам 2019 года – 61 млрд долларов
США; объем внешней торговли товарами с третьими
странами – 733,1 млрд. долларов США.
К образованию ЕАЭС был проделан долгий путь,
начало которому положила идея об евразийской ин
теграции Первого Президента Республики Казахстан
Н.Назарбаева высказанная им во время выступле
ния в Московском государственном университете им.
М.В.Ломоносова в 1994 году. Организация создана на
базе Таможенного союза и Единого экономического
пространства России, Казахстана и Беларуси. В
рамках Союза обеспечивается свобода движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведе
ние скоординированной, согласованной или единой
политики в ключевых отраслях экономики.
Основа создания ЕАЭС была заложена в при
нятой президентами России, Белоруссии и Казах
стана 18 ноября 2011 года Декларации о евразий
ской экономической интеграции. Основными це
лями согласно тексту документа являются: - соз
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дание условий для стабильного развития экономик
государств-членов в интересах повышения жизнен
ного уровня их населения;- формирование единого
рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресур
сов; - всесторонняя модернизация, кооперация и
повышение конкурентоспособности национальных
экономик в условиях глобальной экономики. Важ
нейшей задачей декларации была задача создания
Евразийского экономического союза к 1 января 2015
года.
Высшим органом ЕАЭС является Высший Ев
разийский экономический совет (ВЕЭС), в состав
которого входят главы государств-членов или гла
вы правительств. ВЕЭС рассматривает вопросы
деятельности Союза, определяет стратегию, нап
равления и перспективы развития интеграции и
принимает решения, направленные на реализацию
его целей.
Реализацию и контроль по исполнению Договора
ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза
и решений Высшего совета обеспечивает Меж
правительственный совет (ЕМС), состоящий из глав
правительств государств-членов. Заседания Меж
правительственного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
Следующая организация ЕАЭС, это Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно дейс
твующий наднациональный регулирующий орган
Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными
задачами Комиссии являются обеспечение условий
функционирования и развития Союза, а также раз
работка предложений в сфере экономической ин
теграции.
Спорные ситуации между странами ЕАЭС рас
сматриваются в Суде Союза – судебном органе,
обеспечивающем применение государствами-члена
ми и органами данной организации Договора о ЕАЭС
и иных международных договоров.
Предусматривается создание к 2025 года
наднационального органа по регулированию финан
сового рынка, который должен стать базовым эле
ментом его формирования.
Финансирование деятельности органов Союза
осуществляется за счет средств бюджета Союза,
который формируется в российских рублях за счет
долевых взносов государств-членов (Армения –
1,22%, Белоруссия – 4,56%, Казахстан – 7,055%,
Кыргызстан – 1,9%, Российская Федерация – 85,
265%).
Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК
(уровень вице-премьеров) осуществляется на рота
ционной основе в порядке русского алфавита одним
государством-членом в течение одного календарного
года без права продления. В 2020 году в указанных
органах председательствует Республика Беларусь.
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На территориях государств-членов Союза функ
ционирует общий рынок труда и реализуется свобо
да передвижения рабочей силы. Гражданам госу
дарств-членов ЕАЭС, желающим работать в России,
Казахстане, Беларусии, Армении или Кыргызстане,
не требуется оформлять разрешительные докумен
ты. Организация открыта для вступления любой
страны, разделяющей его цели и принципы, на ус
ловиях, согласованных государствами-членами. Ук
репляется международное сотрудничество ЕАЭС
с зарубежными партнерами. В 2018 г. была достиг
нута договоренность о торгово-экономическом сот
рудничестве с Китаем, а также создана зоны сво
бодной торговли с Ираном. В 2019 г. соглашения о
свободной торговле подписаны с Сингапуром и Сер
бией. Проявляют заинтересованность к вступлению
такие страны как Турция, Индия [2].
В то же время стоит признать, что реалии ин
теграции и сотрудничества в рамках единого эко
номического союза имеют ряд проблем, которые
в связи с карантинными мерами серьезно ослож
нились. Известно, что члены-государства ЕАЭС
сильно различаются друг от друга по объему эконо
мики, территории и численности населения и т.д.
[3]. Проведенный автором сравнительный анализ
географических экономических и социально-полити
ческих показателей стран-участниц ЕАЭС позволил
выявить следующие проблемные аспекты:
- во-первых, стоит объективно признать, что у
России наиболее развитая экономика среди странчленов ЕАЭС, которой принадлежит 3/4 ВВП всего
евразийского союза. Соответственно происходит
экономическое доминирование России. Однако, у
остальных участников союза имеются опасения по
превращению российской экономической гегемонии
в политическую. Причины для беспокойства свя
заны со стремлениями России внести в Договор
о Евразийском экономическом союзе следующие
политические положения: о едином гражданстве,
об общей квалификационной системе в области
образования и профессиональных компетенций,
создании единого парламента, внедрении общей
валюты и т.д.
- во-вторых, экономическое превосходство Рос
сии привело к тому, что другие участники ЕАЭС
стали испытывать определенные трудности в сфере
обеспечения национальных интересов, особенно это
касается экономической безопасности. Например,
Доминирование российских компаний весьма за
метно в сфере логистики, поставках оборудования,
продовольствия, на автомобильном рынке и т.д. К
сожалению, казахстанские товаропроизводители,
значительно уступают им в конкурентоспособности.
- в-третьих, во взаимной торговле между членамигосударствами ЕАЭС имеется дисбаланс, стала
нормой тенденция отрицательного сальдо торгового
баланса (импорт превышает экспорт). Например, в
Казахстане после создания Таможенного союза в три
раза вырос импорт из России, притом, что экспорт в
Россию из Казахстана остался на прежнем уровне.
Еще более показательна ситуация с Республикой
Беларусь. В количественном отношении импорт
белорусских товаров в Казахстан, примерно в семь
раз превышает казахстанский экспорт.
- в-четвертых, в структуре экспорта ЕАЭС пре
валируют природное сырье: нефть, газ, уголь, же
лезные руды и другие полезные ископаемые. Топ
ливно-сырьевая специализация ряда экономик стран
ЕАЭС, рождает соперничество между партнерами,
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например, такое столкновение интересов наблю
дается между Россией и Казахстаном [3].
- в-пятых, незавершенность в странах-членах
ЕАЭС процессов на строительства, что связано с
недавним по историческим меркам обретением ими
государственной независимости [4].
Сегодня меры, предпринятые государствами в
борьбе с корона вирусом, сильно ограничили воз
можности и свободы выхода за пределы нацио
нальных границ. Из этих четырех свобод в ЕАЭС
пандемия больше всего повлияла на единый рынок
услуг и общий рынок труда. А нынешняя ситуация
дает определенные козыри в руки противникам
интеграции. Карантинные меры, предпринимаемые
в связи с Пандемией, слишком разнородны на
пространстве ЕАЭС. Беларусь отказалась от жестких
мер, в России они значительно ослабляются. Кыр
гызстан, Казахстан и Армения пока находятся в ре
жиме карантина [5].
Мир изменился, процессы глобализации дали
сбой, сильно упали продажи ряда товаров (за исключе
нием продуктов питания и лекарств). Создавая
ЕАЭС, страны-основатели руководствовались идеей
возможности такого взаимодействия с другими стра
нами, при котором все стороны останутся в выигрыше.
Сейчас же каждое государство испытывает серьезные
трудности, связанные с пандемией. Так, по данным
Евразийского банка развития (ЕАБР), потери ВВП
государств Союза в 2020 году могут быть около 2%.
При этом каждый месяц карантинных мер обходится
странам ЕАЭС падением ВВП в размере от 1,5% до
3%. В целом общий ВВП государств ЕАЭС по итогам
года снизился на 2,2% [6].
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до
вольно быстро начала принимать меры по ликвида
ции кризиса и борьбе с эпидемией на союзном уров
не. Например, в целях предоставления возможности
поиска работы без выезда с места проживания в
настоящее время создается Евразийская электрон
ная биржа труда. В плане формирования общего
рынка труда есть прецеденты из мира спорта.
Большое значения имеет приграничное сот
рудничество между регионами Казахстан и РФ.
В сложный период была оказана помощь меди
каментами, консультации медицинских работников
из г.Москвы, Татарстана, Астраханской, Тюменской
областей и других приграничных регионов РФ. Свою
очередь Казахстан оказывал практическую помощь
Узбекистану, Киргизии, Таджикистану.
Подводя итоги вышесказанному можно отметить,
что Казахстан должен быть готов к экономическому
развитию в новых рыночных реалиях. Как заявил
Глава государства К-Ж.К. Токаев в своем ежегодном
Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020
года «Следует быть готовым к совершенно новой
конъюнктуре мирового рынка. Создание по-настоя
щему диверсифицированной, технологичной эконо
мики для нас не просто необходимость, этот путь
уже безальтернативен» [7].
Поэтому во время карантина и закрытия границ
отечественные производители должны наращивать и
укреплять собственное производство, занимать нишу
импортных товаров, особенно в пищевой, легкой
и фармацевтических отраслях. Вопрос закрытия
предприятия во время карантина не должен стоять
вообще. Есть положительные примеры стран Европы
и члена ЕАЭС (Швеция, Беларусь).
Странам ЕАЭС необходимо объединиться,
чтобы противостоять кризису, вызванному
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распространением COVID-19 и самоизоляцией
государств. «Регионализация может стать эф
фективным способом смягчения глобальных шо
ков. Этот процесс подразумевает укрепление
сотрудничества между соседними странами, объе
диненными по региональному признаку, с целью
создания, а в случае ЕАЭС – восстановления эф
фективных цепочек поставок и снижения рис
ков чрезмерной зависимости от торговли с
крупнейшими промышленно развитыми государ
ствами и странами с формирующимся рынком.
Что касается основных медицинских и продо
вольственных товаров, регионализация должна
будет способствовать достижению безопасного
уровня локализации производств и повышению
устойчивости стран объединения к чрезвычайным
ситуациям, таким как пандемия COVID19», –
сообщается в докладе банка [8].
Кроме этого Казахстану надо укреплять эконо
мическое сотрудничество не только с членами ЕАЭС,
но и между соседними странами. Особенно Ка
захстану нужно развивать тесное сотрудничество с
Узбекистаном и другими соседями по Центральной
Азии. При этом вопросы интеграции и кооперации
должны рассматриваться с точки зрения высокой
технологичности и тщательной востребованности
производства.
Конечно, программы и планы развития ЕАЭС
подверглись влиянию пандемии. Но интеграционные
проекты, как правило, являются долгосрочными.
Отметим, что в условиях борьбы с корона вирусом
страны ЕАЭС продолжают контакты в режиме
онлайн, где наблюдается положительная динамика.
Данный подход способствует принятию быстрых и
эффективных решений.
Поэтому, считаем, что усилия стран союза сей
час должны быть направлены на сохранение сущес
твующей базы во взаимной торговле и наращивание
ее оборотов. Сотрудничество стран ЕАЭС, после
кризиса, вызванного пандемией должно получить
дальнейшее развитие, а интеграционные процессы
приобрести особую значимость.
ТҮЙІН
Бұл мақалада әлемдік пандемия жағдайында

ЕАЭО елдерінің дамуына талдау жасалып, негізгі
проблемалар мен даму тенденцияларын анықтауға
тырысқан. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің
экономикалық әлеуетінің құрамы талданған.
***
The article analyzes the development of the Eurasian
Economic Union in the context of a global pandemic,
identifies the main problems and suggests possible
solutions. The structure of the economic potential of the
Eurasian Economic Union is being considered.
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РЕПАТРИАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ
(1949-2022)

Акерке ХИЗАТ,
PhD-докторант 2-курса специальности «История»
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева
Куаныш БОШАНОВ,
Старший преподаватель кафедры «Журналистики
и гуманитарных дисциплин» АО «Финансовая Академия»
Последствие второй мировой войны для Германии повернулась потерей не только для территории,
но и значительно повлияло на демографию страны.
Миграционные процессы для Германии можно разделить на несколько категории: беженцы, изгнанные,
гастарбайтеры, поздние репатрианты. Основными
составляющими были немецкие беженцы и изгнан-
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ные (expelles) из восточной части бывшей Германии.
Пик миграционного процесса определяется в 19501970 годы, когда в ГФР регулярно шли различные потоки миграции, особенно переселение беженцев из
ГДР и с других коммунистических стран [6, стр. 340].
После окончания войны в 1945 году, Германия
оказалась страной, раздробленной на части между
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странами победителями и потерявшими часть тер
ритории, где проживали этнические немцы. После
войны, проживавшие на отобранных территориях
немцы, вынужденно переселись или были изгнаны
из этих мест. Из территории Польши, Чехословакии,
Югославии и Венгрии разрешили на депортацию
немцев, чтобы в дальнейшем не было случаев меж
этнических конфликтов. Люди были вынуждены пе
реселиться на территориях стран победителей, в
основном, на трех западных секторах, управляющие
капиталистическими странами, ГФР, а так же советской
части ГДР [8, стр. 129]. По общенемецкой переписи
1946 года на территории ГФР были депортированы
5.8 миллионов, а в советскую зону оккупации в ГДР
переселились 3.6 миллионов беженцев. В 1950 годах,
при оккупации зон Британской и американской части
число беженцев увеличилось до 7.9 миллионов. В
периоды с 1939 по 1944 год около 625 000 - 650 000
этнических немцев были переведены в Германию,
а еще 1.4 миллиона были депортированы из
страны в азиатскую часть СССР. В 1939-42 годах
около 130 000 этнических немцев из стран Балтии
и относительно небольшое количество немцев
из Крымского полуострова и с Кавказа (25 000
человек) были переведены в Германию [7, стр. 325].
Послевоенная ситуация в Германии была тяже
лой, так как, после войны на территорию Германии
возвращались вынужденные переселенцы, а также
солдаты из бывших захваченных территорий. После
окончания войны, вплоть до разделения Германии в
1949 году, как на Западную часть, так и в Восточную
прибывали немецкие беженцы из Центральной и
Восточной Европы около 12 миллинонов человек
и до построения Берлинской Стены из Советской
зоны оккупации и Восточной Германии в Западную
Германию приблизительно переселились 2.7 мил
лионов немцев. Но в то же время из ГФР в ГДР пе
реехали больше полтора миллиона людей [5, стр.
8]. Регулирование политики репатриации для пра
вительства Германии усложнялось тем, что реше
ние принимали власти стран победителей, и в то же
время управление разделилось на политические бло
ки, такие как капиталистический режим развития и
коммунистический режим управления страны. Таким
образом, в 1949 году Германия разделилась на два
блока: Восток и Запад. Репатриационную политику
начал осуществлять ГФР. Репатриационная политика
Германии в начале 1950-х годов распространялась
для привлечения и возвращения немцев на ис
торическую родину. Впервые закон о репатриации
был разработан в ГФР, который распространялся для
немцев, проживающих на территории ГДР, Восточной
Европе и СССР [10, стр. 432]. Репатриационная по
литика, касательно этнической миграции регули
руется законом ГФР, принятой конституцией в 1949
году. По конституции, полноправным гражданином
ГФР является лицо, которое имеет немецкое граж
данство или по состоянию территории немецкого
Рейха на 31 декабря 1937 года, проживавшие на
границах страны в качестве беженца или изгнанного
лица, так же по происхождению этнического немца
или супруги или потомок такого лица. А так же под
эту категорию, отдельно по конституции, признаются
бывшие граждане Германии, которые в период с 30
января 1933 года по 8 мая 1945 года были лишены
своего гражданства по политическим, расовым или
религиозным мотивам, а их потомкам по их заяв
лению восстанавливается их гражданство. Если они
обосновались в Германии после 8 мая 1945 года и
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не выражали противоположного намерения, то они
считаются нелишенными своего гражданства. Кроме
этого, в дополнении к Конституции, существуют дру
гие законы, регулирующие миграционную ситуацию
Германии, принятой в 1953 году «Федеративный
Закон об изгнанниках и переселенцах» и закон,
принятой в 1955 году «О регулировании вопросов
гражданства». Данные положения были введены
для предоставления родины этническим немцам
из Восточной Европы и Советского Союза, которые
подверглись принудительному переселению, этни
ческой дискриминации и изгнанию во время и пос
ле Второй мировой войны. Этническим немцам, по
кинувшим Восточную Европу и Советский Союз, был
предоставлен въезд в Германию. Впервые в 1957 го
ду на законной основе переселенцев из зарубежных
стран стали называть – Aussiedler (репатриант). Во
время холодной войны для немецкого правительства
идеологические аргументы играли важную значи
мость при принятии немцев из коммунистических
стран, как доказательство того, что Западная Герма
ния превосходит противоположный режим [4, стр. 5].
Политика Западной Германии была ориентирована
для беженцев Восточной Германии. До окончания
холодной войны этнических немцев принимали и
давали субсидии для обустройства, политика ре
патриации была открытой и доступной. Миграция
после «холодной войны» была качественной, что
имела значительные результаты для миграцион
ной политики Германии. Как утверждает Такеюки
Цуда, дверь в Германию из советского блока была
широко открыта во время холодной войны, хотя
за это время выезд за пределы советского блока
был по большей части недоступен. Когда эта дверь
начала открываться после либерализации Ми
хаила Горбачева в конце 1980-х годов, смысл
немецкой политики утратил свою актуальность, и
правительство Германии начала закрывать свои
двери для своих немцев. Это ограничение было
ускорено слабой интеграцией и социальной мар
гинализацией Aussiedler (репатриант), что в свою
очередь, привело к росту негативного общественного
мнения. Эти внутриполитические факторы, несом
ненно, сыграли свою роль в изменении политики
Aussiedler (репатриант) [9, стр. 15]. Как указывают
зарубежные исследователи, во время холодной
войны количество этнической миграции из социа
листических стран, особенно из бывших СССР, с
1950 по 1987 годы составляет всего 109602 человек,
переехавших в ГФР, после 1988 года, в начале 90-х
годов число этнических мигрантов резко возрасло
до 400 000 [4, стр. 8]. Ежегодно число репатриантов,
изъявивших переехать в Германию достигало 200
000. Общее количество переселенцев с 1988 по 1999
годы составило 2.6 миллионов человек, из которого
1.8 миллионов из Советского Союза. Огромное
количество переселенцев из бывших республик Со
ветского Союза заставило правительство Гремании
пересмотреть репатриационную политику в начале
90-х годов и внести корректировки в определе
нии статуса репатрианта. Теперь репатриационная
политика Германии были ужесточены. Появились
новые параметры, по которому принимали в
гражданства этнических мигрантов. В 1993 году
были приняты поправки в закон «Об изгнанниках и
переселенцах». Согласно внесенным поправкам,
заменили (Aussiedler) прежнюю категорию на новый
термин, обозначающий (Spätaussiedler) «поздний
переселенец» подававший заявку с 1 января 1993
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года. К тому же, в 1996 году правительство Герма
нии ввела тест на знание немецкого языка, что резко
снизило потенциальных заявителей на переезд. Тест
на знание немецкого языка с 1996 по 1999 годы из
147000 человек провалили 49% заявителей, что
привело к уменьшению количества иммигрантов. В
начале 90-х годов власти Германии ввели квотную
систему для переселенцев. Ежегодно количество
мигрировавших по квоте до 1999 года составляло
220000 человек, после 2000 годов это цифра резко
упало до 105000 [7, стр. 320]. Причиной которого
стали принимаемые меры правительством Германии
и долгосрочная процедура документов, которая
занимала огромное количество времени.
Порядок приема осуществляется следующим
образом: для получения статуса позднего пере
селенца (Spätaussiedler), претендент должен по
дать заявление и все необходимые документы в по
сольство Германии в той стране, где проживает, где
проверяется Федеральными административными
ведомствами Германии на соответствие с Законом
об изгнанных и беженцах. Основным критерием для
получения статуса позднего переселенца, является
дискриминация или негативные последствия, кото
рый испытал претендент в своей жизни из-за немецко
го происхождения. Для заявителей из стран бывших
советских республик, наличие такого последствия
имеет место, так как во время Второй мировой вой
ны на основании распоряжений Совнаркома СССР
“О расселении лиц немецкой национальности из
промышленных районов в сельскохозяйственные”
(30 октября 1941 г.) и Государственного комитета
обороны СССР “О порядке использования немцевпереселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет”
(10 января 1942 г.) немецкое население подверглось
мобилизации в так называемые трудовые армии. По
приказу Сталина, в 1941 году были депортированы
500 тыс. немцев из Поволжья в Казахстан и Сибирь
[12, стр. 812]. Когда как для других стран и стран
Балтии для получения статуса позднего переселенца
требуется доказателсьтва негативных последствий,
полученные из-за немецкого происхождения пос
ле 31 декабря 1992 года. Помимо этого, претендент
подтверждает свою идентичность к немецкой куль
туре и этносу, посредством владения немецким язы
ком, где проходит собеседование в посольстве Гер
мании, затем только выдается разрешение на въезд
в Германию. Закон об изгнанниках §6 поясняет, что
этническая принадлежность к немецкому государс
тву может быть идентифицирована при рождении,
воспитании, знании немецкого языка и культуры.
По смыслу §6 ч. 2 п. 1 абз. 1 этого закона, немецкая
идентичность подтверждается наличием немецких
родственников по нисходящей линии – бабушками/
дедушками. Кроме того, все, кто по состоянию на
01.08.1999 являются немцами или могут иден
тифицировать свою этническую принадлежность
как немецкую, но не имеют немецкого гражданства,
в указанный день обретают гражданство ФРГ [11,
стр. 465]. Немецкая идентичность перетерпела
несколько осмыслений как после войны, так и пос
ле объединения в одну страну двух блоков, и
кардинальные изменения последних десятилетии на
уровне законодательства.
Репатриационная политика Германии на сегод
няшний день регулируется в ряде законах: Конс
туитуции ФРГ по ст. 116, закон об иностранцах
§27-36, Закон о беженцах и изгнанниках, §7 закон
о гражданстве. После войны законодательство о
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гражданстве ГФР основывалось на «право крови»
(jussanguinis), закрепленное в конституции 1949
года. «Право крови», закрепленное еще на основном
Законе об Империи и национальности 1913 года.
Хотя начиная с 1955 года правительство Герма
нии начало приглашать в свою страну иностран
ную рабочую силу в связи с экономическим подъе
мом. Миграционные процессы регулировались
на двухсторонних соглашениях. Одним из пер
вых государств, с кем были заключены такие сог
лашения, стала Италия. За ней последовали Ис
пания, Турция, Греция, Югославия, Португалия,
Марокко. Таким образом, иностранная рабочая си
ла продолжила мигрировать вплоть до 1973 года.
Впервые «Закон об иностранцах» был принят 1965
году, где были определены права мигрантов, и где
четко было прописано, что Германия не является
страной иммиграции. А так же, гражданство дается
лишь лицам немецкого происхождения и лицам
спасающийся от политических преследовании. Миг
рационная политика Германии на тот период ожидала
миграцию рабочих на краткосрочный период, но
все обернулось наоборот, когда гастарбайтеры ос
тавались на местах больше указанного срока чем в
соглашении [2, стр. 10]. Правительство ФРГ в тече
ние нескольких десятилетии на законном основании
не признавала иммигрантов гражданами Германии.
Наоборот поощряло возвращение иммигрантов или
гастарбайтеров на родину (турки). В начале 90-х
годов в Германии были приняты несколько зако
нодательных актов, в которых права иностранцев
существенно расширились в положительную для них
сторону. В «Законе об иностранцах» 1990 года со
держатся новые правила воссоединения супругов и
семей на законных правах, а так же о натурализации
иммигрантов второго поколения. Дети иностранцев,
родившихся в Германии, автоматически получают
временный вид на жительство, если мать имеет
такое разрешение при условии продления. Как толь
ко ребенок становится взрослым, вид на житель
ство меняется на право постоянного проживания.
К тому же, получение гражданства для молодых
людей в возрасте от шестнадцати до двадцати трех
лет, а также для иммигрантов, которые законно про
живали в Германии в течение пятнадцати лет, было
упрощено. По закону запросы для принятия граж
данства молодыми людьми одобрялись в случае
отказа от прежнего гражданства, либо его утраты. К
тому же обязательным было: отсутствие судимости;
проживание в Германии в течение восьми лет (и как
минимум в течении шести лет проучиться в школе
[1, стр. 5]. Законы, принятые в начале 2000-х годов,
изменили прежний режим в принятия гражданства
по кровной принадлежности. Теперь заявители
могли автоматически претендовать на гражданство
Германии, если хотя бы у одному из родителей
заявителя законно был выдан вид на жительство,
действительный в течение 8 лет или неограниченный
вид на жительство в течение трех лет [10, стр. 430].
Германия до 2004 года на законодательном уровне
не признавалась страной иммиграции. «Закон об
иммиграции» был принят 1 января 2005 года. Ос
новной причиной издания которого стала нехватка
высококвалифицированных работников в сфере IT.
«Закон об иностранцах» принятый в 2005 году так
же рассматривает и вопрос о репатриантах. Таким
образом Германия став иммиграционной страной,
на законодательном уровне изменила правила
присвоения гражданства новым мигрантам.
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По «Закону об изгнанных и беженцах» в §8
прописан порядок распределения поздних пере
селенцев. Абз. 1. ч. 1 Федеральные штаты прини
мают репатриантов, их супругов и потомков, если
они соответствуют требованиям данного закона.
Федеральное управление администрации распре
деляет репатриантов в соответствии с квотой так
называемого «кёнигштайнского ключа» (нем. Kö
nigsteiner Schlüssel) что дает им возможность раз
мещения правительством в местах по квоте до
определенного момента. Поздние репатрианты и
их супруги или потомки, включенные в извещение
о приеме, обязаны зарегистрироваться в перво
начальном приемном пункте федерального прави
тельства после входа в область применения закона.
Только при наличии «ключа» переселенцы могут
рассчитывать на государственную поддержку. Так
же в законе прописаны проблемы, с которыми
сталкивается репатриант и пути их решения.
В Федеральном законе об изгнанниках и бе
женцах – BVFG §9 определены виды помощи
репатриантам. Поздние репатрианты, их супруги
или потомки в соответствии с законом имеют право
участвовать в бесплатном интеграционном курсе,
который включает в себя базовые и расширенные
языковые курсы одинаковой продолжительности,
помогающие приобрести достаточные языковые
навыки. И ознакомительный курс о правовой сис
теме, культуре и истории Германии. Это не рас
пространяется на детей, подростков и молодых
людей, которые посещают школу или продолжают
свою прежнюю учебную программу в Федеративной
Республике Германии. Языковой курс длится не
более шести месяцев для однодневных занятий.
Так же поздним репатриантам предоставляется
разовая помощь от федерального правительства
и компенсация стоимости переезда. Федеральное
административное управление предоставляет поз
дним репатриантам из бывшего СССР, Эстонии,
Латвии или Литвы, родившимся до 1 апреля 1956
года, компенсацию за содержание под стражей,
которую они получили по запросу. Компенсация
представляет собой фиксированную ставку за
интеграцию в размере 2 046 евро. Для родившихся
до 1 января 1946 года, эта компенсация составляет
3 068 евро. Так же им могут быть предоставлены
дополнительные средства для интеграции. Это
может быть дополнительная поддержка молоде
жи, дополнительная языковая и социально-обра
зовательная поддержка. В этом же законе §14
«Содействие в самозанятости» говориться: п. 1. для
поздних репатриантов обеспечивается создание и
укрепление самозанятости в сельском хозяйстве,
торговле и свободных профессиях. Для этой цели
им могут быть предоставлены займы с выгодными
процентами, и хорошими условиями их погашения, а
также субсидии и гарантии по процентам [3, стр. 15].
В заключении, репатриационная политика Гер
мании осуществляется больше полувека. Опыт
политики Германии как западной страны, следует
применить или брать в пример странам, которым
необходим опыт. Конечно, у каждой страны есть
свои плюсы и минусы в процессе осуществления
репатриационной политики. Политика репатриации
долгий и изнурительный процесс, как для индивида
и для принимающего государства. Так как сам факт
переезда или даже факт включения индивидов в
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состав национального государства не подразумевает
интеграцию этих людей в принимающее общество.
Несмотря на привилегированный по сравнению с
другими категориями мигрантов, статус в плане льгот
и поддержки при переезде, репатрианты Германии
по прибытию на новое место жительства сталкивают
ся с проблемами интеграции в новом обществе.
Среди них – трудности, связанные с социализацией,
выходом на рынок труда, препятствиями, свя
занными с жильем и натурализацией. Так же осо
бое внимание следует обратить на культурные
различия между принимающей страной и страной
выхода переселенца. Проблемы с незнанием язы
ка и социализации, также интеграция детей в
систему школьного образования являются наибо
лее проблемными в Германии. Во многих источ
никах, исследованиях написано общественное мне
ние местных жителей, которые воспринимают ре
патриантов как за иностранцев или за чужих.
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For millennia, the population living in the modern
territory of Kazakhstan was engaged in a nomadic
type of economy. As we know, the history and culture
of the Kazakh people is closely related to the traditional
nomadic economy, since the psychology and mentality
of people living in our country, cultural traditions and
life take their origins precisely from the nomadic way of
life. The location of the Kazakh steppe in the arid space
and the peculiarities of natural and climatic conditions
predetermined the type of economy and its direction,
namely nomadic and semi-nomadic cattle breeding that
inhabited this territory of the Kazakhs.
The nomadic and semi-nomadic economic and
cultural type of activity became widespread throughout
the entire area of the steppe, semi-desert and desert
zones of the Steppe due to the natural and climatic
conditions, since other methods of management were
practically impossible.Pure nomadism or nomadic
pastoralism was developed in the territories of Western
and Central Kazakhstan.In East Kazakhstan, along the
spurs of the Altai and Tien Shan mountains, in Zhetysu,
semi-nomadic cattle breeding has spread.In South
Kazakhstan, along the banks of the Syrdarya, Shu,
Kelesrivers, along with semi-nomadic cattle breeding,
a sedentary agricultural economy developed.So,
T.I.Sedelnikov, describing the climatic conditions of the
nomadic regions, determines the reasons for the form
of farming: “The northern regions are distinguished by
rich and varied vegetation, while in the south, salt licks
and sandy deserts prevail, where only coarse grasses
grow, and even then, in a relatively insignificant amount.
Such a feature in the nature of the territory determined
the direction of migrations and the form of land use of the
Kazakhs inhabiting these regions: in winter they are in
the southern deserts, where there is little snow and there
are rarely snowstorms, and in the summer, they migrated
to the northern steppes” [1, p. 13].
At the end of the XIX century, as a result of the
influence of various factors, the nomadic and seminomadic economy of the Kazakhs began to decline. To
a greater extent, these factors are associated with the
coercive methods of influence of the colonial policy of
the Russian Empire. Reduction of the amount of Kazakh
pasture space for traditional nomadic cattle breeding of
Kazakhs in the period of the XVIII-XX centuries. At the
beginning of the 19th century, the reduction in the habitat
of Kazakh pastoralists was largely due to the construction
of outposts by the Russian state and fortification in the
west of Kazakhstan. At the same time, strengthening of
expansion, oppression and construction of fortifications
in the south of the Kokand and Khiva. These other
factors led to the decline of Kazakh nomadic pastoralism
[2, pp.74-75].
The strengthening of the colonial policy of the tsarist
government is clearly expressed in the resettlement
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policy. This policy is being implemented by continuing
the process of mass withdrawal of Kazakh lands for the
resettlement fund and in favor of the Cossacks, which
undoubtedly affected the state of the traditional economy
of the Kazakhs. A historical tragedy was the resettlement
of peasants from Central Russia, which marked the
beginning of the undermining of the basis for the
existence of Kazakhs - nomadic herding. A huge mass
of people rushed in search of free land and cheap bread
to the region. The flow of immigrants increased in 1893
in connection with the completion of the construction of
the Siberian railway. In order to create a «resettlement
fund» tsarism organized several expeditions, which
established land norms for the Kazakhs, sought the socalled «surplus» of land. The «surplus» included, as a
rule, the best lands, and the traditional routes of nomadic
movements were not taken into account at all [3, pp.1819].This process is especially gaining momentum at the
beginning of the twentieth century, which was associated
with the exacerbation of social contradictions in the
Russian Empire «... the tsarist government at the end
of the nineteenth century went here along the line of
large land withdrawals from the local population and
took the path of extensive colonization, which especially
intensified after 1905» [4, p.36]. The fertile lands taken
from the Kazakhs were transferred to settlers from the
inner provinces of the Russian Empire. In this way, the
tsarist administration tried to weaken the rebellious mood
of the peasant masses.
The increase in the resettlement movement, of
course, caused anxiety among the local population, since
the rights and interests of the Kazakhs were ignored,
which naturally could not but cause tension in the Kazakh
steppe.At the same time, the migrants themselves,
called upon by the tsarist administration to carry out a
civilizing mission, by their actions aroused an unfriendly
attitude towards themselves among the Kazakhs.So,
in the petition of the Kazakhs of the Aksuvolost to the
Minister of Agriculture and State Property, some reasons
for the negativism of the Kazakhs towards immigrants
are expressed: Where are the immigrants who arrived
from Russia, received the best land for crops.With the
increase in the Russian population for 15 years, the
Kyrgyz workers who were hired by the Russians were
already ousted. Meanwhile, the material situation of the
Kazakhs, constrained as a result of this, is getting worse,
because since 1905 they have taken away the remnants
of land for new settlements [5, p. 28]. Such dominant
behavior of settlers in relation to the local population was
not uncommon.It is no coincidence that at the dawn of
Soviet power A. Baitursunov in his letter to the chairman
of the SNK of the RSFSR V.I. Lenin writes «about
overcoming the distrust of the Soviet government to the
Kazakh intelligentsia»: “Until the Kirghiz see a different
attitude towards themselves on the part of the Russians,
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they cannot harbor any other feeling, except for distrust,
without class distinction.The proletariat of the Russian
nation, which for centuries plundered and oppressed
the Kyrgyz, must prove and show in practice that they
are the liberators of the oppressed peoples, and not new
masters, their enslavers, who want to sit on their necks
instead of tsarist officials” [6, p.15].
The resettlement policy, in many ways, contributed to
the forced settling of the Kazakhs.Thus, the statistician
S.P.Shvetsov. writes: “In addition to the“ Russian
colonization ”- military and resettlement, some lands we
re rented inside the Kazakh population proper, namely:
when plots of land in favor of migrants from Kazakh land
use, some Kazakh farms fell into a completely helpless
position, - on those left in their use In scraps they could
no longer carry on the former cattle-breeding economy
and were forced to turn to settled agriculture as the
basis of the economy; fear that they would not lose even
these scraps when allocating land to new resettlement
plots, since the inviolability of Kazakh land use was
not protected by any law, on the contrary, the law gave
resettlement officials the right to take it away from them
for various purposes, forced the Kazakhs to turn to the
tsarist government with a request “Arrange” them in
terms of land, subordinating the land allotment.Thus, a
certain number of Kazakh farms were “transferred to a
sedentary” and they were given allotments of 8-12-15
decitabines per “person” [7, p. 54].
The rise and development of capitalist relations in
Russia at the beginning of the XX century, in a certain way
influenced the transformation of the nomadic economy.
”The penetration of capitalism into the nomadic steppe
caused an intensive process of “de-peasantization”- the
devastation of the nomads, which was accompanied by
the process of concentration of the means of production
- the formation of a significant stratum of bay – a large
livestock owners” [4, p.37]. Despite the fact that capitalist
relations in Kazakhstan developed slowly during the
period under review, the degree of destructive impact
on the traditional economy and the sedentarization
of Kazakhs was significant.The colonization of the
steppe by Russian settlers and the rapid development
of trade relations with it, which took giant steps with the
construction of railways in it, revolutionized the economic
life of the Kyrgyz.Once the natural pastoral-nomadic
economy of the Kyrgyz began to turn into a commoditymoney one, by a gradual transition to new forms: a settled
cattle-breeding and a sedentary agricultural [8, p. 36].
With the victory of the Soviet regime in Kazakhstan,
the process of transformation of the “primitive” nomadic
and semi-nomadic economy into subsidence and tillage
continued.In the «Declaration of the rights of workers
of the KASSR», which constitutionally determined the
basic principles of the formation of the Kazakh Soviet
statehood, which determined a set of measures and
which served as a constitution that approved the rights
of workers of the republic until 1937, a set of measures
was stipulated regarding the continuation of the policy of
sedentarization: «... land policy in the K[A]SSR ensuring
the interests of the Kyrgyz and peasant poor, especially
those groups of the Kyrgyz working masses, who were
plundered by the tsarist government and the Russian
bourgeoisie.To promote the transition of the working
Kyrgyz masses to a sedentary lifestyle, seeing in this,
subject to the collectivization of the economy, one of the
main measures to raise the economic and spiritual level
of the working Kyrgyz population ...» [6 p.23].
However, for the sake of fairness, it should be noted
that in Kazakhstan at the beginning of the 20s of the
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twentieth century, the Kazakhs were returned to the lands
that had previously belonged to the Cossack troops, free
lands undeveloped by settlers until February 1921, as well
as lands leased to nobles, capitalists and monasteries.
In general, during the period of emergency agrarian
measures of 1920-1921.several million hectares of land
were returned to the Kazakh population [9, p. 161]. Such
measures were taken not only for economic purposes,
but also had political implications.In this way, the Soviet
regime at the initial stage of its structure, creating the
image of a liberator from the colonial oppression of the
empire, earned dividends of trust and sympathy in its
address from the Kazakh population.
Thus, under the pretext of seating European culture
and civilization among wild nomads, through the
resettlement of peasants from the European part of the
empire, as well as to get rid of the elements of backward
development, the cause of which is the nomadic way
of life, the policy of sedentarization of nomads and the
elimination of the traditional economy of the Kazakhs
was carried out.The leitmotif of this policy was not only
the destruction of the nomadic economy in the Steppe,
and the acceleration of the process of colonization, but
in the subsequent period, by expanding the cultivated
areas on the territory of the Kazakh steppes, the solution
of agrarian problems in the young Soviet state and
subsequently, turning into compulsory actions to liquidate
the economy of the Kazakhs, turned into deeply crisis
phenomena.
РЕЗЮМЕ
Мақала ХХ ғасырдың басында патша үкіметінің
Қазақстандағы отырықшыландыру саясатынының
мәселелеріне бағытталған.
***
Статья посвящена особенностям в подходах
царской администрациий к проблеме седентаризации
в Казахстане в начале ХХ века.
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ОҚЫТУ. ӘДІСТЕМЕ. ТӘЖІРИБЕ

САБАҚТАҒЫ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ОРНЫ
Ғазиза РАҚЫШЕВА (Ракишева),
Саттар Ерубаев атындағы №24 мектеплицейдің тарих пәні оқытушысы
Қазіргі әлемдік өркениетте әлеуметтік-экономи
калық жағдайға сәйкес білімділік мақсаттарды стан
дарттау, тұлғаның құзыретін дамыту үшін, ең ал
дымен оның жеке түйінді құзыреттілігіне негізделген
оқушының дарындылық, ғылыми-зерттеу жұмыс
тарында қабілеттерін анықтай отырып, тәрбие
леу айқындалуда. Қазіргі заман талабына сай оқы
ту мен тәрбиелеудің түрлерін жедел игеріп, кәсіби
шеберлікті ұштап отыру парызымыз. Оқушыларға
тиянақты да сапалы білім беру дегеніміз – ізденіс,
оқушының құштарлығы мен қызығушылығы және
сабақта жаңашылдық әдістерді пайдалану арқылы
оқушыларды өздігінен еңбек етуге, алған білімін жаңа
материалдармен ұштастыра білуге дағдыландыру.
Ғылыми жұмыс жазу барысында оқушының бойында
ізденіс әрекетін ұйымдастыру, проблеманы тану және
оны шеше білу дағдысын қалыптастыру керек.
Тәрбие және зерттеуге қойылатын талаптар:
-Оқушылардың ойлары мен түсініктерін қалып
тастыруға көмектесу, оларды ашық айтуға баулу;
-Оқушыларды өзінде бар түсініктерді қарамақайшы құбылыстармен ұштастыру. Алдын-ала
болжау, тұспалдау, баламалы түсінік бере білуге үй
рету;
-Оқушыларды зерттеу жұмыстарын еркін жә
не оңаша жағдайда, әсіресе, шағын топтарда тал
қылау арқылы жүргізуге мүмкіндік беру;
-Оқушыларға арналған мағлұматтарын кеңінен
пайдалануға және оларды қолдануға мүмкіндік беру.
Жалпы ғылыми-зерттеушілік жұмыстарға қабілетті,
көбінесе шапшаң, тез ойлайтын, көп көлемде білім
меңгеретін, оны ұзақ уақыт ұмытпайтын және түсі
нігі өте жоғары, сезімтал, ойға алған нәрсесін, ал
дына қойған мақсатын қалай да болса орындауға
тырысатын, адамгершілік сезімі ерте дамыған, мо
ральдік қасиеттерге өте бай, қиял күші басым оқу
шылармен жұмыс жасаймыз. Оқушылардың тәр
билік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргіз
генде мынадай мәселелерге мән береміз:
-Әрбір оқушының жеке-дара ерекшеліктерін ескеру;
-Оқушылардың қабілеттері мен шығармашылық
тарын арттыру;
-Оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу, іздену
дағдыларын қалыптастыру.
Оқушылардың дүниетанымын кеңейту, зерттеу
шілік қызметке баулу, ізденушілік қасиеттерін жетіл
діруде сыныптан тыс жұмыстар жүргізудің маңызы зор.
Үйірме жұмыстарын, оқушылардың қай пәнге деген
бейімділігін анықтап, конференция, дәстүрлі емес
сабақ түрлерін өзін-өзі басқару әдісі бойынша жүргі
зу керек. Мұндағы зерттеу қызметі шығармашылық
ізденіс бағдарламасын, оқыту мен тәрбиелеу нәти
желерін жасау, оқушылардың даярлық деңгейін және
олардың жас ерекшеліктерін есепке ала отырып даму
динамикасын анықтауға мүмкіндік береді.
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін
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дамытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер:
1.Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау;
2.Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру;
3.Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен
берілген тапсырмаларды шешу;
4.Әңгімені салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қой
ғызу;
5.Қиялдау арқылы сурет салу;
6.Өлең шумақтарын құрастыру;
7.Мәтін, әңгімені өз бетінше анықтау;
8.Әр түрлі тақырыпта пікірталас, сайыс өткізіп,
әсерлерін шығарма етіп жаздыру.
Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу оқушыларды
шығармашылыққа баулуға, қиялын ұштауға, өз бе
тінше ізденуге зор әсерін тигізеді. Сондықтан оқу
шыларды ізденушілікке баулу, оған зерттеу дағдысы
мен білігін игеру бүгінгі білім беру саласының ма
ңызды міндеті болып саналады.
Ғылыми жұмыс жарыстарына дайындауда тө
мендегі мәселерге ерекше көңіл бөлу керек:
1.Тақырыпты қабілетіне қарай таңдау;
2.Аталған тақырыпты ашудағы шәкірт еңбегінің
сипаты, қосқан жеке үлесі;
3.Шешендік сөз баптауы, сөйлеу мәнері, ойынды
ұтымды, жағымды жеткізе алуы, өзін ұстауы, ауди
торияны тартуы;
4.Көрнекілігі мен ұсынылған материалдың сапа
лылығы;
5.Жұмыстың көркем безендірілуі.
Ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысатын оқу
шыны баулу жолындағы басты мақсат – қоғамдық
өмірге бейімделген интеллектуалды жеке тұлғаны
қалыптастыру. Ғылыми-зерттеу жұмысымен айналы
сатын дарынды оқушылар жұмыс жүргізу үшін та
қырыпты талдауға ақыл-кеңестер беріп, ғылымизерттеу орындарымен таныстырып, пайдаланатын
әдебиеттерді іздестіру жолдарын көрсету керек.
Содан соң тақырыппен жұмыс жүргізу жолдары, ар
хив материалдарын пайдалану, газет-журналдар ті
гінділерімен жұмыс істеу, қариялар аузынан фактілер
жинауды ұғындыру қажет.
Оқушылардың тиімді ғылыми-зерттеу жұмы
сының мынадай маңызы бар:
А.Ғылыми-зерттеу жұмыс әрдайым ізденіске же
телейді;
Ә.Күнделікті ғылыми-зерттеу жұмысына әсер
ететін өзіндік білімін жетілдіреді;
Б.Алған білімі әртүрлі ғылыми-зерттеуге пай
далана білуге және ұтымды нәтиже алуға бағыт
береді.
Бүгінгі заман талабы – білімді, білікті, өздігінен
тығырықтан шығудың жолын таба білетін іскер
адам тәрбиелеуді қажет етіп отыр. Ендеше мұғалім
мақсаты – мектеп қабырғасында жеткіншектердің же
ке тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасау.

Шымкент қаласы.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Зухра ШЕГЕНОВА,
докторант 2-го курса специальности
«Педагогика и психология»,
Евразийский национальный
Университет имени Л.Н.Гумилева,
Толкын СЛАМБЕКОВА,
кандидат педагогических наук,
доцент, Евразийский национальный
университет имени Л.Н.Гумилева
Введение. Становление в Казахстане демокра
тического, гражданского общества поставило перед
системой отечественного среднего образования за
дачу воспитания самостоятельно мыслящей личности
[1]. Одним из путей решения этой задачи является
формирование у учащихся на уроках истории наряду с
предметными знаниями, умений и навыков, что в свою
очередь способствует формированию историчес
кого мышления. В трудах А.Н.Леонтьева, мышление
рассматривается как процесс отражения объектив
ной реальности, составляющий высшую ступень
человеческого познания. Мышление дает знание
о существенных свойствах, связях и отношениях
объективной реальности, осуществляет в процессе
познания переход «от явления к сущности» [2]. О
посредованный характер мышления проявляется в
том, что человек в процессе мыслительной операции
проникает в скрытые свойства, связи предметов и их
отношения.
Основная часть. Под историческим мышлением
часто понимаютанализа фактов прошлого, анализ
исторической обусловленности.
В советской научной литературе встречаются
некоторые описания главныхпризнаков историчес
кого мышления. Например, И.В.Гиттис определила
следующие признаки исторического мышления у
учащихся начальных классов: 1. выделение ис
торических фактов и явлений; 2. идея развития и
этапов; 3. осознание смены порядков; 4. осознание
последовательной связи событий и явлений; 5.
осознание причинно-следственной связи, связи по
сходству и различию; 6. сознание регулярности свя
зей; 7. поведение нескольких понятий под одно об
щее понятие [3]. Таким образом, важность данных
определений состоит в том, что сделан акцент на
формирование у учащихся принципов осмысления
исторических фактов.
Особенности исторического мышления в
целом попытался сформулировать Лернер И.Я.:
1) умение описать общественное явление или
событие, правильно отобрав характерные для
него черты и факты;
2) выяснение причин возникновения любого
общественного явления;
3) стремление к определению условий,
сопутствующих историческому явлению и их
взаимосвязанности;
4) сознание преходящего характера всякого
исторического явления, их исторического значения;
5) осознание многообразия конкретного прояв
ления закономерностей истории;
6) поиск тенденции развития, заложенной в
каждом историческом явлении;
7) поиск социальных мотивов, определяющих дея
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тельность общественных групп или отдельных лиц;
8) интерес к сопоставлению прошлого и нас
тоящего;
9) умение извлекать из фактов прошлого уроки
истории [4].
Научиться мыслить исторически – значит научить
ся мыслить системно-научиться задавать вопросы о
прошлом, доказательно и контекстуально думать
о прошлых событиях и критически относиться к
историям, которые люди рассказывают нам [5]. Это
дает возможность научиться мыслить таким образом,
чтобы люди использовали этот навык «в мире, где
доминируют эмоциональные призывы, вырванные из
контекста цитаты, и журналистский анализ» [6].
Научиться мыслить исторически также означает
научиться понимать человеческие проблемы как
проблемы во времени [7].
Таким образом, историческое мышления – это
способность рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки истори
ческих событий и личностей, определять собствен
ное отношение к дискуссионным проблемам прош
лого и современности. Мыслить исторически – это
значит уметь наделить и связать события прошлого
определенным смыслом [8].
Очевидно, что учащиеся в рамках школьной
учебной программы не смогут достичь такого уров
ня исторического мышления, при котором они
будут самостоятельно анализировать сложные сов
ременные политические, социально-экономические
тенденции.
К тому же нельзя ожидать от учащихся решения
актуальных вопросов современного мира. Суть в
том, чтобы они, постепенно освоив определенный
алгоритм анализа исторических фактов и явлений,
основное предметное понимание истории и навыков
исторического анализа, смогли бы использовать
это содержание как средство для самостоятельного
оперирования знаниями в конкретной ситуации.
Учащиеся должны научиться понимать проблемы,
происходящие в современном мире, самостоятельно
анализировать и осмысливать конкретные факты
прошлого и современности, используя общие зако
номерности исторического процесса и творчески
осмысливать конкретный материал [9].
Но как формировать на повседневных уроках
истории навыки исторического мышления? Ана
литические способности учащихся развиваются, вопервых, через поиск конкретно-исторических приме
ров и аналогий, соответствующих тем или иных кон
цептов, во-вторых, через проработку практических
навыков и умений, посредством которых обычно
осуществляется «опрос» и аналитический анализ
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прошлого (чтение, слушание, описание и т.п.). На
третьем этапе учащимися в полном объеме осваи
ваются полученныепредметные знания и пони
мания через «когнитивные стратегии» – исследова
тельские процедуры и связанные с ними комбинации
навыков и умений (методы сбора и упорядочения
материала, умение формулировать вопросы и ста
вить исследовательские вопросы в процессе ра
боты с историческими источниками, способы иден
тификации и критической оценки источников, раз
работка плана исследования, методы обобщения
материала и проверки выводов) [8].
В данном случае актуальным является примене
ние активных и интерактивных методов обучения,
способствующих развитию навыков анализа, иссле
дования и критического мышления. Известны ос
новные принципы активного обучения: обучение
через деятельность, вовлечение всех учащихся в
учебных процесс и рефлексия учащихся. Учащийся
через разнообразные виды учебной деятельности,
которые предлагаются учителем, самостоятельно
добывает информацию, анализирует и объясняет те
или иные исторические события, явления и процессы,
дает собственную аргументированную оценку. Таким
образом учащиеся учатся анализировать и крити
чески оценивать источники и мнения, проецировать
исторические знания в реальную практику для
осуществления взаимодействия с окружающей дей
ствительностью, моделировать возможный сцена
рий развития общества на основе знания законо
мерностей исторических процессов. Активное обу
чение на уроках истории – это, прежде всего, актив
ное вовлечение учащихся в процесс изучения ма
териала. Именно изучения, а не заучивания.
Рассмотрим восстание Кенесары Касымова в
качестве примера изучения данной темы в тради
ционной форме и с помощью применения актив
ных методов обучения. Фокусом урока может
быть проработка навыка: осознание преходящего
характера всякого исторического явления, их исто
рического значения. При традиционном методе обу
чения, учащиеся изучают: повод, причины, движу
щие силы восстания, ход восстания, этапы восста
ния, причины поражения восстания, результаты
восстания, историческую значимость события. Это в
свою очередь приводит к: ограниченности ресурсов
(использование лишь учебников в качестве ресурса);
однобокости в изучении материала; разработке зда
ний лишь на уровне знания и понимания согласно
Таксономии Блума; формированию в большей сте
пени фактических (предметных) знаний.
А при активном обучении, учащиеся:
-Анализируют исторический контекст собы
тия: политический, социально-экономические тен
денции изучаемого периода и их влияние на зарож
дение восстания.
-Анализируют причины восстания: определение
всевозможных причин; группирование причин на по
литические, социальные, экономические аспекты;
классификация причин на долгосрочные, среднесроч
ные, краткосрочные; обозначение основных причин.
-Осуществляют поиск социальных мотивов,
определяющих деятельность Кенесары.
-Анализируют ход восстания: анализ особен
ностей каждого этапа восстания, определение пе
реломных моментов, периодов стагнации и прог
ресса.
-Анализ значимости события через определен
ные критерии: Было ли событие Запоминающимся?
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Значимым? Результативным? Резонансным? [10].
Таким образом применение активных методов и
исследовательского подхода в обучении способству
ет не только к овладению учащимися предметных
знаний, но и к формированию и развитию у уча
щихся исследовательских навыков, критического
и системного мышления.
В целом оперативная часть деятельности уча
щегося зависит от накопленного им ресурса мысли
тельных операций, которым он научился стихийно
или в процессе обучения. При стихийном приоб
ретении знаний этот ресурс ограничен. Система
тическое обучение должно обеспечить усвоение,
как содержательной части, так и процедурных зна
ний. Более того, процедурные знания тоже являют
ся содержанием, подлежащим усвоению [4].Таким
образом, важным в процессе формирования у уча
щихся исторического мышления является систем
ность применяемых методов и стратегии обучения.
РЕЗЮМЕ
«Оқушыларда тарихи ойлауды қалыптасты
рудың мәселелері».
Мақалада қазіргі күні жаңартылған білім беру
мазмұны аясында тарих пәнін оқытудың ерекше
ліктері, яғни оқушылардың бойында пән мазмұнын
игерумен қатар тарихи ойлау дағдыларын қалып
тастырудың мәселелері, оның халықаралық тәжі
рибесі сипатталады.
***
«Questions of the formation of students historical
thinking».
This article reveals the features of teaching history
as part of renewal the content of secondary education
in the Republic of Kazakhstan. Namely, the formation
of historical thinking among students, the international
experience of this context.
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ФИЛОСОФИЯ СТРАТЕГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ВУЗАХ
ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ
Асель ДАДЫРОВА,
кандидат философских наук,
доцент, Казахский национальный
университет искусств
Введение. В эпоху повсеместной диджитализа
ции открытым остается вопрос о том, какие методики
в преподавании в высшей школе необходимо внед
рять педагогу, имеющие практическую пользу для
студентов. Стратегии критического мышления через
чтение и письмо возникли в Америке в 80-е годы ХХ
столетия.
Критическое мышление – это один из видов ин
теллектуальной деятельности человека, который
характеризуется высоким уровнем восприятия, по
нимания, объективности подхода к окружающему его
информационному полю [1].
Стратегии критического мышления через чтение
и письмо были применены для студентов художес
твенного факультета КазНУИ, обладающих прос
транственным, композиционным, художественно-об
разным мышлением. И роль педагога здесь играет
важное значение, так как педагог указывает границы,
где не следует выходить за рамки теоретического
материала.
Основная часть. При применении стратегий крити
ческого мышления в высшем учебном заведении педа
гог берет на себя новую функцию мастера, вследствие
чего, формируется конструкция педагог-мастер, где пре
подаватель выступает в новой для себя роли – субъекта
и носителя нового образовательного процесса.
Педагог-мастер работает творчески, обновляет
дидактические и воспитательные средства, крити
чески осмысливает учебный процесс, чтобы за
ложить основы для образовательной деятельности
в педагогическом русле в рамках стратегий кри
тического мышления.
Роль педагога в условиях диджитализации – по
могать студентам, приспособиться к новым меняю
щимся условиям социокультурного общества, кото
рое, как мы знаем, предъявляет повышенные тре
бования к педагогу в образовательном пространстве.
При этом педагог в системе высшего образования
должен умело балансировать между меняющимися
условиями, средствами и методиками, (техниками)
в преподавании через стратегии критического мыш
ления.
Именно поэтому так актуально применение стра
тегий критического мышления в университетах худо
жественного профиля.
В рамках учебной дисциплины «Основы науч
ных исследований» для студентов 4 курса Художес
твенного факультета специализаций «Сценография
грима театра, кино и ТВ», «Театральная техника
оформления сцены», «Художественная обработка
металла и других материалов», «Художественная
обработка дерева», «Театрально-декорационное ис
кусство», «Дизайн одежды», «Сценография костюма
театра, кино и ТВ» были применены стратегии
критического мышления через чтение и письмо.
При внедрении стратегий критического мышле
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ния через чтение и письмо, мы применили следую
щие методы исследования: опрос, в частности –
анкетирование.
На этом этапе исследования посредством анке
тирования, мы предложили студентам стратегию
критического мышления через чтение и письмо –
«Карточки выхода».
Стратегия «Карточки выхода» - развивает умение
принимать решения, как на основе компромисса,
так и на основе выбора наиболее ценного мне
ния, выдвинутого кем-либо из группы; умение сот
рудничать с другими людьми, проявлять терпение и
внимательность к различным точкам зрения.
Через стратегию «Карточки выхода» методом
- анкетирование были охвачены 30 студентов
вышеуказанных специальностей. Анкетирование
показало следующие результаты:
- студенты художественных специальностей
впервые столкнулись со стратегиями критического
мышления через чтение и письмо;
- у половины респондентов возникли трудности
при изложении мыслей на бумагу (этот момент мы
связали с тем, что художники лучше воспринимают
информацию визуально);
- в эпоху диджитализации большинство моло
дежи гипертекстам предпочитают гаджеты;
- треть опрашиваемых показало высокую сте
пень критического мышления на уровне отстаи
вания собственного мнения, подкрепляя его фак
тами, знаниями, и приобретенным опытом в про
цессе учебной деятельности;
- все респонденты, принявшие участие в анке
тировании, выразили пожелание и впредь применять
на учебных занятиях стратегии критического
мышления через чтение и письмо.
В рамках стратегии критического мышления че
рез чтение и письмо, на стадии осмысления были
предложены темы «Чтение текста с пометками» –
Инсерт/Insert. Для выполнения этого задания, тексты
должны быть составлены по одной теме, но могут
быть разного уровня сложности.
На занятиях по курсу «Основы научных иссле
дований» с бакалаврами – будущими специалистами
в области изобразительного искусства, сценографии
и дизайна, мы предложили текст по теме «Методы
и средства стратегического исследования», на
выполнение задания выделили 10 минут.
Студентам было предложено прочитать текст
и сделать пометки на полях: «А» – уже известная
информация, «В» – новая информация, «С» – я
думал(а) иначе, «D» – информация, которая требует
пояснения, «Е» – интересная информация.
После прочтения текста и расставления пометок
на полях, данная информация оформляется в гра
фическую таблицу, которая приведена после текста.
Так, у студентов появилась возможность повторно
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проанализировать проделанную работу.
После заполнения таблицы, студентам было
предложено обсудить указанные графы задания в
группах, где особое внимание уделяется информации,
требующей пояснения. Отсюда следует, что эта
информация служит мотивацией для дальнейшего
изучения и углубления знаний по заданной теме.
Можем заключить, что «чтение текста с пометка
ми» на занятиях со студентами Художественного
факультета – будущими специалистами еще раз
способствует формированию критического мышле
ния, а именно, упорядочивает имеющуюся инфор
мацию, выделяет новую, анализировать и оценивать
приведенные сведения, формулировать вопросы,
аргументированно строит выводы и развивает собс
твенную речь.
Таким образом, в процессе применения страте
гии «Инсерт» критического мышления через чтение
и письмо у студентов художественного факультета
КазНУИ на занятиях повысилась мотивация к
получению новых знаний, получила развитие спо
собность к работе с информацией, управление ею
и всестороннему анализу, сформировалась собс
твенная точка зрения и ответственность за нее.
При применении настоящей стратегии, нами был
использован социологический метод – наблюдения.
По итогам наблюдения, мы пришли к выводу, что
работа в группах помогла студентам быстрее нахо
дить пути решения проблемных ситуаций, увеличила
их интеллектуальный и коммуникативный уровень,
выработало уважительное отношение ко всей группе
и отдельно к каждому собеседнику и оппоненту.
Такие стратегии, как «Верные и неверные ут
верждения», «Фишбон», «Пятистишие», «ЗХУ: Знаю
– Хочу узнать – Узнал» позволили структурировать
и систематизировать знания, помогли рассмотреть
проблемные ситуации с разных точек зрения, ус
тановить причинно-следственные связи.
При этом необходимо помнить, чтобы стратегии
критического мышления работали на практике со
знаком «плюс», необходимо, чтобы сам педагог умел
мыслить критически и соответственно был готов
обучить этому процессу студентов.
При применении вышеописанных стратегий на
занятии по дисциплине «Основы научных иссле
дований» мы также внедрили метод исследования
– интервью. А именно, нами было использовано
фокусированное интервью, направленное конкретно
по одной дисциплине.
Больше половины от общего числа интервью
ируемых дали нам следующие показатели:
- студенты овладели умением самостоятельно
мыслить, но при этом, сталкивались с трудностями
при разборе и анализе с информацией, которую
встречали в ходе учебного кейс-стади;
- при работе с проблемной задачей, студенты
могли растеряться, но сообща, действуя в группах
находили необходимое решение;
- творческая составляющая в процессе обучения
помогала раскрыть потенциал студенческой ау
дитории;
- мы наблюдали новую систему выстраивания
педагогической технологии методами критичес
кого мышления через чтение и письмо;
- пришло ясное понимание того, что перед
студентами необходимо ставить задачи, где
бы они понимали, для чего им это необходи
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мо, как нужно пользоваться полученными новы
ми ЗУНАми-знаниями-умениями-навыками в ходе
учебного занятия.
Осмыслив подходы критического мышления, мы
приходим к выводу, что критическое мышление – это
в некотором роде рефлексивное мышление.
По данному поводу выдающийся немецкий
философ Артур Шопенгауэр в «Афоризмах жи
тейской мудрости» писал следующее: «Чтобы
жить вполне обдуманно и извлекать из собственно
го опыта все те поучения, которые в нем содер
жатся, для этого нужно почаще обращаться мыс
лью назад и делать сводку тому, что пережито,
сделано, испытано и тем временем перечувство
вано, а также сравнить свои прежние суждения
с теперешними, свои намерения и стремления
с достигнутыми результатами и полученным
от них удовлетворением. Это повторение наип
риватнейших лекций, какие всякому читает
опыт. Личный опыт можно принимать также за
текст, а последующие размышления и знания – за
комментарий к нему» [2].
Стратегии критического мышления, которое мы
определили, как рефлексивное мышление, эти новые
педагогические технологии, дающие для студентов
жизненно важные в информационном обществе –
знания, умения и навыки, такие как:
- умение работать с информационными пото
ками в разных областях знаний;
- уметь пользоваться различными способами
интегрирования информации;
- умение задавать вопросы, самостоятельно
решать проблемы;
- умение вырабатывать собственное мнение
на основе критического осмысления различного
опыта;
- выражать свои мысли устно и письменно;
- способность к самообразованию;
- умение сотрудничать;
- умение свободно оперировать научным кате
гориальным аппаратом, профессиональным глос
сарием.
Так наступает переход к стадии рефлексии. Ста
дия рефлексии – это фаза в технологии критического
мышления, когда студенты окончательно осмыс
ливают и обобщают полученную информацию. На
стадии рефлексии студенты выражают полученную
информацию собственными словами [3].
Подводя итоги проведенному нами педагоги
ческому поиску, необходимо отметить, что мы при
менили новаторский, педагогический эксперимент,
мы не только применяли стратегии критического
мышления через чтение и письмо на занятиях в
университете художественного профиля, но и активно
использовали социологические методы исследования
для получения ответа на главный вопрос: Что дает
педагогу высшей школы применение на занятиях
нетрадиционных методик в преподавании, а именно
стратегий критического мышления через чтение и
письмо?
Ответ на этот важный вопрос, невозможен был бы
без использования нами методов исследования. Сле
дует отметить, что в ходе настоящего педагогического
поиска была выявлена необходимость разумного
сочетания интерактивной нетрадиционной методики
преподавания стратегиями критического мышления
через чтение и письмо на учебных дисциплинах в
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университете художественного профиля.
В эпоху диджитализации роль педагога смес
тилась, если ранее педагог был единственным ис
точником информации и знания, то в настоящем
педагог выполняет функцию наставника, указываю
щего, как и где можно получить и применить зна
ния, самостоятельно добытые путем критического
мышления [4].
Таким образом, примененные нами методы иссле
дования на учебных занятиях в университете худо
жественного профиля соответствуют целям обоз
наченного педагогического поиска, методам сбора
и анализа данных, учтены и оценены качества
полученной информации.
При помощи данных мы определили методологию
исследования студентов, провели анализ результатов
интервью.
Подготовка и проведение занятий с приме
нением стратегий критического мышления через
чтение и письмо, подвело нас к определённым
выводам и итогам:
- в высшей школе необходимо применять нет
радиционные, интерактивные, в нашем случае ме
тоды критического мышления;
- классические методики преподавания должны
быть пересмотрены, обновлены и разработаны
педагогами новые, новаторские, авторские мето
дики, педагогические технологии с учетом диджи
тализации, быстро меняющихся условий получения
знаний и образования;
- педагогу необходимо выработать новые ин
дикаторы в образовательном процессе для дости
жения максимальных результатов при внедрении
новых методик преподавания в вузе;
- учитывать потребности и растущую диджи
тализированную эрудированность студентов при
подготовке к занятиям, полностью осознавая, что
педагог не выступает единственным источником
знания – повышенные требования к самому себе;

- активно внедрять на занятиях в университете
нетрадиционные методики преподавания, твор
чески подходить к выбору новых технологий пе
дагогического процесса;
- ориентировать студентов на сотрудничество
между собой на занятиях, где применяются стра
тегии критического мышления через чтение и
письмо.
В заключение, необходимо отметить, что знания,
полученные сегодня, завтра могут устареть и поэтому
главная задача педагога высшей школы, состоит в
том, чтобы он научил студентов критически мыслить,
задаваться вопросами, и познавать себя, как учил
нас великий Сократ.
РЕЗЮМЕ
Бұл мақалада оқу және жазу арқылы критикалық
тұрғыдан ойлау стратегиясын қолдана отырып, көр
кемөнер профильді университетіндегі аудиторияда
өткізілген әлеуметтік талдау нәтижелері ұсынылған.
***
This article presents the results of a sociological
analysis conducted in the University of Art Profile using
critical thinking strategies through reading and writing.
It is shown that the research gave the necessary
information for further work and the implementation of
critical thinking strategies through reading and writing in
higher education.
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СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА:
ПОИСКИ, РЕФОРМЫ, АНАЛИЗ
(80-е годы ХХ века)

Гульжанат СУЛЕЙМЕНОВА,
старший преподаватель кафедры географии и
туризма АРУ им.К.Жубанова, к.и.н.
Айдын ӘБДЕНОВ,
старший преподаватель кафедры географии и
туризма АРУ им.К.Жубанова, к.и.н
Анализ состояния общеобразовательной школы
Казахстана на всех этапах развития человечества
является одним из ключевых социально-эконо
мических вопросов общества. Конец ХХ века
был ознаменован большими преобразованиями
в системе образования, требующих осмысления
и анализа общественно-политиченских ситуаций
того периода.
В 80-е годы ХХ века началась реформа совет
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ской общеобразовательной и профессиональнотехнической школы в СССР, в том числе и в Ка
захстане. Активизировался процесс осознания
особой роли образования, знаний, компетенции
людей. Школа, как основа образованности и куль
туры, стала приобретать все большее значение в
обществе. Однако, в условиях социальной, поли
тической и экономической нестабильности, это не
было движение лишь по восходящей. Напротив,

75

непрерывно менявшаяся ситуация в стране и
преобразования союзных республик в суверенные
государства отразились в своем многообразии на
состоянии всей общеобразовательной школы.
Реформа началась в 1984 году в условиях так
называемого периода «застоя». Она несла в себе
все его негативные черты. Последовавшая в 1985
году «перестройка» пыталась внести коррективы
в уже начавшийся процесс реформирования. Од
нако, стремительно развивающиеся политические
события в СССР, изначально, отвели реформе об
щеобразовательной школы роль «догоняющей»
события.
В 1988 году Академией педагогических наук Союза
ССР на всенародное обсуждение была внесена
Концепция общего среднего образования, как базовая
единой системы образования [1, с.48]. В Концепции
давалась следующая оценка перестройке народного
образования: «Реформа, проводившаяся, ранее в
сфере образования, не оправдывала возлагавшихся
на нее надежд, прежде всего потому, что не
была должным образом обеспечена действенным
организационно-управленческим механизмом, не
обходимыми материальными и кадровыми ресур
сами осуществления. Теоретическая концепция
общего среднего образования может быть ус
пешно реализована только в том случае, если
она будет подкреплена предусмотренной во всех
деталях организационно-исполнительской частью,
позволяющей перевести идеи концепции в конс
труктивный план конкретных практических дейс
твий».
Многие исследователи и специалисты высших
эшелонов системы образования склонны считать,
что за основу реформы общеобразовательной и
профессиональной школы не была положена систе
ма научно-педагогических идей по совершенствова
нию народного образования в целом, всецело иг
норировался опыт образовательной политики наи
более развитых стран мира. Концепция новой рефор
мы не смогла выйти за рамки партийно-политического
диктата и установок чиновников госорганов, часть
которых никогда не переступала порог классной
комнаты.
Поэтому реформа школы не могла дать выве
ренный курс для выхода всей системы из кризисно
го состояния. К примеру, в параграфах 7-8 «Основ
ных направлений реформы общеобразователь
ной и профессиональной школы» («Укрепление
учебно-материальной базы образования» и «Усо
вершенствование управления народным образо
ванием») нет конкретных рекомендаций на перс
пективу педагогической общественности, кроме
общих директивных формулировок. Они неустанно
повторяли набившие в обществе оскомину дирек
тивы: «принять меры», «упорядочить систему», «ук
репить первичное звено» и т.д. [2, с.59-63].
К тому же, проблемы национальных школ в
Основных направлениях реформы были осве
щены крайне слабо. Единственный тезис в пара
графе 3 пункта 10 «Повышение качества учебновоспитательного процесса сформулирован сле
дующими фразами: «Принять дополнительные
меры по улучшению условий для изучения наряду
с родным языком русского языка, добровольно
принятого советскими людьми в качестве
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средства межнационального общения. Свободное
владение русским языком должно стать нормой
для молодежи, оканчивающей средние учебные
заведения» [2, с.59-63].
Реформа не во всем и не везде оправданно
вынудила учительство потратить массу сил на
форсирование обучения шестилеток, профессио
нальное обучение и производительный труд без
производства. В то же время не решались задачи
демократизации системы народного образования.
Все это и общественно-политическая ситуация
в обществе вынудили в 1988 году правящие органы
внести кардинальные изменения и существенные
дополнения в реформу школы, относительно учи
тывающие реальную ситуацию складывающуюся в
обществе в целом, межнациональных отношениях в
частности. Была выдвинута задача незамедлительной
выработки единой современной концепции воспи
тания и образования, решения вопросов мате
риальной базы, устранение ведомственных пере
городок, глубокой демократизации системы народ
ного образования. Отказ от командных методов уп
равления, повышение самостоятельности учебных
заведений и конкретные предложения, прежде всего
по демократизации всей системы образования, наш
ли место в Концепции непрерывного образования [3,
с.50-52] .
29 апреля 1988 года в центральном правительстве
было принято постановление «Об организации и
структуре управления образованием в стране».
В соответствии с этим постановлением Совета
Министров Казахской ССР и ЦК правящей партии
31 мая 1988 года приняли собственное постанов
ление «Об организации и структуре управления
образованием в стране». В соответствии с этим
постановлением Совета Министров Казахской
ССР и ЦК правящей партии 31 мая 1988 года
приняли собственное постановление, согласно
которому Министерство высшего и среднего обра
зования, Министерство просвещения и Государ
ственный комитет по профессионально-техничес
кому образованию объединились в одно Минис
терство народного образования и областные полу
чили статус областного управления народного
образования. В состав областных управлений
народного образования вошли в основном город
ские профтехучилища. Сельские ПТУ – были
переданы в ведении областных Управлений сель
ского хозяйства. Как показали последующие со
бытия реальной жизни, подобные объединения
желаемого результата не дали, напротив, ослаби
ли некогда мощную материально-техническую
базу профтехучилищ пока под крышей областных
управлений народного образования (УНО), неод
нократно поднимался вопрос о выделении их в са
мостоятельное министерство и управления.
В тезисах Министерства просвещения СССР
«Перестройку школ – на уровень современных тре
бований» для участников августовских конференций
учителей 1987 года содержались положения по
демократизации всех звеньев просвещения, госу
дарственных и общественных структур, которые
участвовали в социальном воспроизводстве поко
лений.
Одной из форм этого процесса, рекомендованного
Министерством просвещения, были общественные
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органы – советы, куда входили педагоги, ученики и их
родители, представители общественности. В 19871988 годы в Казахстане более 2 тыс. таких советов
начали работать в общеобразовательных школах,
170 советов при районных, городских отделах и
областных управлениях [4, с.2].
Демократизация школы нашла положительный
отклик среди педагогической общественности Ка
захстана. В эти годы учащиеся 760 школ республики
приступили к углубленному изучению различных
школьных предметов, в том числе в 32 школах
углубленно стали изучать казахский язык и лите
ратуру. Министерством народного образования бы
ли разработаны Концепции преподавания казах
ского и уйгурского языков. В этот период вместо
традиционной административно-командной схемы
управления создавались творческие связи между
административными органами управления и педа
гогическими коллективами.
Широкое распространение в педагогических кол
лективах получила идея, именуемая педагогикой
сотрудничества. Педагогика сотрудничества предпо
лагала совместную работу, как учителей, так и ученика
в освоении основ научных знаний. В педагогике
сотрудничества ученик должен был почувствовать
свою ответственность за учебу.
Демократические процессы внесли свои изме
нения и в инспекторскую деятельность. Вместо при
вычного инспектирования, т.е. контроля исполнения
инструкций и приказов, инспектора теперь боль
ше переключались на методическую работу. Та
кие подходы к работе первыми в республике пред
ложили в 27 райОНО, 14 горОНО, 7 облОНО,
325 школ республики [5, с.18-19]. К тому же в 10
областях были переформированы методические
службы, кардинально сокращены и даже ликви
дированы институты усовершенствования учите
лей. Обязанности инспекторов и методистов по
эксперименту объединились и за каждым из них
(инспектором, методистом) закреплялось по 5-6
школ.
Такой способ работы требовал их высококвали
фицированного состава. По новым правилам инс
пектор-методист 70-80% своего рабочего времени
обязан был проводить в учебно-воспитательных
учреждениях. О своей деятельности ежемесячно они
отчитывались перед советами городских и районных
отделов народного образования. Первоначально эта
идея заинтересовала педагогические коллективы
республики, где она нашла применение, но со
временем каждый отдел и управление находили свой
путь контроля.
На пороге 90-х годов 20 века в республике
появились педагогические коллективы, работающие
на самоконтроле. Например, в школе №4 г. Актау
педагогический коллектив доверил лучшим учите
лям работать без постороннего контроля. В школах
оформлялись стенды, где перечислялись фамилии
учителей, работающих на самоконтроле. Стали чаще
проводиться творческие отчеты учителей-новаторов
с целью распространения их педагогического опыта.
В 1988 году в г. Алма-Ате прошел слет творчески
работающих учителей, в котором приняли участие
около 200 педагогов. Спустя год, такой слет был
проведен впервые в республиканском масшта
бе, на который съехалось более 300 новаторов
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педагогического труда. В ходе прохождения 60 учи
телей провели показательные уроки, уроки – экскурсии
[6, с.10]. На слете прошли пресс-конференции с
участием учителей-новаторов.
Словом, в конце 80-годов начались процессы
накопления и динамического включения педагоги
ческих инноваций в практику учебных заведений
республики. Именно в эти годы была основана база
для перехода системы образования к многовариант
ным учебным программам и к многообразию форм
обучения и воспитания. Задачи демократизации,
поставленные Всесоюзным съездом работников об
разования в 1988 году, предполагали активное учас
тие в управлении школой самых различных слоев
общества: широкого круга общественности, роди
тельского коллектива, всех работников школы.
Общесоюзная реформа школы, не осуществив
до конца поставленной цели, фактически останови
лась в 1991 году. И лишь позже структура управления
системой народного образования Казахстана ста
ла постепенно приобретать большую гибкость,
мобильность и демократичность.
Таким образом, затянувшееся формирование
наиболее приемлемой системы управления, а
главное – необходимых финансово-материальных
средств для нужд школы, сохранение пресловутого
«остаточного» принципа обеспечения школьного
образования не позволило всецело и комплексно
решать важнейшие проблемы школы – повышения
качества обучения, охват образованием детей,
начиная с шестилетнего возраста, организация
научно обоснованного трудового обучения школь
ников, подготовки их к самостоятельной тру
довой деятельности с учетом региональных и на
циональных особенностей Казахстана.
ТҮЙІН
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ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫ МЕН МӘТІНДІК АҚПАРАТПЕН ЖҰМЫС
Гүлмира ТОРТАЕВА,
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық
шеберлік орталығының Тараз қаласындағы филиалы, тренер
Қазіргі таңда елімізде орын алып отырған панде
миялық жағдайға байланысты білім беру жүйесі қа
шықтықтан оқу форматына көшті. Қашықтықтан оқу
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қол
дану, ақпаратпен жұмыс жасау, сын тұрғысынан ой
лау, өзін-өзі реттеу, қарым-қатынас орнату, т.б. дағды
ларды қажет етеді.
Қашықтықтан оқуда ақпаратпен өз бетінше жұмыс
жасау негізгі оқу әрекеттерінің бірі болып табылады.
Білім алушылар қазіргі таңда сандық технология
мүмкіндіктерін пайдалану арқылы ақпаратқа оңай
қол жеткізеді. Қиындық – алынған немесе ұсынылған
ақпаратпен жұмыс істеуде. Қиындық білім алушының
оқуға деген ынтасы, оқығанын түсіну және түйсіну,
оқыған ақпаратты талдау, ақпаратпен жұмыс сауатты
лығынан байқалды. Оқу мен оқыту барысында мақсат
ты түрде ақпаратпен жұмыс дағдаларын қолдану мен
дамытуға бағытталған әдістерді қолдану маңызды.
«Неге үйрету керек?» және «Қалай үйрету керек?»
деген екі сұрақ төңірегінде ойлану маңызды. Олай
болса, алдымен оқу сауаттылығы мен оқу дағдылары
туралы біртұтас түсінік қалыптастыру маңызды.
Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы
бағдары Қазақстан Республикасында білім беруді
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемле
кеттік бағдарламасында анықталған, басты мақсат
тардың бірі – жалпы білім беретін мектептерде Қазақ
стан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және
рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез өзге
ретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ете
тін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру болып
табылады [1].
Оқу мен жазу сауаттылығы функционалдық са
уаттылық мазмұынында ерекше орын алады. Оқу
сауаттылығы адамның мәтіндерді түсіну және қол
дану қабілеті, өз мақсаттарына жету үшін оқу және
оқылғаны туралы ойлану, білімі мен мүмкіндіктерін
кеңейту, қоғамдық өмірге қатысуы. Оқу сауаттылығы
сызбасында оқу сауаттылығы мәтінге сүйену мен
мәтіннен тыс білімге сүйену бойынша табу және алу,
талдау және интерперетация, ұғыну және бағалау
дағдыларын жинақтайды (сурет 1), [3].
Оқу сауаттылығы
ОС: Мәтінге сүйену
ОС:Табу және
алу (ақпаратты)
ОД: Негізгі
ойды және
тақырыпты
анықтау

ОС: Мәтіннен тыс білімге сүйену

ОС: Талдау және
интерпретация
(мәтін мазмұнын)
ОД: Дәлелдер
келтіру
ОД: Қорытынды

ОС: Ұғыну және
бағалау
ОС: Мәтін
мазмұнын

ОС: Мәтін
формасын

ОД: Мәтінді талдау

Сурет 1. Оқу сауаттылығы және оқу дағдылары
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Мәтінге сүйену ақпаратты табу және алу, мәтін
мазмұынын талдау және интерпретация жасауды
қарастыратын болса, мәтіннен тыс білімге сүйену
мәтін мазмұны мен мәтін формасын ұғыну мен
бағалауды қарастырады. Оқу сауаттылығы мәтінмен
жұмыс барысында негізгі ойды және тақырыпты
анықтау, дәлелдер келтіру мен қорытынды жасау,
мәтінді талдау дағдыларынан көрінеді. Алайда
мұғалім оқу мен оқыту үшін мәтінмен жұмыс мақсат
тарын анықтап алу маңызды [3].
Мәтінмен жұмыс мақсаттары: мәтіннің таң
далған үзіндісіндегі ақпаратпен танысу, ақпаратты
түсіну, есте сақтау, ақпаратты түрлі оқу және өмір
жағдайларында қолдану, оқылғанды немесе бұрын
нан білген нәрсені растау, мысал іздеу, ғылыми
фактілерді растау, көрнекіліктермен (сурет, сызба,
диаграммалар) жұмыс [2].
Сабақта мақсатты анықтап алған мұғалім мәтіндік
ақпаратпен жұмыс дағдыларын дамытуға бағытталған
тапсырмалар мен әдістер туралы терең ойлану
маңызды. Мәтіндік ақпаратпен жұмыс тапсырмалары
мен әдістер ұсынылды. Мәтіндік ақпаратпен жұмыс
тапсырмалары [5].
1 тапсырма.
Ұлағатты оқып, нақты тұжырымдалған тақырыпты
(кім, кімге және не туралы ұлағат айтады) анықтаңыз.
2. Осы қоғам, мемлекет үшін ұлағат тақырыбының
маңызын анықтаңыз.
3. Ұлағат мазмұнының тарихи ақиқатқа сәйкестігін
анықтаңыз.
4. Сенімді дәлелдердің, өмірден алынған мысал
дарды келтіріңіз.
5. Ұлағат стилінің сақталуын бағалаңыз.
6. Қазіргі заман тақырыбында ұлағат жазыңыз.
7. Мәтін тақырыбын анықтаңыз (ақпаратты табу).
2 тапсырма.
Мәтінді оқып «Мәтін не туралы?» сұрағына жауап
беріңіз.
Жауап:________________________________
Жауабыңызды мәтіннен дәйексөз келтіру арқылы
растаңыз.
Жауап:________________________________
Мәтін тақырыбын жазыңыз.
Жауап:________________________________
3 тапсырма.
Мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анық
таңыз (ақпаратты алу).
А) Мәтіннен ... оқиғасының қоғамның саяси,
экономикалық және әлеуметтік салаларына ықпалын
сипаттайтын бөліктерді анықтаңыз.
__________________________________________
________________________
Ә) Мәтін бөліктерін қайта қарап, аса ықпалды
болған бағыттарды көрсетіңіз.
__________________________________________
________________________
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4 тапсырма.
Сұрақтарға жауап беріңіз (мәтінді түсіну).
А) Ұлт-азаттық көтеріліс сәтсіздікпен аяқталды,
неліктен сәтсіз аяқталды?
Б) ... ұлт-азаттық көтерілістің бірнеше себебі бар,
неліктен жер туралы сұрақ басты деп ойлайсың?
В) Егер қолбасшы қарапайым халықтың ішінен
шықса, онда халық қолбасшыны неліктен қолдамады?
Г) ... күшті әсері бола тұра, неліктен жеңіліске
ұшырады?
Д) Егер мемлекеттегі басқару монархиялық болса,
онда қандай дәлел келтірер едіңіз?
Е) ... оқиғасының тарихта алатын орны туралы
қандай қорытынды жасар едіңіз?
5 тапсырма.
Тарихи деректерді мәтін мазмұнымен салысты
рыңыз (мәтінді ұғыну).
А) Мәтін мен дереккөздерден (мақала) оқиғаның
тарихи маңызы туралы жазылған мәлімдемелерді
анықтаңыз.
Б) Жазылған мәлімдемелерді бағалаңыз.
В) Мәлімдемелерге қатысты өз көзқарасыңызды
жазыңыз.
6 тапсырма.
Мәтін стилін анықтаңыз (мәтін формасын түсіну).
А) Мәтіндік\эпизодтық талдау жасаңыз\ мәтін
формасын анықтаңыз.
Б) Дереккөздердің стилін анықтаңыз.
В) Автор көзқарасын анықтаңыз.
Г) Дереккөзде қандай тақырыптық мәселе
көтерілген?
Мәтіндік ақпаратпен жұмыс әдістері
1. Денотатты граф әдісі (сурет 2).
Денотатты граф – [denoto – лат. белгілеймін
және грек. – жазамын] – мәтіннен түйінді ұғымдарға
қатысты белгілерін жазу) әдісі. Әдіс бойынша
келесідей тапсырмалар орындалады.
1. Мәтінді оқып негізгі ойды түйінді сөз арқылы
белгілеңіз.
2. Түйінді сөзді және оның қасиеттерін, белгілерін,
ерекшеліктерін сипаттайтын етістіктер арқылы
анықтаңыз.
3. Бастапқы түйінді сөз тармақтарға жіктеледі.
4. Тармақтар мен түйінді сөз сәйкестендіріледі.

Әскерлерді
кіргізді

Бекіністер
салды

Қанайды

Салық
төлейді

Сурет 2. Денотатты граф әдісі
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Бұрыннан
білетінім

Мәтінді оқып
білгенім

Болжам

Тың ақпарат

3. «РАФТ кестесі» әдісі (Рөл, Аудитория, Форма,
Тақырып).
Рөл
Мәтін кімнің
атынан
жазылатыны

Аудитория
Мәтіннің
кімге арнап
жазылатыны

Форма
Мәтін қандай түрде
жазылатыны (хат, арыз,
өтініш, алғыс, түсініктеме
хат, өлең, т.б.)

Тақырып
(мәтін не
туралы
болады?)

4.IDEAL әдісі.
Проблемалық жағдаяттар берілген ақпаратпен
жұмыс істеуге қолайлы тәсіл.
I – мәтін мазмұнындағы проблеманы анықтау.
D – проблеманы сипаттау.
E – проблеманы шешу жолдарын анықтау.
A – проблеманы шешу үшін әрекет жасау (мәсе
лені шешу жолын көрсету).
L – қорытынды жасау, атқарылған жұмысқа
рефлексия жасау.
Ақпаратпен жұмыс әдістерімен қатар жұмыс алго
ритмін ұсыну маңызды. Алгоритм ұсынудың ерекше
лігі ақпаратпен жұмыс жасаудың қарапайым дағды
ларын дамытады. Дағдылар әбден қалыптасқан
жағдайда білім алушы өз бетінше оқу әркетіне
күйзеліссіз көшеді [4].
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема при
менение навыков самостоятельной работы с ин
формацией на уроках истории при дистанционном
обучении. Автором представлены эффективные стра
тегии развития читательской грамотности и навыков
работы с текстовой информацией на уроках истории.
* * *
This article discusses the problem of using the skills
of independent work with information in history lessons
in distance learning. The author presents effective strategies for the development of reading literacy and skills in
working with text information in history lessons.

Отарлау
саясаты

Жауап
алады

2.«Борт журналы» әдісі.
Тақырып бойынша келесі мазмұнды кестені
толтырады: «Берілген тақырып бойынша бұрыннан
білетінім», «Мәтінді оқып жаңадан білгенім», «Бол
жамдар», «Тың ақпараттар».
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КӨКТЕМ ГҮЛІ – БӘЙШЕШЕК
Назгүл БАЙДІЛДАЕВА,
«Ақ көгершін» бөбекжайбалабақшасының музыка жетекшісі
Білім беру саласы: Шығармашылық.
Ұйымдастырылған оқу қызметі: Музыка.
Ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы:
Көктем гүлі – Бәйшешек.
Ұйымдастырылған оқу қызметінің мақсаты:
Түстерді ажырата білу, көктем туралы білімдерін
толықтырып, алғашқы көктемгі гүлдер туралы бала
лардың білімдерін нақтылау.
Әдіс-тәсіл: Сұрақ-жауап. ҰОҚ барысы:
Шаттық шеңбері
Сәлем бердік, Алтын күн!
Сәлем бердік, Көк аспан!
Сәлем бердік, Жер Ана!
Сәлем бердік баршаға!
Жақсылық көрсең біреуден,
Мен қандаймын деп ойла!
Жамандық көрсең біреуден,
Мен қандаймын деп ойла!
– Жарайсыңдар, балалар! Енді қолымызға гүлдің
күлтешелерін алып, ішімізден жақсы тілектер айтып,
суға ағызайық.
–Балалар, арман-мақсаттарың мен тілектерің
орындалсын!
Сұрақ-жауап:
– Бір жылда неше мезгіл бар?
– Бір жылда 4 мезгіл бар, Қыс, Көктем, Жаз, Күз.
– Қазір жылдың қай мезгілі?
– Қазір жылдың көктем мезгілі.
– Көктем мезгілінде неше ай бар?
– Көктем мезгілінде 3 ай бар. Наурыз, Сәуір, Мамыр.
– Көктемнің алғашқы күндерінде біз қандай ме
рекені тойладық?
– 8-Наурыз аналар, қыздар мерекесін.
Жұмбақ жасыру:
Қар еріп, су көбейіп, сай салаға ағады!
Ағаш басы бүршік ашып,
Жапырақ шығып, гүл бәйшешек толады!
Балалар, айтыңдаршы,
Бұл қай кезде болады?
(Көктем)
– Балалар, көктем айында ең бірінші қандай гүл
шығады?
– Бәйшешек.
– Балалар, бір дыбыс шығатын сияқты.
Музыка әуенімен балалар гүлге су құяды. Бәй
шешек гүлінің ішінен бір бала шыға келеді.
– Сәлеметсіңдер ме, балалар! Мен «Бәйше
шекпін». Өзім жайлы айтсам: бәйшешек – сәндік
өсімдік, суыққа төзімді қар ерісімен шығатын түсі ақ
гүлмін, жапырағым жасыл түсті.
–Сәлеметсің бе, бәйшешек! Қош келдің! Олай
болса біздің қыздарымыздың әсем биін қабыл ал!
(Қыздар би билейді).
Бәйшешек: – Жарайсыңдар, балақайлар! Еңбек
теріңе нұр жаусын.
– Балалар, экранға назар аударайық!
Ән: «Далагүл мен лалагүл».
– Бұл әнде кімдерді көріп тұрмыз?
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– Әли мен Әлияны.
– Әли мен Әлия әжесі мен апасына не сыйлайды?
– Гүл сыйлайды.
– Әли мен Әлияның көңіл-күйі қандай?
– Көңілді.
– Балалар өткен оқу қызметімізде қандай ән
жаттадық?
– «Анашым қартаймашы» (әнді орындайды).
«Аспапта ойнау әдісі» ойыны. Балалар экран
дағы көрсетілген аспаптардың дыбысын шығара
отырып, белгілі әнді орындады.
Дауыс жаттығуы:
– Аа Аа Аа Аа Аа Аа
Аа Аа Аа Аа Аа Аа
– Уу Уу Уу Уу Уу Уу.
Уу Уу Уу Уу Уу Уу.
– Жарайсындар! Рахмет, балалар!
Бүгінгі жаңа әніміздің аты «Болайықшы осындай».
Сөзі мен әні: Айгүл Меңжанова.
1) Жақсы бала еңбекшіл,
Ер азамат болады.
Қиындықты жеңіп кіл,
Құшағы гүлге толады.
Қайырмасы:
Еңбекшіл осындай,
Болайықшы, досым-ай!
2) Таза бала мұнтаздай,
Сүйсінеді қараған.
Ұқыпты деп бұл қандай?
Жақсы көрер бар адам.
– Балалар ән көңілді ме әлде көңілсіз бе?
– Көңілді.
– Олай болса көтеріңкі көңіл-күймен әнімізді
жаттап болсақ, бәйшешектің сендермен ойын ойна
ғысы келіп тұр.
Ойын: «Түстерді ажырат».
Бәйшешек: – Көп рахмет сендерге, балалар!
Барлығың өнерлі екенсіңдер! Өнерлерің өрге жүзсін!
Енді менің үйге қайтатын уақытым келді. Қош, сау
болыңдар!
– Сау болыңыз, бәйшешек!
Қорытынды:
– Балалар, бүгін біз кімге көмектестік?
– Бәйшешек гүліне.
– Бәйшешек гүліне қалай көмектестік?
– Су құйып, қауызын аштық.
– Қандай жаңа ән жаттадық?
–«Болайықшы осындай».
–Ән не туралы айтылған?
– Еңбек пен тазалық жайында.
–Жарайсыңдар, балалар! Сендер де өте ең
бекқор, мейірімді екенсіңдер. Бүгінгі оқу қызметіне
жақсы қатысқандарың үшін көп-көп рахмет! Сендерге
сыйлығым бар. Осымен оқу қызметіміз аяқталды.

Қызылорда облысы,
Сырдария ауданы,
С.Сейфуллин ауылы.
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