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АЛҒЫ СӨЗ

Құрметті халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға қатысушылар, 
қонақтар, әріптестер!

 Бүгін, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында 
ҚР БҒМ Fылым Kомитетінің қолдауымен 2019 ж. 19 қарашада «Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласын жүзеге асыру 
аясында Отан тарихындағы тұлғаның рөлі» атты Халықаралық ғылыми-
теориялық конференциясы өтуде. Іс-шара «Ұлы даланың ұлы есімдері» жобасы 
аясында ұйымдастырылған «Ұлы даланың ұлы есімдері» жобасын өзектендіру, 
іріктеудің ғылыми негізделген өлшемдерін әзірлеу және ақпараттық сүйемелдеу 
бойынша талдамалық зерттеуді жүзеге асыру негізінде өтпекші.

Қазақ халқының ұлттық бірегейлігін нығайту аясында Ұлт көшбасшысы 
Н.Ә. Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақаласында белгілі 
тарихи тұлғаларымыздың құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-мүсіндер 
қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын 
ашу керек екенін айтқан болатын. Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» 
бағдарламалық мақаласындағы тапсырманы іске асыру аясында «Ұлы даланың 
ұлы есімдері» жобасын орындау шеңберінде ғылыми зерттеулерді жүзеге асырудың 
жалпы әдіснамалық тәсілдерін әзірлеу, «Ұлы даланың ұлы есімдері» оқу-ағарту 
энциклопедиялық саябағын құру тұжырымдамасының жобасын және ғалымдар 
қауымдастығы мақұлдаған әрі жалпы ұлттық мүдделерге сай келетін, ғылыми 
тұрғыдан қалыптастырылған «Ұлы даланың ұлы есімдері» Тұжырымдамасы мен 
Тізімі талқыланды және «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты 3 тілдегі мультимедиялық 
веб-портал дайындалды. Конференцияда Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының жетекшілігімен жүргізілген тарих ғылымы, этнология, 
лингвистика, мұражай ісі, журналистика және т.б. саласындағы жетекші 
мамандардан тұратын академиялық жұмыс тобының жасаған негізгі жұмыстарының 
нәтижелері талқыланды. Жобаны жүзеге асыруда жоғарыда аталған бас институтпен 
бірге қосымша түрде (өз қызметкерлері арқылы) Мемлекет тарихы институты, 
Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты, А. Байтұрсынов атындағы 
Тіл білімі институты, М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 
университеті, академик Қ.И. Сәтпаевтың мемориалдық мұражайы және т.б. жетекші 
ғылыми-зерттеу мекемелері мен жоғарғы оқу орындары ҚР БҒМ Ғылым комитетінің 
тікелей бақылауымен қатысқанын атап өткеніміз жөн. 

Халықаралық тәжірибенің көрсететіні, әлемнің озық елдері мемлекеттіктің 
негіздерін нығайту, азаматтық қоғамды қалыптастыру мақсатында ата-бабаларының 
әрекеттерін, атақты көшбасшы тұлғалардың, мәдениет қайраткерлерінің, Отан 
қорғаушыларының өмірі мен қызметін зерттеу мен естеліктерін сақтауға ерекше 
қараған. Міне, сондықтан жобаны жасау барысында жергілікті және халықаралық 
осы секілді үлгі тұтарлық саябақтар мен мемориалдық кешендердің тарихымен 
жан-жақты танысу әрекеттері жасалды. Мысалы: АҚШ, Ұлыбритания, Алмания, 
Франция, Ресей, Түркия және т.б. Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институты жобаның нәтижелерін талқылау бойынша Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе, 
Павлодар, Түркістан  қалаларында бірнеше дөңгелек үстелдер өткізілді. 



4

Конференция жұмысына алыс-жақын шетелдерден: Ресей Федерациясынан, 
Өзбекстан, Қырғыз елінен қонақтар қатысты, белгілі отандық ғалымдар мен қоғам 
қайраткерлері, білім саласы өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа да 
көпшілік қауым қатысты. 

Ұлы даланың ұлы тұлғалары туралы зерттеудің отандық тарих ғылымының 
белсенділігі мен халықаралық қауымдастықпен ынтымақтастығын арттырудағы 
маңыздылығын ескере отырып, конференцияға қатысушыларды Ш.Ш. Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология институты ұсыныстарын қолдауға шақырады:

1. Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласын жүзеге асыру 
аясында Отан тарихындағы тұлғалардың рөлін талқылауға арналған халықаралық 
конференцияның нәтижелерін қанағаттанарлық деп танып, конференция 
материалдары жариялауға ұсынылсын.

2. Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласын жүзеге асыру 
бағытында бейінді ҒЗИ, ЖОО, ҒЗО  бірқатар ғылыми-практикалық іс-шаралар өткізіп, 
танымалдығын арттыру мақсатында баспасөз ақпарат құралдарында жарияланымдар 
дайындалсын.

3. ҒЗИ, ЖОО, мемлекеттік ұйымдар Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих 
және этнология институтына «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту 
энциклопедиялық саябағын құру Тұжырымдамасына және «Ұлы даланың ұлы 
есімдері» Тізіміне және «Ұлы даланың ұлы есімдері» мультимедиялық веб-порталына 
қатысты ұсыныстар жіберсін.

4. Барлық ғалымдар қауымдастығына Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының «Отан тарихы» және халықаралық «edu.e-history.kz» 
электрондық журналдарында (ҚР БҒСБК ұсынған) Ұлы дала қайраткерлеріне 
арналған жарияланымдарды дайындауды күшейту ұсынылсын.

5. Ғалымдар қауымдастығы Қазақстанның ұлы тұлғаларына арналған ғылыми 
басылымдарды, яғни монографияларды, құжаттар жинақтарын, оқулықтарды, оқу 
құралдарын бірлесіп дайындауды күшейтсін.

6. ҒЗИ, ЖОО Ұлы даланың ұлы есімдерін зерттеуге арналған жобаларды 
дайындау кезінде шетелдік әріптестерді, соның ішінде таяу және алыс шетелдік 
бейінді ғылыми ұйымдарды тартсын. 

7. ЖОО дипломдық жұмыстар, магистрлік диссертациялар, PhD диссертациялық 
зерттеулер, арнайы оқу курс тақырыптарында Қазақстан тарихындағы тарихи 
тұлғалардың рөлін айқындауға деген бағдарлылықты күшейтсін.

Міне, осы жоғарыда аталған іс-шаралар тарихи тұлғатану саласындағы өзекті 
мәселелерді бірлесе шешуге ғалымдардың басын қосып белсенділіктерін арттырады 
деген сенімдеміз.

Конференцияға қатысушылардың жұмысына сәттілік, тиімді пікір алмасулар мен 
алға қойған мақсаттарына жету жолдарының жемісті болуын тілеймін! 

З.Е. Қабылдинов
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология институтының
директоры, т.ғ.д., профессор
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые участники международной научно-теоретической 
конференции, гости, коллеги!

Сегодня, 19 ноября 2019 г. Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова 
при поддержке Комитета науки МОН РК проводит Международную научно-
теоретическую конференцию «Роль личности в истории Отечества в рамках 
практической реализации статьи Н.А.Назарбаева «Семь граней Великой 
степи». Мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Аналитическое 
исследование по актуализации, выработке научно-обоснованных критериев отбора и 
информационному сопровождению проекта «Великие имена Великой степи». 

В рамках укрепления национальной идентичности казахского народа Лидер 
нации Н. Назарбаев в программной статье «Семь граней Великой степи» указал на 
необходимость создания учебно-образовательного парка-энциклопедии «Великие 
имена Великой степи», в котором под открытым небом будут представлены 
скульптурные памятники в честь знаменитых деятелей казахского народа и 
их достижений. Во исполнение поручений Елбасы Н.А. Назарбаева, данных в 
программной статье «Семь граней Великой степи», на базе Института истории 
и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова при поддержке Комитета науки МОН РК и 
участии широкого круга экспертов из ведущих гуманитарных институтов и ВУЗов 
проводятся исследования по разработке проекта учебно-просветительского парка-
энциклопедии «Великие имена Великой степи» под открытым небом и специальной 
мультимедийной платформы на 3 языках. В реализации проекта приняли участие 
ученые ведущих научно-исследовательских и учебных заведений, таких как Институт 
истории государства КН МОН РК, Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова, 
Институт языкознания им. А. Байтурсынова, Институт литературы и искусства им. 
М.О. Ауэзова, КазНУ им. аль-Фараби, Костанайский государственный университет 
им. А. Байтурсынова, Мемориальный музей академика К.И. Сатпаева и пр. 

В настоящее время в Республике Казахстан особое значение придается 
формированию исторического сознания, укреплению государственности и 
национальной идентичности казахского народа. Изучение международного опыта 
показывает важное значение, которое придавали ведущие страны мира сохранению 
и изучению деяний предков, жизни и деятельности выдающихся лидеров, деятелей 
культуры, защитников Родины с целью укрепления основ государственности, 
формирования гражданского общества. Подобные примеры возведения мемориальных 
комплексов в честь народных великих героев достаточно распространены в таких 
странах как США, Великобритания, Германия, Франция, Россия, Турция и др. 

В рамках исполнения данного проекта подготовлена Концепция по созданию 
в г. Нур-Султан учебно-просветительского парка-энциклопедии «Великие 
имена Великой Степи», аннотированный список Великих имен, отобранных для 
данного парка согласно выработанным научно-обоснованным профессиональным 
сообществом критериям, а также мультимедийный веб-портал с аналогичным 
названием. Обсуждение результатов проекта состоялось на ряде круглых столов, 
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проведенных Институтом истории и этнологии в гг. Нур-Султан, Алматы, Актобе, 
Павлодар, Туркестан. 

В работе конференции принимают участие зарубежные гости из Российской 
Федерации, Узбекистана, Кыргызстана, известные отечественные ученые и 
общественные деятели, представители организаций образования, СМИ, широкой 
общественности. Принимая во внимание важность продолжения исследований, 
посвященных великим личностям Великой степи, в целях активизации 
отечественной исторической науки и ее интеграции с международным сообществом 
просим поддержать следующие предложения от Института истории и этнологии 
им. Ч.Ч. Валиханова:

1. Признать результаты Международной конференции по обсуждению роли 
личности в отечественной истории в рамках практической реализации статьи 
Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» удовлетворительными, рекомендовать 
материалы конференции к изданию.

2. Профильным НИИ, ВУЗам, НИЦ усилить работу по реализации статьи 
Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи», провести ряд научно-практических 
мероприятий, подготовить публикации в средствах массовой информации с целью ее 
популяризации.

3. НИИ и ВУЗам, государственным организациям представить рекомендации 
и предложения Институту истории и этнологии по проектам Концепции создания 
учебно-образовательного парка-энциклопедии «Великие имена Великой степи» и 
Списка «Великих имен Великой степи», мультимедийного веб-портала «Великие 
имена Великой степи».

4. Рекомендовать широкому научному сообществу усилить подготовку 
публикаций, посвященных деятелям Великой Степи, в научных журналах Института 
истории и этнологии – «Отан тарихы» и Международном электронном журнале 
«edu.e-history.kz» (рекомендованы ККСОН РК).

5. Научному сообществу объединить усилия по подготовке научных изданий– 
монографий, сборников документов, учебников, учебных пособий, посвященных 
великим личностям Казахстана. 

6. НИИ и ВУЗам при разработке проектов по изучению личностей Великой степи 
привлечь зарубежных  партнеров, в том числе профильные научные организации 
ближнего и дальнего зарубежья.

7. ВУЗам в тематике дипломных работ, магистерских диссертаций, 
диссертационных исследований PhD, учебных спецкурсов усилить направленность 
на изучение роли исторических личностей в истории Казахстана.

Считаем, что данные меры позволят активизировать и сплотить ученых по 
решению актуальных проблем дальнейшего развития исторической персоналистики. 

Желаем участникам конференции плодотворной работы, конструктивных 
дискуссий  и успехов в достижении поставленных целей! 

З.Е. Кабульдинов 
директор Института истории и этнологии 

им. Ч.Ч. Валиханова, д.и.н., профессор
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 Козыбаева М.М.
Институт истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова 

Алматы, Казахстан
Мағзом М.М. 

ТОО «WithArts» (Визартс), Алматы, Казахстан

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПЛАТФОРМЫ (ВЕБ-ПОРТАЛА) 
«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»

В настоящее время в Республике Казахстан особое значение придается 
формированию исторического сознания, укреплению государственности и 
национальной идентичности казахского народа. Данная позиция последовательно 
получала отражение в выступлениях и программных документах Елбасы 
Н.А. Назарбаева в книге «В потоке истории», в программе «Мәдени мұра» 
(«Культурное наследие»), Стратегии «Казахстан-2050», а также в программных 
статьях «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней 
Великой степи». В рамках укрепления национальной идентичности казахского 
народа Елбасы было указано на необходимость создания учебно-образовательного 
парка-энциклопедии «Великие имена Великой степи», в котором под открытым 
небом будут представлены скульптурные памятники в честь знаменитых деятелей 
казахского народа и их достижений. 

Необходимость популяризации великого наследия предков на примере аль-
Фараби и Абая, чьи юбилеи мы будем отмечать в предстоящем году, подчеркнул 
в Послании народу Казахстана и Глава государства К.К. Токаев. Думаем, что 
строительство парка-энциклопедии под открытым небом в нашей столице в контексте 
празднования 750-летия Золотой Орды и 30-летия Независимости повлияет и на 
активизацию исторического туризма, привлечет внимание внутренних и иностранных 
туристов к нашей богатейшей истории, культуре и природе.

Изучение международного опыта также показывает, что ведущие страны (США, 
Великобритания, Германия, Франция, Россия, Турция и др.) мира обращаются к 
возведению мемориалов героям с целью укрепления основ государственности, 
формирования гражданского общества. 

Как известно, в рамках исполнения поручений Елбасы Н.А. Назарбаева, данных 
в программной статье «Семь граней Великой степи», на базе Института истории и 
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова при поддержке Комитета науки МОН РК и участии 
широкого круга экспертов проводятся исследования по разработке и обсуждению 
проектов Концепции создания учебно-просветительского парка-энциклопедии 
«Великие имена Великой Степи», Списка более 100 великих имен, разработанных 
на основе научно-обоснованных критериев, а также специальной мультимедийной 
платформы проекта на 3 языках для обеспечения широкого доступа как внутри 
страны, так и за ее пределами. Результаты исследования были обсуждены на круглых 
столах в гг. Алматы, Нур-Султане Павлодаре, Петропавловске, Актобе, Туркестане.

Перед научным сообществом стоит большая задача по определению научно-
обоснованных критериев отбора Великих имен Великой степи для включения в состав 
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скульптурной композиции. Важными критериями представляются: соответствие 
государственной, военной, политической и культурной деятельности личности 
национальным интересам казахского народа; степень участия личности в решении 
судьбы казахского народа; вклад личности в формирование казахской национальной 
идеи; наличие патриотических качеств; степень известности великой личности в 
стране и за ее пределами и т.д.

При размещении скульптурных памятников предполагается следование 
некоторым принципам. Во-первых, хронологический принцип, то есть размещение 
в соответствии с историческими периодами (древность, средние века, новое время, 
новейшее время). Данный принцип способствует пониманию последовательности 
протекания исторических событий. Во-вторых, расположение скульптурных 
памятников не по отдельным сооружениям, а по архитектурным ансамблям. Данный 
принцип позволит соблюсти гармоническое единство пространственной  композиции 
скульптурных памятников великих людей и городских зданий, инженерных 
сооружений (мостов, набережных и др.).

В данное время в институте проводятся работы по созданию галереи образов 
«Великие имена Великой Степи» на специальной мультимедийной платформе (карте), 
для обеспечения широкого доступа населения к данным материалам в интерактивном 
режиме. Данная галерея основывается на широком привлечении архивных источников, 
фотоматериалов, а также последних достижениях отечественной персоналистики. 
Разрабатываемый мультимедийный учебно-образовательный портал с контентом, 
состоящим из более 100 биографических статей о великих личностях отечественной 
истории с иллюстративным материалом и списком источников, предоставит 
возможность посетителям данного портала получить в расширенном формате 
ценную информацию в один-два клика.

Цель платформы. Основной целью разработки мультимедийной платформы 
является предоставление исторически значимой текстовой и изобразительной 
информации об исторических личностях Казахстана в прошлом и в настоящее 
время, оставивших яркий след в его истории. Это будет способствовать воспитанию 
исторического сознания, укреплению национальной идентичности, а также 
узнаваемости казахстанской культуры в персоналиях в глобальном мире через 
удовлетворение интересов пользователей сети Интернет.

Поставленные задачи. Создание мультимедийной платформы (карты) учебно-
образовательного Парка-энциклопедии «Великие имена Великой степи» преследует 
следующие задачи:

– создать благоприятные условия для сохранения в памяти народа великих 
имен – деятелей истории и культуры казахского народа, отобранных в электронную 
энциклопедию на основе выработанных научно-обоснованных критериев отбора;

– активно пропагандировать имена деятелей истории, культуры и искусства 
казахского народа на региональном и глобальном уровнях посредством данного веб-
портала, создавая положительный культурный имидж Республики Казахстан;

– предоставить быстрый доступ к информации, размещенной в данном портале 
для всех пользователей сети Интернет через систематизацию материала по 
хронологическому и именному принципам;
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– обеспечение информационной среды для учащейся молодежи, работников 
вузов, административных служащих органов государственного управления и пр. 
путем размещения не только биографической информации о великих личностях, но 
также и других важных исторических материалов.

Реализация портала. На основе полученных вводных данных разработан дизайн 
веб-портала. На рисунке 1 показана главная страница проекта. Дизайн сайта должен 
быть прост и лаконичен. Все страницы портала сопровождаются легко символикой-
логотипом. На главной странице и странице Энциклопедии великих имен в верхней 
части в качестве эпиграфа помещена цитата Н. Назарбаева из программной статьи 
«Семь граней Великой степи»: «Известно, что исторический процесс в массовом 
сознании носит преимущественно персонифицированный характер. Многие 
народы заслуженно гордятся именами великих предков, ставших своеобразными 
послами своих стран… Великая степь также породила целую плеяду выдающихся 
деятелей. Среди них такие масштабные фигуры, как аль-Фараби и Яссауи, Кюль-
Тегин и Бейбарс, Тауке и Абылай, Кенесары и Абай и многие другие». Снизу цитаты 
размещена лента из изображений великих личностей (из всего списка по хронологии 
согласно цитате-эпиграфу), при клике на каждое изображение должно открываться 
имя данного деятеля.

Рисунок 1. Главная страница портала

Портал реализован на трех языках. В правом верхнем углу расположена панель 
меню-навигации. На рисунке 2 показана навигация по основным разделам портала.

В качестве основы для веб-портала выбран фреймворк React. React (иногда React.
js или ReactJS) – JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом для разработки 
пользовательских интерфейсов. React разрабатывается и поддерживается Facebook, 
Instagram и сообществом отдельных разработчиков и корпораций.

React может использоваться для разработки одностраничных и мобильных 
приложений. Его цель — предоставить высокую скорость, простоту и 
масштабируемость. В качестве библиотеки для разработки пользовательских 
интерфейсов React часто используется с другими библиотеками, такими как Redux.
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Для управления статическими страницами был использована надстройка над 
React – Gatsby.

Gatsby — это невероятно быстрый фреймворк для разработки веб-сайтов на React. 
Он позволяет создавать сайты, основанные на React буквально за считанные минуты. 
Gatsby подходит для проектов разных масштабов — от блогов до корпоративных веб-
сайтов.

Так как проекты, созданные с помощью Gatsby, основаны на React, их страницы, 
при взаимодействии с ними пользователя, не перезагружаются, что делает такие 
проекты очень быстрыми. Gatsby поддерживает большой набор плагинов, которые 
позволяют, в частности, использовать данные из различных источников (это, 
например, markdown-файлы, различные системы управления контентом, и так далее). 
Центром системы данных Gatsby является интерфейс «узлов», которые используются 
для моделирования данных, поступающих в Gatsby.

Этот проект создал Кайл Мэтьюз, он официально выпущен в июле 2017-го и уже 
используется десятками компаний. Для того, чтобы он мог генерировать HTML-
файлы, нужно откуда-то брать данные для них. В нашем случае источником данных 
будет Strapi.

Рисунок 2. Навигация по основным разделам портала

В качестве CSS фреймворка выбран Boostrap 4. Bootstrap - это инструментарий с 
открытым исходным кодом для разработки с помощью HTML, CSS и JS. Используйте 
переменные Sass и миксины, гибкую систему сеток, множество готовых компонентов 
и мощных плагинов, основанных на jQuery.

Список имен внутри категории энциклопедии отображаются в отдельной панели 
справа. Пример категории каталога показан на рисунке 3.
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Рисунок 3. Имена внутри категории

Сами детали о личности показываются на основе текстовых, графических и 
других медиа-материалов. Пример информации показан на рисунке 4.

Рисунок 4. Данные о личности

При отображении личности возможно отображение расположения 
соответствующей скульптуры на макете парка-энциклопедии.

Разработан проект парка-энциклопедии на основе 3D технологий на основе движка 
Unity. Unity 3D — очень популярная платформа для создания игр и приложений с 
потрясающими графическими возможностями. Речь идет, как про трёхмерные, так 
и про двухмерные приложения. Этот движок позволил создать макет проекта парка 
и предоставить его на веб-портале в виде интерактивного 3D тура. На рисунке 5 
показано отображение маркера с расположением скульптуры на карте макета парка. 
На рисунках 6-9 показаны трехмерные изображения макета парка и схематичных 
скульптурных композиций.
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Рисунок 5. Данные о личности с отображением макета парка

 
Рисунок 6. Макет аллеи в парке

 

Рисунок 7. Скульптурные композиции в парке
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Рисунок 8. Каждой скульптуре соответствует запись о личности в энциклопедии

 

Рисунок 9. Вид на макет парка

Веб карта с изображением проекта парка-энциклопедии основан на библиотеке 
Leaflet. Это JavaScript-библиотека для создания браузерных и адаптированных под 
мобильные устройства интерактивных карт. Очень легковесная, при этом содержит 
весь необходимый большиству разработчиков функционал для создания онлайн-карт.

Leaflet — простая, производительная и удобная в использовании библиотека. 
Эффективно работает «из коробки» на всех основных настольных и мобильных 
платформах, используя возможности HTML5 и CSS3 в современных браузерах, 
оставаясь при этом работоспособной и в старых браузерах. Может быть расширена 
за счёт использования многочисленных плагинов, имеет красивый, легкий в 
использовании и хорошо документированный API, простой и читабельный исходный 
код, с которым удобно работать.

Реализовано отображение информационных страниц, например, страницы о 
«Проекте» или «Контакты». На рисунке 10 показана такая страница.

Реализован раздел «Новости» и «Публикации», где будут отображаться 
информация о деятельности ученых в рамках проекта, а также ссылки на важные 
материалы и события. На рисунках 11 и 12 показаны эти разделы.
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Рисунок 10. Отображение общих информационных страниц

 

 

Рисунок 11. Отображение новостей
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Рисунок 12. Отображение публикаций

В разработанном разделе «Отзывы» посетитель может оставить свой комментарий 
или мнение о проекте. На рисунке 13 показана форма этой страницы.

Рисунок 13. Страница с формой связи

Контакты отображаются в отдельном разделе, как показано на рисунке 14.

 

Рисунок 14. Страница с контактов

Для управления содержанием страниц и энциклопедии разработана панель 
управления данными проекта. Она основана на платформе Strapi. 
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Strapi – это фреймворк для управления контентом, основанный на Node.
js. Он позволяет быстро разрабатывать API для работы с данными и занимает 
промежуточное положение между фреймворком для Node.js и CMS без 
пользовательского интерфейса. Strapi позволяет разрабатывать API очень быстро, 
что экономит время. Strapi имеет расширяемую систему плагинов, он отличается 
большим набором встроенных возможностей. Среди них — панель администратора, 
система управления аутентификацией и разрешениями, средства управления 
контентом, генератор API и так далее.

Strapi — это опенсорсный проект, что выгодно отличает его от других CMS. 
В частности, это означает, что, во-первых, он полностью бесплатен, а во-вторых – то, 
что компания, выбравшая Strapi, разворачивает CMS на собственных серверах, то 
есть данные компании остаются под её полным контролем. Кроме того, Strapi можно 
настраивать и расширять благодаря системе плагинов.

На рисунке 15 показан пример панели управления.

 
Рисунок 15. Панель управления данными.

Полученные результаты
В ходе выполнениея работ получены следующие основные результаты:
• Разработана Концепция создания мультимедийной платформы (карты) 

учебно-образовательного Парка-энциклопедии «Великие имена Великой степи»
• Разработана концепция дизайна портала
• Разработана система хранения данных
• Разработан портал проекта с применением современных веб технологий
• Разработана трёхмерная модель проекта парка для интерактивного режима
• Разработана интерактивная карта проекта парка
Арендован и настроен VPS сервер
В целом, учебно-образовательный парк-энциклопедия «Великие имена Великой 

степи» - глобальный проект, призванный обеспечить сохранность и эффективное 
использование историко-культурного наследия Республики Казахстан. Его 
реализация позволит ввести в научный оборот материалы о жизни и деятельности 
великих личностей Великой степи; использовать скульптурные памятники великих 
личностей в учебно-образовательных целях – для проведения экскурсий и учебных 
занятий; пропагандировать национальное историческое наследие казахского народа 
на внутригосударственном и международном уровнях.
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1-СЕКЦИЯ. 
ТҮРКІ ӨРКЕНИЕТІНДЕГІ ТҰЛҒА ФЕНОМЕНІ

Айтбай С.З.
Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайы, Қазақстан

АҚЖАН ӘЛ-МАШАНИ – ФАРАБИТАНУДЫҢ АТАСЫ

Қазақстанда Әбу Насыр әл-Фараби мұраларын аудару, зерттеу, насихаттау 
жұмыстары мен әрекеттері ХХ ғасырдың 60–70 жылдарынан басталып, Қазақстан 
фарабитанудың әлемдегі ең үлкен орталықтарының біріне айналды. Қазақстандық 
фарабитанудың басында, негізгі ұйытқысы, мұраларын тұңғыш іздеуші, аударушы, 
мәселені көтеруші ретінде А.Машани есімі аталса, ал 1968 жылы ҚазКСР Ғылым 
академиясының Философия және құқық институтында «Әл-Фараби мұраларын 
зерттейтін шығармашылық топ» құрылды, топты ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 
философия ғылымдарының докторы, профессор А. Х. Қасымжанов үйлестірді [1, 
231-б.].

Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірі мен энциклопедиялық ғылыми мұрасы, рухани 
әлемі оның көзі тірі кезінде-ақ сол заман ғалымдарының назарын өзіне аудара 
бастаған. Фараби өмірден өткеннен кейін бұл зерттеулер бүгінде әлемнің алуан 
тілде жазатын ғалымдар шығармаларымен толығып, «Фарабитану» атты тұтас бір 
ғылым саласына айналды. Фарабитануды құрайтын сол мұраны шартты түрде бес 
топқа жіктеуге болады. Бірінші топқа ортағасырлық араб, парсы ғалымдарының 
жазбалары кіреді. Екінші топқа фарабитанудың тағы бір үлкен саласын ХІХ – 
ХХ ғғ. Мысыр, Сирия, Ливан, Иран және Ауғанстан ғалымдары толықтырды. 
Фарабитанудағы үшінші топты батыс авторлары құрайды. Бұл саладағы Фараби 
мұрасына қызығушылық ХV ғасырдан басталады. Ал, төртінші топқа патшалық 
Ресей және кеңес заманындағы шығыстанушылар жатса, бесіншісіне түркітілдес 
халықтар ғалымдарының еңбектерін жатқызуға болады.

Қазақстандық фарабитанушылардың отандық фарабитануға қосқан үлесіне 
тоқталатын болсақ, белгілі фарабитанушылардың бастауымен әл-Фарабидің 
еңбектері қазақ және орыс тілдерінде жарық көрді. А.Х. Қасымжанов үйлестірген 
Философия тарихы және Қазақстандағы қоғамдық-саяси ойлар бөлімі жанынан 
құрылған шығармашылық топта И.О. Мұхаммед (Иран), Еуропа тілдерінің маманы 
Б.Я. Ошерович, шығыс математикасының маманы А.Қ. Көбесов, арабтанушылар 
А.С. Иванов, К.Х. Таджикова, Н.Караев сынды ғалымдар болды, сонымен қатар, 
мәскеулік арабтанушылар Б.Г. Ғафуров және А.В. Сагадеевпен байланыстар 
орнатылды. Осы ғылыми шығармашылық топтың арқасында ұлы ғұлама, философ 
әл-Фарабидің шығармашылығымен, қолжазбаларымен мұқият танысуға зерделі 
зерттеулер басталып кетті. Өткен ғасырдың соңғы ширегінде А.Ж. Машанов, 
А.Х. Қасымжанов, М.Б. Бурабаев, Ә.Б. Дербісалиев, Қ.Б. Жарықбаев, Ә. Нысанбаев, 
Г. Шаймуханбетов, С. Сатыбековалардың еңбектері қазақстандық фарабитану 
кеңістігін ұлғайта түсті [2, 142-б.]. Алғаш рет әл-Фарабидің «Философиялық 
трактаттары», «Әлеуметтік-этикалық трактаттары», «Логикалық трактаттары», 
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«Математикалық трактаттары», сондай-ақ «Птолемейдің «Алмагестіне» түсініктеме» 
атты мирастары қазақ және орыс тілдерінде жарық көрді.

1970 жылдары кеңестік қоғамның академиялық ортасында әл-Фарабидің (870–
950) философиялық мұрасына ерекше қызығушылық пайда болды. Бір қарағанда, 
осы бір асыл мұра Орталық Азиядағы ойшылдың отанында, сондай-ақ, Ресей мен 
бүкіл Кеңес Одағында зиялылар қауымына енді ғана белгілі бола бастаған немесе 
ежелден беймәлім сияқты көрінді. Бұл қызығушылық белгілі бір дәрежеде Ресейде 
білім алған және академиялық шыңдалудан өткен ортаазиялық философтардың өз 
өңірлерінің зияткерлік келбетін жасауға деген ұмтылысынан туындады. 1970 жылы 
Алматыда әл-Фарабидің таңдамалы философиялық трактаттары үзінділерінің 
аудармасы жасалды, одан кейін математика, әлеуметтік-этикалық мәселелер, 
логика бойынша трактаттарының үзінділері жарыққа шықты. Бұдан әрі кеңестік 
идеологияның қағидаларына сәйкес жасалған философия тарихына әл-Фарабидің 
қосқан үлесін қорытуға арналған еңбектер пайда бола бастады.

Қазақстанда әл-Фараби есімі ХХ ғасырдың 70-жылдары айрықша танымал 
болды. Бұл, ең алдымен, әл-Фараби ғұмырнамашыларының IX – X ғасырларда 
бүгінгі Қазақстанның аумағында орналасқан Фарабты оның отаны деп санауына 
байланысты еді. Әл-Фараби еңбектерін қазақ-орыс тіліне аудару үшін белсенді 
жұмыстар жүргізілді. Оның мұрасына арналған көптеген мақалалар мен бірқатар 
көркем шығармалар жазылды, оның есімімен көшелер мен ғылыми орталықтар 
аталды. Алайда жетпісінші жылдардан кейін осы ойшылдың мұрасын зерттеу 
қандай да бір жаңа маңызды жаңашылдыққа әкелген жоқ. Оның үстіне жетпісінші 
жылдары жасалған еңбектер ат төбеліндей философтар мен шығыстанушыларға 
ғана түсінікті болды және тарих, философия бойынша жалпы білім беретін курстарға 
қажетті көлемде енгізілген жоқ. Әл-Фараби мұрасына кеңестік гуманитарлық 
ғылымның саяси-тәрбиелік аясында алғашқы қатарға оның әлеуметтік көзқарастары 
шығарылды. Олар негізінен жалпы «әлем бейнесінен» алшақтықпен түсіндірілді.

1970-жылдардағы кеңестік ғылымдағы әл-Фараби еңбектеріне қызығушылық 
біраз жыл өткеннен кейін ғана қайта жанданды. Ал, енді әл-Фарабиді зерттеушілердің 
басында Ақжан әл-Машани тұрды десек, оның есімін біреу білсе, біреу біле 
бермейді. Ғылыми орталықтардың сала мамандары, зиялы қауым өкілдері, ғалымдар, 
студенттер болмаса, жалпы көпшілік қауым, кейінгі жастарымыз жете танымайды. 
Жалпы қарапайым халыққа ғұламаны таныту үшін тек ғылыми еңбектер жасау 
жеткіліксіз. Сондықтан да, Ақжан Жақсыбекұлы әл-Машани жайлы жазу, зерделеп-
зерттеу арқылы болашақ ұрпаққа дәріптеу мақсатында насихат жұмыстарын ауқымды 
түрде жүргізу қажет деп санаймыз.

Ақжан Жақсыбекұлы әл-Машани – Орта ғасырдың басында өмір сүрген әл-
Фарабиді қазақ еткен, алғаш рет Ұлы Бабаның Дамаскідегі қабірін тауып, мінәжат 
еткен қазақ ғалымы. Ол кіндік Азияда фарабитанудың атасы атанып, әлемдегі екінші 
ұстаз Әбу Насыр әл-Фарабидің киелі Отырардан шыққан қыпшақ тумасы екендігін 
дәлелдеп, он бір ғасырдан соң ұрпағымен қауыштырып, баба мұрасын жан-жақты 
зерттеп, фарабитанудың көпірін тұрғызды. Әл-Машани әл-Фараби мен Абайдың 
арасындағы рухани байланысты ашып, қазақ халқының мыңжылдық мәдени 
тарихының желісі – «Әл-Фараби және Абай» зерттеуін берген, жер ғылымының 
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жаңа саласы – геомеханиканың негізін салушы, қазақ фантастика жанрының алғаш 
қазығын қаққан ғалым.

Ақжан әл-Машани Жақсыбекұлы 1906 жылы 2 қарашада қазіргі Қарағанды 
облысы Қарқаралы ауданы Нұркен аулында, бұрын «Жамантайдың Қарақуысы» 
деген жерде Машан бидің кенжесі Жақсыбектің шаңырағында дүниеге келген. Атасы 
Машан би өз заманында Арқадағы атақты адамдардың бірі болыпты. Нәрестені ауыл 
ақсақалдары азан шақырып Ақжан деп атаған. Дәулеті шағын, сауатты, әрі салауатты 
Жақсыбек жиырмасыншы жылдары старшын, болыстық қызметте ел билігіне 
араласады.

Зерек Ақжан ауыл молдаларынан сауатын ашып, 1924 жылы қазақтың тұңғыш 
профессор-математигі Әлімхан Ермеков ұйымдастырған Қарқаралы педагогикалық 
техникумына оқуға түседі. Техникумда жүріп-ақ Ақжан – «Саужой» (Сауатсыздықты 
жою) қозғалысының шақыруымен жиі-жиі ауылдарға шығып балалармен қоса 
ересектердің де сауатын ашуға атсалысады. Оқу бітірісімен ауылдың мұғалімдік 
қызметін, мектеп меңгерушісі бола жүріп атқарады. Ол тарихта «Абыралы көтерілісі» 
делінген Қазақстандағы Кеңес билігіне қарсы алғаш халық көтерілісін көріп, куәгер 
болады, халық мемлекеті делінетін большевиктердің сұрқия саясатының жалған 
екендігіне көз жеткізеді.

1931–1933 жылдары Семейде облыстық оқу бөлімінің жетім балаларға 
көмектесу бөлімінде ата-аналары Абыралы көтерілісіне қатысып қуғынға ұшыраған 
және әдейілеп жасалған аштықтан әке-шешеден айырылған панасыз сәбилер мен 
балдырғандарды көшеден жинап, балалар үйіне орналастырумен айналысады.

Ақжан 1933 жылы Семейдің геология барлау техникумында ашылған Қазақтың 
тұңғыш техникалық жоғары оқу орны – Қазақ кен-металлургия институтының 
(қазіргі ҚазҰТУ) даярлық курсына түсіп, 1934 жылы оған қабылданған отызға тарта 
студенттің бірі болады.

Әл-Машани 1939 жылы осы институттың тұңғыш түлегі қатарында алғашқы 
қызыл дипломды инженер-геологы мамандығын алады. Оқып жүріп, ол Қарағанды 
кен техникумында сабақ береді. Жас маман өзі бітірген институттың тұңғыш 
аспирантурасына қалдырылады және КСРО ҒА Қазақстандағы Қ.Сәтбаев басқаратын 
филиалында кіші, аға ғылыми қызметкер болды, академиядағы «Тау механикасы» 
секторын басқарды.

Ақжан әл-Машани 1950 жылдан бастап Қазақ ҰТУ доценті, ал 1959 жылдан 
бастап 30 жылдай «Маркшейдірлік іс» кафедрасын басқарып, ғұмырының соңғы 
кезеңіне дейін профессоры болып, мыңдаған мамандар тәрбиелейді.

Ол – Жер ғылымының жаңа саласы геомеханиканың негізін салушы, әрі отызға 
тарта ғалымдар тәрбиелеп, оның Қазақстандағы мектебін қалыптастырушысы. 
Сонымен қатар, ғылыми-көпшілік, фантастикалық тақырыбындағы туындылары 
мен қазақ әдебиетінде сол жанрдың негізін салушы классигі іспетінде танылады. 
Әл-Машанидің геомеханика саласындағы зерттеуі, оның 1943 жылы геология-
минералогия ғылымының кандидаттық және 1946 жылы докторлық диссертациясын 
қорғауға негіз болып еді. Ол 1946 жылы жаңадан құрылған Қазақ Ұлттық ғылым 
академиясының құрылтайшысы, алғашқы мүше-корреспондентінің бірі, Қазақ КСР 
ғылымына еңбек сіңірген қайраткер. Ақжан әл-Машани 300-ден астам ғылыми, 
әдеби еңбектер, әсіресе, фарабитану еңбектерін жазды.



20

Егер әл-Машанидің мамандығы бойынша атқарған қызметіне қоса жарты ғасырға 
жуық жетекшілік еткен «Маркшейдірлік іс» кафедра жұмысы мен ұстаздығын 
ескерсек, бір адамға жетіп артылар азаматтық міндет бұл. Осындай жұмыстардың 
арасынан әл-Фарабиді ашуға, баба мұрасын зерттеуге қажет уақыт пен күш-жігердің 
көзін табу үшін тек Ақжан Машани болып жаратылу керек еді. 

Әл-Фараби еңбегі шетел кітапханаларынан табылып қалар деген үмітпен ол 
Берлин, Лиссабон, Париж, Каир, Мадрид қалаларына хат жолдайды. Мұның алдында 
Москва, Ленинград кітапханаларынан табылған баба жайлы аздаған мағлұмат пен 
деректердің ішінде шетелдерден алынған неміс тіліндегі екі, ағылшын және түрік 
тілдеріндегі бір-бірден табылған әл-Фараби еңбектерінің төрт библиографиялық 
тізімі шетел кітапханаларынан баба мұрасының көшірмесін сұратып алуға түрткі 
болады. Сөйтіп, Ақжан ағаның қолында 1958–60 жылдары әл-Фарабидің оншақты 
шығармасы және оның еңбегін зерттеушілердің дүниелері болып еді. Осы деректер 
Ақжан аға Қаныш Сәтбаев атына жазылған анықтама өтініште әл-Фараби мұрасын 
зерттеу қажеттігінің дәлеліне айналып, президент Қ.Сәтбаевтың «орындалсын» 
деген бұрыштамасы Машани көңілін тасытқан алғашқы қолдау алған тарихи оқиғаға 
айналып еді. Сөйтіп, 1943 жылдан соң 1960 жылдың қарашаның 15-де ғылым 
ордасы ғимаратын жаңғыртқан әл-Фараби есімі екінші рет аталған. А. Машанидің 
1961 жылдың басында-ақ әл-Фарабидің Отырардан шыққан қазақ перзенті екендігін 
бұлтартпас дәлелдерін ҚР ҰҒА Хабаршысында жариялады [3, 105–106-б.]. Бұған 
қоса, 1962 жылы А. Машани әл-Фарабидің философия үйренушілерге бағышталған 
9 трактатын қазақ тіліне аудартып және суретімен «Білім және еңбек» журналына 
жариялатып, тұңғыш рет ұрпағымен қауыштырды [4, 4-б.].

«Әл-Фараби көпірі» жинағындағы ғылыми-танымдық мақалалармен танысқан 
оқушы дүниежүзілік екінші ұстаз атанған ұлы бабасының ғылыми өсу жолымен 
жалғастырар көпірді сезінері талассыз. Демек, Ақжан әл-Машани ұлы бабаны 
ұрпағымен жалғастырар «әл-Фараби көпірі» болып қала бермек. [5, 5-20-б.].

Дегенмен де, тілшілерге берген бір сұхбатында профессор Абдраман Шамшиден 
былай дейді: «2006 жылы ғалым А.Машанидің 100 жылдық тойы ЮНЕСКО-ның 
айтулы күнтізбесіне енгені туралы және сол мерейтойдың 2007 жылға белгіленген 
тұрғысындағы алғашқы ақпарат маған жолданды. Алайда, бұл жөнінен Қазақстанда 
ауқымды шаралар жасала қоймады. Соның салдарынан Ақжан Машаниді 
жұртшылық жете танымайтындай болып ұғылатынын байқадым. Ақжан Машанидің 
еңбектері тек әл-Фараби емес, тек рухани тақырып емес, ғылыми-техникалық салада 
да ашқан жаңалықтары, зерттеулері қаншама десеңізші! Тіпті, бүкіл Қазақстанда 
Ақжан Машани тұлғасына теңесерліктей ұлы ғалымдар кем де кем. Тіпті руханият 
пен ғылыми техниканы қатар меңгеріп, шет жұртқа дейін танымал болған ондай 
тұлға жоқ десем сөзім жаңсақ бола қоймас. Машани еңбектері дәл бүгінгі заманда 
дінтанудың, ғылымтанудың өзегі деп білемін. Солай болса да, абайтану, фарабитану, 
секілді машанитану пәндері оқу орындарына енгізілмеген еді. Тіпті, Ақжан Машаниға 
лайықты монументальді ескерткіш те жасалмады. Білім және ғылым министрлігі 
машанитану оқулықтарын жаздырып, оқу бағдарламаларына енгізетін болса, мұның 
пайдасы қанша зор екені айтпасақ та түсінікті болар».
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Ғалым Ш. Абдраманның зерттеулеріне сүйеніп, пікірлерін қолдай отырып, 
Ақжан Жақсыбекұлы әл-Машани туралы, оның еңбектері жайында жұртшылыққа 
танытып, насихаттауды мақсат еттім. «Шығыстың Аристотелі» атанған ғұлама-
ғалым, энциклопедист Әбу Насыр әл-Фарабиді қазаққа қайтару үшін сарқылмас 
күш-жігерін жұмсап, оны Отырардан шыққан қыпшақ деп дәлелдеген әл-Машанидің 
еткен еңбектерінің болашақ ұрпақ үшін берері ұшан-теңіз.
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УТРАЧЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Идея реализации проекта «Великие имена Великой степи» была озвучена  в 
программной статье Первого Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 
«Семь граней Великой степи», где четко обоснована необходимость модернизации 
исторического сознания на основании переосмысления  истории страны как части 
истории Великой степи, как истории народа и государства, внесшего свою лепту в 
мировую культуру. 

В данной статье речь пойдет об реституции (возврате) культурных ценностей, 
обнаруженных на территории Великой степи и вывезенных в свое время за пределы 
Казахстана. Этот животрепещущий вопрос занимало умы не одного поколения  
журналистов, ученых, деятелей культуры. Среди материалов, опубликованных  на 
заданную тему, заслуживает внимания в частности, статьи известного журналиста, 
писателя Б. Сапаралина. В публикациях,  вышедших в свет в республиканских газетах 
«Егемен Қазақстан», «Қазақ әдебиеті», «Казахстанская правда» еще до распада СССР, 
автором остро ставятся проблемы  возврата в страну бесценных реликвии культуры 
и быта казахского народа, вызвавщие большой интерес читателей и  общественности 
республики: «...Музеи Казахстана – это жалкая пародия на центральные музеи страны, 
если говорить о количестве и ценности экспонатов, рассказывающих посетителям об 
искусстве и быте казахов. Изменится ли когда-нибудь это положение, вернутся ли 
на землю отцов и дедов несметные богатства казахстанских курганов? Или золото, 
серебро и бронза из древних захоронений и городищ навсегда останутся в «центре»», 
другими словами в музеях Москвы и Ленинграда? - задается вопросом с горечью 
Б. Сапаралин[1]. 
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«...Веками хранила Великая степь в таинственных курганах изделия из золота, 
серебра, бронзы, железа, камня, дерева, которые могли бы рассказать ученым о 
культуре и искусстве далеких предков и стать достоянием потомков. Но колоссальное 
богатство – в прямом и переносном, историко-научном смысле – большей частью 
не дошло до казахстанских археологов. В древних курганах рылись все кому 
не лень. Европейские и русские путешественники, любознательные краеведы 
всех национальностей, купцы, проходившие по казахской степи с караванами, 
кладоискатели всех мастей и вероисповеданий...», резюмирует автор статьи [2].  
Одним словом, еще с петровских времен, все, что было  найдено на раскопках на 
территории Казахстана и имело какую-то культурную или историческую ценность, 
отправлялось  в петербургскую Кунсткамеру, Эрмитаж... А то, что не стоило внимания 
(по мнению «археологов» тех времен), – переплавлялось и уничтожалось. 

В довоенное и послевоенное время на территории Казахстана в течение многих 
лет работали археологические экспедиции АН СССР (Москва, Ленинград). В 30-е 
годы прошлого века ряд крупных экспедиций охватил своими исследованиями 
многие регионы республики. Среди них – экспедиции, руководимые П.С. Рыковым, 
О.А. Кривцовой-Граковой, С.С. Черниковым. Археологическое исследования в 
Семиречье проводилась Институтом истории материальной культуры СССР под 
руководством доктора исторических наук, профессора А.Н. Бернштама. Известный 
русский востоковед П.И.Лерх исследовал Туркестанский край, сырдарьинские города 
Сауран, Сыгнак, ряд городищ Таласской долины, произвел раскопки на городище 
Джанкент. 

По сложившейся в те годы практике, материалы раскопок вывозились из 
республики в центральные музеи и исследовательские центры СССР. Например, 
богатейшая коллекция керамики, изделий из металла, ювелирных украшений, 
собранная Хорезмийской археолого-этнографической экспедицией Института 
этнографии АН СССР под руководством профессора С.П. Толстова на территории  
Кзыл-Ординской области, хранится в подвалах  этого института.  Золотые ювелирные 
украшения Чиликтинского клада (раскопки ученого, д.и.н. С.С. Черникова) 
обнаруженные в Восточном Казахстане хранятся сейчас в «Золотой кладовой» 
Государственного Эрмитажа под названием «Сибирское золото». Многие предметы 
культурно-исторического наследия, представляющие национальную  гордость 
Казахстана,  находятся сегодня в музеях стран ближнего зарубежья ).

Обладателем одной из интересных предметных и фотоиллюстративных коллекций 
по традиционной культуре казахов является Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого Российской академии наук (Санкт-Петербург, Кунсткамера), 
в фондах которого хранятся редкие фотографии исторических личностей - хана 
Букеевской орды Джангира с женой, датируемой 1839 г., старинный и богато 
украшенный сердоликовыми вставками, серебром и золотом пояс, хранившийся по 
преданию в семье известного казахского хана Аблая. Речь здесь идет  не только о 
памятниках народного прикладного искусства – национальных костюмах, юртах, 
предметах интерьера и быта, но и ювелирных украшениях из золота, серебра и 
драгоценных камней – творениях древних мастеров, живших в VI-V веке до нашей 
эры на территории нынешнего Казахстана.
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Это также касается каменной плиты с посланием Тамерлана о его походе 1391 года 
против хана Золотой орды Тохтамыша, обнаруженной академиком К.И. Сатпаевым 
на сопке Алтыншокы в Центральном Казахстане. В сборнике трудов, посященной 
памяти  этого выдающегося ученого описывается факт обнаружения этой плиты: «...
Услышав от местных жителей, что на вершине сопки Алтын шокы имеется камень 
с арабскими надписями, Каныш Имантаевич поехал осмотреть его. Это оказалось 
памятная стела с надписью, сделанной по приказу знаменитого Тимура (Тамерлана), 
о его походе в киргизские степи. Находкой заинтересовался директор Эрмитажа 
академик Орбели и в 1936 году его вывезли в Ленинград. Впоследствии надпись 
была расшифрована и датирована 1391 годом. Это стало еще одним подтверждением 
знаменитого похода Тимура в Дешты Кыпчак против хана Золотой Орды Токтамыса» 
[3].

Тема возврата культурных ценностей в республику освещались также в 
информационном портале «ЦентрАзия» (centrasia), еженедельнике «Караван», 
где в частности говорится: «...Казахстанские артефакты, вывезенные в разное 
время из страны, сегодня хранятся в лучших музеях мира. Попытки вернуть 
исторические реликвии предпринимались и раньше, однако проблема до сих пор 
стоит остро. Сегодня довольно сложно определить масштабы вывезенного, скорее 
всего, исчисление идет в тысячах предметов» [4]. Наглядным подтверждением 
вышесказанного является случайная находка в долине Елеке сазы в Тарбагатайского 
района ВКО, когда летом текущего года археологи при расчистке раннесакского 
кургана обнаружили остатки кожаного мешка, в котором были спрятаны множество 
золотых украшений в знаменитом зверином стиле. «...По предположениям ученых, 
захоронение обчистили древние грабители, но что-то их спугнуло. Они укрыли 
ношу там же, среди камней, но по неизвестной причине не смогли за ней вернуться 
[5]. Также в республиканских СМИ недавно промелькнула информация о том, 
что в Актюбинской области нашими археологами найдены останки очередного 
«Золотого человека», идентичного знаменитому захоронению из Иссыкского кургана 
Алматинской области. Все это позволяет только предполагать, какой невосполнимый 
урон был нанесен культурному достоянию Казахстана древними кладоискателями и 
наносят сегодня «черные копатели» современности.

Отдельной темой являются подарки, полученные русскими офицерами от 
казахских султанов, экспонаты этнографических выставок, о которых также подробно 
говориться в статье Б.Сапаралина: «...Наиболее полно было представлено искусство 
казахов на выставке, организованной в 1876 году во время третьего конгресса 
ориенталистов в Петербурге. Президент этого конгресса востоковед В. В. Григорьев 
через омского художника М.С. Знаменского просил Чингиза Валиханова прислать на 
выставку станок для обработки и шлифовки драгоценных камней, принадлежавший 
его деду, хану Аблаю. Ч. Валиханов выслал не только станок, но и вышитую 
золотом шапку Аблая, кинжалы в ножнах, богатые пояса с привесками, украшенные 
самоцветами и серебром. В списке экспонатов этой выставки, привезенных в 
Петербург в основном из Акмолинска, Атбасара и Кокчетава, П.И. Лерх называет 
400 (!) произведений искусств, направленных в столицу из Омска», которые так и 
не вернулись на родину [6]. Есть также информация, что Ч.Ч. Валиханов сдал для 
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выставки в один из музеев Петербурга золотое седло Биржана-сала Кожагулулы и  
его позолоченный кинжал. 

Большой интерес для истории Великой степи представляют реликвий, связанные 
с именем Кенесары Касымова – лидера национально-освободительного движения 
казахов в 1837–1847 гг., казахского султана,чингизида, внука Абылай-хана. У нас 
бытует мнение, что после гибели голова хана Кене, его личные вещи, боевые 
знамена и оружие в качестве военного трофея были отправлены в Петербург, где 
череп мятежного султана бесследно «затерялся» в хранилищах российских музеев, 
то ли в  в Кунсткамере, а может быть в Гохране? Однако, когда и каким образом оно 
могло там оказаться у нас нет достоверных источников. В то же время, некоторые 
исследователи полагают, что «...последний раз голову Кенесары видели не где-
нибудь, а в Омске. И среди тех, кто не только видел голову, но и охранял ее, неся 
караульную службу, был Чокан Валиханов, внучатый племянник легендарного 
хана и в тот момент курсант Омского кадетского корпуса. Об этом подробно писал 
в своих воспоминаниях известный ученый-этнограф Григорий Потанин – друг и 
одноклассник Чокана по кадетскому корпусу» [7].

Листая электронные страницы журнала «Тамыр» недавно я наткнулся на статью 
Юрия Попова «Кенесары Касымов: новое возвращение в Сарыарку», где можно было 
прочесть следующие строки: «...Несколько месяцев в плену у султана находился 
военный инженер и этнограф П.К. Услар. В 1848 году в «Отечественных записках» 
увидели свет его воспоминания на эту тему, где он пишет: «...Имя Кенесары Касымова 
проявлялось иногда совсем неожиданно. Вот, к примеру, в Нижнем Новгороде 
посетители Всероссийской Промышленной и Художественной выставки (1896) 
в отделе археологии и истории Степного края могли увидеть вооружение времён 
Кенесары – лук со стрелами, фитильные ружья, кольчуги, шлемы, сабли и кинжалы. 
Среди оружия особенно интересно ружье принадлежавшее султану Кенесары 
Касымову, которое отобрано у Кенесары убившими его дикокаменными киргизами 
и передано в дар генералу от инфантерии Г.А. Колпаковскому, который пожертвовал 
его музею Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического 
Общества в г.Омске»[8]. 

Что интересно, в середине первого десятилетия 2000-х годов мне на руки попалась 
статья из российского издания, где речь шла о выставке Омского краеведческого  
музея, где в т.ч. было выставлено ружье Кенесары Касымова. Вызывает интерес и 
другая история на эту же тему, когда в этнографическом музее Санкт-Петербурга 
был обнаружен пояс Кенесары хана. Об этом на своей странице в Facebook написал 
Берик Абдыгалиулы, руководитель  Центра «Сакральный Казаxстан» Национального 
музея РК: «Изучая тему армии Алаша, я увидел информацию о том, что в 1915 году 
Сейлбек Жанайдаров передал пояс Кенесары хана в этнографический музей 
Санкт-Петербурга. Данный пояс сохранился в фонде музея под названием «Ксе – 
пояс киргизского хана Средней Орды». Министр культуры и спорта Арыстанбек 
Мухамедиулы видел этот пояс своими глазами, когда приезжал в Санкт-Петербург», – 
сообщил Б. Абдыгалиулы, назначенный недавно акимом Улытауского района 
Карагандинской области» [9]. К слову, в Южно-Казахстанском, вернее теперь уже 
Туркестанском областном историко-краеведческом музее имеется сабля последнего 
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казахского хана, переданная областному музею внуком Кенесары Касымова – 
Азимханом в 1931 году.

Памятники архитектуры, монументального искусства, археологии, культурно-
ландшафтные памятники, все вместе взятые формируют целые туристические 
направления в республике. Неизменный интерес вызывает у туристов не только 
архитектура историко-культурных объектов, но и предметы, хранящиеся в них, 
связанные с историческими личностями Великой степи. К примеру, это – Тайказан 
и бронзовые светильники, переданные в дар мавзолею Ахмеда Яссави великим 
полководцем Тамерланом, ставшие впоследствии священными реликвиями для 
тюркского мира. Бронзовые лампы, настоящие произведения искусства, украшенные 
растительным орнаментом, гравированными надписями и инкрустацией серебром 
и золотом, стали  неотъемлемой частью  декоративного убранства мавзолея. 
Спустя почти шесть веков два светильника из этой коллекции были похищены при 
неизвестных обстоятельствах, о чем писали газеты тех лет. 

Через два года после кражи эти светильники в 1908 году неожиданно 
обнаружились в Парижском музее Лувр. Эти покрытые позолотой светильники из 
Туркестана в экспозиции зала искусства Азии. На их этикетках на французском 
и английском языках подробно описаны место их происхождения: «Казахстан, 
Туркестан, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, эпоха тимуридов, XIV век». Таким 
образом, французы как бы не отрицают, что страной происхождения этих культурных 
ценностей является Казахстан. Но, вот каким образом эти похищенные культурные 
ценности  оказались в Лувре, вопрос конечно очень и очень интересный. До сих пор 
никто из наших  исследователей так и не ответил на этот вопрос. По крайней мере, 
нам  точно известно, что это не было подарком Лувру, как пишутся в каталогах этого 
крупнейшего и самого популярного художественного музея мира. 

Ситуация же с двумя другими  светильниками из мавзолея  также сложилась 
не просто. В 1935 году, в связи с проведением III-международного Конгресса по 
иранскому искусству и археологии в Ленинграде, Тайказан, отлитый по преданиям, 
из сплава семи  благородных металлов (медь, олово, золото, серебро и др.) и два 
светильника из мавзолея Ахмеда Ясави в Туркестане были вывезены временно для 
экспонирования на выставке  в Эрмитаже, где они и  «подзадержались» вплоть до 
1989 года.

Для возврата этих  сакральных ценностей, являющихся достоянием страны, 
прилагались максимум усилии как со стороны руководства республики, так и со 
стороны министерства культуры и общественности республики. В целом благодаря 
усилиям общественности и доброй воле российской стороны главная тюркская 
святыня – Тайказан вернулся в страну, а два светильника, так и остались в Эрмитаже. 
История с Тайказаном - это тот случай, когда предмет, изъятый  во временную 
выставку был возвращен в страну спустя лишь 55 лет, что уже является нонсенсом, а 
второй случай – это когда при содействии тогдашнего премьер-министра К. Масимова 
вернули череп Кейки батыра, оказавшегося почти 100 лет назад в запасниках Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого в Санкт-Петербурге. Здесь 
напрашивается закономерный вопрос: насколько еще затянется возврат домой 
остальных ценностей?
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Как мы уже отмечали, возврат культурных ценностей странам их происхождения 
вопрос далеко не праздный и не простой, хотя на этот счет имеются соответствующие 
конвенции и др. нормативные документы ЮНЕСКО по возврату незаконно 
перемещенных культурных ценностей. Возьмем к примеру, крупнейшие музеи мира 
как Лувр, Британский музей или тот же Государственный Эрмитаж. В этих музеях, 
сформированных в свое время как места демонстрации славы своих государств, 
как правило, экспонируются предметы из драгоценных металлов, оружие, редкие 
артефакты и прочее – всё, что могло бы подчеркнуть имперское величие страны, 
которой они принадлежат. Поэтому возвращать культурные ценности странам 
их происхождения эти музеи явно не торопятся. Да и конференции и форумы по 
вопрсам реституции культурных ценностей, проводимые под эгидой международных 
организации (ЮНЕСКО, ИКОМ), дальше декларации общего характера, пока не 
идут. 

Что же делать в таком случае? Ведь все то, о чем мы ведем разговор, являются 
неотъемлой частью  культурного наследия Республики Казахстан. К тому же, седьмая 
статья закона РК «Об охране и использованию объектов историко-культурного 
наследия» гласит, что Республика Казахстан принимает все меры по выявлению, 
организации учета, сохранению и возвращению на историческую родину объектов 
историко-культурного наследия, находящихся за ее пределами и признанаными 
историко-культурным достоянием народа Казахстана. Интересно знать, как обстоят 
дела по этому вопросу в других странах?  Возьмем, к примеру, Республику Беларусь. 
В 2017 г. Совет Министров этой страны утвердил состав Комиссии по выявлению, 
возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный 
оборот культурных ценностей, которые находятся за границей. То есть, они как и  
мы, находятся только в начале пути по рассматриваемому вопросу.

Вопрос реституции культурных ценностей актуален сегодня и для стран 
Центральной Азии. Например, в соседнем Узбекистане делается определенная работа 
в этом направлении. С целью возвращения своих культурных ценностей у них создан 
Центр изучения хранящихся за рубежом и относящихся к Узбекистану культурных 
ценностей при Кабинете министров страны. По информации радио «Озодлик» - это 
закреплено постановлением от 20 июня т.г., подписанным Президентом Узбекистана 
Ш. Мирзиёевым. Кроме того, в Узбекистане еще успели выпустить многотомное 
издание,  рассказывающее о культурном наследии узбеков, хранящемся в музеях по 
всему миру.

А что делается у нас? Похвалиться пока особо нечем. Эксперт ЮНЕСКО от 
Казахстана, археолог Д. Воякин полагает, что выходом из сложившейся ситуации 
может стать создание виртуального архива вывезенных в Российскую Федерацию 
археологических материалов с помощью 3D-моделирования. Использование 
новых технологий – это конечно современно,  но и  в то же время, очень затратное. 
К тому же, навряд ли виртуальные копии ценностей заинтересуют и привлекут 
туристов, которые обычно приезжают специально, чтобы посмотреть подлинные 
шедевры культурного наследия. А почему бы нам тоже не создать подобный Центр, 
если не при Правительстве, то по крайней мере, скажем, на базе  Национального 
или Центрального музея РК, или же ГМИ им. А.Кастеева, располагающими 
достаточными научными и материальными ресурсами. Ведь сидеть сложа руки, 
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уповая на то, что «вопрос реституции культурных ценностей процесс очень долгий и 
требует длительного времени», как заявляют наши некоторые эксперты, тоже нельзя. 
Здесь, опять таки следует  использовать опыт наших соседей: быть понастойчивее 
и затребовать от зарубежных музеев изготовить копии культурных ценностей, 
как это сделали узбекские коллеги, которые договорились с Британским музеем 
об изготовлении копии нефритовой чаши великого ученого и астронома Востока 
Улугбека, хранящегося в Британском музее. 

Для того, чтобы начать работу в этом направлении, прежде всего, нужно 
выстроить механизм возврата этих ценностей. На первом этапе следует составить 
карту местонахождения культурных ценностей и информационно-справочный 
материал по ним, создать соответствующий  банк данных по подобию «списка 
академика А.Маргулана» в режиме online. Следует шире привлекать для этой цели, 
прежде всего,  ученых: историков, этнографов, культурологов, а также музейных 
работников со знанием иностранных языков, которые, в рамках реализации 
действующей семилетней программы «Архив-2025» и других программ, могли 
бы также целенаправленно проводить поисково-исследовательские  работы и  по 
выявлению  культурных ценностей.

В последующем, когда у нас на руках окажутся достоверные источники по истории 
происхождения культурных ценностей за рубежом, имеющие непосредственное 
отношение к нашей стране, то на втором этапе можно будет затронуть на 
межправительственном (межгосударственном) уровне вопросы их возврата 
(реституции), выкупа или обмена их на соответствующие коллекций. Естественно, за 
выкуп культурных ценностей, в т.ч. через соответствующие аукционные дома, надо 
платить, причем немалые деньги в иностранной валюте. Значит необходимо создавать 
специальные фонды и привлекать туда средства меценатов, спонсоров. Как говорил  
К.С. Станиславский:  «Для того чтобы процветало искусство, нужны не только 
художники, но и меценаты». Средства этих фондов могут также использоваться для 
создания копии отдельных шедевральных музейных ценностей, а также для оплаты 
труда выдающихся мастеров реставрационного дела, которые у нас в республике 
есть. 

Актуальность рассматриваемого вопроса для нашей республики не должно 
вызывать никаких сомнений, ведь для ускоренного развития индустрии туризма и 
вовлечения в страну организованных групп туристов со всего мира, да и в целом 
для популяризации культурного наследия республики, следует использовать любые 
имеющиеся возможности. Это тот случай, когда действительно лучше поздно, 
но надо что то делать, чем не предпринимать ничего и никогда. Поэтому на эти 
вопросы нам следует смотреть с оптимизмом и подойти со всей серезностью. 
Тем более, прецеденты в этом вопросе уже имеются, когда Токио и Сеул достигли 
принципиальной договоренности о возврате Южной Корее культурных ценностей, 
вывезенных из страны во время японской оккупации 1910-1945 гг. Думается, что 
общие усилия ученых, музейной общественности по изучению, поиску утраченных 
культурных ценностей позволят не только пополнить экспозиции наших музеев 
раритетными экспонатами, но и расширить горизонты истории Великой степи,  
воссоздать  подлинные портреты героев отечественной истории и культуры, что даст 
новый мощный импульс для развития науки, культуры и искусства в целом.
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Әлімбай Н.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейі, 

Алматы, Қазақстан

КЕЙКІ БАТЫРДЫҢ СҮЙЕГІ ЕЛГЕ ҚАЛАЙ 
ҚАЙТАРЫЛДЫ: НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР ХРОНИКАСЫ

Осы жолдар авторының біраз жылғы мәліметі бойынша, батырдың сүйегі 
Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы Кунсткамера деген атаумен әйгілі Ұлы Петр 
атындағы Антропология және этнология музейінің антропологиялық зертханасында 
жатқандығын совет дәуіріндегі қазақ зиялыларының, әсіресе, көрнекті оқымысты 
өкілдері білген болса керек. Мысалы, өз басым академик Әлкей Марғұланның 
Кейкі батырдың сүйегінің Ленинград қаласындағы (қазіргі Санкт-Петербург) әлемге 
Кунсткамера деген атпен әйгілі Ұлы Петр атындағы антропология және этнография 
музейі қорында жатқандығы жөнінде әр кездері айтып жүретінін өткен ғасырдың 
70-жылдарының өзінде әрекідік естіп қалып жүретін едім. Осыған орай (ұмытпасам, 
осы жылдардың соңы болуы керек), ол кісінің Қазақ ССР Ғылым академиясына 
қарасты «Ғылым» баспасына әлдебір себепке байланысты келген бір сәтін айтудың 
реті келіп тұр. Әлекеңнің көпшілікке мәлім айырықша бір қасиеті – кез келген кісінің 
өзіне деген риясыз ықыласын һәм ынтасын сезсе-ақ болды, көл-көсір төгіліп салатын. 
Әлбетте, көбінесе, тарих, археология, этнография, фольклор, әдебиет мәселелері 
төңірегінде. Шұрқырасып амандаса кеткен біздерге өзінің кезекті еңбегін шығару 
үшін аталмыш баспаға келуін жиілеткендігін айтып, әрқайсысымыздан қандай 
ғылыми тақырыппен шұғылданып жүргендігімізді сұрады. Кенет, қазақ өлкесіндегі 
ұлт-азаттық көтерілістердің тарихына әлі күнге дейін бойлай алмай жүргенімізді 
айтып, осы салада ғалымдардан гөрі әдебиетшілердің «оқ бойы озық» жүргендігін 
айтқан еді. 

Сөйтіп, сөз арасында «Ақан Нұрмановтың «Құланның ажалы» деген тарихи 
романын оқып па едіңдер, ондағы Құлан есімді кейіпкер Торғайдың қаһарманы Кейкі 
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батыр ғой, оның сүйегі Ленинградтағы бір музейде жатыр», – дегені. Көп жыл өтсе де, 
осы баяндаманың мәтінін жазып отырғанда, жадыма қайта-қайта орала берген ұлы 
ғалымның айтқан әлгі сөзі төмендегідей ойға жетеледі. Демек, 1925–29 жылдары сол 
кездегі Ленинградта студент болған жас Әлекеңнің, кейін ғылыми әлеуеті шыңдалып, 
ұлық ғалым болған Әлкей Марғұланның жоғарыда аталған Кунсткамерадағы Кейкі 
батырдың сүйегін көрген болып отыр ғой. Олай болса, сол кездегі зиялы ортада аса 
беделді Әлекеңнің әлгі көрген-білгенін Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Сәбит 
Мұқанов, Ілияс Есенберлин сынды ұлық тұлғалардың да білулері әбден мүмкін. 
Тіпті, Ленинградта өткен ғасырдың 20-жылдары білімін шыңдаған Мұқаңның, 
Мұхтар Әуезовтің де батырдың сүйегін өз көзімен көруі де ғажап емес. 

Бірақ, қазір баршаға белгілі себептермен бұл мәселе айтылмай қалды. Дегенмен, 
Құлан деген есіммен берілген Кейкі батырдың тағдыр-талайын көркем прозаның 
қисынымен суреттеген Ақан Нұрмановтың аталмыш романының (өткен ғасырдың 
1969 ж.) жарық көріп, сиясы кеппей жатып қалың оқырманның іздеп жүріп оқитын 
кітабына айналуы дәурені жүріп тұрған қызыл заманның идеологиясына мықтап 
уланды деген қазақ жұртының өзінің арманда кеткен қайран батырына деген 
риясыз құрметін ғана емес, осы арқылы нелер тарихи драмаға толы өткендегісін 
ешқашан ұмытпайтындығын айғақтағандай [1]. Әсіресе, көзі тірісінде әлдебір 
себептермен соңғы беттерін жазуға үлгермеген автордың осы романын аяқтауға 
бар творчестволық әлеуетін жұмсаған халқымыздың аса көрнекті жазушыларының 
бірі Қалихан Ысқақтың осынау кімді де болса қайран қалдырарлық іс-әрекеті, 
батыстың әлеуметтік ғылымдардағы жиі қолданатын сөз орамына салып айтқанда, 
совет дәуіріндегі қазақтың шынайы зиялыларының арасындағы ұлттық сананың 
антропологиялық болмысынан сыр шерткендей.

Ал, өз басым батырдың сүйегін алғаш рет өткен ғасырдың 70-жылдардың аяқ 
шенінде Ленинградқа ұзақ ғылыми іссапарға аттанғанымда кездейсоқ көрдім. Бұл 
ретте көрдім дегеннен көрі атүсті қарап өттім деген дұрысқа келер. Әлбетте, бұл кепті, 
бір жағынан, сол кездегі саяси-идеологиялық бақылаудың мейлінше күштілігімен-
ақ түсіндіруге болар еді. Шынтуайтында «пролетарлық интернационализм» деп 
аталатын принципке негізделген идеологияның уытты уысындағы кәміл сенім, 
осыған байланысты қалыптасқан саяси көрсоқырлық басты себеп болды ма деймін.

Одан кейін көргенім 1983 жылдың қаңтар айы болатын. Бұл уақыт Кунсткамерадағы 
қызметкерлермен таныстығым нығайған, өзімнің де ұстанымымның ұштала бастаған 
кезі. Дейтұрғанмен, батырдың адам айтқысыз азаппен өлтіргендігін айғақтайтын 
сүйегіндегі өткір қарудан болған бірнеше ауыр соққының іздерін көргендіктен 
болар, берекем қашып, мұқият қарай да алмаппын. Жадымда жатталып қалғаны – 
батырдың сүйегі салынған сырты алабажақ шағын қорап болды. Зертхананың бір 
қызметкерінің айтуына қарағанда, бұл қорап 1933 жылы, яғни, батырдың сүйегінің 
музейлік құндылық ретінде тіркелген уақытында жасалған екен (әлбетте, 1926 жылы 
тапсырылған батырдың бас сүйегінің неліктен 1933 жылы ғана «камералық 
өңдеуден» өтіп, музейлік құндылық мәртебесіне ие болғандығы арнайы зерттеуді 
қажет етеді) [2]. Обалы нешік, бұрыннан таныстығым бар аталмыш зертхананың 
ғылыми қызметкері батырдың бас сүйегін қолға алып көруге рұқсат та берген еді. 
Бірақ, жүрегі бар болғыр дауаламады.
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Кейкі батырдың сүйегін елге қайтару мәселесі сонау өткен ғасырдың 
90-жылдардың орта кезінде қаузалып еді. Ол кезде Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясына қарасты Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институтында ғылыми қызметкер болып жұмыс істейтінмін. Әлі есімде академик 
Манаш Қозыбаев бастаған ғалымдар барлығымыз жиылып, осы Кейкі батырдың 
сүйегі туралы әңгімені қозғадық. Академик ағамыз бізге республика үкіметіне атына 
жолданатын хаттың мәтінін әзірлеуді тапсырды. Мәтінді әзірлегендердің ішінде қазір 
аталмыш институттың бас ғылыми қызметкері көрнекті ғалым Қайдар Алдажұманов 
ағамыз да болды. Сөйтіп, көп болып әзірленген хат үкімет басшыларына жіберілді. 
Хаттың мазмұны Кейкі батырдың, әсіресе, 1916 жылғы қазақ жеріндегі ұлт-азаттық 
қозғалыс барысында көрсеткен жанқиярлық ерлігі, оның кісілік болмыс-бітімі 
жайында еді. Бұдан кейін де аталмыш мәселеге байланысты әртүрлі мемлекеттік 
органдарға Манаш аға Қозыбаевтың атынан жазылған сан хаттардың мәтінін 
әзірлеуге тікелей қатысып жүрдім. 

Өкінішке орай, осынау өрелі істің арты белгілі себептермен сұйылып кетіп, 
ақыры аяқсыз қалды. Содан кейін 2000 жылы Тұрсын Жұртбай, Шәріпбек Әмірбек, 
Думан Рамазан сынды ұлт жанашырлары Кенесары ханның сүйегін іздестіру 
жөніндегі арнайы топтың құрамында Санкт-Петербург қаласында болып, аталмыш 
Кунсткамерадағы Кейкінің бас сүйегін көріп қайтты. Осы сапар барысында батырдың 
сүйегін Д. Букинич есімді адамның 1926 жылы тапсырғандығының және осы 
сүйектің аталмыш музейдегі инвентарлық нөмірінің 3383 екендігінің анықталуының 
өзі үлкен жетістік еді [3; 4, 306-б]. Бірақ, бұл кісілер Ресей Федерациясының 
Мемлекеттік Думасының 1993 жылы қабылдаған «Тарихи-мәдени ескерткіштер 
мен құндылықтарды сырттан алып келу және сыртқа шығару туралы» заңының 
ыңғайымен жұмыс істей алмағандықтан болар, батырдың сүйегін қайтара алмады. 
Осы орайда мен сол кездегі аталмыш институт басшылары мен ғалымдарының өз 
қолдарынан келген іс-шаралардың бәрін жасағандығын ерекше екшеп айтуға тиіспін.

Аталмыш заңның негізгі мәні Ресей аумағындағы кез келген тарихи-мәдени 
құндылықтарды сыртқа шығаруға қатаң тыйым салынады дегенге саяды. Сонымен 
бірге, бұл заңда ерекше жағдайда ғана кейбір басқа елдердің мәдениеті мен тарихы 
үшін құнды артефактілер Ресей Федерациясының Президенті немесе Премьер-
Министрінің арнайы шешімімен ғана қайтарылуы мүмкін деген бап та бар. 
Бірақ, белгілі бір музейлік құндылықтарды әлгіндей жолмен қайтару үшін сол 
құндылықтар сақталған музей (немесе музейлер) қызметкерлерінің ортақ келісімі 
қажет деген шарт та екшеп көрсетілген. Демек, мәселені оңтайлы шешу үшін, ең 
алдымен, Ресей басшыларының келісімін алу өз алдына, Кунсткамера басшылары 
һәм қызметкерлерінің тілін табу жолында жұмыс істеу керек болды.

Жоғарыда аты аталған жандардан кейін, соңғы кезде осы істі өз қолына алып, 
табандылық һәм ұйымдастырушылық қасиетін көрсеткен бұрынғы сенатор, 
еліміздегі заң саласының көрнекті өкілдерінің бірі – Серік Ақылбай. Серік аға 
Ақылбай Қазақстан Республикасының Премьер-Министр К.Мәсімовтің атына 
2009 жылдың 21 наурызы күні көлемді хат жолдаған еді. Өз басым, осы уақытты 
батырдың сүйегін қайтаруға байланысты үдерістің бастауы деп есептеймін. Одан 
кейін Секең ұйымдастырып, Кәрім Мәсімовтың атына 2016 жылдың 5 ақпаны күні 
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жіберілген хаттың соңына өзі бастап бір топ депутат қол қойғаннан кейін ғана іс оңға 
басып, жүріп берді. [4, 307–308-б.]. 

Әлбетте, бұл ретте сол кездегі Премьер-Министр К.Қ. Мәсімовтың жеке 
басының рөлінің айырықша болғандығын ерекше екшеп айтуға тиіспін. 1993 жылы 
қабылданған «Тарихи-мәдени ескерткіштер мен құндылықтарды сырттан алып келу 
және сыртқа шығару туралы» заңына сәйкес, ерекше жағдайда ғана кейбір басқа 
елдердің мәдениеті мен тарихы үшін құнды артефактілер Ресей Федерациясының 
Президенті немесе Премьер-Министрінің арнайы шешімімен ғана қайтарылуы 
мүмкін деген бап бар екендігін жоғарыда айтып өттім. Демек, бұл іске Кәрім 
Мәсімовтың өзі тікелей араласпағанда батырдың сүйегінің дәл осы уақытта елге 
қайтарылуы неғайбыл еді. Сондай-ақ, оның жақын көмекшісі Премьер-Министрдің 
кеңсесі басшысының орынбасары Ержан Бабақұмаровтың да осы істі ұйымдастыруға 
ерен еңбек сіңірді. 

Бұл кісі 2016 жылдың тамыз айының басында маған сол кездегі республика 
Премьер-Министрі Кәрім Мәсімовпен Алматыдағы Үкімет резиденциясында 
кездесу ұйымдастырған еді. Кездесу осы мәселені шешуге байланысты болды. 
Мен оған 1923 жылы Әлихан Бөкейханның өзінің «Степняк» деген бүркеншік 
есіммен жарыққа шығарған «Кенесары батырдың ажалының соңғы күні» – деген 
кітапшасының көшірмесін апарып бердім. Әңгіме барысында жоғарыда айтылған 
Ресейдің 1993 жылғы мәдени-тарихи құндылықтардың тысқа алып кету және 
алып келу жөніндегі заңы туралы сөз болды. Осы заң бойынша, Ресейде құнды 
бұйымдарды қайтаруға қатаң тыйым салынатынын, бұл мәселені шешуге тек 
Ресейдің Президенті мен Премьер-Министрі ғана құқылы екендігі жеткізілді. Сөз 
арасында ол кісі Кенесары ханның сүйегін табу және қайтарудың мүмкіндігі жөнінде 
де егжей-тегжейлі сұрады. Премьер-Министрге қандай жағдай болсын, ханның 
сүйегін іздестірудің өте-мөте қажеттілігі айтылды (өйткені, бетін аулақ қылсын, 
ханның сүйегі жойылып кетті деген де қауесет қазір желдей есіп тарап кетті ғой).

Сөйтіп, 2016 жылдың тамыз айында Санкт-Петербург қаласына Кейкі батырдың 
басын қайтару мәселесі бойынша ұшып кеттім. Басты мақсат батырдың сүйегін елге 
қайтаруды музей деңгейінде ұйымдастыру болды. Себебі, жоғарыда айтылғандай, 
кез-келген музейлік құндылықты сыртқа шығару үшін, ең алдымен, сол музейдің 
ұжымының һәм басшыларының ресми келісімі өте-мөте қажет еді. 

Ал, Қазақстан мен Ресей арасындағы министрліктер деңгейінде мәселені саяси 
һәм ұйымдық жағынан оңтайлы шешімімен реттеген Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы болды. Министрдің 
осынау күрмеуі мейлінше күрделі мәселені реттеу үшін Мәскеуге әлденеше рет барып, 
өзінің әріптесі Ресей Федерациясының мәдениет министрі Владимир Мединскиймен 
сан кездескендігін көпшілік жақсы біледі. Өз басым министрдің В.Мединскиймен 
батырдың сүйегін қайтару жөнінде 2016 жылғы 5 қыркүйек күні болған ұзаққа 
созылған кездесуінің тікелей куәсі болдым. Бұл өте сәтті кездесу болды. Осы 
кездесуде Ресейдің көрнекті актерлары қатысуымен жасалған Елбасы туралы көркем 
фильм көрсетіліп, соңында кішігірім жайылған дастархан басында біздің министр 
өзінің әріптесінің батырдың сүйегін қайтару ісін жеделдететіндігі туралы уағдасын 
алды. Егер Ресей тарапының, әдетте, мұндай іске келгенде «түлкі бұлаңға» салып, 
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әлгі істің ақырын, тіпті, сұйылтып жіберуге әбден төселіп алғандығын ескерсек, 
бұл үлкен жетістік еді. Осы жерде жиналған жұртшылық (оның ішінде белгілі 
дипломат, қоғам және мемлекет қайраткері Тайыр Мансұров та болды) Арыстанбек 
Мұхамедиұлының ұйымдастырушылық шеберлігі, әбжілдігі һәм табандылығына дән 
ризашылығын білдіріп жатты. 

Осы ретте кездесу барысында болған бірер оқыс жайт жөнінде айтып өтуге тиіспін. 
Күтпеген жерден В.Мединскийдің көмекшісі оған Ресейдің Премьер-Министрі 
Дмитрий Медведевтің телефонға шақырып жатқандығын хабарлады. Ресей министрі 
кешірім өтініп шығып кетті. Жиналғандарды қайдам, өз басым тіксініп қалдым. Біраз 
уақыттан кейін келген В.Мединский біздің министрге батырдың бас сүйегін қайтару 
мәселесі Ресейдің Мемлекеттік Думасына сайлаудан кейін шешілетіндігін айтты. 
Яғни, 2016 жылдың 18 қыркүйегінен кейін. Ресей министрінің айтуына қарағанда, 
атышулы Владимир Жириновский мен Сергей Миронов сияқты депутаттар мәселенің 
оңтайлы шешілуіне кереғар іс-әрекетке барулары мүмкін еді.

Шамасы, Ресей Президентінің партиясы есебіндегі «Единая Россия» 
құрамындағы Үкімет мүшелері, ең алдымен, Президент пен Премьер-Министрдің 
өздері, В.Жириновский мен С.Миронов сияқты саяси оппоненттерінің жоғарыда 
аталған 1993 жылғы заңды бұзушылық деп айыптауларынан тайсақтаған болулары 
керек. Әйтпесе, дәл осы аталмыш кездесуден кейін-ақ бұл мәселе бірден шешілуі 
әбден мүмкін еді. Өйткені, біздің Премьер-Министрдің өтініші бойынша, Арыстанбек 
Мұхамедиұлының тікелей атсалысуымен 2016 жылдың 24 тамызы күні екі музейлік 
бұйымды, яғни, батырдың сүйегін Ресей Федерациясының музейлік қорынан шығару 
жөніндегі Ресей Федерациясы мәдениет министрінің 1930 нөмірмен хатталған 
бұйрығы жарық көрді емес пе (бұл жерде екі музейлік бұйым деп отырғаны – 
батырдың Кунсткамера қорына 3383-1а деген нөмірмен тіркелген бас сүйегі мен 
3383-1б нөмірлі жақ сүйегінің бөлігі). [4, иллюстрация]. 

Осы бұйрықта көрсетілген Кунсткамераның тарапынан жасалған сан құжаттарды 
жедел әзірлеуге және батырдың сүйегін Мәскеуге жеткізу ісіне мен және менің 
орынбасарым Бейбітқали Қақабаев тікелей қатыстық. Реті келген соң айтпай кетпеске 
болмас, бұл бұйрықтың көшірмесін және батырдың сүйегіне байланысты барлық 
құжаттарды, соның ішінде, мысалы, бас сүйекке Ресей антропологтары тарапынан 
жасалған камералық талдау-сипаттаманы Серік аға Ақылбайға және өзіміздің 
мәдениет министрлігіне электрондық пошта арқылы беріп отырдық. 

Айтылған қисынға орай, бірер жайтқа тоқтала кетелік. Әуел баста батырдың 
сүйегін Санкт-Петербургтан елге бірден жеткіземіз деп жоспарлағанбыз. Бірақ, 
маған Ержан Бабақұмаров телефон шалып, сүйекті Мәскеуге жеткізудің қажеттілігін 
айтты. Себебі, екі елдің Премьер-Министрлерінің алдын ала жасалған бізге беймәлім 
өзара келісімі бойынша, батырдың сүйегін Дмитрий Медведев Кәрім Мәсімовке 
өз қолымен тапсыратын болыпты. Осыған байланысты орынбасарым Бейбітқали 
Қақабаев екеуміз батырдың сүйегін Мәскеуге, Премьер-Министрдің Кеңсесіне 
жеткізуді ұйымдастырдық.

Сөйтіп, тура бір ай өткеннен кейін, яғни, 2016 жылдың 6 қазан күні таңғы 3 сағат 
40 минут шамасында батырдың сүйегін елге жеткізуді Жаратқан менің пешенеме 
жазыпты. Бізді аэропортта министр Арыстанбек Мұхамедиұлы мен Серік Ақылбай 
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қарсы алды. Бірлесе атқарған осынау айтулы істің айырықша тарихи һәм рухани 
маңызын табанымыз туған жердің топырағына тиген сәтте, әсіресе, айқын сезіндік. 
Осы ретте біздің министрліктің жауапты хатшысы Қуатжан Уәлиевтің үлкен 
ұйымдастырушылық көрсете білгендігін ерекше екшеп айтқан жөн. Ол кісі осынау 
күрделі істің басы-қасында жүрген біздердің жұмысымызды кәсіби біліктілікпен 
үйлестіріп отырды. 

Ал, өз басым, еш дабырасыз 6 жылға жуық жұмыс істеппін. Әлбетте, бұл аталмыш 
мерзім бойы үзбей жұмыс істеу деген сөз емес, бұл ретте мен істің осыншама уақытқа 
үздік-создық созылғандығын айтып отырмын. Жасыратыны жоқ, біздің тарихымыз 
бен мәдениетімізге байланысты айырықша құнды материалдарға келгенде Ресейдің 
кез келген мұрағаты, музейі, кітапханасы қызметкерлері таршылық танытып, 
кіртие қалатындары бар. «Көңіліне жақсаң көл, жақпасаң шөл» дегендей, қажетті 
құжаттарды кейде береді, кейде толық бермей, «ертең, бүрсігүні келге» салып, ит 
әурелеткен жайттар аз болған жоқ. Яғни, аталмыш музейде іс тындыру оңай соқпады.

Осы ретте, батырдың сүйегінің нақтылығына күмән келтіретіндерге жауап 
ретінде төмендегідей жайтты ерекше екшеп айта кеткен жөн деп есептеймін. Ең 
алдымен, маған әуел баста-ақ «Осы бас сүйек Кейкі батырдікі ме?» – деген сауалға 
нақты жауап табу керек болды. Аталмыш музейдегі барлық қажетті мәліметтерді 
зерделеп, іздестірген бас сүйектің батырдікі екендігіне еш күмән қалмады. Өйткені, 
музей қызметінде бір тәртіп бар. Келіп түскен құнды дүниелер жайында барлық 
ақпарат жиналады. Әлгі құндылықтар қалай келді? Қай жерден келді? Кім алып 
келді? Осындай сауалдарға нақты жауап табу үшін жан-жақты мұқият тексеру һәм 
зерттеу жүргізіледі. Онсыз тапсырылған кез келген бұйым музейлік (тарихи және 
мәдени) құндылығынан айырылады. Яғни, ондай зат елге де ұқсатып көрсету үшін, 
зерттеуге де ерекше қажетті музейлік құндылық деп аталатын арнайы статусқа ие 
болмайды. Осы ретте Ресей музейлерінің бұл мәселеге айырықша жауапкершілік пен 
ыждаһаттылық танытатындығын ерекше екшеп айтқан ләзім. Мұны бір деп қойыңыз. 

Екіншіден, әлгі бас сүйекке түскен өткір қарудан болған бірнеше ауыр жарақаттың 
іздерінің өзі-ақ батырдың өлімі туралы халық арасында сақталған ауызша тарихи 
мәнді мәліметтер мен ресми деректердегі ақпаратты айқын айғақтайды. 

Үшіншіден, осы бас сүйек арқылы венгр антропологтары жасаған батырдың 
ғылыми антропологиялық мүсініне зер салып көріңіз. Оның батырдың дәл өз кейпін 
беретіндігін жан жүрегіңізбен сезесіз. Бұл орайда мені, бәлкім, сезімнің жетегінде 
кетті деп айыптаушылар да табылар. Бірақ, менің бұған байланысты орныққан кәміл 
сенімім батырдың сүйегінің Кунсткамераға қалай, қашан және кімнің алып келгендігі 
туралы, сондай-ақ, өлімге әкелген бас сүйектегі жоғарыда айтылған ауыр соққының 
іздеріне байланысты аталмыш музей қызметкерлерінің 1926 жылы, яғни, сүйектің 
жеткізілген уақытында арнайы жасаған қорытындысына негізделеді.

Мұндағы фактілер мен сипаттаманың тәптіштеп жазылғандығы соншалықты, 
олар арнайы дәлелдеуді еш қажет етпейді. Осыған орай белгілі қоғам және мемлекет 
қайраткері бұрынғы сенатор өзі де батырға туыс болып келетін Серік аға Ақылбайдың 
батырдың антропологиялық мүсінін алғаш көргендегі әсерін айтпай кетуге әсте 
болмас. Ол кісі әлгі мүсінді көргенде көзіне жас алып, балаша қуанғандығы өз 
алдына, оны батырдың қазіргі туыстарына бірден қатты ұқсатты.
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Енді, батырдың аталмыш музейде сақталған сүйегіне байланысты мәліметтер 
жөнінде бірер сөз. Осыған орай, кез келген музейге құндылықты тапсырушы адам, 
ең алдымен, әлгі құндылық жөнінде де, өзі туралы да анықтама береді. Жоғарыда 
аталған Кунсткамерадағы тиісті материалдарға сүйенсек, аталмыш музейге батырдың 
сүйегін 1926 жылы Д.Д. Букинич атты кісі тапсырыпты. Оның берген анықтамасына 
қарағанда, батырдың жасы қаза болардың алдында 45 шамасында болыпты. Бірақ, 
кейін батырдың сүйегін зерттеген аталмыш музейдің антрополог ғалымдары 
марқұмның жасын 50 шамасында деп көрсеткен екен. Сөйтіп, батырдың сүйегі 
Кунсткамераның антропологиялық коллекциясына №3383-1а деген инвентарлық 
ретпен тіркелді. Осы ретпен басталатын екі құжат бар. Мазмұнына қарағанда, екі 
құжат та жоғарыда аталған Д.Д. Букинич өз қолымен толтырылғанға ұқсайды. 
Ондағы келтірілген мәліметтің мазмұны мынадай: «Инв. №3383. 45 лет. Череп 
знаменитого киргизского бандита Кейки Тургайского уезда, Кайдаульского волости, 
свирепствовавшего в Степи в 1922 и 23 гг. Наводил ужас своими зверствами на 
местное население и на переселенцев двигавшийся из Ак-Тюбинска в Атбасар. Был 
очень набожен и всегда в молитвах раскаивался в преступлениях. Его бандиты 
участвовали в отрядах красных и в отрядах белых. Участвовал в осаде киргизами 
город Тургая в 1916 году. Он почитается киргизами за свою храбрость «батыром», 
несмотря на свой невзрачный вид (низкого роста, худощавый). Был неоднократно 
арестован, всякий раз бежал. При поимке голову отрубили китменем и доставили в 
Тургай, где она была вывещено на площади. Д. Букинич» [2]. Ал, екіншісінің мазмұны 
төмендегідей: «3383. Череп знаменитого бандита – казаха Кейки, уроженца 
Кайдаульской волости, Тургайского уезда, казненного в советской период. От 
Д.Д. Букинича в дар в 1926 г. документы: Записка Собирателя 3/ХІ – 33» [2].

Бұл және осы құралыптас басқа да тарихи деректерден Д.Д. Букиничтің қызыл 
заманды орнатушы большевиктердің революциялық императивизм деп аталатын 
идеологиясының уытты уысына мықтап түскендігін айқын аңғару әсте қиын емес. 
Сондай-ақ, бұл кісі кезінде осы Орталық Азия мен Қазақстан экономикасы және 
ауыл шаруашылығы жөнінде біраз еңбектер жазған белгілі ғалым да еді. Ал, енді 
осы құжаттардың мазмұнына нені аңғаруға болады. Соған келейік. Оларда бізге 
белгілі себептермен батырды бандит деп көрсеткенімен, ерекше назар аударарлық 
екі «штрих» бар. Біріншісі – қазақтардың Кейкіні батыр ретінде ерекше құрмет 
тұтқандығын айғақтайтын жолдар, екіншісі – батырдың мұсылмандық жолын берік 
ұстанғандығы туралы мәлімет. Демек, большевиктік идеологияның әсерімен жазылса 
да, аталмыш ақпараттың әлеуметтік-мәдени антропологиялық құндылығы айырықша 
деуге әбден болады. Өйткені, бұл ақпарат Кейкінің батыр ретіндегі болмысын һәм 
қазақы ортаның бар игі қасиетін бойына сіңіріп, мұсылманшылықпен рухтанған 
кісілігін айғақтағандай. Расында да, мұсылмандық жолын шынайы ұстанған жанды 
жамандыққа қиюдың өзі мүмкін емес қой. Сонымен бірге, Д.Д. Букиничтің батырдың 
сүйегін кімдердің тапсырмасымен, қандай жолмен һәм қандай оймен тапсырғаны 
арнайы зерттеуді қажет етеді.

Аталмыш антропологиялық реконструкцияны жасаған мажарлық ғалымдар 
екендігін көпшілік жақсы біледі. Бұл ретте Орталық музей мен Мажар еліндегі осы 
ғалымдар қызмет істейтін әйгілі Ұлттық жаратылыстану ғылымы тарихы музейі 



35

арасындағы бұрыннан орныққан әріптестік қарым-қатынас үлкен септігін тигізді. 
Бұл реконструкцияны бастан аяқ тікелей орындаған Шандор Эвингер мен Агнер 
Куштар есімді антролог-ғалымдар [5]. Бұлар, өздерінің айтуы бойынша, Ресейдің 
атақты антропологы М.М. Герасимовтың әдістемесі негізінде жұмыс істейді екен. 
Әлбетте, жаңа заман талабына сай мүлдем жетілдірілген методика бойынша. 

Ал, осынау қиындығы мен қызығы біте қайнасқан өрелі істің үнемі басында 
болып, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейі мен Мажар 
Ұлттық жаратылыстану ғылымы тарихы музейі қызметкерлерінің арасындағы 
әріптестік қарым-қатынастың орнығуына өлшеусіз еңбек сіңірген және батырдың 
антропологиялық реконструкциясын жасауды тікелей ұйымдастырған доктор 
Андраш Бироның рөлін ерекше екшеп айтуды өзімнің азаматтық парызым деп 
санаймын. Осы сәтті пайдалана отырып, есімдері аталған мажарлық әріптестеріме 
және осы істе ұйымдастырушылық ісімен аталмыш жобаны дер кезінде аяқтауға 
қолдан келген көмегін аямаған мажар елі музейінің бас директоры доктор Золтан 
Коршош мырзаға шын жүректен алғысымды айтамын. Сондай-ақ, батырдың 
антропологиялық реконструкциясына қаржылық демеу жасаған Сапар Ысқақов пен 
Мақсұт Нәлібаев сынды мәдениетіміз бен тарихымыздың жанашыр азаматтарына 
айтар алғысымыз шексіз.
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ОСПАН БАТЫР – ҰЛТЖАНДЫЛЫҚ ҮЛГІСІ

Халықаралық тәжірибенің үлгісіне жүгінсек, 
әлемнің озық елдері мемлекеттік негіздерін 

нығайту, азаматтық қоғамды қалыптастыру 
мақсатында ата-бабалар әрекеттерін, 

атақты тұлғалардың, мәдени қайраткерлердің, 
Отан қорғаушылардың өмірі мен қызметін 

зерттеу мен естеліктерін сақтауға ерекше қараған. 

(Ұлы даланың ұлы есімдері» оқу-ағарту
энциклопедиялық саябағын құру

Тұжырымдамасы, Алматы, 2019)

Қазақ халқының тыныш өмір сүріп, өркениет эволюциясы жолымен дамуына 
көршілес отырған басым державалар ешбір мүмкіндік бермеді. Олардың мақсаты 
Еуразия кеңістігінің зор, бай аймағын мекен еткен қазақ халқын ұлт ретінде жойып 
жіберу, осы ұлан-ғайыр жерді еркін бөліске салу болатын. Бірақта, екі ғасырға 
созылған (Қазақ хандығы құлағаннан кейінгі) қазақ халқының ұлт-азаттық күресі 
отарлаушылардың зорлықшыл жоспарын, арам ниетін толықтай жүзеге асуына 
мүмкіндік берген жоқ. 

Қазақтардың орыстар мен қытайлардың отарлық саясатына қарсы жасалған 
300-ден астам қарулы көтерілістері үздік-создық, жеңіспен және жеңіліспен жүріп 
жатты. Әлдеқайда қуатты, әскерлері жақсы қаруланған, арнайы дайындалған 
отарлаушыларға қарсы көтерілістердің басым көпшілігі қызыл қанға боялып, 
басып-жанышталды. Алайда, осы қарсылықтар мен көтерілістер қазақ ұлтының 
тәуелсіздікке, бостандыққа деген арманы мен құлшынысын шыңдай түсті. Халық 
тек қана тәуелсіз ел болу арқылы ғана отарлық қанауды жеңуге болатындығын ұғына 
бастады. Бұл қозғалыс түптің-түбінде өзінің ұлы мақсатына жете алды. Қазақ халқы 
ұзақ тарихи кеңістікте өмір кешуге мүмкіндік беретін егемен мемлекет құруға қол 
жеткізді.

Қазақ тарихында Ресей мен Қытайдың отарлау саясатына қарсы шыққан, халықтың 
тарихи жадын оятып, тәуелсіздікке деген құлшынысын шыңдаған ірі көтерілістердің 
қатарына Кенесары хан бастаған 1837–1847 жылдардағы халық-азаттық күресін, 
Исатай мен Махамбет бастаған 1833–1838 жылдардағы халық-азаттық көтерілісін, 
1916–1917 жылдардағы Аманкелді Иманов бастаған ұлт-азаттық көтерілісі және 
1940-1951 жылдарда Шығыс Түркістанда (Шыңжаң) болған Оспан Ісламұлы бастаған 
азаттық көтерілістерін жатқызуға болады. Соңғы көтеріліс қазіргі Қазақстан халқына 
аса белгілі емес. Себебі, оның XIX ғасырдың соңына таман Қытай империясы 
толықтай өзіне бағындырып алған Шығыс Түркістан өлкесінде болуы. Көтеріліс 
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қазақтар мекен еткен төл жерлер Алтай, Іле, Тарбағатай аймақтарында болды. Оспан 
Ісламұлы осы аймақтардағы қазақ халқының саяси, экономикалық және мәдени 
бостандығы жолында күреске шықты. Шығыс Түркістандағы қазақтардың көтерілісі 
қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының жалғасы болды. Егер, Кенесары, Исатай, 
Амангелді орыс патшалығының озбырлық отарлауына қарсы шықса, Оспан батыр 
көтерілісі Қытай империясының отарлау саясатына жауап ретінде жүрді. 

XVIII-XIX ғасырларда қазіргі Қазақстан жерінің шығысында орналасқан 
Шығыс Түркістанның зор аймағын мекендеген Жоңғария көшпелі империясы 
жерімен, халқымен бірге Қытайдың отарлық саясатының құрбандығына айналды. 
Қазіргі Қытай ақпараты мен әдебиеті Қытай империясы Жоңғарияның түбіне 
жеткендігі туралы айтпайды. Олар үшін Шығыс Түркістан өлкесі Қытайдың тарихи 
территориясы. Жоңғарияны жұтқан Қытай Қазақ хандығының, кейін Қазақстанның 
тікелей көршісіне айналды. Олар тек XIX ғасырдың аяқ шенінен бастап шекаралық 
аймақтар: Шығыс Алтай, Шығыс Тарбағатай, Жоңғар Алатауы аймақтарына өз 
қожалығын жүргізе бастады. 

Қазіргі Қазақстан территориясының 20 пайызындай болатын бұл аймақтар 
ғасырлар бойы қазақ рулары мекендеп келген қазақ халқының тарихи Отанының бір 
бөлшегі еді. Ресей мен Қытай келісіп осыншама кең жерді қазақ халқынан біржолата 
тартып алды. Қытай билігі «бауырымен жылжитын отарлау» саясатын жүргізіп 
Шығыс Түркістанды бағындыруды ұзақ жылдарға созып, асықпай іске асырды. 
Қытай билігі жергілікті ұйғыр, қазақ, қырғыз, өзбек, дұңған халықтарын аямай 
сорды, саналы, белсенді азаматтарын жоюмен айналысты. Тұрғылықты халықтарды 
ассимиляциялау, ұлттық дінін, салт-дәстүрлерін жою отарлау саясатының негізгі 
белгілеріне айналды.

Оспан батыр бастаған көтеріліс, оған дейінгі болған көтерілістер сияқты Қытай 
империясының осындай аяусыз қудалау, зорлықпен бағындыру, біртіндеп қыра беру 
саясатына қарсы жасалды.

Оспан батыр Ісламұлы 1899 жылы қазіргі Қытайдың Алтай аймағы Көктоғай 
ауданында дүниеге келген. Орта жүздің Керей руынан. Әкесі Іслам орта дәулетті, 
діни оқуға жүйрік ауыл молдасы болған. Оспан батыр бала кезінде әкесінен діни білім 
алып, сауатын ашқан. Кейін ес біліп, азамат болған шағында ағайын-туыстарының бір 
үйір жылқысын бағып, Көктоғайдың Күрті елді мекенінің Екіқызыл деген жерінде 
жазда аздап егін салуды кәсіп қылып тіршілік еткен. Қазіргі Моңғолия жеріне де 
әкесінің інісі Қыдырханды ертіп, бірнеше рет шағын сауда жасап барып-келіп 
жүрген. Оспан батырдың 1940 жылғы Алтайдағы ұлт-азаттық көтеріліс басталғанға 
дейінгі өмірі осындай бірсыдырғы, сол кездегі қазақтың сахара тұрмысымен өткен 
қарапайым өмір болды.

Оспан батырдың тұтас өмірі аңызға толы десек, артық айтқанымыз емес. 
Батырдың көтеріліске дейінгі ерліктері де ел арасында жиі еске алынады. Содан бір-
екі мысал келтірейік. Оспан батыр бірде немере әпкесін ұзатып, кіші шешесіне еріп, 
іргелес жатқан Моңғолияға барады. Екі ел арасындағы күнделікті өтіп жүрген ашық 
шекара жабылып, қайтар жолда Оспанды «шекара бұзды» деген жаламен ұстап алады. 
Сонымен шекара бөлімінде біраз күн қамауда жатқан батырды ішкі қалаларының 
біріне алып кетпекші болады. Бұйрық бойынша қарулы екі әскер кісендеулі Оспанды 
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айдап жолға шығады, тау арасындағы оңтайлы жерге жеткенде «дәрет сындырамын» 
деп сәл босап алған Оспан екі әскерді ұрып жығып, ат-көлігін алып, Алтай асып 
кетеді. Қолға түскен мылтықты өзінің Ышқынты деген жайлауына тығып қояды. 
Кейін 1940 жылы Көктоғай әкімінің басы кесіліп, Есімхан қарулы көтеріліс бастағанда 
қазақтардың қолындағы жалғыз мылтық Оспанның Моңғолиядан алып келген осы 
қаруы болатын.

Жоғарыда айтқанымыздай, 1940 жылы Алтайдың Көктоғай ауданында Есімхан 
бастаған қарулы көтеріліс болып, аудан әкімінің басы кесіледі. Көтеріліс басталуының 
бір себебі, сол кездегі Алтай қазақтарының рухани көсемі, діни ғұламасы Ақыт 
Үлімжіұлының қытай үкіметі жағынан жазықсыз ұсталуы еді. Алғашқы көтеріліс 
жарты жылға созылғанда Қытай үкіметі түрлі жолдармен халықты алдаусыратып, 
көтерілісті тыныштандырып, келісімге келеді.

Есімхан бастаған көтерілістің басшыларын Үрімжіге алдап шақырып, түрмеде 
қинап өлтіреді. Дәл осы кезде Оспан қасына үлкен ұлы Шердиман мен Шақабай 
Сүлеймен деген кісіні ертіп, үкіметке бағынбай тауға кетіп қалады. Қыс бойы қар 
жастанып, мұз төсеніп, бекініс құрып, қосын жинайды. Үш адамнан басталған қосын 
он мыңдаған сарбазы бар үлкен ұлт-азаттық қозғалысқа ұласады.

Шығыс Түркістанда мекен еткен қазақтардың Қытай билігіне қарсы қарулы 
көтеріліске шығуына 1933–1944 жылдары Шыңжаң провинциясына билік жүргізген 
Шың Шисайдың аса қатал саясаты себеп болды. Ол Синьцзянда Сталиндік 
террорлық идеологияны басшылыққа алды. «Шыңжаңдағы жапон тыңшылары», 
«троцкийшілдер» деген айыппен жергілікті халықтың белсенді рухани және діни 
элитасын қырды. Тек, 1937–1942 жылдарда оның бұйрығымен 4000 астам ұйғыр, 
қазақ белсенділері, бейкүнә өлтірілді. Шың Шисай КСРО, Гоминдан, Қытай 
Компартиясы, Батыс елдері сияқты өлкенің тағдырын шешетін негізгі күштер 
арасында өз ойынын жүргізуге тырысты. Шың Шисайдың жазалау әрекеттерінің 
салдарынан Шыңжаң өлкесіндегі қазақтар саны 930 мыңнан 500 мыңға дейін азайып 
кетті. Түрлі салықтардан жергілікті халықтар әбден қайыршыланды. 1943 жылғы 
Шың Шисайдың атты әскерлер полктерін көбейту мақсатымен 10 мың ат жинауға 
бұйрық беруі малмен күн көріп отырған қазақ ауылдарын тығырыққа тіреді.

Шың Шисай үкіметіне қарсы көтерілісті Іле аймағының Налқы ауданының халқы 
бастады. Қараша айында Құлжа қаласы халқы көтеріліске шығып, онда астыртын 
әскери-революциялық штаб құрылды. Осы уақытпен қатарлас Шіңгіл уезінің Бұлғын 
өзені бойында «Уақытша төңкерістік үкімет» құрылды. оныс басшысы болып 
Оспан Ісламұлы сайланды. Партизандар отрядының командирі болып Дәлелхан 
Сүгірбайұлы тағайындалды. «Уақытша төңкерістік үкімет» 13 адамнан тұрды. Бұл 
үкіметке 15 мыңнан астам отбасы қарады. Оспан батырға 10 мыңнан астам қарулы 
әскер бағынды. Көтерілісшілер аз уақытта Көктоғай, Шіңгіл аудандарын қытайлық 
гоминдан әскерлерін азат етті. Гоминдан үкіметінің Шоңжы арқылы Алтайға өтетін 
жолы кесілді.

Қазақтардың көтерілісін 1944 жылы мамыр айында Тарбағатай аймағының 
Шәушек қаласының халқы жалғастырды. Алтай, Іле, Тарбағатай қазақтары 
гоминдандық қытай билігіне қарсы көтерілді. Шыңжаң провинциясын өз ықпалынан 
шығармауды мақсат тұтқан КСРО билігі Моңғол басшысы Чойбалсан арқылы Оспан 
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батырға және басқа да көтеріліске шыққан қазақ топтарына көмек берді. Оспан 
батыр маршал Чойбалсанмен бірнеше мәрте кездесіп, келіссөздер жүргізді. Қару-
жарақ алды.

Қытайдағы Шыңжаң өлкесінде болған ұлт-азаттық қозғалыстың басшысы 
Оспан батыр мен үшін қазақ халқының мүддесінен жоғары ештеңе жоқ. Мен ұлттық 
мүдде, мақсат жолында қандай болмасын күштермен одақ құруға дайынмын деген 
ұстанымын жария етті. 1941–1944 жылдары Оспан батырдың қол астына қытай 
өкіметіне қарсы көптеген қазақтар қосылып, қатары көбейді. КСРО мен Моңғолия 
өкіметтері оны Шың Шисай өкіметіне қарсы пайдаланып, өз көмектерін ұсынды. 
1943 жылы қарашада Моңғолияның әскери қолбасшысы Чойбалсан мен КСРО 
генералы Попов бастаған топ Оспанмен кездесіп, 1000 винтовка, 20 пулемет, оқ-дәрі, 
т.б. қару-жарақ берді. Оған қоса 2 әскери ұшақ, 200-ге тарта жауынгерді көмекке 
беріп, Қытай иелігіндегі Бұлғын бекінісін қайтарып алуға көмектесті. 1944–1945 
жылдары көтерілісшілер Шіңгіл, Көктоғай аудандарын Қытай әскерінен босатып, 
тұтас Алтай аймағын азат етті. Осы еңбегі үшін Оспан Кеңес Одағының көмегімен 
құрылған Шығыс Түркістан Халық Республикасының Халық қаһарманы орденімен 
марапатталды. Кейін 1945 жылы қыркүйекте Алтай аймағының генерал-губернаторы 
болып тағайындалды. 

Алайда Шыңжаң өлкесі коммунистік Қытай билігіне өткеннен кейін Оспан батыр 
қуыршақ генерал-губернаторлықтан бас тартты. Жаңадан күш жинау үшін туған жері 
Күрті жайлауына кетті. 1947 жылы күзде Шығыс Түркістан мен Моңғолияның қарулы 
қызыл армиясы Оспан батырды мүлде бас көтертпей тастау мақсатында Алтайға 
келді. Соғыс барысында Оспан жасақтары басым түсіп, Сарсүмбе қаласын босатып 
алды. Бірақ Шығыс Түркістан ұлттық армиясының киімін киген Ф. Лескин, генерал 
А. Полинов бастаған Кеңес әскерлері көмекке келген соң Сарсүмбе қаласын қайтадан 
тартып алды.

Бұдан әрі Оспанға Қытайдағы коммунизмге қарсы күштерден көмек сұраудан 
басқа жол қалмаған еді. 1948 жылы шілдеде Оспан АҚШ-тың Үрімжі қаласындағы 
консулы Пакстонмен кездесіп, одан көмек сұрады. Берілетін әскери техниканы 
игеру үшін алғаш 4 баланы Америкаға оқуға жіберуге келісім жасасты. 1949 жылы 
қазан айында Оспан Үрімжіде жасырынып жүрген АҚШ консулының орынбасарын 
Қытай шекарасынан өтуіне көмектесті. Сол жылы Оспан жасағы Қытай қызыл 
армиясының үшінші және алтыншы дала армияларына қарсы соғысты. Қытай 
билеушілерімен, коммунистермен он бір жыл қанды шайқас жүргізген Оспан батыр 
ақыры 1950 жылы 19 ақпанда қазіргі Гансу өлкесіне қарасты Қанамбол тауының 
Мақай деген жерінде Қытай қызыл армиясының қолына түсіп, Үрімжі түрмесінде 
өлім жазасына кесілді.

Оспан батырға қатысты Тәуелсіз қазақ елінде бірқатар игілікті жұмыстар 
істелді. 2006 жылы Оспан батыр атындағы қоғамдық қор құрылды. Оған дейін 
1990 жылдардан бастап баспасөзде Оспан батыр есімі аталып, көптеген мақалалар 
жарияланып, ақпараттар берілді. Қазірге дейін батырға қатысты жазылған 
кітаптың саны оннан асып қалды. 2007 жылы Алматыда Оспан батыр атында 
халықаралық ақындар айтысы өтті. 2009 жылы батырдың 110 жылдығына орай 
Мәдениет министрлігі мен Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы бірлесіп, 
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Алматыда халықаралық ғылыми конференция өткізді. Түркістан, Астана, Алматы 
қалаларында үлкен-үлкен ас берілді. Астана қаласындағы бір көше - батыр атында. 
Осының бәрі Оспан батырдың өз елінде ұлықталып жатқанының белгісі. Мұның 
бәрі үлкен істің бастамасы деп білемін. Себебі, Оспанды ұлықтау, Оспан батырдың 
ерлігін тәуелсіз елдің жастарының санасына сіңіру әлі де жалғаса береді. Оспан 
батыр Ісламұлының 120 жылдық мерейтойын бүкіл қазақ халқы атап өтеді. Себебі, 
Оспан батыр өз өмірін халқы үшін қиған ер тұлға.

Досымбаева А.
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 

Алматы, Казахстан

«ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТУРК» МАХМУДА АЛ-КАШГАРИ
КАК ПАМЯТНИК ПИСЬМЕННО-ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

И ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Бесценным памятником тюркской письменности является произведение 
Махмуда Кашгари «Диван Луғат ат-Турк» (1072 г.), основанное на сравнительном 
анализе материалов, используемых в среде тюркоязычных народов, населявших 
территорию Туркестана, большую часть которых составляла территория 
современного Восточного Туркестана, Казахстана от Иртыша до Сырдарьи и 
район Приыссыкулья включительно. В X–XI веках в связи с созданием государства 
Караханидов и Сельджукской империи и их влиянием было связано начало нового 
периода в истории Средней Азии и Ближнего Востока. Активное взаимодействие 
тюрков с арабским миром, вхождение в орбиту ислама ставит перед ними 
необходимость соответствия велениям нового времени. Авторы полагают, что 
«Ал-Кашгари создает труд, в котором отражен образ тюрков, могущественных 
«Правителей века», располагающих помимо воинской доблести и богатой культурой 
мало известной мусульманам. По аль-Кашгари, это «народ, воплощающий в себе 
самые лучшие человеческие качества …, тюрки высоко чтят свой язык и проявляют 
особое расположение к тем, кто говорит по-тюркски» [1, с. 24–25]. В других примерах 
М. Кашгари подчеркивая, что «вершина добродетели в языке»и «тюркские наречия 
идут наравне с арабским языком, подобно двум коням на скачке» вводит тюркские 
языки в мир современной ему исламской цивилизации [1, c. 24–26].

Согласно информации изложенной автором, создавая свой труд, он прошел все 
степи и города тюрков, но анализ данных изложенных в «Словаре…» свидетельствует, 
что пространственные границы тюркского мира М. Кашгари очерчивались границами 
государства Караханидов, в пределах регионов близких к оазису Сыр Дарьи, 
верховий реки Или и Кашгара и его огузо-сельджукских соседей. Автор полагает 
что родным языком ученого мог являться хакани-чигильский диалект и карлукский 
или же смешанный карлукско-чигильский диалекты. Вместе с тем Кашгари замечает, 
что наиболее корректными являются языки ягма и тухси, населяющих земли вдоль 
Или, Иртыша, Ямара и Атиля (Волги). А наиболее элегантным говором был язык 
караханидских правителей [2, с. 508].



41

Махмуд Кашгари, родившийся в Кашгаре (1029/1038) и имевший тесные связи с 
городом Барсхан, в котором правил его отец Хусейн б. Мухаммад Чагритегин, являлся 
потомком правящей династии Караханидов (992–1212) Богра ханов / Илек ханов и 
раннее образование получил от своей матери Буби Рабия, дочери ходжи Сайиф ад-
Дина. Работу над энциклопедическим трудом «Диван лугатат-Турк» ученый начинает 
в зрелом возрасте в 1072 году и завершает его в 1077 году в Багдаде [2, c. 504–505]. 

Стремление Махмуда Кашгари, обладавшего отличным образованием, 
полученным в лучших культурных центрах Ближнего Востока (Бухаре, Самарканде, 
Мерве, Багдаде) познакомить окружающий его современный мир с достоинствами 
тюркских народов, среди которых главным является познание через знание языка, 
объясняется как деятельность личности обладающей государственным мышлением. 
Содержание энциклопедического труда М. Кашгари иллюстрирует уровень его 
исторического самосознания изложенным мыслями, соответствующими той 
цивилизации, которая создавалась в столь непростую эпоху [3, с. 192–193]. 

Методы, используемые ученым для передачи основных ценностей тюрков, 
поражают своей широтой и разносторонностью, в котором «кроме богатейшего 
лингвистического материала, сосредоточены и этнографические сведения: о 
песнях, которыми сопровождались календарные и семейные обряды, тематике 
лирических песен, сказочном эпосе и героических сказаниях (более 400 примеров); 
бытовые понятия, термины, употребляемые в медицине и астрологии, ремеслах и 
земледелии, названиях явлений природы, народных понятиях, которые определяют 
пространственно-временные рамки и др.; об этике и морали; о мировосприятии и 
мн.др. [4, c. 46; 5, с.58–69; 6, с. 269–271].

Представляют интерес и сведения о топонимической номенклатуре, 
представленной в «Словаре …», среди которых упоминаются не только названия 
водных источников, но и названия населенных пунктов, среди которых города 
Баласагун, Тараз, Испиджаб, Шаш, Қашқар и др. [3, с. 197]. Барсхан, наименование 
населенного пункта в Прииссыккулье, с которым непосредственно была связана 
жизнь М. Кашгари, озеро Иссык куль, упоминаемые в «Словаре …» сохранились в 
современной топонимике Кыргызстана [7, с. 166].

В описании тюркских народов, автор подразделяет их на северные и южные и 
перечисляя их с востока на запад, среди северных пишет о печенегах, кыпчаках, 
огузах, йемеках, башгуртах, басмылах, кай, ябаку, татарах и киргизах. В южной 
группе описывает племена: чигиль, тусхи, ягма, ыграк, чарук, джумул, уйгур [4, с. 47].

Заслугой Махмуда Кашгари является упоминание о том, что тюркские племена 
ягма, чигиль, тухси пользовались письменно-литературным языком эпохи, который 
он называет языком «хакания». Языком «хакания» говорила тюркская социальная 
элита в своей этнической среде. Правящая верхушка, придворные круги всегда и 
везде предпочитали разговаривать или на иностранном языке или на родном, но 
пользуясь высоким стилем, далеким от разговорного языка. Таким представляется 
язык хакания, о котором часто упоминает автор. Последовательный расцвет языка 
хакания послужил формированию письменного литературного языка кыпчаков и 
карлукско-кыпчакского языков [8, с. 32–45]. Отмечая непревзойденную ценность 
энциклопедического издания как памятника исторической диалектологии тюркских 
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языков, анализируя труд Махмуда Кашгари Н. А. Баскаков  пишет что «языки огузов 
и кыпчаков характеризуются диалектными особенностями переходай ˃ дж, м ˃ б, т ˃ 
д в начале слов и к ˃ х в других позициях. Языки кыпчаков, тусхи и ягма... уже в то 
время не имели фонемы ч, которая соотвествовала в них звуку ш, что характерно и 
для современных казахского, каракалпакского и ногайского языков» [4, c. 47].

Единственный экземпляр рукописи словаря «Диван луғат ат-Турк» хранится в 
Стамбуле и состоит из 1 тома (319 с.). Дошедший до нас список словаря является 
первой копией арабописьменного оригинала, выполненного Мухаммадом бин Абу-
Бекр ад-Дамашки, иранцем по происхождению. Она была снята с оригинала через 
200 лет после его написания. Словарь на арабском языке впервые был опубликован 
в 1915–1917 гг в Турции (в трех томах). Впоследствии словарь был переведен 
Б. Аталаем на турецкий язык и опубликован: т. 1 – в 1939 г, т. 2 – в 1940 г., т. 3 – в 1941 г. 
В словаре содержится много грамматических и диалектологических замечаний по 
языкам тюркских племен; в нем приводится 291 пословица и поговорка и около 300 
отрывков песен различного содержания, а также четверостишия. Словарь впервые 
был исследован К. Броккельманом, который в 1928 г. опубликовал том тюркских 
слов, избранных из него. В словаре отражена лексика 31 тюркского диалекта, которые 
были распространены в XI в. в тех районах, где Мамуд Кашгари собирал материалы 
для словаря[8, c. 32].

Всего имеется 414 помет, из них лишь 21 помета указывает на один диалект. 
В словаре зафиксировано 10 слов с пометой «уйгур». По утверждению Махмуда 
Кашгари, хотя уйгуры и говорили по-тюркски, они имели также язык, на котором 
общались между собой и пользовались особым письмом, состоящим из 24 знаков. 
По утверждению Махмуда Кашгари самым легким языком является язык огузских 
племен, а самым правильными – языки тохсы и ягма: лишь при 12 словах стоит 
помета «ягма» и при пяти – «тохсы». Это свидетельствует, что представители этих 
племен уже имели сложившийся язык. По всей вероятности этот смешанный язык 
лег в основу литературного языка государства караханидов. В этом языке было 
мало арабских и персидских элементов, сложных арабско-персидских оборотов и 
сочетаний, но он изобиловал архаизмами. Многие из них были достоянием лишь 
литературного языка [8, c. 32–33]. 

Период формирования огузского языка произошел в карлукско-караханидскую 
эпоху. В огузский письменный язык вошли как полноценные компоненты, 
диалекты кыпчаков, йемеков, печенегов и булгар. Огузский письменный язык также 
был смешанным. Пометы, сделанные Махмудом Кашгари к тюркским словам, 
свидетельствуют, что автор жил и собирал свои материалы там, где преобладали 
огузские племена, в соседстве с которыми были компактно расселены карлуки, 
чигили, аргу, кыпчаки. Истолкование остальных помет показывает, что такие роды 
и племена как ягма, ябаку, йемек, тохсы, кай, на территории где путешествовал 
Махмуд Кашгари, не составляли компактной массы населения и были в значительной 
степени смешаны с основным населением и их говоры почти слились с огузскими, 
кыпчакскими, чигильскими, аргу диалектами. Примечательно, что названные 
мыслителем племена, еще в период расцвета Западного Тюркского каганата в VI–
VIII веках и в периоды IX–X веков были уже известны арабским авторам до создания 
государства Караханидов [2, c. 508–510].
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Рис. 1. Карта мира Махмуда Кашгари

Основная часть огузских племен населяла территории от низовьев Сырдарьи 
до Аральского моря и далее, охватывая Хорезм, низовья реки Амударьи, вплоть 
до Каспийского моря. Соседями огузов были кыпчакские племена, которые часто 
смешивались с огузами. Материалы по огузским диалектам М. Кашгари собирал 
среди огузских племен в основном от низовьев Сырдарьи до Аральского моря. 
Кыпчакские племена в этот период населяли территорию от реки Иртыш на востоке 
до низовьев Сырдарьи. Чигили занимали территорию севернее оз. Иссык-Куль до 
р. Или и далее на запад до реки Чу. Их соседями на юге были карлукские племена, 
территория которых распространялась до Тараза-Таласа, а на севере до Чу. К примеру, 
«Многие из слов, приводимых М.Кашгари, не сохранились, но сохранившиеся: құм – 
песок; оң – правый; сіз – вы в словаре помечены «чигиль» [8,c. 32–45].

Культурный центр описываемого периода – Баласагун – находился в центре 
расселения племен аргу, чигиль, карлук. Сам факт обитания этих племен на той 
территории, где формировался смешанный литературный язык, отличный не только 
от староуйгурского, но и от новоуйгурского, дает основание предполагать, что 
языки чигильских и карлукских племен внесли заметный вклад в этот литературный 
язык. Большое количество помет «аргу» свидетельствует, что М. Кашгари, по-
видимому, жил и собирал материалы среди племени аргу. По его словам аргу жили 
на территории между Испиджабом и Баласагуном, по среднему течению р. Талас 
и р. Чу. Города Баласагун, Мерке, Талас до некоторой степени были населены аргу 
и можно предполагать, что территория, занятая племенами аргу простиралась до 
среднего течения Сырдарьи, где жили огузские племена [8, c.43].

В связи с темой родства огузов и кыпчаков следует обратиться и клегендарным 
преданиям, эпическим произведениям о происхождении кыпчаков, сохранившихся 
в целом ряде источников. По версии, записанной историком монголов лейб-врачом 
Фазлаллах Рашид ад-Дином в труде «Джами ат-таварих» («Сборник летописей»), 
генеалогическая история кыпчаков непосредственно связана с огузами и эпоним 
«кыпчак» являлся следствием имянаречения самим легендарным Огуз-каганом. 
Рождение мальчика на острове, образуемом течением двух рек, в дупле дерева, 
именуемом на тюркском «кыпчак» и послужившее поводом для его имянаречения 
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ханом описывается и у другого автора, Абульгази-хана Хивинского. О связи имени 
кыпчаков с историей их участия в событиях жизни огузов и Огуз хана, а также самого 
онима кыпчак с деревом описывается и в уйгурской рукописи «Огузнаме» [9, с. 24].

Информация об идеологическом комплексе кыпчаков, содержащая ценные 
сведения об этнонимах, тамгах и уранах кыпчаков содержится в этнографических 
источниках. В китайских источниках и в тюркской рунической Онгинской надписи 
семь племен се-яньто названы jeti eren «семь мужей предводителей» [10, с. 17]. Этим 
племенам покровительствовало семизвездное скопление Плеяд. В труде Махмуда 
Кашгари и в «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина племя с тем же названием 
указано в одном и том же списке огузских племен. Анализируя тамгу этого 
племени, Г.Н. Потанин отмечал, что ее «рисунок представляет собой три наклонно 
расположенные линии, оканчивающиеся вверху стилизованным изображением звезд. 
Слева от них имеется изображение лука. Этот рисунок совпадает с рядом наскальных 
изображений». Название племени соответствовало, переданному у М. Кашгари 
«уркер», значившего «лось». Ураном кыпчаков был «байтерек», являющийся 
символом дерева, в котором был рожден предок кыпчаков [10, с. 18].

Содержание энциклопедического труда мыслителя М. Кашгарипозволяет 
также обратиться к теме о связи собирательного обозначения всех названных в 
«Словаре...» тюркских племен словом «Түрк»с их идеологическим, традиционным 
мировоззренческим комплексом. Перечисляя города и степи тюрков, называя их 
племенные наименования, М. Кашгари свидетельствует, что они понимали друг 
друга и говорили между собой на родственных языках и на вопрос кто ты? звучал 
ответ – я Түрк [2, c. 506]. Среди большого количества авторитетных мнений по 
вопросу об этимологии термина Түрк, обращает на себя внимание мнение о том 
что он «разъясняется как собирательное имя значение которого было понятно на 
большой территории и которое объединяло многие племена расового и этнического 
происхождения» [11, c. 129–130]. Ссылаясь на мнение профессора А. Н. Баскакова, 
автор также принимает его доводы о том, что основа слова Түрк могла произойти 
«по названию родственных отношений свойства, например туркун, төркүн, в смысле 
родители и родня замужней женщины» [11, c. 130–131].

Не вызывает сомнения, что наименования несущие информацию о женщинах 
тюркского общества в «Словаре ...»: «қайин – родня по женской линии»; «қатун – 
титул всех дочерей и продолжительниц рода Афрасиаба», «туркун – место сбора 
племени, родительский дом» [1, c. 71; с. 386; с. 413] содержат определенную 
семантическую нагрузку. Сравнительный анализ описанных терминов с данными 
из других источников подверждает нашу мысль об их связи с идеологическим 
комплексом тюрков. Например,форма тамги кыпчаков в виде двух вертикальных 
полос, в действительности является обозначением двух деревьев: қайың и қарағай. 
Казахское қайың /береза, на древнем тюркском и сохранившееся ныне в якутском 
языке звучит как қатын, в значении «хозяйка», «госпожа». В казахской лексике 
для обозначения родственников со стороны жены поныне используется термин 
қайынжұрт.

Историческая проекция термина қатын/қайың, сохранившаяся в обозначении 
тамги кыпчаков дает основание для множества основополагающих выводов по 
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истории тюркских народов в целом. Тюркские топонимы – являются важным 
источником для исторической реконструкции и позволяют выявить особенности 
развития языка, материальной, духовной культуры народов, населявших те или иные 
территории. В разных тюркских языках слово катун в форме гадын, катын означает 
«женщина»; в алтайском кадын имеет значение «женщина, госпожа». В монгольском 
же языке наблюдается смысловой сдвиг: «княгиня, повелительница, ханша, госпожа». 
В эвенкийском языке катун– «сказочная героиня, жена богатыря, дама». Между тем, 
обычно именно так (повелительница, госпожа) объясняется название алтайской реки 
Катунь.

В топонимии Азии обнаруживаются немало аналогичных географических 
названий Хатан-Булак в Монголии, Хатунхэ – левый приток р. Тумыньцзян в Северо-
Восточном Китае, р. Катанца – левый приток р. Казыра в Западных Саянах. Реку 
Иртыш ханты называют Катанас и Катон-Карагай на Алтае в Восточно-Казахстанской 
области [12, с. 190–191]. Второе значение древнетюркского слова қатын, хатан ныне 
утерянное «река». В таком значении оно употребляется в енисейских рунических 
наскальных надписях [13, c. 179].

Комплексный анализ источников помогает выявить истинное значение топонима 
р. Катунь / Қатын с точки зрения развития духовной культуры тюрков. В описании 
событий периода создания Тюркского каганата китайские источники свидетельствуют, 
что первый тюркский каган Бумынь принял тронное имя Или-кагана, значившее, что 
его владения расположены на реке Или, а супругу назвал Катунь / Қатын [14, с. 228].

В VII–VIII вв. в Ташкентском оазисе, получили распространение монеты с 
изображением четы правителей, кагана и катун, с надписями на согдийском и 
тюркском языках на аверсе [15, 119 с.]. На реверсах монет изображены родовые тамги 
правителей. Иконографический стиль портретов изображенных правителей сходен 
с портретами тюрков на каменных изваяниях и фресках из средневековых городов 
с территории Средней Азии и Казахстана (Пянджикент в Узбекистане, Куйруктобе 
в Южном Казахстане). Анализ тюркских парных мужских и женских статуй на 
памятниках святилищ Мерке и Жайсан, совместно с данными выше перечисленных 
источников, позволяет произвести реконструкцию мировоззрения древнетюркского 
общества [16, c. 54-67].

Вероятно, развитие тюркского топонима, сохранившегося в наименовании реки 
Катунь, совместно с названием реки Бия отражают основы идеологического комплекса 
тюрков, важным элементом которого являлись мировоззренческие представления о 
единстве божеств тюркского пантеона Тенгри и Жер-Су, одним из символов которых 
являлась вода, река, именуемая в древности словом қатын.

Топоним Катон-Карагай на Алтае в Восточно-Казахстанской области в 
действительности, без искажения, будет правильным писать «Қатын-Қарағай», что 
соответствует тамговому обозначению кыпчаков, указывая на первоначальный ареал 
их расселения. Более того, в тамговом символизме кыпчаков в форме единства двух 
разных пород деревьев сокрыто истинное, глубоко историчное, событийно важное 
для всех тюркских народов соединение традиционных мировоззренческих начал 
представителей восточного и западного ареалов большого тюркского мира.
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С другой стороны, основные черты идеологического комплекса средневековых 
тюрков, впоследствии составившие базовые духовные ориентиры кыпчаков – 
половцев, нашли свое отражение во всех видах источников, летописях, рукописях, 
монументальном искусстве и многом другом. Но все многообразие форм 
информативных материалов требует рассмотрения их в общем контексте развития 
истории тюркских народов в целом, с учетом акцента на формирование духовной 
культуры, основанной на идеологических ценностях. Следовательно, основу 
этимологии термина Түрк может составить идея о высшем пантеоне божеств 
тюркского мира, традиционно верующих в святость их обитаемого пространства и 
поклоняющихся Жер-Су / Земле и Воде и чтущие свои родственные корни в лице 
родных по материнской линии. 

Историческое развитие духовной культуры каждого народа находит 
свое отражение в языке, истории культуры, географическом пространстве. 
В формированииономастикона, его этимологии находит отражение весь спектр 
веками сложившихся традиционных представлений, связанных с жизнью, 
условиями развития и достижениями народа. Лексикологические и этимологические 
исследования наименований географических топонимов и антропонимов Казахстана 
и Евразии являются важным свидетельством развития не только языка тюркских 
народов, казахов, но и их богатого исторического прошлого.

На основе теоретико-методологического анализа возможно установить 
особенности развития памятников письменности кыпчаков во взаимной связи с 
процессом формирования этнической культуры тюркских народов [12, c. 122]. 
Вклад Махмуда Кашгари в становление тюркологии, филологических исследований 
тюркской языковой группы, восточного религиоведения и лексикографии бесценен. 
Автор «Словаря тюркских наречий» опередил европейскую науку о языке на 
несколько столетий.

Рис. 1. Сабля хана Кенесары Касымова, находящаяся 
в Туркестанском областном краеведческом музее
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Рис 2. Пояс
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АТТИЛА – ДҮНИЕЖҮЗІ ТАРИХЫНЫҢ ІРІ ТҰЛҒАСЫ

Кейінгі антика және ерте орта ғасырлар дәуірінің өте сирек кездесетін жазба 
деректері бізге латын, грек, көнегерман және скандинавия тілдерінде жеткен. Бұл 
деректерде ғұндар және түркі әлемі бойынша бірсыпыра мәліметтер кездеседі. 
Ең алдымен Клавдий Клавдианның (Claudius Claudiannus), Гидацийдің (Hydatius 
Lemicus), Марцеллин Комиттің (Marcellinus Comes), Орозийдің (Paulus Orosius), 
Иорданның (Jordanes), Приск Панийскийдің (Priscus Panites), Проспер Тироның 
(Prosper Tiro) және т.б. хроникалары.

Ватиканның ғылыми қорлары мен мұражайларындағы аса сирек кездесетін 
құжаттар мен материалдар, сондай-ақ әлемдегі басты христиан храмы – Basilica 
Sancti Petri (Әулие Петр соборы) интерьерлеріндегі материалдар Римдегі ерекше 
құнды дүниелер болып табылады. Бұл жерде папалардың хаттары, хроникалар, 
сол жылдарды көзімен көргендердің мәліметтері, экспонаттар да бар, олар әлемдік 
тарихтың осы қым-қуыт дәуіріндегі халықаралық қатынастарды түсінуге көмектеседі. 

Сонымен бірге біз заманауи археологиялық қазбалар мен пәнаралық 
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зерттеулердің материалдарын да кеңінен пайдаланамыз, бұл деректер ғұндардың 
қолөнерде, соғыс өнерінде және қоғамдық дамудың басқа да салаларында айтарлықтай 
жоғары даму дәрежесіне жеткендігін айғақтайды.

ІV–V ғғ. Еуропада, халықтардың Ұлы қоныс аударуы жүрген аласапыран 
заманда орталығы Паннонияда (кейінгі Венгрия, Австрия және Югославияның 
бір бөлігі территориясы) болған Ғұн империясы Еуропа халықтарының тарихына 
объективті түрде өз ықпалын тигізді. Соғыстар мен қоныс аударулардан басқа, сол 
тарихи дәуірден Шығыс пен Батыстың көпқырлы әрекеттестігін, дәстүрлері мен 
мәдениеттерінің синтезі мен интеграциясының үлгісін көруге болады. 

Ғұн державасының Батыста территориялық жағынан барынша кеңеюі мен 
қуатының асып-тасуы 434 жылдан 453 жылға дейін билік құрған Аттиланың тұсында 
орын алды. 

Аттила ұлы істер атқарған ірі мемлекет қайраткері, дана билеуші, кәнігі дипломат 
және әділ қазы болды. Оны І мыңжылдықтың ең атақты тұлғасы деп көрсетуге 
барлық негіз бар. 

Ол дәуірде ғұндардың шекаралары шығыстан батысқа дейін – Алтайдан, Орта 
Азиядан және Кавказдан Дунай мен Рейнге дейін созылып жатты. Орталық Азиядағы 
ғұн одағы кейіннен қазақ этносының және басқа да түркі тілдес халықтардың 
қалыптасуына ықпал етті. 

Аттила және оның дәуірі Еуразия тарихында өшпес із қалдырды, ол тек тарихи 
шығармалар, хроникалар мен эпикалық шығармаларда ғана сақталып қалған 
жоқ. Мен германдықтардың эпосы мен Скандинавия сагаларында ғұндардың 
және олардың қолбасшысының ұлы істері көрініс тапқандығын анықтадым (бұл 
шығармаларда ол Attila, Etzel, Atzel, Atli деп көрсетіледі) [1].

Алайда, Батысқа жаулаушы ретінде келген ғұндарға жазба шығармалар мен 
ауызша жыр-дастандарда көп көңіл аударылуы неліктен деген сұрақ туындауы 
мүмкін. Менің ойымша, мұның жауабы былай. Еуропаның көптеген халықтары Ғұн 
державасын Рим империясына қарсы тұратын күш, Рим экспансиясынан құтқарушы 
деп қарастырды. Мысалы, Ғұн державасына тәуелді герман тайпаларының бірқатары 
Римге қарсы соғыстарға қатысты.

Осы тақырыпқа байланысты мен құнды мәліметтерді Biblioteca Apostolica 
Vaticana-ның қорлары мен архивтерінен латын тіліндегі манускриптерден 
(қолжазбалар) таптым. Мысалы, Рим Папасы І Ұлы Левтің (440–461) хаттарында 
түркі-ғұндардың Рим империясымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер бар. 
Ол Еуропадағы үстемдік үшін теке-тіресте Шығыс Рим империясы (Византияны) 
ғұндарға қарсы күреске шақырды.Мысалы, 451 жылы 23 сәуірде жазған хатында 
понтифик: «nam inter principes Christianos spiritu dei confirmante concordiam gemina 
per totum mundum fiducia roboratur, quia profectus caritatis et fidei utrorumque armorum 
potentiam insuperabilem Facit, ut propitiato per unam confessionem deo simul et haetretica 
falsitae et barbara destruatur hostilitas...», – деп жазады [2].

V ғ. ортасына қарай Батыс-Рим империясы мен Ғұн державасы арасындағы қарым-
қатынастар барған сайын нашарлай берді. Бұл күштердің аса зор қақтығысының 
болмай қоймайтындығы белгілі болды.



50

V ғ. ортасындағы оқиғалар Ғұн империясының әскери қуаты жайлы мәлімет 
береді. Барлық күшін жинақтай отырып, Аттила Батыс Еуропаға жорық 
ұйымдастырды, жорықтың мақсаты – өз территориясын кеңейту еді. Сол аласапыран 
дәуірдің замандасы хронист Проспер Тиро: «Ол (Аттила) Рейннен өтісімен-ақ 
көптеген галл қалаларын қорқыныш биледі. Біздікілер: римдіктер мен готтар біріккен 
әскермен сұрапыл жауды күтіп аламыз деп тез арада шешті», – деп жазады [3]. 

Ғұндармен соғыс Рим империясы мен Вестгот корольдігін біріктірді, олар басқа да 
кельт және герман тайпа одақтарын өз жағына шығара алды. Бұрынғы қайшылықтар 
мен өзара күрес ұмытылды. Галлия, Испания территориясындағы Римнің, Вестгот 
корольдігінің және Батыстың басқа да тайпа одақтарының біріккен әскерін қолбасшы 
Патриций Аэций басқарды.

Солтүстік Галлия, яғни Франция териториясындағы шешуші шайқас 451 ж. 
Шампандағы Каталаун даласында өтті. Бұл шайқасты мен ең ірі ұрыстардың 
қатарына жатқызамын және ол Ганнибал уақытындағы Канны шайқасымен (б.з.д. 
216 ж.) және Наполеон дәуіріндегі Ватерлоомен (1815 ж.) бірге еуропалық және 
әлемдік тарихтағы ең атақты шайқастарға жатады [4].

Каталаун шайқасынан кейін, бар болғаны бірнеше ай өткенде Аттила жаңа жорық 
ұйымдастырды. Енді ол Рим империясының нақ жүрегі – Италияға бағытталды.

Бүкіл Солтүстік Италияны ғұндар алғаннан кейін олардың Римге жолы ұзақ 
болмады. Батыс империясы қаһарлы жаудың тегеурінін тоқтатуға дәрменсіз екендігі 
барған сайын айқын бола бастады, Аттиланың бүкіл әлемге билік жүргізетін күні 
таяп қалды. 4 бөліктен тұратын держава, солтүстік межелерде Скифиядан (ғұндар 
патшалығы) Германияға (Scythica et Germanica regna)дейін созылып жатты. Оңтүстікте 
Аттилаға қос бірдей Рим империясы (Шығыс Рим және Батыс Рим империялары) 
алым-салық төледі. Өзінің территориясы мен ықпалы бойынша Аттила империясы 
географиялық жағынан дүниенің 4 бөлігін бірдей дерлік: шығыстан батысқа дейін, 
солтүстіктен оңтүстікке дейін қамтыды.

Ғұндар Аквилея, Конкордия, Альтин, Патавий (қазіргі Падуя), Вицетия (қазіргі 
Виченца), Верона, Бриксия (казіргі Брешия), Бергамо, Милан, Тицин (казіргі 
Павия) қалаларын алды. Аттила өз резиденциясын Миландағы император сарайына 
орналастырды.

Алайда, Аттилабасқарған жеңімпаз әскердің Италиядағы одан арғы жағдайы 
қалай қалыптасты? Батыс Рим империясы үшін аса зор қауіп төндірген осы жағдайда 
император Валентиниан Равеннанда түк бітірмей, аңдысын-аңдып, оқиғалардың 
барысын күтіп отыра берді. Қолбасшы Аэцийге келсек, ол да не істерін білмей, қатты 
састы. Рим армиясы ғұндардың тегеурініне төтеп бере алмай, олардың Солтүстік 
Италиядағы табыстарынан кейін аяқ-қолы байланып қалғандай шарасыз күйде 
қалды.

Ақырында, шығыс ромейліктердің (византиялықтар) сынынан өткен тәсілді 
пайдалану – Аттилаға елшілік жіберу ұйғарылды. Оны папа І Левтің өзі басқарды; 
елшіліктің құрамында сондай-ақ консул Авин және Рим қаласының префектісі 
Тригеций болды [5].

Аттила мен І Лев Минций өзененің (қазіргі Минчо) орта ағысындағы Амбулей 
даласында кездесті: .... («Міне, Аттиланың рухы бұл қауіпті іске қатысты әлі де болса 
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күмәнді болып тұрған кезде – бару керек пе, әлде бармау керек пе деп ойланып, 
шешімге келе алмай тұрған кезде оған Римнен бітім жасау ұсыныстарымен Римнен 
елшілік келіп жетті Оған папаның өзі, І Лев Венетий провинциясындағы Амбулей 
даласына, Минций өзені жолаушылардың көп топтарымен кездесетін жерге келді. 
Сол кезде Аттила өз әскерінің жауынгерлік ынтасын тоқтатып, бейбітшілікті сақтауға 
уәде беріп, келген жағына қайта аттың басын бұрып, Данубийдің арғы бетіне жол 
тартты») [6].

Екі тұлғаның кездесуі, бір қарағанда қайшылықты болып көрінуі мүмкін. Бір 
жағынан, Аттила – ғұн империясының басында тұрған билеуші, қаһарлы қолбасшы; 
өз халқының пұтқа табынушылық түсініктерін терең сіңірген кісі. Оның есімі 
христиандықтың тарала бастауы дәуірінде Еуропаның Шығысы мен Батысының 
пұтқа табынушылығын тағы да бір селт еткізіп, оятып кетті. Екінші жағынан, Рим 
папасы І Лев – христиандық шіркеу иерархиясының басшысы.

Еуропаның кітапханалары мен қорларында сақталған сирек кездесетін деректерді 
талдай отырып,Аттилаға барған бұл миссиясы жайында І Левтің өзінің нақты 
мәліметтерін кездестіре алмадым. Бұл миссия Шығыс пен Батыстың билеушісіне 
ықпал еткен кісі ретінде папаның беделін Рим империясы үшін қауіпті сәтте аса 
жоғары көтеріп берген болатын. Осы оқиғадан кейін Рим папасы І Левке «Ұлы» 
деген атақ берілді [7].

Рим қаласының қақпасының алдында тұрған Аттила папаның сөзіне тоқтап, 
христиан шіркеуі басшысына құрмет көрсеткен болса, сол дәуірдің басқа бір 
кейіпкері, вандалдар королі Гейзерих жөнінде мұны айта алмаймыз. Осыдан үш жыл 
өткенде, 455 ж. сол І Лев оны тоқтата алмаған еді. Вандалдар Римді тып-типыл етіп 
талқандап, оның халқын аяусыз тонап кеткен болатын; «вандализм» түсінігі осыдан 
қалған, ол мәдени және материалдық құндылықтарды жаппай қирату, жыртқыштық 
пен еш мағынасы жоқ қатыгездік дегенді білдіретіндігін жақсы білеміз. 14 күн бойы 
Римді тонауға ұшыратқаннан кейін Гейзерих өз әскерімен қаланы тастап кетеді [8].

Қос бірдей империя алым-салық төлеп отырған алып Ғұн империясының 
билеушісінің, Рим папасы бастап келген елшіліктің өтініштеріне құлақ асып, тізе бүгіп 
тұрған Рим қаласының алдында тоқтауы – Аттиланың аса даналығын көрсетеді. Ол өз 
әскерінің ұрысқа деген құлшынысын тоқтатып, іс жүзінде, еш мағынасыз қиратулар 
мен құрбандықтардан бас тартты. Бұл жерде Аттила вандалдар королі Гейзерихтен 
немесе вестготтар королі Аларихтен оң қасиетімен ерекшеленеді, алайда бірқатар 
шіркеу аңыздарында оған «flagellum dei»(Құдай қамшысы) деген лақап ат беріледі.

Одан ары қарай Амбулей даласындағы Аттила мен І Левтің кездесуін қарастыра 
отырып, дәл осы оқиғадан кейін шіркеу мен папа беделінің артқандығын көрсетуге 
тиіспіз. Папалық пен бүкіл ортағасырлық Еуропа тарихы үшін бұл кездесу аса зор 
маңызға ие, ол объективті түрде, папалар мен шіркеу клирінің бүкіл орта ғасырлар 
бойы және одан кейінгі кезеңде де саяси ықпалының өсуіне әсер етті. Папалық бірте-
бірте Еуропа ауқымында зайырлы істерге билік жүргізетін белсенді күшке айналды.

Мысалы, папалардың Италиядағы Лангобард корольдігіне қатысты 452 ж. 
басталған іс-әрекеттерін осы тұрғыдан қарастыру керек. 756 ж. ІІ Стефан Франк 
корольдігінің қолдауымен лангобардтардан құтылып, Орта Италияда папалардың 
зайырлы мемлекетін негіздеді. Бұл бұдан біраз бұрын, 751 ж. папа Захарий 
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Меровингтер әулетін құлатып, франктер майордомы Пипинге король титулын 
беруінің ақысына жасалған еді.

Мен Еуропа тарихынан басқа да мысалдар келтірер едім: мысалы, 799 ж. 
папа ІІІ Левтің болашақ Ұлы Карлмен Падерборндағы (Германия) кездесуін. Дәл 
осы кездесуден кейін, келесі 800 ж. ІІІ Лев Франк короліне Римдегі Әулие Петр 
храмында Рим императорларының тәжін кигізді. Герман корольдері мен папалардың 
инвеститура үшін күресіне және т.б. тоқталып кетуге де болар еді.

Аспан жұлдыздарына, тәңіріге табынған ғұндар, бағындырылған халықтардың 
діни түсініктеріне төзімділікпен қарады. Аттила өз замандастарынан – Римге жорық 
жасаған жаулаушылардан игі қасиеттерімен ерекшеленді. Ол христиан діні мен Рим 
папасына құрмет көрсетті. Қазір де, католиктердің басты храмы – Римдегі Әулие 
Петр соборында Ғұн империясының ұлы билеушісінің суреттерінің тұруы кездейсоқ 
емес.

Осы тұста, Ватикандағы Әулие Петр соборына барғанымда көргенжайттарым 
туралы қысқаша айтып кеткім келеді. Собордың орталық бөліктерінің бірінде 
Колонна Капелласының қасында папа Ұлы Лев І-нің тағы орналасқан. Оның үстінде 
әлемнің ең алып барельефтерінің бірі орналасқан. Оны 1646 ж. мүсінші Алессандро 
Альгарди сомдаған. Онда да жоғарыда көрсетілген І Левтің Аттиламен кездесуі 
бейнеленген.

Барельеф, әулие Петр мінбері тәрізді христиан киесінің жанында орналасқан. 
Оның жанында Клементин капелласы тұр. Осы жерде Латын шіркеуінің төрт 
Ұстаздарының соңғысы әулие Ұлы Григорий киелі заты орналасқан.

Мен Аттиланың Ғұн империясына арналған басылымдарда кездеспейтін бір 
өте маңызды бейнесін таптым. Бұл жерде Ватикан мұражайлары құрамына кіретін 
географиялық карталар галереясы жөнінде сөз болып тұр. Галереяда (Galleria della 
Carte Geografiche) 40 географиялық карта бар, оларда Католик шіркеуінің бұрынғы 
иеліктері, сондай-ақ папа ХІІІ Григорий тұсындағы (1572–1585 жж.) Италияның 
маңызды аймақтары көрсетілген. Карталар 1580–1585 жж. көптеген суретшілердің 
жұмысын реттеумен айналысқан майлы бояу шебері әрі географ Иньяцио Дантидің 
жетекшілігімен жасалған. Галерея, Аппенин жотасы тәрізді, Италия географиясын 
екі бөлікке бөледі – бірін Тиррен және Лигурий теңіздері шайса, екіншісі – Адриат 
теңізімен шектеседі. Жеке өлкенің картасы оның басты қаласының жоспарымен 
жабдықталған.

Алайда галереяның төбесіндегі фрескалар ерекше қызықты, олар папалық 
тарихымен байланысты оқиғаларды бейнелейді.

Залдың орталығына жақын жерде, галерея төбесіндегі көптеген фрескалардың 
арасынан жоғарыда көрсетілген 452 ж. ғұн билеушісі Аттила мен папа І Лев 
арасындағы кездесуді бейнелейтін фресканы көріп қалдым. Бірқатар басылымдарда 
көрсетілетін Рафаэльдің Станца Элиодордағы (Stanza di Eliodoro) белгілі фрескасынан 
ерекше. Ал «Ұлы Левтің Аттиламен кездесуі» төбе бейнелеуінде Аттила біздің көз 
алдымызда ақбоз аттың үстінде басына алтын патшалық тәж киген маңғаз бейнесінде 
шығады. Оның келбетінде Солтүстік Италияны бағындырған және Рим империясына 
соққыларды жаудырған салтанаттыбилеушінің ұлылығы көрініс табады.

Ғұндар бұдан былай Орта Азия тайпаларының бірігуіне әсер етіп, қазақ 
халқыныңда қалыптасуына өз ықпалын тигізіп, құрамына енді. 



53

Еуразия тарихының ортағасырлық кезеңіне өтуі мен жаңа өркениеттің 
қалыптасуына алып келген Еуропадағы халықтардың Ұлы қоныс аудару дәуірінде 
Ғұн державасы маңызды тарихи рөл атқарды. 
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ЕЛЮЙ ДАШИ – НЕПРИЗНАННЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОГО МИРА

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев неоднократно каждый 
раз отмечал, что проблема полноценного глубокого и объективного изучения 
истории и традиций государственности, культуры и, в целом, далекого прошлого 
казахского народа является одной из приоритетных, важных, возведенных в высший 
ранг государственной политики. Исходя из этого, в настоящее время особую 
значимость имеет аналитическое рассмотрение вполне недостаточно изученных 
или же не получивших должного освещения периодов истории Казахстана. В нашей 
истории одним из них, является период господства династии Каракитаев, созданной 
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киданями после распада их государства в Маньчжурии (северо-восточный Китай) в 
1125 г. Несмотря на то, что династия Западного Ляо господствовала в течение почти 
столетия на территории современных Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Южного Казахстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, этот 
вопрос оставался недостаточно изученным не только в Казахстане, но и в других 
вышеупомянутых государствах.

Долгое время отечественные историки и ученые нашей страны, не оказывали 
должного внимания к личности многих великих людей Великой Степи. В принципе в 
последние 5–10 лет, начали активно изучать период Казахского ханства, в частности 
казахских ханов. Встал вопрос, о масштабном изучении генеалогии всех чингизидов 
по линии Жошы-хана. Но не надо забывать о том, что они являются младшей ветвью 
ханских династий. Одной из старших ветвей ханских династий в центральной и 
восточной Азии, являются семейство Елюев. То что в принципе немаловажно для 
нас в историческом контексте. Один из важных исторических личностей является 
Елюй Даши. Человек, который первым объединил Китай и треть племен тюркского 
мира, хотя и на непродолжительное время. Создал многонациональное толерантное 
государство.

Между тем в истории государственности Казахстана важное место занимает 
государство, созданное Каракитаями[1, с. 1; 4, с. 2]

Несмотря на то, что с момента развала Кара-киданьского государства, прошло 
семь, а то и восемь веков, на территории современного Казахстана и других государств 
Центральной Азии слова «китай» или«кара-китай» продолжают сохраняться в 
качестве географических названий. Интересно, что в Китае и ныне встречаются 
фамилии Елюй и Сяо. Как известно, так назывались роды правителей киданей.

Несмотря на то, что государство Западное Ляо занимает важное место в истории 
Центральной Азии, сведений о нем очень мало.

Специальных работ, посвященных комплексному исследованию истории 
правления династии киданей в Центральной Азии, в частности, в Казахстане, нет, что 
и определяет важность изучения истории данного периода в качестве специального 
научного исследования.

Актуальность настоящего исследования обусловлена следующими факторами:
– возрастающим интересом ученых Казахстана к истории, как собственного 

государства, так и его взаимоотношениям с другими народами Центральной Азии, в 
частности, государства Западного Ляо и его основателя;

– отсутствием капитальных трудов о происхождении государства Западного Ляо, 
его связи с местными государствами;

– усилением внимания к политической и культурной жизни государства Западного 
Ляо, его процветанию и упадку;

Актуальность обусловлена также тем, что кроме общетеоретических 
исследований, полученные в данной работе результаты смогут восполнить пробелы 
при освещении отдельных аспектов истории Казахстана, в том числе политической, 
социальной и культурной истории Центральной Азии в XII – начале XIII вв.

Хронологические рамки охватывают период XI I– начало XIII вв., то есть время 
деятельности основателя государства Западного Ляо Елюя Даши. Вместе с тем, 
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процесс исследования истории происхождения кара-киданей и их взаимоотношений 
с народами Центральной Азии предполагает анализ периода, предшествовавшего 
этой эпохе.

Первые краткие сведения о правлении кара-киданей и о его основателе в 
Центральной Азии появляются ещё в XIX в. в ряде научных статей западных ученых. 
Кроме того, в исследованиях, посвященных другим проблемам, также встречается 
определенная информация по изучаемой нами проблеме. Опубликованный материал, 
согласно региональным особенностям, можно условно разделить на следующие 
три группы: труды западных, китайских, а также российских и центрально-
азиатских авторов. Так, в 1888 г. вышел в свет двухтомный труд, в который вошло 
несколько средневековых восточных источников, переведенных на английский 
язык И.В.Бретшнайдером. В этом исследовании кара-киданям посвящен раздел, 
содержащий 30-ю главу «Ляо-ши» и 121-ю главу «Цзинь ши», которые имеют 
большое значение для изучения истории династии Елюй[2, с. 165; 4, с. 7].

Государство основано одним из кара киданьских принцев – Елюем Даши после 
падения вСеверном Китае киданьской империи Ляо в 1125 году.

Елюй Даши являлся потомком в 8-ом поколении основателя и первого императора 
киданьского государства Ляо Елюя Амбагая. Также он был внуком киданьского 
императора Дао-Цзуна. После падения династии Ляо в 1125 году один из принцев 
данной династии, Елюй Даши решил возродить кара-киданьское государство на новых 
землях. Елюй здесь является в качестве фамилии правящей династии, а Даши – это его 
личное имя. В 1125 году чжурчжэни основали династию Цзинь и захватили все земли 
кара киданей. Не покорившиеся кидани решили отступить. Кара-киданьский принц 
Елюй Даши в 1129 году уходит на запад и попадает на территорию современного 
Жетысу, где в то время правили Караханиды. Древнетюркская традиция всегда 
называет часть народа, отколовшегося от своей большой массы с эпитетом «кара». 
И так как кидани, ушедшие на запад, представляли собой малую часть большого 
киданьского народа, они получили название кара-кидани.

Поначалу Елюй Даши захватил территорию Южной Джунгарии, после чего 
укрепился там. Далее Елюй Даши смог получить контроль над соседними оседлыми 
областями. 18 кочевых племен признали его власть и наделили его титулом гурхан 
(гурхан – хан племен, где гур – это редуцированная форма древнетюркского слова 
огур – племя). Средняя Азия и Южный Казахстан в то время находились под властью 
династии великих Караханидов, которые успели уже разделиться на множество 
удельных владений. И даже верховные ханы западно-караханидского и восточно-
караханидского каганатов не имели больших ресурсов для борьбы за власть. Западные 
караханиды из-за гражданских войн ослабли и были вынуждены подчиниться султану 
Санжару из династии Сельджукидов, который в то время был самым влиятельным 
правителем из всех правителей мусульманского Востока. Санжар происходил из 
Сельджукской династии и имел большие политические амбиции [2, с. 164; 3, с. 15].

Елюй Даши занял город Баласагун, который был ранней столицей Караханидов. 
Спустя некоторое время Елюй Даши приступил к плановому завоеванию оседлых 
владений Средней Азии и Восточного Туркестана. Через некоторое количество 
времени ему подчинились Мавераннахр, Хорезм и другие владения в Центральной 
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Азии. В результате завоевательных походов Елюй Даши смог создать супер 
региональную державу, которая простиралась от Каспийского моря (Западная 
граница) до пустыни Гоби (Восточная граница). В 1137 году около города Ходжента 
в битве сошлись две мощнейшие армии. 

Армия кара-киданей под руководством Елюй Даши нанесла поражение армии 
владыки Самарканда Рукн-ад-Дина Махмуд хана из династии западных караханидов. 
Западные караханиды в то время были вассалами Сельджукских правителей. 
Поэтому после битвы и поражения караханидов, их сюзерен, Султан Санжар решил 
помочь своим вассалам. Кара-кидани были восприняты как реальная угроза, и 
поэтому Султан Санжар начал готовиться к походу против кара-киданей. Были 
собраны лучшие, отборные войска всех вассалов мусульманского мира. В 1141 году 
сельджукская армия собралась и уже находилась недалеко от кара-киданей. Помимо 
сельджукской кавалерии из армии султана Санжара в армию входили военные 
отряды из Хорасана, Газны, Мазандерана и Гура. Численность сельджукской армии 
приблизительно равнялась 100 тысячам конницы. Это была самая большая армия, 
которую собирал султан Санжар за всю свою жизнь. Такие армии не собирали 
сельджуки даже для войны с европейскими крестоносцами. К сожалению, источники 
умалчивают о численности армии Елюя Даши. Бой начался 9 сентября 1141 года на 
Катуванской равнине. Место битвы находилось между Самаркандом и Ходжентом. 
Елюй Даши использовал старую добрую тактику кочевников и разделил свою армию 
на 3 части. Кара-киданьская армия смогла оттеснить сельджукскую армию в долину 
Диргама (один из притоков реки Зеравшан), где разгромила сельджукскую армию. 
Сельджукский Султан Санжар смог избежать плена, но его жена, многие соратники 
и друзья попали в плен. Потери армии Санжара были огромными по средневековым 
меркам. Около 30 тысяч человек из войска сельджуков погибли на поле боя. 

Катуванская битва стала одной из самых больших битв XII века в истории всей 
Евразии. После победы путь Елюя Даши был расчищен. Армия Западного Ляо без 
особого напряжения овладела Бухарой и Самаркандом. Далее была захвачена кара-
киданями вся территория Мавераннахра. Многие мусульманские правители стали 
платить дань кара-киданям, в том числе и Хорезмшахи. Гурхан Западного Ляо (гурхан 
– это титул кара-киданьского правителя) сделал своей столицей город Баласагун, 
который находился на реке Чу. Спустя два года после Катуванского побоища, в 
1143 году, Елюй Даши отошел в мир иной. Смерть Елюя Даши немного остановила 
завоевания. К власти в ханстве Западного Ляо пришла вдова Елюя Даши по имени 
Табуян.

Попытки Л.Н. Гумилева производить имя сына Елюя Даши Илии и внука по 
имени Чжелугу как христианские Илья и Юрий (или Георгий) от Джурху выглядят 
несколько несостоятельными. Л.Л. Викторова китайские иероглифы, обозначавшие 
род Елюй, озвучивала как Ила, а имя Джурки имеет скорее этнонимическую 
этимологию и вряд ли оно связано с русским уменьшительным Юрка. Тем более 
что это имя было достаточно широко распространено даже среди части монгольских 
племен, к христианству никакого отношения не имеющих. Сомнения в его 
христианском вероисповедании Елюя Даши высказывал и В.В. Бартольд. Гурхан не 
мог быть проповедником одной какой-либо религии. Перед ним стояла другая задача – 
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обеспечить мир в империи, населенной представителями очень многихконфессий: 
христиан и мусульман, буддистов и манихеев, иудеев и тенгриан.

Очень был богат и национально-племенной состав. В стране мирно уживались, 
имея взаимную выгоду от соседства, крестьяне и горожане, кочевники и охотники, 
купцы и воины. Чтобы снизить риск национализма, Елюй Даши лично назначал 
командиров сотен, не объединяя их в более крупные подразделения. Уделяя большое 
значение армии, он в то же время строил города в самом сердце Степи для укрепления 
караванной торговли. Страна процветала. А вот с давней мечтой о восстановлении 
киданьской империи Ляо на Дальнем Востоке пришлось попрощаться. Попытки 
проведения более активных военных действий со стороны чжурчжэней в 1130-
1131 гг. и со стороны гурхана в 1134 году результатов не дали. Войска с обеих 
сторон вернулись из походов, даже не увидев противника. Горы и пустыни сделали 
непримиримых врагов взаимо-недоступными. Одни обрели новую родину, другие 
на развалинах Ляо создали империю Цзинь («Золотая» с китайского). Императоров 
Цзинь монголы стали называть Алтын-ханами. 

Жизнь и деяния Елюй Даши ставят перед исследователями много загадок. Почему 
кара-киданьский принц получил такую огромную власть в Степи? Военная сила? Он 
ею не располагал. Две сотни воинов, с которыми он начал свое возвышение, погоду 
сделать не могли. Гарнизон Катунской крепости? Сомнительно, чтобы он состоял 
исключительно из кара-киданей. Да и что такое 20 тысяч в самом сердца кочевого 
мира? Почему его власть без борьбы признали карлуки и канглы, тюркские народы, 
до этого даже не соприкасавшиеся с империей Ляо? Вопросов много, а ответов нет.

Л.Н. Гумилев пытался найти причину в золоте согдийских купцов. Но кочевому 
правителю не нужны деньги для создания армии. Армия собирается, чтобы добывать 
их. Бывший принц, тем более земледельческой и городской империи, должен был 
вызывать у ханов если не презрение, то, в крайнем случае, сочувствие. А Елюй 
Даши прибыл к ним с высоко поднятой головой. Степняки могли признать только 
одно – знатность рода, дающую право управлять кочевым миром. Был ли Елюй 
Даши потомком Ашины, пока неизвестно. Хронологи и летописцы старательно 
отмежевывают Елюев от других аристократических генеалогий. «Сокровенное 
сказание монголов», а затем Рашид-ад-Дин, упоминая о гурхане, дяде Ван-хана 
кереитского, говорят, что не надо его путать с гурханом каракитайским. Если это 
был «всенародный хан», почему не сохранилось его имя? Думается, что на это 
были весомые причины, в первую очередь, конечно же политические. Чингизиды 
являлись самой младшей ветвью древнего рода властителей Степи. Память о тех, 
кто имел больше прав на главенство, должна была быть забыта! Но пока это только 
предположение [1,с. 2].

Империя кара-китаев просуществовала только 80 лет. Елюй Даши умер в 
1143 году. 

В 1211 году сменилась династия. Но память народная хранит наследие великого 
народа. Похоже, даже название Китай-города в самом центре Москвы имеет эти 
корни. В память о древней Ляо восточные славяне, тюрки и монголы великую страну 
называют Китай. Весь остальной мир знает ее как Син, Чин, Чайна. Сами же китайцы 
свою страну называют Хань.
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Многие исследователи истории государства Си Ляо (1124–1212) рассмотрели 
практически все основные китайские источники по кара-киданям и его правителю. 
Однако, отсутствие обобщающего исследования, где имелись бы все сведения по 
Си Ляо, и Елюя Даши в синтезированной форме, приводят к необходимости нового 
рассмотрения данной проблемы. Елюй Даши–личность которая должна быть 
исследована в плане археологическом и этнологогегорафическом, при возможности 
с ученными из КНР. Так же, как и личность Чингисхана и его потомков. Елюй Даши – 
это великий полководец тюрко-монгольского мира, которым вполне стоит гордиться.
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Жүгенбаева Г.С.
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты,

Алматы, Қазақстан

МАҢҒЫТ АТАУЫНЫҢ РУ-ТАЙПАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭТНОНИМДІК 
ҚАЛЫПТАСУЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Жошы ұлысының айтулы тұлғасы Едіге (1352–1419) Маңғыт жұрты – Ноғай 
Ордасының негізін қалаған [1]. Түркі халықтарының тарихи жадында «Ноғайлы» 
кезеңі атанған [2-3] көшпенділер мемлекетінің қазақ халқының тарихына жақындығы 
бар. Кейінгі тарихы мемлекеттіліктен айрылып, құрамындағы түркі текті ру-
тайпалардың басқа Ордалар мен хандықтардың құрамына енуі, олардың өткен 
кезеңі туралы тарихи жадын, ортақ рухани құндылықтарын сақтауын тоқтатқан жоқ. 
Тек түркі халықтарының біртіндеп бұл мемлекеттердің саяси ыдырауы себебінен 
тәуелділігінен айрылуы ортағасырлық осынау ірі мемлекеттілік құрылымның тұтас 
тарихи өткенін ұмытуын қамтамасыз етті. Кеңестік кезеңдегі рухани мұраларға 
жасалған шабуылдардан халықтың ұжымдық тарихи жады эпостық мұралар да тыс 
қалған жоқ. «Едіге туралы жыр» саяси қаулымен халқынан аласталды [4].

Маңғыт рулы іргелі мемлекетті негіздеген Алтынорданың қолбасшысы, беклербегі 
Едіге би туралы тарихи шындық көмескі бұлыңғыр түрде ғана ұрпақтарына жетті.

Едіге тарихы бірнеше мәселелерді зерттеуді қажет етеді. Ең алдымен Едіге құрған 
мемлекеттің Маңғыт жұрты атануы туралы сұрақтарды қарастырудан бастаған жөн.
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Төменде осы мәселеге қатысты тарихнамалық шолу жасамақшымыз. Жазба 
деректерде Ноғай Ордасының көбінесе «Маңғыт жұрты» аталып, маңғыт 
тайпасының кейінгі ноғай, өзбек, қарақалпақ, моңғол, қалмақ, якут халықтарының 
құрамында кездесетіні мәлім [6; 302, 49-б.; 7 ]. Ал қазақтарда маңғытай атауымен 
Орта Жүздегі қоңырат пен жүзге кірмейтін қазақ руларының арасында [8, 129, 103–
103-б.]. Қоңыраттар туралы қысқаша деректер беріп, аталған рудың қатысын анықтап 
алалық.

Рашид-ад-Дин «Шежіресінде» ілкі тегі түркілерден, әрі моңғолдармен де 
байланысы бар [9, 160-б.] қоңырат тайпасы Шыңғысхан әскерлері құрамында 
батысқа қарай жасалған жойқын жорыққа қосылады. Бұлар Қазақстан мен Орта 
Азияда қалып қойса, атамекендерінде қалғандары моңғолдарға араласып, сіңісіп 
кетеді. Олар Жошы әулетінде өзіндік артықшылыққа ие болған. ХІV ғасырдың 
60-жылдарында қоңыраттан шыққан Құсайын сопы Хорезмді билейді. Кейіннен 
Шайбан ханмен бірге Мауереннахр маңына ауысып, Хиуа аймағын жайлады. 
Қоңыраттардың бір бөлігі ХV ғасырда Жәнібек пен Керейге ілесіп, Жетісуға 
қоныс аударып, қазақ хандығының шаңырағын көтеруге қатысқан. Мәуереннахр 
қоңыраттары Хиуа хандығының негізін сала жүріп, кейінгі қарақалпақ халқын 
құрасты (Қарақалпақ шежіресіндегі үлкен екі арыстың бірі қоңырат болса, оған 
кіретін бір рудың аты қиат делінеді). ХVІІ ғасырдың басында Мәуереннахр екі 
хандыққа, – маңғыттар бастаған Бұқара және қоңыраттар бастаған Хиуа хандығына 
бөлінді. Ол екеуінің жауласуы маңғыттардың жеңісімен аяқталып, жеңіліске 
ұшыраған қоңыраттардың біразы Үргенішке, Шығыс Бұқара мен Сыр бойына 
қарай сырғиды. 1800 жылдан бастап бір ғасырдан артық уақыт (1919 жылға дейін) 
Үргенішке хан болған Елтүзер әулетінің шыққан тегі қоңырат болатын.

Қазақ халқының құрамындағы қоңыраттар барша қоңыраттың бір кесегі ғана. 
Олардың көп тобы өзбек, қарақалпақ халқының құрамына сіңіп кеткен. Бұл жайды 
қазақ қоңыраттарының шежіресінен байқауға болады» [8, 42–46-б.], – деп жазады 
«Ана тіліндегі» Шежіре. Бұдан әрі апталықтағы «Шежіре» зерттеуді М. Тынышбаев 
деректеріне сүйенеді (ғалым Шыңғыс ханның Керей ханы Уаң ханға жазған хатында 
қоңыраттарды «Көк табанды тырналар» (яки «Көктің құсы») атағанына мән берген 
[10, 141-б.] ). «Қазақ шежіресінде» қоңыраттар Көктің ұлы, Көтенші болып бөлініп 
жатады. Осы екеуінің түбірі де «Көк» сөзі болса керек. Әрі оған демеу болатын бір 
дәйек 1875 жылы Бұқарада басылған Сайдаққожа Жүсіпұлы шежірешінің «Қазақ 
тайпаларының тарихы» атты кітапшасының «Жүзге кірмейтін рулар» дейтін 
тарауындағы мәліметтер. Онда шежіреші Қоңыратты Көтенші, Көктің ұлы, Көк тәңірі 
және Үлбіші (Байсын) деп бөледі. Алдыңғы екеуі қазақтың Орта Жүзі құрамына 
енеді, кейінгі екеуінің Жиделібайсын, Қашқадария аймағында тұратындығы 
айтылады. Кезінде «профессор С. Аманжолов «Көктің құсы» немесе «Көк тұңғышы» 
болуы кәміл деп жазып кеткен рулық бірлестік атауы, ауызекі айтылуда «Көтеншіге» 
айналып кеткен бе деген ой келеді» [8, 46–47 б.].

Апталық жинаған шежірелердің бірі – Сайдаққожа шежіресінде айтылатын 
қоңыратқа кіретін Маңғытай руы туралы мәлімет бізге керек. Оның «Жүзге 
кірмейтін қазақ рулары» тарауындағы Құрама тайпасының (әр түрлі рулардан 
құралған) арасында Маңғытай руы бар: «Маңғытай руы – түркі тілдес Ноғайлы 
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ұлысының Маңғыт, Қытай руларынан құралған. Маңғыт, Қытай рулары ХІV ғасырда 
Едігемен қазақ жеріне келген. Алғашқыда оларды Ұлытау, Кеңгір маңын мекендеп 
кейін Ташкент маңына ойысқан. Маңғыт руынан атақты Едіге батыр шыққан. 
ХІV ғасырда Едіге мен Ақсақ Темірдің бір қақтығысында олар көп шығынға 
ұшырады. Ал қалғандары қытай руының көсемі Саңғылдың ұйымдастыруымен 
бірігіп Маңғытай руына айналды. Маңғытайлардың бір бөлігі Қоңыраттың құрамына, 
қалған бөлігі Құраманың құрамына енді» [8, 103–104-б.].

М. Тынышбаев шежіресінің Қоңырат-Маңғытай кестеcінде оған қатысты ел 
жадындағы дерек (квинтэссенциясы) беріліпті: «Жаманбай ұрпақтарынан қысым 
көрген Сары, Сапар және Божбанға Саңғыл ұлы Маңғытаймен бірігіп араша түседі; 
сөйтіп «бес ата» атанған бес рудың одағы құрылған екен. Алпамыс батыр аңыз 
бойынша Божбаннан тарайды» [10, 140-б.].

Мәселені шешуге келесі автордың ізденісін қатыстырайық. Зерттеуші 
В.В. Трепавлов маңғыттардың тарих сахнасынан көріну мерзімін анықтауға тырысқан. 
ХІІ ғасырда моңғол тайпасы маңғыттар Онон өзені бойындағы боржігіндер мен орта 
Амурды сағалайтын тұңғыс тайпалары арасында қоныстанады. Байкал сыртындағы 
моңғол-барғұттармен көршілес болып, Қытайдың шамамен қазіргі Хэйлунцзян 
провинциясы территориясында өмір сүреді [1, 51-б.]. ХІІІ ғасырдың жазба туындысы 
«Моңғолдың құпия шежіресінде» (дерек қорының басым бөлігі дәстүрлі ауызша 
тарих. – Г. Ж.) маңғыттар моңғолдың ілкіанасы Алұн сұлудың бесінші ұрпағы Нашын 
батырдан тарайды. Маңғыттар Шыңғыстық-боржігіндер тәрізді нирун фратриясында, 
өзара генеалогиялық туыстықты құрайтын. Бұл тайпа Шыңғысханның атасы Бартан 
батыр мен әкесі Есугей батырдың ұлысына қарады. Есугей батыр өлімінен кейін 
маңғыттар ұлыстан басқа жаққа көшіп кетеді. Қалған маңғыттарды Қойылдар ноян 
билеген. Шыңғыс хан атанып, күшейген кезде әрдайым оны қолдағандардың бірі 
осы тайпа. Маңғыттар байырғы қоныстарында империяның сол қанатын құраған. 
Тек аз ғана бөлігі Дешті Қыпшаққа моңғол әскерлерінің құрамында келеді. Қоныс 
аударушылар Қазақстанның жергілікті тұрғындарының сырт келбетіне өзгеріс әкелді. 
ХІІІ – ХV ғғ. бастап өңірдің халқы «моңғолоидтік-еуропалық нәсілдегі» оңтүстік 
сібірлік антропологиялық кескін моңғолдық бет-пішінге ие болды [1, 5-б.]

Алтын Ордалық басқыншылар болса керісінше рухани-мәдени тұрғыдан 
қарағанда жаппай түркіленеді [1, 53-б.]. Одан маңғыттардың аз бөлігі сырт қалған 
жоқ. Қоныс аударушы маңғыт тайпалары жергілікті шығыс қыпшақтардың тілі 
мен мәдениетін өздеріне сіңірді. Зерттеушінің пікірінше, маңғыттарға еншіленген 
аймақтың байырғы тұрғындары қыпшақтар, дала дәстүрі бойынша келімсектердің 
этникалық «атауын» қабылдайды [1, 53-б.]. Алыс қашықтықтарды қамтитын 
миграциялық процестердің нәтижесінде моңғол маңғыттар Батыс Қазақстан жеріне 
тұрақтанып, қыпшақтармен ассимиляцияға түскенімен «Маңғыт» атауын сақтады. 
«Маңғыттан» Ноғай Ордасының негізін қалаған Едіге шықты [1, 53-б.].

Бұдан біздің қорытатын түйініміз, түркі-қоңыраттан тараған маңғытай мен 
моңғолдан тарайтын маңғыттың Едіге батырмен байланыстылығы. Оның ұлыс 
құрған негізгі тайпасы осы екеніне әр түрлі деректер негізіндегі ғылыми болжамдар 
келіседі. Ал олардың түркілігі басым ба, әлде моңғолдығы басым ба деген сауалға 
«Ана тілі» шежіресінің пайымы дәйектілеу тәрізді.: «...Еуроцентристік көзқарастың 
сойылын соғып, алдына белгілі бір мақсат қойған ғалымның бұған дейін моңғол мен 



61

түрк жұрттарының арасына тас қамал тұрғызып тастағаны сонша, олардың түбі бір 
туыстар екенін бірден бағамдау да оңайға түсе қоймайды. Осындайда сонау екінші 
мыңжылдықтың бастапқы кезеңінде Рашид-ад-дин, одан кейін Қадырғали бек, 
Әбілғазы хандар жазып кеткен шежіре-жылнамалардағы түрк пен моңғолдардың 
бір бәйтерек бұтағы, бір нәсіл екендігіне қатысты дәйектемелер бекерден-бекер 
айтылмаған екен-ау деген ойлар туындар еді» [8].

Мұның өзі осы екі халықтың түпкі тегі жөнінде ой-пікірлердің барын, олардың 
бұлтартпастай дәлелдердің аздығынан сол күйінде қалып отырғанын меңзейді. 

Маңғыттардың «Ноғай» аталуы жайына көшелік. «Ноғай» атауына қатысты 
басым көзқарас ХІІІ ғ. соңында өмір сүрген беклербек Ноғай еншісіндегі халықтың 
ноғай атанғандығы; Екінші пікір бойынша, моңғолдың кейбір тайпаларының тотемі 
«нохай» (моңғол тілінде «ит-бөрі» деген мағынада) кейіннен сол халықтың атауына 
айналған; Үшінші көзқарас бойынша, этнонимді ХІV ғасырдағы сол қанаттың шығыс 
бөлігінің ханы Тоқатемірлік Қара-Ноғаймен байланыстыру.

«Хан из темников Золотой Орды Ногай и его время» деген еңбегінде 
Н.И.Веселовский әскерінің құрамында маңғыт тайпасынан шыққандар көп болған 
Алтынордалық әскербасы Ноғай есімі оның қол астындағыларға берілгендігі туралы 
пікірді айтады [11, 1-б.]. Ғалым кейінгі ноғайларды Ноғай есімімен байланыстыра 
қарады. Бұл жорамал М. Тынышбаев[10], Р. Керейтов [12], А. Сикалиев [13] 
зерттеуінде терістелмеген.

Келесі көзқарасты негіздеуші М. Сафарғалиев пікірінше, ноғайлар өз атауларының 
моңғол тілінде «ит» деген ұғымды білдіретіндігіне намыстанып, өздерінің елшілік 
рәсімдемелерінде маңғыттар деп ғана көрсететін болған [14, 225–226-б.]. «Ноғай», 
«Ноғайлы» атауын басқа халықтардың, тіптен Тоқтамыс хан маңындағылардың 
беруі ықтимал. Соңғылары мұны «лақап есім» ретінде Едігеге таңады. Зерттеуші бұл 
арада Қадырғали би Жалайырдың Едіге ноқай «ит-күшік» деген дерегіне жүгінген 
[15, 115-б.].

Екі жорамалға қарсы пікірді зерттеуші Б.-А. Кочекаев білдірді [16, 22-б.]. Оның 
ойынша, Ноғай билігіндегі халықтың ешуақытта өздерін ноғай атамаулары жәйдан-
жәй емес. Ноғайдың 1300 жылы, ал ұлдарының 1301 жылы өлгендігін ескеру керек. 
Арада екі ғасыр өткенде ғана «ноғай», «Ноғай Ордасы» деген түсініктер пайда 
болды. Автор анықтауынша, орыс деректерінде «ноғай» атауы ХV ғасыр соңында, 
батысеуропалық және шығыс деректерінде ХVІ ғасырдан белгілі [16, 22-б.]. «Ноғай 
ұрпақтарының басшысы» Едіге туралы эпос бар да, Ноғай қолбасшы жайында халық 
жадында ештеңе сақталмаған деген қарсы пікір айтады [16, 22-б.].

Үшінші ғылыми жорамал «ноғай» термиінін ХІV ғ. ортасындағы сол қанаттың 
шығыс бөлігінің ханы Тоқатемірлік Қара-Ноғаймен байланыстыру. Бұл жорамалын 
қазақстандық зерттеуші А. Күзембайұлы төмендегіше тарқатады. «Ноғай» термині 
Ұлығ Ұлыста 1359 жылы Бердібек өлгеннен кейін орын алған оқиғалардан соң 
туындаған. 1360 жылы Сырдария жағалауында Орда-Ежен тұқымынан шыққан 
Қара-Ноғай басқарған жаңа хандық пайда болады. Оның есімімен хандық «Ноғайлы 
жұрты» атанды. Қара-Ноғайдан соң оның немере бауыры Тура-Темір, одан кейін 
Орыс хан болды. Соңғысына Ұлығ Ұлыстың көп бөлігін біріктіру мүмкіндігі туып, 
«ноғайлы» термині екінші қатарға түседі.
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Орыс хан өлімінен соң және Тоқтамыстың таққа келуімен байланысты 
«ноғайлы» термині жаңғырып, онымен Едігені және «Ноғай жұртының» соңғы ханы 
Орыс ханның немересін қолдаған көшпелі ақсүйектер аталады. Едіге күшейіп, шын 
мәнісінде Ұлығ Ұлыстың билеушісі болған тұста «ноғай» термині, Қара теңізден 
Ертіске дейінгі жерге қоныстанған қыпшақ тайпаларының этникалық атауына 
айналды. Әбілхайыр мемлекеті ыдырағасын «Ноғай Ұлысы» Едіге ұрпақтары – 
маңғыт мырзалары билік құрған Қазақстанның батыс бөлігінде ғана сақталып 
қалған. Сондай-ақ осы кезеңде Сібір хандығының тұрғындары, Қазақ хандығына 
қосылған көшпелілер өздерін «ноғайлы» деп атай берді. А. Күзембайұлы дәлелге 
«ноғайлы» батырларына (Едіге, Қамбар, Тарғын т.б.) арналған ХV – ХVІІ ғғ. туған 
жырларды алға тартады. ХVІІ ғасырдың басында Ноғай Ордасы құлаған соң, ноғай 
тайпаларының Солтүстік Кавказда оқшауланған аз ғана бөлігі «ноғай» этнонимін 
сақтап қалды. Қазақ хандығының құрамына қосылған ноғайлар «қазақтар» атанды 
[17, 185-б.].

А. Күзембайұлының «ноғай» атауы туралы көзқарасын Ноғайтанудағы кейінгі 
іргелі еңбектің авторы В. В. Трепавлов қоштағандай болғанымен, оны толықтыратын, 
не мүлдем келіспейтін аргументінің жоқтығын жеткізіпті [1, 488-б.].

Қазақ зерттеушісі М.С. Ноғайбаева өз еңбегінде найман тайпасына деректерді 
талдай келе, біздің сұрақтарымызға байланысты да өз пікірін ұсынады: «Көптеген 
тарихи дерек мәліметтері мен тарихи зерттеулер Найман тайпалық бірлестіктері 
құрамына кірген Ноғай этносаяси қауымдастығының негізі Алтын Орда мемлекеті 
тұсында Жошы ханның ұрпағы, әскери қолбасшы Ноғай ұлысында қалыптаса 
бастағанын көрсетеді. Бастапқы кездегі Ноғай ұлысы Қара теңіз жағалаулары мен 
Кавказ далаларына дейінгі аумақтағы жерлерді құрағаны белгілі. Ноғай Берке хан 
дәуірінде саяси оқиғаларға қызу араласқан, өз есімін халық атауы ретінде қалдырған 
тұлға» деп, «ХIV ғасырдың аяғындамаңғыт тайпасының билеушісі Едіге негізін 
қалаған жаңа мемлекеттік бірлестіктің халқы ноғайлар деген атаумен белгілі болды» 
деп жазады [18, 79-б.]. Оның себебін автор одан әрі, «...Ноғай Ордасы бұрынырақта 
Ноғай Ордасы аумағына қараған жерлерде құрылған, әрі бұл мемлекеттің негізгі 
халқы да Ноғай ұлысының тұрғындары еді». Зерттеуші қолбасшының тұтас халық 
атауына берілуі жайында, «өз заманында Алтын Орда, Венгрия, Румыния, Польша, 
Балтық бойы мен солтүстік Кавказда атағы кең жайылған, даңқты қолбасшының 
есімі ол құрған мемлекет тұрғындарына әсер етпей қоймады, олар өз билеушілерінің 
құрметі мен атақ-даңқына орай өздерін «Ноғай ұлысының адамдарымыз» деп атады. 
Осылайша бұл атау бірте-бірте халық атауы ретінде этнонимге айнала бастайды». 
Бұл пікірді одан әрі Н. Аристов зерттеуімен бекемдей түседі» [18, 79–80-б.].

Аталған проблеманы арнайы зерттеген келесі зерттеуші О.Нұсқабаев жазады: 
«... ноғай этнонимінің пайда болуын, тым әріден, ескі замандарда екі тайпа елдің 
Ергене көң шатқалынан іздеген жөн секілді. Бұған ол Рашид-ад Диннің «Жылнама 
жинағындағы»жойқын қырғыннан аман қалған екі еркек және екі әйелдің бірінің 
аты Нүкүз, екіншісі Қияннан тараған ұрпақ көбейе келе жазық далаға қоныстанады. 
Өзара туыс тайпаларға айналған кезеңдежеке адам есімі Қиянға көне моңғол 
тіліндекөптікті білдіретін «т» жұрнағының жалғануынан тайпа атауы ретінде «Қият» 
этнонимі туындаған. Ал Нүкүз атауы көне моңғол тіліндегі «нохои» (арлан төбет, 
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көкжал ит) ұғымының көпшеленген түрі. Бертін келе «нохои», «нүкүз» атаулары тіл 
өзгерістеріне қарай«ноғай» атауына айналған. Осыған қарай Алтын Орда ыдырап 
бірнеше ұсақ хандықтарға бөлінгенде, солардың қатарында моңғол ақсүйектері 
құрылымдаған мемлекет Ноғай Ордасы деп аталған сыңайлы [19, 59–60-б.], – деп 
түйіндейді.

Бұл арада этнология ғылымындағы этнос атауы, этнонимге қатысты 
тұжырымдарға сүйене кеткен артық болмас. Этнос атауы, оның соңғы түпкілікті 
этнонимі тұрақтануы күрделі, ұзаққа созылатын процестермен сипатталады [20]. Әр 
халықтың этнонимінің қалыптасу тарихынан аңғаруға болады. Мысалы, орыстар 
өздерін осылай атаса, Қиыр Солтүстіктегі аз санды саам халқы орыстарды «карьеле», 
латыштар «криеви», финдер мен эстондықтар – «вене», түркілер «казактар» деп 
атайды. Неге бұлай? Сааамдар оны өздеріне көршілес карелдермен байланыстырса, 
латыштар ежелгі көршілері славяндар – кривич тайпаларына қатыстырып, эстон, 
финдер Балтық бойының ежелгі тұрғындары славян тайпасы – венедтермен 
байланыстырады екен. Түріктер үшін – тарихи тұрғыда – Ресейдің өкілдері казактар 
болғандығынан көрінеді.

Ал этностың өзіне ат беруі тіптен күрделі мәселе. Этнос өзінің қалыптасуы мен 
дамуы кезеңінің белгілі бір сатысынан кейін, нақты «атау-есім» керектігін сезінеді. 
«Есім» – этнос мүшелерінің бір халық екенін түсініп, түйсіне білгенінің белгісі. 
Яғни «біз» «адамдар», «кісілер» және «олар», «кісілер еместер». Этнонимде «дос» 
«жолдас», «одақтас» деген мәндегі (Осетин халқының ата-бабалары – аландардың 
атауы қазіргі кавказ халықтарының бірқатарында «дос» деген сөзге балама), тіптен 
«бөтен» және «жау» мағынасындағы атаулар да (коряктар аты) баршылық. Кейбір 
халықтар өздері өмір сүріп жатқан елдің байырғы, ежелгі тұрғындарының атын 
қабылдайды. Киім ерекшеліктеріне, кәсіптеріне, тұратын өңірлерінің табиғатына, 
әлеуметтік жағдайларына қатысты халық атаулары жетерлік [20, 185–186-б.].

Халықтың өзі немесе белгілі бір бөлігінің даңқты көсемдерінің есімін иеленуі 
аз ұшыраспайды. ХІ – ХІІ ғасырда Иранға, кіші Азияға өткен оғыздар Сельжүк руы 
атынан билеп, осынау халық түркі-селжүктер атанды. Кейін бұл халықтың арасынан 
шыққан Осман руының күшеюінен түрік-османдар атауы пайда болды.

Этнонимнің пайда болуының, орнығуының жолдары өте көп, әрі әр қилы. Бұл 
дегеніңіз этностың және оның этникалық мәдениетінің қалыптасуы сатысының 
аяқталуы көрінісі. Осы сәттен бастап халық қабылдаған есім жәй сөз емес, символдық 
мәніне ие болады [20, 186-б.].

Біздің пікірімізше, моңғол тіліндегі семантикалық мағынасы «ит» болып 
табылатын «ноғай» атауы, тотемдік мәнге, яғни «қасиеттілігіне» байланысты, оның 
кісі есіміне қойылуы (Ноғай қолбасшы, Тоқа-Темірлік Қараноғай) мүмкіндігі. 

Пікірімізді бекемдеуге Ә. Марғұланның аталмыш этнонимге қатысты 
талдауындағы тұжырым лайықты. «...Тарихи дәуірдің әлеуметтік жосындары, 
тұрмыстық тілегі, бейбітшілік пен күн кешуді арман етуі – елдің ең ізгі тілегі еді. 
Жұртшылық басқару ісі, әскери демократияға бас иген алып ер туған ерге, ақылы 
асқан кәрияға байланысты болады.

...Ел қорғау әлеуметтік тұрмыстың мәңгілік ісі болғандықтан, халық алып ерді 
алып анаға таптырады. Мұндайда әйелдер бөрінің етіне, «бүркіттің жүрегіне» , «жеті 
жалмауыздың қанына», «боз інгеннің сүтіне» жерік болады. 
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Жұрт Үт (февраль) айында қасқырдың етіне жерік болған әйелдер, алып ер туады 
деп сенген. Ескі заманда бөріні құдірет тұту орын тепкен. Қорқыт (VІІ – VІІІ ғ.), 
(ХІ – ХІІІ ғ.) заманында шыққан «Қарахан», «Арайхан» жырында осы ұғым анық 
байқалады. «Бөрінің етіне жерік болған» дейтін аузындағы мәтел осыдан шыққан.

Жұртшылық өзінің ардақты батырын қасиеттеу үшін, «маң», «шың», «бөрі», «құс» 
сөздерін қосып, онымен жұрт ағасы болған иналдарын атайтын болған. «Маңғыс», 
«Шыңғыс», «Бөрі құс» – бәрі «аспанның», «көктің», «шыңның», «биіктің» құсы 
деген мәнде. «Маңғыс», «бөрі», «ер құс»(ырғыз) «таңғұс» (таңғұт) ертеде «тәңірі» 
деп те аталатын. «Тәңрі» деген сөз тарихи заманда «көк», «аспан», «шың» мәнінде 
жұмсалған. Қытай тарихында «тәңірі» сөзі «тәниу» болып, оны бергі кезде европа 
ғалымдары «Сәниуге» айналдырған. «Шыңғыс», «маңғыс», деген сөздер «биіктегі 
кісі мағынасында, таң-ері» (тәңірі), «көктің алыбы» саналып, ғұндардың бектері 
осылай аталатын болған. ...«Бөрі» сөзі бертін келе бұрынғы «көк», «шың», аспанның 
құсы» деген мәнінен айрылып, тек қасқыр ұғымында ғана айтылатын болған [21, 
363–365-б.]. Ал халық атауына айналуы Дунай мен Кавказға дейінгі аралыққа билік 
құрған, қырық жыл бойына әскери-қолбасшылық қабілетімен даңқы тараған Ноғай 
беклербек есімінің оның қол астындағы жұртқа берілуі ықтималдығы. Тарихи 
сананың жаңғыруы ел өміріндегі күрделі, бетбұрысты кезеңдерде эпос түрінде де 
туатынын ескерсек, мұндай тарихи сәт Ноғай беклербектен кейін ірі тарихи тұлға 
Едіге бидің, оның ұрпақтарының тұсында орын алды.

Жазба деректерде тек ХV ғасырдан бастап «Ноғай» атауының кездесуі 
алаңдарлық емес. Оған дейін де ру-тайпалық деңгейден жоғары тұрған біртұтас 
«ноғай», «Ноғайлы» елі өмір сүрді. Алыс-жақын жұрттарға аты мәлім болып, олар 
жайындағы ақпарат, деректердің таралуы халықтың күшін айналасына танытып, өзін 
басқалармен иық тірестіруінің белгісі. Орыс жазба деректемелерінде ХV ғасырдан 
белгілі «ноғай» атауының «халық», жұрт ретінде «ресімделуі» осындай ойға 
жетелейді [1, 4-б.]. 

Қорыта айтқанда, «маңғыт» атауының пайда болуы туралы мәселелерді анықтау 
әлі де зерттеушілердің тиянақты ізденістерін күтеді. Бір мемлекеттің балама атауы 
ретінде өмір сүрген тарихи «маңғыт» этнонимінің түркі халықтарының этникалық 
тарихы сұрақтарын шешуде маңызды мәселе болып табылады.
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К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ АНЕКДОТА И МИФА

Для того чтобы определить соотношениеанекдота и мифа, необходимо 
договориться о понятиях, составляющих это соотношение. Об анекдоте и о мифе 
существует обширная литература. Опираясь на нее и на собственные исследования, 
можно попытаться определить сходства и различия феноменов мифа и анекдота, без 
которых немыслима история человеческой культуры. Уместно будет вспомнить слова 
А.Ф. Лосева: «Действительно, только очень абстрактное представление об анекдоте 
или вообще о человеческом высказывании может приходить к выводу, что это просто 
слова и слова. Это – часто кошмарные слова, а действие их мифично и магично» [2].

Анекдот обладает «мифотворческими потенциями» [3], он создает свою 
художественную реальность, не лишенную эстетики. Именно эта реальность в 
процессе бытования анекдотов переходит в массовое сознание. Ярким подтверждением 
тому могут служить целые анекдотические циклы о «новых русских», о Ленине, 
Пушкине, Чапаеве, Штирлице и т.п. 

Как и миф, анекдот – один из самых древних жанров фольклора. Будучи 
результатом народного творчества, и миф, и анекдот анонимны. «Анекдот к тому 
же живет полулегально, а порой и вообще без легальной «прописки». В переводе 
с греческого языка анекдот означает «неопубликованный», «неизданный» (3). 
Анекдот рассказанный и анекдот опубликованный – две совершенно разные вещи. 
Попадая на страницы периодических изданий, жанр анекдота во многом утрачивает 
фольклорную основу. Его специфика заключается в том, что он рассчитан на 
устное восприятие и воспроизведение. Опубликованные тексты постепенно 
трансформируются в литературные миниатюры. Эффектность анекдота как жанра 
во многом зависит от таланта рассказчика. Недаром существуют неофициальные 
заповеди для воспроизведения анекдотов. 

Таким образом, фольклорная анонимность, общая для мифа и анекдота, 
вступает в противоречие с их литературной явленностью при публикации. Этот 
процесс начался в постперестроечный период в СССР, когда стали появляться 
многочисленные издания, печатающие старые и новые анекдоты. Прилавки книжных 
магазинов начали заполнять целые серии брошюр и книг, заполненные анекдотами. 
В издательстве «Довира» появилась даже восьмитомная «Антология мирового 
анекдота» (1994–1995 гг.). Анекдоты кочуют из книги в книгу, из газеты в газету, 
при этом публикаторы анекдотов их приватизируют. В этом случае можно вполне 
согласиться с Л. Н. Столовичем: «Фольклор, на самом деле, – всеобщее достояние, 
и трудно возражать на то, что конструкции тех или иных анекдотов, созданные 
народом – анекдотворцем, кочуют из сборника в сборник. Однако на изложение уже 
опубликованного анекдота авторское право распространяется. И в этом отношении 
анекдот подобен мифу. Мифы о Прометее, Эдипе или Сизифе не созданы были ни 
Эсхилом, ни Софоклом, ни Камю. Но присвоение кем-либо другим их изложения и 
интерпретации этих мифов, называется воровством» [3].
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Сейчас активно ведутся споры о том, изменило ли природу анекдота его 
литературное существование. Скорее всего – нет, ведь литературный анекдот 
существует как отдельная разновидность жанра. На наш взгляд, анекдот, созданный 
народом и появляющийся в книге или в периодическом издании, отходит к анекдоту 
литературному. Многочисленные сборники анекдотов не поколебали прочную 
основу жанра, так же, как миф остается мифом и после выпуска огромного числа 
описаний мифов и художественных воплощений.

Вместе с тем, анекдот, прочитанный в книге, резко отличается от устно 
воспроизведенного анекдота и зачастую даже становится скучным. Рассказанный 
анекдот позволяет слушателю психологически перенестись в ту эпоху и в то 
временное пространство, о которых идет речь. Миф, по мнению А.Ф. Лосева, есть 
«наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере 
напряженная реальность. Это не выдумка, но – наиболее яркая и самая подлинная 
действительность» [2]. Когда миф отрывается от действительности, он превращается 
в сказку, в особую игровую реальность.

Сходство анекдота с мифом заключается и в том, что миф не просто отражает 
жизнь сквозь фантастически-художественную реальность. Он бытует в жизни, 
делаясь ее частью. Анекдот тоже порождается жизнью, более того, он даже является 
слепком действительности. Его основное качество – мгновенная реакция на те 
явления действительности, которые становятся объектом пристального внимания 
людей. Краткая и лаконичная форма анекдота умело сочетает в себе как масштабные 
философские проблемы, так и типичные бытовые ситуации. Жизненность анекдота 
обусловлена анекдотизмом жизни.

Конечно, при всех имеющихся сходствах анекдот и миф – явления нетождественные. 
«Миф стремится постигнуть бытие быта. Предмет анекдота – быт бытия» [3]. 
Анекдот – достаточно самостоятельный жанр, при всем этом он прочно привязан к 
реальной действительности. Его всегда рассказывают к случаю, его воспроизведение, 
как правило, обусловлено конкретной жизненной ситуацией. Анекдот фиксирует 
жизненную ситуацию, адаптирует ее в соответствии со спецификой жанра и выдает 
слушателю. Причем, выдает не в качестве иллюстративного материала, а пытается 
дать свое толкование отображенной ситуации. «Миф утверждает небылицу как быль. 
Анекдот демонстрирует быль как небылицу» [3].

Одно из самых существенных отличий анекдота от мифа в том, что только 
первый обладает потенциалом комического. Миф, в отличие от анекдота, серьезен, 
что становится особенно очевидным при учете трансформации мифа в религиозное 
сознание.

Схожесть анекдота с мифом проявляется и в том, что одним из источников анекдота 
явилась притча, используемая и священными текстами. В религиозных текстах притча, 
безусловно, серьезна: она представляет собой выражение мудрости. Анекдотическая 
притча – одно из средств достижения комического эффекта. Анекдот часто 
заимствует форму притчи, наполняя ее своим остроумно-комическим содержанием. 
Именно ассоциативное сопоставление религиозной притчи с притчей анекдотической 
обуславливает неожиданный комический эффект анекдота. В отличие  от мифа, юмор 
в анекдоте делает его непосредственно притягательным и популярным вне и вопреки 
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всякому ритуалу и табу. Анекдот при помощи разнообразных средств комического 
раскрывает абсурд реальности, заставляя слушателя смеяться. Он своеобразно 
десакрализует жизнь, разрушает пафосные мифы. Трикстерское начало анекдота 
обусловило его вездепроникаемость и всеохватность. 

Действительно, как пишет Л.Н. Столович, анекдот в условиях тоталитарного 
режима взял на себя функцию не только газеты, но и эпоса – древнейшей формы 
воплощения мифа. В тоталитарную эпоху (особенно в сталинское время) 
анекдот существовал нелегально, подпольно, а рассказчики анекдотов получали 
длительный срок заключения. Но, несмотря на это, жанр существовал, развивался. 
Его неуловимость была обусловлена устностью и анонимностью. Анекдот представлял 
собой неофициальный барьер для власти, а часто своим остроумием и разоблачал 
любой миф, навязываемый сверху. Примером может служить цикл анекдотов о 
Сталине. Мифическо-антимифическая природа анекдота проявляется и в анекдотах, 
посвященных отдельным личностям вне зависимости от реального достоинства 
самой личности. Например, анекдоты о Ленине разоблачают миф, созданный 
вокруг известного политического деятеля. Яркий пример приводит Л.Н. Столович: 
«Например, анекдоты, в которых фигурирует имя Пушкина выступают в двойной 
функции: и как создатели анекдотического пушкинского мифа, и как разоблачители 
мифа, обволакивающего поэта. Подчеркнем, что речь идет не о «разоблачении» 
самого поэта, а того или иного варианта мифа о нем, стирая с великого поэта не 
только хрестоматийный, но и мифологический глянец. Они, как и другие явления 
этого жанра, создали художественный образ мифического Пушкина. Но они же не 
позволили действительному Пушкину окаменеть, превратиться в мумию, в члена 
Правления Союза Советских писателей» [3].

Конечно же, вопрос о соотношении анекдота и мифа – проблема далеко не 
решенная, но уже на этом этапе можно сделать вывод о том, что место анекдота в 
культуре определяется культурой самого анекдота, которую образует его диалог с 
мифом и искусством.
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Майрол Р.
Қазтұтынодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қазақстан

Ш. ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ «ҮШ АНЫҚ» ТРАКТАТЫНДАҒЫ 
АДАМ БОЛМЫСЫ

ХХ ғасырдың басында кәсіби қазақтың тарихы болмаса да ел тарихын жазба 
мәдениет мұрасы ретінде қалдырған ғалымдардың бірі Ш. Құдайбердіұлы болатын. 
Оның «Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі» еңбегінің идеялық маңызы үлкен. 
Тарихы тереңде жатқан ежелгі түркілердің алтын бесігі деп есептелетін қазақ жері 
қашанда ұлылардың мекені болды. Шәкәрімнің тарихтан бөлек, дінге, философияға 
арналған күрделі еңбектері бар. Біз осы мақалада ойшылдың «Үш анық» еңбегіндегі 
адам болмысына, жаратылыс сырына тоқталғымыз келеді. «Адам ақиқатты бас 
көзімен көрмейді, ақыл көзімен көреді... Өлімнен соң бір түрлі тіршілік бар. Екі 
өмірге де керекті іс – ұждан. Ұждан – дегеніміз ынсап, әділет, мейірім», – деп бастау 
алған бұл дәйек сөздер көбімізге таныс шығар. Ия бұл кешегі ғасырлар тереңіне, 
адамгершілік сипатына, құндылықтарға терең бойлай отырып, діндегі адасушылық 
пен шатақ дін мен қате пәннің адамзатқа ұғындырар керағар тұстарын, ынсаптың, 
мейірімділіктің көрегенділігін жинақтай отырып Ш.Құдайбердіұлы ұрпағына мұра 
ретінде жазылған «Үш анық» атты көлемді философиялық трактатының бастапқы 
эпиграфы еді. Шәкәрім Құдайбердіұлы «Үш анық» шығармасы арқылы өз ғасырына, 
келешек мына біздерге не айтқысы келді? Дидактикалық шығарманың атауы 
неліктен «Үш анық» деп қойылған? Осы сауалға жауап беру үшін шығыс, батыс 
философиясының негізгі бағыттарымен таныс болып қана қоймай сыни түрде талдау 
қажет. Бұл шығарманы оқу бәрімізге керек пе? Міне осындай сұрақтар шығарманы 
оқу барысында көп ойландырды. Баяндама барысы осы сұрақтар төңірегінде өрбитін 
болады.

Шәкәрім Құдайбердіұлының «Үш анық» атты философиялық трактаты қазірде 
білім ошақтарының бастапқы оқу бағдарламасында енгізілген көлемді шығарманың 
бірі әрі бірегейі. Шәкәрім бұл шығарманы жазар алдында сол кездегі қазақ елінің 
өмір тіршілігімен шектеліп қалмады. Орасан зор ізденістің арасында, зерттеулердің 
ортасында бола жүріп нақты көзі жеткен дәйектемелерге сүйене отырып «Үш 
анықты» дүниеге әкелді. Шәкәрім «Үш анықты» жазу барысында қазіргі авторлардың 
туындыларымен таныс болып қана қоймай оларға үлкен талдау жасап сыни көзбен 
қараған. Шәкәрім тумасынан сыншыл. Ол осы шығарманы жазу барысында 
сыншылдық көз қарасымен өз ойын толықтырып отырған. 

Шәкәрім осылардың бәрін бір арнаға тоғыстырып өзінің даналығыменпайымына 
салып, топшылыпкемел түйінін – «Үш анықты» баян еткен.Шәкәрімадам бойындағы 
ар ұжданмен қатар мына фәнидіңжақсы-жаман тұстарыннеге терең суреттеген? 
Сұраққа жауап беретін болсақсізбен біз жақсы пендешілдікке салынып жақсы мен 
жаманды ажырата алмай ар- ұжданнан аттап кететініміз өтірік емес. Өтірік десеңіз 
қисынсыз болар. Сондықтан, Шәкәрім айтқандай «сау ақылмен»саралап , барлығын 
ой елегінен өткізіп барыпқабылдау керек. Одан кейінгі сөзінде ғалым жаһанға 
белгілі философтар мен ойшылдардың жаратылыс туралы жазылған еңбектерін, 
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дәлелдемелерін талдаған. Мысалы, Литерие, Маиен, Бюхнер, Демокрит, Дольн, 
Декарт, Коддрс, Спенсер, Конт, Биренжие, Руссо, Ламетри, Лемке, Мишель, Кеттле, 
Пифагор, Архимед, Птолемей, Гиппарх, Сократ, Месмер, Калиостро сияқты білімділер 
адамның ішкі ындынын тексеріп, дүниенің сырын ұғуды мақсұт қылғанын меңзейді. 
Дәл осы тұста Шәкәрімнің әлем кітапханасын жан-жақты қамтып, ғалымдардың 
еңбектерін саралап, зерделегенін аңғарамыз. Бұл да Хакім Абай қалаған мектептің 
бірден-бір жарқын бейнесі деуге негіз бар. Сыншылдықтың жағымды һәм жағымсыз 
тұсытары бар, Шәкәрім бұл еңбектіжазуда тек жағымды тұсын шебер пайдалана 
білген. Автор шығарманы жазбас бұрын әлемдік ғалымдардың шығармаларына 
терең зерттеу жасағандығы «Үш анықта» айқын көрінеді.

Сонымен қатар, автор неліктен «үш анық» деп атаған? Шәкәрім Құдайбердіұлы 
шығарманың басында-ақ қысқа сөзбен «Үш аныққа» анықтама беріп өткен. Неліктен 
үш анық? Неге төрт, неге бес емес? Бізден екі ғасыр бұрын дүниеге өздігінен 
жаратылған, оны ешкім билеп тұрған жоқ. Құдай жоқ «мүлде» деген тығырыққа 
тірелгенбіз. 

Сол тұста «позитивизм» деген ағым пайда болған. Оның қалыптасуы негізнен 
француз ғалымы Огюст Контқа қатысты айтылады, ол метафизиканы сынға алған. 
Ол кезде метафизика деп философияны айтатын. Конт позитивистік түйіндерді 
алты ғылымнан: математика, астрономия, физика, химия, биология және 
әлеуметтанудантапты. Позитивизм кейінірек тарам-тарам болып бүгінге дейін 
жеткен. 

Шәкәрім осы позитивизм ағымымен таныс. Шәкәрім позитивизмді қазақшаға 
«анық» деп аударған. Ұтымды аударма. Сонда не анық? Көзбен көріп, қолмен ұстап, 
құлақпен естіген анық па, әлде анық сыры өзгерісте ме? Өзгеріс анық, бірақ көзбен 
көріп тұрғаның анық па? Анық деген – жол таңдау. Позитивистер адамзаттың адасуын 
айтуда. Өздерін анық жол көрсетушілер деп түсінген сыңайлы. Сондықтан олар 
«анықты» білушілерміз деген. Шәкәрім бұл оймен келіспейді. Ол «Қай жолдасың, 
айтшы сен?» деп басталатын өлеңінде «Өмір деген – ұйқы ғой, түс көргізбей қоя 
ма?» деген.

Үш аныққа бөліп сипаттама берсек. Сонымен, бірінші анық –Жаратушы білімі. 
Шәкәрім мәселені мұнымен аяқтамайды. Ол Жаратылыстың мазмұны туралы айтқан. 
Бұл бөлімде автор жаратушымен жаратылыс арасындағы қарама қайшылықтың 
туындау себебіне және Құдай туралы білімге тікелей тоқталады. Жаратушының 
барына күмән білдіргеннің көзін ашу жолында бағытталған. Ол Жаратушы білімі. 
Жаратушының өзі де, білімі де абсолют. Хакім Абайдың «Алланың өзі де рас, сөзі 
де рас» дегеніндей, жаратушы білімнің себебі өзінде, ол еш нәрсемен өлшенбейді 
құдайдың білімі бізге беймәлім білім. Қорыта айтсақ, бірінші анық – абсолют 
(Жаратушы Алла тағала). Жаратқан – өлшеусіз құдірет, өлшеусіз білім, өлшеусіз 
шеберлік. Демек, бірінші анық жаратушының білімі, құдіреті, шеберлігі. Бұл 
үшеуінің де өлшеуі жоқ олар Абсолюттің акциденциялары.

Екінші анық жан мәселесі туралы. Адамзат тарихында жан мәселесімен 
айналыспаған,пікір қалдырмаған ғұлама жоқ. Жан туралы айтылған еңбектерде 
көпшілік назарында. Қай салада болмасын өзектілігін жоғалтпаған тақырыптардың 
бірі. Шәкәрім алдымен Жанды денеге қатысты айтты. Жарайды. Келістік. Сезімтал 
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жан – инстинкт. Бұған талас жоқ. Шәкәрім «сознание» дейді, оны біз «сана» дейміз, 
оның жанға қатысы күрделі. Сана – жан туралы түсінік, сонымен бірге жанның 
құпиясын жабушы. Мен солай ойлаймын. Саналы жан түсінеді, бірақ, шын мәнінде 
бәрін санаға салсаайнала дүние – тұйық түсініксіз, әншейін құмырсқа – тіршілік 
болып қалар еді. Лімнен соңғы тіршілік, яғни болмыстың көзге көрінбейтін бөлігі. 
Болмыстың бұл бөлігі эзотерикалық көзге көрінбейтін әлемге жатады. Шәкәрімнің 
мына бір шумақ өлеңі трактаттың екінші анығына анықтама беріп тұрғандай.

Қасыңа қылыш қайратқан,
Досыңа гүлдей жайнатқан,
Ерiк пен талап‚ ой берiп,
Ойыңдысөзбенсайратқан
Жан емесдейдi «бiлгiштер».
Шәкәрім жанның мәңгілігі деген мәселені өлімге қатысты түсіндіріп көрген. 

Тыңдайық, ол кісі не деген екен. «Мен жан жоқ, өлген соң өмір жоқ дегенгетаңғаламын. 
Оларға мұндай сөзді қандай ой айтқызып отыр екен? Осы кезде жанның барлығына, 
өлген соң да жоғалмайтынына күндей жарық дәлелдер табылып тұрса дананып 
қалған әдет, алған шатақ діннен шыға алмаған молдаларша қатып қалу – ақыл ісі ме? 
Бір адам жанының өлген соң да жоғалмай мұнан тазажоғары болатынын ақылымен 
қабылдап нанса,бір адам жан өлген соң біржолата жоғалады деп танысаосы екеуі 
өлерде есі дұрыс болыпөлерін біліп өлсе, екеуі не жаймен өледі? 

Әрине жанның өлген соң тазарып, жоғарылайтынына нанған кісі қуанышта 
болып, жоғалуына нанбаған кісі өкініште болып, біржола жоғалдым-ау деп өлсе 
керек». Жан мәңгілікдеген ұғымды теріске шығарғандар, оны мүлдем санасынан 
шығарып тастағандар дүниеден аса бір қиналыспен өтетіні хақ. Жанның мәңгілігі 
деген ұғым діннің төңірегіндегі мәселе. Осыдан әрі қарай Шәкәрім үшінші аныққа 
ауысады.

Шәкәрімнің пайымдауынша, жанның екі өмірдегі азығы ұждан. Ол «Адамдығы 
нысап, әділет, мейірім үшеуін қосып айтқанда, мұсылманша ұждан, орысша 
совесть бар». Шәкәрім үшінші анықта неге ұжданға тоқталды? Ұждан араб 
сөзі, ол мұсылмандық түсінік. Қазақ халқында «Ар ұждан» деген тіркес бар. 
Қазақ поэзиясының алтын тәжісі Абай Құнанбаев отыз сегізінші қара сөзінде 
«залымдық-адам баласының дұшпаны» адамшылдықты бұзатын жаманшылдық. 
Ұятсыздық,талапсыздық, жігерсіздік бәрі осы ар-ұжданның адам бойында етек 
алмауынан туындайтынын айқындап кеткен. Адамның болысы тән мен жаннан 
тұрады осы жан мен мен тәннің қу нәсінің жетегіне кетпесіне кім кепіл? Міне сол 
ар ұжданның төркінін автор былай деп тереңдетеді. «Мен сол ұждан, (Ар деп түсіне 
беріңіз) қайдан шығып тұр десем, оған жауап жоқ сияқты» дейді. Жауап бар. Жанды 
қиянатқа жұмсайтын нәпсі. Шәкәрімнің өзі айтқан нәпсі қиянатты жастанып жатыр 
деп. Жан қиянатқа ұшыраса, оның арашасы – Ар. Бұл екі дүниеде қатысты сөз. Нәпсі 
жанды қинағанда, күнәлі болғанда «ар соты» деген болады. Шәкәрімнің «ар соты» 
дегені қазіргі біздің тілмен айтқандағы «судьяның» алдында жауапқа тартылу емес. 
Ар соты о дүниеде болмақ. Пенде жаратушысының алдында жауапқа тартылып, 
істеген әрекетері үшін сұралып сауалнамаға даяр болмақ. Олай болса, бұл жалғанда 
пенденің жүретін бір ғана жолы бар, ол мұсылмандық жолы дейді Шәкәрім.
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Данышпанның өзін тыңдалық: «Адам атаулыны бір бауырдай қылып, екі өмірді де 
жақсылықпен өмір сүргізетін жалғыз жол осы мұсылман жолы сияқты». Шәкәрімнің 
үш анығы мұсылмандық жолға тәрбиелейді десем қателеспеймін. Адам бойындағы 
иман мен ұят егіз дүние ар-ұят кетсе иманныңда әлсірегені.Мінсіз адам болмайды. 
Пенде болғасын пендешілік әрқашанда алдынғы қатарға озып кете береді. Міне, 
Шәкәрім үш анықта басты мәселе етіп: Жаратушыға деген сенім, бойыңды билеп 
тұрған жанды, жаным арымның садағасы деп ар-ұжданды айта кетеді. Құдайды 
таны, өміріңнің соңына дейін нәпсіңмен күрес деп сөзіне тиек еткен. 

Шәкәрімнің даналық шығармасын ертегі я әңгіме ретінде айта салуға болушы 
еді. Бірақ дәлелдемемен, том кітаптарға сүйене отырып жазылған шығарманың 
желісіде мағыналы әрі сауатты. Автордың шығыстың ғұлама ойшылдарына 
еліктеуіде мұсылмандық білімді бойына жинауына бірден бір септігін тигізгенде 
шығар. Себебі автор «Үш анықты» жазушы көзімен емес әлем әдебиетінің көзімен 
дүниеге жаңа толғаныс ретінде әкелген. Ойлы адам өмір туралы ойлануы керек. 
Оның ой-өрісі неғұрлым кең болса, ол солғұрлым өмірдің терең сырына үңіледі. 
Шәкәрім осы бір шумақ сөзбен көп мағына береді. Қоғамда түрлі ой-өріс, таным- 
сенімдерді көп. Болмысты түсінуде монотеистік, политеистік, имперсоналдық, 
персоналдық тәрізді парадигмалар мен түрлі тұжырымдар толып жатыр. Сонымен 
бірге, діннің құлдырауы салдарынан табиғат күштеріне табынатынкөп құдайшылық, 
хайуанаттарға табынатын төтемизм, ерекше қасиеті бар бақсы-балгер, аруақтарға 
табыну, сурет, не болмаса мүсін жасап пұтқа табыну, құдайға серік қосутәрізді негізгі 
жаратушыны ұмытып, оның көріністеріне, не болмаса түрлі қуаттарына табынулар 
бар. 

Шәкәрім Құдайбердіұлы осындай шым-шытырық адам әлеміне бойлай 
отырып бұрын соңды жазылмаған әдеби, тәрбие-тағылымы тереңде жатқан 
шығарманы біздерге мұра ретінде қалдырып кетті. Бүгінгі жас өркен осындай 
қазыналы жәдігерімізбен танысса деген ой келеді. Шәкәрімде ағасы Хакім Абайдай 
көрегенділігімен болашаққа зор үмітпен қарағаны айқын. Бабалардың аманатын 
оқып шықсақ білімнің тұнығына, ертеңіңе кәміл сен деп баяндаған. Себебі «Үш 
анықта» біз шешімін таба алмай адасып жүрген біраз мәселенің кілті жатыр. Абай 
тәрізді Шәкәрім де көрнеу және көрінбейтін әлемдердің байланысын жақсы түсіне 
білген. Шәкәрім осы сөздерімен көрінбейтін жоғарғы әлемдердің осы көрнеу әлемге 
жасаған ықпалын көрсетіп отыр.

Қорыта келе, Шәкәрімнің «Үш анығы» қандай ойды түйіндейді ? Басты мәселелеар 
ілімі, моральдың төңірегінде. «Адамдағы ынсап,әділет,мейірім үшеуіқосылып 
«ұждан» деген ұғым шығады. Орысша «совесть» бұған нана алмаған адамның 
жүрегін ешбір ғылым,өнер,ешбір заң тазарта алмайды. Ұжданы сол жанның азығы 
екеніне ақылмен сынап істесе,оның жүрегін ешнәрсе қарайта алмайды», – деп жазған 
философиялық толғау бүгінгі күн талабымен де үндесіп жатыр. Автор өз кезегінде 
үшеуін үш түрлі мағынада алып қарастырған. 

Тағы бір тоқталас өтсем. Шәкәрім өзінің «Үш анық» еңбегінде, барлық адамзат 
баласы білуге тиісті үш анық бар дейді. Бірінші анық – Құдай. Құдайдың бары хақ. 
Беруші де алушы да алла деген ойәр пенденің санасында қалыптасуы қажет. Екінші 
анық – адамның жаны мәңгілік екендігі. Үшінші анық – адамның жанының екі 



73

дүниеде де, азығы бар екені анық дейді. Ол-ұждан дейді. Ұждан үш нәрседен тұрады: 
ол – әділет, ынсап, мейірім. Демек осы айтылғандар адамныңбойында қалыптасса 
ол адам ар-ұжданның биік екенін біледі және одан таймайды, оны мәңгілік рахат 
күтіп тұр. Ал ар ұжданыңыздыалып үлгермесеңіз, жоғарыда айтқан әділет, ынсап, 
мейріммен өмір сүрмей адамдықтан тайып өмірі қиянат пен зомбылықтан көз 
ашпаса,жүрегінде титтей болсын мейірім оты қалыптаспасаоны мәңгілік азап күтіп 
тұр дейді. 

Сондықтан, біздің жанымыз неге біреуге жақсылық жасағанда ерекше бір сезімге 
бөленеді, өйткені болашақта о дүниеде бәйге алатынын сезіп тұр дейді. Мәңгілік 
азаптыңда, мәңгілік рахаттың да бары анық. Адами құндылықты байытар жолында 
оқу керек бірден бір шығарма «Үш анық» дейтін едім.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Ғарифолла Есімовтың зерттеуі.
2. Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармалар желісі.
3. Бөрілі Байрақ рухани әдебиет сайты.

Маликова С.З.
Северо-Казахстанский государственный архив, 

Петропавловск, Казахстан

КУЛСАРЫ БАТЫР В АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ
И ДОКУМЕНТАХ

 «Нашу историю писали за нас другие: сегодня 
мы свободны и независимы и ничто не должно мешать 

нам самостоятельно осмысливать свою историю»
М.К. Козыбаев

В ходе подготовки к документальному обеспечению и подтверждению 
исторических фактов о пребывании хана Абылая на севере Казахстана и строительстве 
ему дома в г. Петропавловске, работниками областного архива была проведена работа 
по выявлению документальных материалов, находящихся в архивах Российской 
Федерации (гг. Москва, Омск, Оренбург).

Востребованные документы, а также изучение опубликованных, особенно в 
период независимости Казахстана, научных трудов, позволяет увидеть «штрихи к 
портрету» нашего знаменитого земляка.

Кулсары батыр (1715–1776 гг.) – один из сподвижников хана Абылая, 
государственный и общественный деятель. Родился, проживал и похоронен на севере 
Казахстана. Выходец из поколения Кудайберды казахского рода Атыгай и в свое 
время был непререкаемым авторитетом среди своих соотечественников.

Биография Кулсары тесным образом связана с именем Абылай хана, на 
протяжении всей своей жизни Кулсары был его помощником, советником, а 
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также лично выполнял задания и поручения хана в отношениях с Российским 
правительством. В документах ХVIIІ века Кулсары упоминается как влиятельный 
старшина и государственный деятель.

Он был горячим сторонником установления добрососедских отношений 
с сопредельными государствами. Имя батыра Кулсары впервые встречается в 
документах, датированных 1739 годом. В этом году он участвовал в церемонии 
коронации хана Абулмамбета. В первых числах августа 1742 года Кулсары совместно 
с группой султанов, батыров и биев Среднего жуза в г.Оренбурге присягнул на 
верность российскому царю [1] «Напред сего, в командование Оренбургского 
господина генерал-поручика И.И. Неплюева, призван я был, и со мною Абылай султан, 
с коим вообще учинял в г. Оренбурге присягу с тем, есть ли что нами разведанного о 
разных обстоятельствах, доносить бы, куда принадлежит будет, российской стороне 
командующим. А потом мне напоследок был дан по должности моей и лист, в коем 
записан я старшиною и назван тарханом [2].

В последующие годы Кулсары вместе с Кулеке батыром (1710–1771) несколько 
раз выезжали в качестве посланцев султана Абылая в российские города для решения 
межгосударственных вопросов. Также Абылай возлагал на своих помощников от 
своего имени и от имени рода Атыгай Среднего жуза проведение переговоров с 
пограничными властями [3].

В середине 18 века гораздо серьезнее было положение дел на востоке страны. 
Угроза со стороны китайцев после полного уничтожения ими джунгарцев стала 
особенно реальной в 1756 году. Так в это время многочисленное китайское войско 
предприняло наступление на казахские земли. Многие султаны и старшины казахских 
родов откочевали вместе со своими улусами на север, а вооруженное ополчение во 
главе с Абылаем, Кожабергеном, Кулсары, Кулеке и другими батырами встали на 
защиту от нападения врагов. Среди главных организаторов сбора ополченцев был 
неутомимый Кулсары. Именно благодаря ему, а также Кулеке, удалось добиться того, 
что в кратчайший срок был подготовлен шеститысячный отряд воинов.

Будучи тонким, умным дипломатом Кулсары более 30 лет активно участвовал 
в укреплении Казахского ханства, его внешней и внутренней политики. Он также 
ратовал за единство и спокойствие между казахскими родами, своим авторитетом и 
острым словом разрешал внутриродовые распри.

Постоянным проживанием Кулсары являлась территория северного Казахстана. 
То, что Кулсары являлся нашим земляком отмечено в документах «Абылай султан 
имеет свое кочевье при горе Кокше от Петропавловской крепости в 250 верстах, 
а Кулсары батыр – против Петропавловской крепости в десяти верстах по речке 
Ишиме» [4].

Кочевья Кулсары занимали значительную территорию. «Нынешние кочевание... 
старшины Кулсары и Кулеке имеют за Ишимом рекою, от российских жилищ не 
весьма в дальнем расстоянии. Например, верховою ездою будет не более десяти 
дней езды. Киргизцы своими улусами по Тоболу реке имеются, где ныне и зимовать 
намерены» [5].

Русская администрация принимала меры по недопущению откочевки казахов, 
а также иметь достоверные сведения о сущности казахско-цинских отношений 



75

[6]. В то же время следовало постоянно держать в поле зрения Абылая, делая все 
для того, чтобы он не склонился на цинскую сторону. Для этого Абылая и его 
сопровождающих его лиц, особенно старшин Кулсары и Кулеке, одаривали ценными 
подарками. Отдельные представители казахской знати получали годовое жалование. 
С 1759 года Абылай получал по 300 рублей в год, а Кулсары – 100 рублей. Позднее, с 
1764 года, на угощение казахской знати отпускалось 1000 рублей в год. [7] 

Документы свидетельствуют, что Кулсары «высказал желание построить себе дом 
и жить, как русские» [8]. В 1762 году, т.е. через 10 лет после начала строительства 
крепости святого Петра (ныне Петропавловск) в кочевье Кулсары была послана 
плотничья команда из 15 человек и на реке Ишим, в районе нынешнего села 
Архангельское Кызылжарского района был выстроен дом, вошедший в историю как 
«первый деревянный дом русского типа у казахов в североказахстанских степях» [9].

Кулсары вел также открытую переписку с местным российским руководством, 
при этом заверяя о своем уважениии к России. Так в письме генерал-майору 
Тевкелеву от 29 августа 1758 года он указывал, что «Ее Императорского Величества, 
мы, ваши подвластные Кулсары батыр нижайший поклон объявляю: я и брат мой 
Байназар и сын Кулыбек Всемилостившей государыни в верном подданстве жить, и 
до смерти оную почитать. Тихо и мирно жить, и ссоры никакой не иметь ...». Далее 
Кулсары жалуется, надеясь на справедливое решение: «...У моих братьев Байкаши 
и Ишберды две тысячи лошадей угнали. И за ними наши люди гонялись, тысячу 
пятьсот лошадей взяли, а остальные пятьсот увели в Петропавловскую крепость с 
собой. Всемилостившая государыня, милостивый Указ пришлите оным в крепость 
Петропавловскую, чтобы тех коней отдать нам возвратно, яко холопов своих 
удовольствовать. На подлинном письме приложено Кулсары батыра две черных 
чернильных печати» [10].

Начало торговли на Петропавловской крепости связано с именем Абылая. 
Активное участие в организации торгового дела принимал Кулсары. Он неоднократно 
пребывал в крепости св. Петра, вел переговоры. В донесении полковника Лестока 
руководству края от 1 апреля 1760 года отмечено «... на сих днях приезд Кулсары 
батыра с лучшими другими его старшинами .... приехали для согласования 
учреждения здесь сотовок и для установления на разные товары, которые у них по 
большой части производится» [11].

Если роль Кулсары как дипломата и государственного деятеля неоднократно 
указана документально, то его заслуги в военном деле освещены недостаточно. 

Однако устные народные предания и легенды донесли до нас многочисленные 
воспоминания, где Кулсары выступает как талантливый организатор и храбрый воин. 
Так под его руководством было собрано десятитысячное войско для защиты рубежей 
Казахстана. Он был искусен в боевых действиях, особое внимание уделял разведке, 
предварительно получал необходимые сведения о количестве сил противника, их 
месторасположении. В бою действовал смело и решительно, лично уничтожил не 
одного завоевателя. 

Многогранная деятельность Кулсары стала значимой в его заслуге как аулие. 
Известно, что Кулсары «пользовался особенным уважением среди всех киргизцев 
и самого Абылая, киргизцы считали его за святого, аулие» [12]. Он мог интуитивно 
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предсказывать надвигающие угрозы, предотвращать их путем решительных 
упреждающих действий, лечить больных. 

В свое время еще один из наших земляков Шал акын произнес емкую фразу: 
«Әулиені айтсаң, Құлсарыны айт, батырды айтсаң, Құлекені айт». [13]

В семи километрах от современного аула Булак Есильского района находится 
могила аулие Кулсары. У этого захоронения в 1958 году потомки батыра установли 
памятный камень и железную оградку. Строительство Мазара Кулсары началось 29 
апреля 2011. Построен из белого камня, который был привезен из г. Актау.

К могиле аулие Кулсары приезжают люди из области, всего Казахстана, надеясь 
облегчить свои болезни и недуги. Мазар Кулсары вошел список сакральных мест 
общенационального значения и является памятником историко-культурного наследия.
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Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы, 
Атырау облысы, Қазақстан

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ МҰРАҒАТТАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 
БАТЫРЛАРЫНЫҢ БЕЙНЕСІ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі аясындағы 
№ АР 05134572 «Қазақ хандығы құрылымындағы билер, батырлар, тархандар, 
жасауылдар, қожалар институттары: олардың қызметі және жойылуы (XV – XIX 
ғ.)» тақырыбында 2018–2020 жылдарға арналған гранттық жобасы аясында 2018–
2019 жыл аралығында Ресей Федерациясының Мәскеу, Уфа, Санкт-Петербург, 
Астрахань қалаларында орналасқан Ресей мемлекеттік көне актілер архиві, Ресей 
мемлекеттік тарих архиві, Башқұртстан Республикасы Ұлттық архиві, Астрахань 
мемлекеттік облыстық архивінде ізденіс жұмыстары жүргізілді. Мақаланың мақсаты 
мұрағат қорында сақталған қазақ халқының батырлары туралы мәліметтерді 
салыстырып, талдау болып табылады.

Ресей мемлекеттік көне актілер архивіндегі «Дело о нападении киргиз-кайсаков 
во главе с владельцами Тюлепом батыром и Кошкаром на калмыцкое кочевья и 
русским крепости» ісінде қазақ батырларына қатысты тың деректер кездеседі. 
Царыцыно коменданты полковник Кольцовтың ақпан айында әскери коллегияға 
Черный Яр коменданты Пилянның қаңтардағы жазбасын жіберген. Жазбада 
қаңтардың 17-інші жұлдызында Черный Ярдың сол жағынан қазақтардың келгені, 
содан бекіністен әскердің шыққаны, қазақтардан үш адамның тұтқынға алынып, 
тергеуге алынғаны айтылады.

Тергеу барысында қазақтардың басшысы Қошқар алты мың адаммен Еділ арқылы 
Астрахан бағытына, Төлеп батыр алты мың адаммен Черный ярға қалмақтарға 
шабуыл жасауға шыққаны белгілі болады. Қаңтардың 15-і күні Толеп батырдың қолы 
екіге бөлініп, Усеп батыр үш мың адамымен Еділдің жоғары жағындағы Саратов 
жағына кетсе, Төлеп үш мың адаммен Черный Ярда қалды делінеді [1, 337-п.]. 

Мұрағаттық деректе Қошқар, Төлеп, Усеп батырлардың есімдері алғаш рет 
кездесіп отыр. Бұл деректерді алғаш рет А.И. Левшин пайдаланған. Ол 1737 жылы 
қазақтардың қалмақтарға шабуыл жасағанын жаза келе: «Появление русских войск 
на Урале не могло не иметь хотя кратковременного влияния на спокойствие в 
северной части орд казачьих, но оно им не помешало разорять русских подданных 
на западе. Хотя Кирилов, не видавшись с владельцами киргиз-казачьими, и оставил 
без исполнения данное ему поручение, предварительно приготовить их Орды к 
наказанию волновавшихся волжских калмыков, но для киргизов таковое внушение 
не было нужно по всегдашней готовности их к исполнению оного. Лишь только 
узнали они о беспокойствах, происшедших на Волге, то немедленно устремились 
на разграбление калмыков. Счастливое окончание сего похода, увлечение многих 
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пленных и отгон скота в 1736 году не удовлетворили алчных киргизов. В начале 1737 
года они повторили нападение и возвратились с новою добычею» деп түйіндейді [2, 
с.194].

Ресей мемлекеттік тарихи архивінде сақталған «Донесения Оренбургского 
губернатора С. Взьямитинова генерал прокурору (гр. А.Н. Самойлову) 
«О происшествиях на Оренбургской линий» ісінде қазақ батыры Тілекенің патша 
үкіметіне көрсеткен көмегі туралы мәлімет кездеседі. Деректе: «13 минувшего 
июня 1797 года с Троицкой дистанций захвачены были киргискими ворами во время 
кошения травы на тележ – три человека казаков, которых кочующий не по далеку от 
тех месть, пребывающий в верности Киргизский старшина Тляка батыр, о следствие 
учинению ему предписания, в Орды отыскаль, и в Троицкой меновой двор с сыном его 
доставил. Оные казаки для употребления в должную службу отправлены в прежные 
место. Старшин Тляке в отзыв избявлено, что таковой поступокего приемлется 
знаком усердия к наблюдению долга верноподданического, и учинено обласкание 
приличным награждении» деп жазылады [3, 35-п.].

Қазақ тарихында бірнеше Тілеке есімді тұлғалар кездеседі. Оларды анықтау және 
қоғамдық-саяси қызметтерін саралау аса маңызды. Оларды біріАбылай сұлтанмен 
бірге ант беруге келген Тілеке батыр. Орыс дерегінде: «По взаимным комплиментам 
часто помянутой генерал-лейтенант с ханом и салтаном простился, причем 
довольно утверждал их о пребывании в верности Ея Императорскому Величеству 
по учиненной от них присяге и в знак Ея Императорскаго Величества высочайшей 
милости несколько вещей хану, салтану, Джанбеку и Тлеке батырям подарил, и тако 
вечером возвратился в лагерь ко Оренбургу, а хан и салтан следующаго дня по утру с 
их старшинами откочевали к своим улусам» делінген [4, с.134–168].

Аттас тұлғалардың бірі Тілеке батыр Кіші жүздің атақты биі Алдардың ұлы. 
Ол турасында архивте: «Ханның қалмақ әйелінен туған баласы Егізғали Айшуақ 
сұлтанға құпия түрде капрал Сазонов арқылы хат жолдады. Хатта «Беріштер ауылын 
ресейліктер талқандады. Соның ішінде Жайық руынан Алдар, Тілекегебағынатын 11 
ауыл, 1000 аса әйел, балалар тұтқынға түсті, 6000 жылқы, 150 түйе қуып әкетіледі. 
Тездетіп өз қазақтарыңызбен көшіңіз» делінген. Осы хаттың көшірмесімен танысқан 
орыс әкімшілігі хан баласын тұтқындау туралы шешім шығарды» [5, 284, 290-п.].

Ресей Федерациясы, Башқұртстан Республикасының ұлттық архивінде қазақ-
башқұрт қарым-қатынастары турасында деректер қоры мол. «Дело о башкирце 
Абдуллисе Сагитове, бежавшим из киргизского плена» ісінде Абдуллис Сагитовтың 
берген төмендегі жауабында қазақ батырлары Сүйінқара мен Құлбарақтың 
есімдері кездеседі. Жауап беруші «Зовут меня Абдуллис Сагитов, сын от роду 
имею 25 лет, башкирец 9 кантона в штрафах и под судом небывал. Из жительство 
своего Сеитовского посада выехаль в 1825 году в летнее время в Рубеженский 
форпость, для поступления к кому либо в рабочим, но недоезжая до онаго между 
Чесноповской станция и Ашчинеозерской крепости напал на меня Чиклинского 
рода Киргизского отделения, четыре человека из коих один по имени Хайдагуль, 
взял в плен, и перехали Ураль; неизвестно потому, что у меня была глаза завязаны, 
по пяти дневном следованием пришли в аул значенного Хайдагул и прожив у него 
дней восемь отдал он меня Адаевского рода Батыра Суюнкара, у коего жил с год. 
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И потом отдал свату его киргизу Кулбараку; от которого ныне бежал и явился к 
старшин Исянгилдию, в им доставлен в сего комиссию, что показать сущую правду, 
в том подписуюсь» [6, 5–6-п.]. Дерек адай руының батыры Сүйінқара Үргешбайұлы 
(1756–1841) менқаратоқай руының батыры Құлбараққа (1777–1832) қатысты екенін 
байқаймыз. 

Ресей мемлекеттік тарих архивінде сақталған «Дело о новом образовании 
управления Меншою Киргизскою Ордою и о султанах правителях» ісінде де 
Сүйінқара батырдың 200 адаммен Хиуа керуеніне шабуыл жасағаны туралы 
ақпараттар кездеседі. Деректе: «Гурьевская Таможенная застава донесла ей таможне, 
что сего месяца 6-го числа прибыл к Сорочиковской крепости Хивинской караван на 
300 верблюдах, при караванном начальника хивинцы Бабазиз Бабаев; по переправ 
же сего каравана на внутреною сторону и по осмотру таков, застава сия не оставить 
донести подробно обо всем с первоотходящею постою. При чем предствила 
сведение, отобранное ею от караваннаго начальника о путевом следовании того 
каравана и о случившемия от киргизцев разграблений. Из сведении 14 л об сего 
видно, что караван, отправлясь из Хивы, шель Киргизскою степь на Сорочиковскую 
крепости; был в дорог сорок дней и недоеьзжая до реки Эмбы за три дни, напал на 
оный известный разбойник Сююн-Кара, имевший при себе партию из 200 человек, а 
таковам оный; бил без пощады купцов и к караваннаго начальника изрубил в разных 
местах шубу, Хивинца Абдрсима Мадаминова рубив до того, что он не мог ехать и 
осталься отчаенного больной за границею. В се время отнято их товаров бывших в 
каравань 2500 синих кумачей, 400 халатов, 10 одеяль, один шалевой красный кумак 
и две сабли; 15 лист. сверх того во время состояние каравана в атака, киргизцы в 
ночное время проразнымитюки и выкрали множество товаров; всего же вообще 
убытку считают хивинцы на 12,000 рублей» делінеді [7, 14–15-п.].

«О мятежнических действиях султана Каип-Гали Ишимова, об отречении 
султана – правителя западной части Меньшей орды Чингалия Урманова и об 
определений его места султана Баймухамета Айчуакова» ісінде сұлтан Қайыпғали 
Есімовті 1830 жылы Орынбор түрмесінен қашып шығуына билеуші сұлтан Шынғали 
Ормановтың көмектескені белгілі. Төмендегі Орынбор әскери губернаторына 
Орал артилерия әскерінің полковнигі Похотиловтың рапортында старшын Науша, 
Жоламан Тіленшіұлы, Сүйінқара батыр және ұлы Бурлутали (Бүркітәлі) есімдері 
кездеседі. «К рапорту моему 5-го октября Вашему Сьятельству имею честь: султан 
правитель Чингалий Урманов принимал участие в побег Каипгали из Оренбурга, 
послал для того старшину Наушу с лошадьма подь сьезд его; после того отправил к 
тему услуги своих теленгутов Чумагилду, Ракпана и Бурака с семействами и скотом 
их; и еще с старшиною Танинского прода Бархина Бутантаевым две тысячи рублей, 
который сья деньги не их ему доставиль, на что Каипгалий ограбил его Бархина, 
тогда как находился на речки Уленты. Султан Чингалий и Каипгалий, имели такой 
разговор; что ежели первой впасть в нещатие или не милость у нашего правительства.
тобы Каипгали его не оставил и помогал,и тем дал время Каипгалия уйти за Эмбу; 
но что бы прикрыть таковое поведение свое, Чингалий на сем пути забирал киргизь, 
называя их виновными и позволял своим киргизами всякое грабительство у них: чем 
поселить негодование и рапорть в Орды киргизской; но между тем их сих забираемых 
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киргиз некоторых с тракта к линий отпустил. Каипгали имееть связи с известным по 
Орды Чуламаном и Сюнкарою; с сыном Сюнкарю Бурлуталием, нынешним летом 
имел кочевыеусловливая действовать вообще противу нашей линий. Бурлуталий 
участвовал уже нападении на 14 число минувшего августа месяца, на казахов близ 
Баксайской крепости. За возврашением нашего отряда и султана правителя линию, 
Каипгали также придвинется к о ной и расположиться между реки Уила и Сагиза» 
[8, 62-п.]. 

Осы тарихи материалда аты аталған Жоламан Тіленшіұлы – қазақ халқының 19 
ғасырдың 20-30-жылдарындағы Ресей империясының отаршыл саясатына қарсы ұлт-
азаттық көтерілісі басшыларының бірі, халық батыры, ал старшын Науша дегеніміз – 
XIX ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген батыр Науша Қаржауұлы.Наушаінісі 
Наурызәлімен бірге руластарын басқарып, 1827 жылы көктемде Бөкей ордасын 
шарпыған толқуға қатысады. 1831 жылы Науша Қайыпқали, Сүйінқара, Құлбарақ 
батырлармен бірлесе қимылдайды.

Сүйінқара батырдың ұлы Бүркітәлі де шайқаста қаза табады. Ол турасында 
Дүйсенбі Әріпұлы «Сүйінқара – ел қорғаны» мақаласында: «Батырлар қан төккен 
Боздақ – Аяғақ сайы бұдан кейін «қанды сай» деп аталып кетеді. Сүйінқараның 
баласы Бүркітәлі осы шайқаста мерт болады. Оған тұрғызылған күмбезді там осы 
кездеаталған сай басында сол қаралы қырғынның куәсі іспетті болып алыстан 
қарауытып көрінеді. Жау жағы шайқас кезінде ешкімге десте бермеген, жасақтардың 
бірінен соң бірін шаншып ерекше ерлік көрсетіп жүрген бір батырды бәрі жиналып 
ортаға алып найзалап, ақырында оның басын кесіп алған. Олар бұл кісіні Сүйінқара 
деп есептеп, Аллақұлдың тапсырмасын орындадық деп ойлаған. Бәрі қаумалап 
басты Аллақұлға алып барған кезде көруге шақыртылған Айсалқам мен Жансалқам 
«Ойбай, мынау Құлбарақ көкемнің басы ғой» – деп егіліпқоя берген. Әруақты 
батырдың басынан үрейленген Аллақұл мұсылман дәстүріне сай қадірлеп жерлеуге 
тапсырма берген. Осыдан кейін барып Құлбарақтың басын Көне Үргеніштегі атақты 
әулие Шикабр қорымына жерлеген» деп жазады [9].

Қорытындылай келгенде, Ресей архивтеріндегіқазақ батырларының қоғамдық-
саяси қызметі жаңаша саралауды қажет етеді.
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ЖОШЫ ХАН КҰПИЯСЫ

Теңіз бастан былғанса,
Тұндырар ұлыс – Жошы-дүр!

Терек түптен жығылса,
Тұрғызар ұлым Жошы-дүр!»

Жошы хан бейнесі – халқымыздың тарихи жадында Қыпшақ елінің билеушісі, 
қазақ хандары мен сұлтандарының арғы бабасы ретінде сақталып, үлкен ілтипат, 
құрметпен аталады. Бүгінгі күнге дейін Жошы есімі аталғанда Ұлы даланың 
қаһарманы, әке мен баланың арасындағы әрі нәзік, әрі күрделі әкелік және перзенттік 
махаббат, қайшылықты тағдыр туралы пәлсәпалық ойлар қатар оралады. 

Туылған сәтінен дүниеден өткенше тағдыры жұмбақ құпияларға толы осынау 
тұлғаның өмірі мен бейнесі неліктен әлі күнге дейін халқымыздың жадынан өшпей 
келеді? Исі қазақққа киелі өңір Ұлытауда мәңгілік мекенін тауып ұлықталған Жошы 
хан кім болған? 

Алғашқы жорықтары: 
Тарихи деректерде Жошының балалық шағы мен жасөспірім кезеңі қалай өткені 

туралы мәліметтер сақталмаған. Дегенмен, «Моңғолдың құпия шежіресінда» оның 
1207 жылы әкесінің тікелей тапсырмасымен Байкалдан батысқа қарай орналасқан 
«орман тайпаларын» бағындыру үшін жорыққа аттанғаны баяндалады. Құпия 
шежіреге сүйенсек ол «орман тайпаларын» бейбіт жолмен бағындырып қана 
қоймай,ақ тұйғын құс, ақ боз ат сәйгүліктерден тұратын зор тарту таралғылармен 
оралған. Жошы осы жолы Енсесейдің жоғарғы ағысы аймағын мекендеген енесей 
қырғыздарын да бағындырады. 

Бұдан әрі Жошы 1213 жылы әкесімен бірге Цзинь патшалығын жаулап алуға 
қатысса, 1217 жылы туматтардың (Байқалдан батысқа қарай мекендеген орман 
тайпаларының бірі) көтерілісіне қосылған қырғыздардың бүлігін басуға аттанып, 
жеңіспен оралғаны туралы мәліметтер сақталған. 

Жошының бүгінгі қазақ даласына аяқ басуы меркіттердің аман қалған бөлігін 
талқандаумен байланысты болды. Ортағасырлық автор Джувейни меркіттердің 
моңғолдар қырғынынан аман қалған бөлігі Кұм-қыпшақ аймағына кетіп, аманқалғаны 
туралы мәлімет береді. Шыңғыс ханға: «меркіттер басшысының моңғолдардан 
қаңлылар орналасқан Қарақұмға қашып кеткені туралы хабар жеткен» кезде оларды 
түпкілікті талқандау ісі Жошыға тапсырылған. 

Осы орайда бұл деректегі «Қарақұм» немесе «Құм-Қыпшақ» қай жер деген 
заңды сауал туындайды. Белгілі қазақстандық тарихшы-ғалым С.М. Ахинжанов 
«Қарақұм» аты топонимдерге талдау жасай келе, И.Маркварттың түркі тіліндегі 
«құм» деген географиялық терминінің парсы тіліндегі синонимінің «дешт» (дала), ал 
араб тілінде «сахри» (шөл, дала) екендігін алға тарта келе, Джузджанидің қаңлылар 
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мен қыпшақтар орналасқан аймағын сахри деп атайтындығын алға тартады. Ал, бұл 
тайпалар Джувейни бойынша «Қарақұмда» немесе «Құм-қыпшақта» өмір сүрген.

Осылайша, автор мынадай тұжырымға келеді: «ХІ-ХІІІ ғасырларда қыпшақтар 
мекендеген даланың төрт түрлі атауы болған. Түркі тілінде «Құм-қыпшақ» және 
«Қарақұм», парсы тілінде «Дешті-Қыпшақ», араб тілінде – «Сахри». Міне, осы жерге 
1216 жылға қарай Моңғолдардан қашқан меркіттер келіп паналаған». 

Міне, осы меркіттерді Шыңғыс-ханның үлкен ұлы Жошы бастаған моңғол әскері 
түбегейлі күйрете жеңеді. Келесі күні моңғолдар кездейсоқ жерден қыпшақтарға 
қарсы жорыққа аттанған Мұхаммед Хорезмшах әскерімен Торғай даласында 
кездесіп қалады. Бірақ, негізгі мақсаттары Мұхаммед Хорезмшах әскерімен шайқасу 
болмағандықтан, моңғол әскері түнде ұрыс алаңын тастап, шегініп кетеді. Жошы 
бастаған моңғолдар мен Хорезмшах әскерінің қазақ даласындағы алғашқы кездесуі 
осылайша аяқталады.

Жошы есімінің құпиясы
Жошы туралы сөз қозғалғанда міндетті түрде айтылатын жайт: 2019 жылғы 

Хорезм жорығы алдында моңғол елінің Шыңғыс ханнан кейінгі мұрагері кім болуы 
керек деген мәселе талқыланған тұста ханның екінші ұлы Шағатайдың аузынан 
шыққан «меркіттің шатасы» деген айыптау ащы шындық па еді деген сауал әрқашан 
кесе қөлденең тұрады. Оқырманды да «Шыңғыс хан ата жауына айналған меркіттерді 
талқандауға неліктен Жошыны аттандырды екен» деген сауал да мазалайтыны анық. 

Бұл мәселе ғылыми әдебиеттер мен басқа да басылым беттерінде көп 
талқыланғандықтан, қысқаша оқырман назарын Жошы есімінің мағынасына аударуды 
көздедік. Жошының дүниеге келуі анасы Бөртенің меркіттердің тұтқынына түсуіне 
байланысты күмәнға оранды. Жау қолында қалған жарын құтқару үшін Темужін 
мәңгілік дос болуға серттескен андасы Жамұқа мен әкесі Есугейдің досы, әке орнына 
әке болуға уәде берген керей ханы Тоғрыл ханның біріккен әскерімен меркіттерге 
басып кіріп, Бөртені меркіттер тұтқынынан босатқаны белгілі. Осы кезеңдегі Бөртенің 
бойындағы өзгерістерді түсінбеген бойы Темужін моңғол деректері бойынша інісі 
Хасарға, Рашид ад дин бойынша жалайыр тайпасынан шыққан Сабаға Бөртені өз 
жұртына жеткізуді тапсырады. 

Барлық шығармаларда көрсетілгендей Бөрте жол жөнекей босанып, баланың атын 
моңғолша «Зочин», яғни «қонақ» деген мағынада қойған деген пікір қалыптасқан. 
Белгілі зерттеуші Зардыхан Қинаятұлы ағамыз, осы пікірлерді талдай келе, Жошы 
деген ат Шыңғыс хан әулетінде бұған дейін болғанын таратып айтады да, сонда 
олардың барлығы Боданчар әулетіне қонақ ретінде келген бе еді деген сауал тастайды. 
Автордың пайымдауынша, Жошыға ат қойғанда Шыңғыс хан моңғолдардың салт-
дәстүріне сәйкес әйгілі ата-бабасының есімін берген, екіншіден моңғолдарда апайтөс, 
алып адамдардың атының алдына «Жошы» атауын жалғайтын дәстүр болғанын атап 
өтеді.Мысалы, «құнан өгіздің етін жалғыз жейтін» Шыңғыс ханның інісі Хасарды 
кейде Жошы-Хасар деп атаған. З. Қинаятұлы моңғолша ұсталардың төс темірін 
«дөші» деп айтатынан алға тарта отырып, Жошы есімінің осындай «алып», «апайтөс» 
деген мағына беретін екінші мағынасы болғанын да алға тартады. 

Қалай дегенмен, Жошының өмірге келуі мен атына байланысты құпияға толы 
сырға толық нүкте қойылуы екіталай. Адам тағдырының сан қилы қатпарлары 
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туралы, жалпы өмірдің мәні туралы сансыз ойларға жетелейтін сұрақ ретінде Жошы 
тағдырының бұл құпиясы оның есімімен бірге ұрпақтан ұрпаққа жете берері сөзсіз. 
Сондықтан, Жошы Шыңғыс ханның бел баласы ма, әлде қаны меркіт пе деген сауалға 
да нүкте қою қиын. Дегенмен, деректерге сүйенсек Шыңғыс ханның Жошыны 
әрқашан тұңғыш әрі сүйікті перзенті ретінде қабылдағаны анық. 

Киіз туырлықтылар 
Жошының бұдан кейінгі тағдыры қыпшақ даласымен байланысты болды. 

Оның бастамасы Шыңғыс ханның 2018 жылы Жетісуды, одан әрі Орта Азия мен 
Шығыс Дешті қыпшақ аумағын жаулап алу соғыстарымен байланысты. Орыс 
зерттеушісі В.В. Трепавлов Шыңғыс хан бастаған моңғолдардың жаулап алу 
соғыстарын екі кезеңге бөліп қарастырады. Алғашқы кезең – 1207–1218 жылдарды 
қамтиды. Бұл кезеңде моңғолдардың Моңғолия аумағынан тыс жерлерде жүргізген 
жаулап алушылықтары «киіз туырлықтылардың» бірлігі идеясы аясында жүзеге 
асты. Осылайша, көптеген түркі тайпалары мен халықтары моңғолдардың билігін 
өз еріктерімен қабылдап, олармен одақтық қарым-қатынастар орнатқанын атап 
өтеді. Тіпті ендігі жерде моңғол әскерінің құрамы түркілерден құралды. Мысалы, 
Алмалықтың сол кездегі билеушісі Бұзардың (Озардың) баласы Сунақ-тегін бастаған 
қаңлылар Шыңғыс ханның әскері құрамын толықтырған. 

Моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азия аумағына басып кіруі қарсаңындағы 
Жетісудағы саяси жағдайға тоқтала кетейік. ХІІІ ғасырдың басында күрес негізінен 
Жетісуды жаулап алған қарақытайлар мен Хорезмшах арасында өрбіді. Мұхаммед 
Хорезмшах бұрынғы қараханидтер иелігіне мұсылмандарды кәпірлерден азат етуші 
ретінде келгеніне қарамастан, оның шапқыншылық жорықтары өлкені тонаушылыққа 
ұшыратып, жергілікті халықты қырып-жоюға бағытталды.

Дәл осы кезеңде шығыста моңғолдардың күшейе бастаған тұсы еді. Сондықтан 
көп ұзамай қарлұқ ханы Арслан мен ұйғыр билеушісі Баурчик Шыңғыс ханның 
билігін мойындап үлгереді. Ал, Орхон мен Ертіс аралығындағы наймандар Шыңғыс 
ханнан жеңілгеннен кейін, Күшілік бастаған бір бөлігі Жетісуға, қарақытай 
билеушісінің қол астына келіп, пана табады. Көп ұзамай Күшлік гурханның қызына 
үйленіп, Хорезмшах пен қайын атасына қарсы одақ құрады. 

Осылайша, Жетісудағы билік Күшліктің қолына өткенімен, әртүрлі аймақтардың 
жеке билеушілері дербес саясат ұстанып, оған бағына қойған жоқ. Дәл осындай 
жағдайда кейбір аймақтар ішкі алауыздықтар мен саяси тұрақсыздықты пайдаланған 
жергілікті халық билікті өз қолдарына алады. Сондай иеліктердің бірі – орталығы 
Алмалық қаласы болған қаңлылар иелігі еді.

Әбілғазының хабарлауынша моңғолдардың Шу, Талас бойына басып кіруінің 
қарсаңында 50–60 мыңдай қаңлылар Хорезмшахтың қол астына нөкер болып 
кеткен. Ал, аталған аймақта 10 мың үйдей ғана қаңлылар қалған. Парсы тарихшысы 
Джувейнидің жазуынша, қаңлылардың осы бөлігінен шыққан, ұзақ уақыт бойы елді 
тонаумен, қарақшылықпен айналысқан Озардың күшейгені соншалықты, ол көп 
ұзамай Алмалық және бірқатар қалаларды иеленіп алған.

Ортағасырлық автор Жамал Қаршы бойынша, Бұзар Тоғрыл хан өз ұлы Сұнақ 
тегінді Шыңғыс ханға қызмет етуге аттандырса да, қызы Айуқ-хатунды достығының, 
туыстығының белгісі ретінде сыйлыққа беріп, одан жауларына қарсы көмек сұраған. 
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Сондықтан, 12018 жылы моңғолдар Алмалыққа келгенде қаланы басқару құқығын 
Бұзардың ұлы Суқнақ-тегінге береді. Ал, Жошының қызы Булған-бикені Суқнақ-
тегінге ұзатқан. Моңғолдардың жаулап алу жорықтары 1219 жылы Ертіс бойынан 
басталып, моғол әскері Сырдарияға дейін бұрынғы жаулап алушылардың жолымен 
Жетісу арқылы жүрген. Моңғол әскері Ертіс бойынан күзде жылжыған кезде, оған 
қарлұқ Арслан хан, ұйғыр билеушісі Баурчик және Алмалықтың билеушісі қаңлы 
Озардың баласы Сунақ-тегін өз жасақтарымен барып қосылады.

Шыңғыс хан үлкен ұлы Жошыны Отырардан кейін Сырдарияның бойымен 
төмен қарайғы жерлерді бағындыруға аттандырды. В.В. Бартольд Шыңғысханның 
Жошыға мұндай тапсырма беруінің себебі, Моңғол империясының солтүстік-батыс 
аймақтарын үлкен ұлының иелігіне бергісі келгендігінен болар деп тұжырымдайды. 

Осы жорықта Жошы Сырдың төменгі ағысы бойындағы қалаларды қоршауға 
аттанған. Келесі топ Сырдың жоғарғы ағысы бойы қалаларын бағындыруды 
міндеттеріне алғаны белгілі. 

Деректерге сүйенсек, Жошы бастаған моңғол әскеріне қатты қарсылық көрсеткен 
Сығанақ халқын жау әскерлері түгел қырып тастады.

Сырдарияның төменгі ағысы бойындағы Ашнас халқы да осындай жағдайды 
бастарынан кешеді. Ал, Жент, Үзкент, Баршынкент қалалары жаппай қыру 
жоюдан біршама аман қалды. Мұның себебі кейбір деректерде Жошының жаппай 
қырып жоюға қарсылық көрсетіп, халықты бейбіт келісіммен көндіруге ұмтылған 
саясатының нәтижесі ретінде түсіндіріледі. Зерттеуші В.В. Бартольд та кезінде 
Жошының Шағатаймен салыстырғанда, барынша жұмсақ саясат ұстанғандығын 
атап өткен болатын. 

1220 жылдың сәуірінің соңына таман Жошы бастаған монғол әскерлерінің Сырдың 
төменгі ағысы бойындағы Женд қаласын алуымен монғолдардың бұл бағыттағы 
жаулап алу ұрыстары аяқталады. Бұдан кейін Жошы бастаған әскер Үргеніш түбінде 
Үгедей, Шағатаймен бас қосты. Үргенішті алар тұста қала тағдырына қатысты 
Шағатай мен Жошы арасында дау туды. Қаланы қантөгіссіз алу туралы ұсыныс 
берген Жошыға Шағатай қарсы шықты. «Кімнің шешімі» соңғы сөз болуы керек 
деген сауалмен Шыңғыс ханға аттанған жаушы ұлы ханнан «Үгедейдің шешімін» 
қабылдау туралы жарлық әкелді. Аса қатыгездік пен жантүршігерлік қантөгіспен 
алынған Үргеніш жорығынан соң Жошы біржолата Сыр бойына бет алады. 

Рашид ад Диннің «Жылнамалар жинағында» келтірліген мәліметтер бойынша 
1221 жылы Жошы Хорезмнен оралған соң, Ертіс пен Алтай тауларының аралығындағы 
барлық қысқы және жазғы жайлаулар менаймақтар толығымен Жошының ұлысы 
ретінде оған үлеске берілді. Сондай-ақ Жошыға бүкіл Дешті қыпшақ аймағы мен 
одан тыс жатқан «моңғол жылқысының тұяғы жеткенге» дейінгі жердің барлығына 
өз билігін жүргізуді бұйырады. Жошы ұлысының негізгі ордасы Ертіс аймағында 
орналасты. 

Құпия өлім 
Ортағасырлық деректерге сүйенсек, Орта Азия аумағын жаулап алуды сәтті 

жүзеге асырған Шыңғыс хан 1223 жылы Самарқандтан 20 шақырым жерге орда 
тігіп, аң аулау рәсіміне барлық ұлдарын шақырады. Сыр бойындағы аң атаулысын 
әкесіне қарай ығыстырып, тамаша аңшылықты ұйымдастырып бергенімен, Жошы 
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әке ордасына келмей қалады. Келесі жылы, Шыңғыс хан Ертіс бойында ордасын 
тіккен тұста да Жошы «денсаулығының нашарлығын» айтып әкесімен жүздеспейді. 
Парсы тарихшысы Джузджани Жошы «әкесінің жерлер мен адамдарға қатысты 
қаталдығына» наразы болғанын атап өтсе, Рашид ад Дин бойыша әке мен баласының 
арасы олардың өмірінің соңғы жылдарында салқын тартқан еді. 

Осы деректерді сарапқа салған көптеген зерттеушілербұл оқиғалар Шыңғыс 
хан мен Жоршының арасындағы алауыздықты өршітті деген пікірді ұстанса, тіпті 
Л. Гумилев бойынша «Шыңғыс хан өз ұлы Жошыға өлім де тілеген» деген пікірлерді 
туындатты. 

Жошының қайтыс болуына қатысты деректер қайшылықты. Оның туған 
жылы тәрізді қайтыс болған жылы да нақты емес. Кейбір деректер бойынша ол 
1225 жылдың  соңында немесе 1226 жылдың басында,кейбір мәліметтер бойынша 
1227 жылы қайтыс болған. Дегенмен, Жошының әкесі Шыңғыс ханнан бұрын қайтыс 
болғаны белгілі. Бір деректерде Жошы жабайы құландарды аулап жүргенде қайтыс 
болған делінсе, кейбір мәліметтер бойынша оны улап өлтірген. 

Бүгінде Жезқазғаннан солтүстік шығысқа қарай 50 шақырым жердегі Ұлытау 
тауларында тұрғызылған Жошы хан кесенесінде де «Жошы хан жерленген бе жоқ 
па» деген сауал ашық күйінде қалып отыр. 

Жошы хан кесенесіне археологиялық зерттеу жүргізген Әлкей Марғұланның 
қазбасы кезінде кесененің ішіне қазба жұмысын жүргізгенде екі қабір анықталыпты. 
Олардың бірінен табылған шегеленген табыттан үстіңгі жақ сүйегі жоқ адамның бас 
сүйегі шыққан. Әрі қолсыз жерленген. Көне аңыздарда Жошы хан қабірге бір қолсыз 
жерленген десе, келесі аңызда бұл кесенеде Жошының тек бір қолы немесе «Жошы 
ханның шынашағы» қойылған деген мәліметтер айтылады. 

Зерттеуші З. Қинаятұлы: «Әкесінің көзі тірісінде Жошы ханға мазар тұрғызылуы 
мүмкін емес, дей келе, тіптен атасынан 19–20 жыл кейін дүние салған кіші держава 
билеушісі Баты ханның өзі қайда жерленгені қазірге дейін белгісіз. Екіншіден, 
мазардан 1946 жылы Марғұландар тапқан сүйек 70-72 жас шамасындағы ер адамға 
тән. Ал Жошы 46 жасында о дүниелік болған. Үшіншіден, мазардың жер асты 
және жер үсті архитектуралық конструкциясы, қолданған құрылыс материалы ХV–
ХVІ ғасырларға жатады. Сондықтан В. Бартольд айтқандай, мазарды Жошының 
мұсылманданған хан ұрпақтарының бейітсіз қалған хан бабасына (Жошыға) арнап 
кейінірек тұрғызылған болуы әбден мүмкін» деген пікір білдірген.

Ұлы жыршы 
Жошы өліміне қатысты халқымыздың жадында аңыз бен «Ақсақ құлан, Жошы 

хан» атты тарихи күйсақталған. Халық жадында хатталған бұл әпсанада Шыңғыс 
хан сүйікті ұлы Жошының қазасын кімде кім естіртсе көмейіне қорғасын құю туралы 
бұйрық берген деседі. Әбілғазы Баһадүр ханның «Түрік шежіресіне» сүйенсек 
барлық ұлдарымен қыздарының ішіндегі ең сүйікті перзенті Жошының қайғылы 
қазасын ханға Ұлы жыршы ғана астарлы жырмен жеткізген екен. 

«Тенгиз баштын булғанды ким тондурур, а ханым? Терек тубтын джығылды, ким 
турғузур, а ханым?», – деген Ұлы жыршыға, Шыңғыс хан: «Тенгиз баштын булғанса 
тондурур олум Джошы дур, Терек тубтан джығылса, турғузур олум Джошы дур», - 
деп жауап қайырған екен.
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Ұлы жыршы сөздерін қайта қайталағанда көздерінен жас парлап аға беріпті. Осы 
сәтте Шыңғыс хан: «Козунг йашын чокуртур конглунг голды балгаймы?». «Джиринг 
конгуль бкуртур Джучи ольди болгаймы?» – дегенде Ұлы жыршы: «Сойлемекке эрким 
йоқ сен сойлединг, а ханым»! «Оз йарлыгынг озге джаб айу ойлединг, а ханым»! деп 
жауап қайырғанда, әлемді уысында ұстаған қаһарлы билеуші: «Кулун алган куландай 
кулунумдин айрылдым», «Айрылышкан акаудай эр олумдин айырылдым», – деп 
теңселіп кеткен екен деседі. 

ХІІІ ғасырдың бірінші жартысында қыпшақ (түрік) тілінде айтылған бұл өлең 
жолдарының қазіргі қазақ тіліндегі нұсқасынан аса көп айырмашылығы жоқ екенін 
тіл мамандары түгілі, қазақ тілін жетік білетін әрбір адам аңғарады. Бұл төрт жолдың 
қазіргі қазақ тіліндегі нұсқасы былайша айтылады:

«Теңіз бастан былғанды,
Кім тұндырар, уа ханым?!
Терек түптен жығылды,
Кім тұрғызар, уа ханым?!
Теңіз бастан былғанса,
Тұндырар ұлыс – Жошы-дүр!
Терек түптен жығылса,
Тұрғызар ұлым Жошы-дүр!».
Ел аузында сақталған аңыздағы, Әбілғазы баһадүр ханның еңбегінде тек Ұлы 

жыршы деген атпен белгілі тұлғаны Рашид ад диннің еңбегінде аты аталатын 
Кетбұға қолбасшымен байланыстыру орын алған. «Жылнамалар жинағында» 
Кетбұқаның 1253 жылғы құрылтайда Хулагудың Иранға аттанған әскерінің алдыңғы 
тобының қолбасшысы болып тағайындалғандығы, оның Иран, Ирак, Сириядағы 
жаулап алушылықтары, ақыры 1260 жылы 3 қыркүйекте қыпшақтық мәмлүктердің 
қолынан қазатапқандығы егжей-тегжейлі жазылған. Ортағасырлық деректерде аты 
нақты кездесетін бұл тұлғаның, яғни, Кетбұғаның күйшілігі, оның Жошының өлімін 
Шыңғысханға күймен естіртуі жөніндегі аңызды ең алғаш ел аузынан А.Мелков 
жазып қалдырған (Мелков А. Материалы по киргизской этнографии //Труды 
общества изучения киргизского края. Вып. ІІІ. –Оренбург, 1922. С. 169–170 бб.) 
Бірақ ол аңызда күйшінің аты Кетбұқа емес, Кер-бұға деп берілген. Сондықтан осы 
арады, Жошы өлімін Шыңғыс ханға естірткен «найман күйшісі, биі, моңғол әскерінің 
қолбасшысы Кетбұқа ма, әлде Кербұға ма? Әлде Кербұға – күйші, Кетбұқамоңғол 
әскерінің қолбасшысы ма» деген пікір де ойға оралады. 

Дегенмен «Қазақстанның Ұлттық энциклопедиясындағы» мәліметті келтіре 
кетелік. Онда Кетбұқа туралы мынадай жолдар бар: «Кетбұға (шамамен 1150-1225) – 
жырау, күйші, аңыз кейіпкері. Орта жүз құрамындағы найман тайпасының бағаналы 
тармағынан щыққан. 14 ғасырда жазылған «Шаджарат әл-атрак» («Түрік шежіресі») 
атты кітаптағы деректер мен ел аузындағы аңыздар бойынша, Жошы хан аң аулап 
жүріп қаза тапқанда, Шыңғыс ханға қаралы хабарды жеткізуге ешкім батпайды. 
Сонда Кетбұға бас кетер ауыр міндетті өз мойнына алады.

Халық өлеңдері мен аңыз-әңгімелерде де Кетбұға ел қамқоры, дана ақсақал 
ретінде бейнеленген. Ол туралы аңыздар қырғыз фольклорында да бар» деген 
анықтама берілген. 
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Жошы ұлысы немесе Қыпшақ хандығы 
Атап өтетін, бір маңызды мәселе ХІІІ ғасырда қыпшақ тілі жеңіске жеткен 

монғолдармен бірге монғол тілінің келуіне қарамастан, тұрмыстық деңгейдегі, 
рухани өмірдегі, әдебиет саласындағы өз позициясын жоғалтпайды, тіпті жоғарғы 
деңгейдегі мемлекетаралық қатынастардың, елшілік қарым-қатынастардың құралы 
ретінде монғол тілімен қатар қолданылып, ХІV ғасырдың өзінде оны бірте-бірте 
қолданыстан ығыстырып шығарады. ХІІІ ғасырда өмір сүрген Дешті Қыпшақтың 
ұлы жыршысы Кетбұғаның Жошының өлімін Шыңғыс ханға астарлап естіртуі 
дәстүрлі өлең түрінде айтылып, қыпшақ (түрік) тілінде баяндалғаны, бұдан басқа 
түркі тілінде жазылған шығармалардың Алтын Орда аймағында пайда болуы мен кең 
таралуы қазіргі Алтын Орда деп жүрген мемлекеттің шын мәнінде түркі мемлекеті 
болғандығын көрсетеді. 

Мысалы, XIV ғасырдың бірінші жартысында Алтын Ордада болған араб 
авторлары Жошы ұлысында билік құрған ресми хандардың бәрін Қыпшақ хандары 
деп атайды. Мысал келтірсек, Аддзехеби (1348/1349 ж.ө.) өзінің «Ислам тарихы» 
атты еңбегінде Берке ханды «Қыпшақ және Судак даласының патшасы болған», 
ал Тоқта ханды«Қыпшақ патшасы», – деп жазады. Ал-Омари Алтын Орданың 
билеушісін «Қыпшақ патшалығының ханы», «Қыпшақ және Хорезм жерлерінің 
билеушісі», Өзбек ханды «Қыпшақ мемлекетінің қазіргі билеушісі», – деп жазады. 
Ибн Ал - Форат «665 жылы (1266 ж. 2 окт. – 1267 ж. 21 сент.) (Тоған) патшаның ұлы 
Менгутемір қыпшақ патшалығының тағына отырды», - деп атап өтеді. 

Бұл деректерде Алтын Орда, Жошы ұлысы атауы мүлде қолданылмайды, 
керісінше, бір ғана термин – Қыпшақ мемлекеті және Қыпшақ ханы деген атау 
айтылып тұр. Сондай-ақ, мәліметті берушілердің бәрі дерлік өз еңбектерінде ХІІІ 
ғасырдағы тарихи жағдайларды сипаттап қана қоймай, өздері Алтын Ордаға келген 
кездегі көргендерін де айтып өтеді. Оған «қазіргі кездегі Қыпшақ мемлекетінің 
билеушісі Өзбек хан» деген дерек дәлел. 

Деректің мәліметтеріндегі тарихи оқиғалар ХІІІ ғасыр мен ХІV ғасырдың бірінші 
жартысындағы кезеңге сәйкес келеді. Олай болса, ХІV ғасырдың басында-ақ Дешті 
Қыпшақтағы монғолдық этникалық элементтер толығымен және түпкілікті түрде 
қыпшақтанып болған. Осыны үрдісті ал-Омаридың мынадай дерегінен көруге 
болады: «Ежелде бұл мемлекет қыпшақтар елі болатын, бірақ оларды татарлар 
басып алған соң, қыпшақтар оларға бағынышты болды. Бұдан кейін олар (татарлар) 
(қыпшақтармен) араласып, туыстасты және жер олардың (татарлардың) табиғи және 
нәсілдік белгілерінен үстем түсті; монғолдар (және татарлар) қыпшақтар жеріне 
қоныстанғандықтан, олармен некеге тұрып, олардың (қыпшақтардың) жерінде өмір 
сүріп қалғандықтан, өздері де олармен бір рудан шыққандай, турақыпшақ болып 
кетті». 

Осылайша, Жошы ұлысы негізінде қалыптасқан Алтын орданың шын мәнінде 
қыпшақ мемлекеті болғандығын, ал оның билеушілері ретінде келген Шыңғыс 
ұрпақтарының XIV ғасырда ақ қыпшақтанып кеткенін көреміз. 

Деректерде айтылғандай «Қыпшақ даласының су мен ауасын ерекше ұнатқан» 
Жошы мен оның ұрпақтарының тағдыры бүгінгі қазақ жерімен бірге астасып кетті. 
Жошы ұрпақтары болып саналатын қазақ хандарынан бастап, кешегі Алаштың 
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көсемі Әлихандар ұлтымыздың мақтанышы ғана емес, елдігіміздің символы 
іспетттес. Сондықтан, тағдыры құпия толы Жошы ханның өмірі кешегі жауынгер 
бабаларымыздың өр тұлғасы мен рухының көрінісі ретінде халқызымдың жадында 
жатталған күйі қала берері сөзсіз.

Нуралиев А.
Ресей-тәжік (славян) университеті, Душанбе, Тәжікстан

ТӘЖІКСТАНДАҒЫ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫНЫҢ 
ҚАЗАҚ-ТӘЖІК ЭТНИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫН 

ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСIНЕ

Өз заманында қалыптасқан тарихи, саяси, экономикалық жағдайға байланысты 
Орталық Азия аумағында өмір сүріп, тіршілік еткен халықтар өзара бір-бірімен 
тығыз қарым-қатынас жасап отырғандықтан, шекара, шеп деген де болмағаны мәлім. 
Бұл аймақтағы халықтар қоян-қолтық араласып тіршілік кешті, сондықтан да бір-
бірлерінің тілін, мәдениеті мен дәстүрін, әдет-ғұрпын жақсы білді. Бұл халықтардың 
тарихы да, тағдыры да көп жағдайда ұқсас еді. Олар бір-бірін жатсынбады. Мұны 
осында мекендеген елдің халық болып қалыптасу тарихының мысалы да айғақтай 
түседі. Олар тілдеріндегі айырмашылықтары болмаса, бір тамырдан таралған, 
бір қайнардан нәр алған тектес халықтар болатын, бауырлас ел еді. Орталық 
Азия халықтары ішінде түркі халқымен мейлінше етене араласқан, «ішек-қарны 
араласып» кеткен халық тәжіктер десе де болады. Оны қазақ халқының ұлы перзенті, 
әлем халықтарының ақыл-ой қазынасының дамуына мол үлес қосқан, екі елдің төл 
перзенті деп атауға болатын ғұлама ғалым М.Х. Дулатидің тарихи қызметінен де 
көруге болады. 

Қазақ-тәжік тарихи, мәдени байланыстарының тарихы тереңде жатқанын айту 
парыз әрі азаматтық міндетіміз деп білемін. Мұхаммед Хайдар Дулатидің мұрасын 
зерттеуші ғалым, жазушы Мұхтар Қазыбек жазғандай: «Мұхаммед Хайдар Дулати 
– үнді-қазақ қана емес, қазақ-тәжік тарихи, дипломатиялық, мәдени байланыстар 
бастауында тұрған ұлы ғалым, жазушы, мемлекет қайраткері». Біз өз еңбегімізде 
қазақтардың бүгінгі Тәжікстан аумағында тұрып, еңбек етіп, өмір сүріп жатуын 
Дулатидің «Тарих-и Рашиди» атты еңбегінде айтылатын жағдайларға арқа сүйеп, 
деректерге сүйене отырып баяндайтын болсақ, ол – тарихи әділеттілік болады. 
Халықтардың ұлы көші, миграциясы бір күндік, бір жылдық мәселе емес, ол 
ұзақ жылдарға созылып отырған процесс. Халықтар аралас-құралас тіршілік ету 
барысында бірін-бірі әдеби, мәдени, рухани қазыналарымен байыта түскенін де атап 
өту ләзім. Мәдени байланыс дамыған тұста халықтардың рухани өсуін, гүлденуін, 
мәдени орталар көбейіп, талантты адамдар өркен жайып отырғанын байқаймыз. 
Шығыс елдерінде өркениет өсіп, қайта өрлеу дәуірінің ерте басталғанына да халықтар 
арасындағы мәдени, ғылыми, рухани ортаның мықты болғаны дәлел. 

Қазақтардың Тәжікстан жерінде тұрақтап тұрып, еңбек етіп, осы елдің өсіп-
өркендеуіне өз үлестерін қосқанына тарихи деректер куәлік береді. Біз өз еңбегімізге 
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кіріспес бұрын көкейде жүрген ойларымызды да бөлісе кеткенді жөн көріп, аз-кем 
тарихи шолу жасап кеттік. Енді тікелей өзіміз көтергелі отырған күрделі тақырыпқа 
көшпекпіз.

Біз конференцияға ұсынып отырған осы шағын мақаламызда Тәжікстанда 
қоныстанған қазақтардың тарихын ғылыми тұрғыда жүйелеп, зерделеуді қолға 
алып, қолдағы бар материалдарға сүйеніп, олардың қашан, қай заманда, қалай 
келіп қоныстанғандығының және ұзақ жылдар аралығында мәдениеті мен тұрмыс-
тіршілігіндегі орын алған өзгерістерді, олардың екінші отанындай болған тәжік 
елінің өркендеп-дамуына қосқан үлесін қолдан келгенше анықтап ашып көрсетіп, 
баяндауды мақсат еттік.

Біздің Тәжікстанда қоныс тепкен қазақтар тарихымен қызығып айналысуымызға 
көптеген факторлар себеп болды. Елдеріміздің егемендік алған жылдарынан 
бұрынырақ басталуға тиіс болған зерттеу жұмысы, ең алдымен Қазақстан тарапынан 
қолдау жасалмағандығынан қолға алынбай келді, бұл осы зерттеуді қаржыландыру 
көздері табылмауы салдарынан аяқсыз қалған болатын. Кейінгі жылдары көпшілік 
жамағаттың бұл мәселеге қызығушылығы қайта артып, қазақ қауымдастығының 
Тәжікстан қазақтарының көші-қон тарихы және этнографиясын зерттеуді қолға алуға 
мүдделі болып отырғандығына байланысты, Тәжікстандағы Қазақстан елшілігінің 
көмегі әрі қолдауы арқасында бұл зерттеу еңбегімізді қайтадан қолға алып, екі ел 
халықтары тарихын, әсіресе, қазақтар жөнінде әлі ешкім көтермеген мәселені 
зерделеуге кірістік.

Қолда бар материалдарға сүйеніп, біз бірнеше ғасыр бұрын осы араға келіп 
қоныс тепкен көптеген түркі тайпаларының, соның ішінде Лақай, Қоңырат, 
Құрама, Дүрмен, Қарлұқ, Марқа, т.б. тайпаларының қазақтармен туыстығы, рулық 
шежірелерінің жақындығын білдік, ал мұнда қоныстанған қазақтардың шағын тобы 
олармен араласып сіңісіп кеткенін деректер негізінде қысқаша сөз етуді орынды 
деп таптық. Бірақ та мұндағы кейбір түркі жамағатының өздерінің арғы ата-тегі 
жайындағы мәліметтерді біле бермейтіндігі, тіпті ұмытып қалғандығы таң қалдырды. 
Өйткені бұдан 300-400 жылдай бұрын осы жерге қоныс аударған түркі тайпалары, 
соның ішінде қазақтар Лақай, Құрамалармен араласып сіңісіп кеткен, оның үстіне 
өзбек тілді тайпалардың ортасында тіршілік еткендіктен олардың ықпалы, әсері 
тіл, әдет-ғұрыптарынан байқалып тұрады. Біз күні бүгінге дейін осындай қаймағы 
оншалықты бұзылмай қалған тайпалардың фольклорынан үзінділер келтіріп, қазақ 
ауыз әдебиетінің үлгілерімен салыстырып, оқырманға ұсынып отырмыз. Тілдік 
ұқсастықтар ғажап-ақ. 

Осы тұста арнайы айта кететін тағы бір жәйт бар, ол Тәжікстанның оңтүстігін 
жайлаған халықтардың тайпалық құрамын зерттеуді мақсат еткен орыс ғалымдарының 
еңбектерінде қазақтар жайлы өте аз мәлімет келтірілген. Қазақтардың тұрмыс-
тіршілігі басқа халықтар сияқты тиянақты түрде талдап зерттелінбеген, тарихы да 
көмескі қалған. Сонымен қатар, орыс ғалымдары түркілердің бұл аймақтың байырғы 
тұрғындары – тәжіктермен қаншалықты аралас-құралас болғандығы туралы да 
мәселе қарастырылып, анықталмаған. Бұл сондықтан әрине, нақтылы зерттеуді 
талап ететін келешектің ісі. 
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Біз сонымен қатар, ХІХ–ХХ ғғ. орыс ғалымдарының зерттеу еңбектеріндегі 
генеалогиялық, ата-тек шежірелеріне қатысты мәліметтерді қазақтарға туыс 
рулардың шежірелерімен салыстыра отырып, кейбір қорытынды пікірлерімізді 
оқырмандар назарына ұсындық. Мұның өзі заңды нәрсе.

Біздің ойымызша, Тәжікстанда мекендеген қазақтардың миграциялық немесе ауа 
көшуі себептерін, этникалық тарихын мейлінше дұрыс сипаттаудың ғылым үшін де, 
жұртшылық үшін де қажеттілігі бар деп есептейміз. Өйткені қилы-қилы замандарды, 
жаугершілік кездерді, аштықты, қуғын-сүргінді бастан кешіп, бүкіл әлемге тарыдай 
шашылып кеткен қазақтардың жалпы тарихын зерттеп билеудің өзі санамызды тың 
мәліметтермен байытып, қазақ халқының да тарихын толықтыра түседі деп білеміз.

Бүгінгі Тәжікстанда өмір сүріп, өсіп-өніп, тіршілік еткен қазақ диаспорасының 
(руларының) тарихын материалдардың тапшылығынан анықтап, оны жазу оңай 
еместігін жоғарыда айттық. Ең қиын нәрсе сол, қазақтар жайын баяндайтын жазба 
тарихи деректер сақталынбай қалған. Хатқа түспеген. Зерттеушілер болмаған. 
Республикада өмір сүрген шежіре білетін қарттардың көбісі дүние салып, ендігі 
бір тобы Қазақстанға атамекеніне қоныс аударған. Кейбір тарихи дереккөздерді тек 
архивтерден ғана іздеуге болатындығы белгілі. Бірақ, оған біріншіден көп уақыт 
керек, екіншіден кешегі тәжіктердің өзара қақтығысы кезінде (1992‒1997) облыстық 
және аудандық кейбір мұрағаттар өртеніп кетті. Архив құжаттарынан айырылып 
қалдық. Сондықтан біз қолда бар материалдарды пайдалана отырып, Тәжікстандағы 
қазақтардың кешегі тарихы мен бүгінгі жайын баяндауды ұйғардық.

ХІХ ғ. екінші жартысы мен ХХ ғ. орта шеніне дейінгі кезеңдегі Шығыс Бұқара – 
бүгінгі Тәжікстан халықтарының этникалық құрамын зерттеген В.В. Бартольд, 
А.Ю. Якубовский, А.Н. Бернштам, Б.Ғ. Ғафуров, Б.Х. Кармышева сияқты 
ғалымдардың, тағы да басқа зерттеушілердің этнографиялық, археологиялық, 
фольклорлық зерттеу еңбектерінде көптеген мәселелер қарастырылған. Алайда қалай 
екені белгісіз қазақ диаспорасының мәселелері олардың зерттеулерінде айтылмайды, 
назардан тыс қалған.

Тәжікстандағы қазақтар жайын сөз еткенімізде, олардың осы ел азаматтарымен 
бірге ортақ отанын гүлдендіруге өз үлестерін қосқанын, мемлекет шаруашылығының 
түрлі салаларында табысты еңбек еткендігін де ұмытпағанымыз жөн. Ал қазақ 
диаспорасының қоғамдық жұмыстан бастап, түрлі кәсіпті жақсы меңгеріп, өздерінің 
адал еңбегімен абырой-атаққа ие болған өкілдері туралы ресми түрде айтылып 
жүргенімен, тарихи еңбектерде айтыла бермейді. Өйткені насихат жұмыстары 
нашар жүргізілген. ХІХ ғ. 20 – 40 жылдарында Тәжікстан топырағында Қазақ АКСР 
Мәдениет халық комиссары болған Темірбек Жүргенов, Әскери комиссар Абдолла 
Ярмұхаммедов, Елеусіз Бұйрын, Көбей Жанғазин сынды тарихта аты қалған 
адамдардың осында біршама қызмет жасағаны мәлім. Бабай Ишан, Сағидолла молда, 
Әлшекей күйші сияқты саяси қуғын-сүргінге ұшыраған азаматтар бұл жерді паналап 
келгендігі де бүгінде белгілі болып отыр. Айта берсек, мұндай ел арасында аты мәлім 
адамдардың саны көп. 

1951 ж. Қаныш Сәтпаев Тәжікстан Ғылым академиясының құрметті академигі 
болып сайланды, әйгілі мүсінші Жанғазин өмірінің соңына дейін Тәжікстанда қалып 
еңбек етті, Тәжікстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің екі рет депутаты болып 
сайланған Көбеевтің еңбектері арнайы әңгіменің арқауы болар үлкен оқиға.
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Сондықтан да біз осы мақаланың басында айтқан мәселелермен бірге, қазақ 
қайраткерлерінің Тәжікстанның автономиялы республика болып (1924), ал 1929 ж. 
Одақтас республика атануына қолдау білдіргенін де атап өткеніміз жөн. Еңбекте қазақ 
диаспорасының тіршілігі, қалыптасуы, әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері, қоғамдық 
қызметіне қатысты кейбір мәселелерді қозғай айта кетуді де жөн деп таптық. Біз 
бұл еңбегімізде қазақ диаспорасына және басқа да қазақтарға тұрмыс-тіршілігі, тілі, 
ділі мейлінше жақын халықтардың көші-қон тарихын, миграциясын толық сипаттай 
алмасақ та, келешекте бұл мәселені тереңірек зерттеушілерге алғашқы материалдарды 
жүйелеп беріп кетпекпіз. Сондықтан да біздің басты міндетіміз – ХХ ғ. соңы мен 
ХХІ ғ. басындағы екі ел арасындағы достық қарым-қатынас арнасына баса назар 
аудару, тарихи тағылымдарды таразылау.

Біз бұл мақаланы жазу үстінде Гулшанидің «Тарихи Хумаюн» атты қолжазбасын 
(1909) және 1875 ж. Н.А. Маев басқарған Хисар экспедициясының кейбір тарихи-
этнографиялық жазбалары материалдарын пайдаландық [1]. 

Тағы бір айта кететін жәйт, күні бүгінге дейін зерттеушілер қазақтардың Бұқара 
әмірлігіне, соның ішінде Шығыс Бұқара жеріне қай жылдары келіп қоныстанғандығы 
туралы нақты мәлімет бере алған жоқ. 1924‒1925 жылдары орыс ғалымдары 
М.С. Андреев, Е.М. Пищерева Тәжікстанның таулы аймақтарына және Хисар мен 
Кулябқа ұзақ ғылыми сапар жасағаны мәлім. Бірақ олар, негізінен, бұл өлкенің 
тәжік тұрғындарының жай-жапсарын көбірек зерттеді. Мәскеу, әсіресе, 1930 ж. Орта 
Азия республикаларының табиғи байлықтарын зерттеуге, экспедициялар жасақтап, 
жұмысшы күштерін орналастыруға үлкен мән берген болатын. 

Осыған байланысты 1932 ж. Тәжікстан Памир экспедициясы құрамында 
Тәжікстанды мекендейтін халықтардың жағдайын зерттейтін арнайы отряд 
құрылған болатын. «Бұл екі бөлімнен тұратын отрядтың бір бөлігі Қаратегін және 
Даруазда, екінші бөлігі С.М. Абрамзон және А.Н. Кандаурова құрамында Оңтүстік 
Тәжікстанда ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізді. Олар Лақай-Тәжік, Қорғантөбе, 
Жылыкөл (бұрынғы Сарайкемер) және Куляб аудандарын түгелдей сүзіп, барлап, 
аралап шыққан. Бірақ бұл экспедиция жұмысының нәтижелері, арнайы жинақ 
болып басылмастан, елеусіз қалған. Тек қана С.М. Абрамзонның қысқаша ғана есебі 
басылған екен» [2,12].

Тәжікстан халықтарының этникалық құрамын зерттеген ғалым Б.Х. Кармышева 
жазбаларында мынадай мәлімет келтіреді: «С.М.Абрамзонның рұқсатымен мен оның 
әлі баспа бетін көрмеген қолжазбаларымен танысып шықтым, ‒ дейді ол. Кейінірек 
осы қолжазба материалдарын негізге алып, Д.С. Комиссаровпен бірге «К вопросу 
племенных, родовых пережитках на территории Таджикистана» деген шағын мақала 
жазып, баспасөз бетінде жарияладық. Бұл мақалада түрікменнің Ерсары руының 
Жылыкөлге келуі және өзбек-қатағандар, қазақтар, қырғыздар туралы мәлімет бар 
еді» [2, 12].

Сонымен қатар, біз бұл еңбегімізде Б.Х. Кармышеваның Тәжікстанда мекендейтін 
халықтардың этникалық құрамы жайында талдап жазған материалдарын да 
пайдаландық. Онда Тәжікстандағы қазақтардың 1950‒1960 жылдардағы тұрмыс-
тіршілігі, отырған елді-мекендері мен өмір сүріп жатқан ортасы туралы қысқаша 
болса да мәлімет берілген болатын.
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Алматы, Қазақстан

ЕЛТЕРІС ҚАҒАН ӨЛТІРГЕН ТАБҒАЧ СЕҢҮНДЕРІ

Түркі ескерткішінде «Адам баласы үстіне ата-бабам Бұмын-қаған, Істеми 
қаған [таққа] отырған. [Таққа] отырып, түрік халқына, еліне, төріне (билігі) тұтқа 
болған...» деп жаза келе қағанаттың құлдырауға бет алған дәуірін: «... Осындай 
күлік (даңқты) қағандар еді. Онан соң інісі қаған болған еді. Бірақ інісі ағасындай 
болмады. Ұлдары әкесіндей болмады. Біліксіз қағандар [таққа] отырған еді. Әлсіз 
қағандар таққа отырған еді. Бұйрықтары (қолбасшылары) біліксіз еді, әлсіз болған еді. 
Бектері, халқы адал /түз/ болмағандықтан, табғач халқының алдауына сенгендіктен, 
арбауына көнгендігінен, інілі ағалының кектескендігінен, бектер мен халықтың 
ымырасыздығынан түрік халқы елдігінен, елінен айрылды» [1, 61-б.] деп сипаттап 
жазды. 

Түркі ескерткіштері көрсеткен бұл көрініс VII ғасырдың бірінші ширегінде орын 
алған болатын. Уақыт жылжып 627 жылға жеткенде Шығыс түрік қағанатының 
шаңырағы шайқала бастады. 630 жылы Іліг қаған Таң патшалығы мен оның 
одақтастарынан жеңілді. Ол жансауғалап Төлес қағанға қашып барды. Алайда, 
Төлес қаған оны Таң патшалығына апарып берді. Іліг қаған Чан-ань қаласына 
жеткізілгеннен кейін Таң императоры Ли Шиминь оны қатты айыптады. Бірақ, 
өлтірмеді, бір аймақтың әкімі етіп тағайындады. Бұл қорлыққа жаны төзбеген Іліг 
қаған қатын баласымен бірге зар еңіреп дауыс айтып жылаумен болады. 634 жылы 
Қытай астанасы Чан-аньде құсаланып өлді [2. 6028–6050-б.; 3.165-б.].

Түркілердің осыдан кейінгі тағдырын тағы да түркі ескерткіштері берген 
сөздермен жинақтар болсақ: «Қағандығын жүргізіп отырған қағанынан айрылды. 
Табғач халқына бек ұлдарың құл болды, ару қыздарың күң болды. Түрік бектер түрік 
атын жойды. Табғачшыл табғач атын тұтынды. Табғач қағанға бағынды. Елу жыл 
ісін-күшін берді. [Олар] ілгері күн шығыста Бөкілі қағанға дейін жаулады. Кері Темір 
қақпаға дейін жаулады. Табғач қағанға [басқаның] елін, төрін [билігін-үкіметін] алып 
берді. Түріктің күллі қара халқы былай десті: «Елді халық едім, елім қайда? Кімге 
елдік құраймыз?» – десті. «Қағанды халық едім, қағаным қайда? Қай қағанға күш-
қуатымызды береміз?» – десті. Осылай деп табғач халқына жау болды» [1, 61- б.].

Сөйтіп, арада тура 50 жыл уақыт салып түркі ақсүйектерінің өз елдігін қалпына 
келтіру мақсатындағы қимылдары қайта белең ала бастады. 679 жылы Ашидэ Ұран 



93

бек (Вэньфу) және Ашидэ Фэнчжы қатарлы түркі бектері өз иелігіндегі елді бастап 
Тан империясына қарсы көтеріліске шықты. Олар хан тұқымы Ашина Низүк бек 
(Нишуфу) есімді ақсүйекті «қаған» деп ұлықтады. Бұл уақиға «Қазан айында болып, 
кезекті көтеріліске Шаньюй духуфу деп аталатын әкімшілік өңірдің қарамағындағы 
24 аймақтағы түркі шенеуніктері түгел ат салысып, олардың адам саны 100 мыңға 
жеткен» [4, 392–393-б.].

Түркілердің елдігін қалпына келтіру мақсатындағы күресін басу үшін Таң 
патшалығы 680 жылдың көктемінде әйгілі қолбасшы Пэй Синцзяньді 480 мың 
әскермен екі бағытта жорыққа аттандырды. Көп жыл бойы Батыс түрік қағанаты 
аумағында түрлі соғыстарды басқарған тәжірибелі қолбасшы түріктерге күйрете 
соққы бере алды. Соғыс кезінде Ашидэ Фэнчжын тұтқынға түсті. Ашина Низүк бекті 
күні кеше ғана қаған көтерген бектерінің бірі өлтіріп, басын кесіп апарып берді. 

Сөйтіп, түркілердің Табғачтарға қарсы алғашқы көтерісі сәтсіз аяқталды. 
Дегенмен, көтеріліс көсемдерінің бірі Ашидэ Ұран бек қашып құтылып, Инь-Шань 
тауының батысындағы қарлықтарға барды. Артынша Ілік қағанның інілерінің 
ұрпағынан тараған Ашина Баян (Фунян) атты хан ұрпағын іздеп тауып, Хуанхэнің 
батыс бетіне өтіп, сол жерде оны «қаған» деп жариялады. Сөйтіп, түркі тайпалары 
қайта біріге бастады [5, 194-б.]. Бірақ, 681 жылы Пэй Синцзянь далалық аймаққа 
кезекті жорыққа аттанды. Түркі жұрты бұл жолы да ерекше ерлік көрсетті. Бірақ, 
Пэй Синцзянь солтүстіктегі тоғыз оғыздармен бірлесіп, көтерілісшілерге екі бүйірден 
соққы берді. Ашина Баян жағдайдың мүлде тиімсіз екенін көріп, жақтастарын ертіп 
өз еркімен берілді. 

Алайда, Таң патшалығы Ашина Баян, Ашидэ Ұран бек қатарлы 54 адамды Чан-
ан қаласына апарып, артынан олардың басын кесіп, көшеге іліп қояды [4, 6394-б.]. 
Бұл сұмдыққа Пэй Синцзянь сеңүнде наразы болды. Осы қанды уақиғадан кейін 
түркі ақсүйектері қытай билігіне болған сенімін мүлде жоғалтты. Сөйтіп бүкіл 
түркі жұрты Таң патшалығына өшігіп, нар тәуекел деп, ақтық шайқасқа бел буды. 
Осы тарихи уақиғаларды «Күлтегін» ескерткішінде: «Осылай деп табғач халқына 
жау болды. Жау болып қарсы тұрып, әрекет етіп құлады. [Табғачқа] қайта бағынды. 
Бүйтіп күш-қуатын бергісі келмеді. (Бүйткенше) «Түркі халқы қырылайық, ұрпақсыз 
қалайық десті». [Түркі халқы] жойылып бара жатты [1, 61-б.] деп көрсеткен.

Түркі жұртының тағдыры қыл үстінде тұрған осынау сәтте Табғачтарға қарсы 
күрестің үшінші толқыны көтерілді. Бұл күресті Білге Құтылық бастады. Ол Ашина 
Баян бастаған көтеріске қатысқан ақсүйектің бірі еді. Бұл туралы «Күлтегін» 
ескерткішінің кезекті мазмұнында: «[сол кезде] жоғарыда Түрік Тәңірісі, Түріктің 
киелі Жері, Суы былай депті: Түрік халқы жойылмасын деп, ел болсын деп әкем 
Елтеріс қағанды, анам Ел-Білге қатынды Тәңірі төбесіне тұтып, жоғары көтеріпті. 
Әкем қаған он жеті сарбаз жинапты. [Олар] тыста жортуылда жүр дегенді бәрі естіп, 
қаладағылар жиналды. Таудағылар сонда барып қосылды. Жиналып жетпіс ер болды. 
Тәңірі күш бергені үшін Әкем – қағанның әскері бөрі сияқты еді. Жаулары қой сияқты 
еді. Ілгері-кейін шапқылап [халықты] жинады, көтерді. Барлығы жеті жүз ер болды. 
Жеті жүз болып елсіреген, қағансыраған халықты; күңденген, құлданған халықты, 
Түрік төрінен (билігінен) айрылған халықты ата-бабам [дәстүрлі] билігіндей қайта 
жаратты, орнатты. Төлес (сол қанат), тардұш (оң қанат) халқын сонда құрды. Табғач 
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халқы жау еді. Сырт жағымызда Баз қаған – тоғыз оғыз халқы жау еді.... деп тәптештеп 
көрсеткен [1, 61–62 б.]. Қытай деректемелері Құтлық пен оның қағанатты қалпына 
келтіру жолындағы алғашқы қадамдары туралы: «Ашина Баян (Фунян) жеңілген 
кезде Гудолу (Құтылық) бытыраған елді жинап, Цзунцай тауын (Чұғай құзы) паналап, 
тонаушылық істеп жүрді» деген келте мәлімет берген [6, 194-б.].

Бұл кезде Тибеттіктер мен Он оқ қағанатының Таң патшалығына қарсы жорықтары 
жиілеуі себепті, патшалық жыл сайын қорғану сипатты жорықтарға шығып, тым 
қалжырап қалған еді. Тәңірі жар болып дәл осы жылы Он оқ қағаны Ашина Чэбо 
(Чабыш) Таң патшалығына қарсы көтеріліске шыққан еді. Сөйтіп, патшалық Пэй 
Синьцзяньді бас қолбасшы етіп тағайындап, Он оқ қағанына жорыққа аттандыруды 
ұйғарады. Таң империясының бұл шешімі Құтылыққа аса зор мүмкіндік береді. 

Сөйтіп, Таң патшалығының әскери бақылауының әлсіреуімен бірге түркі 
халқының табғачтарға болған өшпенділігінің артуына байланысты түркі жұрты 
Құтылықтың маңына жедел түрде топтаса бастады. Құтлықтың күш-қуаты еселеп 
артып, көп өтпей таудан түсіп далалық өңірге қарай беттейді. 682 жылы Ол Қарақұм 
қаласын (Қазіргі Ішкі моңғолдың орталығы Көкеқота // Хух-Хоото қаласының Солт. 
бат-да) астана етіп, осы жерде түрлі заңдар мен мемлекеттік жүйені жасақтап, Түркі 
қағанатын ресми түрде қалпына келтіруге ат салысты. Сөйтіп, Екінші Шығыс Түрік 
қағанатының негізі қаланды. Осы тұста ол «Елтеріс қаған» деп ұлықталды. Айтулы 
уақиға түркі халқының жарты ғасыр бұрын құрдымға кеткен елдігін ресми қалпына 
келуге кең жол ашты. Қытай деректемелері осы уақиғаның алды-артында оған 
қарасты халық саны 5000 адамнан асқанын хабарлады [5, 194-б.]. 

Елтеріс қаған осыған дейін данагөй Тоныкөкті бас қолбасшы, ақылгөй етіп 
белгілеп, оны «Білге Тоныкөк», нақтап айтсақ: «Білге Тоныкөк Бойла Баға Тархан» 
деп ұлықтады. Түркі ескерткіші осы ұлықтауды: «Одан соң көктегі тәңірі білік 
бергендіктен, өзім құдіретті қағаныммен ұғыстым, ‘Білге Тоныкөк Бойла Баға 
Тарханмен бірге мен Елтеріс қаған болайын’ – деді деп жазған [1, 123-б.]. Бұл бойынша 
Құтыдық пен Тоныкөктің мұндай атақтарды алуы бір мезетте, яғни қағанатты қалпына 
келтірудің алғашқы рәсімінде болған. Осы тұста Елтеріс қаған Ашидэ Юаньчжэнь 
есімі екінші бір дана тұлғаны да өзінің ақылгөйі еткен. «Синь таншу» кітабы: Сол 
кезде Чаньюй [духу] фуының бағынған тайпалар ісіне жауапты Ашидэ Юаньчжэнь 
есімді шенеунікті чанши Ван Вэньли қамауға алған болатын. Құтлық шапқыншылық 
жасағанда, Юаньчжэнь [Ван Вэньлиден патшалықтың құзырындағы] тайпаларға 
барып‚ өз күнәмді жусам дегенді өтінеді. Сонымен оның бұл өтініші қабылданады. 
Ол Құтлыққа бағынған соң Құтлыққа ақылшы болды. Елтеріс қаған оны «Апа 
таркан» етіп тағайындап, әскерін түгел соған басқартып қояды деп көрсеткен [3, 179-
б.]. Бұған дейін тарихшы ғалымдар арасында «Ашидэ Юаньчжэнь» мен Тоныкөкті 
бір адам деп санаған пікір қалыптасқан [6, 28-б.]. Шындығында ол екеуі мүлде екі 
басқа тарихи тұлға болып табылады [7, 865–866-б.].

Елтеріс қағанның осы жылдары жетістіктерінің бірі оның тоғыз оғызды 
бағындыруы болды. «Тоныкөк» ескерткіші тоғыз оғыздарды бағындыру мен Өтүкен 
қойнауын қағанат астанасы етуді бір ғана уақиға ретінде баяндалған. Бұл жағы сірә 
солай болуға тиісті. Себебі, бұл жолы «Тоныкөк [қолды] Көк-Өңіден жоғары Өтікен 
жынысына бастаған кезде [1, 123–124 б.], Елтеріс қаған мен Апа тархан Ашидэ 
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Юаньчжэнь Таң патшалығы көтерілісшілді жаныштауға жіберген Чжан Цяньсуй 
(Zhang Qianxu) сеңүннің әскерін талқандап тастаған болатын. 

Елтеріс қаған күзге қарай жорықты онан әрі жалғастырып «Шаньюй духуфуының 
солтүстік бөлігіне» шабуыл жасаған [3, 179-б.]. Артынша олар Таң патшалығының 
шекарадағы маңызды қалашығы, Юньчжун духуфуының орталығы Динсянь ауданына 
(Қазіргі Шаньси пров. Синчжоу қаласына қарасты аудан), онан кейін Ланчжоуға 
(қазіргі Шаньси пров. Ланьсянь ауданы) жорыққа аттанып, Ланчжоу аймағының 
әкімі Вань Дэмаоні (Wang Demao) өлтіреді. Одан шығып Бинчжоу (қазіргі Шаньси 
пров. орталығы Тайюань қаласы) қаласына шабуыл жасайды. Сонымен Елтеріс қаған 
қолына алғаш ажал құшқан қытай сеңүні Вань Дэмао болды.

Вань Дэмао өлімінен кейін Елтеріс қағанның шабуылын тойтару үшін Таң 
патшалығы танымал қолбасшысы – Сюе Жэньгуйді (Xue Rengui) жорыққа 
аттандырады. Қытай деректері Сюе Жэньгуйдің бұл жорықта Елтеріс қаған қосынын 
Юньчжоуда талқандағаны және 10000 адамын өлтіріп, 20 мың адамды тұтқындалғанын 
хабарлаған. Бірақ, түркі ескерткішінде Тоныкөк бұл жолы әр бағытта 2000 сарбаз 
аттандыруды өтінген әрі өзі екі мың адаммен солтүстікке тоғыз оғыздарға аттанып, 
оңтүстікке аттанған 2000 адамдық қосынды Елтеріс қаған басқарғанын хабарлаған. 
Соған сәйкес қытай деректерінің жоғарыдағы көрсеткіші орынсыз болып шығады. 
Әйткенмен, Елтеріс қаған мен Апа тарқан табғач жерінде қалған түркі жұртын 
азаттыққа шығарумен айналысқанын ескерсек бұл мәліметті басқаша түсінуге тура 
келеді. Бұл уақиғалар тізбегі 682 жылы болған еді. 

Елтеріс қағанды 683 жылы тәңірі тағы жарылқады. Бұл жылы Таң патшалығының 
билік басындағы императоры Тан Гаоцзу опат болды. Бірақ, патша ордасында 
қалыпсыз жағдай орын алып, У Цзытянь билікті өз ықпалына ала бастады. Артынша 
әулет ақсүйектерінің У Цзытяньға қарсылығы басталып, оның соңы қантөгіске 
айналды. Дегенмен, У Цзытянь өз қарсыластарының көзін тез арада жойып жіберді. 
Таң патшалығының осындай ішкі-сыртқы дағдарысын жақсы білген Елтеріс қаған 
мен оның ақылгөйлері әскери шараларды онан әрі жалғастыра түсті.

Осыған сәйкес Елтеріс қаған қосындары 683 жылы қыстың соңғы айларында 
қазіргі ҚХР астанасы Бейжиң қаласы тұрған жазықта бой көрсете бастады. Олар әуелі 
Динчжоу (Қазіргі Хэбэй пров. Баодиң қаласы) аймағын, артынан Гюйчжоу аймағын 
шабуылдап жеңіске жетті. Елтеріс қаған мен Апа тархан сол жерден солтүстікке қайта 
беттеп бір айдан кейін «Шаньюй духуфуын қоршауға алды» [5, 60-б.]. Бұл жолы Таң 
патшалығы Шынчжоу аймағының дудуы Ван Бэньли мен Сячжоу аймағының дудуы 
Ли Чуң-иді екі бағыттан Шаньюй духуфуына көмекке жіберді. Тарихи еңбектер 
олардың одан әрі не тындырғанын тіркемеген, соған қарағанда ол екеуі де көздеген 
мақсаттарына жете алмаған сияқты. Керісінше Шаньюй духуфуын басқарып отырған 
сыма Чжан Синьши (Zhang Xingshi) қаладан айрылып, өзі соғыста өлгені тіркелді [2, 
3-б.]. Бұл Елтеріс қаған өлтірген екінші табғач сеңүні болатын. Бұдан да маңыздысы 
Елтеріс қаған мен Апа тарқанның Таң патшалығы түркі тайпалары қоныстанған 
аймақта құрған – «Шаньюй духуфуын» тартып алуы «Шаньюй духуфуы» деген 
әскери-әкімшілік аймақты Чжан Синьшимен бірге құрдымға жіберді.

683 жылы мамырда Елтеріс қаған Вэйчжоу (қазіргі Шаньси пров. Датун қаласы 
маңында) аймағына аса жеңісті шайқас жасап, аймақтың әскери әкімшілік істерін 



96

басқарып отырған Ли Сыцзяньді (Li Sijian) сеңүнді Чжан Синьшидің артынан о 
дүниеге аттандырып салды.

Артынша Фэнчжоу аймағы (қазіргі Ішкі Моңғолдың Утай ауданы) дудуы Цуй 
Чжибянь (Cui Zhibian) патша жарлығы бойынша Елтеріс қағанға қарсы жорыққа 
аттанды. Ол Чауна тауы маңында (ҚХР. Ішкі моңғоллың Гуюань ауданының шығысы) 
солтүстікке беттеп бара жатқан жерінде Елтеріс қаған қосындарының алдын 
тосқан еді. Бірақ, Цуй Чжибянь қолы Елтеріс қағаннан жеңіліп, өзі жоғарыдағы екі 
әріптесінің артынан бақи дүниеге аттанды. 

Цуй Чжибянь бұған дейін Тибетпен арада болған соғыстарда жеңіске жетіп, 
патшалықтың Шығыс түркістандағы әскери қимылдарында қол бастаған бетке басар 
сеңүн болатын. Елтеріс қаған Түрік қағанатын орнатқаннан кейін Таң патшалығы 
оны Фэнчжоу аймағына дуду етіп тағайындап үлкен үмітпен жіберген болатын. Цуй 
Чжибянь қазасы Таң патшалығы үшін орны толмас шығын болды. Аталған аймақ 
Таң патшалығы бодан болған түркі ақсүйегі Шиданай билігіндегі түркі тайпалары 
қоныстанған жер болғандықтан, онда этникалық түркілерден жасақталған жауынгер 
атты жасақтар тұратын. Цуй Чжибянь Елтеріс қағаннан жеңілгеннен кейін, оның 
басқаруындағы бұл қосын толығымен Елтеріс қағанға бағынып, оның әскери әлеуетін 
онан әрі күшейте түскен болатын. Осы бір келеңсіз уақиға Таң патшалығына Цуй 
Чжибянь қазасынан әлде қайда ауыр тиген еді.

Елтеріс қаған 683 жылы жүргізген соғыстар осылармен ғана шектелген жоқ. 
Мамыр айында оның қосындары Ланчжоу аймағына да шабуыл жасаған. Бірақ, бұл 
жолы оларды «Ян Суаньцзи қуып жіберген» [4, 203-б.].

Қытай деректемелері берген мәлімет бойынша осы жылы қарашада Таң 
патшалығы мен түркілер арасында орын алған соғыстарда көзге түсіп жүрген Чэн 
Утин (Cheng Wuting) атты сеңүнге «Шаньюйдаоды тыныштандырушы елші» деген 
лауазым беріп Цунцайшан тауындағы (Чұғай құзы) қарақшы Юаньчжэнь (Апа 
тархан), Гудулу (Құтлық), Хэгэцзунь қатарлыларға үгіттеу міндеті жүктеген. Чэн 
Утиннің мұндай міндетке тағайындалуы бұған дейін сонда осы міндетті атқарған 
Чжан Цяньсуй нәтижесіз жұмыс істеген дегенді көрсететін еді. Сол сияқты Чэн 
Утин де өз міндетін абыроймен атқарғаны туралы мәлімет кездескен емес. Соған 
қарағанда оның қызметі Елтеріс қағанға елші аттандырумен ғана шектелсе керек. 
Келесі жылы Елтеріс қағанға қол бастап Шочжоуға (Қазіргі Шаньси пров. Шосянь 
ауданы) шабуыл жасаған кезде Чэн Утунмен соғыс майданында кездесті. Бұл Елтеріс 
қағанға жасалған үгіт-насихат еш өнім бермегенін көрсетті.

684 жылы Таң патшалығында кезекті саяси тұрақсыздық белең алды. Бұл жолы 
У Цзэтянь император Тан Чжунцзунді (Ли Сянь) патшалық құқығынан айырып, оның 
орнына Ли Даньді император етіп ұлықтап, Тан Жуйцзун деп атады. Елтеріс қаған 
бұл жолы да табғач билігінде орын алған ауыс-түйісті шебер пайдалануға кірісті. 
Осы мақсатта Елтеріс қаған Шочжоу аймағына жорыққа аттанды. Бірақ, ол бұл жолы 
Чэн Утунның тегеуінді қарсылығына тап болып, кері шегінді. 

Осыдан кейін У Цзэтянь Таң патшалығының жаңа императоры атынан жарлық 
шығарып Чэн Утунді «Шаньюйдаоды тыныштандырушы елші» деген жаңа мансабқа 
тағайындады. Бірақ, У Цзытянь осы жылдың соңында бетке ұстар қолбасшысын өзіне 
қарсы келгені үшін өлтірді. Көп өтпей қатын билеуші өзінің келесі бір қолбасшысын 
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Ван Фан-иді (Wang Fangyi) патша әулетіне адал уәзір болғаны үшін Хайнаньға жер 
аударды, ол жолда ауырып өлді. Аталған екі сеңүнді У Цзытянь өзі өлтірді дегенмен, 
екеуінің өліміне бәрі бір Елтеріс қаған себепкер болды. Сөйтіп, Тан патшалығында 
Елтеріс қағанмен соғыса алатын қолбасшы да қалмауға айналды.

685 жылы Елтеріс қаған Шочжоу, Дайчжоу аймақтарына жорыққа аттанды. 
Бұл жолы У Цзэтянь жіберген Пу Инцзе соғыста жеңіліп, 5000 сарбазынан түгел 
айрылады. У Цзытянь енді Вэй Дайцзя атты сеңүнді жіберді. Бірақ, тарихи деректер 
оның осы жылы қандай бір жеңіске жеткені туралы мәлімет бермеуіне қарағанда ол 
да өз міндетін абыроймен атқара алмаса керек. 

Осылайша Елтеріс қаған соғыста жолы болмаған У Цзэтянь тибеттермен соғыста 
аты шыққан корей ұлтынан шыққан қолбасшысы – Хэйчи Чанчжиді (Heukchi 
Sangji) Тибет жақ шекарадан шақырып алып, Елтеріс қағанға қарсы қосындарды 
соның басқаруына береді. Бірақ, Елтеріс қаған Хэйчи Чанчжиден қаймыққан жоқ 
еді. Ол 686 жылы күзде Қытай жеріне жорыққа аттанып әуелі Шаньси пров.-ның 
солтүстік бөлігіне шабуыл жасап, одан соң қазіргі Хэбэй провинциясы аумағында 
Хэйчи Чанчжимен соғысады. Кеш батқан кезде Хэйчи Чанчжи далаға көп жерден 
от жағып өзінің әскер санын көбейтіп көрсетіп Елтеріс қағанды шырғалап бетін 
қайтарады. Елтеріс қаған «сол түні шегініп кетеді [5. 204-б.]. 

687 жылы Елтеріс қаған табғачтарға жорықты онан әрі жалғастырды. Жыл 
басында ол қазіргі Бейжің қаласына қарасты Чанпин ауданына шабыл жасап, тонап, 
адамдарды барымталап қайтты. Тамызда Шаньси пров.-ндағы Шочжоу аймағына 
кезекті шабуыл жасады. У Цзэтянь Хэйчи Чанчжиді бас қолбасшы, мохэ ұлтының 
қолбасшысы Ли Доцзоны орынбасар етіп тағайындап, сонда жіберді. Елтеріс қаған 
Хуанхуатуй деген жерде (қазіргі Шаньси пров-ның Инсян ауданы) болған бетпе-бет 
шайқасқа жер қайысқан қалың қолға төтеп бере алмасын біліп, соғыс тактикасын 
өзгертеді. Бұл жолы ол соғыста жеңілген болып, жан-жаққа бытырай қашып, 
уағдалы жерде қайта топтасып, жауды далалық аймаққа бастап апарып күйретуді 
жоспарлайды.

Елтеріс қағанның кезекті соғыс айласын жеңіске жеттік деп түсінген Таң патшалығы 
оны бірден жойып жіберетініне сенім артқандай болады. Осыған байланысты 
У Цзэтянь алдағы жорық туралы нақты жоспарлар мен тапсырмалар беріп отырады. 
Бірақ, тәжірибелі корей қолбасшы Хэйчи Чанчжи артық қадам жасамайды. Есесіне, 
У Цзэтяньнің келесі бір қолбасшысы Цуань Баоби (Cuan Baobi) жеке дара ерлік 
көрсете қоюға бел шеше кірісіп кетеді. Ол Елтеріс қағанның қууға рұқсат сұрайды. 
У Цзэтянь оның өтінішін қабылдай отырып, оған бас қолбасшы Хэйчи Чанчжидің 
рұқсатын алуды, онымен бірлікте қимылдауды қадағалап тапсырады. Бірақ, Цуань 
Баоби қыс түсіп келе жатқанын да, императордың тапсырмаларын да ескермей 
Елтеріс қағанның соңынан қуып жолға шығады. Цуань Баоби Қытай шекарасынан 
шығып 20 шақырым жол жүргенде Елтеріс қағанның қосынымен бетпе-бет кездеседі. 
Шайқас кезінде Елтеріс қағанның Цуань Баобидің 13 мың әскерін түгел қырып, 
Цуань Баобиге сопабасымен қашып құтылудың мүмкіндігін береді. Сөйтіп оны 
өлтіруді өзінің қытайлық әріптесі У Цзэтяньге қалдырды. 13 мың адамдық қолдан 
түгел айрылып, жалғыз өзі келген Цуань Баобиді көргенде У Цзэтянь жынданып кете 
жаздайды, долы қатын оны сол өлтіре салады. Ашуы оған да тарқай қомаған соң 
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Құтылық дегеннің қытайша айтылуы болған «Гудолу» (Құтылық) дегенді «Буцзулу 
(яғни «өлем қапқыр») деп өзгертіп тастайды. 

Елтеріс қаған өзінің оңтүстік жақтағы табғачтармен шекара аймақтағы күшін 
бекемдеп, олардан келетін қауіпті сәл де болса сейілкеннен кейін Батыс және 
Шығыс түрік қағанаттарын толықтай біріктірудің жоспарын онан әрі қолға алады. 
Шындығында Елтеріс қағанның Он оқ жеріне бағыттаған жорығы 685 жылы 
басталған болатын. «Цзэ чжи тун цзянь» кітабы берген бір мәліметте: «Батыс түрік 
қағанатының он оқ халқы чуйгун жылдарынан бастап (685 ж. ақпан – 689 жылдың 
басы) Шығыс түріктердің шабуылына ұшырап, ел-жұрты жан жаққа тозып кетті» [4, 
20-б.] деп жазды.

689 жылға жеткенде Таң патшалығы Шығыс Түркстанға жіберген Вэй Дайцзе 
мен Янь Вэньгу басқарған армиясы тибеттерден жеңіліп, Батыс түрік қағанатының 
Шығыс Түркістандағы бөлігі енді тибеттіктердің қолына өте бастаған болатын. 
Осыған байланысты Елтеріс қаған Он оқ жеріндегі ықпалын арттырып, он оқ 
тайпаларын бағындыру мақсатында әскери шараларды бастады. 

Елтеріс қаған бұл жолы негізгі қосынды батысқа аттандырып, Мочоны 
ордаға қалдырып кетті. Соған сәйкес қытай деректері осы жылы мамыр-маусым 
айларында Мочоның Қытай шекаралық аймақтарына шабуыл жасағанын тіркеді. 
Жаздың басында У Цзэтянь өзінің ордадағы көңіл жетері Сюе Хуай-и деген алаяқ 
саудагерге генерал атағын беріп жорыққа аттандырады. Бірақ ол иен жатқан түркі 
даласына барып ешкім кездестіре алмай қайтып келеді. Күзде Сюе Хуай-и 200 мың 
әскермен «Құтылыққа жорыққа аттанып», бұл жолы да еш нәтижесіз оралады. Соған 
қарамастан осы уақиғаның өзі У Цзэтяньнің жабырқау көңіліне қуаныш ұялатты. 
У Цзэтянь жабайылар өзінің құдіретті жасағынан қорқып алысқа қашып кетті деп 
марсиып, той тойлап, марапат беріп, мәре-сәре болды. Шын мәнінде «Дананы бос 
қалдыру» – Елтеріс қағанның батысқа жорық жасау кезінде қытай шабуылынан 
сақтану мақсатында жасаған стратегиялық жоспарының бірі ғана болатын. 

Елтеріс қағанның осыдан кейінгі қимылы Он оқ Түркеш жерін игерумен 
өткендіктен қытай деректемелері ол туралы көп дерек тіркемеген. Тек ғана 
«Ашина Юаньчжэнь туцишиге (түркешке) жорық кезінде шайқаста өлді. Тяньшоу 
жылнамасының басында Гудолу өлді‚ оның ұлы әлі жас болғандықтан‚ қаған тағына 
отырғызылмады» деген мәлімет сақталған (2, 6028–6050-б.).

Елтеріс қағанның өмірі мен еңбегін «Білге қаған ескерткіші»: «Әкем қаған ... 
қырық жеті мәрте жорыққа аттанды, жиырма мәрте соғысты. Тәңірі жарылқағаны 
үшін елді елсіретпеді, Қағандықты қағансыратпады. Жауын Баз қылды. Тізеліні 
бүктірді, бастыны жүгіндірді. Әкем қаған елін, [төрін] орнатып, ұша барды. Әкем 
қағанға бас етіп Баз-қағаннның балбалы қойылды. Әкем қаған өлгенде өзім сегіз 
жаста едім. Ол төрдің үстіне ағам қаған отырды» деп бәдіздеген (1, 102-б.).
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Алматы, Қазақстан

ТОНЫКӨК ЕКІНШІ ТҮРІК ҚАҒАНДЫҒЫНЫҢ ОЙШЫЛЫ 
ЖӘНЕ ИДЕОЛОГЫ РЕТІНДЕ

Осы жұмыстың мақсаты – Екінші Түрік қағандығындағы Тоныкөктің қоғамдық 
және оның қызметінің негізгі бағыттарын талдау болып табылады.

Тоныкөк – II Түрік қағанатының әскери және мемлекеттік қайраткері (682 – 
745 жж.), bilgä «білімді, дана» атағына ие болған. Ол шамамен 650 ж. дүниеге келіп, 
716 жылы [1, c. 69] қайтыс болды. Қалпына келтірілген түрік қағанатында, Тоныкөк 
осы мемлекеттің алғашқы үш қағанының кеңесшісі болды (Құтлуға Ілтерес-қаған 
682-693 жж., Қапаған Мочур-қаған 683-716 жж., Білге-қаған 716-734 жж.). 

Тоныкөк мемориалы 1897 жылы Тола өзенінің оң жағалауындағы қазіргі 
Орталық және Солтүстік Монғолияның аумағындағы Байн-Цокто жерінде оның 
жоғарғы ағысында табылды (Тугушева, 2008: 68). В. В. Радлов былай деп жазды: 
«Осы жылы (1897 ж.) Императорлық Ботаникалық бақтың тапсырмасы бойынша, 
Е. Н. Клеменц ханым Солтүстік Моңғолияға саяхат жасады. Орғадағы кері жолда ол 
Налайха елді мекенінен алыс емес, Тола өзенінің жоғары жағында Үлкен көне түрік 
жерлеу құрылысы бар деген хабар алды…Ол тез арада кері жолды үзіп, осы жерден 
шамамен 20 шақырым қашық жерге бет алды. Ол олжаның маңыздылығын жоғары 
бағалады, бірақ эстампаждарды жасай алмады. Сондықтан ол бірден Орғаға барды. 
Орға ол жерден шамамен 60 шақырым қашық жерде еді. Мұнда ол қажетті құралдар 
мен материалдарды жинақтап, ескерткішке қайта оралды» [2, c. 88–89].

Тоныкөк мемориалының көлемі 40-тан 25 метрге дейінгі алаңнан тұрды, ал 
кіреберісте қалғандардан басқа Орхон алфавитімен ежелгі түрік руналық хатының 
мәтіні бар екі гранитті төрт қырлы стелалар орналасқан. Мәтіндер стеланың барлық 
жағында орналасқан. Онда Тоныкөктің бірінші беті өмірбаяны, оқиғалар (негізінен 
Жеңіс соғысы) және жеке адамдардың қызметі сипатталған (Қызласов: 2019). Бірінші 
стелде 35, екіншісінде – 27 жол мәтін жазылған. Жазбалары бар стелдің жанында 
сегіз тас фигуралар табылды [1, c. 99].

Тоныкөк билеушілер отбасынан шыққан, мемлекеттік істер туралы жақсы 
хабардар болған, әскери міндеттерді шешуге қатысқан, эстетикалық талғамға ие 
болған және рухани жақсы дамыған (Газиев, 2009: 56). Ол Түрік қағанатын қайта 
құру ісінде елеулі рөл атқарған, өз дәуірінің көрнекті қайраткерлерінің бірі болды [1, 
c. 68].
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Жазбада Тоныкөк өз еңбегін жоғары бағалап, түрік қоғамы алдындағы 
еңбектерінің маңыздылығын үнемі атап отырады [3, c. 57]. Онда Тоныкөк мәтінге 
эмоционалды және экспрессивтілік беретін диалог қолданған. Зерттеушілер атап 
өткендей, жазба – панегирикалық тонда жазылған өмірбаян. Алайда онда оқиғалар 
сипатталып қана қоймай, оларға саяси баға беріледі [4, c. 8].

Күлтегін, Білге-қаған, Тоныкөк сияқты көне түрік жазбалары қалың түрік 
қоғамына үндеу болып табылады. Сонымен қатар, бұл үндеулердің мақсаты 
ешнәрсемен жасырылмаған [5, c. 37]. Белгілі шығыстанушы В. В. Бартольд «жазба 
өрнектері көшпелі өмір жағдайындағы халық мәдениетінің жай-күйі күтуге 
болатындай төмен емес деп пайымдауға мәжбүр етеді. Хан халықты жетістіктермен 
қатар, өз хандарына қарсы жасаған қылмыстарынан туындаған сәтсіздіктерді еске 
алу үшін, өзі қалдырған жазбаларды оқуға шақырады» [6, c. 27].

Ежелгі түріктер жазбалардың сиқырлы күші бар деп сенген.  Құлпыр үстіндегі 
ескерткіштерде қашалған руналар қасиетті мәнге ие болды. Олар құрылыстың 
мемориалдық мағынасын күшейтті. Мәңгілік тастардағы жазбалар некролог стилінде 
жасалған. Яғни, ол қайтыс болған адам туралы және оның тірісіндегі әрекеттері 
туралы жақсы сөз болды. Көптеген жазбалар өлген адамның өзімен жазылған, бұл 
оқырмандарға деген әсерді күшейтті [7, c. 237].

Тоныкөк (Йоллықтегін сияқты) әдеби канондар мен өз заманының фольклорлық 
дәстүрлерінің үлкен білгірі болды [8, c. 57]. Мысалы, жазбада басқа Орхон 
ескерткіштерінде кездеспейтін бірқатар афористік айтылулар бар: «Түн удуматы, 
күнтүз олурматы, қызыл қаным төкти, қара тәрим йүгүрти» («түнде ұйықтамай, 
күндіз тыныштықта болмай, қызыл қан төгілді, қара терді ақты»). Атап айтқанда, 
зерттеушілер Тоныкөктің жазбалары мақалдарға толы екендігін айтады. Сонымен 
қатар, тарихи тұлға Тоныкөк пен эпикалық кейіпкер Қорқыт ата арасында 
параллельдер жүргізілген. Соңғысының сөзі халық даналығына, мақал-мәтелдерге 
толы. Мәселен, XVI ғасырдың қолжазбасында сақталған ежелгі «мақал-мәтелдер» 
жинағында барлық мысалдар Қорқыт Ата атынан келтіріледі [8 c. 58].

Тоныкөктің көзқарасы өзіндік түрік мәдениеті мен дәстүрлерінің ықпалымен, 
сондай-ақ қытай мәдениетінің ықпалымен қалыптасты. Сонымен қатар, Тоныкөк 
өзінің дәстүрлеріне сүйеніш болды. Тоныкөк тек әскери қызметкер мен әкімші ғана 
емес, сонымен қатар «түрік ұлттық жаңғыруының» басты идеологы болған. Ол 
Қытай мәдениетін көшпелілерді босаңсытады деп санаған, және одан бас тартудың 
жақтаушысы болды [9, c. 89]. Мәселен, Тоныкөк қаған түріктерге буддизмді енгізу 
және буддистік храмдар салу ниеті туралы білген кезде, қағанға «буддизм мен 
даосизм адамдарға жақсылық пен әлсіздік туралы түсінік береді және бұл белгілер 
соғыстар мен жаулап алушылықтардың жүргізілуін тежейді, ал храмдар салу көне 
түріктің «ештеңеге бағынышты емес болу» әдет-ғұрпын бұзады. Қарсы жағдайда Тан 
әулеті бізді жойар еді», деп айтқан екен. Л. П. Потаповтың пікірінше, Тоныкөктің сөзі 
ежелгі түріктердің өз дінінің бар екенін құжатпен растай отырып, оның қоғамдық-
саяси рөлінде осы дінге саналы түрде қамқорлық жасаған, оның идеологиялық рөлін 
түсінгенін, ежелгі түрік көшпенді ақсүйектер мен діни идеологияның экономикалық 
өмірмен, экономикалық себептермен байланысын түсінгенін дәлелдейді [10, c. 17]. 
Л. П. Потапов былай деп жазды: «Мұндай философияның мәні билеуші қауыммен 
толығымен мойындады. Алғаш рет (және, меніңше, жалғыз рет) ол атақты Тоныкөкпен 
жалпылама тұжырымдалған» [10, c. 89].
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Сонымен қатар, «ұлттық құндылықтардың» сақтаушысы бола отырып, буддизм 
мен даосизмді дала жауынгерлері үшін жарамсыз деп қабылдамай, Тоныкөк Тан 
империясының ақылға қонымды қарсыласы болып қалды [11 c. 128]. Кейбір 
зерттеушілер Күлтегін мен Тоныкөктің құрметіне мәтіндерді құру жүйесін 
зерделеп, Тоныкөктің жазбасында белгілі бір көркемдік стильдің бар екендігі 
туралы атап, бұл өз кезегінде оларға ежелгі түрік поэзиясы үшін кейбір жалпы 
заңдылықтарды орнатуға мүмкіндік береді. Йоллық-тегін мен Тоныкөк жазбалары 
композицияларының құрылымы бірегей, бұл баяндаудың жалпы қабылданған және 
дәстүрлі әдістері туралы айтады [12, c. 25–26]. Сонымен қатар, Тоныкөк, Күлтегін 
және Білге қағанның құрметіне жазылған үш үлкен жазбаның салтанатты және 
әшекейленген сипаты осы жанрдағы қытайлық үлгілердің [13, c. 32] бар болғандығы 
туралы айтылған. Басқаша айтқанда, Тоныкөкте бөтен мәдениетті, атап айтқанда 
қытай мәдениетін қабылдамауы болған жоқ.

Түріктердің тарих философиясы да болған. Тоныкөк қытайлық білім алып, 
прагматизмді ұстанған: ол түрік халқы мен ханның игілігіне ұмтыла отырып, бәрін 
өзі жасады деп ойлады. Л. Н. Гумилев Тоныкөк алған Қытай тәрбиесі оған әсер етті 
деп есептеді: Тоныкөк үшін бірінші орында «Мен» түсінігі болған (волюнтаризм) 
[14, c. 342]. Атап айтқанда, Тоныкөктің құрметіне жазылған төртбұрышты жазбаның 
бірінде аллегория бар, онда бөтен түрдегі Тоныкөк қағанның істің егжей-тегжейіне 
жете алмайтынын (және тиіс еместігін), бұл Тоныкөктің өзінің міндеті екенін 
түсіндіреді [15, c. 16]. Тоныкөктің жазбасындағы ең бастысы оның кеңесші ретінде 
сіңірген еңбегі атап көрсетіледі: «Елтерістің өзі болмаса, дана Тоныкөктің өзі 
болмаса, Қапаған қаған да және түрік сир халқының жерінде ұйым да, халық та, адам 
да, билік те болмас еді» [5, c. 49, 51].

Бұл ретте Тоныкөктің діни жағы да байқалады: «Тәңір маған білім берді!», бірақ 
жер бетінде Тоныкөк өзі шешім қабылдайды. Л. Н. Гумилев былай деп жазады: 
«Тарихи процесс механикасының дәл осындай түсінігін біз қытай жазбасында 
Инь және Янь күштерінің мағынасыз күресі аясында көреміз» [14, c. 342–343].

VI ғасырдың ортасында Ұлы даланың орасан зор аумағын қамтитын I Түрік 
қағанаты құрылды. VI ғасырдың 80-ші жылдардың басында ішкі қысым мен сыртқы 
қысым нәтижесінде қағанаттың әлсіреуі орын алды, ал VII ғасырдың басында ол екі 
мемлекетке – Батыс-Түрік және Шығыс-Түрік қағанаттарына ыдырады. 659 жылы 
Батыс қағанат өз қызметін тоқтатты. Шығыс Түрік қағанатын Тан империясының 
әскерлері 630 жылы басып алды.

679 жылы қытай билігіне қарсы түріктердің көтерілісі күйреді. Көтеріліс 
барысында түріктер патша Фунянды хан етіп сайлады, бірақ көтеріліс басылып 
қалды. Көтеріліс көсемдері Чанъандағы орталық алаңда өлім жазасына кесілді [14, 
c. 273].

Біраз уақыттан кейін түріктердің көтерілісі Құтлық басшылығымен қайта 
басталды. Құтлық өз жағына Қытайдан білім алған және жаудың әлсіз жақтарын 
білетін Тоныкөкті де тартты. Тоныкөктің жазбасында оның Құтлыққа қалай сүйенгені 
туралы айтылады: «мен өзім, дана Тоныкөк Табғаш мемлекетінде тәрбиелендім, 
өйткені бүкіл түрік халқы Табғаш мемлекетінің қарамағында болған... ол маған 
былай деді: «маған қосыл! Мен – дана Тоныкөк, оған қосылдым. Аспан маған 
білім бергендіктен, ханның қабілетіне қарамастан, мен оны ханға қалаймын. О хан! 
Мен Елтеріс Тоныкөкті бойл бақ тархан (мемлекеттік кеңесші) тағайындап, қаған 
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боламын» [14, c. 276-277]. Қытайлықтардың әскери өнері мен мәдениетін жақсы 
білетін тәжірибелі әскери қолбасшының көтерілісшілер қатарында пайда болуы 
олардың табысқа жету мүмкіндігін едәуір арттырды. Тоныкөк құрметіне жазылған 
естелік жазбада былай делінген: «Мен өзім, дана Тоныкөк, Табғаш мемлекеті үшін 
тәрбиелендім, өйткені бүкіл түркі халқы Табғаш мемлекетінің қарамағында болды» 
[9, c. 88].

Тоныкөк түріктердің көтерілісінің бірінші кезеңінде жеңілуінің себептерін де 
түсіндірді: «Түрік халқы ханы жоқ жерде табғаш халығынан бөлініп шықты. Өз ханы 
бар халық болды; өз ханын тастап, Табғаш мемлекетіне қайтадан бағынды. Аспан, 
мүмкін: «Мен саған хан бердім, сен өз ханыңды тастап, басқаға бағындың. Осың 
үшін сені өлді деп ойлауға болады» [14, c. 273–274].

Сол кезде әскери-саяси жағдай түріктердің пайдасында болмады. Тоныкөктің 
айтуынша, олардың жаулары «жыртқыш құстар сияқты, жан-жақта болды», ал Онғы 
ескерткішінде (719 ж.) «Табғаштың (Қытай) солтүстігіне қарай түркі қағанының жеті 
жауы болғанын белгіленген [17, c. 148].

Тоныкөктің қолдауымен, Құтлық өзін тәуелсіз түрік елінің қағаны жариялады, 
ал өз бауырларын шада мен ябғу посттарына тағайындады. Түрік әскері екі қанатқа 
бөлінді – толистер мен тардушей. Тоныкөктің талабы бойынша Шығыс түріктер 
Гобиден асып, Хангайға көшті [9, c. 89].

Дана Тоныкөк қағанның хан кеңесшісі орнын Қапаған-қаған тұсында сақтап 
қалды. Алайда ол қуғындағы патшаларымен де байланыс үзбеді. Керісінше, 
байланысты күшейтіп, өз қызы Пафуды заңды мұрагер Могилянға (Білге) берді. 
709 жылы Могилян шық әскерін талқандап, содан кейін аздарды бағындырды. 
Осы уақытта ол қазіргі Туваның барлық аумағын бағындырды. Бірақ басты жау – 
қырғыздар – Саян жотасының ар жағында сенімді қорғаныс тапты [14, c. 298].

Тоқтап, қатып қалып қалған және қатып қалған адамдардың санын анықтағаннан 
кейін, Тоныкөк ат үстінде күндіз-түні тоқтамай жүріп, солтүстікке қарай бет алды. 
Абақан алқабында жауды күтпеген қырғыз әскерін қолбасшысымен бірге талқандады. 
Содан кейін Тоныкөк орта Енисей алқабына шығып, Қырғыз тайпалық одағының 
барлық жерлерін басып алды [18, c. 63]. Тоныкөк былай деп хабарлаған болатын: 
«Мен әскерге жылжуды бұйырдым; «Атқа мін!», – дедім. Ақ-термелден асқаннан 
кейін лагерьге тоқтауға бұйрық бердім. Жылқыға мінуге бұйрық беріп, қарды жарып 
жолды аштым. Мен басқалармен таудың басына шықтым. Біз үлкен қиындықпен 
түсіп, он түн ішінде тау беткейіне дейін жетіп, үйіндіні айналып өттік. Қырғыздар 
ұйықтап жатқанда біз шабуыл жасадық... Қырғыз халқы қағанның билігін мойындап, 
оған бағынды» [14, c. 298–299; 19, c. 318–319]. 

Келтірілген материал келесі қорытынды жасауға мүмкіндік береді:
– Тоныкөк түрік мемлекетінің тәуелсіздігін қалпына келтіруде үлкен рөл атқарды;
– Түрік зияткерлік және әскери-саяси элитасының өкілі ретінде Тоныкөк II Түрік 

қағанатының идеологиялық базасын құрды;
– ІІ Түрік қағанатының жаулары болып табылатын мемлекеттерге қарсы әскери 

операцияларда Тоныкөк соғыс жүргізудің негізгі принциптерін қалыптастырды, 
соның ішінде стандартты емес әскери шешімдерде (озу, алыс қашықтыққа жедел 
марш жасау және т. б.). Соның нәтижесінде ІІ Түрік қағанатының түргеш, қырғыз 
қағанаттары және басқа да мемлекеттер мен Тан империясы құрамындағы тайпаларға, 
басқа да әскери коалицияларға қарсы табысты әскери іс-қимылдар жасалынды;

– Тоныкөктің жазбалары ежелгі баяндау мен әдеби канондардың нормалары мен 
дәстүрлерін жасаудың, түрік тілінің одан әрі дамуының кезеңі болып табылады.
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С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,

Нұр-Сұлтан, Қазақстан

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ РУХАНИ ДАМУЫ

Қазақ халқының ұлттық-саяси дамуының тамыры кешегі кеңес дәуірінен де әрі 
тереңде жатқанын белгілі.

400 жылдан астам қаншама қасірет, қайғы құрбандықпен өткен саяси күресте 
білектің күшімен келген алғашқы тәуелсіз қазақ мемлекеттігі XIX ғасырдың екінші 
жартысында Қазақстанның Ресейге қосылуы аяқталған соң мүлде жоғалып, оның 
орнына отаршылдық саясаттың әскери-әкімшілік жүйесі орнады. 1917 жылы ақпан 
революциясынан кейін, Қазан революциясы кезінде ескі саяси жүйенің ыдырауына 
байланысты бүкіл Ресей көлемінде жаулап алған бұқара халықтың қозғалыс, жалпы 
қоғамдық үрдіс заңды түрде қазақтың ұлттық автономиясы, тәуелсіз мемлекетін құру 
идеясын тудырды. 

Атап айтқанда, осы кезеңде Алаш партиясы құрылып, оның басшылары 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конститутциялық Заң 
қабылданды. Осы заң бойынша Қазақстан Республикасының өз территориясында 
өкімет билігінің толық иеленетіндігі, өзінің ішкі және сыртқы саясатын дербес 
жүргізілетіндігі белгіленеді. Аталған Заң республиканың жаңа Конститутциясын 
әзірлеуге негіз болды. 

Қазақстан халқы егеменді мемлекеттің ұлттық өркендеу процесінің негізін 90- 
жылдары бастағаны тарихта қалды. Біздің ата-бабамыз аңсаған жер, қонысымыз 
мыңдаған жылдар бойы басқыншылықты басынан кешірді. Бұл жерді мекен еткен 
көшпелі мен отырықшылардың бір-бірімен шендескен ғасыр қойнауында мәдениеті 
дамып, Шығыс пен Батыс арасы тұтасып жататын болған. Біздің қасиетті жерімізден 
Жерорта теңізінен Қытайға дейін Еуразияны көктей өтіп жатқан «Ұлы Жібек 
жолының» керуені тоғысқан жер.

Тәуелсіздікке қол жетісімен алғашқы кезектегі маңызды мәселелерді шешу талап 
етілді. 1992 жылдың басында «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы 
мен дамуының стратегиясы» атты мемлекет басшылығының орташа мерзімдегі 
тұңғыш жоспары жүзеге асырылды. Аталған тарихи маңызы бар құжатта оның 
мақсаты: «...Бүгінде біздің қозғалысымыздың бағытын көруге, оқиғаны болжап 
білуге, түпкі мақсатқа қол жеткізуге әркімнің сенімді болуына мүмкіндік беретін 
Қазақстан қоғамы дамуының айқын да нақты тұжырымдамасы сондықтан да қажет» 
деген сөздермен айшықталған [1, 34 б.].

Желтоқсан көтерісі сол кездегі кеңес одағының керегесін шайқалтып, КСРО- 
дағы ашық демократиялық үрдісінің негізін қалаушы оқиғалардың бірі болды. Ең 
маңызды, тарихи оқиға халқымыздың ең алдымен жас буынның ұлттық санасын 
оятумен, ұлттық намысын көтеруінде болды. Ол еліміздің тәуелсіздік алуының 
алғышарттарын дайындауға жол ашты. 

Елбасы Н. Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы» атты еңбегінде сол қиын-қыстау 
шақта еліміздің келешегін межелеудің қиындығын еске түсіре отырып, «...1992 
жылдың аяғында менің бұл стратегия тек үлкен жолдың басы ғана деп мәлімдеуіме 
сенетіндер аз болды. Дағдарыстың нағыз қызған шағында стратегия әрбір адамның тең 
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мүмкіндіктерді өз еркімен таңдауына және өздерінің экономикалық, әлеуметтік және 
саяси мүддесін жүзеге асыру үшін экономикалық тұрғыдан өзін өзі пайымдауына жол 
ашатын көп қатпарлы нарықтық экономикасы бар кәдімгі демократиялық қоғамды 
құруға арналған бағытын айқындады» деп аталмыш құжаттың тарих сынынан 
сүрінбей өтудегі маңызын алға тартты [2].

ХХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда әлемдік философияның 
принциптері мен заңдылықтарын меңгерген нағыз кәсіби философияның негізі 
қаланды. 

Қазіргі таңда Қазақстан бүгінгі заманғы әлеуметтік кеңістікте және әлемдік 
тарихтың уақыт өз орнын айқын көрінеді. Қазақстандық қоғамда тарихи сананы 
жаңғырту, өзіндік ұлттық бірегейлік пен әдебиет мәдени тұтастықты қалыптастыру, 
болашақ дамудың рухани бағдарын айқындау еліміздің ішкі, сыртқы дамуындағы 
маңызды көрсеткіш.

Қазақстанның Тәуелсіздігін ресми түрде ең алғаш болып мұхиттың арғы 
жағында жатқан Америка Құрама Штаттары мойындады, екінші болып айдаһардай 
айбарлы Қытай, сонан соң Ұлыбритания мойындады. Оның артынан Моңғолия, 
Франция, Жапония, Оңтүстік Корея және Иран Ислам мемлекеті мойындады. 
Иран Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған алғашқы мұсылман мемлекеті. 
Ал «Тәуелсіздігімізді ең алғаш болып бауырлас Түркия мемлекеті мойындады» 
деген сөздің ақиқат еместігін білгеніміз жөн. Түркия алғаш болып Қазақстанда өз 
елшілігін ашты, бірақ тәуелсіздігімізді мойындауда он жетінші болды. Бұл деректі 
еліміз Тәуелсіздік алғаннан кейін Сыртқы істер министрінің орынбасары қызметін 
атқарған, елдің сыртқы саясат тұжырымдамасы авторларының бірі болған Вячеслав 
Ғиззатов келтірген. Алғашқы күндері әлемнің салмақты елдері мойындап, кейіннен 
басқа да елдер мойындап жатты. Қазақ елінің тәуелсіздігін мойындап, дипломатиялық 
қатынастар басталды [3, 58 б].

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы мәдениеттің дамуындағы ерекшеліктер 
елдегі саяси және әлеуметтік-экономикалық жайларға тікелей қатысты болды. 
Елдің егемендікке алып, дербестікке қол жеткізуі қазақстандықтардың рухани 
өміріне де айтарлықтай әсерін тигізбей қоймады. Осы кезеңдерде мәдени саланың 
демократизациялану үрдістері күшіне енді. 

Көп ұлтты Қазақстанда тұратын қазақтар мен басқа этностардың ұлттық 
ерекшеліктерін ескере отырып, мәдениетімізді қайта жаңғыртуға байланысты 
белсенді де қарқынды серпілістер басталды. Мәдениет саласында шығармашылықпен 
жұмыс жасайтындар тобы уақытылы толықтырылып отырылмады. Мәдениет пен 
өнер саласында жұмыс жасайтындардың көпшілігі жұмыссыз қалды. Қазақстанның 
өз ішіндегі және БҰҰ-мен мәдени-рухани қарым-қатынастар тоқтатылды. Осындай 
келеңсіздіктер салдарынан, мәдени тұрғыдағы қарама-қайшылықтар жалғасып, 
шетелдік мәдениеттің нашар үлгілеріне еліктегіштердің көбеюі белең алды. 
Концерттік-музыкалық шаралардың өзі бір-бірімен өзара қарым-қатынасы әлсіз 
екі топ: мемлекеттік және жекеменшіктік мекемелер болып екіге бөлінді. Осындай 
келеңсіздіктер әсерінен ұжымдық ұйымдардан гөрі жекелеген өнерпаздар жоғары 
бағаланды. Олардың арасында саналы түрдегі байланыс болмады. Мұндай шараларға 
тосқауыл құру үшін мәдениет саласындағы саясатты қайта қарау керек болды. 

Мемлекеттік мәдени саясаттың басты мәселесі ретінде адамдардың рухани 
байлығын арттыру, еңбек пен халық тұрмысының биік мәдениетін қалыптастыру, 
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жеке тұлғаның зиялылығын жан-жақты дамыту, халықтар арасындағы өзара қарым-
қатынастың беріктігін қамтамасыз ету, сондай-ақ, Қазақстанда тұратын халықтардың 
көпғасырлық мұрасын сақтау, мәдениетті биік сатыларға жеткізу үшін мемлекеттік 
деңгейде моральдық және материалдық қолдау жасау мәселелері қойылды.Сондай-
ақ, Қазақстанда тұратын ұлттар мен ұлыстардың рухани деңгейін көтеру жұмыстары 
да уақытылы дұрыс жолға қойылды. Бұл орайда 90 жылдары барлық ұлтқа ортақ 
мерекеге айналған «Наурыз мейрамының» өткізілуін ерекше атап өтуге болады. Бұл 
мереке Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен ұлыстардың жоғары белсенділігімен 
жер-жерлерде жылма-жыл тойланды. Наурыз олар үшін татулық пен бірліктің, 
өзара келісім мен түсіністіктің жарқын мерекесіне айналды. Қазақстанның мәдени 
өміріндегі маңызды оқиғалардың бірі – 1992 жылы қыркүйекте өтілген Дүниежүзі 
қазақтарының құрылтайы. Оған әлем елдерінің атақты жазушылары, ақындары, 
ғалымдары, қоғам және дін қайраткерлері қатыстырылды. Бұл акция қазақтың 
ұлттық мәдениетін шетелдерге танытудың, әлемдік мәдениет кеңістігіне шығарудың 
басы болды. 

Қазақстанның өткен тарихы – қоғамдық сананың түрлі деңгейіндегі гуманитарлық 
кеңістіктің негізгі бөлігін құрайды. Тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесінің 
жаңаруын,қоғамның жасампаз тұлғасын қалыптастыру және ұлттық тарихтың жаңа 
белестерін зерттеуде тарихи сабақтастықтың болуы заңдылық. Сонымен, әр кезеңнің 
өзіндік ерекшелігі бар.

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы Қазақстан Республикасы аумағындаөмір 
сүрген, қазірде өмір сүріп жатқан қазақ және басқа да халықтардың тарихы және 
бүкіл адамзат тарихының құрамдас бір бөлімі. 

Өйткені ол Еуразия және Орталық Азия елдері тарихымен тығыз байланыста 
ұштасып жатыр. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы – Ұлы Далада ХХ ғасырдан 
бастапбүгінгі күнге дейін орын алған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, 
үдерістерді, тарихи заңдар мен заңдылықтарды аша отырып,оларды тығыз байланыста 
тұтас қарастыратын пән. ХХ ғасыр қазақ халқының тарихи тағдырында өте маңызды 
кезеңдердің бірі. Бұл ерекше тарихи күндер болып есептеледі. 

Нұрсұлтан Назарбаев көпполярлы әлемге кәміл сенген жақтаушы. 1992 жылдың 
өзінде өзінің «Қазақстанның егемен мемлекет ретіндегі қалыптасу және даму 
стратегиясы» деген еңбегінде Қазақстан әлемдік қоғамдастықтың ұжымдық 
қауіпсіздігін құруға ұмтылады деп айқын мәлімдеген болатын. Аймақтық және 
жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ЕҚЫҰ маңызды рөл атқаруы тиіс, оның 
әлеуеті әлі де түгесілген жоқ. Ішкі және сыртқы саясат саласында елеулі табыстарға 
қол жеткізген Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға ұсынары да жеткілікті, сондықтан да біздің 
еліміз осы беделді Ұйымға төрағалыққа өзінің кандидатурасын ұсынды. Бүгінде бұл 
төрағалық нақты шындыққа айналғаны белгілі. Ол жөніндегі шешім Қазақстанның 
демократиялық қоғам және ырықтандырылған нарықтық экономика құрудағы нақты 
жетістіктерін тану болып табылады. 

Нұрсұлтан Назарбаев республиканың 2010 жылы ЕҚЫҰ төрағасы лауазымына 
сайлануы Батыс пен бұрынғы Кеңес Одағы елдері арасындағы өзара қарым-
қатынастардағы бетбұрысты алғашқы қадам болып табылады деп санайды.

Халықтың тарихи жадын жаңғырту, ұлттық сананы және азаматтық бірлікті 
насихаттау, жастарды отансүйгіштік пен толеранттық рухта тәрбиелеу болып 
табылатын Мемлекеттің біртұтас сипатын көрсету, қоғамдық сананы қалыптастыру, 
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ұлттық идеология, азаматтардың жасампаздық белсенділігін дамыту, елдің 
зияткерлік әлеуетін көтеру шеңберінде жүзеге асыруда толағай еңбектер жазылуда. 
Мәңгілік ел құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының 
идеялық негізі.

Қазіргі кезде тарихи-мәдени дамудың үздіксіздігі мен сабақтастығын дәлелді 
көрсету, рухани мұрагерліктің терең тамырларын, бұрынғы ұрпақтың қажырлы 
еңбегін, халықтың жеке тұлғаларын, тарихи тәжірибені және ұлттық дәстүрлерді 
құрметтейтін жастардың ұстанымын қалыптастыру қашанда бірінші тұрады.

Бүгінгі таңда көкейкесті мәселелерді,оқу үрдісінде нақты тақырыптардың негізгі 
мәселелерін терең және тұтастай қабылдауға көмектесіп, фактілер, дәлелдерге, 
жазба, археологиялық деректерге және ғылыми талдауға негізделген және шынайы 
тарихты бұрмалаулардан сақтандыратын, аңыз шығармашылығынан ақиқатты 
ажыратуға, ұлттық басымдылықтарға мән беруге үйрететін уақыт талабы мен 
шындығына сәйкес үйлесімді тарихи сананы және дүниетанымдық принциптерді 
қалыптастыруға мүмкіндік берілуде.

Қазақстан Республикасындағы ұлт саясатының бағдарламасы саяси 
тұрақтылықтың кепілі болып қала бермек. 2030 жылға дейінгі даму стратегиясындағы 
ұзақ мерзімді жеті басым бағыттың ішінде ұлттық қауіпсіздіктен кейінгі екінші 
орында көрсетілген. Барлық қазақстандықтардың теңдігін қамтамасыз ету үшін 
әділеттік принцип пен ұлтаралық татулық санасын қалыптастыру маңызды. Ол үшін 
Қазақстанда бірінші қазақ халқының түпкілікті ұлттық мүдделері дұрыс шешілгенде 
ғана өзге ұлттар мен этностық топтардың дамуына жол салынады. Қарап отырсақ, 
тарихи маңызы зор оқиға еліміздің халықаралық деңгейдегі талассыз беделінің 
арқасында келгенін және қазақ дипломатиясының сыртқы саясаттағы табысты 
еңбегінің нәтижесі деп есептеледі. 

Еліміздің нығайып халықаралық беделінің өскенін көрген әрбір қазақстандықтың 
кеудесінде мақтаныш сезімі кернейді. Қай уақытта да тарихты ұмытпау міндетіміз. 
Қазір іргелі тәуелсіз ел, демократиялық дәстүрді берік ұстанған қуатты мемлекет 
болдық. Тарихты жасайтын тұлғалар тағлымы өскелең ұрпақтың ұлт мүддесіне 
қызмет етуіне жол ашып қана қоймай, әлемдік өркениеттің дамуына да ықпал етеді. 
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Тоқтабай А.У.
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, 

Алматы, Қазақстан

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ЕСІМДЕРІ ТУРАЛЫ ОЙЛАНСАҚ

Ұлы есімдер мен тарихи қайраткерлердің өмірі мен қызметін, мұралары мен 
ұлағатты істерін зерттеп, зерделеп жас ұрпаққа насихаттап отыру өзін-өзі сыйлайтын 
жүрегі мен намысы бар халықтың бәрінде бар. Осы тұрғыдан ұлы есімдерге 
кімдерді кіргізу керек деген мәселеге келсек ойланар жәйт көп. Есімдер тізімін 
жасап, республикада бұл проблеманы зерттеу Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих 
және этнология институтына тапсырылды, тізімдердің алғашқы жобасы жасалды, 
мамандардың талқылауына түсті. 

Есімдер тізбегі сақ-скиф дәуіріндегі Анахарсис, Тұмардан (Томирис) басталыпты. 
Бұл жерде Ширак-Шырақ батырды ұмытуға болмайды. Жерді-елді жау басқанда, 
жау әскерін теріс бастап апарып апатқа ұшыратқан геройлар әр халықта бар. Бірақ 
осындай оқиғаның әлем тарихындағы бірінші геройы – Шырақ. Шырақтың ерлігі 
туралы ертедегі грек-рим мектептерінде, ортағасырлық шығыс медреселерімен 
латын университеттерінде, бергі Ренесанс кезеңінен бастап ХVІІ – ХІХ ғ Европа 
оқу орындарында, әскери академияларда оқытылды, насихатталды. Сондықтан мен 
айтар едім, әлемнің көптеген халықтарында Шыраққа ұқсас геройлардың шығуы 
мыңдаған жылдар бойы Шырақ есімінің ұмытылмай келуінде. 

Ортағасыр Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Жүсіп Баласағұнимен басталып 
Жошыға дейін жалғасыпты. Бұл жерде Әмір Темірді ұмытпауымыз керек. Қожа 
Ахмет сопылық ілімін насихаттаған кезде біреу түсінсе, біреуі түсінген жоқ, ол – ол 
ма, Ахметті «падаркүш»(қараниет) – деп итке талатқаны, баласының жауыздардың 
қолынан қаза табуы кездейсоқ емес, қайтыс болғанда көлемі 2,5х2 (м) киоск тәріздес 
кішкене мазаршыққа жерленіпті. Әмір Темір Қожа Ахметті «бүкіл түрік әлемінің 
рухани ұстазы» – деп жариялап, басына теңдесі жоқ сәулет кешенін орнатты (Қожа 
Ахмет сәулет ғимаратының тарихнамасы // Отан тарихы. 2000. №3-4.). Қазақ 
арасында бертінге дейін Түркістанға екі рет барып қажы атану және ұлы қолбасшыға 
арналған мақтау-мадақтаулар көп болған. 

Ақсақ Темір көреген
Азуын айға білеген
Дұшпанын саздай таптаған,
Досын майдай сақтаған
Патша өткен Туранда – деп Дулат Бабатайұлы бекер жырламаған.
Әмір Темірді ардақтап ұлылырдың қатарына қоюымыз, біздің қаншалықты 

дәрежеде Қожа Ахмет Яссауиді қадірлемейтініміз белгілі болады және ұлы 
қолбасшының көрегендігін бағалаймыз. Әмір Темір бүкіл түркі әлемінің келешектегі 
атажауы Қытай болатынын біліп 300 мың жаяу, 150 мың атты әскер даярлап 
1405 жылы ақпан айында Сырдариядан қалың әскерді өзеннен өткізіп тұрғанда, 
суық тиіп, Отырар билеушісі Бердібектің үйінде қайтыс болды. Қазір Еуропа 
тарихнамасында белгілі оқиғаларды, шайқастарды керісінше қарастырып, мынау 
жеңбей, анау жеңсе, мына оқиға болмаса т.с.с. жорамал жасау пайда болды. Егер 
де Әмір Темір өлмеген жағдайда, ол мақсатына міндетті түрде жетер еді, Қытайды 
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бірнеше княздықтарға бөліп, өзара қырқыстырып қояр еді. Қазір Өзбекстанға барып 
жүргенде интеллигенция өкілдерімен, тіпті қарапайым халықпен сөйлескенде 
байқағаным, халықтың пікірі Кеңес дәуірінен көп өзгерген. Бұрынғыдай «Бируни, 
Ұлықбек, Темір т.б. біздікі, олардың сендерге қатысы жоқ» деген сөзді естігем жоқ. 
Керісінше бұлардың бәрі бәрімізге ортақ жалпы түркілік қайраткерлер, ол Жалаңтөс, 
Төле, С.Рахимов қазақ деп мойындайды. Тәуелсіздіктің арқасында сана ой-пікір 
өзгерген.

Жошыханды алғанда Шыңғысхан неге кірмеген деген сұрақ туады? 
Ә. Марғұланның бір сөзі бар: «түркі мен моңғолды бір-біріне қарсы қою еуропалық, 
әсіресе орыс зерттеушілерінен басталған. Ол заманда қай тайпаның, елдің ішінен 
суырылып бір кемеңгер шығып, ту көтерсе бәрі сол тудың астында болған. 
Шыңғысхан лидер болды, түркі-моңғол демей бәрі соңынан ерді, азғана моңғол 
түркі-қыпшақтардың ішінде жұтылып кетті», – деп М. Әуезов университетінде 
1980 жылдары сөйлегені бар-ды. 

Мәскеуде маған бір бурят тарихшысы: 
– Сендер Шыңғысхан қазақ-қазақ! деп неге зарлап қалдыңдар, бұларың ұят емес 

пе? 
– Александр Македонскийді гректер грек деуге ұялмайды ғой, – деймін мен. 

Сөзден тосылыңқырап қалған бурятқа мен бастырмалатып: – Қазақтар Шыңғысханды 
жақсы көреді, тіпті жақсы көргені сонша қазақ қылғысы келеді. Қазақты ел қылған, 
мемлекет қылған, мұсылмандық үшін жандарын пида еткен қазақ хандарының бәрі 
Шыңғыстан тарайды, – деп едім, бурят, – Енді түсіндім, – деп қолымды алды. 

– Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би Шыңғысқа батасын беріп ақжол 
тілеген. Сондықтан шығысты Шыңғысты ұлылардың қатарына енгізгеніміз абзал. 

Қазан төңкерісіне дейін түркі-моңғол, мұсылман халықтарының ішінде 
патшалық Ресейдің ең жоғарғы иерархиясына дейін көтеріліп, генералдық атақты 
қызметі жағынан емес, соғыстағы ерліктері үшін алған Жәңгірханның төртінші 
ұлы – Сұлтан қажы, генерал Ғұбайдұлла Жәңгіровке (Шыңғысханов) жетер тұлға 
болған емес. Қазақ-башқұр-татардың бірдей ақыны Ақмолла (Мифтаһеддин) 
Ғұбайдолланы «Ішінде көп жұлдыздың Шолпанымыз», – деп жырлаған. Олжастың 
1970 ж бір өлеңінде «Чем порадовать сердце? – сұрақ қрйған екен. Өз басым 
1990 жылдары Кремльді аралап жүріп әскери Даңқ залындағы орыстың атақты 
қолбасшылары: А. Невский, А. Суворов, М. Кутузовтармен қатар тұрған, есімі 
алтын әріптермен жазылған Ғұбайдолланы көргенде кеудемді ерекше қуаныш сезімі 
кернеп, мақтаныштан жүрегім жарыла жаздағандай болып еді. Зерттеп жүрген 
тақырыбым болмаса да қуанышымды елмен бірге бөлісейін деп жазба, архив 
деректерін арқау етіп, даңқты жерлесімізге арнап мақала жазып едім (қараңыз: 
Тоқтабай А.У. Ішінде көп жұлдыздың шолпанымыз // Қазақ әдебиеті. 2012 № 3). 
Ғұбайдулла Патша өкіметіне қызмет етіп қойған жоқ. Жайық маңындағы қазақтар 
мен казактардың арасындағы жер таласында қазақ делегациясын патшаға кіргізіп, 
оң шешім табуына жәрдемдеседі. Патшадан рұқсатсұрап қажыға барып келген соң, 
мұсылмандарға шовинистік пиғылы бар граф Черовинскиймен айтысып, Ресей 
мұсылмандарының мүддесін қорғады. Николай ІІ – патша Петербургтен үлкен мешіт 
салуды жоспарлаған екен, бұған да Ғұбайдолланың ықпалы болған деп ойлаймыз. 
Ғұбайдолла заманында Ресей генералитетінің арасынан алтыннан ойып тұрып орын 
алса, Ұлы дала есімдерінің арасында да өз орнын алуы керек. 
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Баязит Сәтбаев (1870–1954). Архитектура, құрылыс өнері туралы сөз болғанда 
қазақтың кеңес дәуіріндегі сәулетшілері деп Т.Бәсенов пен М. Меңдіқұловты айтамыз. 
Ал қазан төңкерілісіне дейін қазақта кәсіпқой архитектор болған ба? Семей облысы, 
Шынқожа ауылының тумасы, молда отбасында дүниеге келген Баязит әкесінен 
ескіше сауат ашқан ол ата-анасынан ерте айрылып, Семейде орыс байы Ивановтың 
қол астында тас қалаушы, кейін десятник подрядчик мамандықтарын игеріп, құрылыс 
ісін жеке жүргізу дәрежесіне жеткен. 1890 жылы Семейдегі бір мұнаралы мешітті 
жобалауға және салуға Стамбулдан арнайы шақырылған түрік архитекторы Абдолла 
Эфендидің қол астында жұмыс істеген. Өзі жобалап, өзі кірпішін құйып, өзі салатын 
әмбебап құрылысшыны сол кездегі орыс-татар қазақтың байлары Баязитті қасындағы 
3–4 туыстарымен үнемі шақыртып, үйлер, дүкендер, моншалар, мешіттер салғызған. 
1910 жылдар арасында Зайсанда 30-дан астап құрылыстар Баязиттің басшылығымен 
бой көтерген. Олардың ішінде 1905 жылы тұрғызылған мешіт, казак әскерлерінің 
штабы, банк үйі сияқты ғимараттар болды. 1914 жылы есімі бүкіл Ресейге және 
Қытайға танымал татар капиталисі Р.Чанышев Шәуешекке шақырып, өзіне үй 
соқтырады. Қазір бұл үй қытайдың бірінші дәрежелі сәулет ескерткіші есебінде 
мемлекет қорғауына алынған, Тарбағатай аймақтық музейі орналасқан. Қытайда 
салған құрылыстардың қатарына байлар мен билердің күмбездері, Шихудағы дүнген 
мешіті, Сарысумбедегі кеңес консулының үйі, емхана, халықтық клуб үйі бар. Ең 
соңғы салған құрылысы Буыршын қаласындағы өзен вокзалының ғимараты (1952). 
Жалпы екі мемлекетте 60-тан астам құрылыстарды өмірге келтірген сәулетшінің 
40-қа жуығы әлі күнге дейін әр түрлі мақсаттарға пайдаланылып жұмыс істеп тұр. 
Б.Сәтбаев құрылыс ісінің нағыз майталман шебері, қазақ-орыс-шығыс сәулет өнерін 
шебер қиюластырған бірінші кәсіпқой архитектор.

Қытай, Моңғолия қазақтарының Шәкәрімі атанған – Ақыт қажыҮлімжіұлының 
(1870–1940) алғашқы кітабы «Жиһанша» 1897 ж Қазан баспасынан жарық көрген, 
1914 ж дейін Қазаннан 9 кітабы шыққан екен. Қажыға барып бес мемлекетті аралап 
келгеннен кейін мешіт-медреселер салдырып, діни уағыздарды өлеңмен жырлаған. 
1939 жылы гоминдан жендеттері тұтқынға алғанда кітапханасымен бірге жарық 
көрмеген көптеген қолжазбаларын өртеп жіберді. 1940 ж. тамыз айында Үрімжі 
түрмесінде азаптап өлтірілді. Қазіргі таңда жарық көрген үш томдық толық емес 
шығармалар жинағын 100 б/т асады. 

Дубек Нұртазаұлы (1920–1947) қытай қазақтарының Шоқаны атанған. 
Жастайынан алғыр, аса талантты Дубекті әкесі қытай мұғалімін жалдап алып, 
үйде оқытып, қытайдың көне тілін үйренген соң ары қарай орта мектепте білімін 
жалғастырған. 1936 жылы Үрімжідегі моңғол-қазақ интернатында оқып жүріп, «Қыз 
Жібек» операсын қытай тіліне аударады. «Қыз Жібек» операсын өз тілінде көрген 
Жапонияда білім алған губернатордың көмекшісі Ду Жынюан былай деп жазған: 
«Мен қазақ сияқты көшпенді, жабай елде опера бар дегенді естімек түгіл ойлап та 
көрмеген едім... қайта ерте оянған мәдениетті ел екенін таныдым. Дубек артында 
көптеген көсемсөз мақалалар, пьесалар қытай, орыс, шығыс тілдерінен аудармалар 
қалдырды, небәрі 27 жасында өмірден өтті. 

Шетелдердегі қазақтың тарихи қайраткерлерінің қатарына шығыс елдерінен 
тұңғыш СССР Көркемөнер академиясының толық мүшесі, қылқалам шебері Орал 
Таңсықбаевты, ТашГУ-дің химия факультетін 42 жыл басқарған химик, академик 
Шүкір Тәлиповті, генерал Сабыр Рахимовты Өзбекстан гидрогеологиялық 
институтының директоры Нәтәй Кенесаринді аттап өте алмаймыз. 
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Кирсан Илюмжиновтың кезінде Калмыкия тарихшылары мен өлкетанушылары 
қалмақтың қаны бар деген атақты адамдардың ата-тегін бүгі-шегесіне дейін қазып 
В.И. Ленинді, генерал Л.Г.Корниловты өздерінің даңқты ұлдарының қатарына қосты. 
Сондықтан бізде қалмақтардан үлгі алып шешесі қазақ атақты жиендерді іздеп 
тауып тізімге кіргізуіміз қажет деп санаймын. Бұлардың қатарына атақты адвокат 
Плеваконы, суретші Қарақалпақовты, әрине генерал Л.Т.Корниловты 2000 жылдары 
мен Петербордың Салтыков-Шедрин атындағы кітапханада Корнилов жайында 
материал жинап жүрген қалмақ өлкетанушыларымен кездесіп қалып Корниловтың 
шешесі қазақ ол туралы жазылған, маған сенбесеңдер патша армиясында бірге болған 
болашақ маршал Шапошниковтың естелігін оқыңдар; Корнилов Шапошниковке 
өзінің шешесінің тегі қазақ екенін анықтап айтып кеткен ғой десем, алдымен бой 
бермей тұр еді, біз бұл фактіні тексереміз деп қалды. Дегенмен әлі күнге дейін 
Корниловтың шешесі қалмақ деп жазуларын қойған жоқ. 

Томирис пен Заринаны алғанда қазақтың төл батыр қыздарын ұмытпауымыз 
керек. Пугачев көтерілісіне қатысып, өзін «Пугачевтың ізбасарымын» деп мәлімдеген 
тарихта «Невидимка» атанған Сапура Мәтенқызын, Кенесарының қарындасы 
Бопайды, 1869-1870 ж. Қытай басқыншыларына қарсы шығып елді көтерген мерген 
қыз – Жәнделіні қосқанымыз жөн. 

Жалпы менің ойымша «Ұлы даланың ұлы есімдері» дегеннен гөрі «Ұлы 
тұлғалары» дегеніміз дұрысырақ сияқты, «есім» мен «тұлға» екеуі екі бөлек ұғым.

Шамшиденова Ф.М.
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты,

Алматы, Қазақстан

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ» ТАРИХИ ҒЫЛЫМИ ИНТЕРАКТИВТІ 
КАРТАСЫНДАҒЫ ЖОШЫНЫҢ ТАРИХИ ПОРТРЕТІ

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты жыл сайын 
мемлекеттік тапсырманы орындап жатқан «Қазақстан халқы» ғылыми тарихи 
интерактивті картасы ежелгі заманнан қазіргі кезге дейінгі уақытты қамтитын 
16 картадан тұрады. Орта ғасрға қатысты «ХІІІ–XVI ғғ. Қазақстан» деп аталатын 
картада Жошы ұлысының құрылуы және ол картаны басқан кезде Жошының 
ескерткіші шығады, одан әрі Жошы ұлысының құрылуы мен оның тарихи тұлғасы 
сипатталатын мағлұмат берілген [1].

Жалпы интерактивті он алты картада ежелгі тайпалардың орналасуы, кейіннен 
басқа ұлт өкілдерінің қазақ жеріне қалай қоныстанғанын көрсететін түрлі кестелер, 
сұлбалар, фотолар, т.б. арқылы қазіргі заманның технологиясына сай орындаушылар 
ұтымды жасап шықты [2].

750 жыл бұрын, яғни 1269 жылы қазіргі Қырғызстан аумағындағы Талас 
жерінде құрылтай өтіп, Моңғол империясы құлады. Үгедей, Шағатай және Жошы 
ұлыстарының өкілдері жиналып, Моңғол империясынан бөлініп, өз алдына дербес 
Алтын Орда мемлекеті болып шыға келді.

Алтын Орда – Жошы ұлысы ХІІІ ғасырдың 40 жылдары Бату хан құрған мемлекет. 
Оның құрамына Батыс Сібір, Солтүстік Хорезм, Еділ Бұлғариясы, Солтүстік Кавказ, 
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Қырым, Дешті Қыпшақ жерлері кірді. Солтүстіктен оңтүстікке дейін Алтын Орда 
Кама өзенінен бастап, Дербент қаласына дейін созылып жатты. Жошы ханның 
баласы Батудың кезінде ұлан-ғайыр жерді алып жатқан үлкен мемлекеттің астанасы 
Сарайшық қаласы болған (қазіргі Атырау облысының жерінде).

Сарайшықта орда хандары Токта, Әз Жәнібек, кейіннен қазақ хандары Жәнібек 
пен Қасым жерленген. Қала ХІІІ ғасырда сауда-экономикалық орталығы ретінде 
қалыптасты [3].

Жошының жері батыста Ертістен және «Қаялық шекарасы мен Хорезмнен Саксин 
мен Булгарияға дейінгі жерлерді», сөйтіп Жетісудың солтүстік бөлігі және бүкіл 
Шығыс Дешті Қыпшақ Еділдің төменгі жағына дейін алып жатты [4, с.74].

Алтын Орда халқының басым бөлігі түркі тайпалары (негізінен қыпшақтар) 
болған.Орта ғасырлық деректерде оларды «татарлар» деп атады. Алтын Орданың 
батыс қанатында ХІІІ – ХІV ғасырдың екінші жартысында түркі тайпалары 
біртұтас этникалық қауымдастық болса, шығыс қанатында тайпалық құрылым 
сақталды. Билік басында хан тұрды. Одан кейін беклербек - жоғарғы әскери және 
көшпелі ақсүйектердің басшысы болды. Билеуші элита Жошы ұрпақтарынан 
құралды. Қалалар мен отырықшы халықты баскактар қадағалады [3]. Хандық халқы 
этникалық жағынан біркелкі болмаған. Отырықшы аймақтарда – Еділ бұлғарлары, 
қала қыпшақтары, орыстар, армяндар, гректер, ежелгі хазарлар мен алан ұрпақтары, 
хорезмдіктер тұрса, далалық өңірді негізінен мал шаруашылығымен айналысқан 
түркі тілдес қыпшақ, қаңлы, найман, қоңырат, керей тағы да басқа тайпалар 
мекендеген. Дешті Қыпшақ төңірегі мен Еділ бойына қоныс аударған монғолдар аз 
болған жоқ. Олар кейін жергілікті түркі тілдес халықтармен сіңісіп кеткен. Хандық 
халқы алғашқы кезеңде қыпшақ, моңғол тілінде сөйлесе, кейіннен ескі татар тілінде 
қарым-қатынас құрған.

Халқының басым бөлігі түркі тілдес қыпшақтар болды. Мемлекеттің басты 
саяси-мәдени тілі қыпшақ тілі болды. Құрылтай мемлекеттің негізгі ұйымы болып 
саналды. Алтын Орда әскерлері оң қол, сол қол деп екі қанатқа бөлінді. Мемлекет 
басындағы нояндар мен бектердің, басқақтар мен тамғашылардың қолында билік 
көп болды.

Жошы ұлысындағы хан жарлықтары – тарихи-құқықтық дерек. Мысалы, 
Өзбек ханның Азовтың венециялық көпестеріне берген жарлығы (1332), Жәнібекті 
жарлығы (1342), Ахматтың ұлы князь ІІІ Иванға жарлығы (1476), Тоқтамыстың Литва 
ұлы князы Ягайлоға жарлығы (1392–1393). Бұлардың мазмұнына қарасақ, Жошы 
ұлысында құқықтық институттың қалыптасқанын, салық, сот жүйесінің, ішкі және 
сыртқы сауда қатынастарының дамығанын байқаймыз. Жарлықтар жылнамалық 
деректерді толықтырады және құқықтық қатынастарды салыстыруға мүмкіндік 
береді. 

Сарай Бату қаласын 1254 жылы Еділ өзенінің төменгі ағысына Бату хан салдырған. 
Қаланың қираған орны қазіргі Астрахан облысы Селитренное ауданының маңында. 
1922 жылы Ф.В. Боллод, 1931 жылы П.С. Рыков қазба жұмыстарын жүргізген, 1980 – 
90 жылдары Ресей Ғылым академиясының археология институтының экспедициясы 
зерттеген. Қалада соғыста қолға түскен түрлі саладағы шеберлердің қолынан шыққан 
салтанатты сарайлар, мешіттер, қолөнер шеберханалары болған. Жазба деректерде 
Сарай-Батуда шығыс пен батыстың көптеген елшіліктерінің болғаны айтылады 
(Плано Карпини, Гильом Рубрук, т.б). Египеттің атынан Сұлтан Бейбарыс жіберген 



113

елшілік бірнеше рет Сарай-Батуда болғаны туралы да мәліметтер бар. Сарай-Бату 
Өзбек хан таққа отырғанға дейін (1312) Жошы ұлысының орталығы болды.

Тарихшы З. Қинаятұлының айтуынша, Шыңғыс пен Бөрте 1178 жылы жаз 
айында отау құрғаны туралы моңғол тарихшысы Саган Сэцэннің 1663 жылы 
жазылған «Эрденийн Эрх» еңбегінде айтылады. Ал, дәл сол жылдың сегізінші 
айында Бөрте меркіттердің қолына түсіп қалады. Яғни, бұл оқиға екеуі шаңырақ 
көтерген соң шамамен бір айдан кейін болған. Онда Бөрте меркіт Чилгэр палуанның 
әмеңгерлігінде болады. Меркіттердің Бөртені осылайша әмеңгерлікке алуына 
ертеректегі кек себеп болса керек. Баяғыда Шыңғыс ханның әкесі Есукей батыр 
меркіттің рубасы Их Чилэтуден қалыңдығы – Өгөлен Ужинді ұзатылып бара жатқан 
жолында тартып алған. Шыңғыс ханның үйленгенін естіген меркіттер осы ескі өшті 
қайтару үшін Бөртені алып кетеді. Шыңғыс хан ол кезде жас әрі әлсіз болғандықтан, 
әйеліне араша түсе алмаған. Бөрте меркіттердің қолынан 1179 жылдың 10-айында 
бір-ақ босаған. Оны Шыңғыс хан, Уаң хан және Жамуха үшеуі бірігіп, Бұғыр Кегер 
шайқасында азат етеді. Байқасаңыз, осы аралықта 10 айдан астам уақыт өтіп кеткен. 
Бөрте Жошыны сол жолдан қайтып келе жатқанда туған. Содан ол нәрестеге Зочин, 
яғни «сырттан келген қонақ» деген есімді берген. Сол себепті ғылыми тұрғыда 
Жошының «меркітпен байланысы жоқ» деп айта алмаймыз. Ол меркіттің ұлы болуы 
да мүмкін деген пікір айтылады.

Жошы 1187 ж. немесе 1181 ж. дүниеге келген деп әрқалай айтылып келді. 
Белгілі тарихшы ғалым Зардыхан Қинаятұлының зерттеуінде Жошы 1179 ж. туған 
деп айқындалады [5].«Мен зерттеуші ретінде осы мәселе төңірегінде көп іздендім. 
Жошының туған жылын айғақтай алатын нақты дерек қалдырған жалғыз еңбек – 
Саган Сэцэннің 1663 жылы жазылған «Эрдэнийн товч» (Асыл түйін) тарихы. Автор 
онда «Тэмужин сарғыш ит жылы (1178) 17 жасында Бөртемен бас қосқан екен» деп 
жазыпты. Тэмужин Бөртенің төркінінен келген қара бұлғын ішікті кереит Тоғорылдың 
иығына жапқан оқиғасы да, Бөртеден айрылып қалғаны да осы 1178 жыл. Тэмужин 
Бөртені құтқаруға көмектесуін сұрап Тоғорылға барғанында «Былтыр менің иығыма 
қара бұлғын ішігіңді әкеліп жапқаныңда ішігіңнің қарымтасына бытыраған жұртыңды 
біріктіріп берейін дегенім бар еді. Сол айтқаным айтқан» деп Жамуха досына елші 
жіберіп, дереу қол жинап аттанғанына қарағанда, Тоғорыл-Жамуха-Тэмужин үштік 
одағы Бөртені құтқару үшін меркітті шапқан әйгілі Бугур кегер оқиғасы 1179 жылы 
болған. Шайқас күздің ортаңғы айында өткен. Күздің орта айы дегеніміз – қазан. Ал 
Тэмужин соғыс алаңында Бөртені «айдың жарығынан танығанына» қарағанда бұл 
қазан айының орта шені болмақ. Бөрте осы жолы жау қолынан құтқарылып, ауылына 
қайтып келе жатқан жолында Жошыны дүниеге әкелді. Бұл – 1179 жылдың қазан 
айы. Биыл Жошының туғанына 830 жыл толады деуіміздің сыры осында жатыр» [5].

«Жошы Құбылай сияқты Қытайды, Баты хан сияқты Еуразия державасын билеген 
жоқ. Оның аз жылдық ғұмыры Қыпшақ (қазақ) даласында өтті. Әмір Темір, Шахрух 
туралы Мауереннахрлықтар, Баты хан туралы орыстар жазғаны сияқты Жошы 
жайлы әуелі біздің қазақтар жазуы тиіс еді. Өкінішке қарай, ешкім жазбады. Тек бұл 
тақырыпқа Татарстандағы қазандық тарихшылар ғана назар аударып жатыр» Шын 
мәнінде Жошының еліне сіңірген еңбегі орасан зор болған. Зардыхан Қинаятұлының 
пайымдауынша,Жошыаз ғұмырына қарамастан 60-тан аса ірі шайқасқа қатысып, 
әлемнің 200-ге жуық қала, қамалын бағындырған әйгілі қолбасшы. Ол алғаш 1207 
жылы Орман жұртын қан төгіссіз бағындырды. 1211–1216 жылдары Алтын еліне 
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қарсы, 1219–1224 жылдары Хорезм жорығына қатысып Сыр бойындағы 26 ірі 
қала, қамалды басып алды. 1223–1224 жылдары Самарқан, Үргеніш үшін болған 
ірі шайқастарға қатысты. Соғыстан кейін әкесінің ұсынысымен Қыпшақ даласын 
үлесіне алып, осында өз ұлысын құрды. Бұл тарихта «Жошы ұлысы» немесе «Қыпшақ 
хандығы» деп аталады.

Жошының балалық шағы жөнінде мәліметтер жоқ. Дегенмен де жаугершілік 
заманда ат жалын тартып, дала заңымен өскені даусыз. «Құпия шежіреге» қарағанда 
Шыңғысхан оны 1207 жылыБайкалдан батысқа қарайғы жерлерге әскерімен 
жібереді. Ондағы мақсаты орман жұртын жаулап алсын дегені. Орманда мекендеген 
тайпалар Жошыға қарсылық көрсетпей, өз еркімен бағынады. Сөйтіп, буряттар, 
урсуттар Жошының қол астына кіреді. Енисейдің жоғарғы жағындағы қырғыздарды 
да бағындырады. Қырғыз нояндары оған ақбоз аттар мен ақ бұлғындарды сыйға 
әкелген. Ойрат билеушілері мен олардың ұлдары монғол ханшаларын әйелдікке 
алған.

Жошы үшін орман жұртын бағындыру науқаны сәтті болды, сондықтан әкесі 
Шыңғысханның өзі оны жоғары бағалап, Жошының әскери дарынына риза болған. 
Осылайша Жошы әкесінен өзі бағндырған жерлерді алып, Жошы ұлысының негізі 
қалана бастады.

Көптеген тарихшылар Жошыны қастандықпен өлтірілген деп біледі. Солай жазып 
та жүр. Зардыхан Қинаятұлының айтуынша, бұл да жалған пікір. Шыңғысханға 
Жошы өлді дегенсуық хабар 1225 жылы жеткен. Бұл кез Шыңғыстың Си Ся жорығына 
дайындалып жатқан сәті болса керек. Ғалымның есебінше, бұл 1225 жылдың күз 
айында болған оқиға. Өйткені, Шыңғысхан Си Ся жорығына 1226 жылдың күз айы 
аттанған. «Осындай нақты деректерге сүйенген Джамал Карши, ХVІІІ ғасырда өмір 
сүрген моңғол тарихшысы Гомбожав және басқа да көптеген ғалымдар Жошы 1225 
жылы күзде 46 жасында дүниеден өтті деген қорытындыға келген. Біздің ойымызша 
бұл бірден-бір дұрыс есеп», – дейді ол.

Сонымен қатар, ғалым Жошының Ұлытаудағы мазарға жерленбегенін айтады. 
Қазақтілді БАҚ құралдарының біріне бергенсұқбаттарының бірінде Жошының 
мазарына қатысты былай жауап берген екен: «Жошының қазақ топырағында 
жерленгендігінде сөз жоқ. Мазарға келсек, ол Жошыханға арналып тұрғызылғанына 
біз күмән келтірмейміз. Бірақ онда Жошыханның сүйегі жоқ. Біріншіден, қағанның 
өзі және ұрпақтары о дүниеде де жауының көзіне түсіпқалмас үшін барлығы мұқият 
жасырын болсын деген. Шыңғысханның өз өсиеті бар. Жошы өлгенде қаған тірі 
болатын. Әкесінің көзітірісінде Жошыханға мазар тұрғызылуы мүмкін емес. Тіптен 
атасынан 19–20 жыл кейін дүние салған кіші держава билеушісі Баты ханның өзі 
қайда жерленгені қазірге дейін белгісіз. Екіншіден, мазардан 1946 жылы Марғұландар 
тапқан сүйек 70–72 жас шамасындағы ер адамға тән. Ал Жошы 46 жасында о дүниелік 
болған. Үшіншіден, мазардың жерасты және жерүсті архитектуралық конструкциясы, 
қолданған құрылыс материалы ХV – ХVІ ғасырларға жатады. Сондықтан В. Бартольд 
айтқандай, мазарды Жошының мұсылманданған хан ұрпақтарының бейітсіз қалған 
хан бабасына (Жошыға) арнап кейініректұрғызылған болуы әбден мүмкін.

Жошының әйелдері: Никтумыш-фуджин, Саркаду-хатун, Ұлтан-хатун, Кутлук-
хатун, Күйки-хатун, Уки-фуджин, Несер, Фарис, т.б. Балалары: Орда Ежен, Бату, 
Берке, Шибан, Тоқа Темір,т.б. [6].
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Жошы туралы фольклор деректері де бар. «Шаджарат Ал-Атрак» (Түркілер 
шежіресі) шығармасына қарағанда Шыңғысхан Жошыны ерекше жақсы көрген. 
Жошы өлгенде, Шыңғысханға хабарлау да қиын болған. Ақыры, әмірлер Ұлық 
жыршысына суық хабарды жеткізуді тапсырған. Жыр жөнінде Шыңғысхан бұйрық 
бергенде мына түркі жыры айтылған:

Теніз баштың булганды кім тондурур, а ханым? Терек түптің джығалды кім 
тургузур, а ханым?

Шыңғысхан жыршыға былай жауап берген:
Теңіз баштың булғанса тондурур олум Жошұ дур, Терек түптің жығылса тургузур 

олум Жошы дур. Ұлық жыршы сөздерін қайталап айтқанда, көзінен жас ағып 
отырған. Шыңғысхан сонда түркі жырын айтқан: Көзунг йашын чокуртур конглунг 
голды балгаймы? Джирингконгульб куртур Жошы өльди болғай мы?

Жыршы сонда былай жауап берген: 
Сөйлемек кеәрки мй ок сен сөйледің, а ханым! Өз йарлыгынг өзге джабай 

уойлединг, а ханым!
Жыршының көзінен тағы жас аққанда Шыңғысхан «Жошы өлді ме?», деп сұраған. 

Жыршы бұл жөнінде айтуға ерік жігері, күші жоқ екенін айтқан. Сонда Шыңғысхан 
былай деген: Құлун алған құландай құлунумдиң айрылдым, Айрылышқан аңқаудай 
эр олумдин айрылдым. Шыңғысханның осы сөздерінен кейін әмірлер мен нояндар 
түрегеліп, оған көңіл айтқан.

Жошы 1225 ж. 46 жасында Қыпшақ даласында қайтыс болған.
Жошының өлімі туралы «Ақсақ құлан» атты мультфильм Қазақфильмде 1968 ж. 

түсірілген болатын.
Жошының 40 ұлы болғаны айтылады. Олардың ішінен тарихта аты белгілісі – 

14. Осы 14 ұл Қырым мен Орта Азия жерлерін, Алтын Орда мемлекетін билеген. 
Ал, біздің хандарымыз Жошының тұңғыш ұлы Орда Еженнің кіндігінен тараған. 
Шоқан да өзеңбегінде Қазақ хандарының атасы ретінде Орысханды көрсетеді. Орыс 
хан болса, Орда Еженнің жетінші ұрпағы. Ал Керей мен Жәнібек – сол Орысханның 
туған шөберелері.

Жошыны өз ұлындай жақсы көрcсе де, хандық билікке жақындатқысы келмеген. 
1219 жылы Шыңғыс хан Хорезм жорығына аттанбақ болып, жиналып жатады. Алыс 
әрі қиын сапарға бара жатқан одан бәйбішелерінің бірі «соғыстың аты соғыс, олай-
бұлай болып кетсең, орныңа кімді қалдырасың?» деп сұрайды. Сонда Шыңғыс хан 
елі мен отбасын ұлдың үлкені, талай соғыста қолбасшылығымен танылған Жошыға 
тапсырмай, одан жай ғана: «Сен қалай ойлайсың?» деп сұрайды. Оның бұлай 
сұрауы «сен болмайсың» дегенмен бірдей еді. Сол кезде інісі Шағатай: «Меркіттің 
қалдығынан неге сұрайсың?» деп ашуланған екен. Сондай қайшылықтан кейін 
Шыңғыс хан өз орнына үшінші ұлы Өгөдейді ұсынған.

«Құпия шежіреде» де біраз мәліметтер бар [7]. Моңғолияның 38 ханының ішінде 
елді билеген 5 ұлы қаған бар. Бірақ бұл бес қағанның ішіне ел басқаруда ерекше 
көзге түскен Еуропаны дүр сілкіндірген Жошының ұлы Баты хан кірмеген. Сондай-
ақ, моңғолдардың «Хан бейітінде» Жошы ұрпағынан ешкім де жерленген емес [5]. 
Моңғол жұртының Жошыны осылайша шеттетуі көңілге күмән тудырады.

Қорыта айтқанда, Жошы қазақ пен монғолға ортақ тарихи тұлға. Тарихи 
теорияларға сүйенсек, Жошының әрекеті тарихи үдерістерге де ықпалы болды деуге 
болады. 
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Туристік кластерді дамытуда Қазақстан жеріндегі Жошы ұлысына қараған 
жерлерді тарихи туризмге сай жандандыру қажет деп санаймын және осы бағытта 
«Қазақстан халқы» интерактивті картасын толықтырып, ақпараттандыруды 
жалғастыру құптарлық іс.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
ПРОШЛОГО МЕТОДАМИ ТУРИЗМА

Каждый гражданин должен знать историю своей страны, историю своей 
Родины, какой бы она ни была, и гордиться личностями, которые на разных 
этапах исторического развития помогли состояться государству, народу, нации, 
гражданскому обществу. Но это чувство принадлежности к своей стране, к своему 
народу, чувство патриотизма, не врожденное, оно формируется под влиянием семьи, 
общества, школы, посредством передачи знаний об истории родной страны или края. 

Советский Союз может служить ярким примером в плане воспитания патриотизма. 
Да, идеологическая составляющая в нем была чрезмерна, и идеологические штампы 
нужно было убирать. Но отвергнув советскую практику патриотического воспитания, 
в большинстве пост социалистических стран не предложили ничего взамен. В итоге 
выросло целое поколение, которое не испытывает принадлежности к своей стране, 
не знает ее истории, не знает выдающихся личностей прошлого. 

Существует большое разнообразие средств развития патриотического 
воспитания молодёжи. К ним можно отнести музыку, художественные произведения, 
изобразительное искусство, деятельность исторических и краеведческих клубов, 
музеев, театров, а также другие виды деятельности и объекты культуры и искусства. 
Формы популяризации также могут быть различны. В этом исследовании мы 
остановимся лишь на одном из способов познакомить людей с исторической 
личностью – туризме.
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Туризм развивается очень быстрыми темпами, демонстрируя миру новые 
направления, тенденции, инновации. Но иногда, в погоне за сверхновым и 
креативным, теряется что-то важное и основательное, то, что составляло фундамент 
всего процесса и его основную функцию. Речь идет о познавательном туризме и его 
основной функции – воспитательной. 

Именно познавательный туризм может выступать отдельным элементом системы 
патриотического воспитания. Потому что невозможно объяснить человеку, особенно 
ребенку, какой это был замечательный человек, ничего не показывая и не рассказывая 
о его жизни. Именно туризм может помочь охватить все уровни, все регионы, придать 
эмоциональную окраску и чувство причастности.

Итак, системообразующим фактором патриотического воспитания является 
целеполагание. Прежде всего необходимо определить, какие именно аспекты нужно 
формировать:

– нравственные чувства (совести, ответственности, долга, гражданственности);
– нравственного облика (терпения, милосердия);
– нравственной позиции (готовности к преодолению испытаний);
– нравственного поведения (готовности служения людям и Родине) и т.д. [1, 

с.25].
 Кроме того, кто из личностей прошлого наиболее ярко проявил в своей жизни и 

деятельности эти составляющие.  
Следующий этап – сбор материала. Если речь идет о старших школьниках, 

студентах, участниках клубов или кружков, их можно привлечь к изучению научных 
публикаций, архивных материалов, свидетельств очевидцев, Интернет-ресурсов и т.д. 
В процессе подготовки идет обсуждение результатов исследования, сопоставление 
собранного материала, вычленение наиболее значимого и выразительного. Это даст 
гораздо больший эмоциональный эффект, чем простое прослушивание уже готовой 
экскурсии.

После этого в соответствии с поставленными воспитательными и познавательными 
целями определяются объекты для показа. Предпочтение отдается тем, которые 
оказывают наиболее сильное эмоциональное воздействие. 

Следующим этапом будет составление маршрута, которое происходит с учетом 
возрастных и других показателей участников туристической группы. Например, для 
детских групп могут быть сокращены пешеходные расстояния за счет использования 
транспортных средств и разработаны квесты, для более взрослой аудитории – 
увеличена информационная насыщенность, добавлены просмотры документальных 
фильмов и т.д.

К сожалению, не все регионы страны обеспечены достаточным материалом для 
изучения выдающихся личностей прошлого. Но на современном уровне развития 
информационных технологий это не может выступать неразрешимой проблемой. 
С помощью виртуального музея или виртуальных экскурсий доступ к музейной 
информации получает каждый, у кого есть выход в Интернет, причем, в удобное для 
него время. Современные технологии предоставляют пользователям возможность 
рассмотреть самые мелкие детали самых недоступных экспонатов. Виртуальная 
3D экскурсия предлагает полную свободу передвижения и создает у пользователя 
некий эффект присутствия, т.е. яркие запоминающиеся образы, которые позволяют 
получить наиболее полную информацию. Для усиления эффекта в такую экскурсию 
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можно поместить видео, графику, текст, интерактивные карты, музыку, превратив ее 
в мультимедийную фотопанораму 

Даже в тех редких случаях, когда для создания музея, казалось бы, недостаточно 
экспонатов, нужно помнить, что приоритетным является не столько сам музейный 
предмет, а заключенная в нем социальная память и личность человека. 

Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на важности личности 
экскурсовода. Нужно очень внимательно относиться к тому, кто этот человек 
(прежде всего, какова его гражданская позиция) и как (насколько эмоционально, 
захватывающе) он транслирует знания своим слушателям. Потому что эффект от 
воспитательного мероприятия может быть совершенно противоположным.

И последнее. После завершения экскурсии в учебном заведении обязательно 
должны проводиться семинары, классные часы и открытые мероприятия, которые 
являются своего рода творческим отчётом о проведённом путешествии. Важно понять, 
какие чувства выработались у экскурсантов, закрепить полученные результаты и 
наметить следующие шаги.

Чувство патриотизма не может возникнуть путем естественного созерцания, 
его нужно целенаправленно и последовательно формировать. Передача социальной 
памяти своей Родины, изучение деятельности выдающихся людей есть одна 
из ступеней социализации личности, через которую дети приобретают общее 
мировоззрение, становятся патриотами и гражданами своей страны. 

Одним из самых эффективных средств формирования личности выступает 
туризм. Знания, полученные в туристско-экскурсионных маршрутах, оказываются 
самыми прочными и надолго укладываются в память, именно они способствуют 
пробуждению любви к своей Родине и чувства уважения, благодарности к ее героям. 
Современные музеи не просто ориентируются на социальный заказ, а выстраивают 
самостоятельную, порой в чем-то опережающую этот социальный заказ, стратегию 
деятельности и развития общества. Школьная практика выработала большое 
количество методических приемов, видов и форм музейной педагогики, которые 
позволяют успешно решить эти задачи. 
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2-СЕКЦИЯ.
РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

Абдуахитов Е.С.
Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейі, 

Отырар, Казақстан

ШӘКӘРІМ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ РӨЛІ

Шәкәрім Құдайберіұлы 1858 жылы 11 шілде де Шыңғыс тауы бөктерінде қазіргі 
Семей облысының Абай ауданында туылған. Әкесі Құдайберді Құнанбайдың 
үлкен бәйбішесі Күнкеден туған. Шәкәрім олардың немересі, яғни, Абайдың 
немере інісі. Енді Шәкәрім поэмалары туралы аз ғана сөз. Шәкәрімнің поэмалары: 
«Қалқаман – Мамыр», «Еңлік – Кебек», «Нартайлақ-Айсұлу». Әлем халықтарының 
мәдениеті бір-бірімен сұхбат кұру мүмкіндігіне ие болған заманда, Шәкәрімнің 
философиялық дүниетанымын зерттей отырып, оны таныту ең өзекті мәселелердің 
бірі. Халқымыздың дана тұлғаларының адамгершілік, тәлім-тәрбиелік идеяларын 
қазіргі заманға сай зерттеудің жас ұрпаққа берер тағылымы мен тәлімі мол. Әсіресе, 
Шәкәрім көрсеткен иман іліміне бүгінгі біздің қоғамдық өмірде қажеттілік туып тұр.

Қазіргі заман адам еркіндігіне мән беріліп, рухани танымдық көзқарастарының 
жетілу барысында адамдардың ішкі жан дүниесіндегі ар-ұждан мен адамгершілік 
касиеттері қоғам өмірінде басты орынға қойылуы тиіс. Бұл жолда тарихтан тәлім 
алып, оны философиялық тұжырымнан өткізе білсек қана елдігімізді бағалап, 
тәуелсіздігімізді сақтап қалу мүмкіндігіне ие боламыз. Міне, ұлттық рухтың ерекше 
формасы - ұлттық философияны зерттеу, қазақ деген халықтың өзін-өзі тануына ата-
жұрттың мәдениетінің негізгі рухани өзектерін тануға жол ашпақ.

Түрлі мәдениеттер тоғысқан жаһандану үрдісіне бағыт бұрған заманда 
ұлтымызды рухани биіктеткен тұлғалардың қалдырған мұрасын, оның тағылымдық 
мәнін зерделеу – заман тудырып отырған қажеттілік. Күрделі кезеңде өмір сүрген 
Шәкәрім Құдайбердіұлының мұрасының түп қазығы – «ар», «таза иман», «адал 
еңбек» жасайтын адамды саналы іс-әрекет иесі ретінде танылуына жол көрсету. Ар 
ілімін адамдық сапаның алдына шығарып бүкілтуындыларына өзек еткен Шәкәрім 
тағылымы бүгінгі күн үшін аса қажетті.Абайдың ізбасары, ұстаз дүниетанымында 
қалып қоймайөзге, қайталанбас қолтаңба қалдыруы Шәкәрім көзқарастарының 
қайталанбайтындығы. Бүгінгі күннің басты мәселесінің бірі – дін тақырыбына 
қатысты ойшылдың тұжырым, түйіндерін философиялық тұрғыдан талдап, 
танытудың маңыздылығы дау тудырмайды. Себебі, ғұлама дін мәселесін шын ақыл 
мен салқын сана арқылы сараптап, негізгі өзегін өмір игілігіне айналдыра білген. 

Несін сүй, несін сүйме ерік өзіңде,
Нәпсің де ақылың да тұр көзіңде.
Сынау үшін жаратқан бір Иең бар,
Тексерілмей қалмайсың бір кезінде [1].
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Жаратылысқа деген сенім мен сүйіспеншілікті махаббат пен мейірімнің, 
жақсылықтыңкөзі ретінде бағалау арқылы қалың жұртын өмірді сүюге, адамды 
аялауға үндеген. Күрделі болмыс иесінің шығармашылық мұрасын әр түрлі аспектіде 
тереңдей, кешенді түрде қарастырудың қажеттілігі де осыдан туындайды.

Соны ізденістер арқылы Шәкәрім өлең жолдарына талдау жасап, қазақтың ғана 
емес, жалпы адамзаттық ақыл-ой дүниесімен астасып жататын құндылығын таныту 
заман талабы. Ойшыл көзқарасы, ерекшелігі кез келген идеяны жалпылама қарастыра 
келе, пікірлерін нақты оймен айта білген.Шәкәрімшығармаларының идеялық және 
мазмұндық негіздері қазақ дүниетанымынатың үрдісті танытады. Онда дәстүрлі 
шығыстық сөз саптау үлгісі, әдеб, мәдениет тұрғысында келеді де иманға ұласады. 
Оның негізі қай қоғамның да көкейкесті мәселесі болып келген адам тұлғасы 
мәселесін көтеруде жатыр. Ойшыл шығармашылығының түп тірегін және шешуші 
мәнін құрайтын адам мен қоғамның, адам мен тылсымның мәселелерінің мәнін ашу 
іргелі зерттеуге негіз боларлық өзекті мәселе. Шәкәрім дүниетанымы өзі өсіп өнген 
жұрттың ауқымынан асып, бүкіл адамзаттық мазмұндағы ойлармен сабақтасып 
жататындықтан оның әлеміндегі әрбір идеясының мәні терең екенін танытады. 

Жан жолдан қосылды деп, пән де дін де,
Ақылды байлап қойған соған мүлде.
Еңбастызатжаны бар ақылдызат,
Оны ойлағанадам жоқ осы күнде.
Бар нәрсе жоғалмайды, өзгереді,
Жан жоғалмас деп ойла, соны біл де.
Жан тән жасар, тән жанды жарата алмас,
Терең ойлап, сөзімді құлаққа іл де [2],
Әлемде жаратылған болмыстар ішінде саналы адам жаратылысы болғандықтан, 

өз бастамасын танып, білу мүмкіндігі оған салынған.Дәлел болатын негіз ретінде 
Алланың «Бар және Бір» екендігін көрсететін белгілер мен рәміздер жиынтығын 
танымымызбен пайғамбарлардың уахилерінен біле аламыз. Жаратушының бар және 
бір екендігін көрсететін жаратылған болмыстардың жиынтығын әлем деп айтуға 
негіз бар. Өйткені, әлем туындылары өзінің жаратушысының бар екендігін дәлелдеп 
түр. Әлем - Алланың шеберлігі мен ұлылығын көрсетеді, оған қарап жаратушыны 
тану, иманға келу – адамның басты мақсаты [3]. 

Демек адам болмысы, адамның жан дүниесіндегі түрлі сапалық қасиеттерді 
танытуда төл мәдениетімізбен ғана шектелмей түбі бір түркі руханияты мен 
исламның мазмұнды туындыларына мән беруі әлемдік ақыл-ой жетістіктерінен орын 
алуына негіз болды. 

Құран аяттарында жаратушының бар екенін түсіндіретін белгілер бар.Адам осы 
белгілер арқылы жаратушының болмысын танып біледі. «Ақырет», «Әлемәл-ғайб» 
- «физикалық әлем (шахадат)», «жаратылған әлем»,«насут», «малакут», «жабарут», 
«лахут» әлемдері. 

Насут – материалды адамзат әлемі. Ал, енді осы материалды адамзат әлеміне 
сәйкесетіп, тек шариғат мақамы қойылуы тиіс. Малакут – көрінбейтін ішкі сезіммен 
сезілетін рухани періштелер әлемі. Бұл шариғат өткелдерінен өтіп, өз өмірін тариқат 
жолына арнаған тақуаға тән мақам. Ішкі жан дүниесін тариқат өткелдерінде шыңдаған 
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тақуа ғана рухани сезімініңне гізінде мала кутәлемін шарлай алады. Жабарут – 
Құдайылық табиғатқа ұласу арқылы танылатын құдіреттілік әлемі. Бұған мағрипат 
мақамы сәйкес келеді. Осы мақамда тақуа ұласу мүмкіндігіне жетіледі. Лахут – 
таңдаулы тақуаларға тән ешқандай сезімге бергісіз құдай әлемі. Өз жанымен тәнін 
хақиқат жолына арнап, бұл дүниеден баз кешіп, Ахмет Иассауи іспетті өмірінқылу  
етте өткізген адамтанымына тән мақам. «Әлем әл-ғайб» адамның ақыл-ойына 
тәуелсіз жасырын сырлар әлемі. Бұған керемет жасау қасиетіне ие болған тақуалар 
(пайғамбалар) ғана жеткен.

Сопылықта әлемге қатысты анықтамалардың, метафизикалық немесе 
философиялық ойтолғау үшін қолданылмағанын көреміз. Сопылық дүниетанымның 
ондай мақсаты да жоқ. Бұл қажеттілік, әрине, адамның табиғатынан туындайды. 
Өйткені адам кез келген мәселеде алдымен ақыл таразысымен әрекететеді яғни, 
танымға ұласудың рационалдық-теориялық әдісімен анықтамасын және мәліметтерді 
қажет етеді. Негізінен, сопылық философияның жүйелі тұрде қалыптасуының 
себебіде осық ұбылысқа тіреледі. Бірақ сопылар, философиялық анықтамаларды тек 
қажеттілік түрғысынанғанақолданғандесек, қателесеміз. 

Насафи: «Адамның тұрағы физикалық әлем емес, яғни бұл дүние емес. Біз 
жолаушылармыз. Сондықтан өткінші дүниеде ешкімнің көңілін қалдырма, жүрегін 
жаралама, қолыңнан келсе адамның көңіліне медеу болатын, бақыт сыйлайтын қам 
жаса, дүние нығметтеріне алданып, мал-мүлік, атақ-тақ іздеу надандық» [4] – дейді. 
Өмір өлшеумен берілген. Адам жанталаса жүріп, қашан өмірден өткенше пенделігіне 
сай әрекет етеді. 

Үш-ақ түрлі өмір бар,- бәрі де мас,
Бір рәуішті болады шал менен жас.
Ең керекті дегенің ортаншы өмір,
Түгел қолың жетпейтін бір жанталас.
Өмірдің басы бала, ортасы адам,
Қартайып шал болған соң кетті шамаң.
Мақтап жүрген өмірің осы болса,
Үш-ақ ауыз өлеңмен болды тамам [5].
Көзді ашып жұмғандай өтеді ғұмыр, бала кезең, кісілікпен арпалысқан орта кезең, 

одан алыс емес қарттық кезең, кетті шамаң, бәрі қалар астан-кестен –дегендей адам 
өміріне есеп беру керек. Қамшының сабындай қысқа ғұмыр сабақ берер талай жасқа. 
Адамның өзін-өзі танып білуінің өзі бастапқы іс. Өзін танығаны қоршаған ортаны 
танығаны. Өз жаратылысына үңіліп, Алланың ақиқатын білуі қажырлы тариқат 
жолын тануда деп білеміз. 

Әлем халықтарының мәдениеті бір-бірімен сұхбат кұру мүмкіндігіне ие болған 
заманда, Шәкәрімнің философиялық дүниетанымын зерттей отырып, оны таныту 
ең өзекті мәселелердің бірі. Халқымыздың дана тұлғаларының адамгершілік, тәлім-
тәрбиелік идеяларын қазіргі заманға сай зерттеудің жас ұрпаққа берер тағылымы мен 
тәлімі мол. Әсіресе, Шәкәрім көрсеткен иман іліміне бүгінгі біздің қоғамдық өмірде 
қажеттілік туып тұр. 

Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық,
Арам, айла, зорлықсыз мал табалық.
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Өшпес өмір, таусылмас мал берерлік
Бір білімді данышпан жан табалық.
Шәкәрім ұждан мәселесіне төтенше мән бере қарайтыныбар. Ынсап, әділет, 

мейірім үшеуі ұждан ұғымын құрайды. Өйткені, «Ұждан – жанның тілегі. Неге 
десеңіз, жан тіпті жоғалмайтын, бұзылмайтын нәрсе, барған сайын жоғарылай береді. 
Мәселен, таза дене, таза толықмінез, ой, істеркерекқылады. Соныңқаттыбіркерегі 
совесть Ұждан. Оны осы өмірүшінкерекқылмайды, соңғыөмірүшін де керекқылады». 
Яғни, Ұждан екі өмір үшін де қажет екен. Өлерін білген екі адамның біреуі жанның 
жоғалмайтынын, бұдан да таза болып жоғарылайтынына сенсе, үлкен үмітке 
қолартып, қуаныш сезіміне бөленеді. Ал, өлген соң жан жоғалады деген өкініште 
болып, үмітсіздік дариясының барса келмесқайығына мінеді.

Шәкәрім «Үш анық» атты философиялық еңбегінде: «Бізше адам өмірін түзеуге, 
барлық адамдар тату тұруға негізгісі – адал еңбек, ақ жүрек, арлы ақыл болуға керек. 
Дүниеде бұл үшеуі үстем болмай, адам баласына тыныш өмір сүруге мүмкіндік жоқ» 
деген. Бұлар-Шәкәрім өзі қол жеткізген анықтар. Ақын бар ғылымның түп атасы 
таза ақыл мен ойлану, ойлау, деген ұғымға үлкен мән береді, оны өмір болмыстың, 
дүниенің ғажап сырларына терең бойлау, не нәрсені болсын ақылмен сынап, ұғып 
түсіну мағынасында алып қарайды. Шәкәрімнің дүниенің, жаратылыстың қозғаушы 
күші, адам өмірінің, тіршіліктің мәні мен сыры, жан мен тән секілді мәселелерді 
қарастырған.

Шәкәрім «Үш анықта» Ақиқат деген не? деген сұрақ қояды. Оған өзі «адам 
ақиқатты ақыл ес көзімен көріп, қабылдауы керек. Ақиқат – әрбір адамның жанында 
болады не ол өзіндік өмір сүреді» – деп қорытынды жасайды. Жанның ең негізгі 
қажет ететіні ұждан. «Адамның нысап, әділет, мейірім үшеуін қосып, мұсылманша 
айтқанда, ұждан бар дейді. Ол адамның рухани өсуіне мықты тірек болатын үш 
анықты атайды: Бірінші мәңгі өзгерістегі барлығына себепші жаратушы ие. Екіншісі 
бұл жаратушы барлық тірі мен тірі емеске жан береді, адам өлген соң, одан әрі 
тазарып, жоғарылайды, өздігінен өмір сүреді. Үшіншісі жанның жоғарылап, тазаруы 
үшін адам ұжданға сай арлы өмір сүруі керек. Шәкәрім адамдарды осыған шақырады. 

Шәкәрімнің дүниенің, жаратылыстың қозғаушы күші, адам өмірінің, тіршіліктің 
мәні мен сыры, жан мен тән секілді мәселелерді қарастырған. Шәкәрім «Үш анықта» 
Ақиқат деген не? деген сұрақ қояды. Оған өзі «адам ақиқатты ақыл ес көзімен көріп, 
қабылдауы керек. Ақиқат – әрбір адамның жанында болады не ол өзіндік өмір сүреді» 
– деп қорытынды жасайды. Жанның ең негізгі қажет ететіні ұждан. «Адамның 
нысап, әділет, мейірім � үшеуін қосып, мұсылманша айтқанда, ұждан бар дейді. 
Ол адамның рухани өсуіне мықты тірек болатын үш анықты атайды: Бірінші мәңгі 
өзгерістегі барлығына себепші жаратушы ие. Екіншісі бұл жаратушы барлық тірі мен 
тірі емеске жан береді, адам өлген соң, одан әрі тазарып, жоғарылайды, өздігінен 
өмір сүреді. Үшіншісі жанның жоғарылап, тазаруы үшін адам ұжданға сай арлы өмір 
сүруі керек. Шәкәрім адамдарды осыған шақырады. Шәкәрімнің ар ілімінің мақсаты 
ішкі тазалыққа жету арқылы хақты тануға жол ашу. Сондықтан Шәкәрімнің ілімі 
барлық адамзатты бақытқа жеткізуге бағытталған дейміз. Ол қазақ философиясының 
ойын ерекше белеске көтерген ойшыл [2].

Шәкәрімнің өлең өрнегі және философиясы адамның ішкі психологизмін біріктіре 



123

отыра, қазақ поэзиясына жаңалық пен жаңаша мазмұн мен түр енгізді. Адамның 
«ішкі әлемінің» күрделелегін, құндылығын ішкі сапа мәселелерін алға қойды. 
Адам мінезіндегі сан түрлі қайшылықтарды жеңуді, оған сыртқы ортаның әсерін, 
онымен қарым-қатынаста бола тұра, адамның «ішкі әлемін» өзін-өзі игеруі керек 
деген кағиданы ұсынды. Шәкәрімнің адам жайындағы түсінігі жөне оны көркемдеп 
суреттеу тәсілдеріказақ поэзиясына және дүниетанымында маңызды ықпалы болды. 
Жалпы адамтануда, «құдай тануда «ішкі әлем» жөнінде айткан Шәкәрім ойлары тек 
қана әдебиеттің ғана сыбағасына тиетін ұлес қана емес, сонымен қоса ұлттық санаға, 
ұлттың дамуына әсер ететін дәрежедегі идеялар.
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Абдулина А.Т.
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 

Алматы, Казахстан

НАШ ВЕЛИКИЙ АБАЙ И ЕГО НАСЛЕДИЕ

В настоящее время Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова проводит 
работу по реализации проекта «Аналитическое исследование по актуализации, 
выработке научно-обоснованных критериев отбора и информационному 
сопровождению проекта «Великие имена Великой степи». Данный проект разработан 
в свете поручений Лидера нации Н.А. Назарбаева в его программной статье «Семь 
граней Великой степи» (21.11.2018 г.), где было актуализировано изучение вклада 
выдающихся деятелей в становление государственности, науки и культуры страны с 
целью объективного изучения отечественной истории, которая в «массовом сознании 
носит преимущественно персонифицированный характер». 

В рамках исполнения данного проекта предусмотрено создание в г. Нур-Султан 
учебно-просветительского парка-энциклопедии «Великие имена Великой Степи» 
и запуск мультимедийного веб-портала с аналогичным названием. Основную 
часть контента веб-портала составит энциклопедия, включающая биографические 
статьи (около 100 статей) со ссылками на научную литературу (10–15 источников). 
Данный портал будет размещен на сайте Института истории и этнологии и открыт 
для всех интересующихся историей нашего народа и тюркской цивилизацией 
в целом. Между тем информационное сопровождение на трех языках сделает 
портал востребованным для читателей ближнего и дальнего зарубежья. В галерее 
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Великих имен достойное место занимает Абай Кунанбаев (1845–1904) – казахский 
поэт, ставший основоположником письменной литературы казахов, классик 
мировой литературы, переводчик, композитор, мыслитель, общественный деятель, 
просветитель. Проследим его не очень долгий, но такой значимый для казахского 
народа и его культуры, жизненный путь.

Рисунок 1 – Абай (в центре) с сыновьями Акылбаем (слева) и Турагулом (справа). 
г. Семей. 1896 г. Режим доступа: https://rus.azattyq.org/a/kazakh-poet-abai-abay-

descendants/24672188.html.

29 июля (по старому стилю 10 августа) 1845 г. у родоправителя, старшего султана 
Каркаралинского окружного приказа и крупного бая Кунанбая Оскенбаева (Ускенбаев) 
родился сын Ибрагим (Ибраһим– имя арабского происхождения, возникшее как 
форма имени библейского пророка Авраама) в Шынгызских междугорьях вблизи 
Семипалатинска Западно-Сибирского генерал-губернаторства (ныне Абайский район 
Восточно-Казахстанской области). Дедом Ибрагима, получившего позже от бабушки 
Зере прозвище Абай (каз. «внимательный», «осторожный»), был Оскенбай, прадедом 
Ыргызбай – знатные родоправители и бии рода тобыкты подрода олжай племени 
аргын Среднего жуза. Мать будущего поэта Улжан происходила из рода каракесек 
того же племени аргын. 

М.О. Ауэзов в статье «Абайдың өмірбаяны» («Автобиография Абая») (1944), 
которая является одной из четырех написанных писателем автобиографий поэта и 
мыслителя, приводит интересные биографические сведения о бабушке поэта Зере: 
«Мать Кунанбая Зере была женщиной мягкого нрава. В 1850 г. в 72 года Оскенбай 
скончался. Зере намного пережила супруга. На момент смерти она достигла 
90-летнего возраста. В детские годы будущего поэта все сородичи называли ее, из 
глубокого уважения, «старая бабушка» («кәрі әже»)» [1, с. 65] (перевод – автора). 
Зере, знавшая много легенд и сказаний казахского народа, внесла большой вклад в 
духовное воспитание внука. Благодарные потомки в 2016 г. поставили Зере памятник 
в ее родных местах – в с. Калбатау Жарминского района Восточно-Казахстанской 
области [2].
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Рисунок 2 – Памятник бабушке Абая Зере. с. Калбатау, Жарминский район, 
Восточно-Казахстанская обл. Скульптор Татаев Е. Фото: Поломошновой Л. 2016. 

Режим доступа: https://rudnyi-altai.kz/pamyatnik-babushke-zere/.

Мать будущего поэта Улжан была второй из четырех жен Кунанбая, происходила 
из рода каракесек того же племени аргын. Она была острой на язык, но во многом 
похожа на свою свекровь мудростью, добротой, знаниями устного фольклора казахов. 
Абай в детстве заслушивался легендами и преданиями из их уст, а в ответ зачастую 
декламировал стихи матери и любимой бабушке, уже немного оглохшей, прямо в 
уши, чтобы «вылечить» ее от глухоты. Третьей женщиной, принимавшей участие 
в воспитании Абая, была Айгыз, третья жена Кунанбая, которая жила в одном ауле 
с Улжан. По словам М. Ауэзова, Абай, который считался сыном для двух матерей, 
получил тогда прозвище «Телқара» [1, с. 65].

Отец Абая Кунанбай (1804–1886) был человеком не простым, со сложным 
характером, одновременно жестоким, но и щедрым, глубоко религиозным, но и 
понимающим необходимость светского образования. Он отличался красноречием, 
меткими выражениями, которые подхватывали в народе, был почитаем среди людей. 
Назовем несколько фактов из жизни Кунанбая, характеризующих его многогранную 
личность. В конце 1840-х годов он с разрешения русской пограничной заставы 
открыл мусульманскую школу для казахских детей, пригласив муллу Габитхана 
Габдыназарулы, в которой получили образование и его сыновья. Позже Кунанбай 
счел необходимым обучить одного из своих сыновей от третьей жены Айгыз – 
Халилуллу в Омском кадетском корпусе и московском военном училище. Кунанбай 
на свои собственные средства в 1849 г. в Каркаралинске построил мечеть. Уже 
в возрасте 70 лет он совершил практически подвиг для того времени – поездку в 
Мекку для паломничества (1874–1875). Там для своих соплеменников он поставил 
дом «Тәкия», чтобы они могли останавливаться на постой, выполняя один из столпов 
мусульманской религии [1, с. 69].

В раннем детстве Абай получил домашнее обучение у названного муллы 
Габитхана. С десяти лет продолжил обучение в медресе, основанным муллой Ахмет-
Ризой в Семипалатинске, где в 1855–1859 гг. углубленно изучал восточные языки 
(арабский, персидский, турецкий) и литературу. В медресе Абай выделялся среди 
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учеников своими способностями к учебе, тяге к знаниям, прилежанием, несмотря на 
живой характер. Обладая отличной памятью, он мог устно пересказать прочитанные 
книги, свободно переводил с арабского на турецкий. Уже тогда, помимо религиозной 
литературы, Абая привлекала восточная поэзия, в особенности творчество Навои, 
Физули, Низами, Саади и др. Отметим, что в 1992–1993 гг. к 150-летнему юбилею Абая 
медресе было отреставрировано и открыто вновь в качестве музея для посетителей, 
где выставлены книги, по которым обучался будущий поэт – учебники по географии-
астрономии, языку-литературе, мусульманскому вероучению [3]. 

На третьем году обучения в медресе Абай стал параллельно посещать русскую 
приходскую школу, проучившись всего около трех месяцев. Его отец Кунанбай 
понимал необходимость знания русского языка для будущего главы рода. Это 
светское образование, дополнившее религиозное, позволило будущему великому 
поэту приобщиться к русской культуре. Именно в Семипалатинске Абай сделал 
первые пробы стихов в духе восточной и казахской поэзии: любовные посвящения, 
стихи-импровизации и пр. 

Когда сыну исполнилось 13 лет, отец Кунанбай отозвал Абая в родной аул, 
привлекая к решению судебных дел в качестве бия. Решение Кунанбая отозвать сына 
из города было не случайным, а было продиктовано необходимостью подготовки 
себе замены на должность будущего правителя рода. Из всех своих сыновей только в 
Абае отец видел качества, пригодные для этого почетного статуса: наблюдательность, 
живой ум, ораторские наклонности, твердость характера. Общение подростка со 
знатоками казахского обычного права, веками установленных обычаев и традиций, 
ораторами-златоустами, перемежавшими свои речи при судопроизводстве 
пословицами и поговорками, повлияло на его духовный и личностный рост. Абай, 
с детства знакомый с творчеством жырау Шортанбая Канайулы, Дулата Бабатайулы, 
Бухар Калкаманулы, черпал мудрость из их толгау, т.е. стихотворений-раздумий. 
В особенности впечатлило его произведение Шортанбая жырау «Зар заман», 
в котором подверглась критике колониальная политика Российской империи, 
ликвидация ханской власти в Казахстане. Абай лично был знаком также с Биржан-
салом Кожагулулы, прославленным акыном и композитором Среднего жуза, чьим 
песням он обучил свою младшую и любимую жену Айгерим [1, с. 111]. Общался Абай 
и с другими прославленными акынами Среднего жуза – Асетом, слепой женщиной-
акыном Ажар,  Кемпирбаем, которые вдохновляли его на создание собственных 
песен.

Уже в 20 лет Абай снискал уважение среди соплеменников своими знаниями 
и не по годам мудрыми решениями по разрешению межродовых споров. Однако 
не всем его соплеменникам нравилась деятельность Абая, у его отца и у него 
были противники, которые писали жалобы на него русской администрации. В 
1872–1873 гг. несколько месяцев Абаю пришлось находиться под следствием 
по 12 судебным делам в Семипалатинске, где он вновь уже в 29 лет обратился к 
занятиям русским языком. В это время у Абая происходит духовный разрыв с отцом 
Кунанбаем, чьей жестокости поэт не мог понять, а Кунанбай, в свою очередь, был 
недоволен справедливыми решениями сына, стремившегося к беспристрастности и 
игнорирующим узкокорыстные интересы отца.
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Однако Абай продолжил деятельность в качестве бия. В 1875 г. он был избран 
волостным Коныр-Кокшекской волости, проработав до 1878 г. В мае 1885 г. 
Абай принимал участие в работе чрезвычайного съезда биев под контролем 
генерал-губернатора В.С. Цеклинского в местечке Карамолы на берегу реки Шар 
Семипалатинской области, на котором было принято «Положение Карамолы» 
(«Семей қазақтары үшін қылмысты істерге қарсы заң ережесін»), включающее 
93 статьи по обычному праву казахов в условиях Российской империи. Текст этого 
исторического документа, впервые письменно зафиксировавшего право у казахов, в 
составлении которого принимал великий поэт, был впервые опубликован в первом 
номере журнала «Абай» в 1990 году [4, с. 67]. На этом съезде собравшиеся 100 биев 
от 5 уездов области избрали Абая верховным бием (төбе би), имевшим решающий 
голос в решении судебных дел.

В июле 1890 г. в урочище Кошыбек Семипалатинской области Абай подвергся 
нападению за свою судейскую деятельность при поездке на заседание совета биев по 
разрешению земельного спора между Мукырской и Шынгызской волостями, получив 
серьезные телесные повреждения. Недруги поэта не могли смириться с авторитетом 
Абая как бия, поэта, просветителя, общественного деятеля, имевшего друзей среди 
русских революционеров-демократов и сочувствовавшего борьбе кавказских народов 
против царизма (многие из политических беглецов принимались в ауле Абая). В 1897 г. 
в ауле Абая в Жидебае был произведен обыск приехавшими жандармами во главе с 
полицмейстером г. Семипалатинска по доносам врагов поэта во главе с Оразбаем, 
обвинявших его в антиправительственной деятельности и называвших «смутьяном 
среди народа», «врагом белого царя» и т.д. [1, с. 158]. Интриганы добились раскола в 
семье Абая, настроив против него родного брата Такежана, травили они и учеников 
великого поэта, стремясь лишить его опоры. Зависть, интриги, вероломство врагов 
негативно влияли на Абая, отняли у него много энергии и жизненных сил, которые 
он мог бы использовать для творчества.  

После долгих лет самообразования, уже умудренный жизненным опытом и 
в рассвете жизненных сил, к сорока годам он вновь приступил к литературному 
творчеству в качестве поэта. Однако нельзя сказать, что все эти долгие годы Абай 
абсолютно ничего не творил. М. Ауэзов в биографии поэта отмечает, что, будучи 
бием, Абай все время писал стихи короткого жанра – эпиграммы, шуточные стихи, 
посвящения первой возлюбленной Тогжан, приглянувшимся молодым девушкам – 
Асие, Рахиле и пр. Сам он тогда серьезно не относился к этим стихотворениям, не 
записывал их на бумагу, поэтому многие были позабыты [1, с. 90]. 

Мировоззрение казахского поэта и мыслителя испытало влияние, в первую 
очередь, гуманистической философии и поэзии Востока (Ибн Сина, Алишер Навои, 
Низами и др.), европейской литературы, в особенности русской классики, а также 
революционно-демократической мысли Российской империи через общение с 
политическими ссыльными в г. Семипалатинске – Н. Долгополовым, Е. Михаэлисом, 
С. Гроссом, А. Леонтьевым. С революционным демократом Михаэлисом, 
близко знавшим Н.Г. Чернышевского, Абай познакомился в 1880 г. в библиотеке 
Семипалатинска. Это знакомство переросло в крепкую дружбу. Абай уважал Евгения 
Петровича за его неутомимый труд по изучению гидрографии Семипалатинской 
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области, выпуску в качестве редактора газеты «Семипалатинские областные 
ведомости», широкую эрудицию в области европейской и русской философии, 
литературы. Благодаря общению с русским другом долгими зимними вечерами 
в Семипалатинске, где будущий поэт всегда проводил время с декабря по март, 
Абай стал читать системно и целенаправленно, расширяя свой кругозор учениями 
Аристотеля, Сократа, Спинозы, Дарвина, Спенсера, произведениями Толстого, 
Лермонтова, Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Гете и Байрона, А. Дюма. Сюжеты 
знаменитых романов Дюма «Три мушкетера», «Королева Марго» стали известны в 
Казахской степи в устном изложении Абая Кунанбаева.

С подачи Михаэлиса в 1886 г. Абай стал членом Семипалатинского областного 
статистического комитета. И Михаэлис, который более сорока лет, вплоть до своей 
кончины жил в ссылке сначала в Семипалатинске, затем в Усть-Каменогорске, 
и адвокат Гросс и врач Долгополов неоднократно гостили в ауле Абая по его 
приглашению [1, с. 91]. 

1886–1889 гг. были одними из самых плодотворных в жизни поэта, когда он 
сумел перевести на казахский язык стихотворения Пушкина, Лермонтова, а также 
писал собственные произведения. С этих лет Абай стал подписывать свои творения 
собственным именем, а не именем ученика и друга Кокбая Жанатайулы. По словам 
М. Ауэзова, первым стихотворением с авторством Абая было «Лето» (1886) [5, с. 148]. 
Только за один 1889 г. из под его пера вышло 25 стихотворений различной тематики, 
которые отражали зрелость поэта и мыслителя, имевшего большой багаж знаний, 
опыта и желания творить для своего любимого народа. С 1890 г. и до конца жизни 
Абай предпочитает поэтическому жанру прозаический, увлекшись созданием «Слов 
назиданий» («Ғақлия»), которые станут своеобразным завещанием поэта потомкам.

Абай имел трех жен – Дильду, Айгерим и Еркежан, на которой ему пришлось 
жениться по законам аменгерства у казахов после смерти младшего брата Оспана; 
10 детей: 7 сыновей и 3-х дочерей. От Дильды, предком которой был Казыбек би – 
Акылбай, Акимбай, Абдрахман, Магауия, Гульбадан и Райхан; от Айгерим: Турагул, 
Мекаил, Изкаил, Кенже. Троих из своих детей – Абдрахмана, Гульбадан и Магауию 
– поэт обучал в русской школе в Семипалатинске, к сожалению, в связи со слабым 
здоровьем дочь и Магауия не смогли продолжить образование, а Абдрахман поступил 
в г. Санкт-Петербурге в Михайловское артиллерийское училище. 

Старший сын Акылбай пошел по следам отца и оставил после себя романтические 
поэмы «Дагестан», «Зулус». Самый любимый сын Абая Магауя был также 
талантливым поэтом, он написал поэмы «Медгат-Касым» о борьбе египетского раба 
со своим хозяином, «Шамиль» о главе дагестанского национально-освободительного 
движения на Кавказе. Учениками Абая являлись также Кокбай Жанатайулы (1864–
1927), главным трудом которого считается поэма «Сабалақ» о борьбе Абылай хана 
против жонгар, Шакарим Кудайбердыулы (1858–1931), который был племянником 
Абая, воспитывался в его ауле после ранней смерти отца, он был автором поэм 
«Қалқаман-Мамыр», «Еңлік-Кебек», которые были написаны во многом под 
влиянием Абая.

Судьба детей Абая сложилась трагически: Акимбай умер в семилетнем возрасте, 
двое сыновей Абдрахман (1868–1895) и Магауя (1870–1904) умерли в 27 лет и 34 года, 
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что тяжелым ударом легло на плечи поэта, ненамного пережил отца и сын Акылбай 
(1861–1904), а другие дети впоследствии были репрессированы советским режимом 
в 1930-е годы. Старший сын от Айгерим Турагул как член партии «Алаш» дважды 
(в 1922, 1927 гг.) подвергался аресту со стороны советской власти, а в 1934 г. умер в 
ссылке в Сарыагаше. Его младший брат Мекаил был расстрелян в Семипалатинской 
тюрьме в 1931 г. без суда и следствия. Дочери Райхан и Гульбадан также скончались 
в 30-е годы [6]. Преждевременная смерть от продолжительной болезни самого 
любимого сына Магауи, талантливого поэта, на которого Абай возлагал большие 
надежды, подкосила здоровье Абая. Справив сороковины по любимому сыну, великий 
поэт ушел в мир иной 23 июня (6 июля по новому стилю) 1904 г. Был похоронен в 
родной долине Жидебай у подножья Шынгызских гор. Вслед за отцом ушел из жизни 
Акылбай.

Абай Кунанбаев является основоположником и первым классиком казахской 
письменной литературы, крупным поэтом, создавшим новые размеры и рифмы в 
стихосложении: шестистишья, восьмистишья и другие. Литературное наследие Абая 
включает около 170 стихов, поэмы «Искандер», «Сказание об Азиме», «Масгуд» 
(1887), написанные в традициях и на сюжетной основе классической восточной 
литературы, «Слова назидания» («Қарасөздер»), 56 переводов стихов европейских и 
русских классиков (Гёте, Байрона, Крылова, Пушкина, Лермонтова и др.) [7]. После 
Абая казахская молодежь получила возможность изливать свои чувства на казахском 
языке стихами из пушкинского «Евгения Онегина», особенно полюбилось 
читателям знаменитое «Письмо Татьяны» («Татьянаның хаты»), проникнутое 
печалью и надеждой юной девушки.

Особенно близким ему стало творчество Михаила Лермонтова, социально 
и политически заточенное против самодержавного режима, отсутствия 
демократических свобод граждан, бесчеловечного крепостного права. Абай перевел 
на казахский язык 30 стихотворений М. Лермонтова из сборника, изданного 
подпольно в Семипалатинске. Через лермонтовские «Горные вершины» Абай перевел 
на казахский язык «Ночную песнь странника» Гете, сочинив музыку к стихам. Песня 
«Қараңғы түнде тау қалғып...», по слова Герольда Бельгера, стала «уникальным 
явлением в культурной жизни казахов» [8, с. 22].

Поэзия Абая лирична и социально правдива, объективно отражала злободневные 
проблемы казахского общества XIX в. – бесправное положение женщин, 
чинопочитание и мздоимство, родоплеменную рознь, религиозное мракобесие 
ишанов, невежество и пр. К циклу социальных можно отнести стихотворения: 
«Кулембаю» (1888), «Наконец, волостным я стал…» (1889),

Управитель начальству рад…» (1889) и др. 
Бай не поможет бедняку. Зачем его жалеть?
А если даст кусок, гляди – длинна у бая плеть;
Трудись, бедняк, проклятый долг с троицей возврати,
Ведь баю – жить и богатеть, тебе – в могиле тлеть! [9, с. 56]
И еще философские строки:
Бестолково учась, я жизнь прозевал.
Спохватился, да поздно. Вот он, привал!
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Полузнайка – я мнил себя мудрецом
И заносчиво ждал наград и похвал.
Остальных мечтал за собою вести,
А они меня сами сбили с пути.
Я – один, а наглых невежд не сочтёшь,
И нелепые шутки ныне в чести.
Ни друзей у меня, ни любимой нет.
Я устало пою на исходе лет.
О, каким необъятным казался мир
Той порой, как встречал я жизни рассвет!
(Перевод А. Штейнберга) [10, с. 45].
Особую ценность представляют лирические произведения Абая Кунанбаева, 

отражающие тонкость, глубину его душевных порывов и поэтическое мастерство. 
Получили известность стихи о временах года – «Весна» (1890), «Лето» (1886), 
«Осень» (1889), «Зима» (1888), относящиеся к пейзажной лирике – новому жанру 
для казахской поэзии. Абай также стал новатором, введя в оборот казахской поэзии 
сатиру, философские эссе и новые образы в стихах о назначении поэзии, науке, 
просвещении народа, любви, дружбе и пр. 

О поэзии он писал:
Поэзия – властитель языка,
Из камня чудо высекает гений.
Теплеет сердце, если речь легка
И слух ласкает красота речений…
…Как старый бий пословиц не леплю,
Не бормочу, на грош меняя душу,.
Слова скупые, верные люблю,
И ты простую речь мою послушай!
(Перевод В. Звягинцевой) [10, с. 57].
По достоинству оценили потомки емкие прозаические произведения Абая 

Кунанбаева «Қара сөздер» – 45 метких и философских изречений на нравственно-
этические темы, написанные на склоне лет жизни великого поэта и отразившие его 
жизненный опыт. Дословно с казахского языка название переводится как «Черное 
слово», что в тюркской традиции означает слово, имеющее важный и глубокий 
смысл. Русскоязычным читателям это произведение известно под названием 
«Слова назидания» («Ғақлия»), оно переведено на многие языки мира, в том числе 
немецкий, французский, китайский, монгольский, таджикский, татарский и пр. 
Многие афоризмы, крылатые слова стали популярными в народе: «Простолюдин, 
прославленный за ум, выше царя, увенчанного счастьем», «Юноша, продающий 
свой труд, достойнее старика, торгующего своей бородой», «Сын своего отца – 
недруг народу, сын народа – твой друг», «Достойный трудится для человечества», 
«Помогай достойному; поможешь человеку пустому – только себе повредишь», 
«Если хочешь, чтобы дело ладилось, сумей за него взяться», «Про бренность помни 
бытия, Живи, от ближних не тая Заветных помыслов. Будь честен! Да будет 
чистой жизнь твоя!» и т.д.



131

В 25 слове Абай подчеркивает необходимость просвещения казахского народа, 
обучения детей грамоте, не только тюркской, но и русской: «Хорошо бы дать 
казахским детям образование и вполне было бы достаточно научить их сначала 
хоть тюркской грамоте… Нужно учиться русской грамоте. Духовные богатства, 
знания, искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык. Чтобы 
избежать пороков русских, перенять их достижения, надо изучить их язык, постичь 
их науку… Русская наука, культура – ключ к мировым сокровищницам» [11]. В стихах 
он также призывал молодежь к ученью:

Учись, учись упорно,
Склонись над книгой – отыщешь правды зерна.
В ученье не жалей труда –
И смелый светлый путь тогда 
Откроешь прозорливо!
В «32-м слове» Абай высказал мудрое мнение об ученых и науке, подчеркивая 

их особую созидающую миссию: «Ученый и мыслитель – гордость человечества. 
Ими становятся те, у кого больше чувств и ума. Мы не придумываем науку, она 
появляется как результат наших ощущений, наблюдений и размышлений о созданном 
вокруг нас и организованном для нас мире» [11].

Весьма символично, что начал поэт свои «Слова назидания» строками: «Если кто 
найдет в них нужное для себя слово, пусть перепишет или запомнит. Окажутся 
не нужными мои слова людям — останутся при мне. И нет у меня теперь иных 
забот…». Он как бы обращался с завещанием к своему народу, неся ему самые 
простые истины через свои слова, наполненные глубоким смыслом. Именно поэтому 
народ чтил, чтит и будет чтить мудрость мыслителя, аккумулированную в этом 
произведении на века:

Я много разных слов сказал,
Обдумав, рифмой их связал.
Дорогу к совести и чести,
И к исправленью указал.
Велеречива наша речь,
Ей к славе будущего течь.
А наши души нам не просто
От пустословья уберечь.
Храни, народ мой, слова суть,
Вперед определяя путь.
Встречай со всеми праздник жизни
Достойно, а не как-нибудь.
Не заблудись! А точно знай
Дорогу в ад и тропку в рай.
И, принимая опыт мира,
Свой скот пасти не забывай [10, с. 117].
Ученый М. Каратаев проанализировав «Слова назидания», пришел к выводу: 

«Обличая и осуждая в своем творчестве все, что вредно народу, что мешает прогрессу 
и просвещению его, Абаю хотелось верить в силу воздействия своего слова и как 
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просветителю надеяться, что с помощью этого слова устраняются отрицательные 
явления в жизни. В этом отношении он имел много общего с русским поэтом 
Некрасовым. Но тогдашняя действительность не могла принести ему утешения. Она 
приносила поэту и просветителю одни огорчения и разочарования» [12].

Наследие Абая включает более 20 музыкальных произведений, в том числе песен 
«Ceгiз aяқ», «Ceн мeнi нeтeсің», «Қopболды жаным». Всемерную народную любовь 
получила песня на его стихи «Көзімнің қарасы»: 

Свет очей моих – Ты.
Бред речей моих – Ты
Мое сердце пожар, 
И зажгла его – Ты!
Хоть всю степь обойди,
Мудреца не найти,
Кто б видал и встречал
Вот такую, как Ты!
Сколько слез я пролью!
Сколько слов пригублю!
Чтоб сказать в нужный час, 
Как тебя я люблю!
(Перевод: Б. Джилкибаев) [13, с. 45].
Абай был очарован лиризмом, тонкостью чувств русского романса, душевностью, 

правдивостью народных песен, он хорошо знал творчество таких русских 
композиторов, как М. И. Глинка, А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Г. Рубинштейн и 
др. В творчестве Абая имеется цикл песен, созданных на основе стихов, переведенных 
с русского языка. Известные советские казахские композиторы М. Толебаев, С. 
Мухамеджанов, Н. Тлендиев, Г. Жубанова, высоко ценившие литературный слог 
поэта, написали на стихи великого поэта романсы, песни.

Философия произведений Абая Кунанбаева, мечтавшего о духовном возрождении 
казахского народа, его процветании и прогрессе через приобщение к европейской и 
русской культуре, оказала огромное влияние на становление казахской национальной 
идеологии и представителей интеллигенции казахов конца XIX-начала XX веков − 
А. Бокейханова, А. Байтурсынова и др. Алихан Бокейханов опубликовал в газете 
«Семипалатинский листок» некролог в связи со смертью поэта, а затем в 1907 году 
написал для журнала «Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского 
отдела Императорского русского географического общества» статью с портретом 
Абая. Русские современники казахского поэта и мыслителя также понимали величие 
его личности. Так, в 1914 году тюрколог В.В. Гордлевский предложил опубликовать 
некоторые произведения Абая Кунанбаева и Миржакипа Дулатова как наиболее 
видных представителей казахской литературы в «Восточном сборнике», выпускаемом 
в честь 70-летия известного востоковеда, академика Н.И. Веселовского [7]. 

Между тем впервые сочинения Абая были изданы в Санкт-Петербурге в 1909 году 
(издательство Ильяса Бораганского) под названием «Полное собрание сочинений» 
(«Толық жинак»), подлинник которого на казахском языке арабской графикой 
хранится в музее Абая в г. Семей. После смерти поэта его наследник – племянник 
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Какитай Ыскакулы и сын Турагул решили опубликовать стихи своего великого предка, 
чтобы увековечить его имя. В 1905 года собранные стихи поэта были переданы мулле 
Мурсеиту Бикеулы, который взялся переписать их каллиграфическим почерком для 
публикации. Через месяц рукопись была готова и передана в конце июля 1905 года 
Какитаем Алихану Бокейханову. Ему удалось издать книгу, состоящую из 17 частей 
и биографии поэта (140 стихотворений и поэмы «Искандер» и «Масгут»), только 
в 1909 году [14]. Кроме того, большой вклад в публикацию некоторых стихов 
Абая еще при его жизни, в собирание материалов о нем внес последователь поэта 
уже упомянутый Кокбай Жанатайулы (1864–1927), который также был поэтом и 
просветителем, причастным к национально-освободительному движению «Алаш» 
[15].

Рисунок 3 – Копия первого издания «Полного собрания сочинений» Абая, 
изданного в Санкт-Петербурге в 1909 году. Автор: Сулейменов. Источник: 

Сулейменов А. Первая книга Абая. 17.08.2018. – Режим доступа: https://e-history.kz/
ru/publications/view/4378.

В нашей стране и зарубежом сложилось целое научное направление в 
литературовведении – абаеведение, в развитие которого внесли представители 
движения «Алаш», а также М. Ауэзов, С. Муканов, К. Жумалиев, К. Мухамедханов, 
Б. Кенжебаев, М.С. Сильченко, Т. Тажибаев, Б.Г. Ерзакович, Т. Журтбай.

Самым выдающимся произведением об Абае является двухтомный роман-эпопея 
«Абай» и «Абай жолы» («Путь Абая») М.О. Ауэзова, написанный во второй половине 
1940-х годов (Ленинская премия, 1959 г.). Образ выдающегося поэта-просветителя 
запечатлен в произведениях литературы, музыки, изобразительного искусства. 
Поэтесса Галина Тимофеенко посвятила Абаю следующие строки:

Мне близок этот Человек.
Он прожил свой жестокий век.
Богатство – бедность, рай и ад,
Познал все в жизни и был рад.
В степи встречать рассвет, закат.
С ветрами молча говорить,
Кумысом путника поить,
Делиться с мыслями с другим,
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Любил людей и был любим…
И мы его боготворим [16, с. 45].
Сохранилось два прижизненных фотоснимка Абая Кунанбаева: снимок 1896 г., 

на котором Абай запечатлен со своими сыновьями Акылбаем и Турагулом. Этот 
снимок был сдан в 1940 г. в музей поэта в Семипалатинске (ныне г. Семей – авт.) 
М.О. Ауэзовым и был принят в фонд известным абаеведом КаюмомМухамедхановым. 
Второй семейный снимок был сделан в 1903 г. незадолго до смерти мыслителя. 
Он представляет Абая, его третью жену Еркежан, сыновей Турагула и Магауию, 
внуков – Пакизат, Абубакира (от сына Акылбая) и его жену Камалию. Единственным 
портретом Абая является карандашный набросок политического ссыльного 
П.Д. Лобановского, сделанный в 1887 г. для выставки «Типы казахов Семипалатинской 
области» для проходившей тогда в Уральске ярмарки [17]. 

Рисунок 4 – Абай с членами семьи - супруга Еркежан, сыновья Турагул и Магауия, 
внуки –Пакизат, Абубакир и его жена Камалия. г. Семей. 1903 г. Режим доступа: 

https://lenta.inform.kz/kz/abaydyn-oz-kolymen-semeydegi-muzeyge-tapsyrgan-
zhadigerleri-zhayly-ne-bilemiz_a3555074.

Рисунок 5 – Единственный прижизненный портрет Абая. Худ. Лобановский П.Д. 
1887 г. Карандаш (Под портретом была помещена надпись: «Почетный киргиз 

Ибрагим Кунанбаев Чингизской волости Семипалатинского уезда. 45 лет от роду. 
Состоит членом областного статистического комитета»). Режим доступа: https://

alashainasy.kz/userdata/editions/pdf/357aaea02e5fd7568fd718511f65092f.pdf.
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Литературно-мемориальный музей Абая был открыт в 1940 г. при праздновании 
95-летия со дня рождения поэта в Семипалатинске. В 1945 г. к 100-летнему юбилею 
был открыт для посетителей Дом-музей великого Абая Кунанбаева в ауле Жидебай 
(находится в 180-ти километрах от г. Семей, Абайский района). 

Впервые памятник поэту был установлен в бывшей столице Казахской ССР 
Алма-Ате (ныне Алматы – авт.) в 1960 г. (скульптор Х.И. Наурызбаев, архитектор 
И.И. Белоцерковский), в настоящий момент уже 20 памятников сооружены в честь 
Абая не только в нашей стране, но и в России, Китае, Иране, Египте и пр. В день 
рождения поэта ежегодно на площади в Алматы проводятся поэтические слушания, 
посвященные великому Абаю. 

В память об Абае учреждена Государственная премия Казахстана в области 
литературы. В честь Абая названы город, административные центры, улицы, театры, 
библиотеки и другие объекты на территории республики. Именем Абая названы 
Казахский государственный академический театр оперы и балета, Казахский 
национальный педагогический университет в городе Алматы, центральные 
проспекты городов Казахстана, пик в отроге хребта Иле Алатау. 150-летие Абая в 
1995 году прошло под эгидой ЮНЕСКО, а в 2020 г. мировая общественность отметит 
175-летие поэта и мыслителя. 
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Қостанай, Қазақстан

АХМЕТ ЖАНТУРИН: ӘДІЛ ТӨРЕ, БИЛЕУШІ-СҰЛТАН, 
ҚАМҚОРШЫ ҚАЙРАТКЕР

Қазақ даласы – Шыңғыс хан империясының негізінде құрылған Алтын Орданың 
бір бөлігі. Алтын Орданың билеушілері –  Шыңғысың үлкен ұлы Жошыдан тарайтын 
төрелер. Жошыдан тарайтын қазақ хан-сұлтандары жоңғар-қазақтың жауынгершілік 
заманында қазақ ру-тайпаларының басын жауға қарсы біріктіріп, қолбасшы ретінде 
танылса (Есім хан, Тауке хан, Әбілқайыр, Абылай), Қазақ даласы Ресей патшалығына 
толық қараған ХІХ-ХХ ғасырларда билік ісінде, оқу-ағарту ісінде, білім мен ғылымда 
өз таңбаларын, зор тағылымдарын қалдырды (Шоқан Уәлиханов, Әлихан Бөкейхан 
т.б.). 

Қостанай-Торғай өңірінде билік құрған хан-сұлтандардың қызметі ел жадында 
сақталып келеді. Айталық, бұрынғы Торғай облысы Қостанай уезінде, яғни патшалық 
үкіметтің танымында орынборлық қырғыздар Ордасының шығыс бөлігінің билеуші-
сұлтаны болып қызмет атқарған полковник Ахмет Жантурин (1808-1851 жж) 
көрегендігімен, ақылдылығымен, әділдігімен ел-жұрттың есінде ерекше сақталған. 

А. Жантурин сұлтандық билікке 1841 жылы келеді. Ол Орданың шығыс бөлігін 
дұрыс басқара алмаған сұлтан Шотай Бақтыгерейұлын алмастырады. Патша 
үкіметінің өкілдері оны жақсы жағымен танымал әрі орысша сауаты бар деген 
ұстаныммен бекітеді [1, 136 б.].
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Ол бауыры Сұлтан Махмұд Жантуринді өзінің көмекшісі етіп алады. Ахмет 
Жантурин сұлтандық қызметті көз жұмғанға дейін атқарады. Дүниеден ол 1851 жылы 
өтеді. Махмұд Жантурин 1851 жылы Аят – зен3н34 бойындағы Ордадан Орынбор 
шекралық комиссиясының төрағасына сұлтан Ахметтің көп уақыт науқастанып, 
төсек тартып жатып 2 тамызға қараған түні қайтыс болғанын хабарлайды [2].

Қылшылдаған қырық жастың үстінде кеткен А.Жантуриннің қандай науқастан 
қайтыс болғаны белгісіз. Жалпы, қазақ арасынан шығып орысқа қызмет еткен 
атақты тұлғалардың дүниеден тез озып кетуі тарихтан көп орын алған. Мысалға, 
Ш. Уәлихановтың тағдырын мысалға алсақ болады. Ресейге адал қызмет еткен 
Ш. Уәлиханов патша үкіметінің жаулап алушылық саясатына келіспей, әскерден 
кетуі сол екен көп ұзамай науқастанып, ауыр дерттен қайтыс болады.

Тарихтан белгілі, Ахмет Жантурин өз ағайыны Кенесары ханның Ресеймен 
соғысы кезінде патша үкіметіне қызмет етуші кісі ретінде көтеріліске қарсы саясатты 
ұстанады. Әйтседе, Торғайды біршама жыл қыстаған Кенсары ханның Ор бекінісіне 
жасаған шабуылдары  тұсында орыс әскерилерінің жоспары бойынша А.Жантурин 
бастаған қазақ қолы Қостанай жағынан келіп, хан Кененің қолын қоршауға түсіруге 
тиісті болатын. Бірақ Жантурин бастаған қол уақытында келмей, Кенесары қоршаудан 
сытылып кетеді. Патша үкіметі А.Жантуринге қатты ренжіп, осы іс-әрекеті үшін сөгіс 
береді. Мұны сұлтан әдейі істеді ме, әлде қоршауға уақытында жетуге шынымен бір 
обьективті себептер болды ма, ол жағы бір Аллаға ғана аян. 

Сұлтан Ахмет Жантуриннің қарамағындағы жұрты үшін жасаған жақсы істері 
туралы сөз қозғалатын осы ойларымызды 1895 жылы «Тургайская газета» бетінде 
жарияланған  екі мақала негізінде жазуды жөн санап отырмыз. Мақалалардың 
атауының бірі «Из воспоминаний о султане Ахмеде Джантюрине», екіншісі 
«Перевод с подлинного приказа бывшего султана-правителя Восточной части орды 
Оренбургских киргизов, полковника Ахмеда Джантюрина, от 28 ноября 1842 г. за 
№ 721». Екі материалдың да авторы бір адам – Х. Карджасов.

Автор Хамза Қаржасов (қазақша үндестікпен айтқанда) сұлтан Жантурин  
туралы естелікте өзінің сол кісіден жақсылық көргенін тілге тиек етеді. Ол Ахмет 
Жантуринды Орданың шығыс бөлігіндегі төре мен қазақ балаларын орыс үкіметінің 
оқу орындарына берген алғашқы кісі деп бағалайды. Автордың айтуынша, билеуші-
сұлтан Орынборда кадет корпусы ашылғанда өзінің баласы Сейітханды, немере 
інілері Махмуд пен Омарды, Сейдалин балалары Айтөре мен Күнтөрені, Жәнібекті 
және қара қазақ Маусымбайды сол оқуға тапсырған. Бұл жерде Ахмет сұлтанның 
патша үкіметі ашқан әскери оқу орнына төре балалары мен қатар қара қазақ баласын 
бергендігі – оның үкімет алдына үлкен беделі болғандығын танытса керек. Себебі 
кадет корпусы қазақтың ақсүйектер арасынан шыққан балаларды оқытатын еді.

Сұлтан Ахмет кейінірек Орынбор шекаралық комиссия жанынан ашылған орыс-
қазақ мектебіне қара қазақтың 20 баласын оқуға жібереді. Бұл турасында ол былай 
дейді: «...При открытии в г. Оренбурге первой киргизской школы, учрежденной при 
пограничной комиссии, определил в нее сына почетного киргиза Алтынсары, меня с 
братом Калджаном, двух сыновей своего домашенного муллы и вероучителя – киргиза 
Хисаметдина, киргизов Кучербая, Кулубека и еще до 20 мальчиков; но я, к своему 
горькому до сих пор сожалению, бывший еще в то время 7-ми летним мальчиком, в 
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Оренбурге сильно заболел и вследствие этого возвратился оттуда обратно вместе с 
двумя сыновями киргиза Жайлява...» [3, №34].

Бұдан әрі ол Ахмет Жантурин оқуға берген балалардың қандай қызмет 
атқарғанын және атқарып жатқанын, кімнің өмірден өтіп кеткенін баяндай отырып 
сол орыс оқу орындарында білім алған балалардың ел-жұрт үшін көптеген жақсы 
істер атқарғанын айтады. Атақты Ыбырай Алтынсарин турасында естелікте мынадай 
жолдар жазылған: «Сын Алтынсары, Ибрагим, умер в чине статского советника, 
занимая должность инспектора киргизских школы Тургайской области». Сонымен 
қатар Х. Қаржасов Ахмет Жантуринге ағасы Қалжан екеуіне орысша білім алуына 
жәрдемдескеніне алғысы шексіз екенін ағынан жарыла айтады.

Естелікті жазушы автор Ахмет Жантуриннің серіктері, мақала жазылған кезде 
көзі тірі кісілер, жүзбасы Көртке Баубеков, хоружной Қосылбай Сатыбалдиндердің 
айтқандарына сүйене отырып, билеуші-сұлтанның көреген, ақылды болғанын, қазақ 
арасында барымта мен ұрлықты тыюға, шекара маңында тұратын орыс жұртымен, 
казак-орыстармен бейбіт тұрып, тыныш өмір сүруді, олармен білім игеру арқылы 
араласуды қалағанын жазады. Сол саясат өз жемісін беріп отыр деп ой қорытады 
автор.

Патша әкімшілігі алғашқы кезде қазақ балаларын орыс оқу орындарына тарту 
саясатында жергілікті әкімшілік жүйенің ресурстарын қолданған. Себебі қазақ 
даласында патша тарапынан жүргізілген білім саясаты балаларды орыстандыру 
немесе христиан дініне тартуға бастайды деген қауіп болды. Сондықтан қазақ 
билеушілері, әсіресе, қарасүйектен шыққан би-болыстар аса ықыласты болмағаны 
байқалды. Осы тұста патша үкіметі билеуші ақсүйек-хан-сұлтандардың қолдауына 
сүйенеді. Соның бір көрінісі – А.Жантуринің қызметі.

Х. Қаржасов Ахмет Жантуриннің сұлтандық құрған кезеңі ел арасында бейбіт, 
мамыражай уақыт болып сақталып қалғанын Жаппас тайпасының Өтетілеу руынан 
шыққан Үсек ақынның мына бір өлең жолдары көрінеді деп бағалайды:

Ахмет хан болды да дау құрыды, 
Теңеген ат құлағын жау құрыды.
Мына бір аз ғана ауыл Өтетілеу
Мас болып дәулетіне тауға ұрынды [3, 34].
Аталмыш өлең жолдары Жаппас Өтетілеулердің Ахметке өкпелеп, басқа сұлтанға-

Орданың ортаңғы бөлігін билейтін сұлтан жеріне көшпекші болып дау шығарғанда 
айтылған екен дейді автор.

Өлеңнің мазмұнынан көрініп тұрғандай сұлтан Ахметтің билігі тұсында дау 
тыйылып, жағаласқан жау құрып, ел ішінде бейбіт тіршілік орын алғаны байқалады. 
Жыршы-ақын сол сұлтанның жұртынан бөлінуді қалаған Жаппастың Өтетілеу руы 
осыны бағаламай отырғанын жырға қосқан.

Сұлтан Ахметтің иелігінде өңірде негізінен Орта жүздің Қыпшақ, Керей, Арғын 
рулары жайлағанымен, оған Кіші жүздің Жаппас сынды рулары да қараған. Қазақ 
шежірелерінде Кіші жүз руларын жалпылай Алшын балалары деп атау да бар.  
Ш.Уәлиханов сұлтан Ахмет иелегіндегі Қыпшақ руымен бірге жайлаған Кіші жүз 
Алшын руынан шыққан Мұрынбай жырау туралы мынадай қызық дерек келтіреді: 
«Джир Урак-батыра знают многие кыргызы, но только отрывками, все же поэму я 



139

слышал однажды в Малой Орды от песенника Нурумбая, он родом Алчин, но почти 
постоянно живет в кочевьях при султане Ахмете Джантюрине» [4, с. 226]. 

Ш.Уәлихановтың өзі жазып алған «Едіге» жырына берген түсініктемесінде 
жырдың бірнеше нұсқасы қағазға түсірілгенін айта келіп, жырдың орысшаға 
аударылған нұсқасын Ахмет жазып алған еді дейді: «Первый список с рапсодии 
Идыге сделан был султаном Чингизом Валихановым, со слов .... кыпчака Джмагула, 
второй сделан им же добавлениями их изустных преданийй разных лиц, третий 
список сделан был со слов Арслан-бая и, наконец, из этих трех список, вместе с 
Чингизом мы сотавили в 1842 году свод, переписанный Ахмет ...., с которого уже 
переведена настоящая рапсодия» [4, с. 224–225].

Мұндағы «Ахмет», көптеген зерттеушілер топшылай жүргендей, Ахмет 
Жантурин. Себебі патша үкіметі билеуші сұлтандарға қазақ фольклорын жинау 
туралы тапсырмалар береді. Оны қазақтың Шыңғыс Уәлиханов, А.Жантурин сынды 
билеуші сұлтандары орындағаны белгілі.

Екінші мақала – сұлтан А. Жантуриннің 1842 жылы, яғни қоян жылы болған 
жұт кезінде елдің амандығын сақтап қалу үшін шығарған бұйрығының орысша 
аудармасы. Бұйрықтың мәтініне назар сала отырып, мынадай нәрселерді аңғарамыз:

1842 жылы сұлтан Ахмет Жантурин иелігіндегі Тобыл, Тоғызақ мен Обаған 
өзендері маңын жайлайтын Арғын, Қыпшақ, Жаппас, Керей рулары жаз айында 
болған далалық өрттен және күз айында жауған толассыз жаңбырдың арты қарға 
ұласқандықтан қатты жұт болады. 

Көктайғақ- жұтқа ұшыраған өңірде тебіндеп мал жаю мүмкін болмағандықтан, 
сұлан Ахмет Жантурин едің жылқысын Тобыл мен Аят өзенінің аралығына, одан 
әрі Қазанбасы, Жаманбір қарағай, Ебелей, Қожай, Қарасор, Көтібоқ, және Қарасу 
жағына жаюды бұйырады. Бұл орайда, ол барымта мен ұрлық тыйылмай отырған 
Төртқара, Шекті руларының әректінен сақтану үшін қажетті шараларды белгілейді. 
Ол шаралардың бастысы ретінде тау-тасты жерлерге қарауыл бекеттерін ұйымдастыру 
деп санап, соған қатысты 12 бөлімнен тұратын бұйрық шығарады [3, №34]. 

Х. Қаржасовтың мақаласынан Қостанай өңірінің тарихи топономикасына 
қатысты да деректер алуға болады. Мақаладағы «Қазанбасы», «Жаманбір қарағай», 
«Ебелей», «Қожай», «Қарасор», «Көтібоқ», және «Қарасу» деген жер-су атаулардың 
қазіргі таңда бір бар, бір жоқ. Мысалы, «Қазанбасы», «Қарасу» қазіргі таңда белгілі 
елді мекен. Сұлтан Ахметтің бейіті  қазіргі Қостанай қаласынан аса алыс емес 
Введенка елді мекенінің маңындағы «Хан» қорымында тұр. Ғұмыры қысқа болса 
да, өзіне қарасты ел-жұрттың зор ықыласына ие болған тұлға. Ахмет Жантуриннің 
Сейітханынан туған немересі Сәлімгерей Жантурин - Мәскеу университетінің 
физика-математика факультетін, Санкт-Петербург университетінің заң факультетін 
тамамдаған көрнекті тұлға, І Думаға депутат болып  Уфа губерниясынан сайланған 
Алаш қайраткері. 

Түйіндей келгенде, «Тургайская газетаға» жарияланаған аталмыш екі мақала 
сұлтан Ахмет Жантуриннің ел үшін атқарған қызметін бағалау мен саралауда 
маңызды көмекші бола алатыны айқын. Төре тұқымы хан-сұлтандардың халқы үшін 
атқарған еңбектерін бүгінгі ұрпақ орынды бағалай білуі тиіс деп санаймыз.
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Национальный музей Республики Казахстан

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-РЕФОРМАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАНА ЖАНГИРА

В 1801 году значительные группы казахского населения младшего жуза 
образовали между низовьями рек Волги и Урала Внутреннюю (по географическому 
расположению) или Букеевскую (по имени её первого хана Букея) Орду. Образование 
Букеевской Орды было закреплено указом императора России Павла І от 11 марта 
1801 г.

Решающим фактором образования Букеевского ханства была острая социально-
политическая ситуация, создавшаяся в младшем жузе после подавления 
народного восстания под руководством Срыма Датова (1783–1797). В основном 
непосредственными участниками движения С. Датова были переселенцы.

На могиле Жангира в урочище Жаскус вблизи Урды сохранился надгробный 
камень, на котором можно прочитать надпись: «Хан Жангир – сын хана Букея, внук 
хана Нуралы, правнук хана Дешт-и-кыпшаков Абулхаира…». Эти дословные данные 
свидетельствуют о том, что он по происхождению чингизид.

Жангир с малых лет воспитывался и обучался в Астрахани, проживая в семье 
губернатора Андреевского. По рекомендации чиновников царского двора Букей хан 
особо усердствовал в воспитании своего сына, готовя его в наследника престола.

Жангир был единственным казахским ханом, имевшим европейское образование 
и надлежащую подготовку к государственной деятельности.

Ректор Казанского университета, профессор К.Ф. Фукс пишет: «Человек 
образованный, говорит и пишет, кроме татарского, хорошо по-русски и знает 
несколько по-немецки. Одевается по-своему, в атласные и бархатные, белого, 
зеленого и оранжевого цвета кафтанчики, обложенные иногда золотым и серебряным 
позументом. Шаровары, шапки носит киргизского покроя, валяные из козьего пуха, 
покрытые малиновым бархатом и вышитые золотом, подпоясывает золотою саблею, 
пожалованною ему при возведении в ханское постоянство, волосы бреет и накрывает 
тюбетейкой. Борода у него темно-русая, лицо белое, несколько рябоватое, росту он 
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среднего и вообще приятной наружности. Жангир хан имеет орден Святой Анны 
1-ой степени, украшенный императорскою короною – такой монашершеюмилостию 
ни один из киргизских ханов до него удостоен не был» [1, с. 7]

Уроженец Приуралья, автор множества статей и публикаций по истории Букеевской 
Орды Н. Савичев в 1876 году писал: «Хан Внутренней Орды ДжангерБукеев … был 
торжественно возведен в 1825 году в ханское достоинство в окрестностях города 
Уральска, в роще, получившей с тех пор название Ханская».

Обитая в степной местности, на краю Европы, хан Жангир соединил в своей 
ставке азиатскую роскошь и русский барский комфорт. По его мнению «роскошь 
лица высокопоставленного есть атрибут его величия».

Дворец хана Жангира в урочище Жаскус был богато обставлен. В личной 
библиотеке хана было 212 ценных книг на русском, арабском и персидском языках, в 
том числе 4 тома «Истории Петра 1», 15 томов энциклопедического словаря, 16 томов 
«Свода законов Российской империи», два атласа России.

В канцелярии хана работали 9 человек во главе с надворным советником. 
Ханская ставка была признана благодаря усилиям хана Жангира политическим, 
экономическим и культурным центром Букеевской Орды. [2, с. 481]

Просветительская деятельность хана Жангира, европейски высокообразованного 
человека, владевшего несколькими языками, была многогранна.

Прекрасно понимая определяющую роль просвещения для развития нации, он 
стремился вывести народ из невежества. Хан Жангир лично заложил первый камень 
первой светской школы в казахской степи. [3, с. 58]

Один из восьми выпускников Неплюевского кадетского корпуса, воспитанник 
школы ЖангираМухамедсалихБабажанов по этому поводу писал: В последнее 
время, начиная с утверждения в ханское достоинство ЖангираБукеева, учение наше 
пошло гораздо быстрее и обширнее. Как по влиянию и содействию этого хана, так и 
по многим другим причинам, в Орде стали сознавать потребность грамотности. Для 
поощрения учеников и обучающих покойный хан не жалел ни денег, ни собственного 
времени, и внушал ордынцамо пользе образования. В ставке своей он учредил школу, 
в которой обучалось до 60 человек правилам магометанской религии, русской грамоте 
и отчасти русскому языку. Школа эта всё ещё существует в ставке под названием 
«Жангирской школы»».

Школа готовила казахскую молодежь для поступления в Оренбургский кадетский 
корпус или в другие учебные заведения Российской империи. Обратимся опять к 
свидетельству Бабажанова: «Мы воспитывались в Жангирской школе, которая как 
тогда, так и ныне считается вроде приготовительного класса для кадетского корпуса. 
Однажды вечером нас позвали к хану, предупредив, что он желает знать – хотим 
ли мы поступить в корпус. У хана было приготовлено угощение сообразно нашему 
возрасту. Он принял нас очень ласково, спрашивал о наших желаниях. Мы изъявили 
согласие и готовность. После этого хан раздал нам горстями мелкие серебряные 
монеты и отпустил. Это было зимой в начале 1845 года».

При жизни хана Жангира и в течение трех лет после его кончины нужды школы 
финансировались из ханской казны, и лишь в 1848 году она была переведена под 
опеку Министерства народного просвещения.
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Вначале в школе учились одни казахские дети, а позже и русские. Это 
способствовало быстрому овладению казахскими детьми русского языка. Девять лет, 
до 1850 года, когда в Оренбурге при Пограничной комиссии не была открыта школа 
по подготовке переводчиков и письмоводителей из казахской молодежи, школа 
Жангира была единственным очагом образования в казахской степи. Со временем она 
из начальной школы выросла до уровня гимназии. С 1868 года школа Жангирастала 
центром по оказанию методической помощи участковым школам Букеевской Орды: 
в Новой Казанке, Таловке, Владимировке, Баскунчанке и др. В 1883–1891 годах 
открылось восемь школ, принадлежавшие Министерству народного просвещения и 
являвшие филиалами школы в Орде. В их числе была и женская школа, построенная 
в 1883 году, выпускницей которой была первая инженер – казашка Мадина Бегалиева.

В школе Жангира была всесторонне продуманная система обучения, наряду с 
основными предметами преподавались уроки труда. Престиж школы Жангира высок 
ее воспитанниками.

В 1852 году восемь казахских юношей с отличием окончили Неплюевский 
кадетский корпус: АрстангерейБукейханов, СултанмахмутЖантюрин, 
ЗулкарнайНуралиханов (сын Жангира), МухамеджанБекмухамедов и др. Все 
они стали блестящими генералами, военными, а трое маститыми учеными: 
БахытгерейКулманов, СалимгерейЖантюрин, Халил Бекмухамедов.

Ординская школа и ныне является одним из достойных очагов просвещения. В 
школе 70 преподавателей обучают более 600 детей.

Хан Жангир является и основателем музейного и архивного дела.
В 1826 году хан Жангир находился в Санкт-Петербурге, дожидаясь коронации 

Николая І. Четырехмесячное пребывание в столице дало возможность просвещенному 
правителю казахов ознакомиться с достопримечательностями и музеями. 
По возвращению в ставку в Нарын-кумах хан приступает к сбору материалов для 
задуманного музея. Жангир рассыдает письма всем своим родственникам с просьбой 
передать ему редкие вещи, представляющие семейно-династическую и историческую 
ценность.

В 1828 году хан Жангир впостроил в Жаскусе дворец из 23 комнат. Одна из них 
была отведена для музея. Вход в эту комнату, освещенную двумя окнами, был сделан 
через гостиный зал, в котором находился ханский трон. В помещении, отведенном 
под музей, на стенах висели персидские ковры, на которых в определенном 
симметричном порядке располагались образцы богатого оружия – сабли, шашки, 
пистолеты, ятаганы, топорики, булавы, кольчуги, щиты, ружья в основном восточного 
происхождения – с арабскими письменами. У боковх стен стояли узкие, но высокие 
шкафы, сделанные из красного дерева. В этих шкафах за стеклом помещались особо 
дорогие экспонаты, в основном воинские доспехи и подарки от императриц Анны, 
Елизаветы и Екатерины ІІ, иператоров Павла І и Александра І, преподнесенные в 
свое время ханам Абулхаиру и Нуралы. [4, с. 663]

В «Оружейной комнате» также экспонировались конские сбруи, сёдла, редкие 
дорогие вещи бытового обихода, украшенные серебром, золотом и драгоценными 
камнями. Сохранились данные о стоимости коллекции музея: огнестрельное и 
холодное оружие – 6415 рублей серебром, сбруи конские – 1600 рублей серебром, 
без стоимости подарков русских императоров и семейных реликвий.
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В музее, созданном ханом Жангиром, экспонировались предметы быта и труда 
казахов, ценные предметы и реликвии, отражающие национальные традиции и 
обычаи.

В музейной комнате хан любил беседовать с гостями, рассказывая о подвигах 
своих предков, казахских батырах, об историческом пути развития казахского народа. 
Ежегодно, 6 декабря, в знаменательный день открытия школы, музей посещали 
ученики и их родители, высокопоставленные вельможи из окружения хана Жангира. 
Как правило гости начинали знакомство с Ордой с осмотра музея в сопровождении 
хозяина. 

Все посетившие музей высоко отзывались о ценности, продуманности, 
систематизированности увиденной ими экспозиции.

Хан Жангир уделял внимание бережному отношению к историческим документам. 
Он создал архивное учреждение. Сохранились письма хана к Оренбургской 
колониальной алминистрации, в которых просит передать в подлиннике или копии 
документов относительно своих предков – Абулхаира и Нуралы. Особо ценные 
экспонировались в музее.

После смерти хана Жангира музей функционировал в течение 2–3 лет. О судьбе 
музейных коллекций точных сведений нет. Некоторые вещи, а именно кинжал и 
топорик находятся в Уральском областном музее, однако принадлежность их хану 
Жангиру документально не подтверждена.

Все вышеизложеннон дает нам полное основание определить 1828 год как дату 
организации и существования музейного и архивного дела в Казахстане.

В истории развития ханской власти во Внутренней Орде есть два периода: первый 
– 1801–1825 годов, когда ханская власть была слабой.

В эволюции ханской власти в Букеевской Орде наступило начало второго периода в 
1825 году – с момента правления хана Жангира. Под непосредственным руководством 
просвещенного хана начала складываться национальная государственная структура 
ханства и усиление ханской власти во всех сферах общественной жизни. При 
казахских ханах традиционно не было отделенного от двора аппарата управления. 
Следовательно, не было отраслевого или функционального управления, при 
котором отдельной сферой ханской власти занимались бы специально для этих 
целейпоставленные или назначенные люди.

Обычно ханская власть занималась традиционными вопросами внутренней жизни 
общества: распределение кочевий и кочевых путей между родами и разрешение 
споров между ними,связи с соседними народами, военные действия от нападения 
врагов и завоевательные походы. Впервые в истории казахского народа, ханская 
власть во главе с Жангиром, стала заниматься вопросами хозяйственной, социальной, 
культурной и политической жизни подвластного общества.

Хан всевластно встал во главе народа и повел его по пути коренных перемен, 
реформ в духе требований нового исторического этапа общественного развития. 
Реформы Жангир хана в области социальной жизни были направлены на закрепление 
шаруа к земле – обеспечение оседлого способа хозяйствования.

Хан создал государственный аппарат, который должен был оперативно руководить 
экономикой, налогово-финансовой, культурно-социальной политикой в Орде. 
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Центральный аппарат, во главе которого стоял сам хан, имел свои функциональные 
подразделения, имевшие определенные конкретные сферы деятельности [5, с. 57]

При ханской ставке была создана канцелярия, состоявшая из трех отделов 
– казахский, русский, татарский. Во главе канцелярии стоял управитель, 
непосредственно подотчетный хану, в его команду входили: помощник, следователь, 
переводчик, 2–3 писца, делопроизводитель. Канцелярия вела переписку, в год число 
входящих и исходящих документов достигало 6 тысяч.

На пограничных участках с соседними Астраханской, Саратовской, Уральской 
губерниями хан имел своих уполномоченных послов –ханских депутатов для 
решения хозяйственных и других вопросов (переход казахов через линию, с 
левого на правый берег и обратно, угон скота), представляли интересы ордынцев, 
сопровождали русских чиновников при посещении ими кочевий. Хан требовал от 
старшин выполнять предписания, указания депутатов беспрекословно. Пограничные 
власти признавали в лице депутатов представителей хана.

У хана Жангира были люди, которые контролировали, обеспечивали исполнение 
распоряжений хана на местах – 14 доверенных лиц (их называли жасаулами) – по 
числу аймаков на территории ханства. Они действовали от имени центрального 
государственного аппарата и отчитывались перед ханом, по существу они играли 
роль полицейских – контролеров, блюстителей порядка. В штате также имелись 
связные –вестовые, своевременно доводившие до местных управителей письменные 
указания хана. В их распоряжении была конская экипировка, условия создавались за 
счет местного бюджета.

Проводниками экономической, торговой, финансовой политики в пределах и 
за пределами ханства были базарные султаны. Эти высокопоставленные ханские 
представители вершили торговые дела, командировались на ярмарки в российские 
губернии, занимались вопросами обмена, следили за своевременным поступлением 
доходов в ханскую казну, отстаивали экономические интересы не только ханской 
казны, но всего населения.

Роль идеологического аппарата исполняла мечеть – ходжи, муллы. Жангир хан 
при себе учредил высокую должность духовного главы – ахуна. Духовные лица 
призывадиграждан верно служить и верить хану как представителю Всевышнего.[6, 
с. 66]

Хана и его семью охраняла специальная военная команда, состоящая из казахов, 
калмыков, находящихся на военной службе. Всего было 175 человек. Вооруженная 
охрана несла также почетный караул у входа в ханские апартаменты. 

Хан Жангир обеспечивал самое четкое руководство на местах через 
родоправителей. В результате укрупнения малочисленных родов, из семнадцати 
родов осталось десять. Каждый род имел бия, старшину, которые управляли 
внутренней жизнью рода. Каждый род делился на подроды – их возглавляли указные 
старшины, непосредственно подотчетные хану, их в орде насчитывалось до 200. 
Каждый указной старшина имел удостоверение, в его подчинении находилось 100-
1500 семей. Всего на территории ханства имелось 1500 аулов.

Один из царских чиновников сделал вывод: «… в управлении вверенными 
Жангиру киргизами, он действовал не как подданный императора, не как правитель, 
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поставленный от царя русского, а как владетель самостоятельный, никакой властью 
не ограниченный…».

Основой экономического положения казахов изучаемого периода, в основном 
кочевников, был скот. Поэтому по количеству скота, новшествам, внесенным ханом 
в сложившийся способ хозяйствования, можно судить об уровне жизни населения, 
степени заботы правителя о своих подданных и эффективности его начинаний.

Главная заслуга Жангира заключается в том, что он стал инициатором перевода 
казахского населения к оседлому образу жизни. Для этого он заложил поселения 
в Нарын-Песках, превратив его в экономический, культурный, торговый и 
административный центр. Хан определил казахам постоянные летние пастбища и 
зимовки, принял меры к сохранению камышей и кустарников, продовольствия скота. 
От Букея и Жангира остался заложенный ими сосновый лес – чудо в мире сыпучих 
песков, гордость этого края. ХанЖангир под угрозой тяжких наказаний запрещал 
рубить лес, запускать в него скот. На расстоянии нескольких верст в окружности 
Нарын-Песков введено сенокошение и сохранение запасов на зимнее время. [7, с. 25]

Жангир ханом была создана первая ветеринарная служба на территории 
Казахстана. Кроме падежей от недостатка корма, скот значительно редел и от 
эпизоотии.В 1826–1827 годах эпизоотия существовала в смежных с Ордою 
населенных пунктах и др. При этом рекомендовались следующие меры: немедленное 
отделение больной скотины от здоровой, воспрещение продажи скота, устройство 
кордонной цепи, извещение соседних властей о начале и окончании эпизоотии, выдача 
свидетельств о благополучии скота; рассылалось также наставление «О способах к 
предохранению на случай появления скотского падежа от сибирской язвы».

Хорошо известно, налаженная торговля есть показатель экономического 
благополучия и двигатель развития производства. Торговля ордынцев скотом была 
немаловажнымфактором экономической жизни. По словам Фукса «Россия ежегодно 
получала от них до 100 000 овец, довольно значительное количество сала, козьего 
пуха, до 100 000 заячьих шкур, верблюжью шерсть, сайгачьи рога и пр.». Более 2 000 
татар из Казанской губернии ежегодно ездили в степь для торговли с казахами. Кроме 
того, татары постоянно торговали в Глиняном форпосте, построенном уральскими 
казахами около 1816 года и в котором в 1846 году было до 70 домов татарских и 
русских, куда съезжались для мены в октябре, ноябре и декабре купцы из Уральска, 
Саратова и Казани.

В 1828–1829 годах казахи сбыли до 1 000 верблюдов, потребовавших для перевозки 
через Балканы тяжестей действующей армии. Такая значительная закупка верблюдов 
происходила и позднее, например, для экспедиции в Средней Азии. Годовой оборот 
составлял свыше миллиона рублей. При Жангир хане казахи приучились к торговле 
вне своих земель,мало-помалу усваивали потребность в разъездах по смежным с 
Ордою ярмаркам в селах и городах. Дя предохранения их от обманов и притеснений, 
Жангир хан постановил посылать на каждую ярмарку опытных в торговле султанов, 
которые назывались базарными султанами. Посещение казахами окрестных ярмарок 
приводило иногда к беспорядкам. Ввиду этого, оренбургская пограничная комиссия 
1 декабря 1830 года обратила внимание Жангир хана на возможность учреждения 
ярмарки в Орде. Желая доставить ордынцам лучшие способы к торговым оборотам, а 
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также к легчайшему сбыту скота и других товаров, Жангир хан возбудил ходатайство 
об учреждении ярмарки в окрестностях Ханской ставки (орды). Ходатайство это 
было уважено для учреждения постоянной ярмарки последовал царский указ. Об 
открытии ярмарки было напечатано обьявление в «Оренбургских периодических 
записках» 1832 г.

Развитию торговли в Орде содействовали три фактора:
1. хозяйственное укрепление аулов и распространение товаро-денежных 

отношений;
2. поощрительная политика хана;
3. географическое расположение Внутренней Орды для русскихидругих 

торговцев, а также исключительная прибыльность торговых операций в Орде.
Хан Жангир установил низкопошлинную торговлю для иноземных товаров, 

учредил для них сезонные ярмарки и торговые пункты в разных местах Орды, личным 
капиталом обеспечивал интересы иноземных купцов. В составленных им лично 
правилахторговли предусматривалось: «Чтобы обеспечить капитал тогующих, он 
(хан) обязывается, по предварительной сделке купца с подвластным ему ордынцем, 
в случае, если последний не имеет наличного скота и денег, давать первому расписку 
за своим ручательством. Если бы киргизец и не явился для уплаты в срочное время, 
без всякой проволочки платит хан».

Поощрительная политика властей, удобство и выгода ведения торговли 
привлекли в Орду большую массу людей с товарами. Только на одной весенней 
ярмарке при Ханской ставке в 1846 году было до 1183 приезжих торговцев, а среди 
них 87 купцов ІІ и ІІІ гильдий. В 1847 году было уже 1500 торговцев. Эта ярмарка 
была столь обширна, что на ее территории действовали около 300 постоянных лавок, 
построенных торговцами.

До Жангир хана в Нарын-Песках лечением больных занимались знахари, 
квалифицированной медицинской помощи не было. В 1825 году Жангир хан направил 
молодого казаха СырлыбаяЖанибекова на учебу в Оренбург. Этот первый казахский 
медик уже в 1826 году начал делать прививки от оспы. Когда недоверчивые люди 
отказывались от этого, Жангирвсенародновелел начать прививки с собственного 
сына и тем самым убедил сограждан в силе медицины. В 1839 году в Орде была 
открыта первая аптека.

Благодаря Жангиру, который занимался улучшением пород скаковых лошадей, 
Внутренняя Орда славилась своим коневодством. По его просьбе царь лично из 
казенных заводов выделил Орде 20 жеребцов, столько же хан выписал из Кавказа. 
Для приобретения казахских скакунов племенных пород приезжали из дальних краев 
[8, с. 612].

Жангир хан уделял внимание развитию прикладного искусства. Приглашались 
мастера с Кавказа, направлялись на обучение казахские мастера по изготовлению 
ювелирных украшений, домашней утвари. На ярмарках устраивались всевозможные 
состязания.

В период правления Жангира в Букеевской Орде складывалась благоприятная 
обстановка для развития национальной самобытной культуры. Махамбет, Байток, 
Шарнияз были любимцами народа, к их голосу прислушивались и бедные, и богатые. 
Жангир хан приглашал в Орду известных ученых, писателей и поэтов. 
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Жангир хан имел связь с ученым миром Казани, Уфы, Оренбурга, был почетным 
членом Казанского университета, где выступал с лекциями о жизни и быте казахов. 
Часто гостил у Жангир хана В. Даль, а некоторые сведения говорят, что известный 
французский писатель А. Дюма посетил Орду.

Таков не полный перечень благородных свершений хана Жангира – великого 
деятеля Великой степи.
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Азине Ш., Беркімбай Ж.Н.
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті,

Қазақстан 

ҚАЗАҚ ОЙШЫЛДАРЫ АБАЙ МЕН ШӘКӘРІМ ДАНАЛЫҒЫНДАҒЫ 
АДАМ РУХАНИЛЫҒЫН ҚАЙТА ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖОЛЫ РЕТІНДЕ

«Біздің баға жетпес байлығымыз – бабалардан 
өсиет болып қалған,халқымызға қасиет боп қонған 

береке –бірлігіміз. Құнды қазынамыз – тарих 
табыстырып, тағдыр тоғыстырған халқымыз»

Н.Ә. Назарбаев

«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында айтылған жобалар – «Рухани жаңғыр» 
бағдарламасының қисынды жалғасы. Бұрындары тарихи жадыны нығайту туралы, 
оның ішінде қазақ халқына түрлі дәуірдегі ұлы қайраткерлердің есімдерін қайтару 
туралы мәселе 2003 жылы басталған «Мәдени мұра» бағдарламасында айтылған 
болатын.

Абайдың игі дәстүрін одан әрі жалғастырып, жандандыра түскен шәкірті 
Шәкәрім болды. 1911 жылы Орынборда Шәкәрімнің «Мұсылмандық шарты» еңбегі 
басылып шықты. Шәкәрім бұл еңбегінде Ислам дінінің басты қағидаларын, иман 
ғибадаттарын қазақ тілінде қарапайым халыққа түсінікті қылып жазып шығуды 
мақсат етеді. Онда ол ең әуелі иман шарттарына тоқталған. Алла Тағаланың барына 
ақылмен ойлап иман келтіруге ерекше мән берген. Шәкәрiм Иcлaм дiнiнiң бacты 
қaғидaлaрын, имaн, ғибaдаттaрын қазақ тiлiнде хaлыққa түсiнiктi қылып жaзған.
Ең әуелi имaн шaрттaрынa тоқтaлғaн. Аллаһ Тағаланың барлығына ақылмен ойлап 
иман келтiруге ерекше мән бере отырып, Құран аяттарымен жәнеғұлaмaлaрдың 
пiкiрiнен мыcaл келтiре отырып дәлелдеген. Aдaм кәлимa айтқaнмен, мaғынacын 
түсiнбесе, имaнға есеп емес екенiн ескертедi. Имaн шарттарының iшiнде Aллaһқa, 
оның бiрлiгiне, Пaйғaмбаpлаpынa, перiштелерге, Аллаһ Тағалaның Пaйғамбaрлaрға 
жiберген кiтaптaрынa, aқирет күнiне, жaқcылық, жaмандықтың бiр Аллаһтан 
екенiне және қияметте қaйтa тiрiлуге имaн келтiрудiң әр-қайcыcына жеке-жеке 
тоқтaлған болатын. Олaрды Құрaннaн aяттaрды қaзaқ тiлiне aудaрып беpе отырып, 
ақиқaт туpaлы бiлмеген болca сұpaп бiлудiң қaжеттiгiн aйтa отыра, жаратушының 
жоқтaн баp қылу cипaтын сөз еткенде, оған адамның ақылы жете бермейтініне назар 
аудартады.Ажал туралы, қабырдағы жауап алу туралы да айтып өтеді. Кәпip болуға 
себепкер күнәһарлықтан тыйылуды ескерткен болатын. «Адам өзін таныса, құдайды 
да танымақ» деп арнайы тоқталып, өзiн-өзi тaнудың қaншaлықты мaңызды екенiн 
көрcетедi.

Хакім Абай 38 қарасөзінде «Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, 
болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел, хикметіне ешбір хаким ақыл ерістіре 
алмады. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі бірлән өлшеусізді 
білуге болмайды» дейді [1]. Бүгінгі қоғам ақылды- білім, дінді-саясат, байлықты-
материалдық игілік деп қабылдауда. Ш. Құдайбердіұлы философиясы діншілдік пен 
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діннің, жан мен тәннің, рух пен нәпсінің айырмашылығын түсінуге көмектеседі. 
Ол ақылды жаратушының берген сыйы ретінде қабылдайды. Ақыл да құдайдың 
адамзатқа берген аманаты.

Адам – жаратушының ерік берген, ақыл берген сүйген құлы. Біздің жануарлардан 
ерекшелігіміз жақсы-жаманды айырып, іс-әрекетімізге есеп бере алуымызда. Бұл 
туралы ойшыл өз ойын «Адамнан артық жандық жаралмаған» өлеңінде былайша 
білдіреді:

Адамның айуаннан айласы мол,
Қит етсе қиянатқа қояды қол.
Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек –
Бұл төртеуін кім қылса, шын адам сол [2].
1990 ж қазақ зиялыларын ақтау жөніндегі комиссияны басқарған академик ғалым 

Жабайхан Әбділдин «Алаш азаматтарының ақталуы мақаласында» Шәкәрім туралы: 
«Өзімнің айналысып жүрген Кант, Гегель, Фихте, Шеллинг, Платон, Аристотель 
сынды идеалистермен салыстырып қарасам, Шәкәрім тіпті әулие екен» – дейді [3, 
9-б]. Ж. Әбділдиннің осыдан 30 жыл бұрын айтқан сөздері бүгінгі күні шындыққа 
айналды. Қазақ топырағында туған философтарды оқыту біздің қоғамға әлдеқайда 
тиімді екеніне дау жоқ. Неміс философиясы барлығы үшін әлемдегі ең үздік те 
классикалық философия болып қала бермек. Әйткенмен қазақ жерінде туып өскен 
Яссауи, Бұқар жырау, Абай, Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім тәрізді ғұламалар философиясы 
өскелең ұрпаққа көбірек пайда беретін ақиқат жол. Еуропа философиясындағы 
күрделі ұғымдардан гөрі, төрт жол өлеңде айтылған өнеге болмысымызға жақынырақ.

Шәкәрім «адамның ең асылы қиянатсыз ақ бейіл» деген ұстанымды ту етіп, 
халықты адал еңбекке шақырды, көңіл тазалығына үндеді. Адам дүниеге келгеннен 
соң оның болмысында үнемі екі күш күресумен болады. Бірі – нәпсі тән азығы болса, 
екіншісі – рух жан азығы. Белгілі шәкәрімтанушы ғалым Рақымжанов Б.Қ. «Шәкәрім 
жан мен рухты айырып қарады. Шәкәрімге дейінгі қазақ мәдениетінде рух ол жан 
емес, ол адамның ақыл ойымен байланысты қасиет деп білді» – дейді [3]. Нәпсі 
деген сөз арабтың «нафс» – жан деген сөзінен шыққан. Нәпсі адамның болмысы, 
одан мүлде ажырай алмаймыз. Бұл дүниеге келген соң нәпсімен күресу адамзатқа 
артылған ауыр жаза. Нәпсіні тек тәрбиелеуге болады. Абай «адамның мінезін түзеп 
болмайды деген адамның тілін кесер едім» дегендей нәпсіні жеңерлік ақыл берген. 
Нәпсіні жеңген адам жаман әдеттен арылады, ал әдет мінезге айналады.Батыстық 
философтар Шәкәрім айтқан «таза ақылды» таным, зерде, саналы, бейсаналы, пайым, 
түйсік деген сияқты сан болжам жасап күрделендіріп жіберді. Олардың том-том 
еңбектерінен адамзат адасып, шешімін таппай қарама-қайшылыққа ұрынуы мүмкін. 
Философтардың тіпті өздері де қайшылыққа ұрынып алдыңғы еңбекте айтылған 
пікірге кейінге еңбегінде күмәнмен қарағандығын аңғаруға болады. Шәкәрім 
дүниетанымындағы таза ақыл, сау ақыл, еркін ақыл бұл біз ойлағандай ойлау 
қызметін атқаратын ақыл емес. Ойшылдың меңзегені жаратушымен байланыстағы 
ақыл, Алланың адамды жаратқандағы мақсаттағы берілген ғарыштық ақыл. Яғни, 
Жер деп аталатын ғаламшардағы жалған фани дүниеде қажет болатын емес, мәңгілік 
мекенге апаратын ақыл туралы айтып отыр.

Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр,
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Сол нұрды тән қамы үшін жан жұмсап жүр
Тағдырдың қиын, сырлы сиқырымен
Жан тәнге, ақыл жанға матаулы тұр [4].
Ойшыл қолданған «таза ақыл», «сау ақыл» ұғымдарына қарама-қарсы «кірленген 

ақыл», «кеселді ақыл» десек ақылды деп жүрген алпауыт елдердің жарыса жасап 
жүрген зұлымдықтарына сескене қарар едік. Ойшыл ақылды жаратушыдан келген 
нұр деп бағалап отыр. Сол нұрды қалай пайдаланатынын адамның өзі таңдайды.
Адамда ерік бар. Адам бұл дүниеге тасталған еркін тұлға. Шәкәрім 1912 жылы Айқап 
журналына «Білімділерден бес түрлі сөздің шешуін сұраймын» деп хат жазған. Бес 
сауалдың бәрі философияның өзекті мәселесін аша түседі, адам жанын толғандырып 
бір сәт әлемді оймен шарлатады. Бұл сұрақтар бір қарағанда кез-келген деңгей мен 
жастағы адамға жеңіл болып көрінуі мүмкін. Ойшыл қысқа да нақты қойылған 
сауалымен үлкен философиялық ойларға жетелейді.

Құранда былай делінеді: «Аллаһ Тағаланың тамаша есімдері бар. Аллаһты сол 
тамаша есімдерімен атаңдар» [Ағраф 180]. Құранда Жаратушының 99 көркем есімі 
мен сипаттары аталады. Адамзат жаратушының есімдері мен сипаттары арқылы 
Аллаһтың ұлылығын, пәктігін, құдіретін танып біледі [5].

Махаббатпен жаратқан адамзатты
Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті.
Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп,
Және хақ жолы осы деп әділетті.
Осындай имани сөздер Абайдың исламиятты қолдаған діни ойшыл екендігіне 

көз жеткіземіз. Абай Аллаһқа шанайы махаббаты және Оған риясыз құлшылық етуді 
көрсеткен. Аллаһқа шын ниетімен ғибадат ету кәміл мұсылман ететіндігін көрсетіп 
жазғандай.

Заманымыздың заңғар жазушы ойшылы М. Әуезов 1934 жылы жазылған 
«Абай ақындығының айналасы» атты мақаласында: «Абайға Шығыстан кірген 
бұйымдардың басы ислам діні» деген ұстанымы кейінгі абайтанушы ғалымдар үшін 
негізгі бағдар болуы тиіс.

Абай толық адам танымы ұғымында ислам құндылықтарының мән-мағынасы 
толық ашылған. Абайдағы жәуәнмәрттілік ілімі Аллаһ жолында адамзатты 
кемелділікке бастайтын құндылықтар жүйесін көрсетеді. Абайдың толық адам 
туралы ілімі бұл исламның құндылықтық ұстанымын көрсетеді.Абай ұғымында 
Алланы сүю адамның жеке басындағы абзал қасиеттерді қастерлеу, адамгершілікті 
негізгі қағидаға айналдыру, ал ол үшін ең алдымен өзіңді-өзің тазалауың қажет 
екендігін, Жаратушыны махаббатпен сүю, қайырымдылыққа бастайтын жол 
екендігін көрсетеді.Абай ұлт руханиятының жарқын шамшырағы мен көрнекті 
тұлғасы және оның мұрасы ұлттық құндылығымыз. Абай ислам ілімі мен ахлағын 
еліне насихаттаған, ойшыл ұстаз. Абай мұрасы мен дүниетанымыдық көзқарастыры 
халқымызыдың ислам құндылықтарын танып білуі үшін рухани негіз болды.
Абайдың ізбасары, қазақтың кәсіби философы, ислам ілімі мен мәдениетінің терең 
білгірі діни философ Шәкәрім Құдайбердіұлықазіргі Шығыс Қазақстан облысының 
Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде 1858 ж. шілденің 11-де дүниеге келген. 
Шәкәрімнің дүниетанымының негізгі ерекшелігі дін және руханилық мәселесін 
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қарастыру мен өзіндік рухани-құндылықтық категориялардың жүйесін ұсыну 
болды. Ойшылдың рухани ізденістері бүгінгі күннің талаптары тұрғысынан қарасаң 
да құндылығы мол рухани мұра. Ол адамдар бойындағы имандылық, діни-рухани 
тазалық мәселелерін қарастыра отырып, бірқатар ұсыныстары мен тұжырымдарын 
ұсынған.

Рухани ұстазы Абай және замандастары сияқты Шәкәрім шығармаларында 
толығымен адам мен қоғамдық дамудың жолын іздестіріп, ол діннің ақ жолын 
қоғамдық дамудың рухани негізі ретінде ұсынып, әрбір адамның өмірлік құндылықтық 
бағдарын айқындауда имандылық пен білімге сүйену, адалдық, адамгершілік 
заңдарын басшылыққа алу керектігін тұжырымдаған шығармаларының берері мол, 
рухани туындылар.

Біздің ойымызша, адамдардың рухани жаңғыруының негізгі әлеуметтік тетігі 
мәдениет пен философия болып табылады. Бірақ әр түрлі философия емес, әр 
түрлі мәдениет осы тарихи миссияны орындай алмайды. Бұл тек Еуразиялық 
рухани мәдениетке, даналыққа жетудің Еуразиялық философиясына және рухани 
және әділдіктің басым болатын әлеуметтік-құқықтық қоғамға ғана күш береді.
Бірақ алдымен руханилықты не білдіретінін анықтау керек? Жалпы алғанда, 
руханилық дегеніміз адамның ішкі психикалық өмірінің жағдайын, оның жанның, 
менталитеттің, демек, оның сипаты мен өмір салтын түсінеді. Бұл жағдайда тұлғаның 
рухани әлемі, рухани немесе рухани өмірі, қоғам мәдениетінде рухани ахуал туралы 
айта отыра,мұндай тәсілде рух, жан, психика, менталитет, сана мүлдем өзгеше емес 
және синонимдер ретінде әрекет етеді, бұл қатаң мағынада дәл емес. Бірақ, әдеттегі 
сөздерде бұл мүмкін. Және тағы бір алдын ала пікір. Адамның діни руханилығымен 
қатар, негізгі, зайырлы руханилық бар. Сонымен қатар, руханилықтың оң және теріс 
формаларын, сондай-ақ рухани дамымаған адамдардың немесе өзінің руханилығын 
әлі түсінбеген адамдардың болуын ажырату қажет.

Тарихқа көз жүгіртетін болсақ кезінде Шәкәрім атамызды ақтау туралы комиссия 
1988 жылы қарсы болғанда Назарбаев өз басын қатерге байлап жалғыз жақтаған 
деседі-мыс.Негізгі бөлімде қарастырғандай,Шәкәрім Құдайбердіұлы «Мұсылмандық 
шарты» еңбегінде дінге қатты назар аударған болса,Назарбаев айтады: «Адамдар 
бір нәрсеге сену керек ғой, кезінде дінімізден ажыратты, дін деген ол бір жатқан 
«мәдениет»,біздің мұсылман екенімізге ешкімнің күмәні жоқ шығар, ал бірақ та 
мұсылманшылдықтың адалдықты,адамның арасындағы достықты бір-бірмен күліп 
жүрсе мәселесін жақтайтыным да бар,ал басқа жаққа алып кететін жағдайы да бар.
Тек қана бәріміз молда боламыз десек не болғаны сонда? Сондықтан екі жағыда 
бірдей,Алла тағаланың айтқан сөзі Пайғамбардың (с.ә.с) жолымен жүру керек.»

Осылайша, адамның жанының немесе менталитетінің қасиеті ретінде 
руханилықты оның рухының, демек, жанның, менталитеттің жоғары, оң 
құндылықтары мен қабілеттеріне бағдарлануын, сондай-ақ тиісті уайымдар мен 
шынайы адамгершілік пен жоғары мәдениетті көрсету нысаны ретінде олардың 
туындататын ізгілікті практикалық іс-әрекеттерін түсіну керек. Бір сөзбен айтқанда, 
руханилық-адамгершілік.

Абай мен Шәкәрімнің даналық мәселесіне деген көзқарастарын қысқаша талдауға 
көшетін болсақ,адамгершілік, руханилық, адамдарды ақаулардан арылту жолдары 
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мәселелері де олардың назарында. Абай ойынша зұлымдықтың басты себебі-
надандық, ар-ождан болмауы. Абайды ғылымда, ағартуда надандықты жеңу үшін 
үлкен күш көреді. Бірақ бір ағартушылық аз, сондықтан адам жанның аса маңызды 
қасиеттерінің триадасы арасында: ақыл-ой, күш және жүрек, егер олардың арасында 
келісім болмаса, Абай жүрекке (Махаббат) артықшылық береді дейді. Он жетінші 
сөзде Абай: еркі мен күшінен көп пайда болады,бірақ зұлымдық көп. «Екі дүниенің 
болмысының құпиясын иеленеді», бірақ ол қулықты және мазасыздықты негізге 
алды. Егер еркі мен ақыл біріктіре алмаса, онда билеуші жүрек болсын. Махаббат-
жүрек әлі де «адам өмірінің патшасы» болады. Демек, «ағарту өзін-өзі мақсат 
болмауы керек». Абай мен Шәкәрім мұраты-ақиқат пен шындық, адамгершілік пен 
ақыл, ғылым, сенім мен ар-ождан бірлігі. Ақыл мен сенім бір-біріне қайшы келмейді, 
ақиқат жер-ана, өз халқының – Ел, және адам оған ақылына, ал шындық – от, алланың, 
және ол қабылдайды, оның сенім.

Жалпы алғанда, қазақ философиясына білім мен адамгершілік, рухани жетілудің 
бірігуі ретінде даналықты түсіну тән. Және, соңғысы, мәні-даналық ретінде 
айқын артықшылық беріледі. Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының 
көзқарастары туралы трактатта» даналығы басты сапа мен тұрғындарды, әсіресе 
осы қаланың билеушілерін жариялайды. Яссави Құдайға деген махаббат Құдайдың 
даналығын көрудің негізгі жолын қарастырады. Абай үшін жүрек (махаббат) ақыл-ой 
мен ерік-жігердің ең бастысы. Шәкәрім үшін ар-ождан ғылым мен өнерден жоғары. 
Осылайша, біз қазақ философиясында даналыққа және жоғары құндылық ретінде 
көзқараспен сабақтастық магистралін және адамды ақаулардан арылудың негізгі 
жолын, оның руханилығын жеке тұымызға ұстайық [6].

Қорытындылай келсек, Шәкәрім адам мінез құлқын түзеуге болатынын айта келіп 
жүрек көзін ашумен Аллаға шын ғибадат етуді үндейді. Оның терең философиялық 
идеялары қалың тобырдың саналарын түртіп ой салатын және ақиқатты тануға 
көмектесетін ақ жол. Ендеше адам мінезінің түзелуі болмайтын іс, өмірдің өзі 
таласып арпалысып тірщілік етуге итермелейді деген ойлар қате. «Заманың түлкі 
болса тазы боп шал» сияқты ойларға ерік берсек Шәкәрімнің гуманизміне жат қоғам 
жасамақпыз. Біріншіден мұндай немқұрайлылық тарихи тұлғаны қастерлемеу, 
екіншіден өсиетіне құлақ аспай ұлттық намыстың жоқтығынан ұрпақ болашағына 
самарқау қарау болып шығады. Тек қара басының қамын бәрінен жоғары қоятын 
жерде қоғам мүддесі жайына қалатыны түсінікті. Мемлекеттің негізгі байлығы 
адам деп саналғандықтан әр адам қоғам алдында жауапты. Оны қалыптастыруда 
ойшылдың ар ілімі әрдайым көмекке келеді. Ойшылдың рухани дамудың қайнар көзі 
жүрек тазалығын сақтау туралы философиялық көзқарастарын ұлттық идеологияға 
айналдыруды басты мақсат ететін уақыт жетті. Адамзатты ар жолына бағыттайтын 
осындай асыл да қымбат түйіндерді іске асыруға ешқашан кеш емес. «Рухтың өз 
дұшпандарынан үстем болуына мүмкіндік туғызушы қаһарлы да құдіреттті күшін 
сенім деп атаған» деп Омар Һаям айтқандай Шәкәрім армандаған қазақ басына күн 
туар заман болатынына сенімді жоғалтпайық.

Дала ойшылының ар ілімі адамзатқа қызмет ете берері сөзсіз ақиқат. Оның 
шығармаларының терең сырына үңіле түскен сайын адамшылығымыз кемелдене 
түседі. Құлшылықтың мәнісін ашуға ойшыл шығармаларын көп зерттеу қажет. 
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Шәкәрім дүниетанымындағы құлшылық ету мәселесін оймен зерделеп, көңілге 
орнықтыра білу халық санасына қажетті нәрсе. Ойшыл шығармалары халыққа қайта 
оралды. Жастар тарапынан қызығушылық көп. Тек алаңдататыны философиялық 
категориялар, діни ұғымдар, гуманистік идеялары қоғамда насихатталмай келеді. 
Семейде ғана емес, республикамыздың барлық облыстарында Шәкәрім оқулары 
ұйымдастырылып, шәкәрімтанушыларға бәйге жарияланса дұрыс болар ма еді. 
Ар ілімін адамзаттық деңгейге жеткізген философтың еңбектеріне күннен күнге 
зәру болып келеміз. Таза дін мен шатақ діннің арасын ажыратып берген дана 
ойшылымыздың өсиеттерін жадымызда ұстайық. Көкірек көзі ашық саналы ұрпақ 
өсіргіміз келсе, ұлтымыздың ұлыларын ардақтайық.
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Айманов Б.С.
Түпқараған ауданы «Ақшұқыр мектеп-лицейі»,

Маңғыстау облысы, Қазақстан 

ӘЗ-ТӘУКЕ – ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ҰЛЫ РЕФОРМАТОРЫ

«Тәукенің атын атасақ, бар қазақтың жүрегін
алғыс кернеп, мақтаныш билейді. Қазақ ордасының

Ликургі, Айдаһары – сол адам...»
А. Левшин, орыс тарихшысы

XV ғ. екінші жартысында Қазақ хандығының құрылуымен Шығыс Дешті 
Қыпшақтың, Жетісу мен Түркістанның көшпелі және отырықшы – егінші халқын 
этникалық және саяси жағынан топтастыру аяқталды. Қазақ халқының қалыптасу 
үдерісі аяқталып, жергілікті этникалық негізде мемлекеттілік қалпына келтірілді, 
тәуелсіз ішкі-сыртқы саясат жүргізілді. Жошы ұрпақтары болған Керей мен Жәнібек 
хандар тарихи екі мәселені – Қазақ мемлекеттілігі мен халық болып қалыптасу 
үдерісін шешіп берді. Осылайша XIII-XV ғғ. Дешті Қыпшақ жерін қамтыған Ақ Орда 
мемлекетінің заңды мұрагері болған Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан мен 
оған көршілес аумақтарда моңғол дәуірінен кейінгі уақытта жүрген этносаяси және 
әлеуметтік–экономикалық үдерістердің заңды қорытындысы болып табылады.
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Жаңа мемлекеттің құрылған уақыты туралы мәлімет қалдырған ортағасырлық 
тарихшы Мырза Мұхаммед Хайдар Дулати болды. Ол өзінің парсы тілінде 
жазған атақты «Тарих-и Рашиди» еңбегінде: «...Бұл күндері Әбілхайыр ханның 
билігі Дешті Қыпшаққа түгел жүріп тұрды. Ол жошылық сұлтандар Керей мен 
Жәнібек хандарға тізесін батырып, олар Моғолстанға қашып кетті. Есен-Бұға 
хан (Моғолстан билеушісі) оларды жылы қабылдап, Моғолстанның батысындағы, 
Шу өзені бойындағы Қозыбасы деген жерді берді. Олар сонда орналасып, 
жағдайы оңалып қалған кезде Әбілхайыр хан қайтыс болды. Өзбек ұлысында өзара 
алауыздық басталып, көптеген халық Керей мен Жәнібек ханға қосылып, олардың 
қатары толығып 200 мыңға жетті және «өзбек-қазақтар» деп аталды. Қазақ 
сұлтандарының билігі хижраның 870 жылы (1465–1466) басталып (ақиқаты 
Аллаға ғана аян), хижраның 940 жылы (1533–34) қазақтар өзбек ұлысының (Дешті 
Қыпшақ) көп бөлігіне билік жүргізді» деп жазды [1, 108-109-б.].

Тарихта ұлы адамдар аса маңызды оқиғалар мен өте күрделі бетбұрыс 
кезеңдерде айқын көрінетіні белгілі. Өйткені олар белгілі бір тарихи дамулардағы 
ірі өзгерістерге белсене қатынаса отырып, оқиғалардың даму барысының жетегінде 
кетпейді, керісінше өзгерістердің тез немесе баяу болуына, оқиғалардың объективті 
даму, өрбу бағытына өзіндік жеке рөлін қосады. Олардың қоғам дамуына қосқан 
үлесі неғұрлым ауқымды, неғұрлым терең болса, соғұрлым олардың есімі халықтың 
тарихи санасында өшпестей болып сіңіп, уақыт өте ұрпақтар алдында биікке көтеріле 
береді. Қазақ хандығы құрылғаннан бастап ел билеген хандардың әрқайсысының 
сіңірген өзіндік еңбектері болды. 

Керей мен Жәнібек хандар мемлекеттің негізін қалап оның сара жолын салып 
берсе, Қасым мен Хақназар хандардың тұсында хандықтың аумағы ұлғайып, Ақ 
Орда мемлекетінің территориясын қамтыды. Ал Тәуекел, Есім мен Жәңгір хандар 
кезінде сыртқы жауға тойтарыс беріліп, хандықтың өміршеңдігі айқындалды. 
Ендігі мемлекеттік деңгейдегі іс тындыру кезегі Тәуке Мұхаммед Баһадүр ханның 
(1635/1640 – 1715/1718 жж.) еншісіне тиді. Қазақтың ауызша тарихының білгірі, 
жазушы, этнограф А. Сейдімбек Тәуке ханның елі үшін сіңірген еңбегі туралы былай 
деп сипаттама береді: «Ханның еңбегі екі қырымен ерекше назар аударады. Бірі – 
елдің іргесін аман сақтауда сыртқы саясатты білгірлікпен жүргізіп, төңірегіндегі 
анталаған жауға алдырмағаны болса; ал екіншісі – елдің ішкі жағдайын реттеудегі 
саяси-құқықтық тәртіпті орнықтыруында». 

ХІХ ғасырда қазақ тарихы туралы тұңғыш көлемді еңбек жазған А.И. Левшин 
Тәуке ханды көне дәуірдегі Cпартаның әйгілі мемлекет қайраткері Ликургке, қазақ 
Ордасының айдаһары деген теңеумен ханның тарихи тұлғасына мынадай сипаттама 
береді: «Ол бірнеше жылдарға созылған қантөгіс соғыстарды тоқтатып, өзара 
қырқысуларды тыныштандырды, ол өзінің ақылымен және әділеттілігімен 
басқаларды бағындыра білді, ол мықтыларды тыныштандырып, әлсіздерді біріктіру 
арқылы күштілерге қарсы тұра алатындай етті, ол жалпыға ортақ заң шығарып, 
сол заңмен өмір сүргізді, қазіргі күнде ол заң қазақтардың есінде сақталған» [ 2, 
168–165 б.].

Тәуке ханның билігі кезеңі туралы жазба деректерде там-тұмдап қана 
мәліметтер кездеседі. Мұсылман авторларының еңбектерінде оның билігі кезіндегі 
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оқиғалар туралы үзінділер ғана сақталса, ал қытай жылнамаларында XVII ғ. Қазақ 
хандығындағы кейбір оқиғалар желісі ғана қамтылған. Ал осы кезден бастап Қазақ 
ордасына ішкерілей ұмсына түскен Ресей империясы кезеңі мұрағаттарының 
қорында сақтаулы бірнеше құжаттар ғана Тәуке ханның есімімен тығыз байланысты. 
Сондықтан мәселені Тәуке ханның шығу тегінен бастап өрбітеміз. 1465-1466 жылдары 
Қазақ хандығының негізін қалаған Жәнібек ханның 9 ұлының бірі Жәдік сұлтан еді. 
Қадырғали Жалайри өз еңбегінде Жәдікті екі рет «хан» лауазымымен атап өтеді [ 3, 
349-350 бб.].

Жәдіктің ұлы Шығай хан (1580-1582 жж.), одан Есім хан (1598-1628 жж.), одан 
Салқам Жәңгір хан (1628-1652 жж.), одан Әз Тәуке хан (1680-1715/18 жж.). Тәуке 
ханның толық есімі – оның жеке мөріндегі жазуға қарағанда Тәуекел-Мұхаммед 
батыр хан болған [ 4, 276 б.]. Ш. Құдайбердіұлы Тәуке ханды Жәңгір ханның қалмақ 
әйелінен туған ұлы деп жазады [ 5, 25 б.]. Зерттеушілер Тәукенің қайтыс болған 
жылы мен сол тұстағы жасын мөлшерлей келе, оны шамамен 1635– 1640 жылдар 
арасында дүниеге келген деген пікір айтуда. Осы жылдары оның әкесі Жәңгір 
жоңғар тұтқынында болып, Батыр қонтайшының Жоңғариядағы басты қарсыласы 
Хүнделен тайшының көмегімен тұтқыннан босап елге оралады. Яғни, Тәуке 
Хүнделен тайшының Жәңгірге қосқан қызынан туған. Салқам Жәңгірдің Тәукеден 
басқа бірнеше ұлы болды. Шах Махмұд Чорастың «Тарих» (Хроника) еңбегінде 
Жәңгір ханның: «Тәуке және Абақ деген екі ұлы болғандығы, Абақ сұлтанның 
үлкен ұл екендігі», – айтылады (Тарих-и Шах Махмуд бин Мирза Фазил Чорас // 
МИКХ, С.385.). Т.И. Сұлтанов Абақ сұлтанның есімін нақтылап – Аппақ сұлтан деп 
түсіндіреді (Султанов Т.И. Поднятые на белой кошме...). Ал Шәкәрімнің еңбегінде 
«Жәңгір ханның екі ұлы болғандығы, біріншісі – Тәуке, ал екіншісі – Үргеніштегі 
Ғайып ханның қызынан туған Уәлибақи. Жәңгірдің орнына Тәуке хан болғанда 
хандыққа өкпелеп Уәлибақи Ғайып ханға кетіп еді», – деп жазады.

Тарихи деректерде Тәуке ханның билік басына келген уақыты нақты көрсетілмейді. 
Сол себепті зерттеушілердің бір тобы оны таққа 1652 жылы әкесінен кейін мұрагерлік 
жолмен келген деп санаса, басқа бір топ Тәуке хан 1680 жылы билікке келген деп 
тұжырым жасайды. Бірақ зерттеушілер 1652 – 1680 жылдар аралығында Қазақ 
хандығы 28 жыл хансыз тұрды ма деген сауалға әртүрлі болжамдар жасайды [6, 418–
420-бб.].

Тәуке ханның мемлекет басқарған кезеңі халықаралық жағдайдың, әсіресе, Қазақ 
хандығының көршілерімен қатынасында маңызды оқиғаларға толы кезең болды. Бұл 
кезде Жоңғар мемлекетінің жаңа билеушісі Қалдан Бошоқты (1670-1697 жж.) оңтүстік 
Қазақстан, Мәуереннахр мен Шығыс Түркістанға басқыншылық жорықтарды 
жиілетті. Ойраттармен жүргізілген ауыр да толассыз соғысқа қарамастан, Тәуке хан 
билеген тұста Қазақ хандығы өз тәуелсіздігін сақтап қана қоймай, ішкі жағдайын да 
күшейтуге қол жеткізді. XVI ғ.басында Мәуереннахрда (орталығы Бұхара қаласы) 
билікке жаңа әулет Аштарханийлер келді. Бұл әулет 1785-1786 жылдарға дейін 
билікте отырды. Орыс ғалымы Вельямин-Зернов өз еңбегінде Тәуке ханның кезінде 
Сырдария бойындағы қалаларға үстемдік ету үшін қарулы қақтығыстар болғанын, 
алайда бұл шиеленістің қазақ – бұхар арасында үлкен соғысқа айналмағанын жазады. 
Тәуке хан кезінде Сырдария бойындағы 32 қала Қазақ хандығына қараған. Ал Тәуке 



156

хан Бұхар хандығымен арадағы шиеленісті елшілік байланыстар және сауда-саттық 
қатынастар жасау арқылы бейбіт жолмен шешті [7, 380 б.]. Демек, Тәуке ханның 
мөріндегі Батыр атының қосылуы да ханның осындай сыртқы қарулы қақтығыстар 
мен соғыстарда жеңіске жетіп отырғанын білдірсе керек.

Жоңғар хандығымен кескілескен және ұзаққа созылған толассыз соғыс Қазақ 
хандығының саяси және экономикалық жағдайын қиындатты. Сондықтан Тәуке 
солтүстіктегі көршімен қарым-қатынасты бейбіт жолмен өрбіту мақсатында 1686 – 
1693 жылдар аралығында Ресейге маңызды дипломатиялық тапсырмамен 5 рет 
елшілік аттандырады. Ханның 1694 жылы қазан айында І Петр патшаға жазған 
хатының сақталған мәтінінде «достық қатынасты қолдауды ұсынғанын» көреміз. 
Яғни, Тәуке ханның кезінде қазақ-орыс қатынасына қайтадан жан бітіп, жаңа арнаға 
түсті. Алайда, патша үкіметі «ұзын арқан, кең тұсау» саясатымен достық қатынасты 
қолдайтын сыңай таныта қоймады.

Өзінің «шығысты иелеу» деген геосаяси ойынын бастап кеткен Ресей империясы 
Қазақ ордасымен бейбіт, достық қатынас орнатуға мүдделі еместігін байқатты. Қазақ 
елшілерін жөн-жоралғыға сай қабылдамады, Тобылдан әрі асырмай, кейбір реттерде 
елшілерді тұтқын ретінде ұстады. Сондай-ақ, Қазақ жерімен шекаралас аралықтар 
бекініс-қамалдарын күшейте түсіп, «бөлшектеп жалмау» тәсілін қолданды. 
Алайда Әз-Тәуке хан Түркістанға келген орыс елшілеріне «Түріктің сұлтаны мен 
қызылбастың шаһынан кемдігім жоқ!» дей отырып, зорлыққа көнбейтінін және 
ешкімге бас ұрмайтынын жеткізді [ 8, 240 б.].

Әйтседе Ресейдің көршіге көз алартуы мен Жоңғарды отты қарумен 
жарақтандыруы, қонтайшы Сыбан Рабданның (1697 – 1727 жж.) қазақ-жоңғар 
соғысын өршітуі Тәукенің қазақ жерін Ресей қамқорлығына алу туралы ұсыныс 
жасауына әкеп соқты. Өз заманының сұңғыла саясаткері, ақылман билеушісі болған 
Тәукенің мұндай қадамға баруының өзі бізге сол кездегі сыртқы жағдайдың ушығып 
кеткенін аңғартса керек.

Тәуке дана билеуші ретінде халық есінде қалды. Ол қасына ақылды адамдарды 
жинап, Хан кеңесі ішінде елдің жай-жапсарын жақсы білетін, өз заманының «орақ 
тілді» шешендері Төле, Қазыбек және Әйтеке билер арқылы елдегі ішкі саясатты 
реттеп отырды. Билер кеңесінің көмегіне жүгіне отырып «Жеті жарғы» аталған заң 
жүйесін жасады. Қоғамдық салт-сананы заңмен ретке келтірген Тәуке хан үш жүздің 
саяси-шаруашылық жағдайын нығайтып, біртұтас хандықтың ыдырап кетуіне жол 
бермей, барлық күшті – Жоңғарға қарсы күреске жұмылдыра алды. 

Хандықты нығайтуда «Жеті жарғы» заңдар жинағының маңызы ерекше болғаны 
сөзсіз. Бірақ бүгінгі күнге дейін бұл заңдар жинағының жазба түрі барма, әлде 
жоқпа оны ешкім нақтылай алмайды. Бұл заңдар жинағы бізге орыс ғалымдары Г. 
Спасский (1820 ж.) мен А. Левшиннің (1832 ж.) жазбаларынан белгілі болып отыр. 
«Жарғының»11 тармақтан тұратын үзіндісін (1804 жылы жаппас руының старшыны 
Көбек Шүкіралиевтің жазбасы бойынша) 1820 жылы орыс ғалымы Г. Спасский 
«Сибирский вестниктің» 2 бөлімінде жариялады. «Жеті жарғының» екінші баспасын 
қазақ тарихының білгірі А. Левшин өзінің «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-
кайсацких, орд и степей» 3 бөлімінде 34 тармақпен жариялады[ 4, 232 б.].

Зерттеушілердің барлығы да «Жеті жарғыда» көрсетілген құқықтық нормалар 
жиынтығы ел көлемінде қолданыс тапты деген тоқтам жасайды. Бұл заңдар жинағы 
заман ағымына қарай мынадай тармақтарға бөлінген:
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1. Көтеріліс жасап, бүлік шығарған адамдар өлім жазасына кесілсін.
2. Түркі халқының мүддесін сатып, елге опасыздық жасағандар өлім жазасына 

кесілсін.
3. Мемлекетте жазықсыз кісі өлтіргендер өлім жазасына кесілсін.
4. Өзге біреудің әйелімен зинақорлық жасап, ақ некені бұзушыларға өлім жазасы 

бұйырылсын.
5. Өреде тұрған, тұсаулы жүрген сәйгүлікті ұрлаған кісі өлімге кесілсін.
6. Төбелесте мертігудің түріне қарай мынадай мүлікті құн төленсін:
а) біреудің көзін шығарған кісі айыпқа қызын берсін, қызы жоқ болса қыздың 

қалың малын берсін;
ә) төрт мүшенің бірін мертіктірген кісі айыпқа ат берсін.
7. Ұрланған жылқы, өзге де құнды мүлік үшін он есе артық айып төлесін [ 9, 248 

б.].
«Жеті жарғыны» жасауға атсалысқан үш би – Төле, Қазыбек және Әйтеке 

Есім ханның «Ескі жолындағы» «қанға-қан, жанға-жан» деген байламды барынша 
жеңілдетіп, «құн төлеу» сияқты жаза түрін енгізді. «Жеті жарғыда» әкімшілік, 
құқықтық, азаматтық, дін, салық туралы мәселелер де қамтылды. Аталған заңдар 
жинағы өмірге «билер сотын» әкелді. Ал «жоғарғы сот» ретінде ханның өзі соңғы 
үкімді кесіп айтатын болды.

Тәуке хан 1715 (кей деректерде 1718) жылы әбден қартайған шағында дүниеден 
өтті. Ел құрметіне бөленген қазақтың ұлы реформатор ханы Қазақ хандығының саяси 
және мәдени орталығына айналған Түркістан қаласында жерленді. Тәуке билеген 
заман халық зердесінде қазақ мемлекетінің ең бір өркендеген, «қой үстінде бозторғай 
жұмыртқалаған заманы», «алтын ғасыр» ретінде сақталды. 1748 жылы орыс елшісі 
М. Тевкелеев «Тәуке хан өте ақылгөй кісі болған, оны қырғыздар (қазақтар) үлкен 
құрметпен еске алады» деп көрсетсе, ал ғалым А.И. Левшин Тәуке ханды «көне 
Спартаның әйгілі мемлекет қайраткері Ликургке» теңеді.

Тәуке хан туралы жоғарыда айтылған ойымызды аяқтай келе, мынадай қорытынды 
жасағымыз келеді. Біріншіден, Тәуке ханның шығу тегін Жошының тұңғышы Орда-
Еженнен тарата келе, оның ата-бабаларының бәрі дерлік XV-XVII ғасырларда Қазақ 
хандығындағы саяси биліктің жоғары сатысында болып, қазақ елінің қалыптасуы мен 
дамуына өз үлестерін қосқан тарихи тұлғалар екенін айтқымыз келеді. Өз кезегінде 
Тәуке де билік құрған жылдары ата-бабаның жолы мен дәстүріне сай Қазақ елінің 
дамуына еңбек сіңіріп, есімі ел есінде сақталған тұлғалардың қатарына қосылды.
Екіншіден, Тәуке хан билікке келгеннен кейін қазақ қоғамындағы дағдарыстарды 
реттеу үшін «Жеті Жарғы» атты заңдар жинағын шығарып, оны қоғамдық өмірде 
кең қолданысқа енгізуге бар күш-жігерін салды. Мемлекетте ішкі саяси-әлеуметтік 
жағдайдың біршама тұрақталуы оның билік құрған жылдарын салыстырмалы 
түрде «алтын ғасыр» деген теңеуге алып келіп, халық оған әз-Тәуке деген ат берді.
Үшіншіден, оның билік құрған жылдары Қазақ ордасына жоңғар шонжарларының 
жойқын шабуылдар ұйымдастыруымен тұспа-тұс келді. Тәуке ханның кезінде 
ауызбіршілік пен мемлекеттік биліктің сақталуы жоңғар шапқыншылығына төтеп 
беруге мүмкіндіктер берді. Басқа көрші елдермен бейбіт қатынастар орнатуға күш 
салынды.
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ҚОС ТӘУЕКЕЛ ХАННЫҢ ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ 
ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСТЕРІ

Қазақ Хандығы тарихында көрші мемлекеттермен үнемі соғыс қимылдарын 
жүргізгеннен гөрі келіссөздер арқылы мәселелерді шешуді көреген хандарымыздың 
қолдағанын тарих беттерінен көруге болады.

Күнделікті мемлекеттік қызметтің бір түрі ретінде дипломатия XIV – XVII 
ғасырлардың тоғысында кең етек алғаны белгілі. Сол кезден бастап мемлекет 
билеушілерінің сарайларында тұрақты дипломатиялық өкілдіктер пайда болып, 
мемлекеттік мекеме жүйесінде – мемлекеттер арасындағы хат алмасумен 
айналысатын шетелдік өкілдер мен елшілерді қабылдайтын, келіссөздер жүргізетін 
және басқадай да мемлекет аралық істерді орындайтын арнайы қызмет қалыптасты. 
Оны дипломатиялық қызмет деп атаймыз [1, 5 б.]

Хандар тарихында қос Тәуекел болғаны мәлім. Бірі ХVI ғасырдың соңында 
тарих сақнасына көтерілген Шығай ханның ұлы Тәуекел хан болатын. ХVI ғасырдың 
екінші жартысында Қазақ хандығының сыртқы саясаттағы жағдайы өте ауыр болды. 
Өйткені олар Шибан ұрпағы мемлекеті Моғол хандығы, Ноғай ордасы және Ойрат 
тайпаларымен сансыз шайқастардан көз ашпаған еді. Билікке келгеннен кейін 
белсенді сыртқы саясат жүргізген Тәуекел хан бірнеше көрші халықтарға өз билігін 
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жүргізе бастады. Батыс бағытта ол күшейіп келе жатқан Ресеймен дипломатиялық 
қатынастар қалыптастыруға күш салды [2, 243 б.] ХVI ғасырдың аяғында орыс-қазақ 
келіссөздері Тәуекел ханның жиені Ораз Мұхамедті Мәскеу кепілдігінен құтқару 
үшін орын алды. Құл Мұхаммед бастаған елшілікке патша Тәуекел хан туралы былай 
айтқан екен: «Қазір сенің нағашың Тәуекел ханзада хан қазақ ордасында орнықты, 
ал өзінің інісі Шахмұхамед ханзаданы қалмақтарға отырғызды, ол жақын жерде 
және бәрі бірге көшіп жүреді, қазір Бұқара патшасымен уақытша болса да тату және 
ноғайлармен татулығы баяғыдай ағайын сияқты» [3, 446 б.] Мәскеу патшасының 
осы зерттеу деректері Тәуекел ханның жан-жағындағы халықтармен арақатынасын 
айқындап береді

Тарихшы, ғалым, қоғам қайраткері Құл-Мұхамед Мұхтар «Орыс 
энциклопедияларындағы қазақ шежіресі» деген еңбегінде қазақ-орыс және қазақ-
орта азиялық қарым-қатынастары мен дипломатиялық байланыстарының деректік 
маңызын айта келіп, қос Тәуке ханның бейбіт бітімгершілік мақсатындағы 
келісімдерінде өз еркімен бодан болу туралы ресми мәлімдеменің болмағандығы, Кеңес 
Одағы тұсындағы тең дәрежеде өткен қазақ-орыс дипломатиялық байланыстарының 
алғашқы кезеңіне қатысты құжаттардың бұрмаланып, идеологиялық қалыпқа 
түсірілгендігі айтылады. «Орыс энциклопедияларында автор А. Позднеев «Шығай 
ханның баласы, әрі мұрагері, орыс мемлекеттік актілерінде Тевкель деп аталатын 
хан қырғыз-қайсақ хандары арасында бірінші болып Ресейдің қол астына өту 
туралы келіссөз жүргізді. Тевкель 1594 жылы Москваға орыстардың тұтқынына 
түскен немере інісіне бостандық әперу үшін өзін және өзіне қараған орданы қол 
астына алуын өтінген грамота жібереді» деп жазады. Автордың жазғанындай 1586–
1598 жылдарда хандық құрған Тәуекел бірінші болып Ресеймен дипломатиялық 
байланыстар орнатты. Тәуекел хан жіберген Құл-Мұхамед бастаған қазақ елшілігі 
1594 жылы20-29–қаңтарда келіссөз жүргізу үшін Москваға келеді. Бұл туралы 
патша Федор Ивановичтың 1595 жылы наурызда Тәуекелге жазған грамотасында: 
«И нам, великому государю царю и великому князю Федору Ивановичу все Русии 
самодержцу, ваша челобитье и прошенье доносил шурин наш слуга и конюшней 
боярин и воевода дворовой и содержатель великих государств царства Казанского и 
Астраханского Борис Федорович Годунов», – деп жазылған [4, 114 б.].

Тәуекел ханның арнау хаттарына орай 1595 жылы 2 жылға Вельямин Степановтың 
елшілігі жіберілді де, Тәуекел елшіні өте құрметпен қабылдады. Мәскеу патшасының 
талабы мен қойған шарттары қисынсыз өте ауыр болғандықтан Тәуекел ханның 
тарапынан қабылданбады [3, 447 б.].

Қазақ халқының тарихынан сыр шертетін І.Есенберлиннің «Көшпенділер» 
трилогиясында Тәуекел ханға былай орын береді. «Ал құбыласы мен теріскей жағынан 
дәл қазір төніп тұрған қауіпті тәуекел хан көрмеді. Түбі қытай боғдыханымен, жоңғар 
қоңтайшысымен алыса қалар күн туса бұл жақтағы айбарлы көршісі Россияның 
керегі болар деп ойлады ол. Тіпті Абдолламен соғысқан кезде де орыс патшасының 
тыныш жатқаны қажет-ақ. Осы жағдайларды есепке ап, ол Түменге өзінің немере 
ағасы Оразмұхамед батырды елшілікке жіберді». Тәуекел қазасынан кейін: Сұлтан 
тұқымынан шыққан Тәуекел артына алты әйелі мен сегіз баласын қалдырды. Иран, 
түрік, орыс әдебиеттерінде Тәуекел хан деген айбарлы атын қалдырды деп баяндайды 
[5, 386 б.]. Қазақ хандығы дипломатиялық қатынастарына өзіндік үлес қосқан екінші 
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Тәукел хан – Тәуке Жәңгір ұлы ХVII ғасырдың екінші жартысы мен XVIII ғасырдың 
бас кезінде билік басында болды.

Тәукенің жастық шағы жоңғарлармен соғыста өтті, онда ол жеке басының 
ерлігімен, қолбасшылық талантымен көзге түсіп, ел арасында даңққа бөленді. 
Сонымен қатар ол сол жылдары Моғұл мемлекетіне барған қазақ елшіліктерінің 
бірін басқарып, дипломатиялық та тәжірибе жинақтады. Әз Тәуке атанған хан ел 
билігінде болған кезеңді жұрт «қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман» деп 
атаған [2, 250 б.]. Ел тыныштығы қай кезде болады? Ел ішінде сындарлы саясат, ел 
сыртында ымырашыл, достық қарым-қатынас орнатылғанда орын алатыны белгілі. 
Тәуке ханның дипломатиялық қарым-қатынастары тарихи шығармаларда, тарихи 
жазбаларда, ғылыми зерттеулерде ерекше мән берілген, әлі де тарихшыларымыз 
тарапынан зерделеніп, түрлі дереккөздерден іздестірілуде. 

Қазақ хандығының халықаралық қатынастары тарихи дереккөздер негізінде 
XVI–XVIII ғасыр басындағы Мәскеу (Орыс) мемлекетімен, Қырым хандығы, Осман 
империясы Сефевид (Қызылбас) мемлекеті, Ұлы Моғолдар империясы, Моғұл 
мемлекеті және Орта Азиядағы Шибан әулеті мен Аштархан әулеті мемлекеттері 
тәрізді мемлекеттер және халықтармен қарым-қатынастары туралы мәліметтерге 
назар аударған тарихшы, т.ғ.к. Н. Атығаев XVII ғасырдың екінші жартысында 
орын алған Қазақ хандығы мен Сефевид мемлекеті дипломатиялық қатынастары 
жазбаларының Тәукемен де байланыстылығы барын алға тартады [6]. «Иран 
кітапханаларының қолжазба қорларында Жәңгір ханның ұлы Тәуке ханға (мәтінде 
Таваккул) жазылған Сефевид шахтарының бірнеше хаттарының мәтіндері бар. Онда 
Тәуке ханнан басқа Тұрсын хан, Фулад-Сұлтан (Болат-сұлтан) аттары айтылады. Ол 
орыс дереккөздеріне сәйкес Тәуке ханның ұлдары болған. Иран тілінің маманы, т.ғ.к. 
Г.А. Қамбарбекова Мұхаммед Тахир Казвинидің өзінің «Аббас-наме» шығармасында 
Исфаханға ІІ Аббас-шахқа кездесуге Түркістан хандығынан қазақ елшісінің келуі 
туралы жазған мәліметіне назар аударады. Онда елшіге тиісті қабылдау көрсетіліп, 
лайықты сыйлықтармен еліне жіберілгендігі айтылады. Зерттеушінің пікірінше, бұл 
Жәңгір хан мен оның ұлы Тәуке елшілері болған [21, 10 Б.]. Бұл материалдар Тәуке 
ханның II Аббас-шах (1641–1666), II Сефи Сулейман (1666–1694) және Сұлтан Хусейн 
(1694) сияқты Сефевид билеушілерімен ұзақ мерзімді байланыстардың бар екенін 
куәландырады. Осы деректерге негіз ретінде зерттеушілер Атыгаев Н.А., Жандосова 
З.А. II Аббас шахтың Әз-Тәуке ханға жазған хатының мәтінін ғылыми журналда 
жариялады. «Августейшее письмо Таваккул-хану, сыну Джахāнгūр-хана, правителю 
казахов (wālī-yeqazāq) IV. Отправленов месяце джумāди ал-аввал года 1072 л. х. 
Vиз Исфахана VI . Обладателю султанской власти, величия, могущества, славы и 
милости Таваккул-хану. Демонстрирующее взаимную дружбу и увеличивающее 
взаимную привязанность письмо Вашего Величества, покровителя владычества и 
славы, защитника могущества и великолепия, радетеля пышности и власти, опоры 
престола державности и триумфа, лучшего из потомков великого дома Чингизхана, 
пользующегося благосклонностью Всемогущего Господа получено. Это послание 
принесло благорасположение и удовлетворение в добрый час и счастливое время, когда 
святейшая особа Царя Царей находилась в здравии и благополучии, сопутствуемая 
победой и удачей, приносящими славу, являющуюся примером для других государств. 
Учитывая благотворный (kīmiyā-ta’sīr, букв. «действующий как философский 
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камень») характер и искреннее содержание этого письма, уведомляющего о 
непоколебимом следовании курсу дружбы и примирения и уповающего на ответное 
письмо Государя, и его доверие такого рода посланиям, оно пролило хрустальный свет 
на чистое сердце Государя и стало причиной повышения внимания со стороны его 
милосердной души. Вследствие этого, поскольку между двумя высокими сторонами 
была заложена основа дружеских отношений и открыт путь любви и дружбы, завеса 
недоверия и непонимания была поднята, и желания обеих высоких сторон отныне 
будут удовлетворяться по взаимному согласию. Признавая все высокие стремления 
и все честные намерения условием упорядочения дел и укрепления основ величия 
и великолепия благоприятной звезды пышности и почитания, открыватель ворот 
взаимной переписки и корреспонденции выражает свое сокровенное желание, 
чтобы дружественные отношения уравновесили существующую цепь вооруженных 
столкновений и войн между сторонами, и внимание Государя было обращено 
на их плоды. Дни султанской власти, величия, могущества и счастья» [7]. Осы 
құнды дерек, хат мәтінен байқағанымыз Тәуекел Шығайұлы бастаған келісімдер 
негізінде яғни «Орыс мұрағаттық құжаттарында 1594 жылы Құл-Мұхаммед, Мәскеу 
мемлекетіндегі Тауекел-ханның елшісі, Сефевид Аббас Шахтың Мәскеуге сапары 
туралы хабар алып, «бізге қызылбастармен бірлесіп, бұқарлықтарға қарсы тұру 
керек» деп өз мақсаттарын айқын көрсеткендіктен»[6] Сефевид мемлекеті мен қазақ 
хандығы арасындағы саяси қарсылықтар дұрысталып, Тәуке-Тәуекел хан тұсында 
жеке мемлекетке құрмет көрсетіліп, одақтас ретінде дипломатиялық қатынастардың 
жандана түскенін байқаймыз. Әз-Тәуке хан өз кезегінде 1686 жылдан 1693 жылға 
дейінгі аралықта орыс патшасына 5 елшілік аттандырғаны белгілі.
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ОМБЫ ҚАЛАСЫНДА БІЛІМ АЛҒАН 
СМАҒҰЛ СӘДУАҚАСҰЛЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ КӨЗҚАРАСТАРЫ 

Омбы қаласының тарихы Қазан төңкерісіне дейін қазақ жерімен тығыз 
байланыста болды. Ресей Федерациясының Омбы қаласы 1917 жылғы Ақпан 
төңкерісіне дейін Дала генерал-губернаторлығы мен Ақмола облысының орталығы 
болды. Қазіргі Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Павлодар сияқты үш облысқа жанаса 
орналасқан Омбы халқын бүгін де Қазақстан облыстарымен тұрмыстық, туыстық, 
мәдени қарым-қатынас орнатқан. Қазақ халқы жері бай, қара топырақты жерде егін 
егіп, мал өсіріп, олардан алған өнімдерін Шығыс Еуропаға дейін шығарып, сауда-
саттықпен айналысқан.

Омбы қаласы – көптеген Алаш азаматтарының білім алған жері. Омбы қаласы 
дала өлкесінің ағартушылық орталығы ретінде қазақ интелегенциясының қалыптасуы 
мен дамуына әсерін тигізді. Омбыда қазақтың көптеген белгілі ағартушылары 
оқып, білім алды. 1813 жылы Батыс Сібір генерал-губернаторлығына қарасты 
қазақ жерлерін басқару мекемелеріне қазақ жастарын даярлау мақсатында Омбыда 
Сібір әскери орыс-қазақ желілік училищесі ашылды. Бұл училищені Ш.Уәлиханов, 
М.Шорманов оқып бітірген. Осы әскери оқу орнының негізінде 1845 ж. Омбы кадет 
корпусы ашылды. ХХ ғасырдың бас кезінде Омбыдағы оқу орындарында көптеген 
белгілі қазақ қайраткерлері Ә.Бөкейханов, С.Сейфуллин, Н.Нұрмақов, Смағұл 
Сәдуақасұлы, Көшке Кемеңгер, Мұхан Айтпенов, Асылбек және Мұсылманбек 
Сейітовтер, Айдархан Тұрлыбаев, Ережеп Итпаев және т.б. білім алды. 1840 ж. Омбы 
қаласындағы қазақтардың саны 109 адам болса, 1897 ж. Омбы уезіндегі қазақтар 
37680-ге (Омбы қаласында – 105 адам), ал 1916 ж. 38970-ке жетті. Омбыдағы оқу 
орындары қазақ интелегенциясының рухани баюына ұлт-азаттық ауыр кезеңдерде 
революциялық күрес тұсында қазақ лидерлерінің шығуына әсер етті.

Смағұл Сәдуақасұлы Омбы губерниясы, Шарлақ уезінің Қараой болысындағы 
Жарқын ауылында 1900 жылы өмірге келген (1925 жылы Шарлақ уезінің басым 
бөлігі орыс халқының көптігімен Ресейдің Омбы облысында қалды) [1, 95-б.]. 

Смағұл Сәдуақасұлы (1900–1933) 33 жыл ғұмыр кешіп, саяси билік басында 
да, шығармашылық қызметінде де ұлтжандылық тұғырынан айнымаған, өз 
халқына қызмет жасаудың үлгісі мен өрнегін салған шоқтығы биік тұлға. Смағұл 
Сәдуақасұлының саналы өмірі ұлтшылдықпен айыпталған саяси қысымшылықта 
өтті. Жүз жылда бір келетін тұлғаларды сол қоғамдық-саяси орта тәрбиелеп, саяси 
ағымдардың ықпалы өсіріп шығарды. Қазақтың жоғын түгендеп, керек қажеттіліктерді 
дөп баса білген жан-жақты талант Смағұл Сәдуақасұлы саяси қайраткер, экономист, 
журналист, жазушы десек, ол - сол қоғамның сұранысы. 

Ол 1916 жылы 22 тамызда Омбыдағы ауыл-шаруашылық училищесіне оқуға 
түседі. Өзінің қызығушылығымен кооперация мәселесімен терең шұғылданды, 
яғни Смағұл өз бетінше жан-жақты білім жинақтап, саяси санасы қалыптасады. 
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Табиғатынан зерек, өткір, әрі ұлт мүддесі аса толғандырғандықтан Смағұл 
Садуақасұлының тез есейді. 

1918 жылдың жазынан Ақмола облысының Жер-су басқармасы (Земская управа) 
ұйымдастырған қысқа мерзімді 2 айлық қазақ мұғалімдерін даярлайтын курста 
кооперация ісі, табиғаттану, физика пәндерінен сабақ береді. Алғаш саяси қызметін 
Ақмола облыстық Алаш Орда үкіметін құрудан бастап, Мағжан Жұмабайұлы, Қошке 
Кемеңгерұлы, Мұратбек Сейітбекұлы, Айдархан Тұрлыбайұлы, Ержан Итбайұлы 
секілді азаматтарды осы іске топтастырады. Кейін олар Омбыда Смағұлдың ұйытқы 
болуымен «Жас Азамат» ұйымын құрады және «Жас Азамат» атты газет шығарады 
[1, 190- б.].

1918 жылы 14 желтoқсанда Центрсибир бірлестігі (Oмбыдағы) басқармасының 
саудадан бөлек істермен шұғылданатын бөліміне шет нұсқаушы есебінде қызметке 
алынады. Oсылайша қазаққа жат болып келген кooперация өнерінің қыр-сырын 
меңгереді: қазақ арасындағы ұйым-дүкендердің жандануына себепші бoлып, 
мал баққан қазақтарға мал өнімін құнттай білу мен еңбегінің есеп-қисабын қалай 
меңгеруді үйретеді [2, 98-б.].

Смағұл Сәдуақасұлын Алаштың ірі тұлғасы деп атаймыз. Қазақ даласында 
1905-1907 жылдардағы «Oян, қазақ!» рухымен саяси күрес және қазақ саны көп 
қалаларда Алаштың идеясы кең тарай бастады. Бұл идеяның төңірегіне жалынды 
жастар топтасты. Oсылайша «Алаштың жастар қанаты» қалыптасты. Oмбыда осы 
бағытта «Бірлік» ұйымы құрылады. Oсы қалада училищеде, гимназияда, школда 
(мектеп емес, себебі мұндай атаумен ол кезде мұсылмандық оқу ошағын айтқан) 
білім алып жүрген қазақ балаларының басын осы ұйым біріктіреді. Қазақ жастары 
сол кездегі Уфадағы, Oрынбордағы жәдитшілдік медреселерде оқыды. Қалаларда 
ауылшаруашылық, медициналық кәсіпке байланысты училищелерде оқу бүгінгі 
«Болашақ бағдарламасымен» сырт жерде оқу сияқты. Өйткені білімге талпыныс, 
таным басым болды. Жәдитшіл медреседе оқыған қазақ жастары көп ізденді, ұлтқа 
көп жақсылық әкелді. «Медресе Ғалияда» оқып жүрген қазақ шәкірттері әдеби 
бірлестік құрып, «Садақ» деген журнал шығарып тұрды. Сонымен қатар Oмбыдағы 
училищеде оқып жүрген жастар алғашқы шығармашылық журналдарын «Балапан» 
деп атады. Сол кездегі баспасөз, жастарды біріктіретін құрал болды, басылымдар, 
ұйым-бірлестіктер, 1917–1918 жылдардағы «Бірлік» ұйымы Қазақ еліндегі бар 
жастар ұйымын біріктіріп, «Жас азамат» атауына өзгертіледі. Қазақ даласындағы 
жиырмадан астам ұйым өз еркімен, ұлт қажетін түсініп, жаңа ұйымның құрамына 
енеді. Oсы «Жас азамат» ұйымын құрып, оның басы-қасында жүрген, алаш жастардың 
көшбасшысы – Смағұл Сәдуақасұлы.

1918 жылы Oмбы қаласының білімді азаматтары Ақмола облысында Алаш 
Oрда ұйымын құруға атсалысады. Смағұл Сәдуақасұлы үлкен саясатқа Oмбыда 
қадам басты. Смағұл Сәдуақасұлы ақын Мағжан Жұмабаевпен бірге ұлт мүддесі 
үшін қызмет жасаған. Алаш көшбасшысы Әлихан Бөкейхановқа жастарды жинап, 
«биліктің бағыты анық болды, сендер енді жаңа үкімет жағына шығып, халыққа 
қызмет етіңдер» дейді. Кеңес үкіметінің билігі орнады.

Смағұл Сәдуақасұлы 1920 жылы Қазақстанға келеді. Oл кездегі астана – 
Oрынбор. 1924-1927 жылдарда ол маңызды мемлекеттік қызметтерді атқарды. Атап 
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айтқанда, оқу-ағарту халық комиссары, Өлкелік партия комитетінің бюрo мүшесі, 
республикалық «Еңбекшіл қазақ» газетінің бас редакторы болды. Дәл осы кезеңдерде 
саяси және мемлекеттік істерде зор белсенділігін көрсетті. Бірнеше газеттерге 
басшылық етіп, жастар саясатына белсене араласты. Бастапқыдан еліміздегі жастар 
ұйымына жетекшілік етеді. Қазақстан комсомолының алғашқы көшбасшысы - 
Смағұл Сәдуақасұлы.

Ол Oмбыдағы «Кедей дауысы» және Oрынбордан шығып тұрған жастар газеті 
«Еңбекші жастар» газеттерін шығаруға атсалысқан. С. Сәдуақасұлын Қазақ өлкелік 
партия комитеті республикалық «Еңбекші қазақ» газетінің жауапты редакторы 
қызметіне бекітеді. Жауапты редактор болып жүріпол газеттің негізгі авторларының 
біріне айналды, ол өз мақалаларының сол кездегі қазақ қоғамының ең өзекті 
мәселелерін көтеріп, газеттің бағытын анықтап отырды. Смағұл Сәдуақасұлының 
социалистік құрылыс жөніндегі көп мәселелерде өзіндік көзқарасы болды. Мысалы, 
байлардың жеке мал-мүлкін талауға сап тәркілеп, көшпелі шаруашылықты жедел 
түрде әрі жаппай Oтырықшылыққа айналдыруға үзілді-кесілді қарсы шықты.

1925–1933 жылдары БК(б)П Қазақстан өлкелік коммитетінің 1-хатшысы 
болып істеген Ф.Голощекиннің «Кіші қазан» идеясы бойынша қазақ жерінде қазан 
төңкерісі болмаған, сондықтан ауылды оятып, социализмге бет бұру үшін «Кіші 
қазан» төңкерісін жасауды ұсынған еді. Оның осы ұсынысы қазақ халқын зобаланға 
алып келуі мүмкін болатын. Соны түсіне білген қазақтың кейбір зиялы бөлігі 
С. Сәдуақасұлы, Ж. Мыңбаев, С. Асфендияров, Н. Нұрмақов, А.Кенжин, С. Қожанов, 
Ы. Мұстамбаев, Ж. Сұлтанбеков және тағы басқалары оның бұл саясатына ашықтан-
ашық қарсы болды. Ф. Голощекин С. Сәдуақасұлы мен жоғарғы билік құрамындағы 
оның серіктеріне қарсы шығуға 1926 жылдың соңына қарай көшті. Мәскеуде өткен ұлт 
өкілдері кеңесі мен С. Сәдуақасұлы, С. Қожанов және Ж. Мыңбаевтың тапшылдық 
әрекеті туралы мәселе қаралды. Бұдан кейін, қарсы шыққан қазақ зиялыларына 
«ұлтшылдар» деп айып тағылды. Ф.Голощекин оған: «С. Сәдуақасұлы Қазақстанды 
орталықтан бөліп алып, Ресеймен экономикалық байланысты мүлдем үзгісі келеді», 
– деген айып тақты.

С. Сәдуақасұлының беделі жаңа қалыптасып келе жатқан большевиктік 
қазақ интеллигенциясы арасында жоғары еді. Сондықтан да Қазақ автономиялы 
республикасының 1925 жылы 5–19 сәуір аралығында өткен V съезі С. Сәдуақасұлын 
Қазақ АКСР-ның халық ағарту комиссары етіп бекітті. Сөйтіп ол республика 
тарихындағы ең жас халық комиссары болып тағайындалды. 1925-1927 жылдардағы 
қызметінде өзін оқу, білім-ғылым мен өнер саласында көрнекті ұйымдастырушысы 
ретінде танытты. Оқу мен тәрбие ісін ол елдің экономикалық және әлеуметтік 
дамудың ең басты алғышарты деп қарады. Қазақ зиялысы сол кездегі қазақ ауылы 
мен Еуропа қалаларының арасындағы мәдениет пен білім алшақтығының себеп-
салдарын жақсы түсініп, қазақ жұртын өркениет биігіне шығаруға асықты. Халық 
ағарту комиссары жетекшісі ретінде тарихымыздың осы бір аса қиын өтпелі тұсында 
қазақ тіршілігіне айрықша маңызы бар сауызсыздықты жою мен жалпыға бірдей 
оқу ісін жолға қою жөніндегі өкіметтік шаралардың жасалып қабылдануына және 
олардың жүзеге асырылуында көсбасшы бола білді. Оны тікелей басшылық етуімен 
оқу-ағарту жүйесі құрылып, нығая бастады. Ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсынұлы 
бастамашы болған ағарту, білім берудегі игі істерді одан әрі жетілдірді.
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Смағұл Сәдуақасұлының Қазақстанның шикізаттарын өзіне жақын жерде 
өндіріп, дайындауды ұсынды. Оларды қайтадан шығынданып, көлікпен тасымалдап 
әуре болмау жөнінде жан-жақты ойлау керектігін қатаң ескертті. Халықтың сауатын 
ашуда біршама табысты істер жасауы, күрескерлігі кеңес басшыларына ұнамады. 
Смағұл Сәдуақасұлы былай деді: «Кеңес үкіметі мемлекеттік аппаратты және 
өндірісті басқаруға тұрғын халықтың өкілдерін қатыстырмай патшалық отарлау 
саясатын жалғастырып отыр» деді. Сондай-ақ, Орталық басшылық біздің өлкеміздегі 
өзіміз дайындап шығаратын өнеркәсіп кәсіпорындары мен түрлі құрылыс орындарын 
одақтық шикізат базасына айналдыруға болмайтынын ескертті. 

С. Сәдуақасұлының Ф.Голощекинмен келіспеген тағы бір мәселесі – Қазақстанда 
өнеркәсіп орындарын ашу проблемасы. С.Сәдуақасұлы Қазақстан Қазан төңкерісіне 
дейін Ресейге шикізат беретін отар ел болса, қазірде солай болып отыр», – дейді. 
Республика өндіріп отырған өнімнің бәрі орталыққа жіберіледі, өте арзанға сатылады, 
егер ол өнімдер жергілікті жерде өңделетін болса, Қазақстан пайдаға кенелер еді 
дейді [3, 30-б.].

Омбы қаласында білім алған Смағұл Сәдуақасұлының бүкіл ой-арманы, пікір- 
тұжырымдары тоталитарлық кезеңнің ресми идеологиясына қарама-қайшы болды, 
оның есімінің қайта көтерілуіне себеп болған да оның іс-әрекетінің тәуелсіз 
Қазақстан жағдайында объективтік бағасын алып келуі. ХХ ғасырдағы зиялы 
қазақ азаматтарын ойландырған мәселе бүгінгі таңда да ашық тұрғандай. Мәселен, 
айтатын болсақ, еліміздегі шикізаттің өңделуі үшін шетелге жіберілуі, ал өңделген 
өнімнің қайта кері сатып алынуы экономикамызда орын алып отырған жайттардың 
бірі.Міне, осы тұрғыдан алғандағы қазақ зиялысының Қазақстанның шикізаттарын 
өзіне жақын жерде өндіріп, дайындауды ұсынуы орынды еді. Кеңес үкіметінің 
құйтырқы саясатынан өз өміріне қауіп төнсе де ұлт тағдыры үшін жанын аямай еңбек 
зиялыларымыз қазақ ұлтының сол заманның біртуар тұлғалары болып қала бермек.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Қамзабекұлы Д. Смағұл Садуақасов: ғұмырнамалық деректі хикаят. Алматы: 

Қазақстан, 2009. 288 б.
2. Қойгелдиев М. Қ. Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы: көп томдық. Астана: Астана 

полиграфия, 8-т. 2008. 367 б.
3. Алаштың арда перзенті / С. Ақтаев // Ақиқат. 2011. №9. 30–35-б.



166

Әминов Т.М.
Мемлекет тарихы институты, Нур-Султан, Казахстан

ДӘУЛЕТКЕРЕЙ ШЫҒАЙҰЛЫ – АТАҚТЫ ҚАЗАҚ КҮЙШІСІ

Тәуелсіздік кезеңінің басты жетістіктерінің бірі қазақ халқының, мәдениеті мен 
дәстүрлерінің қайта жаңғыруы және ары қарай дамуы болып табылады. Осыған орай, 
Тұңғыш Президентіміз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Ұлы дала ұлағаттары» атты еңбегінде 
айтып кеткеніндей, тәуелсіздіктің ширек ғасырлық мерзімі мемлекетіміз үшін 
қалыптасу тұғыры болып қана қойған жоқ, бұл кезеңде қазақ елі өзгелерге де үлгі 
болатындай биіктерден көріне бастады. Соның нәтижесінде Қазақстан Республикасы 
алған бағытынан жаңылмай, сүрінбей келеді. Елбасы сол мақалада: «Тәуелсіздік 
алған жылдары халықтың тұрмыс-тіршілігінде көптеген қиыншылықтар болды. Көп 
нәрсе жетпей жатты. Бірақ, соған қарамастан, мемлекетіміз азаттықтың алғашқы 
жылдарынан бастап ел мәдениетіне қолдау көрсетудің сындарлы бағдарламасын 
жасап, руханияттың шеттеп қалмауына барынша жол ашудың бағытын ұстанды», – 
деп айтқан еді [1]. 

Соңғы жылдары сол бағыттың айқын дәлелі ретінде Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық 
мақалалары жарияланып, қоғамымыздың үдемелі дамуына жаңа серпін берді. 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында Ұлы даланың 
тарихымен таныстырып, руханиятты сақтауға арналған алты жоба ұсынылғаны 
баршаға мәлім. «Көпшіліктің санасында тарихи үдерістер, негізінен, тұлғаландыру 
сипатына ие болатыны белгілі... Ұлы дала Әл-Фараби мен Яссауи, Күлтегін мен 
Бейбарыс, әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай және басқа да көптеген ұлы 
тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді. Сондықтан, біз біріншіден, атақты тарихи 
тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-
мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық 
саябағын ашуымыз керек», – деп Елбасымыз өз мақаласында жазды [2].

Алтай мен Атыраудың арасын алып жатқан ұлан-ғайыр қазақтың Ұлы даласы 
дарындарға, елдің атын асқақтатқан даңқты тұлғаларға кенде болып көрген емес. Олар 
қай заманда болмасын Алаштың атын аспандатып, ұлттың намысына айнала білді. 
Сонау IX–Х ғасырда өмір сүрген Әбу Насыр Әл-Фараби, одан берідегі қазақ хандары 
мен атақты билері, олардың қай-қайсысы болмасын ұлы еліміздің брендіне айнала 
білді. Сондай-ақ, қастерлі қазақ жерін ән-жырмен, күймен тербеген дарындарымыз 
да баршылық. Домбыраның құлағында ойнап, қос ішектен күй төккен Құрманғазы, 
Дәулеткерей, Дина секілді күйшілеріміз қазақ күйінің құдіретін күллі әлемге паш 
етті. Мың адам тыңдап, бір-ақ адам түсінетін бұл өнер қазақтың маңдайына біткен 
батпандай бақ десек артық айтқандық емес. Күй – қазақтың жаны, ол халқымыздың 
елдігін, көңілінің кеңдігін білдіреді. Күй – құдірет, күй – кие [3]. 

Ендеше біздің осы мақаламыз сол құдірет иелерінің бірі де біргейі – Дәулеткерей 
Шығайұлына арналып отыр.

Дәулеткерей Шығайұлы 1820 жылдар шамасында қазіргі Батыс Қазақстан 
облысының Орда ауданында дүниеге келген. Профессор П.В.Аршавиннің жазуынша, 
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көпке дейін Дәулеткерейдің нақты туған жылы белгісіз болып келген. Кейбір 
болжамдар бойынша, ол 1799 жылы Нарын құмының маңында орналасқан Қарамола 
елді мекенінде дүниеге келген деп есептелген. Осыған сүйене отырып, Дәулеткерейдің 
1939 жылы – 140 жылдығы, 1949 жылы – 150 жылдығы атап өткізілген болатын. 
Алайда П.В.Аршавиннің айтуынша, кейінірек зерттелген жаңа архив құжаттарында 
көрсетілгендей, Дәулеткерей 1799 жылы Қарамола ауылында емес, 1820 жылы 
Каспий теңізінің жағалуында Коневск қоймасының (ватага) жанында орналасқан 
Шығай сұлтанның ордасында (ставка) өмірге келген. Ал Дәулеткерейдің туған жылын 
анықтауға Ішкі орданы уақытша басқару кеңесі 1853 жасаған «Список управляющих 
родов Внутренней Киргизской орды» деген құжат негіз болып табылады. Сол тізімде 
сұлтан Дәулеткерей Шығаев, 33 жаста, 1852 жылдан бастап уақытша Ноғай руын 
басқарады деп көрсетілген (1853 жылы – 33 жаста) [4].

Дәулеткерейдің әкесі Шығай сұлтан ауқатты адам болған. Бірақ, академик 
Ахмет Жұбановтың айтуына қарағанда, Шығай он тоғызыншы ғасырдың алғашқы 
жартысында қазақ даласында орнаған жаңа жағдайды түсініп, тани қоятындай аса 
ақылды, көреген кісі болмаған. Ол сүйікті ұлы Дәулеткерейдің Бөкей хандығының 
қол астындағы ел-жұртты билеп-төстейтін әкім болады деп ойлап, оныңтөре 
тұқымының мақсатынан өзін аулақ ұстайтынын білгісі де, ұққысы да келмейтін. 
Сондықтан Әкесі Шығай да, кейін Бөкей ордасының ханы Жәңгір  де Дәулеткерейді 
бала жасынан ел билеуге, төрелік салтанат құруға тәрбиелеген [5].

Сөйтіп, атақты музыка зерттеушісі, профессор П.В. Аравиннің «Даулеткерей и 
казахская музыка XIX века» деген кітабында жазғанындай, Дәулеткерей Шығайұлы 
өзінің шыққан тегі бойынша далалық ақсүйектер өкілдерінің сол дәуірдегі неғұрлым 
атақты тобына жатады. Сонау XVIII ғасырда билік құрған құдыретті феодалдардың 
бірі Дәулеткерейдің арғы атасы Әбілқайыр 1723–1748 жылдары Кіші жүздің ханы 
болған. Зерттеушінің пікірінше, Әбілқайырдың басташылығымен 1731 жылы 
Кіші жүз қазақтарының өз еркімен Ресейге қосылуы оның асқан көргендігі мен 
батылдығын білдіреді. Бұл туралы орыс ғалымдары Н. Рычковтың, А. Левшин, 
В. Вельямин-Зернов, Л. Мейер, А. Добросмысловтың, М. Красовский, В. Витебский, 
Ф. Лобысевичтің жұмыстарында, сондай-ақ кеңестік зерттеушілер Н. Апполова, 
М. Вяткин, Е. Бекмахановтың еңбектерінде егжей-тегжейлі жазылған [6].

Алайда, Қазақстанның Ресейге қосылуының жақсы жақтары болғанымен, оның 
қазақ халқының еркіндігі мен бостандығына келтірген зияны мен зардабы да аз 
болған жоқ. 1731жылы Кіші жүз Ресейдің кұрамына қосылғаннан бастап, патша 
өкіметі казақ даласында ресейлік басқару жүйесін енгізуге ұмтылды.

Енді Дәулеткерейдің саналы өмірі өткен Бөкей ордасының тарихына қысқаша 
тоқтала кеткеніміз жөн болар. Еділ өзенінің төменгі Каспийге кұятын аймағын 
1635 жылдан бастап Жоңғар шапқыншылығы кезінде бөлініп калған қалмақ ру-
тайпалары мекендеген болатын. Оны қазактар «Қалмақ қыры» деп атады. 1771 жылы 
бұл жердегі қалмақтар екіге бөлініп, бір бөлігі Қазақстан жері аркылы өздерінің 
туып-өскен отаны – Жоңғарияға барып қосылды. Ал, екінші бөлігі батысқа қарай 
ығысып, Дон даласына көшіп кетті. Осы босап калған жерге 1801 жылдан бастап, 
патша өкіметінің рұқсатымен Кіші жүздің Бөкей сұлтан басқарған бес мың қазақ 
шаруашылыктары қоныс аударды. Мұның өзі Ішкі (Бөкей) ордасының құрылуына 
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бастапқы негіз болды. Сол жылдары ағасы Бөкейдің билік құруына және жалпы 
сол орданың қалыптасуына Шығай сұлтан айтарлықтай еңбек сіңіреді. Профессор 
П.В.Аравиннің жазуы бойынша, ол Кіші жүздің ханы Жантөреге қарсы жүргізген 
жорықтарында Астраханның губернаторы Л.А.Кожевников пен астрахандық 
казак-орыстардың көмегін жақсы пайдаланады. Бөкей Сұлтан Орынбор әскери 
губернаторы князь Г.С.Волконскийге 1804 жылғы күзде жазған хатында өзінің 
қызметтік тапсырмасымен інісі Шығайды Петербургке жіберуге рұқсат сұрайды [7].

Орыс әкімшілігінің өкілдерімен кездесуі Шығайға қатты әсер етеді. Ол орыс 
тілін жақсы меңгеріп, көрші халықтың әдет-ғұрыптарымен танысады. Осының 
арқасында Шығайдың отбасының рухани дамуына орыс және украин мәдениеттері 
белгілі бір әсерін тигізеді. Кейінірек уақытша хандық билік құрған кезінде Шығай 
сұлтан Дон казактарының да көмегіне үнемі сүйенеді.Шығайға қызмет барысында 
ұзақ уақыт орыс уряднигі Голубев кеңесші ретінде қолдау жасайды. Шығай сұлтан 
Голубев арқылы Орынбордың әскери губернаторы және Жеке Орынбор корпусының 
командирі П.К.Эссенмен тиімді келіссөздер жүргізеді [8].

Бөкей ордасы жан-жағынан Астрахань, Саратов, Орынбор губернияларының 
жерлерімен, Орал бойындағы патша әскери бекінісімен және Каспийдің солтүстік 
жағалауындағы балық кәсіпшілігі аймағымен шектесті. Оның ауқымы шығыстан 
батыска карай 200 шақырым және сол-түстіктен оңтүстікке карай 350 шақырым жерді 
алып жаткан ықшам әрі шағын хандық болды. Орынбор әкімшілігінің колдауымен 
Бөкей сұлтан 1812 жылы өзі құрған орданың ханы болып сайланды.

1815 жылы Бөкей хан кайтыс болғаннан кейін хандық билік оның баласы 
Жәңгірге көшті. Бірақ оның кәмелетке толуына дейін Орданы уакытша Бөкей ханның 
туған інісі, Дәулеткерейдің әкесі Шығай сұлтан басқарды. 1824 жылы Жәңгір патша 
үкіметінің жарлығымен хан деп жарияланды. Жәңгір хан тағына отырған соң, патша 
әкімшілігінің колдауымен, халықтың қоғамдық өмірі мен тұрмысының жекелеген 
жақтарын, сондай-ақ жергілікті басқарудың дәстүрлі жүйесін қайта құруға кірісті.

1827 жылы Жәңгір хан Нарын құмындагы Жасқұс мекенінде түрақты хан ордасын 
орнатып, елді осы орталықтан басқаратын болды. Сол жылы хан кеңесі құрылып, 
оған 12 ата Байұлы руларынан бір-бір биден кірді. Жәңгір хан 1845 жылы қайтыс 
болды. Бұған дейін Қазақстанның барлық бөліктерінде хандық билік жойылған 
болатын. Өкіметтік топтар ішкі Ордада хандықты жоюды ұйғарды, хан билігі орыс 
шенеунігі баскарған Уакытша кеңестің қолына көшті [9].

Әкесі 1825 жылы қайтыс болып, Дәулеткерей немере ағасы Меңдігерей 
Бөкейхановтың тәрбиесінде болады. Меңдігерей Әбілқайыр ханның әулетінен 
шыққан Жәңгір ханнан кейінгі ең ауқатты сұлтан болған. Оның меншігінде орасан 
зор көлемінде жері, сан мыңдаған жылқысы мен қойы, т.б. малы болған. «Дело по 
обвинению султана Мендикерея в притеснении казахов» деген құжатта 1848 жылы 
оның 2400 жылқысы, 50 түйесі, 60 сиыры және 3500 қойы болған және шеңбері 44 
шақырымды қамтитын жер телімін иемденген деген мәліметтер көрсетілген [10]. 

Ол ең ірі қазақ руларына басшылық жасап, хан орнында болмаған кезде оның 
міндетін атқарып отырған. Бөкей ханның ұрпақтары сол кездегі ең білімді адамдар 
болған. Меңдігерей де өз балаларына жоғары дәрежелі білім беруге тырысқан. 
Мысалы, Дәулеткерейдің немере ағасы Құшағали орыс тілімен қоса француз, араб, 
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парсы, түрік, татар тілін жетік білген. Онымен бірге тәрбие алған Дәулеткерей де 
осындай білімді болуы әбден мүмкін. Меңдігерей жас Дәулеткерейді өзімен ертіп 
жүріп, оны Шыңғысханың ұрпақтарында жалғасын тапқан әдет-ғұрыптарға баулыған.

Дәулеткерей жас кезінен музыкаға бейім болған. Ол кішкентай кезінде 
Меңдігерей сұлтанның шақыруымен келген қазақ ақындары мен күйшілерді ұйып 
тыңдайтын. Атақты музыка зерттеушісі, академикАхмет Жұбановтыңайтуына 
қарағанда, Дәулеткерейдің туған жиені, Кеңес өкіметінің тұсында өмір сүрген Науша 
Бөкейханов күйшінің елу шақты күйін тартады екен. Даңқты сазгер туралы, құнды 
деректер берген де сол кісі көрінеді. 

Дәулеткерей бала кезінде молдадан оқып, мұсылманша хат таныған. Ресейде 
білім алып, кейін генерал дәрежесіне дейін жеткен хан Жәңгір Ордада балалардың 
орысша білім алуына да жағдай туғызыпты. Дәулеткерей орысша үйреніп, оқи да, 
жаза да алатын болған. Кішкентайынан-ақ оқымысты бала атанған. Домбыраны 
тамаша орындаушы Мүсірәлі деген күйшіденжас Дәулеткерей шеберлікке үйренген. 
Мүсірәлі арқылы ол Арынғазы, Жантөре, Әренжан сияқты атақты күйшілердің 
шығармаларымен танысады. Оның үстіне, сұлтандардың қысқы мекеніне айналған 
Ордаға он тоғызыншы ғасырдың қырқыншы жылдарының бас кезінде Саратовтан 
драма және эстрада артистері жиі шақырылған. Соның арқасында Дәулеткерей орыс 
және Еуропа музыкасымен жастайынан танысқан деген жорамал бар. Ол орыстың 
балалайкасында шебер ойнапты. Сондай-ақ гитара мен мандолинаны да тарта білген.

Бұл суретте 1854 жылы француз саяхатшысы Паулидің сызған нобайымен 
Р. Чередеев салған акварельде күй тартып отырған Дәулеткерей, одан басқа да 
аспаптарда орындаушылар бейнеленген [6].

Ең қызығы – осы суретте ортада билеп жүрген еркек бейнесі бар. Жәңгір хан 
нөкерлері мен қызметшілерінің ішінде музыка атаулыға құрметпен қарайтын адамдар 
да аз болмаған. Сол себептенінісінің төре тұқымына лайықсыз өнер қуған қылығына 
ағасы Меңдігерей алая қараса да бай балаларының арасынан шыққан шебер әнші-
күйшілерді көргенде, оны көп тежеуге дәті бармайды. Нәтижесінде Меңдігерей сұлтан 
Дәулеткерейдің күй қуған қылығын жастықтың ет пен терінің арасындағыжілігі 
шығар деп жүрсе де, кейін кемелденіп, кең құлаш сермеген бауырының қолын қағып, 
жолынан тайдыруға шамасы келмей қалады [5].

Дәулеткерей өзі сұлтан болған кезінде үлкен абыройға, халық құрметіне 
бөленеді. Орыс зиялыларымен араласуы, Ресейдің бірқатар қалаларында (Орынбор, 
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Мәскеу, Санкт-Петербург, Симбирск, Нижний Новгород) болуы, өзге халықтың 
тұрмыс-салтымен, мәдени мұраларымен танысуы Дәулеткерейдің дүниетанымын 
кеңейтіп, шабытын қанаттандыра түседі. Ол 1859 жылы Мәскеудің Үлкен театрында 
Ч. Пуньидің «Катерина – қарақшының қызы» балетін көріп, Дж.Вердидің «Травиата» 
операсын тамашалайды [6].

Дәулеткерей Бөкей ордасын басқару жөніндегі Уақытша кеңес төрағасы 
Г.В. Ващенкомен (1791-1869) дос болған. Сол Г.В. Ващенконың ұсынуымен 
1859 жылы Екінші Александр патшаның ұлы, тақ мұрагері Николай 
Александровичтің кәмелетке толуына арналған сарай салтанатына қатысқан 
өкілдердің ішінде Дәулеткерей де болған еді [8]. 

Жоғарыда аталған қазақ зиялыларының делегациясының құрамына Ішкі ордадан 
екі адам ғана кіргізіледі, біріншісі – Ноғай руын басқарушы, Орынбордағы Неплюев 
кадет корпусының түлегі Едіге Сүйінішғалиев, екіншісі – Дәулеткерей Шығайұлы.

 Делегация құрамы белгіленіп жатқан кезде Дәулеткерей Бөкей ордасынан 
Башқұртстан жеріне сапар шегіп кеткен болатын. Ол басқа сұлтандармен бірге 
Жәңгір ханның қызы Хадишаның Белебей елді мекенінің помещигі, полковник 
Тевкелевке тұрмысқа шығуына арналған үйлену тойына барған еді. Жолаушылар 
шамалы уақыт Орынборда дем алған соң, Қазан трактысы бойынша Белебейде 
орналасқан Касимово деревнясындағы полковник Тевкелевтің бай шаңырағына келіп 
тоқтайды. Екі аптаға созылған салтанатты үйлену тойында Дәулеткерей алғаш рет 
татар халқының ұлттық музыкасын тыңдап, ләззат алады. Сыбызғы мен сырнайда 
орындалған татар музыкасы арқылы ол орыс халқының музыкалық аспаптарымен 
де танысады. Бұл оны алдағы уақытта Ресей бойынша ұзақ сапар шеккенде көрші 
халықтың музыкасына қатты көңіл бөлуге бейімдейді. 

Дәулеткерейдің Уфа мен Белебейге барған сапары оның музыкалық ой-өрісінің 
дамуына ерекше әсер етті деп айтуға болады. Ол Белебей уезіндегі башқұрттармен 
жүздесіп, олардың ұлттық аспабы кураймен орындаған ән-күйлерін тамашалайды. 
Дәулеткерейдің Башқұртстанға шеккен сапары қазақтың ұлттық музыкасының 
сол өңірді мекендеген башқұрт, татар, жергілікті орыс казактарының музыкалық 
мәдениетімен тығыз байланыс орнатып, өзара араласып, бірін-бірі толықтырып, 
даму перспективасына жол ашады. Осыған орай, А.В. Затаевичтің айтуы бойынша, 
«...Дәулеткерейдің сол кездегі қоғамдағы орны мен біліміне сай, басқа халықтардың 
да қалыптасқан жағдайдағы музыкасы туралы белгілі дәрежеде хабары болған» [11].

Дәулеткерейдің Башқұртстан жеріндегі сапары жалғасып жатқан кезде 
Орынбор әкімшілігі құрметті қазақтар делегациясын Петербургке аттандыруға қызу 
дайындық жүргізеді. Осы ретте, П.В. Аравин зерттеу жүргізген архивтік деректерде 
көрсетілгендей, Г.В. Ващенконы Уақытша кеңесте ауыстырған полковник К.И. Герн 
Дәулеткерейге былай деп жазады: «Ішкі қырғыз ордасын басқару жөніндегі Уақытша 
кеңестің төрағасы болып тағайындалған соң, мен Сізге генерал-губернатордан келіп 
түскен бұйрықтың негізінде биылғы жазда С.-Петербург пен Мәскеуге баратын 
ордалықтардың қатарына қосылғаныңызды хабарлаймын. Сізді бұл сапарға менен 
бұрын осы қызметті атқарған Нақты статстық кеңесші Г.В.Ващенко тағайындап, 
оған Жоғары Мәртебелі Александр Андреевич (Катенин) келісімін берген. Осыған 
байланысты осы айдың 25-ші жұлдызында Сіздің Орынборға келуіңізді сұраймын, 
осы жерден басқа ордалықтармен бірге белгіленген сапарға аттанасыз» [12].
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Петербургке шеккен сапарының арқасында Дәулеткерейдің қазақ сазгерлері-
күйшілерінің ішінен бірінші болып көптеген Ресей халықтарының мәдениетімен 
және тұрмысымен танысуға қолы жетті. Сапар барысында үкімет өкілдері 
Дәулеткерей мен оның серіктерін қарапайым халықтан оқшаулауға тырысып 
баққанымен, Ресей бойынша саяхат шегу оларға «империяның жарқын тұстарымен» 
ғана емес, орыстың кең байтақ жерімен де, оның шалғайдағы елді мекендерінде 
тұратын төменгі топтардағы кедей шаруалардың тұрмысымен де танысуға мүмкіндік 
берді [6].

Петербургтен қайтып оралғаннан кейін Дәулеткерей уақытын көбінесе Хан 
ордасында өткізетін болды. Алайда Дәулеткерей ел басқару қызметімен айналысып 
жүрген кезінің өзінде шығармашылық өнерін тоқтатқан жоқ. Ол күй шығарамын 
деген сылтаумен үйін ауылдан оқшау тіккізіп, қыста – әкесі 1825 жылы салып берген 
ағаш үйден ұзап шықпайтын. Дәулеткерей күні өтіп бара жатқан сұлтан әулетінің 
мүшкіл халін көріп, оның келешегінен үміт күткен жоқ. Алайда айналасына әділдік 
көзбен қараған ұлы күйші өзінің өскен ортасына, билеуші таптың бұқара халыққа 
істеген зұлымдығына наразы бола тұрса да, сол ортадан бір жола бөлініп шыға алған 
жоқ [5].

Енді атақты күйшінің шығармашылық өнерінің кейбір негізгі тұстарына нақты 
тоқтала кетейік. Академик А. Жұбановтың жазуынша, Дәулеткерейдің алғашқы 
күйлері он тоғызыншы ғасырдың қырқыншы жылдарының басында шыққан сияқты. 
Оларға «Қыз Ақжелең», «Қос алқа», «Керілме», «Желдірме», «Қоңыр» және басқа 
күйлерін жатқызуға болады. Бұл күйлердің көпшілігі үлкен қоғамдық құбылыстарға 
емес, жеке адамның басынан өтетін оқиғаларға арналғанын көрсетеді. Мәселен, «Қыз 
Ақжелең» – қызға, «Желдірме» – аттың желісіне, «Керілме» – кербез сұлулыққа, 
«Қос ішек» – домбыра тартудың кейбір техникалық жақтарын сипаттауға арналған. 
Аталған күйлер композитордың алғашқы қадамы, «ойын жолы», іздену кезеңі сияқты 
болып көрінеді [13].

Зерттеушілердің пікірінше, Дәулеткерейдің шығармашылық жолын үш кезеңге 
бөлуге болады. Бірінші кезеңі – 1840-50 жылдар, бұл кезде ол жоғарыда аталған 
«Қыз Ақжелең», «Қос алқа», «Қоңыр», «Желдірме», «Ысқырма», «Қос ішек» деген 
алғашқы күйлерін шығарған. Бұл күйлер құрылымы жағынан қарапайым, мазмұны 
жеңіл, орындауы ыңғайлы, сол себепті халық күйлеріне жақын болып келген. 
Кейбіреулерінде орындаушылық тәсілдердің арнайы әдістері қолданылған. Мысалы, 
«Қос ішекте» негізгі әуен екі ішекте алма кезек жүріп отырады. Осыған ұқсас тәсіл 
«Ысқырма» күйінде де кездеседі [5].

Көркемдік сапасы жағынан жоғары деңгейде тұрған «Бұлбұл», «Қара қожа», 
«Мұңды қыз», «Жұмабике» сияқты күйлерін Дәулеткерейдің шығармашылық 
жолының екінші кезеңіне жатқызуға болады. Академик А.Жұбановтың айтуынша, 
«Бұлбұл» күйі Құрманғазы мен Дәулеткерейдің кездесуі кезінде дүниеге келген. Бұл 
күйді алғаш рет нотаға түсірген А.В.Затаевич былай деп жазады: «Великолепный 
образчик большого народного искусства! Пьеса необычайной поэзии и картинности, 
с ее задумчивыми речитативами чисто восточного характера, возникающими на 
мягком, колеблющемся фоне ровных триолей вступления и интерлюдий! Какие 
вспышки темперамента! И какое упоение красотами южной ночи – «соловьиной» без 
пустого и внешнего звукоподражания! Вещь, насыщенная волнующим содержанием, 
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точно сказка Шехерезады...». А.В. Затаевичтің пікірінше, шығармаларын жеке 
адамның мінезіне, қасиетіне арнау батыстың ұлы композиторларында да кездеседі. 
Музыкалық жағынан жоғарыда аталған күйлерге орыс зерттеушісі үлкен мән береді. 
Ол қазақ композиторының «Қоңыр» күйінен Эдвард Хагеруп Григтің музыкасының 
үндері естіледі дейді [11].

Дәулеткерейдің жақын туысы Наушаның әңгімесіне қарағанда, күйшінің 
жиырмаға келген кезінде орындаушылық даңқы Орда тарапына ғана емес, тіпті одан 
да шет жерлерге жайылып, аты көпке мәлім боп қалған. А. Жұбановтың пікірінше, 
Дәулеткерей күйлерінің көпшілігі тыныштық, алаңсыз, мұқтажсыз өмірді суреттейді 
(«Керілме», «Тұндырма», «Демалыс»), сонымен бірге өз ортасының қадірлі 
адамдарын көрсетеді («Ақсақал»,«Ващенко»). Домбыраның бойындағы дыбыс 
техникасының барлық сырын толық меңгерген сазгер өзінің бірқатар күйлерінде 
жаратылыстың дыбыстарына еліктейді, соны домбыраға түсіреді, екі шектің 
аумағында құстың сайрағанына («Бұлбұл»),адамның ысқырғанына («Ысқырма») 
еліктейді. Сөйтіп, Дәулеткерейдің бірқатар күйлерінде басқа орындаушылардан 
айырмашылығы – оның күйлері таза виртуоздық (техникалық) тұрғыда шығарылған. 
Бұл топқа жататын күйлер – «Қос ішек», «Кенжебай», «Тұндырма» сияқтылар. 
Сонымен қатар сазгердің бірнеше күйі белгілі уақиғаға, адамға, тағы басқа жаратылыс 
нысанына арналған («Қос алқа»,«Тартыс») [13]. 

Дәулеткерей шығармашылығының соңғы үшінші кезеңіндегі күйлер 
философиялық тақырыптарға арналған. «Топан», «Жігер», «Шолтақ», «Көроғлы» 
сияқты шығармаларында мәңгілік өмір мен жалған дүние, өнер мен дарынды 
тұлғаның қоғамдағы рөлі туралы мәселелер қозғалады.

Дәулеткерей 1861 жылы Қызылқұрт елінің билеушісі боп тағайындалған соң, бір 
жылдан кейін күй атасы Құрманғазымен кездескен. «Дәулеткерейдің Құрманғазымен 
әңгімелесіп, халық дәстүрі үлгісіндегі басқа да домбырашыларды көріп тануы, 
оның музыкалық творчествосына қатты әсер етеді», – деп жазады академик Ахмет 
Жұбанов. Екі суреткердің кездесуі ерекше бір тарихи оқиғаға айналады. Бірінен бірі 
күй алып, бір-бірімен пікірлесіп, бір кезде ата жауы болған «төре» мен «қараның» 
өкілдері шекараны білмейтін идеялық ынтымақ арқылы достасады [5].

Ол Құрманғазының асқан дарындылығын бағалап, оның алған бағытынан 
қайтпайтынына, шен-шекпенге, дәулетке бас имейтініне сүйсінеді. Дәулеткерейдің 
мұндай көзқарасын сезгеннен кейін, Құрманғазы шәкірттерін ертіп, талай рет 
замандасының үйіне келіп, домбыра сайысының қызу ортасында болып жүрді. 
Қазақстанның батысында домбыра өнерін кәсіпқойлық деңгейге көтерген екі сазгер 
бұдан былай шығармашылық даму жолдарында қоғамдағы әртүрлі дәрежелеріне 
қарамастан, үзбей араласып отырады [13].

Зертеушілердің пікірінше, қай заманда және қай халықта болсын, композитордың 
шығармаларының жоғарғы шыңы, кульминациясы болады. Сол сияқты Дәулеткерей 
шығармаларының да кульминациялық шыңы бар. Мәселен, оның бұған «Жігер» 
күйі жатады. Бұл күйдің музыкалық жағынан өте терең, мелодиясы көркем, даму 
белестері өте заңды, ритм жағы да соншалықты үйлесімді екендігі дау келтірмейді. 
А.В.Затаевич те осы пікірді толығымен қолдай отырып, былай дейді: «Откуда 
только это название: «Жигер», т.е. Энергия? Если это и в самом деле – энергия, то 
не действенная и наступательная, а, если можно так выразиться, статическая, т.е. 
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оказывающаяся в самом характере выражения мужественного и величаво скорбного 
раздумья и характеризуюшая скрытую мощь страждущей души».Ол «Жігер» күйін 
П.И. Чайковскийдің «Патетикалық симфониясының IV бөлімімен салыстырады [11].
Кейін А.Затаевичтің бұл пікірі атақты қазақ композиторы Ғ.Жұбанованың «Жігер» деп 
аталатын симфониясында жүзеге асқандай болды. Сөйтіп ұлы күйшінің музыкалық 
мұрасы кәзіргі замандағы симфония жанрында өз жалғасын тауып, ұлттық өнердің 
әрі қарай дамуына септігін тигізді.

Сөйтіп, Дәулеткерей, ұзақ уақыт өмір сүрмесе де артына өлмес, өшпес мұра 
қалдырып кеткен ұлы күйшілердің бірі ретінде тәуелсіз еліміздің тарихынан лайықты 
орнын алып отыр. Ол тек шебер домбырашы ғана емес, қазақ күйіне жаңалық 
енгізген, оны ілгері бастыруға жанын салған дарынды сазгер, күй мектебінің 
қажырлы басшысы. Біз оның қазақтың әйгілі күйшісі, ұлттық күй өнерінің, соның 
ішінде төре күйлерінің негізін қалаушы ретіндегі өнегелі өмір жолын оқырман 
қауымға жеткізуден жалықпаймыз. Академик А.Жұбанов айтқандай, замандастары 
мен шәкірттері қастерлеп бізге жеткізген Дәулеткерей күйлері Құрманғазы 
атындағы қазақ мемлекеттік оркестрі репертуарының алтын қорынан орын алды. 
Оның шығармаларындағы музыкалық тақырып желілері қазақ композиторларының 
опералары мен симфонияларында, концерттік пьесаларында алтын арқау болып, сан 
құбылыс тауып, құлпыра естіледі [5].
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Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты,

Алматы, Қазақстан

БІРЖАН САЛ ҚОЖАҒҰЛҰЛЫНЫҢ ӨМІРІ 
МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

Қазақ халқы ерте кезден иен далада тіршілік етіп, өзінің бай мәдениеті мен 
салт-дәстүрін қалыптастырды. ХІХ-ХХ ғасырлардың ширегінде қазіргі Қазақстан 
жерінде аласапыран заман мен саяси тұрақсыздықтың орын алғанына қарамастан 
қазақ балалары білімді де сауатты болуға ұмтылған. Қазақтың ауқатты жанұялары 
өз балаларын Ресей мен өзге елдердің орта және жоғары оқу орындарында оқытты, 
қаражаты жетпеген жанұялар ауылдық молдадан хат танып, көзін ашты. Абайдың 
заманында одан сайын күшейген қазақ мәдениетіндегі тың сарын XX ғасырдың бас 
кезінде ары қарай жалғасты. Қазақ мәдениеті XX ғасырды зор үмітпен қарсы алды. 
Дүниежүзілік техникалық және демократиялық прогресс Орта Азия халықтарына 
да жетті. Ұлттық идея Ресей империясының бұғауындағы халықты толғандырып, 
оны азаттық үшін күресуге ұмтылдырды. Осындай аласапыран заманда Ресей 
империясының отаршылдық саясатына халық арасынан тек саяси, қоғам қайраткерлері 
ғана емес, сонымен бірге өнер мен мәдениет адамдары да шығып жатты. Абай 
мен Шәкәрім тарапынан басталған халықты білімге, ұйымшылдыққа, сабыр мен 
төзімділікке шақырып, жергілікті патша билеушілерін өткір тілімен сынға алған 
серілер болып, олар өз тілінің шешендігімен, ақындық өнерімен танылды. Солардың 
бірі қазақ арасында ақындық, шешендік өнерімен танылып, өз айналасында өмір 
сүріп отырған бейбіт халыққа ара түсуші болған атақты сал-сері, ақын Біржан сал 
Қожағұлұлы болды. 

Қазіргі уақытта отандық тарихы ғылымында Қазақстан Республикасы және қазақ 
халқының тарихын зерттеп, өткені мен бүгінін ғылыми түрде сараптауда тек саяси, 
әлеуметтік-экономикалық тақырыптармен бірге мәдениет пен өнер саласын да терең 
зерттеген жөн. Соның ішінде Біржан сал сияқты өзінің табиғи дарындылығымен 
халық арасындағы саяси және әлеуметтік мәселелерге араласып өзінің тарихта атын 
қалдырған дарынды тұлғалардың мәдениет пен өнер жолындағы қызметін тарихи 
тұрғыдан зерттеу өзекті тақырыптардың бірі. Сонымен қатар елімізде қолға алынып 
жатқан «Рухани жаңғыру» және Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлы Даланың жеті қыры» 
жобалары осы саладағы біраз тақырыптардың бетін ашуға септігін тигізері анық. 
Бұл жобалардың аясында мәдениет пен өнер саласындағы тарихи тұлғалардың 
қоғамдағы қызметін зерттеу маңызды болып саналады. 

Қазақ тарихына қатысты зерттеулердің аясында мәдениет пен өнер саласының 
тарихын зерттеудің ғылыми маңыздылығы мен оның танымдық құндылығы өте 
жоғары болатыны сөзсіз. Соның ішінде, ХІХ ғасырда өмір сүріп, қазақ әдебиеті мен 
өнерінің қас шебері ретінде танылған, атақты ақын, сазгер Біржан сал Қожағұлұлының 
өмірі мен шығармашылығы осы саладағы басты [1, 118-б.] тақырыптардың бірі болып 
табылады. Біржан салдың шығармаларының басым көбі сол заманғы қоғамның 
айнасы іспеттес болды. Осы орайда, Біржан салдың өмірі мен шығармашылығына 
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тоқталып, сонымен қоса, оның шығармаларын қоғамдық, сол заманғы саяси және 
тарихи аспектіде талдау жасалу қажеттігі туындайтыны анық. Себебі, қазіргі кезде 
өткен тарихымызды әртүрлі салалар бойынша зерттеп, соның негізінде әртүрлі 
аспектіде мәлімет алуға болатыны айқындалып отыр.

Біржан салдың өмір сүрген заманы ХІХ ғасырдың екінші жартысы болып, бұл 
кезең орыс отаршылдығының саяси және рухани отарлау процесінің шарықтау 
шағы еді. Бұл дәуірде ақын өскен қазақ ауылы бір жағынан атам заманғы көшпелі, 
патриархалды салтты сақтап келсе, екінші жағынан Ресей империясының қоластына 
қарап, оның тіршілік, өнер саласындағы пайдалы ықпалын қабылдай бастаған-ды. 
Дегенмен, осыған қарамастан қазақ даласында ұлттық әдебиет пен мәдениеттің де 
өркендеген кезі болды. Көркем сөздің мейлінше жоғары дамуына жету, поэзияның 
қоғамдық рөлін анықтау және осы негізде жаңа көркемдік әдіске қол жеткізу 
алғашқыда Ұлы Абайдың үлесіне тиген болса, кейіннен Біржанның замандастарына 
тиді. Еуропа және орыс классикалық әдебиетін еркін меңгерген ол көркемдік таным 
мен талғамға жаңа талаптар қойды, жаңа үлгідегі поэзия жасады. Орыс тілінен 
классикалық әдебиет үлгілерін аударды, олар төл әдебиетпен қатар, зор ықыласпен 
қабылданды. Абай шығармашылығы қазақ әдебиетінде жаңа эстетикалық принцип 
қалыптастырды.

ХІХ ғасырда қазақ әдебиеті ұлттық дарынды тұлғалардың көптігімен де бір-
біріне мүлде ұқсамайтын дара туындылардың сан қырлы сипатымен де ерекшеленді. 
Жеке поэтикалық шығармашылық иелері – халықтың ауыз әдебиеті дәстүрлерін жаңа 
нысандармен байытып дәстүрлі поэзия ырғақтарын күрес құралына айналдырған 
ақындармен қатар, айтыс өнерінің шеберлері, әнші-сазгерлер, қисса орындаушы 
жыраулар дәстүрін жалғастырушылар да болды. Олардың бәрі әдебиет үрдісіне 
белсене араласып, әрқайсысы өздерінің шығармашылық күш қуатына қарай халық 
өмірін жырлады, жалпы әдеби арнаны жаңа туындылармен байытуға үлес қосты [2, 
550-б.]. 

Қазақ халқының мәдениетінде аса ірі тұлғаның бірі саналатын XIX ғасырдағы 
қазақ ән мен сөз өнерінің ірі өкілі, ақын – Біржан сал Қожағұлұлы 1834 жылы 
қазіргі Ақмола (Көкшетау) облысы маңайындағы Сексенкөлдің бірі Жекей көлінің 
жағасында дүниеге келген. Біржанның ескі ата қонысы Обаған деген жерде болған. 
Біржанның арғы атасы Бертістен Ақшолақ, Айшуақ, Жаншуақ, Қожамқұл, Қожағұл, 
Қожағұлдан Тұрлыбай, Нұралы, Ералы атты ұлдар туады. Осының ішінде Біржан 
Тұрлыбайдың баласы болған. Атасы Қожағұл немересі Біржанды жастайынан жақын 
көріп жанын тастамайды. Өз немересін бауырына басып, ерке өсіреді. Ата мен әже 
тәрбиесін көріп, қиналмай өскен ерке Біржан өсе келе кез-келген ортада «Баласы 
Қожағұлдың Біржан салмын» деп жар салатын болған. 

Қожағұл сол өңірдегі дәулеті асқан кісілердің бірі болып, атасының тәрбиесінде 
өскен Біржан тұрмыс таршылығын көрмей, еркін ер жетеді. Бас еркіндігі өзіндегі 
талантты бала жас шағынан домбырамен ән салуға, өлең сөз қиыстыруға бейімдігін 
байқатады. Өлеңге құмар жастар аяда қалмай, ошақ басы, от қасы әңгімелерінен 
биік тұрып, ел тамсандырар серілер өміріне қызығып, өзі де салдық, серілік құра 
бастайды. Бала кезден бойы ұзындау, дене бітімі мығым, сымбатты келген Біржанның 
суретін Әбілхан Қастеевтің Ақмола облыстық архивінде сақталған суреттен көруге 
болады [3, 1-б.].



176

Біржан салдың өнерпаздық ортасына, ақындық-әншілік мектебіне, 
шығармашылық  өмірбаянына атасы Қожағұл қатты әсер еткен. Себебі оның атасы 
Қожағұл білікті би, ділмар-шешен, болып, халық арасында түйе палуан атанған. 
Бір сөзбен айтқанда, өз заманның өнерсүйгіш адамдарының бірі болған. Хан 
тұқымдарымен тонның ішкі бауындай жақын болып, шетелдерде, атап айтқанда 
Қытайға екі рет елші болып барған. Әлкей Марғұланның көрсетуінше, Шоқан 
Уәлиханов Петербордағы өнер көрмесіне Қожағұл елшінің алтын ер-тоқымын, 
алтынмен безендірілген қанжарын тапсырған. Біржанның ақындығы мен шешендігі 
атадан балаға берілген тектілік деп көрсетеді [4, 115-б.]. 

Өнер жолында Біржан ақын дарынды адамдардан тәлім алған. Өнер жолын 
медреседен бастаған Біржанға ұстаздары Имағамбет Ырғызбекұлы, Көрпеш 
Бахрамұлымен қоса Көшебелі Керей руына аттары мәлім ақын, өнерпаздар діни 
ғибратшылыққа қоса, ән-күй өнерін, ақындық-жыршылықты, қолөнерінің алуан 
түрлерін, атбегілікті, аңшылық-саятшылықты үйретіп, болашақ сал-сері атағына 
лайық болып, өнердің үлкен жолына түсуіне бірден-бір негіз болды. Өз ұстаздарының 
жолын берік ұстанған ол ақындықпен бірге сал-серілікке де бойын үйретті. Ауыл 
молдасы мен медреседен тәлім алған. Біржан тек ақындық пен саятшылыққа емес, 
сондай-ақ оның бойынан діни, рухани қасиеттері де табылды. Бұл оның болашақта 
халық арасында танымал болуына ықпал етті. 

Біржан жас кезінен-ақ ән мен жырға құмар болып, музыканы, әнді, домбыра 
тартуды ұнатып өседі. Егер ауылға келген әлдебір әнші, я болмаса күйші болатын 
болса соның жанынан шықпай, мүмкіндігінше барын тыңдауға, түгел тауысып 
ұғынуға тырысады. Ал егер көрші маңайындағы бір ауылда ән мен жырдың думаны 
болып жатса, сол маңға тартып кеткенді жақсы көрген. Ол тек қана әнге емес, сал-
серілікті де ұнатты. Сәнді киім, жүйрік ат, алғыр тазы, қиырдағыны шалар бүркіт, 
осының бәрі Біржанның бала шақтан сүйіп өскен құмарлығы болады. 

Біржан салдың балалық кезінен және жігіттік шағынан бастап оның есімін, 
мағыналы тапқыр сөздерін естіп біліп қызыға қараған, үлгі алған ақын, әншілер 
аз болмаған. Жас кезінде «әнші бала» атанып жүрген Біржан өсе келе «әнші жігіт» 
деген атауды да иеленеді. Ол ел аралап жүріп, қазақтың осы бір ешкімге ұқсамайтын 
өнерімен сусындайды. Әдемі ер-тоқым, әдемі киім, Сарыарқаны тербеткен ғажап 
дауыс, көркем келбет осының бәрі қай жерде жүрсе де Біржанның бойын өзгеден биік 
көрсетіп, қандай жағдайда кім болмасын басын бұрып қарайтындай, «мынау Біржан-
ау» дейтіндей дәрежеге әкеледі. Аздаған уақыттың ішінде Біржан жұртқа танылып, 
яғни Біржан әнші, Біржан өнерпаз, Біржан сал атымен біліне бастайды [5, 4–5-б.]. 

Өзінің әншілігінің, ақындығының арқасында Біржан алты алашқа оңай танылып, 
кейінгіге ертегідей жетіп, қазақтың ерекше дәстүрі – серілік дәстүрін ұстанып, оны 
дамытқан жанға айналады. Ол тек Көкшетау аймағы ғана емес, бүкіл Сарыарқаға 
танылып, кейіндері қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің бірі болды. Жаяу Мұса, Үкілі 
Ыбырай, Балуан Шолақ секілді әнші, ақындар Біржан жолын жалғастырушы болып, 
соның жолымен жүрген жандар еді. Біржанның әр әні ерекше жағдайларда, туады. 
Мәжіліс құрып немесе жиын өткізіп жатқан шақтарда, я болмаса көңілінде қалған 
бір түйткіл жайларға байланысты Біржан ән шығара берген.
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Жаратылыс Біржан салға жоғары дәрежелі рухани қабілет, суреткерлік қасиет, 
ұшқыр қиял, телегей шабыт сыйлаған. Ол орыс, қырғыз, башқұрт, ноғай тілдерінде 
шырқата ән айтқан. Егер де бірапта бойы жыр толғап, ән шырқаса бірде-бір қайталау 
болмайды екен. «Ырғағын тоқсан құбылтып, әсем әуенін серпінді де толық күшті 
дауыспен шырқап, құйқылжытып салатын кең тынысты әншілік өнері ойын-тойға, 
жиын-думанға жиналған халықты қайран қалдыратын болған. Біржанның даусы өте 
керемет, әнді шырқай салғанда бес-алты шақырымдағы ауылдар түгел естіп қайран 
қалып, жым-жырт болып тыңдайды екен» [6, 80–81-б.].

Біржан салдың шығармашылық мұрасы жастыққа тән достық пен махаббат 
сезім-күйлерін, өзі өмір сүрген кезең мен ортаның, түрлі әлеуметтік оқиғаларын, 
адамгершілік, ізгілік, тағы басқа мәселелерді қамтыған бай мазмұнды болып келеді. 
Оларда жастықтың от жалыны да; серілік, салдықтың салты да; сұлулық атаулыға 
ынтықтық та; қиянат пен зорлыққа, әділетсіздікке қарсы туған ашу-ыза, ащы уыт 
та; өмірдің баянсыздығын біліп, торығу, қайғы – бәрі де бар. Өйткені ақиық ақын 
тағдырына риза болып, дегенін жасап өткен адам емес. Үстем қоғамның озбырлығын 
көзімен көрді. Өз басынан көп қасірет өткерген наразылардың бірі болды. Халық 
мүддесін қозғайтын «Жанбота» мен «Адасқақ» өлеңдерінде Азнабай мен Жанбота 
сияқты болыстардың халыққа көрсеткен қысымшылығын әшкереледі.

Біржанның және оның замандастарының рулық-патриархалдық әдет-ғұрыпқа 
қарсы шығып, жырына әйел теңдігін, әлеуметтің күйін арқау еткен өнерпаздың 
өмірі қиындықтар мен мұқтаждыққа толы болды. Өз кезегінде ақын болыстар мен 
байлар тарапынан қуғынға ұшырап, руаралық қақтығыстардың куәгері болды. 
Өзінің көкейіне түйген саяси және әлеуметтік мәселелерді қағазға ән мен жырға 
қосып отырған. Біздің заманға Біржан салдың алпысқа жуық әндері жетті [6, 82–
83-б.]. Қазір бұл әндердің қатары көбеюде. Бұл әндердің әлеуметтік мазмұны терең, 
тәрбиелік мәні үлкен. Біржан әндерінен XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ 
халқының тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі, дүниетанымы кеңінен көрініс тапты.

Біржан сал Қожағұлұлы туған өлкесінің ән мәдениетін терең білумен қатар, оған 
өзінің шығармашылығымен қомақты үлес қосты. Біржанның музыкалық-ақындық 
шығармашылығының сипаты айқын көрініп тұрады. Оның «Біржан сал» деген 
әнінде адамның ар-намысын жан ұшыра қорғау бар; «Шідер» деген әнінде пайда 
күнем, ашкөз бай келекеленсе, «Ғашығым» дейтін әнінде махаббаттың күйініш-
сүйініші толғана жырланған. Сонымен қатар Біржан салдың көркем туындыларында 
күнделікті өмір мен күйбең тіршіліктің бары мен жоғы жырланды. Тыңдаушылардың 
бойында жоғары эстетикалық сезімдердің қалыптасуына жәрдемдесті. Сонымен 
бірге, бұл шығармаларда да қоғамның әлеуметтік жағынан әділ құрылмағаны жайлы 
мәселелер қозғалып, отаршылдық бұғауынан арылуға шақырған ұрандар естілді [7, 
100–102-б.].

Біржанның салдық құрған уақыты, заманы оның өнеріне қарсы саясат ұстанатын 
қиын кезең болғаны баршамызға аян. Басында өзінің туыстары Біржанның салдық 
құруына қарсы болмай, керісінше, мақтан тұтып, оған тыйым салмаған. Біржан орта 
жастан асқан шағында шаруамен ісі болмағаны жақын-жуықтарын алаңдатады. 
Біржанның сауық құрып, ән айтып, өзінің шаңырағындағы іспен шұғылданбауы, 
маңындағыларға ұнамайды. Көшпелі тұрмыстан отырықшылыққа көшкен тұста 
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туыстарының, көптеген адамдардың салдық өнерге көзқарастары басқаша бола 
бастады. Оған Ресей империясының отаршылдық саясаты, яғни өз боданы болған 
қазақ халқының дәстүрлі салдық өнерін тұмшалап, оның өрістеуіне мүмкіндік 
бермеуі басты себеп болды.

Біржан сал өз замандастары Сегіз сері, Ақан сері, Мұхит, Әсет, Жаяу Мұса, 
Балуан Шолақ сияқты композитор әрі әнші ақындар қазақ әдебиетінің прогресшіл 
бағытына үн қосты. Халықтың көксеген тәуелсіздік арманы мен үмітін жыр еткен 
бұл ақындардың әндеріне қарапайым адамдардың қайғы мұңы арқау болды. Әнді 
де өлеңді де өздері шығарып, домбыраға немесе қобызға қосып орындады. Бұл 
әндерде қоғам өмірінің маңызды әлеуметтік мәселелері, адамдардың күнделікті 
тұрмысындағы оқиғалар, махаббат, қазақ әйелдерінің теңдігі мен бостандығы 
тақырыптары жырланды. Біржанның «Жанбота», Ақан серінің «Құлагер», жаяу 
Мұсаның «Хаулау» әндері қоғамдық-әлеуметтік әділетсіздікті айыптайды, осы 
кеселдерге қарсы күресуге шақырады. Әнші-композитор, ақындар шығармалары 
арқылы қазақ әдебиетіндегі бостандық сүйгіш және гуманистік идеяларының аясын 
кеңейте түсті [8, 8–9-б.]. 

Көрініп тұрғандай, Біржан салдың қоғамдық ортада өзіне сай орны мен беделі 
болды. Өзінің әріптестері арасында орны бар жандардың қатарында саналды. 
Ол өзі сияқты жоғарыда аталған сол заманның өнерпаздарымен, ақындарымен, сал, 
серілермен замандас дос болды. Біржан салдың биік өнері өз заманындағы әріптестері 
Жаяу Мұса, Қанапия Басығара, Құлтума, Ақан сері, Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай 
сияқты әнші-композиторларға тікелей ықпал етіп, тағылым болып, «бұрынғы-соңғы 
қазақтың сал, сері ақындарының ағасы, ұстазы, жаңашыл өнерпазы» ретінде ән 
өнерінің одан әрі өріс ұзартуына өзінің үлкен септігін тигізді [9, 25–27 бб.].

Біржан салдың қоғам жайлы ондағы адамдар туралы ой-тұжырымдарын берілген 
үзінділер арқылы пайымдау қиын емес. Арқаның ерке де бұла әншісі, салы Біржанның 
өмірі қиындық пен қысымда өтті. Біржанның салдық дәстүріне түсінбеушілікпен 
қараған өз ортасы, отбасы оның зарлы ән шығаруына қозғаушы күш болады. Қай 
заманда болмасын сал-серілік өнердің тағылымдық қуатынан, салдық өнерден халық 
театрға барғандай тұшымды әсер алып, күнделікті күйкі тіршілік тауқыметінен 
мойындары босап, әжептәуір эстетикалық тәлім алады. Өнермен тәрбиелеудің негізгі 
мақсаты тарихта қалыптасқан бірнеше ғасырлар бойы озық тәрбиелік құндылығын 
арттырып келе жатқан сал-серілік дәстүріне сүйене отырып, оған берілген жаңсақ 
пікірлердің дұрыс еместігін аңғарып, сал-серілікке жаңа философиялық тұжырым 
беру бүгінгі талаптың бір саласы болып табылды.

Біржан сал шығармаларындағы ел мәселесі, қоғам, адам тағдырындағы небір 
қым-қуыт тауқыметтер мәселелері терең көрсетілген. Біржан салдың қоғам жайлы 
ондағы адамдар туралы ой-тұжырымдарын берілген үзінділер арқылы пайымдау қиын 
емес. Біржан салдың өнермен тәрбиелеуге және білім меңгертуге қосқан құндылығы 
мынадай: біріншіден, Біржан салдың еңбектеріне талдау жасалу барысында оның 
дүниетанымының тірегі-шындықты тайсалмай айтуы; екіншіден, салдық дәстүрді 
еліне кең ауқымда тұңғыш таратушы, оның эстетикалық қуатын айқындап, халқына 
жеткізуші; үшіншіден, барлық өлеңдерінде адамға деген сүйіспеншілік идеясын 
негіз етіп алғаны; төртіншіден, өлеңдерінде адамның қоғамға қатыстылығын 
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айқындағаны. Халқының сүйікті сал-серілері әуезді, сазды әндер шығарып, халқын 
сүйсіндіргені. Дала сахарасында нотамен үйрететін музыка мектебі болмағанмен, 
думанды, әнді, сазды әуезді сүйетін еліне әсерлі орындаушысы көңілге қондырып, 
қуаныш әкеліп отырғаны[10, 21-б.]. 

Біржан тек салдық өнермен шектелмегені аян. Қазақ халқында ән-күй өнерінің 
маңызды адамның ойлау-пайымдау қабілетіне оңтайлы әсер ететіндей сипатта 
дамыған Біржан Қожағұлұлының салдық өнермен ғана тұйықталмай, ақындық 
шеберлігінің ерекше екені де белгілі. Айтыс өнерінің тәрбиелік бағыты - екі адамның 
сөз өнерімен құндылықтарды тілге тиек ету тәсілдерінің көркемдік қуаты мен оның 
өмірде алатын маңыздылығы, мәнділігі. Көпшілік қауымға Біржан салдың Сарамен 
айтысы таныс. Орта жүзде Құнанбайға дат айта білген өткір, поэтикасы мірдің 
оғындай Шөжемен Біржанның айтысы халық арасына аса кеңінен таралмаған [10, 
106-б.].

Біржан салдың қазақ өнеріндегі ең жоғары биіктен алар орны ол – айтыс өнерімен 
байланысты еді. Ол өз заманының ақындарының арасында дүлдүл саналған. Жалпы, 
ақындар айтысы қазақ әдеби шығармашылығының ертеден келе жатқан түрлерінің 
бірі. Ғасырлар бойы жалғасып, дамып келе жатқан бұл өнер қоғам өміріне сол 
уақытта да қызмет етті. Бұрын жұртшылықтың ақынды тануының сөзсіз шарты оның 
ақындар айтысына қатысып, өзінің орындаушылық шеберлігімен, тапқырлығымен, 
білімімен бәсекелесін жеңіп, тыңдаушыларының ілтипатына бөленуден басталатын 
еді. Сондықтан өзін поэзияға арнағысы келген әрбір жас ақын ең алдымен ақындар 
айтысына дайындалып, айтыс кезінде пайдалану үшін белгілі бір рулар, олардың 
белгілі өкілдері өмірінен қажетті деректермен қаруланған. ХІХ ғасырдағы қазақ 
әдебиетінде өзінің поэтикалық шеберлігімен, шешендік өнерімен, тапқырлығымен, 
халық өмірін терең білумен ерекше көзге түсіп, зор ілтипатқа, даңққа бөленген 
көптеген есімдері белгілі. Олардың қатарында Біржан мен Сара, Бықтыбай, Ақбала, 
Түбек, Шортанбай, Шернияз, Сүйінбай және басқалар болды [2, 551-б.].

Түрі мен мазмұны жағынан барлық айтыстар бір-біріне ұқсамайды. Егер олардың 
кейбіреулерінде негізгі мазмұны халықтың өмірі, оның шаруашылық-тұрмыстық 
мәселелері, рулық қоғамдастықтың дәстүрлері, ерекшеліктері сөз болса, Біржан мен 
Сараның айтысында қазақ әйелдерінде жеке бостандық беру мәселелері көтеріледі. 
Ірі эпикалық айтыстармен қатар бір-бірін қалжыңмен қағыту, амандасу, көңіл 
көтеретін әзіл-оспаққа құрылған айтыс түрлері де аз кездеспеді. Мазмұнына сәйкес 
олардың көркемдік деңгейі әртүрлі болып келеді. 

Ақындар айтысы халықтың ауызша шығармашылығының дамуына едәуір ықпал 
етті. Олар суырып-салма дарындылығы, өнері, тапқырлық, көркемдік шеберлік 
рухында тәрбиелеу мектебіне айналды. Ақындар айтысының қай-қайсысында 
болмасын қоғам дауындағы қайшылықтар ашық сыналып отырды. Кейіннен, жазбаша 
әдебиет дами бастаған кезде жаңа дәстүр – поэтикалық хат жазу түрінде, әртүрлі 
жұмбақтар арқылы айтысу түрлері пайда болды. Осының бәрі ұлттық поэзияның 
көркемдік дамуының сан-салалы болуына ықпал етті [2, 552-б.].

Біржанның ақындығы сөз жоқ Сарамен айтыс үстінде айқын танылады. Қазақтың 
бұрын-соңғы айтыс өлеңдерінің ішінде қоғамдық, адамгершілік мәселесін көтеруде, 
лирикалық кейіпкер ақынның өз тұлғасын жинақтап, поэзиялық шындық биігіне 
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көтере шебер суреттеу де, алғыр ақындық өнер үлгісін сарапқа салу да Біржан 
мен Сара айтысына тең түсетін айтыс өлеңді жоқ деуге болады. Айтыстың жалпы 
қоғамдық сыр-сипатына талдап баға беруден бұрын осындағы талас мәселеге 
байланысты, атап айтқанда, Біржанның лирикалы өлеңдері мен айтыстағы өлеңінің 
арасындағы өзара тектестікті ажыратып айта кеткен жөн [5, 23-б.].

1865 жылы Біржан сал Абаймен кездеседі. Біржан сал ән сапарымен ел аралап 
жүріп, бірде Абай аулына барып қонақ болады. Әрине, асылжыр мен асқақ әннің 
түйіскен тұсының кезі өз алдында бір төбе әсем әңгіме. Данышпан Абай Біржанның 
ән өнерінде ата-баба салып кеткен қаражолмен жүре бермей, тыңнан із салғанын, 
оның үлкен талант иесі екенін дөп басыптанып, әндеріне де, орындаушылық 
өнеріне де жоғары баға береді. Қазақтың екі ақыны кездесуі үлкен жаңалық сияқты 
көрінді. Дала дарындарының бір-бірімен кездесіп ой-пікір алмасуы олардың бір-
бірінің шығармашылық өміріне әсер етті. Біржанның Абаймен кеңесуі, кемеңгер 
ақынның парасатқа толы ғаламдық тұжырымдары, ән, өлең өнеріне сыншылдықпен, 
кірпияздықпен қарауы сияқты екеу ара одақтық өнер әлеміне тигізген әсері мол. 
Абай өлеңдерінің философиялық сырын Біржан өзінің салдық өнерімен аша түскен. 
Поэзияда Абай жаңалық жаршысы болды десек, музыкадағы жаңа бағыт Біржаннан 
басталса керек. Өзінің шығармаларында өнерге, көркемділікке құмар ақын, әнге, 
өлеңге, домбыра сияқты қазақтың байырғы музыка аспабына жоғары баға береді. 
Олардың халықтық мәнін айрықша атап көрсетеді [10, 90 б.].

Біржан салдың шығармашылығында махаббат тақырыбы негізгі орын 
алады және осы тақырыпта оның «Айтбай», «Ләйлім шырақ», «Жамбас сипар», 
«Қаламқас», «Алтын балдақ», «Ақсеркеш», «Керкекіл», «Бірлән», «Ғашығым», 
«Ғашық жар», «Мақпал», «Айжан қызға», «Орынтай», «Қалқама», «Ақжорғажан», 
т. б. арнау өлеңдері – ақынның бойындағы өмірі өшпес жастық жалынының жарқын 
бейнелері, достық пен махаббат сезімдерінің айнадай анық көріністері. Жоғарыда 
аталған Біржан шығармалары – ғашықтар сырын тереңнен толғайтын үлкен ақындық 
тебіреністің туындылары. 1967 жылы топтамамен кірген Біржан салдың 65 өлеңінің 
59-ы – махаббат тақырыбы. 

Кеңестік кезеңнен бастап Біржан салдың әндері мен өлеңдерін хатқа түсіріп 
өңдеу күшейтілді. Бұл жағдай кеңестік Қазақстан билігінің қазақ мәдениетінің ірі 
өкілі Біржан Қожағұлұлының өмірі мен шығармашылығына деген үлкен құрметтің 
белгісі еді. Қазақ өлеңдері мен әндерін жинақтаушы, өңдеуші және құрастырушы 
атақты зерттеуші А. Затаевич «Қазақ халқының 1000 әні мен 500 күйі» атты 
жинағында Біржан салдың өлеңдерін жинақтап, өңдеп қосқан. Онда автор Біржанның 
шығармашылығының өзгешеліктерін көрсеткен. Біржан әндерінің ерекшеліктерін 
сипаттаған. Бұл өлеңдер жинағы А. Затаевичтің ірі жинақтарының және Біржан 
салдың өлеңдерін алғаш рет жарыққа шығарған туындылардың бірі саналды [10, 
15–17-бб.].

Біржан салдың шығармашылығындағы махаббат тақырыбындағы аталған 
өлеңдер патшалық дәуірдегі қоғамда әйел теңдігінің болмағанын көрсетеді. 
Сондықтан, Біржан салдың шығармашылығындағы өлеңдерді зерттеп, оларды 
түгендеу, таныту бір жағынан мәдениеттің дамуына ықпал етсе, екінші жағынан сол 
кездегі, патшалық дәуірдегі қазақ қоғамының жай-жапсарын суреттейді. Осыған 
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орай, махаббат тақырыптарын зерттеу де сол кездегі қоғамды суреттеуге септігін 
тигізді. Мысалы, Біржан салдың ақындық өнерін зерттеген Е. Ысмайылов өзінің 
еңбегінде Біржан салдың [11, 8–10-б.] туған жерін зерттеумен бастап, оның тұрмысы 
мен отбасы туралы мәліметтерді зерттеген. Ғалымның еңбегінде Біржан салдың 
ақындық өнерінен туған шығармалары мен туындылары талдауға түсіп, қазіргі қазақ 
тілінде өте жатық етіп түсіндірілген. Автор Біржанның өлеңдерін талдай отырып 
әйел теңдігіне баға берген. 

Сол сияқты, кеңестік кезеңде Біржан салдың еңбектерін зерттеп, «Біржан – Сара» 
операсын жазған М. Төлебаевтың еңбегі Біржантану саласындағы үлкен жұмыстардың 
бірі болды. «Біржан – Сара» айтысы негізінде ақын Қ. Жұмалиевтің либреттосы 
бойынша композитор М.Төлебаев опера жазып, ол кеңес жұртшылығының жоғарғы 
бағасына ие болды. Біржан туралы бұрын-соңды жазылған еңбектердің қай-қайсысы 
болсын ұлы ақын-композитордың шығармалары ескірмей, тозбай халықпен бірге 
жасап келе жатқан асыл қазына екендігін кеңінен түсіндіреді [12, 3–4-б.].

Біржан салдың өлеңдері хандық және патшалық дәуірде жазылғанына қарамастан, 
оның шығармалары бұқара халық пен кедейлердің қоғамдық-әлеуметтік жағдайына 
арналғандықтан, ол кеңестік саясатқа, яғни социалистік қоғамның идеяларына жақын 
деп түсіндіріліп, оған кеңестік кезеңде зерттеу барынша күшейтілген. Сондықтан, 
Біржан сал туралы бұдан да басқа зерттеушілердің еңбектерінде жазылды. Оларға 
қысқаша тоқталатын болсақ, ең алғаш баспа жүзінде Біржанның атақты сал ақын, 
әнші ретінде есімі Сәбит Мұқановтың, Сәкен Сейфуллиннің еңбектерінде аталады. 
Біржанның өмірі туралы маңызды мәліметтер жазып қалдырған – Сәбит Мұқанов 
болды [13, 8–10-бб.]. Онан кейінгі зерттеуші-әдебиетшілер Қ.Жұмалиевтің, 
А.Жұбановтың, М.Ғабдуллиннің, М.Әуезовтің, т.б. кітаптарында Біржанның өмірі 
мен шығармашылығы ғылыми талдауға түскен. 

Бұдан бөлек, кеңестік кезеңде бірнеше ғалымдардың бас қосуымен Біржан салдың 
«Ләйлім шырақ» атты жинағы жарыққа шықты. Жинақта, көптеген қоғамдық, тарихи 
фактілер мен оқиғалар барысы келтіріледі. «Ләйлім шырақ» жинағы негізінен сол 
замандағы әйелдердің қоғамдағы орны мен бет-бейнесін суреттеп, сонымен бірге 
саяси, әлеуметтік және қоғамдық тақырыптарды көрсетеді [14, 10–12-б.].

Қазақстан Республикасының төуелсіздікке қолы жеткен күннен бастап, ел 
тарихына, тіліне, мәдениетіне зердемен қарау әрбір зерттеушінің міндетіне айналып 
отыр. Бүгінгі білімдену кеңістігін үзіліссіз мәнде деп қарастырып, оның екі түрлі 
кеңістігінің бір-бірімен тығыз байланыста екенін ескеріп келеміз. Біріншісі – Жалпы 
білім беретін және жаңа типті мектептер. Екіншісі – Жоғары оқу орындары. Қоғам 
өзгерісіне орай ЖОО-ндағы болашақ мамандық иелерін кәсіби құзіреттілікте даярлау.

Біржан туралы бұрын-соңғы деректерді жинап, оның шығармаларына қорытынды 
жасай отырып, оның поэзиялық шығармалары жөнінде нақты талдау жасаған – 
әдебиетші ғалым Ғ.Әбетов болды. Біржан салдың ақындығы, шығармашылығы, 
айтыстағы өнері туралы тұжырымдар қазіргі кездегі әдебиетшілердің еңбектерінде 
де кездеседі. Біржанның өмірі мен ата-тегі туралы және бұрын белгісіз өлеңдерін, 
әндерін жинауда көп еңбек етіп келе жатқан ғалымдар да аз емес. Біржан салдың 
шығармашылығы тәуелсіздік кезінде де жүргізіліп, оның аясы уақыт санап кеңеюде. 
Оның айтыс өнеріндегі жолы мен шығарған өлеңдері тәуелсіздік кезеңде де зерттелуде 
[15, 32–33-б.].



182

Біржан салдың өнері мен қоғамдағы қызметіне, беделін тарихи тұрғыдан 
бағалай отырып оның өмірі туралы кино түсірілді. Бұл кино Біржан салдың 
рөлін сомдаған танымал актер Досхан Жолжақсыновтың режиссерлық ең үлкен 
шығармашылық жұмысы болды. Ол «Біржан сал» фильмінде бас кейіпкер Біржан 
салдың ролін оның тарихтағы бейнесіне сүйене отырып жасады және соның 
негізінде туындының көркемдік дәрежесін жоғарғы деңгейге шығарды. Фильм 
поэтика-лирикалық драма жанрында түсірілген. Сценарист Біржан салдың орта 
жастан асқан ел арасында беделінің артып, бірақ ағайын арасындағы алауыздықтың 
өршіп, өзіне қарай қайта шауып тұрған шағын алған. Халық жақтаған салдар мен 
болыс-билей бастаған ағайын-бауырларының арасындағы тартыс пен осы тартыстың 
қақ ортасындағы Біржан салдың бұл өмірден баз кешуі, өмірінің соңындағы сәулелі 
махаббаты Ләйлімнен айырылуы, жары Әпіштің өлімі – фильмнің сюжеттік мазмұнын 
құраған [16, 68-б.].

Қазіргі кезде қоғамдық-философиялық тұрғыдан алғанда Біржан сал, Ақан сері 
және т.б. өнер иелерінің шығармаларын үш түрлі жіктеуге мүмкіндік туады. Табиғат, 
болмыс туралы өлеңдері онтологияға, қоғам және жеке адамдарға деген танымдарын 
байқауға қатысты өлеңдерін гносеологияға, сол кездегі рухани құндылықтар жайлы 
өлеңдерін аксиологияға жатқызуға бағдар жасалады.

Қорыта айтқанда, Біржан сал қазақ халқының өнері мен мәдениетіне өлшеусіз 
үлес қосып, қазақ тарихында қалған дарынды тұлғалардың бірі ретінде қалды. 
Қазақ халқының әншілік өнерін толыстырып, байытып, соны белеске көтере алған 
әйгілі композитор Біржан сал бәрінен бұрын қалың қазағы үшін – күміс көмей әнші, 
ақындығы мен серілігі жарасқан тұлға. Әрбір үлкен дарын иесі сияқты, ол қазақтың 
ән өнеріне өзіндік өрнек салып, өзіндік дара ән мектебін орнықтырып кетті. Қазақтың 
халықтық музыка мәдениетінің алыбы атанған Біржан сал – әдемі сөздің зергері, әсем 
әннің шебері. Оның есімі мен тамаша шығармалары қалың бұқараның сүйіспеншілік 
құрметіне бөленіп, бүгінгі түрі ұлттық, мазмұны жаңа асыл қазынамызға айналып 
отыр. 
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Балтабаева К.Н.
Ассоциация выпускников КазНУ им. аль-Фараби,

Алматы, Казахстан

АБУЛХАИР МУХАММЕД ГАЗИ БАХАДУР-ХАН

История не донесла до нас ни точной даты рождения, ни название того степного 
урочища, а может и реки, на берегу которой появился на свет потомок чингизида. 
Фамильные кочевья семейства отца Абулхаира, султана Кажи (Хаджи) и детей 
его братьев располагались летом в верховьях рек Тургай и Иргиз и недалеко от 
Жема (Эмбы), а зимой – в низовьях Сырдарьи, песках Каракум и на территории 
Северного Приаралья. В литературе указывается, что Абулхаир родился на юге-
западе современного Казахстана, приблизительно в 1680 г., или во второй половине 
80-х гг. XVIII в., либо в 1693 г. Последняя предполагаемая дата рождения – 1693 г., по 
мнению известного исследователя генеалогии чингизидов И.В. Ерофеевой «выглядит 
маловероятным, исходя из некоторого несоответствия данной хронологической 
информации более поздним, достоверно установленным историческим вехам личной 
и семейной биографии хана» [1, с. 123–124]. 

Династия Абулхаира происходила от казахского султана Осека (Усяк, Уснак) 
– восьмого сынасултана Жанибека, основавшего в середине XV в. вместе с 
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султаном Кереем новое государство в Восточном Дешт-и Кипчаке – Казахского 
ханства в северо-западном Семиречье. Российский дипломат, полковникКутлумбет 
(Маметмырза, по-русски Алексей Иванович) Тевкелев в 1748 г. со слов самого 
Абулхаир-хана записал в Орской крепости, чтофамильная ветвь чингизида восходила 
к Осеку через 4 династических поколения султанов: Кажи (Хаджи) (отец) – Ирыс 
(дед) – Айшуак (прадед), Болекей-Коян (прапрадед) – Осек. Полная версия 
официального ранга правителя –«Абулхаир-Мухаммед-Гази-бахадур-хан, Хаджи 
султанов сын», или ее более краткая редакция «Абулхаир-хан, сын Хаджи султана», 
которая и была отчеканена на ханской печати [1, с. 121, 123].

Абулхаир был средним сыном Кажи (Хаджи) султана, который предположительно 
умер после 1695 г. В исторических преданиях отмечается, что Абулхаир рано 
остался без родителей и близких старших родственников по отцовской линии. 
Немногочисленность клана и происхождение от младшей линии чингизидов 
на протяжении всей его жизни давали повод подчеркивать свое династийное 
превосходство другими влиятельными потомками Чингис хана и право быть не только 
старшим ханом для казахов трех орд, но и ханом определенной орды – Большой, 
Средней или Меньшей (Малой). Неслучайно семейства чингизидов-правителей 
Средней орды «род свой ставят гораздо выше, нежели оное поколение, от котораго 
Абулхаир-Хан произошел», – подчеркивал в 1762 г. первый историк Южного Урала 
П.И. Рычков (1712–1777) [2, с. 71]. 

Суровая действительность кочевого социума с молодости закаляла характер 
чингизида, стимулировала его физическое, интеллектуальное и моральное 
возмужание, стойкое преодоление им трудностей и одиночества на пути к вершине 
пирамиды власти, несгибаемую силу воли, обостренное чувство собственного 
достоинства, веру в себя и собственные силы. Эти черты характера ярко проявились 
в последующей политической деятельности Абулхаира, когда он вопреки традициям 
кочевого общества и мнению оппонентов, оставаясь нередко в меньшинстве,добивался 
собственных целей и исполнения своей воли как правителя. 

Согласно народной легенде однажды знатный батыр Жанибек (ум. в 1751 г.) 
наткнулся в степи на спящего молодого человека под тенью одинокого дерева. Батыр 
резко осадил коня и слегка дотронулся кончиком копья до его руки. Это прикосновение 
разбудило юношу, он мгновенно вскочил на ноги и, схватив лежащий рядом с 
собой лук, резко направил его прямо в грудь незнакомца. «Остановись, безумный, 
остановись, – закричал ему батыр, – опусти свой лук. Я – Жанибек, имя которого 
слышал и ты, наверное. Желаю тебе доброе, [ я ] не враг твой, а друг!» В ответ на 
эти слова молодой человек произнес: «Будь ты [хоть] славный Жанибек, но разве 
ты смеешь беспокоить человека, который ни от кого не зависит и который ничего от 
тебя не просит! Разве я позволю кому-нибудь толкать меня копьем, не слезая с коня. 
Я беден, но благороден. Ты, Жанибек, ступай налево. Я, султан Абулхаир, иду направо! 
…Эй, Жанибек, давно ли «черные» стали так дерзки и непочтительны перед белыми 
костьми?» Далее в предании говорится, что Жанибек был очень поражен дерзостью 
и гордостью юноши. Он будто бы, к безмерному удивлению окружавшей его свиты, 
слез со своего скакуна и первый протянул султану руку в знак примирения. Затем 
юноша молча опустил свой лук и, в свою очередь, пожал руку почтенного батыра. 
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После этого выражения взаимного расположения друг к другу батыр Жанибек, 
как утверждает предание, долго разговаривал с султаном Абулхаиром. Из беседы 
батыр узнал, что чингизид«беден, одинок, не имеет ничего, кроме сивой клячи», и 
предложил ему свою поддержку, которую Абулхаир, немного поколебавшись, принял 
[1, с. 126–127]. С тех пор дороги батыра и будущего хана не расходились. 

Поддержка известными и авторитетными в обществе батырами, как и султанами, 
знатными старшинами и биями-народными судьями, во многом определяла 
силу,влияние, прочность социального статуса того или иного хана, ибо в мирное время 
рассредоточенный на большие расстояния кочевое население «может житьдольше 
всех без хана» [3, с. 471], «страху от ханов не имеет», «хотя и делают …некоторое 
личное уважением своим ханам и султанам, но далеки совсем от беспредельного 
повиновения. Нередко, буде власть султанов не отвечает желанию или общим 
мнениям киргиз-кайсаков, то они принуждают таковых удалиться, избирая себе 
другую власть» [1, с. 63].

Судьба и политические превратности уготовили Абулхаиру тяжелые испытания. 
Казахи Меньшей орды подвергались военным набегам подданных России, и в 
первую очередь, со стороны волжских калмыков-буддистов, исторической родиной 
этих номадов являлась Жонгария. Аюка (1642–19.02.1724) – первый хан Калмыцкой 
орды (1690–1724) был волевым, решительным, энергичным, умным, дальновидным 
правителем кочевого народа, который не только участвовал в войнах на сторону 
России и защищал ее рубежи, получая самое современное вооружение и другую 
поддержку от царского правительства, но и при попустительстве последнего жестоко, 
безнаказанно карал и расправлялся с соседними народами, сгоняя их с насиженных 
мест, вынуждая внезапностью вторжения быть данниками и пленниками. 

Аюка хан произвел огромное впечатление на молодого Абулхаира, во время его 
вынужденного кратковременного пребывания в калмыцких улусах, а именно,жесткой 
системой военно-политической организации, мобильной сильной конницей,статусом 
самостоятельного хана, сильного и властного, с которым считается русская власть. 
Казахский султан видел привилегированное положение калмыцкого хана, сумевшего 
на тот момент еще сохранить относительную автономию как в делах внутреннего 
самоуправления, так и во внешней политике. При неизвестных пока для нас 
обстоятельствах султан Абулхаир смог вернуться от калмыков в родные степи [1, с. 
130]. Главным достоинством султана Абулхаира являлось то, что он был открыт к 
восприятию нового, полезного и как показывают последующие события его кипучей 
военной деятельности он оказался способным «стажером» калмыцкого правителя. 
Об этом свидетельствуют ответныевоенные походы хана в калмыцкие улусы в 1719, 
1723–1726 гг. 

История дала шанс Абулхаиру участвовать в борьбе башкирпротив 
колониальнойполитики российского самодержавия. Как известно, с присоединением 
Башкирии к Русскому государству, военная служба башкир стала постоянной, как 
и притеснения самого народа. Одним из руководителей башкирских восстаний 
1704–1711 гг. стал старшина, тархан АлдарИсянгельдин (в русских документах 
АлдарбайИсекеев, 1670–16.05.1740), награжденный Петром I за геройское участие 
в Крымском и втором Азовском походах (1694 г.). Деятельный проводник восточной 
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политики Петра I П.И. Рычков, оправдывая цели военной колонизации Зауральской 
окраины, подчеркивал: «... и так по победоносном и торжественном окончании 
Шведской войны, между прочим, изволил Петр Великий особливое попечение иметь, 
...чтобы вышеписанную безопасность ...основать, и чрез то героическим своим 
намерением путь во всю полуденную Азию отворить, а своевольный башкирский 
народ на вечное время обуздать...» [4, с. 6]. 

Тархан Алдар Исянгельдин предпринимал шаги по привлечению на ханский 
престол для управления башкирами султана Абулхаира, как впрочем,и других 
чингизидов из Крымского ханства. В письменных материалах 30-х годов XVIII в. 
имеется информация о том, что «в последний башкирский бунт Алдар с товарищами 
призывали к себе оного Абулхаир-султана, тогда назвали ханом…». В степях 
мятежной Башкирии казахский султанотличился мужеством, храбростью в ратных 
делах, его имя прописалось в русских дипломатических донесениях. Так пришла к 
Абулхаиру известность и за пределами Казахской степи, что также способствовало 
тому, чтобы в 1710 г.«себя в Меньшей орде особым ханом утвердил». 

Быстрое отбытие Абулхаира от башкирских повстанцев было связано с тем 
обстоятельством, что зимой 1710 г. по инициативе батыров и, в первую очередь, 
Бокенбая Карабатырулы (1667–1742 гг.) в Каракумах состоялся исторический 
курултай казахской знати. Приаральские Каракумы, рассматривавшиеся как 
благоприятное зимнее пастбище (қыстау) для номадов Меньшей и Средней орд, в 
геополитическом отношении тогда представляли собой юго-западный приграничный 
район Казахского ханства, где кочевья Меньшей орды тесно смыкались с земельными 
владениями ойратских племен. «Южнее Каракумов, в урочище Калмаккум, вблизи 
одноименных колодцев Карауылтобе, в местности Карауылхана и в других местах 
в первой половине XVIIIв. размещались стационарные джунгарские караулы» [1, с. 
84]. 

Под боком врага, зимой 1710 г. в песках Каракумов собрались на курултай Алшины 
Меньшей орды «для совету, дабы употребить все усилия к единодушной защите друг 
друга до последней капли крови. Слабые души даже среди сего собрания обнаружа 
страх свой и предлагали искать безопасности от милосердия контайши; другие хотели 
оставить жилища свои и спасаться бегством за реку Волгу, а некоторые подобно 
робким зайцам желали рассеяться в разные стороны и поколебали было постоянство 
многих. Но известный в то время по храбрости старшина Буканбай уничтожил сие 
предприятие их. Киргизцы рассказывают, что он среди жаркого спора, разорвав на 
себе одежду и повергнув в круг совета меч свой, говорил в исступлении: «Отмстим 
врагам нашим! Умрем с оружием! Не будем слабыми зрителями разграбленных 
кочевок и плененных детей наших! Робели ли когда воины равнин кипчакских?! Сия 
брада еще не украшалась сединою, как я багрил руки свои в крови неприятелей. 
Теперь могу ль равнодушно снесть тиранство от варваров? Еще нет у нас недостатка 
в добрых конях! Еще не опустел колчан со стрелами острыми!» После сего все 
торжественно клялись следовать совету Буканбая. Энтузиазм достиг даже до того, что 
некоторые из старейшин для усугубления клятвы открыли себе раны и точили кровь 
свою на пылающий среди них костер. По окончании присяги совершалось общее 
богомоление, и разделено было жертвенное брашно, приготовленного из белого 
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коня. Они хотели чрез сие ознаменовать непоколебимость союза. Орды избрали в 
сие время султана Абулхаира, как старшего сына из фамилии ханской, а Буканбая 
благодарный народ провозгласил своим предводителем» [5]. 

Как известно, после гибели в 1580 г. Хакназар-хана к власти в Казахском ханстве 
пришла династия девятого по счету сына Жанибека Жадик султана, потомки которого 
фактически безраздельно правили в разных частях государства до начала XVIII в. 
Через 130 лет, в 1710 г. впервые ханом в Северо-Восточном Приаралье был избран 
представитель династии другого, восьмого сына Жанибека Осек-султана Абулхаир-
султан. Затем Абулхаир-хан целенаправленно укрепляет свой авторитет среди 
торе и казаховв результате успешных боевых действий против джунгар, волжских 
калмыков, яицких казаков, башкир, утвердивших за ним репутацию талантливого 
полководца, бахадура, пользовавшегося большой поддержкой самых авторитетных 
батыров своего времени.

Кстати, И.В. Ерофеева в новом исследовании [6] исправила ошибку, которая 
«прописалась» в исторической науке. В частности, по ее мнению, на курултае в 
1710 г. с яркой и образной речью выступал не молодой батыр Богембай Акшалулы 
(1690–1775, или 1776, либо 1778 г.) из рода Канжигалы племени аргын Средней орды, 
как утверждалосьс середины прошлого века до последнего времени,а другой батыр – 
Бокенбай Карабатыр улы из рода табын поколения жетыру Младшей орды. При 
внимательном прочтении и структурном анализе известного источника «Обозрение 
киргиз-кайсацкой степи» Я.П. Гавердовского напрашивается вполне логичный 
вывод, что на курултае 1710 г. была представлена исключительно Меньшая орда. В 
лице прославленного народом батыра Бокенбая Карабатырулы Абулхаир, избранный 
ханом на этом курултае,приобрел очень влиятельного сторонника для своей кипучей 
военно-политической деятельности.

В состав племен Меньшей орды входили 25 родовых групп, которые делились 
на различные отделения. По сведению А.И. Тевкелева, дважды посещавшего ставку 
хана Абулхаира в 1731–1732 и в 1748 гг.,«сильной род Алчин, а Алчин разделяется 
надвое, то есть Каракисяк и Байулы. Каракисяк всех сильнея, ищисляется шесть 
родов, а имянно: Чекли, Каракисяк, Чюмекей, Дюрткара, Каракете, Карасакал. 
В сих шести родах владельцем был Абулхаир-хан» [7, с.183]. Второе отделение 
Байулы почиталось менее сильным, хотя в него входилов два раза больше родов: 
Адай, Жаппас, Алаша, Байбакты, Маскар, Берш, Тазлар, Есентемир, Серкеш, Тана, 
Кызылкурт, Шихлар, Алтын и Исык. Семь других родов, сконцентрированных по 
преданию ханом Тауке, соответствовали своему наименованию Жетыру: Табын, 
Тама, Кердери, Кереит, Толеу, Рамадан и Жагалбайлы.

При этом следует иметь в виду, что в традиционной системе генеалогических 
обозначений казахи Меньшей орды именуются этнонимом «Алшын». Именно этот 
этноним использовал Абулхаир-хан в своей переписке с властями России.Согласно 
преданиям казахи Меньшей орды ведут свое происхождение от третьего, младшего 
сына мифологического первопредка казахов Алаша или Котана – Алшына/Карашоры 
и т.п., у которого в свою очередь было три сына – Алим, Кадыркожа и Карт-Казак, от 
которых соответственно происходят три главные группы Младшей орды – Алимулы, 
Байулы и Жетыру. Привилегированное положение принадлежало самому крупному 
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поколению Алимулы по генеалогическому праву первородства его легендарного 
родоначальника Алима. Ниже поколения Алимулы располагалось поколение Байулы, 
затем Жетыру, но никак не наоборот.

По мнению Н.Э. Масанова, в первой половине XVIII в., по-видимому произошло 
усиление влияние Алимулы, которые поддержали крупную фигуру Абулхаир-
хана в процессе его властного возвышения и деятельности этого чингизидапо 
объединениюродоплеменных групп и их мобилизации с целью организации 
противостояния племен внешней, и прежде всего, джунгарско-калмыцкой экспансии 
[7, с. 195]. 

Источники единодушны в своем молчании о численности казахов Меньшей 
орды в начале XVIII в. По данным Я.П. Гавердовского (1803 г.) численность казахов 
Меньшей орды составляла 167700 семейств, а Г.И. Спаский в 1820 г. оценивал в 158200 
семейств [7, с. 180]. Если принять во внимание, что в мусульманской среде в позднее 
средневековьев среднем 6 человек приходилось на одну семью, тогда численность 
казахов Младщей орды составит в среднем 1 млн человек. По расчетамавторитетного 
московского исследователя Н.Е. Бекмахановой в трех ордах в 1850 г. проживало 
4931286 казахов, в том числе 1048537 человек в Меньшей орде, что составляло по 
нашим подсчетам 21,3% от общего числа. При этом мы не должны упускать из виду 
большую погрешность в приведенных количественных данных.

Младшая орда, окруженная с трех сторон чужими кочевыми, полукочевымии 
оседлыми народами (волжские калмыки, яицкие казаки, башкиры, туркмены, 
каракалпаки),вынуждена была часто вступать в военное противоборство, захватывая 
или теряя скот, патбища, водные источники, пленных, последних нередко отправляли 
на невольничьи рынки Хивы и Бухары.В начале 1715 г., зимой 1717 г. ив 1720 г. 
Абилхаир с большим отрядом казахов (10000 и 20000 человек) совершил набеги 
через башкирские кочевья в Казанскую губернию, где разрушил казачью станицу 
Новошешминск. В 1717 г. им был совершен также многокилометровый конный бросок 
в другой конец степи: у АягузаАбулхаир-хан и старший хан Каип с 30-тысячным 
ополчением сражались с джунгарами. Однако эта военная кампания оказалась для 
казахских правителей неудачной, нореванш был взят Абулхаиромчерез три года. 
Предложенная в 1717–1718 гг. ханами Каипом и Абулхаиром идея о совместном 
с Россией военном походе против джунгаров не получила одобрение российского 
правительства. Оно не желало ослабления Джунгарии в борьбе с Цинской империей, 
в противном случае Россия на востокеи Китай на западе вышли бы к общей границе. 

После смерти Тауке-ханав 1715 г. полномочия старшего хана объединенного 
Казахского ханства перешли к Каипу, но в 1718 г. он был убит своими противниками из 
Средней орды. Место старшего хана вновь стало вакантным. На него «теоретически» 
не мог претендовать самый старший по возрасту среди ханов на тот момент 
Абулхаир, набравшийся в многочисленных военных походах силу и авторитет. Ибо 
он представлял младшую ветвь чингизидской линии казахских правителей Осека, 
то есть не мог соперничать в том с потомками ханов Тауке и Каипа. Но Абулхаир 
первым нарушил и эту традицию чингизидов об избрании старшего хана из числа 
потомков Жадика (Жадыга) – представителей старшей ветви чингизидской линии. 
Считается, что относительно быстрое его возвышение было связано в первую 
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очередь с социальным значением ханов как военных предводителей. С 80-х гг. XVI в. 
до начала 80-х гг. XVIII в. единым государством казахов поочередно управляли 
11 старших ханов, в том числе с 1719 года Абулхаир-хан [6, с. 23]. 

Исчезновение с политической сцены китайского императора Канси в связи со 
смертью 20 декабря 1722 г., предложение нового императора Юнчжен (1722–1735) 
мира джунгарам и отвод китайской армии с северной границы Китая, позволило 
джунгарам обрушиться на южные казахские кочевья с февраля – марта 1723 г. Враг 
разгромил не только кочевья, но и захватил стратегически важные города, в том 
числе Ташкент и Туркестан, обрек на бегство казахов с исторической родины вплоть 
до Памира.

В тяжелые для народа первые месяцы «Актабан шубырынды» («Великого 
бедствия») проявились личные воинские заслуги Абулхаира. Он оказался, «по 
существу,единственным из казахских правителей, Чингизидов, кто сумел не только 
быстро вывести народ из состояния растерянности и отчаяния, вызванного внезапным 
вторжением в южные кочевья многочисленных вооруженных отрядов врага, но и 
в короткий срок мобилизовать подвластные племена на решительное отражение 
джунгарской агрессии», – подчеркивает видный российский историк Т.И. Султанов 
в книге «Рождение казахской государственности» [8, с. 96].

Своевременно оценив сложную международную обстановку на северных и 
южных рубежах Казахской степи, Абулхаир в августе 1723 г. совершил во главе 
объединенного двадцатитысячного отряда казахов и каракалпаков быстрый 
марш-бросок из Приаралья на северо-запад казахских кочевий, чтобы нанести 
превентивный удар волжским калмыкам Аюка-хана, не допустив его военного союза 
с родственной Джунгарией. Новость о приближении Абулхаира к Яику заставило 
калмыцких тайшей (князей) быстро откочевать с левого берега реки к Красному Яру, 
а Аюка хан инициировал переговоры о мире, которые были отвергнуты Абулхаиром. 
Смерть Аюки хана в феврале 1724 г., запоздалая военная помощь калмыкам от 
местных губернаторов, продолжение наступательных операций отрядов казахов, 
каракалпаков и башкир, батыров Абулхаира в конечном итоге подорвало военный 
потенциал волжских калмыков, хотя и со стороны отрядов тюркских народов были 
большие потери. Потенциальная угроза нападения на Меньшую орду с тыла была 
снята и Абулхаир направил свои отряды на юг, освободив осенью 1724 г. Туркестан, 
затем Ташкент и его окрестности. Лишь численное превосходство врага заставило 
Абулхаира весной 1725 г. временно откочевать в Бухару. Осенью 1726 г. казахские 
отряды, возглавляемые Абулхаиром, ханом Средней орды Семеке и султанами 
Бараком и Есимом вновь сражались в калмыцких улусах. Примирение же сторон 
произошло только осенью 1728 г. 

Принимая во внимание воинские заслуги неутомимого в сражениях Абулхаира, 
на курултае казахов трех орд предположительно в конце 1726 – начале 1727 г. 
Абулхаир-хан по достоинству был избран в Приаральских Каракумах верховным 
главнокомандующим объединенного военного ополчения.Как полководец, Абулхаир 
проводил огромную работу в народном ополчении, поощрял патриотизм и высокий 
моральный дух. Результаты мер, принятых полководцем, сказались уже в 1727 г., 
когда был развеян миф о непобедимости джунгарской армии. В горах Улытау, в 
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местности Карасиыр, в междуречье рек Буланты-Беляуты, к западу от реки Сарысу 
(современный Улутауский район Карагандинской области) казахи почувствовали 
свою мощную силу в единстве. И место сражения вошло в историю под названием 
«Место гибели калмыков» (каз. Қалмақ қырылған»). Предположительно весной 
1730 г. в 125 км к югу от озера Балхаш, в местности Аныракай («Место стонов и 
рыданий калмыков») произошла крупная битва казахского ополчения и джунгар. 
В столетней войне против джунгар наконец-то наступил коренной перелом: народ 
стал более организован, проявляя стойкость, особый энтузиазм и патриотизм в 
защите родной земли. 

Руководствуясь стратегическими интересами сохранения казахской 
государственности в сложной и непредсказуемой международной обстановке, 
стремясь положить конец внутренним раздорам степняков и их правителей, 
Абулхаир-хан, также поддерживая решение казахской знати о заключении мирного 
договора и военного союза с Россией, пошел дальше в своих планах и взял на себя 
инициативу просить подданства России. В данном случае личностный фактор сыграл 
свою решающую роль. В 1730 г. хан отправляет свое посольство в столицу России 
во главе батыром Сеиткулом Койдагулулы и бием Кутлумбетом Коштаевым через 
Уфимское наместничество. 

Тогда кроме как из династии Романовых выбирать хану покровителя из соседей 
было просто не из кого. В это время первые шаги в своей политической карьере делала 
императрица Анна Иоанновна (1693–1740 гг.), которая была приглашена на престол 
по происшествии 18 лет своего пребывания за границей и коронована 28 апреля 
(9 мая) 1730 г.на условиях полного самодержавия. Внешняя политика императрицы 
в общем стала продолжением политики ее дяди Петра Великого, рассматривавшего 
малоизвестные ему казахские земли как «ключ и врата» к внутренней Азии. 

Посольство Абулхаир-хана было принято в Петербурге с почетом, императрица 
радостно уважила просьбу хана и 19 февраля 1731 г. подписала грамоту о принятии 
казахов Младшей орды в подданство России. Посольство вернулось в степь с богатыми 
подарками,в сопровождении особой миссии во главе с переводчиком А.И. Тевкелевым, 
военной охраны и двух офицеров-геодезистов. В составе дипломатической миссии 
был и влиятельный башкирский старшина и батыр Таймас Шаимов, пользовавшийся 
большим почетом среди степняков. Российские представители имели письменно 
изложенную программу действий от Государственной коллегии иностранных дел – 
«Инструкцию» из 12 пунктов, которые сводились к тому как склонить степняков к 
принятию подданства России. Для этого разрешалось истратить до одного миллиона 
рублей. Одной из функций дипломатической миссии был сбор разведывательных 
сведений: описание местности, информация о языке, обычаях и обрядах местных 
жителей, о настроениях различных слоев населения при принятии подданства.

С 5 октября 1731 г. по 24 ноября 1732 г.А.И. Тевкелев находился у Абулхаир-
хана. На месте выяснилось, что принятие российского подданства было личной 
инициативой хана Абулхаира. Значительная часть знати Младшей орды категорически 
отказалась переходить в российское подданство. Со стороны оппозиционно 
настроенных степных правителей было немало тех, кто пытался открыто сорвать 
переговоры и даже убить российских  послов. Поэтому охрана дипломатической 



191

миссии была возложена на султана Нуралы – старшего сына Абулхаир-хана. Степная 
знать в большей степени руководствовалась поиском надежного военного союзника, 
ни в коей мере не посягающего на ее свободу и о потере независимости не могло быть 
и речи.Каждая сторона по-своему понимала сущность «подданства». Российской 
империи нужен был формальный повод и юридическое основание для последующей 
ликвидации государственности своих соседей. Щедрые подарки, уговоры, подкупы 
знати, запугивания, привлечение батыров и торе, смелое выступление мурзы – все 
доступные способы были использованы Тевкелевым, хорошо знавшим менталитет 
степняков.

10 октября 1731 г. в урочище Майтобе в междуречье рек Иргиза и Тобол первым 
на Коране присягал на подданство России Абулхаир-хан и 29 лиц старшинского 
звания, в том числе Бокенбай-батыр, побудивший других старшин следовать его 
примеру, а также его зять Есет-батыр и двоюродный брат батыр Худайменды мурза 
[4, с. 18]. В знак верности российскому престолу Абулхаир обязывался отправлять 
в Россию своих сыновей в качестве аманатов. На этом собрании Абулхаир не стал 
оправдываться перед элитой, а прямо и жестко заявил, что должен обладать реальной 
политической властью, а не просто почетным титулом хана, когда «он, хан, только 
имя носит ханское, а воли над подданными …не имеет…». Сравнив свою жизнь 
среди казахов с положением дикой бесхозной лошади, «которую люди бьют и звери 
ловят», Абулхаир убежденно говорил, что «подобно тем зверям, он, хан, не имеет 
себя оборонителя и изобрел, яко лучшее есть, иметь подданство великого монарха, и 
желает видеть свету; и лучше от них убиен будет, нежели страмно живот терпеть» [6, 
с. 136]. 21 ноября еще 30 старшин склонил к принятию подданства Худайменды мурза 
и они были одарены подарками на сумму 100 рублей. При посредничестве Бокенбай-
батыра 3 декабря присягу дал султан Батыр, сын бывшего старшего хана казахов 
Каипа (1715–1718). 19 декабря1731 г. Семеке-хан Средней орды решил принять 
подданство, заявив посланникам Тевкелева, что «желает быть в подданстве… не по 
совету Абулхаир-хана, но сам своим желанием», а затем отправил подтверждающее 
послание императрице [6, с. 136]. 

Из доношенияТевкелева от 5 января 1732 г.мы узнаем о причинах, толкавших 
Абулхаира в подданство России: «напредь сего предки его и он, Абулхаир хан, владел 
городами Ташкентом, Туркестаном и Сайрамом с принадлежащими к ним деревнями 
и киргиз кайсаками, которые зенгорский (джунгарский) владелец у них, киргиз касак, 
отнял, а их отбил в степь, а как вольские калмыки и башкирцы будучи здешними 
подданными и когда не могут управиться с неприятелями, то со здешней стороны 
охранены бывают, то и он, Абулхаир хан уповает, что когда их, киргискасак, калмыки 
и башкиры, яко здешних подданных оставят в покое, он и над зенгорцами реванш 
получить возможет» [9]. 

Официальную присягу сына Абулхаир-хана султана Ералы императрица Анна 
Иоанновнаприняла 10 февраля 1734 г. Повторной присяге Абулхаир-хан был 
подвергнут в Орске 3 августа 1738 г. Влияние Абулхаира обусловило принятие 
российского подданства в 1740 г. в Орске хана Средней орды Абулмамбета и 
влиятельного султана (с 1771 г. – хан) Абылая, а также большей части каракалпаков 
в начале 40-х годов. Надо заметить, что подданство приняли в основном те группы 
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казахов, которые проживали вблизи пограничной линии. Истинное же отношение 
казахских ханов к документам о подданстве вполне характеризует и то обстоятельство, 
что Абулхаир-хан три раза подтверждалсвое подданство. При подписании грамоты 
был оговорен ряд условий: 1. Охранять безопасность границ российских, смежных 
с землями его орды. 2. Защищать купеческие караваны наши и провожать их чрез 
степи киргизские. 3. Давать из подвластных своих, подобно башкирам и калмыкам, 
подкрепления войску русскому в случае нужды. 4. Платить дань или ясак звериными 
кожами [10, с. 185]. Более поздние события показали, что почти ни одно из этих 
обязательств с обеих сторон не было выполнено. Каждая сторона хотела получить 
свои выгоды. В целом, подданство имело фиктивный характер, но с формальной 
точки зрения стало отправной точкой для постепенного присоединения Казахского 
ханства к Российской империи. За отличное выполнение задания императрицы 
в Казахской степи А.И. Тевкелев получил чин полковника (позднее и генерала), а 
башкирский старшина ТаймасШаимов – звание тархана. 

Для закрепления позиций царизма в приграничном регионе в 1734 г. была 
создана Киргиз-кайсацкая экспедиция, которую возглавил И.К. Кирилов (1689–
14.04.1737), сохранивший «записки о всех видах и предположениях Петра Первого 
касательно смежных с Россиею азиатских владений» [10, с. 186]. Его помощником 
в делах и переводах стал А.И.Тевкелев. Позднее Киргиз-кайсацкая экспедиция 
была переименована в Оренбургскую и состояла из 2 700 человек. Она получила 
правительственное задание по всестороннему изучению Младшей орды. Статскому 
советнику Кирилову для руководства при устройстве управления в присоединяемой 
области, была дана инструкция. Основные ее моменты следующие:

1. Построить город с крепостию при устье реки Ори и стараться о привлечении 
в оный жителей.

2. Разослать врученные ему грамоты: а) Абульхайру, b) Шемяке, хану Средней 
казачьей орды, с) родоначальникам Большой орды и d) каракалпакскому хану.

3. Ханов и старейшин или родоначальнков всех сихорд пригласить к себе.
4. От Большой и Средней орд потребовать присяги.
5. Султана Эрали отправить к отцу под надежным прикрытием.
6. Удерживать киргиз-казаков в повиновении, смотря по обстоятельствам, 

милостями и подарками, или строгостию и страхом.
7. Если Абульхайр или другие ханы и простые киргизы захотят кочевать близ 

нового города, то назначить им места, если же ханы пожелают иметь для приезда 
или житья дома, то строить оные под городом по их обычаю. Равным образом не 
отказывать им в построении мечетей, но иметь при них караул как для чести, так и 
для надзора. 

8. Реку Урал назначить границею и смотреть, чтобы никто из киргизов своевольно 
на правый ее берег не переходил.

9. Для разбирательств учредить суд из русских чиновников и знатнейших 
киргизов, как например, из ханских детей или других султанов и старшин. В суде 
сем всякомусудиться по обычаям своей земли.

10. По основании города и после свидания с Абульхайром, при первом удобном 
случае отравить караван с товарами в Бухарию и, если можно, и далее. Равным 
образом стараться привлечь в Россию для торговли купцов из разных мест Азии. 
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11. В каждом караване, начиная с первого, отправлять геодезистов для осмотра и 
съемки мест.

12. Отыскивать по возможности руды и осмотреть место, заключающее в себе, по 
словам Абульхайра, золото.

13. Стараться завести на Аральском море пристань и вооружить суда, для чего 
построить в начале несколько шлюпок на Яике (Урале) и, разобрав их, держать со 
всеми снастями во всегдашней готовности. Когда же город построится и связи с 
киргиз-казаками и каракалпакамиутвердятся, то разобранные суда в зимнее время с 
согласия Абулхайра и знатнейших старейшин привести на Аральское море и опять 
собрав, вооружить пушками.

14. Покупать у киргизов при удобных случаях лошадей для кавалерии. 
15. В открытии, добывании и продаже минералов, кроме золота и серебра, которые 

в киргизской степи могут быть найдены, поступать на купеческом основании, не 
теряя времени в соблюдении форм [10, с. 187–188]. 

Дополнительные дипломатические наставления, данные Кирилову, имели целью:
– надзирать за башкирами, между которыми до того оказывались частые 

беспокойства;
– смотреть равным образом иза киргиз-казаками;
– если же те или другие будут волноваться, то употреблять один народ против 

другого, сберегая русское войско;
– стараться иметь верные и скорые известия о всех народах, пограничных с 

Россиею;
– особенно наблюдать действия зюнгаров, изыскивая средствапрекратить набеги 

их на сибирские поселения и отвратить их от собирания подати с так называемых 
двоеданцев;

Абулхайру, в войне его против хивинцев, делать пособия только порохом и 
оружием, но войск вспомогательных не давать [10, с. 188]. 

В награду за принятия подданства Абулхаир-хан просил утвердить в его роде 
ханское престолонаследие на вечные времена и построить на реке Оре город с 
крепостью, где бы он мог находить себе убежище в случае опасности. Это желание 
хана совпадало со стратегической системой колонизаторских действий русского 
царизма, который был заинтересован в устройстве крепостей, как опорных пунктов 
своего владычества. Первоначально в 1735 г. Оренбург был основан на устье реки 
Ори при впадении в реку Урал. В 1739 г. Оренбург был перенесен ниже на новое 
место – на Красную гору, сохранив прежнее название. Старый город получил 
название Орской крепости. В 1743 г. Оренбург был заложен в третий раз на месте 
ранее бывшей Бердянской крепости, в 70-ти верстах от Красногорского урочища. 
Город же, выстроенный на Красной горе, получил название Красногорской 
крепости. Оренбургская крепость выполняла функции крупного торгового центра 
между европейской частьюРоссии и Казахской степью, Средней Азией. Позднее 
выяснилось, что Оренбург рассматривался царизмом не как резиденция казахского 
хана, а как военный плацдарм империи для дальнейшего продвижения на Восток. 

После принятия казахами подданства строительство крепостей активизировалось, 
что, в свою очередь, вызвало резкое обострение земельного вопроса в приграничном 
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регионе. В 30–40-х годах XVIII в. строится линия военных укреплений Уйская: от 
Верхнеяицкой крепости до Звериноголовской на 770 верст. С 1734 г. категорически 
запрещается кочевать казахам на правобережье Урала (до 1775 г. Яик, Жайык). 
В 1742 г. был издан царский указ, запрещающий степнякам кочевать даже вблизи 
Жайыка, Яицкого городка и других строящихся крепостей. Подобные указы 
издавались и в последующие годы. Эти меры привели к ухудшению социально-
экономического положения кочевников, к учащению их набегов на пограничную 
линию. 

Следует иметь в виду, что в XVIII в. взаимоотношения и дела правителей 
казахских орд еще рассматривались в Коллегии иностранных дел, что означало 
признание Россией статуса орды как зарубежной (чужестранной) территории с 
собственным правителем. Но со временем возникло и с каждым днем укреплялось 
новое обстоятельство для Младшей орды – вмешательство оренбургского генерал-
губернатора и пограничной комиссиив ханскую деятельность с целью отстранить 
чингизида от решения насущных проблем жизни орды. Взаимоотношения Абулхаира-
хана спервым губернатором И.И. Неплюевым складывались недоверительные и 
враждебные, Петербургский двор вынужден был принять дипломатические меры 
по примирению оппонентов. Как профессиональный военный, адмирал Неплюев 
опасался усиления Абулхаир-хана, понимая, чтоего политика как сильного 
правителя и видного полководца своего времени сыграла решающее значение в 
сохраненииказахского государства. 

Жесткое противоборство между ханом и губернатором объяснялось стремлением 
Абулхаир-хана защитить устои ханской власти, а новый порядок управления, который 
навязывался чингизиду, абсолютно не устраивал его. Как показывает история, 
ханская власть была гибко адаптирована к кочевому образу жизни и дисперсному 
характеру расселения номадов на большой территории. Власть степного хана, 
по выражению В.В. Бартольда, «не соответствовала русскому представлению о 
правителе». «Эта власть лишь в редких случаях достигает той полноты, которая 
не допускает разделения ее с какими-либо другими политическими силами 
внутри государства. …Характер ханской власти в обществе определялся не только 
характером правления. В  политической жизни предводителя кочевников, еще не 
утративших своего военного быта, не последнее место занимали его признававшиеся 
традициейположительными личностные качества, так сказать его царственный 
облик», – подчеркивает Т.И. Султанов [11, с. 90].

Как опытный и проницательный правитель Абулхаир-хан не желал превращения 
Казахской степи во внутреннюю провинцию России, он понимал истинный 
смысл резких хитроумных тактических действий губернатора И.И. Неплюева с 
дальновидными целями расшатать устои легитимной ханской власти, вытеснить 
традиционную роль ханской власти российскими административными структурами, 
дискредитировать хана и его власть перед подданными и другими чингизидами, дать 
ускорение развитию центробежных тенденций во взаимоотношениях правителей 
Казахской степи, подогревая их чувства соперничества и враждебности по 
отношению друг к другу, а также разжигая относительно казахов межэтническую 
вражду соседних народов (каракалпаки, башкиры, волжские калмыки). И.И. Неплюев 
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как опытный дипломат прилагал все усилия, чтобы отношения России с казахами 
перешли из области внешней политики в политику внутреннюю. «То, чего ожидал 
Абулхаир от подданства, не сбылось», – подчеркивает З.Е. Кабульдинов [12, с. 7]. 

Только трагическая смерть сильного и искушенного в государственных делах 
степного правителя номадовв августе (в литературе разные даты: 1 августа [4, с. 
85; 1, с. 421, примечание 174], 15 или 17 августа [1, с. 395, 398]) 1748 г. поставила 
жирную точку в противостоянии с губернатором. Так ушла целая эпоха – эпоха 
Абулхаира.В биографии Абулхаира-хана тесно сплелись героизм и трагедия как 
отдельной личности правителя, так и самого народа в XVIII в. 

Впечатляющие выдающиеся заслуги в политической деятельности Абулхаир-
хана становятся понятными, если исходить из специфики социально-экономической 
природы и политической организации кочевого общества XVIII в., и принять во 
внимание крайне тяжелое международное положение раздробленного Казахского 
ханства. 

Абулхаир-хан – народный герой Булантинского и Анракайского сражений,сыграл 
исключительно приоритетную роль в организации всенародной борьбы трех 
казахских орд с джунгарскими завоевателями за свободу и независимость Отечества. 
Настойчиво стремился проводить многовекторную внешнюю политику в северном 
и южном, западном и восточном направлениях, добивался развития транзитной 
торговли, расширении кочевий казахов на севере и северо-западе и создании 
публично-правовой основы неотъемлемой земельной собственности казахов 
Младшей и Средней орд на вновь занятые территории. Именно он, первым из 
чингизидов, облаченных ханской властью, после смерти Тауке хана и Каип хана 
(ум. в 1719 г.) возродил их идею о сближении с Россией.

Прагматические политические шаги (10 октября 1731 г., 3 августа 1738 г., 20-е 
числа августа 1742 г.) по выбору могущественного патрона, устранению противоречий 
сзауральскими башкирами, волжскими калмыкамии другими подданными России 
из-за водных источников, пастбищных мест и транзитной торговлипутем принятия 
казахами российского протектората хан считал своей самой крупной исторической 
заслугой перед будущими поколениями: «До моего подданства сию Киргиз-кайсацкую 
орду никто не знал и никто сюда не нахаживал, но первым сию дорогу проложил 
я». Вплоть до середины XIX в. растянулся процесс присоединения Меньшей орды 
к России, чтобы через 260 лет после первой присяги Абулхаир-хана Казахстанстал 
действительно независимым государством. 

Историческую миссию старшего хана Абулхаир-ханвидел в том, чтобы 
преодолеть институциональное и военно-техническое отставание казахов не только 
от оседлых, но и соседнихкочевых народов России и Центральной Азии, сохранить 
этнотерриториальную целостность, обладать реальной политической властью 
в централизованном государстве, способного играть самостоятельную роль на 
международной арене. 

Казахский лидер XVIII века и сегодня, в XXI веке, объединяет казахов идеей 
единства во имя сохранения независимого Казахстана. Беспристрастный анализ 
доступного материала и при критическом отношении к нему, учет научного задела 
многих поколений зарубежных и отечественных историков, объективный анализ 
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разнообразной по времени появления историографической базысвидетельствуют 
о том, что заслуги Абулхаира-хана в консолидации усилий трех орд в борьбе с 
иноземными завоевателями, особенно в «Годы великого бедствия», дипломатическом 
решении вопросов взаимоотношений с сопредельными странами (Хива, Бухара, 
Россия, Джунгария) и соседними народами неоспоримы. Абулхаир-хан – выдающаяся 
личность общенационального масштаба XVIII века и составляет предмет гордости 
казахов. Светский аристократ казахской правящей элиты Абулхаир-хан занимает 
такое же место в отечественной истории, как Великий Петру русских, Наполеон – у 
французов, Бисмарк – у немцев и Кемаль Ататюрк – у турков.

Абулхаир-хан оставил обширное эпистолярное наследие. Потомки Абулхаир-
хана занимали ведущие позиции в государственной, военной и общественной жизни.
Абулхаир-хан был отцом 7 сыновей и дедом69 внуков по мужской линии. В общей 
сложности полвека обладали ханским титулом его сыновья Нуралы (38 лет), Ералы 
(4 года) и Айшуак (8 лет). Девять внуков Абулхаира (Есим, Пиралы, Жанторе, Сергазы, 
Букей, Каратай, Шигай, Болекей, Темир) и пять правнуков (Касым, Маты, Жангир, 
Каипгали, Саукым) поднялись на ханский трон. Кроме того, два внука Абулхаира, 
султаны Болекей и Агын, сыновьяЕралы и Адиля в конце 1740 – начале 1741 гг. и 
в1770–1771 гг. стали Хивинскими ханами [1, с. 393]. 

Семейный кланАбулхаир-хана стал многолюдным и известным не только в 
Казахской степи. Нуралы-хан и Айчувак-хан имели по 46 внуков и правнуков по 
мужской линии, Ералы-хан – 12 и Адиль-султан стал дедом 4 внуков. Знаменитый 
правнук Абулхаира, хан Букеевской орды – Жангир, стал первым в степи разносторонне 
образованным правителем европейского типа, был первым генерал-майором из 
казахских правителей. Султан Жаанша (1877–1923) – один из руководителей первого 
казахского журнала «Айкап». Султан Бакытжан (1860–1937) был избран депутатом 
Государственной думы России 2-го созыва от Уральской области. Султаны Махамбет 
(1890–1937) и Камбар (1901–1942) – кюйши, одни из организаторов оркестра имени 
Курмангазы. Султан Габдул-Хаким (1896–1938) – член Революционного комитета 
Киргизского края, ответственный секретарь КазЦИКа. Потомок Айчувак-хана 
Санжар-султан (1889–25.02.1938) стал первым директором (ректором) Казахского 
медицинского института, Наркомом (министром) здравоохранения Казахской 
Советской Социалистической Республики. И этот почетный ряд известных потомков 
знаковой фигуры в истории нашегонародаАбулхаир-хана можно продолжить. 
Таким образом, мечты Абулхаир-хана о знатном будущем и историческом величии 
собственного рода во многом осуществились, и в этом отношении главная заслуга 
принадлежит самому Абулхаиру – основателю новой казахской династии. 
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Нұр-Сұлтан, Қазақстан

ҚР ҰЛТТЫҚ МУЗЕЙІ ҚОРЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ӘЙЕЛДЕРІНІҢ ДӘСТҮРЛІ КИІМ ҮЛГІЛЕРІ

Кез келген халықтың өзіндік киім үлгілері бар, қазақ халқының ұлттық киімі 
ғасырлар бойы көптеген даму сатыларынан өтіп келеді. Бастапқы кезде тек тұрмыс-
тіршілігіне мал шауашылығына ыңғайлы үлгіде тігілсе, кейіннен киім коллекциялары 
заман ағымына сауда-саттықтың, саясаттың т.б. сыртқы факторлардың әсерінен 
өзгеріске ұшырап отырған. Қазіргі таңда бұрыңғы киім үлгілерін тек музейлік 
экспотанаттардан көре аламыз. Білім беру және тәрбиелік функция музей заттарының 
ақпараттық және экспрессивтік мүмкіндіктерін пайдалана отырып, қоғамның 
танымдық және мәдени сұранысын қанағаттандыру мәселесін қарастырады.

Қазақ халқының материалдық мәдениеті ғасырлар бойы өзіне ата-бабасының 
дәстүрін, өмір сүру салтына тән ерекшеліктерін бойына сіңіріп қалыптасты. 
Халқымыздың көшпелі өмір салты, оның дәстүрлі киім-кешегінің қалыптасуына 
әсерін тигізбей қоймады. Халқымыздың осындай ұмыт болып бара жатқан 
мәдениетін, салт-дәстүрін қайта жаңғыртуда музейлердің алатын орны ерекше. Осы 
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тұрғыда қазақ халқының этномәдениетінде, әрі болмысы мен бітімінде жан-жақты 
орын алатын бірден бір бұйымның бірі – ұлттық дәстүрлі киімдеріміз. Ол – ұлттық 
мәдениетіміздің бет бейнесі. Дәстүрлі киімдеріміздің бастауы сонау қола дәуірінен 
бастау алып, әсем киім үлгілері ретінде танымал болған. Қазақтың киім үлгілері 
этикалық, экономикалық және климаттық жағдайлар ескеріліп, ежелгі дәстүр 
бойынша тігілді. Көшпелі тіршілікке сәйкес қазақ киімінің барша сымбаты ою – 
өрнегінде, әрбір әшекейінде, халқымыздың тарихының ой - дүниесінің қайталанбас 
көрінісі бар [1].

Көне ғасырлардан бері кез-келген қазақтың шаңырағынан ата-бабасынан естелік 
ретінде сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа ардақтап, мұра етіп қалдырып келе жатқан сан-алуан 
бұйымдарды кездестіруге болады. Солардың арасында тарихта белгілі тұлғалардың 
жеке бұйымдары, жаугершілік тұсында пайдаланған қару-жарақтары, әшекей 
бұйымдары, сондай – ақ материалдық мәдениетіміздің ең құнды байлығы ұлттық 
киім – кешегі бар. Осындай байлығымызды халқымыз баспанасының төріне шағын 
музей ретінде сақтауы сол кезеңдерден бастау алды. Этнограф-ғалым Ө. Жәнібеков: 
«Ұлттық киімді ең тиімді деген этнографиялық әдіспен зерттеу мүмкіншілігінің 
өзі сайып келгенде 80-100 жылмен, ХІХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басымен 
шектеледі»,  ̶ деп хронологиялық мерзімін көрсеткен болатын. Тарихымызға үңілсек, 
қазақ жерінде алғашқы музейлердің қалыптасуы сонау ХІХ ғасырға алып барады. 
Бұл кезең тарихта патша үкіметінің отарлау саясатымен байланысты болды [2].

ХХ ғасырдың өзінде-ақ, әрбір адамның киген киіміне қарап, оның қай рудан 
екенін, сондай-ақ, ұстанған дінін, қала адамын ауыл тұрғынынан, жас келіншекті 
бойжеткен қыздан айыруға болатын еді. Халқымызда қазақ әйелдері әр аймақта әр 
түрлі киінген.

Мысалы, Шығыс Қазақстандағы келіншектердің кимешегі қысқа болса, ал 
Сырдария жеріндегі келіншек кимешегінің бет жағы шаршы келіп, төменгі ұзын 
ұшы омырауға түсіп,бүрмелі кимешекті киетін болған. Cондай–ақ, қазақ әйелдерінің 
бәріне тән киім түрлеріне: көйлек, кимешек, жаулық, сәукеле, желек, тақия, қамзол, 
кәзекей, кебіс-мәсі, көкірекше сияқты киімдерді жатқызамыз. С.А. Жолдасбекованың 
айтуынша, әйел киімдерін әшекей жағынан, ажар жағынан ел салты бойынша төрт 
топқа бөлінген. Олар: қыз киімдері, келіншек киімдері, орта жастағы әйелдер киімі 
және қарт бәйбішелердің киімдері [3].

Білектей арқасында өрген бұрым, Шолпысы сылдыр қағып, жүрсе ақырын. 
Кәмшат бөрік, ақтамақ, қара қасты сұлу қыздың көріп пе ең мұндай түрін? – деп Абай 
атамыз суреттеген қазақ қызының сұлу бейнесін аша түскен тақиясы, кәмшат бөрігі 
көз алдыңда оралғандай. Қазақ халқының қызды еркелетіп, «үкілеп өсіріп отырған 
қызымыз» деп, кәмелетке толмаған балғын қыздарға тақия кигізген. Киімнің ең 
әдемісін, әшекейдің ең асылын қызына тағуға тырысқан. Жас қыздар барқыт камзол, 
бүрмелі ұзын етекті көйлек, жібек бешпент киген. Ал сәукелені де қыз бала өз үйінде 
киген. Күйеуінің аулына жеткен соң, басына жаулық салған [4].

Қазіргі еліміздегі музейлердің коллекциялық қорларына тоқталар болсақ, елімізде 
әлі де айналымға енгізетін, зерттеу жұмыстарын қажет ететін әйел киімдерінің 
сан алуан түрлерін кездестіреміз. Бүгінде әйелдердің дәстүрлі киімдерінің озық 
үлгілері ҚР Ұлттық музей қорында сақталған. Олардың қатарында Ұлттық музейге 
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табысталған ХІХ ғасырға жататын қалыңдық киімі жайлы айтар болсақ, бұл неке 
киімінде, әсіресе, әшекейлену мен нақыштаудың этникалық жоғары үлгісі көрініс 
тапқан. Қалыңдық киімі жұқа әрі бағалы жібек маталардан тігіліп, көйлегі жас 
келіннің жолы ашық болсын деген ырым бойынша қызыл немесе ашық реңді матадан 
дайындалған. Көйлегі - жібек, торғын, шәйі сияқты асыл матадан тік жаға, кең етек 
етіп тігілген. Етегіне өрнектеліп, бүрмеленген қос желбіршек салынған, сондықтан 
«қос етек көйлек» деп аталады. Сонымен қатар, қалыңдық басына сәнді бас киім – 
сәукеле киген. Ә.Х. Марғұлан өз еңбектерінде: «Сәукелені жас келін бір жылға дейін 
киіп, одан кейін 4-5 жылда тек салтанатты жиындарда ғана киген» деп айтып өткен 
болатын [5]. Сәукеленің негізі жұқа ақ киізден сырып тігіліп, сырты қызыл шұғамен 
тысталады. Қажетіне қарай, бағалы аң терілерімен әдіптеліп, әшекейленіп, асыл 
тастар тағылып, түрлі кестелер қондырылады. Жіңішке келген төбесіне үкі қадап, 
желек тағылады. Сәукеленің негізгі бөліктері – тәж, төбе, құлақ бау және артқы бау 
деп аталады. Халық ұғымында «қасиетті сәукелені» жетілік әлемнің нышанды белгісі 
деп түсіндіреді. «Өмір ағашы-бәйтеректі», сәукеленің өзі «Жер кіндігі – Көк төбені» 
бейнелеген [5, 117–118-б.]. Суреттегі сәукеле конус түрінде күрең барқыт матадан 
тігілген, 22 тас қондырылған, шытыралармен әшекейленген. Жұрыны аң терісінен, 
желегі шашақталған, жиегіне қызыл барқыт қондырылған. Барқыт бетіндегі қошқар 
мүйізді өрнектер арасы шытырамен әшекейленген. Биіктігі – 53 см. Материалы: 
барқыт, мақта мата, зер таспа. Өлшемі – 133 см. Сәукелені ұзатылатын қызға арнап 
шеберлерге тіктіреді. Қалыңдық күйеудің еліне барғанда да сәукелесімен барған. 
Келіншек оны той өткенше киіп отырып, той өткен соң сәукелені іліп қойып, оның 
орнына бергекті желек киетін болған [6].

Әйел киімін ықшамдап, сымбатын одан әрі асыратын белбеуді халқымызда 
ерлер мен әйелдер киімдерінің ажырамас құрамдас бір бөлігі болған. Белбеу барқыт 
матадан жасалған оң беті оқаланып 15 шытыра сары түсті метал шыны қондырылған. 
Белбеудің екі ұшын жалғап тұру үшін бетіне құрт өрнегі салынған қапсырма әшекей 
бұйымы орнатылған. Белбеудің өлшемі: ұзындығы - 91,5 см, ені - 5,5 см[7].

 

Сәукеле. ҚРҰМ қорынан (ҚР ҰМ 103/4 НҚ 1)
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Белбеу. ҚР ҰМ қорынан (ҚР ҰМ 104/4 НҚ 1)

Қазақ бас киімдерінің ішінде әсемдігі мен әйел адамның ажарын ашқан 
кимешекке тоқталар болсақ. Бұл бас киімді жас келіншек күнделікті тұрмыста желек 
жамылып жүрсе, жас ана бір- екі бала тауып, үшінші баласын тапқанда ауыл әйелдері 
жиналып желегін алып, басына кимешек кигізген. Ә.Марғұланның көрсетуінше, 
кимешекті 25–40 жастағы әйелдер киген. Жалпы, кимешектің пішімі қазақ руларына, 
тұрған жеріне байланысты әр түрлі болған. Мысалы, жас келіншектер қысқа кимешек 
кисе, егде әйелдердің жота бөлігі ұзындау шаршылап тігілген. Кимешекті кестелеп 
әр түрлі маржандармен, бағалы тастармен әсемдеген. Сонымен қатар, әжелер мен 
егде жастағы әйелдер жаулық тағып жүрген. Академик Ә. Марғұлан «жаулықты 
қазақ әйелі өмірінің үшінші кезеңінде, яғни мосқал тарта бастағанда киген. Әбден 
қартайған, кемпір болған кезде басына күндік салады, бұл форма әйел бас киімінің 
ең соңғы үлгісі болып табылады» деп сипаттап берген болатын [8].

Қазіргі осы аталған ХІХ және ХХ ғасырлардың жәдігерлері: әйел көйлектері, 
бас киімдер, аяқ киімдері т.б бұйымдар еліміз музейлерінде сақтаулы тұр. Музей 
қорларындағы дәстүрлі киімдердің негізгі материалдары мата, аң терілері, былғары, 
жұқа киізді сақтай алмасақ, бұзылуы мүмкін. Сол себепті оларды «ескірмей» 
тұрғанда мұқият зерттеп, өңі тоза бастаған жәдігерлерді қайта қалпына келтіріп, 
арнайы альбомдар, бүклеттер шығару ең үлкен игі істің бірі болар еді. Жалпы бұл 
салада ғылыми тақырыптармен деректі фильмдер шығарудың, арнайы теледидар 
хабарларын, баспасөз беттеріне мақалалар ұйымдастырудың маңызы өте зор [2.9].

Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінде сақтаулы 
тұрған киім коллекцияларын зерттеп, зерделеу бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің 
қатарына жатады. Қазақ халқының ұлттық киімдеріне байланысты зерттеулер 
мақаланы жазу барысында жан-жақты қарастырылды. Жалпы қазақ киімдері 
туралы мәліметтерді көбінесе саяхатшылардың, колллекция жинаушылардың, 
музей экспозициясынан, этнографиялық әдебиеттерден, суретшілердің еңбектерінен 
кездестіруге болады. Қазақ жеріне саяхат жасаған жиһанкездердің қолжазбалары мен 
қытай жылнамаларында Орта Азияны мекендеген көшпелілер тері, жүн және бағалы 
аң терілерінен дайындалған киім-кешекті кең қолданғандығы туралы жиі айтылады. 
Солардың арасында Сейфидің 1582 жылы жазылған шығармасында қазақтардың 
киімі туралы қызықты мағлұматтар бар. Ол былай деп жазады: «..олардың күртелері 
қойдың терісінен жасалған, әртүрлі түске боялады да, атласқа ұқсайды, оларды 
Бұқараға әкеліп, атлас шекпеннің құнымен бірдей бағаға сатады» [9].

Киім халықтың материалдық мәдениетінде ерекше орынға ие болып, сол 
халықтың көпжылдық тарихын көрсетеді. Жаңа экономикалық және саяси 



201

өзгерулерге қарамастан халықтық киім, өзінің ежелгі формаларын тұрақты сақтап 
қалуда. Олардың көріністері әшекейлерде, әртүрлі киім формаларыңда қылаң беріп, 
белгілі бір халық және сол халықтың өткен тарихын зерттеуде маңызды орынға ие. 
Киімнің негізгі функциясы – денені қорғау, сонымен қатар, оның тағы бір қызметі 
халықты әлеуметтік тұрмысына, жынысына, жас ерекшеліктеріне қарай бөлу.

Қорыта айтқанда халқымыздың осындай ұмыт болып бара жатқан киім 
үлгілерін жаңғыртуда музейлердің алатын орны ерекше деп білеміз. Осы тұрғыдан 
алғанда Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінде сақтаулы тұрған киім-кешек 
коллекцияларын зерттеп, зерделеу бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып отыр 
және өз зерттеушілерін күтері сөзсіз. Сондықтан болашақ этнографтар көптеген 
мәселелерге ден қоюлары тиіс.
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АХМЕТ БІРІМЖАНОВТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ҚЫЗМЕТІ

Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласының жарыққа шығумен елімізде қыруар істер тындырылуда. 
Осы мақаланың лайықты жалғасы «Ұлы Даланың жеті қыры» туындының дүниеге 
келуі, ұлы тұлғаларды ұлықтауға арқау болды. Олардың қатарына Алашшыл азамат, 
Алашорда өкіметінің іргетасын қалаушылардың бірі, Торғай өңірінен Ресейдің 
алғашқы екі Думасына да депутат болып сайланған Бірімжанов Ахмет Қорғанбекұлы. 
Ол Фракция төрағасының орынбасары болға кезде ұлт аймақтары мен қазақ 
халқының мүддесін қорғады. «Алаш Орда» энциклопедия кітабында: «1917 жылдың 
көктемінен Уақытша өкіметтің Қостанай уездік комиссары болды. ІІ Бүкілқазақ 
съезінде Алашорданың Ұлт Кеңесінің құрамына сайланды. 1918-1920 жж. Семейде 
заң кеңесшісі, 1920-1926 жж. Орынбор мен Қызылордада Қазақ АКСР Ішкі істер Заң 
халкоматында, Жоғарғы Сот төралқасында кеңесші, алқа мүшесі, бөлім меңгерушісі 
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болып қызмет атқарды. Санкт-Петербургтегі Волков зиратында жерленген» – деген 
мәлімет бар [1].

Мақала барысында көрнекті қоғам қайраткері, алашшыл азамат Ахмет 
Қорғанбекұлы Бірімжановтың ғұмырнамасының мына тұстарына тоқталдық: 1. Туып-
өскен ортасы, балалық, жастық шағы; 2. Еуропалық және орыс ағартушылығының 
ықпалымен қоғамдық-саяси көзқарасының қалыптасуы; 3. Ахмет Бірімжанов 
өміріндегі Думалық кезең; 4. Ақпан төңкерісінен кейінгі Уақытша үкіметтің 
Қостанай уездік комиссар болған кезеңі; 5. Азаматтық қарсыластық кезеңіндегі 
А. Бірімжановтың идеялық-саяси ұстанымдары; 6. Кеңес өкіметі орнағаннан 
кейінгі А. Бірімжановтың құқық саласындағы қызметі.

Текті әулеттен тараған, отбасындағы тұңғыш ұл болған соң, ата-ананың одан 
күткен үміті мол еді. Ахмет әке-шешесінің арман-мұратын толық орындады деуге 
болады. Ол жастайынан-ақ өзінің текті әулеттен шыққанын естіп, көріп, біліп өсті. 
Егер тегін қуалар болсақ, Ахмет Бірімжановтың арғы аталары да жай адамдар емес. 
Атақты Жәнібек Тархан Қошқарұлынан бері қарай тарқатқанда Дәуітбай, Мұса, 
Шеген, Бірімжан, Қорғанбек, Ахмет болып өрбиді. Осылардың ішінде Шеген бидің 
беделі халық арасында өте күшті болған. Шеген би кезінде Кенесары көтерілісін 
қолдаған. Ал Шеген бидің қызы Айман Ыбырай Алтынсариннің анасы болып келеді. 
Ахмет Бірімжановтың әкесі Қорғанбек – атақты педагог Ыбырай Алтынсариннің 
алдын көрген, одан сабақ алған үлгілі шәкірттерінің бірі. Кейін ол ұлы ұстаздың 
сенімін ақтап, жоғарыда айтқанымыздай, өз заманының оқыған, білімді, зиялылары 
қатарында жүрді [2].

Шақшақ Жәнібек тарханның ұрпақтары Торғай өңірінің ертеден жайлаған, 
ел-жұртқа кеңінен танымал, атақ-даңқы жан-жаққа тегіс тараған, алыс-жақын 
ағайындар арасында құрмет – беделге ие болған. Ахметтің атасы Бірімжан арғы 
тегінен Торғай өңірін қоныстанып, үрім – бұтағын кеңінен жайған әулет болатын. 
Ахметтің атасы Бірімжанның әкесі Шеген Орта жүздегі арғын руының жоғары 
шектілерінің басқарушысы болған. Мұсаұлы Шегеннің жаз жайлауы – Тобыл және 
Торғай өзендерінің арасы, ал қыстауы Торғай өзенінің бойында болған [3]. 

Әкесі Қорғанбек отбасымен сенімді достық қарым-қатынас орнатқан Әлмұхамед 
Сейдалиннің Қорғанбек отбасының мүшелеріне, оның ішінде бала Ахметке үлкен 
ықпалы болғанын ешкім жоққа шығара алмайды. Өркенитті отбасында тәрбиеленген 
Ахмет Қорғанбекұлы жастайынан-ақ зерек, алғырлығымен көзге түскен. 

1878-1893 жылдар арасында Торғай облысында жаңадан 60 оқу орны ашылды. 
1892 жылы Торғай облысында 2 мектеп испекциясы құрылып, оның біріншісіне 
Торғай және Қостанай уездерінің мектептері қарады [4].

Ахмет Бірімжановтің әкесі Қорғанбек балаларының заман талабына сай білім 
алуының қажеттілігін ерте түсініп, Ахметті Торғайдағы 2 кластық орыс қазақ 
мектебіне берген. Сөйтіп Ахмет Қорғанбекұлы білімін Торғайдағы түземдіктер үшін 
ашылған 2-кластық орыс-қазақ мектебінен бастаған. Ахмет зерек, алғыр шәкірт 
болып, ата-анасының және ұстаздарының үмітін ақтаған. Торғайдағы 2 кластық 
мектепте білім негіздерінен алғаш ұғым қалыптастыратын барлық пәндерді толық 
меңгерді және қысқа аралықта өзіне бейтаныс орыс тілін жетік біліп, орысша еркін 
сөйлеп, жазатын дәрежеге жеткен. 
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Сөйтіп, Ахмет Бірімжанов Торғайдағы екі кластық орыс-қазақ мектебін 
тәмәмдағаннан кейін, 1883 жылы Орынборда ер балаларға арналған гимназияда 
оқуын жалғастырған. Осы гимназияда Ахмет 7 жыл абыройлы оқып, қазақтар 
арасында өте беделді деп есептелген оқу орнын 1891 жылы күміс медальмен 
үздік бітірді. Гимназияда оқушылар арасында ерекше қабілетімен көзге түскен. 
Орынбор гимназиясының 1891 жылғы педагогикалық кеңестің хаттамасында Ахмет 
Бірімжановқа: «Табиғатынан талантты және ақыл-ойы өте дамыған бала» деген 
мінездеме берілген.

Орынбор ерлер гимназиясын күміс медальмен бітіргенде Ахмет саяси – әлеуметтік 
көзқарасы толық қалыптаспағанмен, қоғамдық саяси-экономикалық өзгерістерге ден 
қойып, заман ыңғайын аңғара білетін деңгейге жеткен. Өз таңдауын Санкт-Петербург 
университетінің заң факультетімен байланыстырған. Гимназияның үздік түлегі 
ретінде жоғары білім алу үшін мемлекеттік стипендия алу мүмкіндігі болды. Бірақ 
Орынбор гимназиясын бітірген қазақ балалары үшін Қазан университетіне бөлінген 
стипендияны Санкт-Петербург университетінің қорына аударуға болмағандықтан, 
Ахмет Бірімжанов құжаттарын Қазан университетіне тапсыруға мәжбүр болған. 
Сөйтіп, 1891 жылы 20 тамызда Император атындағы Қазан университетінің студенті 
атанған. Аталған университетті 1895 жылы алтын медальмен бітірген. Ахмет 
Қорғанбекұлы Бірімжанов XIX ғасырда Ресей мемлекеттік жоғары оқу орындарында 
білім алған қазақ зиялыларының алғашқы өкілдерінің бірі болып есептелген. 

Ахмет Бірімжановтың қоғамдық-саяси көзқарасының қалыптасуына сол 
кезеңдегі патшалы Ресей империясындағы ахуал және отарланған Қазақстанның 
ауыр әлеуметтік-экономикалық жағдайы әсер еткен еді. Ол гимназияда оқып жүрген 
кезінде ақ Орынбор жандармериясының бақылау тізіміне енген. Оның екі себебі 
бар еді А. Бірімжанов гимназияда оқып жүргенде халықшыл сөздер айтып, орыс 
отаршыларының қазақтардың жері тартып алып жатқан әрекеттеріне наразылық 
пікірлерін айтқан. Бұл біріншіден, екіншіден, А.Бірімжанов атақты тархан Шақшақ 
Жәнібек батырдың ұрпағы еді. 1868-жылы Tорғай уезі құрылғаннан бері Шегеннен 
бастап, оның ұрпақтары Дәуренбек, Жақып, Қорғанбек Ресей патшалығы құлағанға 
дейін Тосын болысын басқарды. Солай десек те, ел арасында өте беделді Шеген 
ұрпақтарының бәрін уездік жандармерия үнемі бақылауда ұстап, айтқан сөздерін, 
істеген істерін тіркеп отырған. Ахмет Бірімжановтың да жандармерия бақылуында 
болуының да осындай себептері бар еді.

1895 жылы Ахмет Бірімжанов Қазан университетінің заң факультетін бітірген 
соң туған жері Торғайға оралған. Түрлі жағдайлармен Ахмет өз мамандығы бойынша 
жұмысқа бірден орналыса алмаған. Сонымен 1898 жылы Ахмет Бірімжанов 
Торғай облыстық басқармасына (правление) қызметке орналасып, бір жарым 
жылдан кейін, 1900 жылы Орынбор округтік сот қарамағында сот қызметіне кіші 
кандидаттық жұмысқа ауысқан. Келесі, яғни 1901 жылы білімді, сауатты және 
өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын, өзін білікті маман ретінде көрсеткен Ахмет 
Қорғанбекұлы сот қызметінде аға кандидат дәрежесіне дейін көтерілген. 

Дегенмен, осыдан кейінгі жылдары Ахмет Бірімжанов жоғары білімі бар диплом 
иесі бола тұра, округтік сот аппаратында қазақ халқының өкілі ретінде басшы 
қызметке қойылмады, оның қызметтік баспалдақтармен өрлеуі өте баяу жүрді. Бұл 
патша өкіметінің жергілікті халық өкіліне байланысты саясаты болатын. 
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Орынбор округтік сотындағы қызметінен кейін Ахмет Бірімжанов Ақтөбе уезіне 
мәмлегерлік сот қызметіне ауысқан [5]. Осы қызметте жүре 1906-1907 жылдары 
Ресейдің 1-2 мемлекеттік Думасының мүшелігіне қатарынан екі рет Торғай облысы 
қазақтары атынан сайланды. Ресейдің мемлекеттік Думасы күшпен таратылған соң 
Ахмет Бірімжанов, елге оралып, Орынбор округтік сотының сот тергеушісі қызметіне 
орналасқан. 

Ресей мемлекетінің жергілікті басқару органдарында қызмет істей жүріп Ахмет 
Бірімжанов қазақ даласында елді басқару және сот жүйелерінің дұрыс жолға 
қойылмағандығын түсінген. Қазақ даласында басқару және сот жүйелерін қайта 
құру-реформалау керектігін қажет деп есептеді. 

1901 жылы Ақтөбе уезінде сот жүйесінде істегеніне қарамастан Ахмет 
Бірімжанов бірінші Мемлекеттік Думасына Торғай облысының Торғай уезінің 
Тосын болысынан кандидаттыққа тіркеліп, сайлауға түскен. Ақтөбе қаласында 
1906 жылы 28 мамырда Ресей Мемлекеттік бірінші Думасына сайлаудың соңғы туры 
өткізіліп, Ахмет Бірімжанов 95 пайыз дауыс жинап, депутаттыққа Торғай облысынан 
сайланған. Ресейдің мемлекеттік Думасы 1907 жылы 20 ақпанда өз жұмысын бастап, 
1907 жылы 3 маусымда аяқтаған. 

Бірінші мемлекеттік Думаға қазақ елінің атынан үш депутат қатысқан. Олар: 
Орал облысынан – Алпысбай Қалменов, Торғай облысынан – Ахмет Бірімжанов 
және Семей облысынан – Әлихан Бөкейханов сайланған. Бірінші мемлекеттік 
Думаның тарағаны жөніндегі жарлық шыққанда, Жетісу облысында сайлау науқаны 
енді басталған. Сондықтан бірінші мемлекеттік Дума таратылған кезде Жетісу және 
Сырдария облыстарында депутат анықталмаған күйінде қалды. 

Қазақ депутаттары А. Қалменов пен А. Бірімжанов Петербургке Дума ашылғаннан 
кейін бір жарым ай өткен соң, яғни 10-17 маусым аралығында келіп, Дума жұмысына 
қатынаса бастағанда аграрлық, азаматтық теңдік туралы және басқа мәселелер 
алғашқы талқылаудан өтіп, олар бойынша тиесілі комиссиялар құрылып қойған еді. 
Ал Ә.Бөкейханов болса, қазіргі анықталған деректердің көрсетуіне қарағанда, Дума 
жабылуға 1-2 күн қалғанда жеткен. Міне, осыған қарағанда, қазақ депутаттарына 
Дума жұмысына араласуға берілген уақыт тым өлшеулі болған сияқты.

Думаның 2-ші шілде күні Дума отырысында Ахмет Бірімжанов сөз сөйлеп, қазақ 
елінің жерге байланысты шешілмей жатқан тұстарының баршылық екендігін айтып, 
аграрлық мәселе бойынша құрылған комиссияның құрамына Қазақ депутаттарының 
өкілін енгізуді ұсынды. Бірінші мемлекеттік Дума жұмысына Қазақ депутаттары 
Мұсылман депутаттары фракциясының қатарында ат салысқан. Сол фракция 
аграрлық мәселеге байланысты бас құжат болып табылатын заң жобасын жасауға күш 
салысты. Олар мұсылмандар партиясының бағдарламасына сүйене отырып аграрлық 
тұжырымдама жасады. Сонымен қатар, сырттан қоныс аудару біржолата тоқталуын 
һәм иелік еткен жеке мүшелерінің арасында тиісті еншісін алу құқы ауылдық қауым 
меншігіне берілуін талап етті. Думаның комиссиясына берілген осы құжатпен қатар 
Ахмет Бірімжанов, Алпысбай Қалменұлы басқа депутаттармен бірге жоғарғы үкімет 
органдарына қоныс аударушыларды жерге орналастыру комиссияларының қазақ 
даласында жасап жатқан заңсыз әрекеттері жөнінде сұрау салды. 
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Өз жұмысын 1907 жылдың 20-шы ақпанда бастаған екінші мемлекеттік 
Думаға қазақтар арасынан депутат сайлау қорытындысы былайша анықталды: 
Ақмола облысынан – Ш. Қосшығұлұлы, Торғай облысынан – сот қызметкері 
Ахмет Бірімжанов, Семей облысынан – Т. Нұрекенов, Жетісу облысынан – көпес 
Т. Аллабергенұлы, Б. Құлманов, А. Бірімжанов және Б. Қаратаев мұсылман депутаттар 
бөлімін, ал М. Тынышбайұлы кадет фракциясын қолдады [6]. Ахмет Бірімжанов 
2-ші Думада әскери дала соттарын жою туралы заң жобасын жасау комиссиясының 
құрамына енеді. Бұдан басқа өзге де 53 депутатпен бірлесіп, Министрлер Кеңесіне 
1906 жылы 4 маусымда қазақ даласында қоныс аударушылар учаскелері мен 
ормандағы саяжайлардың орналасу заңсыздығы жөнінде сұрау салады. Қазақ 
даласына ішкі Ресейден қоныстанушылардың жаппай шұбыруына байланысты жер, 
қоныс мәселесі қатты ушығып, қазақ халқының тағдырына тікелей әсер еткендіктен, 
қазақ зиялыларын қатты толғандырып, оны Дума мінбері арқылы жеңілдетіп шешуге 
әрекеттенген іс-қимылдары еді. Алайда Дума таратылып, бұл іс-әрекеттер нәтижесіз 
болып, Дума мүшесі ретінде А. Бірімжанов қазақ өлкесінде қызмет істеуіне рұқсат 
етілмей, 1917 жылға шейін Бұзылық қаласында сот тергеушісі болған.

I-ші және II-ші Дума мүшелерінің қатарында эсер, меньшевиктердің, социалистік 
халық партиясының да өкілдері болды. Осы партиялар мен Дума депутаты Ахмет 
Бірімжанов пен мұсылмандар фракциясы ұсынған заңдардың көбі Премьер министр 
Столыпинге жақпады. Өйткені, жоғарыда аты аталған партиялардың талабы бойынша 
ішкі әлеуметтік жағдайды көтеруге империяның экономикалық мүмкіндігі де жоқ еді. 
Сондай-ақ, Орта Азияда отаршылдық бағыттағы саясатын кері өзгертуге патшалық 
Ресейдің ойы да болған жоқ. Яғни, бұл кезеңде Ресейдің көптеген шаруалары, қара 
шекпенділері Орта Азияға, оның ішінде Қазақ жерінің ең шұрайлы жерлеріне жаппай 
орналастырыла бастаған кез еді. Жазушы Ғалым Ахмедов өзінің «Руссия Думасындағы 
казақ депутаттары» деген мақаласында Бірімжанов Ахмет Қорғанбекұлы туралы 
мынадай деректер келтіреді: «Бірімжанов Ахмет Қорғанбекұлы Торғай облысынан 
(ол кезде Торғай облысына қазіргі Ақтөбе және Қостанай облыстары кіреді). Қазан 
университетінің заң факультетін алтын медальмен бітірген, бітімші сот болып қызмет 
істеген. Думаның аграр комиссиясының мүшесі болған, мұсылман фракциясының 
жұмысына қатынасқан. Аса жұмсақ мінезді, білімді депутат».

Қазақ даласында орыс шаруаларының қоныс аударуын тоқтатып, оның 
қателігіне үкіметтің назарын аудару мақсатында Дума депутаттары: М. Қаратаев, 
А. Бірімжанов, Ш. Қосшығұлов, Т. Нұрекенов егіншілік және жерге орналастыру 
ісінің бас басқарушысы Васильчиковке барып, осы мәселелерді алға тартқан. 
Орыс отаршылдығының толық сипатын Ресей Мемлекеттік Думасына депутат 
болып сайлаған алаш қайраткері Бақытжан Қаратаев Думаның 1907 жылғы мамыр 
айындағы өткен пленарлық мәжілісінде қатаң сынға алған. 1906 жылы Торғай 
облысынан И.Ф. Голованов деген большевик Ресей Думасына депутат болып 
сайланған. 1907 жылы 25 ақпанда Ақтөбе қаласында еңбекшілердің жиналысы 
болып, онда депутатпен байланыс орнату жөніндегі арнайы комитет құрылды. 
Қала басшылығының бұл ісіне теріс пиғыл білдіруіне байланысты, жиналыс билік 
тарапынан бұл комитеттің жұмысына ресми түре рұқсат берілмесе, онда комитет 
халықтың берген санкциясы негізінде жұмыс атқарады деген шешім қабылданған [5, 
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125 б.]. Осы жылы 11 наурызда қала халқының жиналысында екінші Дума қызметі 
және И.Ф. Головановтың өз сайлаушыларына жазған хаттары туралы мәселелер 
қарастырылған. 

1908 жылы Ахмет Қорғанбекұлы зиялы қауымның өкілі Әлмұхамед Күнтөреұлы 
Сейдалиннің қызы Гүлжауһар Әлмұхамедқызымен отбасы құрған. Бұл кезде Ахмет 
Бірімжанов мемлекеттік қызметкер ретінде жаңа қызметке ауыстырылып, зайыбы 
Гүлжауһармен бірге Қазақстаннан тыс, Торғай даласынан тысқары, Бұзылық 
қаласына қоныс аударуға мәжбүр болды. Орынбор округтік соты, Торғай облыстық 
басқармасында, Ақтөбе уездік сот жүйелерінде біршама қызмет атқарған Ахмет 
Қорғанбекұлы Бұзылық қаласындағы қызметінде өзін білікті маман екендігін көрсете 
алды. Дей келе, Қорғанбекұлы өмірінің соңына дейін қоғамдық жұмыстармен 
белсенді түрде айналысқанын айта кету керек. Өмірінің әр кезеңінде қайраткердің 
басына талай ауыртпалықтар түсті. Осыған байланысты тілі басқа, салт-дәстүрі 
мүлдем басқаша ортада бала тәрбиесін қазақы қалыпта бірқалыпты ұстау қиынға 
айналған кезде, Ахмет Бірімжанов әйелі Гүлжауһарды екі баласы Батырбек пен 
Іңкәрді алып, Бұзылықтан Торғай өңіріне көшіреді. Осы жерде Ахметтің тұңғышы 
Батырбек ауыл мектебінің табалдырығын аттаған. 

Кейінгі Ақпан, Қазан революциялары мен азамат соғысының зардабынан елдің 
жағдайы нашарлап, жұт пен аштық ауыл адамдары үшін қатты соққыға айналды. 
Қазақ халқының тарихында 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің маңызы өте зор 
болған. Торғай облысының қазақтары Ресей патшасының «25 маусым жарлығына» 
жаппай қарсылық көрсетіп, Торғай облысының Торғай уезі көтерілістің негізгі 
орталығына айналды. Ахмет Бірімжанов Алаш көсемдерімен бірге елдің «шошынбай, 
желікпей шаруаға қайтып, егін-пішенін, басқа тіршілік жабдығын үлгертіп алуын» 
жақтаған. Дегенмен шошынған халық көтеріліске шығып, адам мен мал шығынға 
ұшырап, 1916 жылғы мәлімет бойынша тек Торғай облысының өзінен 10175 адам 
еріксіз түрде майданның қара жұмысына алынған [8]. 

Майдан даласында қорғаныс жұмыстарында болған қазақтарға басшылық жасап, 
қамқорлық көрсеткен қазақ интеллигенциясының арасында Ахмет Бірімжановтың 
бауыры Әзімбек Бірімжанов та белсене қызмет көрсетті. 

1916 жылы көктемде Күнбатыс майданында қара жұмысқа алынған қазақ 
жігіттерге баскөз болған, қамқорлық көрсетуге келген оқыған азаматтардың қатарында 
А. Кенжин, Б. Сүлеев, Ы. Ғалымжанов, Е. Омаров, Р. Мақатаев, Х. Болғанбаев, 
Т. Шахулеев, С. Жиенбаев, Б. Жанқадамов, Сәндібеков, Боранқұловтар мен бірге 
Әзімбек Бірімжанов та болды [9]. 

1916 жылы Әбдіғапар мен Оспан хандар бастап, сардарлары Амангелді мен 
Қасымхан қостаған Торғай облысының үштен бір бөлігін қамтыған көтеріліс Ресей 
патшасының сол тұстағы бодан халыққа жасаған қатаң тәртібіне сай бұрқ еткені 
мәлім. Осыған орай ақ патша Николай II-нің 1916 жылдың 21 желтоқсанында арнайы 
жарлығы шықты. Онда Торғай, Ырғыз және Қостанай уездерінде әскери тәртіпке 
көшу атап көрсетіледі.

Ақ патша жарлығына орай Қостанай уездік полициясы тәртіп сақтау 
саласындағы сындарлы жолдан бас тартып жазалаушы жолға түседі. Сөйтіп,олар 
өзінің халық арасындағы беделін жоғалтады. Патша жарлығына дейін орыс әскері 
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бас штабының 1916 жылғы 4 желтоқсанында 359-ші баяндау хаты жарияланды.
Онда подполковник Кисленко бастаған Қостанай жазалаушы отряды мына құрамда 
бекітілді: Олар 5-ші Орынбор казактар жүздігі, 109-ші жая полкі, 9-ші пулемет 
және 2-ші қару-жарақ полкі. Мақсаттары Қостанай, Торғай аймағының жан-жағын 
жіті бақылау, қатаң қадағалауға алу. Бұған генерал Сандецкий, генерал-лейтенант, 
уақытша штаб бастығы Добрынин қол қояды.

Бұл уақытта жазалаушы тобының бастығы подполковник Кисленко өзінің алған 
бағытынан таймай қарапайым халықты ұлт-азаттық көтерілісіне қатысушыларды 
қолдайды деп зорлық-зомбылықтың шектен шыққан әдістерін қолға алды. Бұған 
қарсы болған қазақ ұлты көсемдерінің көшбасшысы Ресей Думасының депутаты 
Әлихан Бөкейханов өз наразылығын білдірді. Көп ұзамай Ә. Бөкейханов Торғай 
облысы Уақытша үкіметінің комиссары болып тағайындалды. Бұл 1917 жылдың 
наурыз айы болатын. Яғни, Қостанай уезіндегі подполковник Кисленкомен тіл 
табысып, халықты жазаламау бағытын ұстаған талабының арқасында,осы сәуір 
айында облыстық комиссар Әлихан Бөкейханов барлық күш-жүгерін табандылықпен 
ұштастыра отырып, Қостанай уездік милиция комиссарлығына бұған дейін Ресейдің 
Самара әділет сотының Бүгірслан уезінде қызмет атқарған Ахмет Қорғанбекұлы 
Бірімжановты тағайындайды. 

1917 жылдың сәуір айында Торғай облысының комиссары Ә. Бөкейханов 
Ресейдің Самара сотының Бүгірслан уезінде қызмет атқарып жүрген А. Бірімжановты 
Қостанай уездік полиция комиссарлығына тағайындау үшін Уақытша өкіметтің 
әділет министрі Керенскийге жедел хат жолдайды. Онда былай деп жазылған: «Ресей 
Мемлекеттік Думасының 1-ші және 2-ші шақырылымының бұрынғы депутаты, 
Самара сотының Бүгірслан уезі 2-ші учаскесі қызметкері А. Бірімжановты Қостанай 
уездік милиция комиссары қызметіне шақырылуына байланысты, оның менің 
қарамағыма жіберуіңізді сұраймын» [10].

Осы жеделхаттың негізінде Торғай облысының комиссары А. Бөкейхановтың 
қолымен 1917 жылы 28 сәуірде шығ. № 5453 сан ретімен А.Қ. Бірімжановқа уездік 
комиссар болып тағайындалды деп Уақытша үкіметтің Ішкі істер министрі Шелкин 
мырзаның өкіміне сәйкес қызметтік куәлік берілген [2, 7 б]. 

Сөйтіп, 1917 жылдың сәуір айында Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжанов Қостанай 
уезінде Қостанай уездік милициясын құрып, Ресей уақытша үкіметінің Қостанай 
уезіндегі милициясы 1918 жылдың қаңтар айына дейін жұмыс істейді. 

1917 жылдың 17 сәуіріндегі милиция құрылымы 1918 жылдың 26 тамызында 
жаңаша жолға түсіп, бұрынғы лауазым иелерін қызметтен қуды. Осы кезеңде 
Қостанай уездік милиция комиссарының да уақыты зая кеткен жоқ. Өйткені, ақтардың 
қарапайым халыққа жасап отырған қиянатына қанатымен су сепкен қарлығаштай 
болса да көмектесуді мақсат еткен А. Бірімжанов милиция органын қайыра құрды. 
Бұл туралы Қостанай уездік «Новый путь» газетінің 1918 жылдың 5 қыркүйегіндегі 
34 санында нақты дәлелдер келтірілген. Газеттегі хабарландыруда бұлай деп 
жазылған: «Қостанай уездік милиция бастығы А. Бірімжанов кәсіби заңгер ретінде 
учакелік милиция бастығына, олардың көмекшілігіне және қатардағы милиция 
қызметіне, сондай-ақ уездік милиция басқармасына жеке машинкаға қағаз баса 
алатын адамдарды қызметке шақырады» – деген хабарлама жариялайды [10, 21 п.].
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Қазақстанда Кеңес өкіметін орнату процесі жүріп жатқан кезде, «Қазақ» газетінің 
1917 жылғы 21-қарашадағы 251 – санында Алаш партиясының бағдарламасы 
жарияланған. Бұл бағдарламаны Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, Е. Ғұмаров, 
Е. Тұрмұханбетов, Ғ. Жүндібаев, А. Бірімжанов дайындаған [11]. Бұл бағдарламада 
қазақ халқы үшін өзекті болған мына мәселелер қарастырылған: мемлекет 
қалпы, жергілікті бостандық, негізгі құқық, дін, билік пен сот, ел қорғауға салық, 
жұмысшылар, ғылым білім үйрету, жер мәселесі. 

Ахмет Бірімжанов Ақпан революциясынан кейін Торғай облыстық комиссары 
Әлихан Бөкейхановтың басшылығымен ұлттық қоғамдық-саяси ұйымдар құру, 
әлеуметтік-экономикалық реформалар бағдарламаларын жасау ісімен айналысты. 
Сол кезден бастап «Қазақ» газетінің басшылығымен қазақ зиялылары жалпы қазақ 
құрылтайын шақырып, онда жалпыұлттық мәселелерді талқылауға дайындалды. 
Алдымен облыс орталықтарында екі-үш облыс өкілдерінің съездері өтеді, артынан, 
яғни шілде айында Орынборда бірінші жалпықазақ съезі шақырылады. Ол туралы 
«Қазақ» газеті 31 шілдедегі санында былай деп жазды: «Өзгеріс болғаннан бері әр 
облыс жиналысын, съез құрып, мұң-мұқтажын кеңесті. Әр облыс өзара кеңесіп, бір 
қаулыға келгеннен кейін, бүкіл қазақтың тілегін қорытып «Алаштап» атқа мініп, 
ертең ашылғалы тұрған Учредительное Собраниеге тобымызды жазбай бару үшін 
жалпықазақ съезі қажет болды». 

21-26 шілдеде Орынборда өткен 1-ші жалпықазақ съезіне барлық қазақ 
облыстарынан бар болғаны 20-дан астам делегат қатысқан. Бірақ, делегаттардың 
санының аздығына қарамастан, онда қаралған мәселелердің және олар бойынша 
қабылданған қаулының жалпы ұлт тағдыры үшін үлкен тарихи маңызын бүгін 
жоққа шығару мүмкін емес. Осы съезде Алашорда бүгіннен бастап қырғыз – қазақ 
халқының билігін алады деп жарияланған. Алаш автономиясының Алашорда аталған 
ұлт кеңесінің құрамына 15 адам сайланды. Осы кеңес мүшелерінің құрамына Торғай 
облысының өкілі ретінде Ахмет Бірімжанов сайланды. 

Съезде Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Сырдария, Ферғана облыстарының 
һәм Бөкейліктің өкілдері болды. Съезд төрағасы болып Халел Досмұхамедов 
сайланды. Төрағаның серіктері болып: А. Байтұрсынов, Ә. Көтібаров сайланған 
болатын. Сонымен қатар осы съездің осы съездің хатшылығына М. Дулатов пен 
А. Сейітов сайланған. 

Орынбор қаласында 21-26 шілде аралығында жұмыс жасаған жалпықазақ 
съезінің «Уақытша Кеңеске дайындалу һәм қазақ облыстарынан сайланатын 
депутаттар» деген қаулысына сәйкес, әр облыстан депутаттыққа һәм оларға 
кандидаттыққа лайықталған адамдар анықталды. Осы қаулы негізінде: Ақмола 
облысынан – 11 адам, Семей облысынан – 8 адам, Торғай облысынан – 7 адам, Орал 
облысынан – 7 адам, Жетісу облысынан – 11 адам, Сырдария облысынан – 14 адам, 
Ферғана облысынан – 15 адам, Амудария облысынан – 3 адам, Бөкей ордасынан – 
3 адам құрылтай сайлауына шақырылды. 

Осы қаулы бойынша Торғай облысынан Ахмет Бірімжанов қазақ зиялылары 
А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Е. Тұрмұхамедов, Е. Омаров, Т. Жаманмұрынов, 
С. Кәдірбаевтармен бірге тізімге кіргізілді. Ахмет Бірімжановтің мемлекеттік 
қызметкер, білгір заңгерлігі және ұлттық жанашыр зиялылығын замандастары өте 
жоғары бағалады. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейханов 1917 жылы «Қазақ» газетінің № 235 
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санында жарияланған «Қазақ депутаттары» деген мақаласында «учредительное 
собраниеге» депутаттыққа лайық деп есептелген 43 адамның ішінде тізім бойынша 
бесінші адам етіп Ахмет Бірімжановтың кандидатурасын көрсетуі, Ахметтің қазақ 
зиялыларының арасында беделінің аса зор болғандығын көрсетеді. 

1917 жылы «Қазақ» газетінің 250-ші номерінде «Алаш» партиясы атынан 
«учредительное собраниеге» аталған депутаттардың Торғай облысынан сайланған 
нөмірі бірінші тізімінде: 1. Ахмет Байтұрсынұлы, 2. Ахмет Бірімжанов, 3. Сағындық 
Досжанұлы, 4. Абдолла Темірұлы, 5. Тел Жаманмұрынұлы, 6. Ержан Оразұлы, 
7. Әлихан Бөкейханұлы көрсетілді. Ахметтің бұл тізімге Бөкейханов, Байтұрсынов 
сияқты ұлт зиялыларымен Торғай облысынан тізімге ілінуі оның қазақ қауымы 
арасындағы зор беделін көрсетеді. 

Осы құрылтайда Алашорда өкіметінің құрамына мына адамдар сайланған: 
Бөкейліктен – Уәлитхан Танашұлы, Оралдан – Қалел Досмұқамбетұлы, Торғайдан – 
Ахмет Бірімжанов, Ақмоладан – Айдархан Тұрлыбаев, Семейден – Қалел Ғаппасұлы, 
Жетісудан – Садық Аманжолұлы, Сырдариядан – Мұстафа Шоқайұлы. Алашорда 
үкіметінің басшылығына – Әлихан Бөкейханов тағайындалды [2, 8 б.]. 

1917 жылы Ақпан революциясынан кейін Қазақстанда уақытша үкіметтің 
жергілікті органдары құрылған болатын. Ахмет Бірімжанов ақпан революциясынан 
ұлттық қоғамдық-саяси ұйымдар құру, әлеуметтік-экономикалық реформалар 
бағдарламаларын жасау ісімен айналысты. Осы тұста ауылдық азаматтық комитеттер 
құру ісіне жетекшілікке бекітілген. А. Қыдырғалиевпен бірге Ахмет Бірімжанов 
та тындырымды істерді жүзеге асырған болатын. Торғай облыстық қазақ съезінің 
шешіміне сәйкес ауылдық азаматтық комитеттер ұйымдастыру үшін: Ақтөбе уезіне – 
9 адам, Ырғыз уезіне – 9 адам, Қостанай уезіне – 12 адам, Торғай уезіне – 6 адамнан 
тұратын арнаулы топ (комиссия) жіберілді. Осы жұмысты ұйымдастыруда, яғни 
уездерде азаматтық комитеттер құру ісінде Ахмет Бірімжанов іскерлік танытты. 

Осы съезд делегаттары Алашорданы жоғарғы үкімет деп танып, Қостанай уезінің 
территориясын Қазақ Автономиясының құрамдас бөлігі деп жариялады. Съезд 
делегаттары көптеген маңызды мәселелерді талқылаған. Сондай-ақ Қостанайда өткен 
съез делегаттары уездік милиция құру қажеттілігін атап көрсетіп, оның міндеттерін 
анықтады. 1919 жылдың екінші жартысынан бастап 1920 жылдың басына дейінгі 
аралықта Қаревком Алашорда мүшелеріне кешірім жасау туралы мәселені бірнеше 
рет қарастырған. Алашорда мен Кеңес үкіметі арасында жүргізілген келіссөздер 
нәтижесінде Қазревкомның 1920 жылдың 5 наурыздағы қаулысымен Алашорда 
таратылды. Алашорда көсемдері мен мүшелеріне кеңестер жағына шыққан жағдайда 
саяси кешірім жасалынды, бірақ Алашорданың белсенді қызметкерлері ревком 
мүшелігіне және басқа да жауапты қызметкерге ұсынылмайтын болды. Бұл шешім 
Алашорданың белсенді қайраткері болған Ахмет Бірімжановқа да тікелей қатысты 
еді [12]. 

1917 жылғы Қазан революциясынан кейін Торғай облысында саяси жағдай 
шиеленісіп кетті. Алаш қозғалысының лидерлері көздеген мақсаттарына жете 
алмады. Ахмет Бірімжанов 1923 жылы отбасымен Торғайдан Орынборға көшіп келіп 
жұмысқа орналасты. 1923-1926 жылдар аралығында Ахмет Бірімжанов Юстиция 
халық комиссариятында заң шығару бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған. 
1918 жылы 14-17 қазанда Ахмет Бірімжановтың басшылығымен А. Алдияров 
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және Омаровтың ұйымдастыруымен Қостанайда өткен төтенше уездік съезге әуелі 
39 делегат қатынасып, кейін олардың саны 69 адамға жетті. 

1925 жылы Қазақ АКСР-нің астанасы Қызыл-Ордаға ауысқанда да Ахмет 
Бірімжанов бұрынғы жұмысын абыроймен атқарған. Сол жылдары ол Қазақ 
АКСР юстиция комиссариатының алқа мүшесі, Қазақстанның жоғарғы сотының 
мүшесі болды. 1925 жылы жаңа астанаға Әділет комиссариатына жұмысқа 
баратын қызметкерлердің тізімі жасалған болатын. Осы тізімге Ахмет Бірімжанов 
республика прокурорының орынбасары Мұрзағұл Атаниязов, прокурор Сәлімгерей 
Нұрлыханов, прокуратураның аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Ғаббас 
Сейдалин, комиссариаттың сот құрылысы жөніндегі бақылау бөлімінің меңгерушісі 
Сейдәзім Қадырбаевтармен бірге енгізіліп, осы тізімді Әділет Халық Комиссары 
және Республика прокуроры Қанай Боранбаев бекіткен болатын [13]. 

Ахмет Бірімжанов бөлім басшысы ретінде 1924-1925 жылдары Қазақстанның 
барлық губернияларындағы сот құрамын түгелдей қайта сайлау науқаны кезінде 
үлкен ұйымдастырушылық қабілетін жан-жақты көрсеткен. Оның қатысуымен осы 
сайлау науқанының алдында республика сотының жергілікті құзырлы органдарының 
қызметіне бағыт-бағдар беретін қатынас қағаздар нұсқаулар дайындалды. Осы 
құжатта жергілікті заң орындарында мынадай мәселелерге арнайы назар аударып, 
басшылыққа алуды міндеттелінді:

– бұқара халықпен тығыз байланыста болатын әділқазылардың (судьялардың) 
мәдениеті жоғары болуы ең басты шарт; 

– сот тергеу органдарының құрамына тексерістен өткен жұмысқа икемі бар 
қызметкерлерді іріктеу үшін тәжірибеден өткізетін практиканттар институтына 
қолдану, қажет болған жағдайда осы бағдарламадан өткен үздік практиканттарды 
запастағы әділқазы (судья) қызметіне пайдалану; 

– әйелдерді сот қызметіне кеңінен тартудың бар мүмкіншіліктерін пайдалану, 
халық кеңесшілерінің құрамына әйелдерді енгізу үшін практиканттар институтының 
тәжірибесін қолдану және т.б. 

Осылайша алдын-ала жүргізілген дайындық істерінен соң 1924 жылдың 
аяқ кезімен 1925 жылдың басында Әділет комиссариатының басшылығымен 
республикалық соттардың құрамында кезекті сайлау өткізілді. Қазақ мемлекетінің 
астанасы Қызылордаға ауысқан кезде Ахмет Бірімжанов Әділет Халық комиссары 
Қанай Боранбаевпен және одан кейін осы қызметке тағайындалған Садуақас 
Мәмбеевпен бірге қызмет істеді. Осы жылдары Қанай Боранбаевтың басшылығымен 
Ахмет Бірімжанов және Қазақ АКСР Әділет Халық комиссариатының басқа да 
қызметкерлерінің қатынасуымен 1925 жылы өткен Кеңестердің бүкілқазақтық V 
съезіне республика сот-тергеу, прокурорлық бақылау және халыққа құқықтық көмек 
беру, нотариалдық кеңселердің жұмыстары жайлы анықтамалық ақпарат дайындалды. 
Осы анықтамалық ақпарат Орынбордағы «Караван – Сарай баспасынан» «Отчет 
правительства Киргизской АССР 5-му Всекиргизскому съезду Советов» деген атпен 
жарық көрген. 

Ахмет Бірімжановтің Орынбор және Қызылорда қалаларындағы заңгерлік 
қызметі Қазақ АКСР-нің Конституциясын дайындау және қабылдау жұмыстарымен 
тығыз байланыста болды. 1920 жылы 26 тамызда В.И. Ленин және М.И. Калинин 
«Қырғыз Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасын құру туралы» тарихи 
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декретке қол қойылды. Осы жолы 4-ші қазанда Орынбор қаласында Қазақстан 
Кеңестерінің ұйымдастыру съезінде тарихи ерекше маңызы бар «Қырғыз (қазақ) 
АКСР-і еңбекшілерінің құқықтарының декларациясы» қабылданды. осы декларация 
Қазақстанның жаңа тарихында Кеңес Автономиясы түрінде ұлттық мемлекеттің 
құрылғанын жариялады. 

1922 жылы КСРО-ның құрылуы КСРО Конституциясын қабылдаған. Осыған 
байланысты 1924 жылы 5-10 қаңтар аралығында Қазақ АКСР-і Кеңестерінің VI съезі 
болып, онда Қазақ АКСР-і конституциясының жобасы қаралды. Қазақ Кеңес 
Автономиялы Социалистік республикасының бірінші Конституциясы 1926 жылы 
18 ақпанда Қазақ АКСР-і Орталық Атқару комитетінің қаулысымен қабылданды. 

Қазақ АКСР-ның Конституциясыны жобасын дайындау, оның негізгі 
тұжырымдарын талқылау және ел Конституциясын қабылдау жұмыстарына 
тәжірибелі заңгер, бұрынғы Ресей Думасының депутаты, республика Әділет 
комиссариатының бөлім басшысы ретінде Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжанов 
белсене қатынасты және өзінің біліктілігін көрсеткен. Республика және Әділет 
комиссариатының басшылықтары тарапынан Ахмет Қорғанбекұлы Конституция 
жобасының маңызды тараулары мен тұжырымдамаларын дайындау тобының мүшесі 
ретінде үлкен сенім артылды. Бұл Конституцияда Қазақстанның саяси-экономикалық, 
мәдени жетістіктері көрініс тапқан. 

Кеңес өкіметіне қазақ ұлтының мүддесін қорғайтын алашордашылар қажет емес 
еді. Сондықтан да Ахмет Қорғанбекұлы қызметтен аластатылды. Ал кәсіби білімі 
мен жинақтаған тәжірибесіне сай қызмет бермегені Алаш арысының жанына батты. 
Ақыры айықпас ауруға шалдығып, Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжанов 1927 жылы 
5 қаңтарда ұзаққа созылған науқастан соң Ленинград (Санкт-Петербор) қаласында 
қайтыс болып, Ново-Волховскідегі мұсылман бейітіне жерленген. 

Ахмет Бірімжановты соңғы сапарға шығарып салуға Әлихан Бөкейханов бастаған 
Алаш қайраткерлерімен қатар, сол кезде Мәскеу мен Ленинградта оқып жүрген 
М. Әуезов пен Ә. Марғұлан және туған баласы Б. Бірімжанов бастаған студент 
жастар да қатысты.

Еліміщдің тәуелсіздігі мен жарқын болашағы үшін аянбай күрескен абзал, 
алашшылазамат, қоғам және мемлекет қайраткері, білікті заңгер Ахмет Қорғанбекұлы 
Бірімжановтың есімі мәңгілік халық жадында сақталып, оның мұрасы болашақ 
ұрпаққа насихатталады. 
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ЖАНҚОЖА НҰРМҰХАМЕДҰЛЫНЫҢ АЗАТТЫҚ 
ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСІ

XIX ғасырдың 40-50 жылдары қазақ жеріне солтүстіктен патша үкіметінің 
отарлық езгісі және оңтүстіктен орта азиялық Хиуа, Қоқан хандықтары 
билеушілерінің озбыр шапқыншылықтары барынша күшейе түсті. Қазақстанның 
оңтүстік аудандары ашық талан-таражға түсе бастады. Осылайша Кіші жүздің 
оңтүстік аудандарындағы, Арал мен Сырдың төменгі ағысындағы қазақтар екі жақты 
қысымның ортасында қалды. Қоқан, Хиуа бектері де Сырдариядағы бекіністерге 
жақын маңда көшіп жүрген қазақтарға дүркін-дүркін шапқыншылықтар жасап, 
ауылдарды тонап, үйлерін өртеп, малдарын айдап әкетті. Бұл кезеңде қазақ жерінде 
сұлтан Кенесары Қасымұлы мен Есет Көтібарұлы, Жанқожа Нұрмұхамедұлы 
сынды қазақ көсемдері мен батырлары сыртқы жауға қарсы түрлі соғыс қимылдары 
мен баскөтерулер ұйымдастырды. Мұның салдарынан қазақ даласы ірі геосаяси 
тартыстар мен ашық соғыс алаңына да айналып ол бірнеше жылға созылды. 

Қазақстанда отаршылдыққа қарсы қозғалыстың пайда болу себептерін көптеген 
саяси және әлеуметтік факторлардың негізінде көрсетуге болады. Аймақтық 
көрсеткіштер арқылы сипаттайтын болсақ, бұл кезде әрине атап отырғанымыздай 
Қазақстанның оңтүстік аймақтары ең қауіпті аймақтар ретінде саналды. Әсіресе Сыр 
бойы мен Арал маңындағы қазақтардың өңірде орыс отаршылдығының тереңдеуі 
мен өзбек хандарының экспансиялық жорықтары үлкен мәселелердің бірі болды. 
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Хиуа хандарының басқыншылық әрекеттері мен Ресей империясының аймақтағы 
отаршылдық саясаты халықтың дүркін-дүркін көтеріліске шығуына түрткі болды.

Орыс әскерінің Сырдария жағалауына келіп, аймақта жаңа бекіністер мен тірек-
пункттер тұрғызуының салдарынан мұнда тұратын қазақтар патша өкіметінің 
билігін мойындауға мәжбүр болды. Себебі, бұл аймақтар Орта жүз бен Кіші жүздің 
жерлері болғандықтан, екі жүздің жеріне қатысты жүргізілген әкімшілік заңдар 
бұл өңірге де қатысты еді. Әрине, Ресей империясының аймақтағы отарлау саясаты 
оңтүстікте Хиуа хандығының сыртқы саяси қимылдарына қарама-қайшы келді. 
Хиуа билеушілері жергілікті қазақтар арасында орыстарға қарсы соғысуға үгіттеу 
жұмыстарын жүргізді. Сонымен бірге қазақтардың орыс бекіністеріне жақындау 
болып қоныстануға кедергі болу мақсатында хиуалықтар 1847 жылы Сырдың арнасы 
болған Қуандарияға бөгет салып тастады. Соның салдарынан Хиуаның Қожанияз 
бекінісінен бастап, Арал теңізіне дейінгі өзен арнасы құрғап қалды.

Алайда бұған қарамастан, жергілікті қазақтар орыстардың Райым бекінісі мен 
Қазалы фортына жақын жерде көшіп-қонып жүрді. Бұл жағдай Хиуа хандығының 
саяси ұстанымдарын өзгертті. Соның салдарынан хиуалықтар орыс бекіністеріне 
жақын жерде көшіп жүрген қазақтарға шабуыл жасап оларды қиын жағдайға душар 
етті. Осылайша, аймақтағы қазақтар бір жағынан Ресей империясының тепкісіне 
ұшыраса, енді бір жағынан хиуалықтардың қысымына душар болды. Жергілікті 
жердегі қазақтар оларға тиісінше қарсылық көрсетіп, әсіресе хиуалықтармен соғыс 
жағдайлары көп орын алды. Райым бекінісінің түбінде хиуалықтар қырғын салып 
тонаушылық жүргізді, бірақ қазақтардың көмегімен орыс отрядтары, олардың 
шапқыншылық жасауын тоқтатты. Хиуа билеушілері орыстарға наразы болған 
қазақтарды қарсы қойып, сол арқылы қастандық жасаумен шектелді. Осылайша, 
Орталық Азия хандықтары қазақтардан зекет, ұшыр жинау арқылы оларды өздеріне 
тәуелді етуді көздеген болса, Ресей билігі де дәл осындай мақсатпен түтін салығын 
төлеуді талап етті. Бұл жетпегендей, аймақта қоқандықтар бой көрсетіп, жергілікті 
халықтың мазасын алды. Олар да өз жағына жергілікті қазақтарды тартты. Осындай 
қиын жағдайда аймақтағы қазақ халқының алдында, олардың арасынан суырылып 
шыққан дара көсемдерінің алдында осы бірнеше жолдың біреуін таңдау мәжбүрлігі 
туындады [1].

Осындай қиын-қыстау заманда халық арасынан суырылып шығып, сыртқы жауға 
қарсы қол бастаған қазақ батырларының бірі, атақты батыр Жанқожа Нұрмұхамедұлы 
болды. Халық арасында Жанқожа батыр деген атпен де мәлім болған Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы халықтың мұң-мұқтажын терең ұққан адамдардың бірі болды. Ол 
бұл кезде халық арасында ертеден түрлі мәселелерге араласып, шиеленіскен саяси 
жағдайды реттеп отыратын болған. Осындай зорлық–зомбылықтан жапа шеккен 
қазақтар, жастайынан әділдігімен, батырлығымен елге танымал болған Жанқожаның 
төңірегіне топтасты. 

Ендігі кезекте, Жанқожаның кім екені туралы талдау жасаудың қажеттігі 
туындайтыны анық. Жанқожа жастайынан әскери іспен танылған озық ойлы 
азаматтың бірі саналды. Ол 17 жасында Кіші жүз құрамындағы Әлімұлы тайпасының 
жергілікті рулары сайлап алған Қылышбай ханның Хиуа бекінісіне жасаған жорығы 
кезінде жасаққа елеусіз еріп барып, ешкімге дес бермей тұрған қарақалпақ батыры 
Тықыны жекпе-жекте өлтіреді. Осы жорықта әділетсіздігі үшін Қылышбай ханның 
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өзіне де қол жұмсайды. Бұл кездерде Жанқожа ауылы Қарақұмды жайлаған және 
Ырғызды қыстаған. Сыр бойы мен оңтүстік-батыс Қазақстан жерін көшіп-қонып 
мекен еткен Жанқожаның ауылдастары үшін Созақ, Түркістан маңы көшіп қонатын 
мекенге айналған еді. Бірақ бұл кезде Созақ маңы Қоқан хандығының қолына өтіп, 
онда қазақтар мен қоқандықтар арасында оқтын-оқтын соғыстар болып тұратын 
еді. Қоқан хандығының Созақ бекінісі мен оның айналасын басқарып отырған 
әкімдерінің жергілікті халыққа салынатын алым-салықтан тыс көрсеткен зорлықтары 
қазақтардың бас біріктіріп, бұл қамалға шабуыл жасауына себепкер болды. 

Хиуаның белгілі батырын жекпе-жекте өлтірген Жанқожа содан кейінгі 70 
жыл ғұмырында тұлпарынан түспей, азаттықтың киелі Ақ туын қолынан түсірмей, 
қартайған жасында да қас жауларымен айқасып өткен. Өзінің ұзақ өмірінде Қоқан, 
Хиуа, Ресей басқыншыларымен сан рет сұрапыл шайқастар өткізді. Жанқожа 
батыр сол ұрыстардың барлығына да қолбасшы әрі басты ұйымдастырушы ретінде 
қатысып, теңдессіз ерлік, көзсіз батырлық көрсеткен болатын. Сонысымен жанына 
ерген жауынгерлеріне үлгі болды, халқына қайрат, «елім» деген ерге ерік-жігер берді.

Жанқожа батырдың суреті бәрімізге белгілі болғандай, өткір сұсты, қалың 
қабақты, ірі денелі, аппақ сақалы кеудесін жапқан, нағыз дала батырларының 
бейнесін сипаттайды. Ресейдің отарлық езгісіне қарсы 1856-1857 жылдардағы 
көтерілісі кезінде батырдың мыңбасы болған Сырлыбай Шабақұлының шөбересі, 
Орақ Жанұзақұлының 1930 жылы қойған: «Жанқожа атамыз қандай адам болған?» 
деген сұрағына «Ұялы» ауылдық кеңесіне қарасты «Биіктау» елді мекенінде өмір 
сүрген Бижан Жалмырзаұлы: «Жанқожа батыр өте сұсты, көздері жалын атып 
тұратын, қабағы қалың, назарын сәл төмен салса қою, бұйра қастары жанарларын 
жартылай жауып кететін адам болған. Ашу қысқанда екі көзі қанталап, үнемі білегіне 
іліп жүретін айбалтасын шыр айналдырып, ысқырады екен. Бірақ, соншалықты 
айбатты батырдың бойы аса ұзын болмаған. Орта бойлыдан сәл-пәл ғана жоғары, 
екі иығына екі адам еркін сыятындай қақпақ жауырынды, кең кеуделі, жуан мойын, 
мұрыны үлкен, төртпақ адам болған» деген жауап қайтарған екен. 

Жанқожа мен оның қызметін, қазақтардың отаршылдыққа қарсы күресін 
зерттеген И.В. Аничковтың мәліметі бойынша, Қоқан билеушілері Созақта жергілікті 
бектерімен бұл өңірдегі ең беделді адамдардың бірі Сарман биді өлтіреді. Созақта 
Сарман бидің туысы Құрман би оған араша түсуді өтініп, Жанқожаға арнайы хабар 
жібереді. Жанқожа елден қол жинап, Созаққа жорыққа аттанып, жолда Жаңақорған, 
Жүлек бекіністеріндегі қоқандықтарды қуады [2].

1830 жылдың күзінде Созақ бекінісін қоршауға алып, көмекке келген қоқандық 
Таған палуанды жекпе-жекте қолға түсіреді. Одан соң Жанқожа жасақтарымен 
бекіністің дарбазасын бұзып кіріп, Созақты басып алды. Мұнда Қоқан бектерін қолға 
түсіріп, оларды тірідей Құрман биге тапсырады. Аймақта аты шыққан Жанқожа 
батыр қара халықтың тыныштығы үшін және аймақтағы басқыншылық қимылдарды 
болдырмаумен күресті. Қоқан хандығының Шымқорған, Қосқорған, Күмісқорған 
тәрізді бекіністерін де талқандайды. Ол енді осы өңірдегі өзге халықтардың да ішкі 
істеріне араласады. 

Сыр бойы мен Арал теңізінің шығыс жағалауын қоныстанған қазақтарға өз 
үстемдігін жүргізе бастаған Хиуа, Қоқан хандықтары өктемдігі ХІХ ғасырдың 
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алғашқы ширегінде қатты тиді. Малын бағып, түтінін түзу ұшырып отырған бейқам 
елге жасаған қысым шектен шықты: мал барымталанып, жан талауға түсті. Қоқан 
бектерінің есіргені сонша, өздері заң жасап, жергілікті жерде әкімшілік құрып, бейбіт 
елге ойына келгенін жасап бақты.

Хиуа ханы Аллақұлдың тұсында 1835 жылы Қуандарияның батысындағы 
Құртөбе деген жерге бекініс салып, онда екі жүздей әскер ұстайды. Жанқожаға арқа 
сүйеп, алым-салық төлеуден бас тартып, Хиуа бегі Бабажанның озбырлығына көнбей 
жүрген сырдың төменгі сағасындағы қазақтарға көмек көрсетеді. Хиуа бегінің 
айдауымен түркмен батыры Аймұхамед палуанды өңірдегі қазақтарды уысында 
ұстауға жасақтарымен жіберген болатын. 1836 жылы Ақирек деген жерде елге тізесі 
батқан осы Аймұхамед палуанды Жанқожа батыр жекпе-жекте өлтіреді. Басшысы 
мерт болған палуанның жасақтары бас сауғалап қашуға мәжбүр болды. Жанқожа 
бұдан кейін де Сыр бойындағы қазақтарды хиуалықтардың езгісінен құтқару 
үшін, олардың бекіністеріне жиі-жиі шабуыл жасап отырды. Оның бұл жорықтары 
нәтижелі болып, Хиуа бекіністері көп шығынға ұшырады [3].

Осылайша, Жанқожа Нұрмұхамедұлы Арал өңіріндегі қазақтардың Хиуа және 
Ресей отаршылдығына қарсы азаттық күресін басқарған адам ретінде танылды. 
Жанқожа Нұрмұхамедұлы өзінің бүкіл өмірін Арал өңірі қазақтарының тәуелсіздігіне 
арнаған аса ірі тарихи тұлға деуге де толық негіз бар. Жанқожа Нұрмұхамедұлының 
батырлығы мен тұлғалық қасиеттері ерекше болып, ол өзінің негізгі күшін 
хиуалықтарға қарсы соғыстарға қарай бағыттады. Қазақ тарихындағы өзге батырлар 
сияқты Жанқожа батыр да ердің атағы ғана емес, сонымен қатар кәсіби әскер 
қатарындағы қарулы жауынгер екенін де ұмытпады. Қол бастап жауға шығуға дайын 
болды. Кәсіби әскери адамдар – батырлардың мәні олардың әскери өмірде атқаратын 
рөлімен, сондай-ақ ханның немесе ықпалды сұлтанның сарайына жақындығымен 
анықталғаны сияқты Жанқожа батырдың да өзіне тән батырлық қасиеттері аз болған 
жоқ. Жанқожа батыр мен ол бастаған жауынгерлердің көпшілігінде қоғамда өздеріне 
жеке бастарының қасиеттері арқылы алған биліктен өзге билік болған жоқ, Жанқожа 
батырдың хиуалықтардан көрген қысымы аз болмай, ол Хиуа хандығымен болған 
мәселені шешіп алуды жөн санады. 

Ол ХІХ ғасырдың бірінші ширегінде Хиуаның зұлымдығына қарсы күрескен 
Арынғазы Әбілғазиевтің істерін ілгері жалғастырды.1836 жылы Жанқожа өз 
жауынгерлерімен бірге Әмудария мен Сырдария ағысында орналасқан Хиуаның 
тұрақты әскерлеріне қарсы күрес бастады.1842 жылдың күзінде оның әскері Хиуаның 
ірі бекінісі Бесқаланы қиратып, қала коменданты Бабажанды,сондай-ақ оның баласы 
Майқараны тұтқынға алды. Қазақтарға қатыгездік көрсеткені үшін Бабажан қазыққа 
отырғызылды, ал оның баласы жас болғандықтан босатылып жіберілді [4]. 

Өз кезегінде, Жанқожа Нұрмұхамедұлы Хиуа хандарына қарсы соғысуда және 
аймақтағы халықтың жағдайын реттеуде Ресей билігінің саяси талаптарына көнуге 
мәжбүр болған. Ол аймақта Ресейдің дипломатиялық және бейбіт жолмен «тәртіп 
орнату» саясатына қатысты жүргізілген саяси жұмыстарына араласып отырды. Бір 
сөзбен айтқанда Жанқожа Нұрмұхамедұлы Ресей әкімшілігінің аймақтағы саясатына 
қолдау білдірген. Соның негізінде Хиуа мен Қоқан хандықтарымен болған геосаяси 
мәселелерді шешуге қол жеткізген. 
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Мұнымен тоқтамаған Жанқожаның жасағы 1843 жылы Қуаңдариядағы Хиуа 
бекінісін қиратты, ал 1845 жылдың көктемінде Хиуа ханы Сырдарияның төменгі 
ағысындағы қиратылған бекіністерді қалпына келтіру үшін жіберілген саны екі мың 
адамға жететін Хиуа әскерін тас-талқан етіп қиратты. Бұл туралы Жанқожа Орынбор 
бекінісінің бастығына: «Хиуалықтар біздің жерімізге бекініс салды,бірақ біз оны 
қираттық. Ал қақтығыс кезінде көптеген хиуалықтарды өлтіріп, кейбіреулерін 
Хиуаға қуып жібердік», - деп хабарлады. 

Тарихта Жанқожа Нұрмұхамедұлының хиуалықтар мен қоқандықтарға 
қарсы соғыстары қазақ ханы Кенесары Қасымұлының Қоқан хандығы мен Ресей 
империясының саяси қысымына қарсы жасалған ұлт-азаттық соғысымен бір уақытқа 
тура келеді. Отандық ғылымда Жанқожа батыр мен Кенесары ханның ауызбірлігі 
туралы сан түрлі тұжырым қалыптасқан. Онда екі қолбасшының қазақ жерін 
отаршылдардан азат етуде бірге қызмет еткені туралы тұжырымдар болса, енді 
біреулері Кенесары мен Жанқожа арасында тізе қосып жауға қарсы күрескен деген 
нақты тұжырымдар ұсынбайды. 

1856 жылы желтоқсанның орта шенінде Жанқожаның жасағы алдымен казактар 
мекендеген «Солдатская слобода» поселкасын жойып, № 1 қазалы форты мен 
Перовск фортының бекіністеріне жақын келіп орналасады да күтпеген жерден 
Сырдария шебіне шабуыл жасайды. 1856 жылы желтоқсанның аяғында Қазалыны 
көтерілісшілер қоршап алады. 28 желтоқсанда форт бастығы Перовскийге: «Қазіргі 
уақытта солтүстік жағын қоспағанда фортты бүлікшіл қазақтардың жер-жерде 
шашыратылып орналастырылған қарақшылары қоршауға алған, олар біздің әскердің 
кез-келген қозғалысы жағдайында дала түкпіріне кетіп қалады. Сондықтан да 
гарнизон жыртқыштардың бекініске шабуылын күтіп алуға және сонан соң пішен 
тасып алумен, форттың әлсіз жақтарын қорғаныс жағдайына келтірумен қызу 
айналысып отыр» - деп мәлімдеді. 

Қорыта айтқанда, қазақ тарихында өз атымен қалған батыр, өз заманының 
тарландарының бірі саналған Жанқожа Нұрмұхамедұлының Сырдария мен Арал 
өңірінің қазақтарының бостандығы жолындағы күресі тарихта өзінің өшпес ізін 
қалдырды. Жанқожаның алғашқыда Ресейдің жергілікті жердегі күштерін пайдалана 
отырып, хиуалықтар мен қоқандықтар тарапынан болған саяси қысымға қарсы шығуы 
оның халықаралық саясатпен де айналысқанын көрсетеді. Әуелде ортаазиялық 
хандықтардың саяси қысымынан құтылып, одан соң орыс отаршылдығының 
қимылдарына тосқауыл болуға тырысқан Жанқожа Нұрмұхамедұлының 
отансүйгіштік пен ерен ерліктің үлкен үлгісі болып табылады. Өз заманының 
Кенесары Қасымұлы, Есет Көтібарұлы және қазақтан шыққан өзге де батырлармен 
күш біріктіріп, өз дұшпанына қарсы күрескен Жанқожа Нұрмұхамедұлы қазақ 
бірлігінің басты символына айналды. 

Жанқожа батыр алғашқыда ресейлік әкімшілікке қызмет еткенімен, ол бірінші 
кезекке өз халқы мен ұлтының мүддесін қойды. Аймақтағы халықтар мен елдердің 
бейбіт өмір сүруіне жағдай жасады. Ол Ресей жағына өткен қазақ шенеуніктерінің 
әрекеттерін сынап, осының негізінде Ресей әкімшілігінде Жанқожаға деген теріс 
көзқарас қалыптасты. Патша билігі өзге де көтерілісшілерге жасалғаны сияқты 
Жанқожа бастаған көтерілісті де аяусыз жаныштағысы келді. Жанқожа батырдың 
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аймақта Ресей әкімшілігіне қарсы күресінің аяқталуына және оның жеңілуіне 
қоғамда орын алған сатқындық пен ауызбірліктің болмауы себеп болды. 
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ЕСЕТ КӨТІБАРҰЛЫ БАСТАҒАН КӨТЕРІЛІС

XVІІІ – ХІХ ғасырлар Қазақ халқының өмірінде аса қиын да күрделі кезең 
ретінде тарих беттерінде қалды. Бұл кезең Қазақстан тарихында өз мемлекеттілігін 
жоғалту процесімен сипатталады. Әлемдік отарлау күшейген бұл дәуірде қазіргі 
қазақ жерінде Ресей империясының отарлау саясаты толықтай жүзеге асырылып, 
оның салдарынан қазіргі Қазақстан жері Ресейге қарады. Бұл ғасырларда Қазақ 
хандығы мен Ресей арасындағы саяси байланыстар әуелі жартылай, кейіннен 
толықтай отарлану сипатында жүргізілді. Дегенмен,аймақта билік тарапынан 
империялық саяси процестер жүргізілгенімен, екі ел, екі халық бір-біріне құрметпен 
қарады. Ресейдің саясаты отаршылдық сипат ала бастағанымен қазақ хандары мен 
сұлтандары тарапынан Ресейді қолдамау және тіпті оның отаршылдық саясатын 
қолдамай, түрлі дипломатиялық жолдар арқылы онымен саяси байланысқа түсіп 
отырды. Мысалы мұндай саясаттың үдесінен шыға білген хандардың бірі Абылай 
хан болды. Біз білетіндей, Ресей империясының қазақ жерін отарлауы бірнеше 
ғасырларға созылды. Отарлаудың алғашқы нышандары XVІІІ ғасырда біліне бастады, 
ал ХІХ ғасырда толығымен аяқталды. 
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Міне, осындай ел басына төнген ең ауыр да қауіпті кезеңдерде халық арасынан 
дана ақылгөй адамдардың дүниеге келуі қажеттіліктен туған процесс болатын. Кез 
келген ойшыл дүниетанымының қалыптасуына оның өмір сүрген ортасы, белгілі бір 
уақыт кеңістігі, оның саяси-әлеуметтік ахуалы тікелей әсер ететіні даусыз. Адамды 
заманы, қоғамы өсіретіні шындық. Қазақ хандығыныңәлемдік империалистік 
мемлекеттердің тырнағына іліне бастаған кезде қазақ арасында елім, жерім деп 
еңіреген ұлдардың тууы заңдылық еді. Солардың бірі ХІХ ғасырдың 40-50 жылдары 
Қазақстанның батыс, оңтүстік-батыс аудандарында Ресей империясының 
отаршылдық қимылдарына қарсы күрес жүргізген қазақ батырларының бірі Есет 
Көтібарұлы болды. 

Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін қазақ халқының жүріп өткен жолына, 
тарихына үңіліп, еркін сана тұрғысында көптеген мәселелер ой елегінен өткізілген 
болатын. Соның ішінде Ресей патшалығының бодандығын бастан өткізген кезең 
зерттеушілердің назарынан тыс қалмады. Соған орай патшалық биліктің қазақ жерін 
отарлау саясатына қатысты көптеген еңбектер жарыққа шықты. Онда ұлт-азаттық 
көтерілістерге, оның басшыларына тоқталғандығы мәлім. Мәселен, Е. Бекмаханов 
өзінің фундаменталды «Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40-жылдарында» атты еңбегінде 
Кенесары Қасымұлы көтерілісін сипаттай отырып, сол замандағы қазақ халқының 
басындағы ауыр заманды суреттеп, Есет Көтібарұлын да сөзге тиек етеді [2]. 
Ж. Қасымбаев та ХІХ ғ. 40-60 жылдарын баяндағанда Көтібарұлына тоқталады [11]. 
Архив құжаттары негінде Есет батырдың жеке тұлғасына қатысты, көтерілістің мән-
жайын баяндайтын құжаттар мен материалдар жинағы жарыққа шыққан (Киреев, 
Джагалин, Шахматов, 1964). Сонымен қатар біршама ғылыми мақалалар мен 
зерттеулер жарияланған. Алайда, бұл көтерілістің барлық факторлары қамтылған, 
жан-жақты тұрғыда зерттелген, қазақ халқының өзінің біртұтастығын сақтау мен 
нығайту жолындағы күресі аспектісінде әлі қарастырылмай келуде. 

Халық арасында Есет батыр деген атпен танылған ХІХ ғасырда қазақ халқын 
көтеріліске бастаған елбасыларының бірі болған Есет Көтібарұлы 1807-1888 
жылдары өмір сүріп, өмірінің үлкен бөлігін орыс отаршылдығына қарсы өткізген 
өз замананың дара туған қаһармандарының бірі болды. Халық арасында алғашында 
терең танылмағанымен кейіннен отаршылдықтың қас жауына айналған, ел 
тәуелсіздігін ойлаған қазақтың әйгілі батырларының бірі ретінде елге мәшһүр болды. 

Елімізде тәуелсіздік жылдарынан бастап қазіргі кезге дейін қазақ халқы үшін 
еңбек еткен жеке тұлғалардың өмірі мен қызметін зерттеу әлі күнге дейін жалғасуда. 
Жеке адамның өмірі мен қызметіне қатысты зерттеулер жыл санап артуда және жаңа, 
тың мәліметтермен толығуда. Елімізде жүргізіліп отырған Елбасы Н.Назарбаевтың 
бастамасымен жарияланған «Рухани жаңғыру» бағдарламасы және «Ұлы Даланың 
жеті қыры» атты жобалары Ұлы далада ұмыт болған немесе ескерілмей келе жатқан 
есімдердің қайта жаңғыруына бастама болары сөзсіз. Есет Көтібарұлының есімі жаңа 
есімдер қатарында болмағанымен, оның қызметі мен еңбегіне қатысты қазіргі кезде 
отандық ғалымдар тарапынан жаңаша баға беріліп жатыр. Солардың бірі, қазіргі 
кезде заманауи тарихи көзқарастар мен пікірлер Есет Көтібарұлының тәуелсіздік 
жолында қызмет еткен саяси тұлға ретінде көрсету оның қызметіне қатысты тарихи 
баға берудің қажеттігін көрсетіп, ол тақырыптың ғылыми өзектілігін арттыра түсті. 
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Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы ұлт-азаттық қозғалыстың 
басшысы болып танылған Есет Көтібарұлы Кіші жүздің Қабақ руынан шығып, өз 
заманында аузы дуалы, қоғамды басқарушы адамдардың бірі ретінде саналған. Есет 
Көтібарұлы қазіргі Ақтөбе облысының Шалқар ауданында туған. Оның балалығы 
мен жігіттік шағы орыс отаршылдығының күшейген кезеңіне тұспа-тұс келді. 

1822–1824 жылдары Ресей империясының қазақ жерінде отаршылық саясаты мен 
қимылдарының жаңа кезеңі басталды. Төрт ғасыр бойы үстемдік құрып өмір сүрген 
хандық билік жойылды. Бұл жағдай қазақ халқының мемлекетінің жойылғанын және 
оның Ресей империясының боданы екендігін заңды түрде бекітіп берді. Қазақ халқы 
мен жері Ресей империясының әкімшілік мемлекеттік губернияларының құрамына 
енгізілді. Қазақ елінің бір бөлігі Бөкей Ордасы Нарын құмында резервацияға 
айналды. Бұдан соң Ресей билігі қазіргі Қазақстан жерінің орталығы мен оңтүстігіне 
қарай тереңдей енді. Барлық қимылдар отаршылдық сипатта ашық жүргізілді. 
Оның басты мысалдары ресейлік казак әскери отаршылдары қазақ шаруаларының 
шұрайлы жерлері мен жайылымдарын ешбір негізсіз тартып ала бастады. Мұның 
барлығы қазақ шаруалары мен бұқара халықтың наразылықтарын қоздырды. Дәлірек 
айтқанда, қазақ елінің басына күн туды. 

Мұндай факторлар қазақ батырлары мен ту ұстаған ерлерін атқа қондырды. 
Басты мақсат, орыс отаршылдығына жол бермеу, қолдан шыққан ел мен жерді 
қайтару. Мұның барлығы ХІХ ғасырдың 30-жылдары Бөкей Ордасында Исатай мен 
Махамбет бастаған көтерілістен соң орын алып, ол біртіндеп бүкіл қазақ жеріне 
тарады. Оңтүстіктегі Сыр бойындағы Есет пен Жанқожа батырлар бастаған көтеріліс 
қимылдары бой көтерсе, Кенесары ханның күресі бүкіл қазақ жерін қамтыды [14]. 

Есет Көтібарұлы бастаған қазақтардың Ресей империясының отарлау 
қимылдарына қарсы көтерілісін ерекше тарихи мәнге ие. Есет батыр қазақ қоғамында 
жеке батыр ретінде алғашқы көтеріліс қимылдарына атақты қазақ батыры, Кіші 
жүзде табын руынан шыққан атақты қолбасшы Жоламан Тіленшіұлының көтерілісі 
кезінде жақсы танылды. Бұған дейін Кіші жүз жерінде орын алған әр түрлі саяси 
көтерілістерде көзге түсіп, соның негізінде аты ел арасында тараған еді. Бұл кезде 
Жоламан батырдың Ресей билігіне қарсы шығуының себептері 1822 Орта және 
1824 жылы Кіші жүзде хандық биліктің жойылуынан кейін-ақ қазақ жерінде орыс 
шептерінің құрылуыменбайланысты еді.

Ресей империясының Орынбор әкімшілігі Елек өзенінің бойындағы табын 
руының жерлерін тартып алып, бекіністер сала бастайды. Орал, Елек, Бердянка, 
Құраты өзендерінің бойында 29 бекініс бой көтеріп, ол Жаңа Елек шебі деп аталды. 
Өз жерлерінің тартып алынуына қарсы шығып, табын руының игі жақсылары бірнеше 
рет Орынбор әскери губернаторы П.К.Эссенге өздерінің бұрынғы жайылымдарын 
қайтару жөнінде өтініш жасағанымен, Эссен: «Патша ағзам император олардың 
шағымдарын негізсіз деп, ал тіпті қандай да бір қанағаттандыруға тұрарлық емес деп 
мойындады» [5] деген жауап қайтарады.

1822 жылы Жоламан батыр өзінің әділдікке жетуге ұмтылысы сәтсіз 
аяқталғанына қарамастан, бір жыл өткен соң Жоламан Эссенге тағы да хат жолдайды. 
1823 жылы 6 тамызда урядник Плешков арқылы Эссенге жолдаған хатында, Жоламан 
қазақтардың наразылығының басты себептерін айқын да анық ашып көрсетіп, 
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талаптарын баяндайды. Мұнымен шектелмей Жоламан батыр Ресей билігіне хат жазу 
арқылы өзінің саяси талаптарын тоқтатпады. Мұның барлығы 1824 жылы Жоламан 
Тіленшіұлының Кіші жүз батырларымен алғашқы көтеріліс қимылдарын бастауға 
алып келеді. Осы көтерілістен бастап, Есет Көтібарұлы көбінесе Жоламан батырдың 
жанынан табыла білді. Жоламан батыр өзінің алғашқы әрекеттерінен бастап, мұндай 
қимылдарын кейін де жалғастырып отырды. 

Жоламан тарханның патша үкіметіне жариялаған соғысының кең қанат жайған 
кезі 1835 жылы болды. Осы тұста Орск мен Троицк арасында Жаңа Шеп салынуы 
нәтижесінде 10 мың шаршы шақырымнан астам жерінен айырылған, жағалбайлы, 
жаппас, алшын, арғын, қыпшақ рулары өз беттерінше күреске шыға бастады. Осы 
жылдарда Есет Көтібарұлы аймақта болып жатқан көтеріліске белсене араласады. Ол 
Жоламан бастаған Кіші жүз қазақтарының осы жылдардағы көтеріліс қимылдарының 
қол бастаған қатысушысы болды. Жоламан Тіленшіұлына Іле, Қобда, Елек, Ембі 
өзендері бойында көшіп-қонып жүрген қазақтар қосылды, Жоламан батыр бастаған 
соғыстың кейінгі кезеңі Исатай Тайманұлының бастаған көтерілісіне қосылуымен 
жалғасын тапты [2]. 

Уақыт өте, аймақтағы халықтың зор құрметіне бөленген Есет Көтібарұлы сол 
кездегі қазақ сұлтаны, кейіннен хан болған Кенесары Қасымұлының көтерілісімен 
де пара-пар келгенін атап өту керек. Есет Көтібарұлы жеке қолбасшы ретінде 
әскер бастап үлгермегенімен, оның халық арасында танымал болуына оның халық 
үшін жасаған ерлігі оның тез танылуына жағдай жасады. Кенесары мен Есет 
Көтібарұлының арасында байланыс қандай болды десек, тарихшы В.Ф. Шахматовтың 
айтуынша Есет батыр мен Кенесары Қасымұлы арасында айтарлықтай байланыс 
болмаған. Керісінше бұл тұлғалар бір-біріне қыр көрсетіп, ол Есет батырдың 
Кенесары Қасымұлыныңбүкіл қазаққа ұлы хан ретінде мойындағысы келмегенімен 
сипатталады. Оның себептерін Кенесары ханның Есет батыр бастаған халықтан 
салық төлеуді талап етуімен түсіндірген [16].

Бірақ, 1841 жылы маусым айында старшина Күлетай Кукановтың Орск бекініс 
коменданты полковник Исаевқа берген түсіндірме жазбасында Ырғыз өзенінің 
жоғары ағысы бойында қоныстанған ауылдарда тұратын халықтың Кенесарыны 
жылы ілтипатпен қабылдағанын хабарлай келе Шекті, Төртқара, Жаппас, Шөмекей 
руларынан кептеген қазақтардың жиналғанын Кенесарыны халықтың кең қолдауының 
бір көрінісі депсипаттайды. Есет батырдың Кенесары ханға өкпесінің бір себебі хан 
Кене ұлы хандыққа отырып, жариялаған тұста оның әкесі Көтібар батыр ханнан 
аймақтағы тыныштықты талап етіп, арада кішігірім түсінбеушілік сияқты себептер 
орын алды [11].

Бірақ, Көтібардың Кенесары хан болып сайланған кезде онымен қандай 
түсінбеушілік орын алғанын білу қиынға соғады. Себебі Көтібар батырдың өлген 
уақыты кейбір мәліметтерде 1823, ал кей деректерде 1833 жылы қайтыс болған 
деп көрсетіледі. Көтібар батыр мен оның ұлы Есеттің ерлігі жайлы зерттеген орыс 
зерттеушісі В. Шахматов: «Есет был сыном известного в Малой орде бия и батыра 
ШектыКотибара, убитого в 1833 году казахами рода Жагалбайлы во время одного 
набега. Власть над родом к нему перешла по наследству от отца» – деп мәлімет 
берген [16].
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Өз кезегінде зерттеушілер тарапынан осындай келіспейтін фактілер де туындап 
жататыны да жоқ емес. 

Осылайша, тарихи әдебиеттерде Арал өңірінің қазақтары аталған Есет 
Көтібарұлы мен Жанқожа Нұрмұхамедұлының жетекшілігімен отаршылдық езгіге 
бірге қарсы көтерілді. Олар екі бөлікке: Үлкен шекті және Кішкене шекті болып 
бөлінетін шекті руынан шыққан еді. Біріншісіне – Есет Көтібарұлы,ал екіншісіне 
Жанқожа Нұрмұхамедұлы басшылық етті.

Есет Көтібарұлы өзі қарайтын Үлкен шекті руы арасында ғана емес, сонымен қатар 
өздерімен іргелес қоныстанған көршілес Адай, Табын, Шөмекей, Орташа,Кішкене 
Шекті рулары мен басқаларының арасында да зор беделге ие болды. Есет Көтібарұлы 
осы аталған ағайын руластарымен бірге Жоламан батырмен бірге орыстардың Елек 
бекінісіне шабуыл жасаған болатын, ал одан соң 1847-1848 жылдарда Жанқожа 
Нұрмұхамедұлымен бірлесе отырып,Сырдарияның төменгі ағыстарында Хиуа және 
Қоқан жаулап алушыларына қарсы күрес жүргізді.

Есет батыр мен оның үзеңгілестері болған Жоламан Тіленшіұлы мен Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы сынды батырлармен бірігіп тек Ресей емес Хиуа, Қоқан хандықтарына 
қарсы соғысуы аймақта геосаяси жағдайдың үлкен мәселеге айналғанын айтпаса 
да ұғынуға болады. Бұл кезде Хиуа хандары мен Қоқан бектері қазақ жері арқылы 
Ресеймен сауда жасап, ол үшін аймақты өз бақылауына ұстауға тырысқан. Алайда, 
бұл оңайға соқпай жергілікті жердегі қазақ сұлтандары мен батырлары өзбек 
басқыншылығына қарсы соғыс қимылдарымен жауап беріп отырған. 

Бұл кезде Есет Көтібарұлы бір жағынан Қазақстанның оңтүстігінде Орта Азия 
хандықтарымен күресіп, сонымен бірге орыс отаршылдарына қарсы саяси күресті 
жалғастырды. Нақтырақ айтқанда Есет Көтібарұлы 1847-1858 жылдары аймақтағы 
ресейлік отарлаушылыққа қарсы соғыстар жүргізіп, онда Арал теңізінің батыс 
жағалауын, Үлкен және кіші Борсық құмдары мен Мұғалжар тауларын, Жем, Сағыз, 
Ырғыз, Елек, Ойыл, Қыйыл өзендерін жағалай қоныстанған қазақтардың Ресейдің 
отаршылдық саясатына қарсы көтерілістеріне басшылық жасаған. Есет басқарған 
топ шекараға жақын орналасқан Ресей бекеттеріне шабуыл жасап отырды.

1847 жылғы 18 шілдеде Жем ауданында Есет Көтібарұлы өз адамдарымен 
Орынбор және Орал әскерлерінің 200 казагынан және патша әскері қатарында 
қызмет еткен сұлтандар басқарған 120 қазақтан құрылған жазалау отрядына шабуыл 
жасады. 30 адамнан айырылған көтерілісшілер Жемнің жоғарғы ағыстарына қарай 
шегінуге мәжбүр болды. Үкімет әскерлері ізіне түскен олар Арыс-Бұта және Имеш-
шаған алқаптарына жасырынды. Санжар Асфендияров Есет Көтібарұлының әскери 
шеберлігі туралы былай деп жазды: «Көтібарұлын ұстау үшін отрядтары жіберілді, 
бір жіберілген отряд жақсы жасақталған болатын, бірақ табысқа жете алмады. Есет 
батыр өзінің жер жағдайын білетіндігін пайдаланды, былайша айтқанда көзден 
ғайып болды» [15].

Осылайша, ХІХ ғасырдың екінші жылдарында Есет Көтібарұлы орыстардың 
отарлауына қарсы белсенді күрес жүргізіп, Арал теңізіне бет алған Ресей әскерлеріне 
қатты қарсылық көрсетті. Бұл кездегі Ресей империясының отарлау экспансиясы 
енді Сыр бойына өткен болатын. Сырдың орта және төменгі ағысында өмір сүрген 
халықтар бұл уақытта аймақта не Қоқанның не Ресейдің, не Хиуаның билігін тани 
алмай дал болған еді. Дегенмен, аймақта Ресей империясына қарсы күресуде Хиуа 
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мен Қоқан билеушілері жергілікті қазақтарды мұсылман халық ретінде орыстарға 
қарсы үгіттеумен айналысқан болатын. 

Бірақ, аймақтағы қазақтар Ресейдің де Орта Азия хандарының да билігін тануға 
ниетті болмай шықты. Себебі, аймақтағы қазақтарда дербестік толықтай сақталып 
тұрған еді. Сондықтан, Арал маңындағы қазақтар Сыр мен Арал өңірін сыртқы 
басқыншылардан қалай да болмасын қорғап қалуды қолға алды. Соның ішінде 
Есет Көтібарұлы асқан белсенділік танытты. Бұл жағдай 40-жылдардың соңынан 
бастап 50-жылдарға ұласты. Бұл жөнінде В.В.Григорьев былай деп жазды: «Ең әрі 
дегенде 50-жылдарда далада Есет Көтібарұлы пайда болды.Ол Ақмешітті алу үшін 
жарақтандырылып жатқан экспедицияға түйелер беруден бас тартты.Билеуші сұлтан 
Арыстановты өлтірді... Есет оны ұстауға жіберген біздің отрядтардан қашып,үш жыл 
қатарынан иен далада жортып жүрді» [10].

Орынбор губернаторы В.А. Обручев қазақтардың көтерілістері кең қанат жаймас 
үшін оның алдын алуға тырысып, ертеден қолданып келе жатқан әдістердің бірі – 
қазақтардың игі жақсылары мен ру басшыларына сый-сияпат пен марапаттаулар 
көрсетті. Осылайша, патша шенеунігі жергілікті қазақ билеушілері тарапынан 
бекініс салуға қолдау іздеді. Райымда бекініс құрылысы салынады деген кезден-ақ 
қарсы шыға бастаған қазақтардан қауіптенген В.А.Обручев құрылыс жұмыстарын 
жүргізетін экспедицияның құрамын күшейтуге мәжбүр болды. Бекініс құрылысына 
аттанған экспедицияның құрамы 9 штаб офицері, 100 обер офицер, 332 унтер 
офицер, 5985 қатардағы жауынгер, 756 саптан тыс әскер және мыңнан астам башқұрт 
жасақтарынан тұрды. 

Райымды басқару міндеті далалық жорықтардан мол тәжірибе жинақтаған 
подполковник Ерофеевке жүктелсе, Сыр бойының қазақтары туралы деректер жинап, 
қазақтар мен патша әкімшілігінің арасында байланыс орнататын шенеунік қызметi 
Орынбор Шекара комиссиясының кеңесшiсi Субханкуловқа тапсырылады. Дегенмен 
қазақтардың бекіністің салынуына қарсы күресі бір сәтте тоқтамай, ашық түрде 
сипат алды. Олар орыстардың көпестері мен азық-түлік тиеген көліктеріне жиі-жиі 
шабуылдар жасап, түтін салығын төлеуден бас тартты немесе жаппай Хиуаға көшіп 
кетті. 

Осыған байланысты генерал-лейтенант А.Е.Толмачевтың жіберген мәліметтерінде: 
«Сырдың төменгі ағысында қоныстанған қазақтар бекініс құрылысына мүлдем 
қарсы. Олардың рубасылары арнайы кеңес өткізіп, онда орыс әскерлеріне қарсылық 
көрсету және орыс көпестеріне шабуыл жасау жөнінде шешімге келген. Бұл шешімді 
орындау үшін Есет Көтібарұлы мен Жарас Өтенов Бестамаққа аттанып кеткен» [4], 
– деп жазылған. Хатта көрсетілгендей көтерілістерге Есет Көтібарұлы мен Жарас 
Өтеұлы сияқты қазақтың ру басшылары басшылық жасап, Ресейдің отаршылдық 
саясатына қарсы белсенді күрес жүргізіп, Арал теңізіне бағыт алғанәскерлеріне 
қатты қарсылық көрсетеді.

Орынбор өкімет орындары өзіне Есетті қайткенде де ұстауды және оны патша 
өкіметін мойындауға мәжбүр етуді мақсат етіп қойды. Оны ұстауға подполковник 
Кузьминский мен Дерышев,сондай-ақ майор Михайлов басқарған жазалау отряды 
жіберілді.Олар көтеріліске қатысушыларды және Арал теңізінің Оңтүстік Батыс 
жағалауындағы бейбіт халықты аласыз жазалады. Бұл қанқұйлы оқиға алдыңғы 
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қатарлы орыс жұртшылығының үлкен ашу-ызасын туғызды. А.И. Герцен шығарып 
тұрған «Колокол» журналы: «Атам заманнан бергі соғыстар немесе монғол 
шапқыншылықтары кезінен бері қанішерлігі жөнінен полковник Кузьмин мен майор 
Дарышевтің шапқыншылығы сияқты ешбір зұлымдық болған емес…» – деп жазды.

Орынбор генерал-губернаторы көтерілісшілерді басу үшін жазалау отрядтарының 
бірінен кейін бірін жіберді.Бірақ Есет ауылдары мен ауыр жүктерін дер кезінде 
Борсық құмдары мен Үстіртке көшіріп жіберуге үлгеріп отырды.Ол өз жігіттерін екі 
топқа бөлді,олар даламен жүріп отырып,орыс керуендеріне шабуыл жасады және 
жазалау отрядтарымен жұмыстар жүргізді [8].

Есет батыр бастаған көтерілістің алғышарттары, себептері Ресейдің отарлық 
саясатынан туындады. Патша өкіметінің ХІХ ғ. бірінші жартысындағы Кіші жүздегі 
әскери-отарлық езгісі, қазақтар құқықтарының шектелуі мен олардың саяси-
әлеуметтік жағынан қаналуы және патшалық Ресейдің бұл өңірді экономикалық 
тұрғыдан жаулап алуы бір-бірімен астасып, қазақ халқының өмір сүруіне аса қауіп 
төндірді. Есет ұйымдастырған әскердің ішінде бүкіл Кіші жүзге белгілі батырлар: 
Бекет Серкебайұлы, Ерназар Кенжалыұлы, Әзберген Мұңайтпасұлы, Қарақұл 
Қонақбайұлы, Мәуміт Сейітпенбетұлы, Дәуіт Асауұлы, Алдаш Байғанаұлы, Мамай 
Достанұлы, Ақтан Ақайұлы, Байқазақ Жолдасбайұлы, Елтізер Қуатұлы, Жәлімбет 
Қуатұлы, Бөкенбай Тілегенұлы және т.б. болған. Отаршылдық езгіге қарсы шыққан 

Кіші жүздің батырлары халықтың қолдауына ие болып, азаттық көтерілістеріне 
басшылық жасайды. Батырлар мен билер бастаған қазақтар патша өкіметінің 
басқыншылық саясатына қарсылық ретінде патшалық Ресейден Орталық Азия 
хандықтарына жол тартқан сауда керуендерін шабуылдап, орыс саудасына зиян 
келтірді және Хиуа хандығымен бірлесе отырып патшаның жазалаушы әскерлеріне 
қарсы шықты және бекіністі шептерді шапты. ХІХ ғасырдың ортасында Кіші жүздегі 
ең белгілі әрі беделді батырлардың бірі Қарағұл Қонақбайұлы еді. Ол өз кезегінде 
патша үкіметіне де, Хиуа хандығына да, тіпті дала аймағында бекітілген билеуші 
сұлтандарға да бағынбаған тәуелсіз тұлға еді... Хан билігін жоюды мақсат еткен 
патша үкіметі... сұлтан топтарын бір-біріне қарсы қойып, қырқыстыра бастады. 

Осындай жағдайда орын алған саяси аласапыран оқиғалардың басты себебі – 
отарлық саясатта жатқандығын бірден түсінген халық қалаулылары – билер Кіші 
жүзде белсенді қимылдармен көзге түсті. Бұл кезде Есет батырдың жақтастары күн 
санап көбейді. Әсіресе, Есеттің ең жақын серігі шекті руы Қабақ бөлімінен шыққан 
атақты би Қарағұл Қонақбайұлы ел тағдыры таразыға түскен сәтте билік тізгінін 
азаттық жолындағы күреспен байланыстырып, 11 жылға созылған көтерілістің басты 
жетекшілерінің біріне айналды [13]. 

Ресей отаршылдығына қарсы Есет батыр бастаған Кіші жүз қазақтарының ұлт-
азаттық күресінде Әзберген Мұңайтпасұлының рөлі ерекше. Ол Есеттің кеңесшісі, 
көмекшісі әрі туысы ретінде белгілі [1] болып, азаттық қозғалысы тарихында өзіндік 
орнын қалдырған. Патша езгісі мен отаршылдығынан құтылудың жалғыз жолы - 
Хиуаға қосылу деп білген Әзберген би көтеріліс кезінде-ақ Хиуа хандығымен арадағы 
саяси одақтастық байланысты бірден-бір жақтаушысына айналып, көтерілістің 
негізгі күштерін басқарған. Ол көтеріліс барысында өз ұстанымдарының беріктігімен 
ерекше көзге түскен бірден-бір тарихи тұлға. 
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Есет Көтібарұлының жанына топтасқан қазақ батырларының бірі және оның 
басты көмекшісі ретінде Шөмішті Табын руының белгілі биі, әрі батыры Дәуіт 
Асауұлын айтуға болады. ХІХ ғасырдың 50-жылдарында Орынбор ведомствосына 
қарасты болған табын руының қарақойлы бөлімшесін басқарған ол өзі бай адам 
болатын. Бар малын шығындап болса да Есет батырға қосылып, азаттық үшін күреске 
шыққан. Екі мыңнан астам жылқысы болған оның 1855 жылы көтеріліске қатысқаны 
туралы мәліметтер Дәуіт батырдың бұл күреске белсене кіріскенін көрсетеді [12, 56-
п.]. 

Азаттық жолындағы күресте Дәуіттің ұстанған бағыты Әзберген 
Мұңайтпасұлымен бір сарында болғандықтан Дәуіт Асауұлы Есет бастаған 
көтерілісті өз руымен бірге барынша қолдайды және көрші мұсылман мемлекеті 
Хиуамен жақсы қарым-қатынаста болған. Дәуіт Асауұлы да Есет батыр бастаған 
қазақтардың көтерілісі аяқталғаннан кейін де отаршылдыққа қарсы күресін бір сәтте 
тоқтатпайды (12, 56-57-пп.). Хиуа ханымен байланыс орнатқан Дәуіт пен Әзберген 
билер, өздерінің орыс отаршылдығына қарсы күресі жолында әлі де патша өкіметінің 
құрығы жете қоймаған жерлердегі кейбір мұсылман күштерін жұмылдыруға 
ұмтылған [12, 224-п.].

Есет батырдың төңірегіне топтасқан қазақ батырларының ішінен Төртқара 
руынан шыққан Байқазақ Жолдасбайұлы мен Қаракесек Ақтан Ақайұлы да азаттық 
қозғалысқа өз үлестерін қосты. Кейін жоғарыда аталған батырлар Сыр өңіріндегі 
Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған қазақтардың ұлт-азаттық көтерілісіне де белсене 
қатысып, ел мүддесі үшін күресті.

Есет батырдың өмірінде осы Әзберген бидің қызметі өте зор болған. Досқа адал, 
дұшпанға қырғидай тиетін Әзберген Мұңайтпасұлының қызметі өте зор болғанына 
тарих куә. Бұл жылдарда Кіші жүздің Үлкен шекті, Табын руының көп бөлігі Үргі, 
Тайлы алқабына және Қоңырат өңіріне көшіп барды. Кейде Есет Көтібарұлының өз 
туысы саналған осы Әзберген Мұңайтпасов би мен бірге Қоңыратқа жақын Әзберген 
деген жерді қоныстанған кезі де болды. Сол уақытта оның атымен елді-мекеннің де 
аты аталатын.

1855 жылы Орынбор губернаторлығының басшылығы Есет батыр мен 
Кіші жүздегі ірілі-ұсақты көтеріліске баса назар аударуға мәжбүр болды. Ресей 
империясының басқа аймақтарынан білікті әсери мамандар мен күштер тартып, 
тек көтерілісті басып қана қоймай, отарлау шараларын одан ары қарай жалғастыру 
көзделді. 1840-1850 жылдары Орынборда жеке әскери жасақты басқарған генерал-
майор, атақты әскери маман И.Ф. Бларамберг Есет Көтібарұлының көтерілісін 
жаныштау үшін арнайы әскери және қаржылай шаралар қабылдайды [12, 4-п.].

Тіпті, кейіннен көтеріліс саябырсығанмен де Әзберген би Мұңайтпасұлы 
Есет Көтібарұлының патша әкімшілігі қарамағына өтуіне келіспей, қарсылығын 
жалғастырып, Хиуа жеріне өтіп кетті. 1858 жылы Орталық Азияға жорық жасаған 
М.Н. Галкин өзінің сапарында Қоңырат қаласындағы Әзбергеннің тамаша бағында 
дем алғанын жазады. Әзберген биді Хиуа ханы сол жерді мекендеген қазақтардың 
билеушісі етіп тағайындап, орыс билігіне қарсы көтерілген және Ресей билігін 
мойындаған қазақтарға қарсы күресуге басшылық жасауды ұсынады. Әзберген би 
болса, ханға Ресей мен Хиуаның қол астында екіге бөлініп кеткен қазақ халқының 
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бір-бірімен байланысып тұруына еркіндік берілген жағдайда ғана келісетіндігін, 
бірақ ханның қазақтарға ойына келгенін істегісі келетін ниетін қолдамайтынын, 
қай жерде жүрсе де, Ресей билігіндегі қазақтар немесе Хиуа иелігіндегі қазақтар 
ішінде ме, халқының мүшкіл жағдайына қарамастан, мұндай тапсырманы орындай 
алмайтындығын білдіреді [4].

Есет Көтібарұлы, Әзберген Мұңайтпасұлы мен Жарас Өтеұлы және басқа 
да батырлар мен билер қазақтарға хат таратып қана қоймай, патша өкіметінің 
отаршылдық саясатына қарсы белсенді күрес жүргізіп, Сыр өңіріне бағыт 
алғанпатша әскерлеріне белсенді түрде қарсылық көрсетеді. Ресей империясының 
Сыр бойында әрбір қадам басуы бүкіл қазақ даласын толық жаулап алудың кезекті 
сатылары еді.Өйткені Ресей империясы бүкіл қазақ даласын өз билігіне енгізген 
жағдайда ғана, Орталық Азия хандықтары мен Шығыс Түркістанды және одан басқа 
Азиялық мемлекеттерді өз отарына айналдырып, Еуропадағы бәсекелесі Англияның 
Азиядағы мүддесіне нұқсан келтіре алатын. Сондықтан Ресей империясының 
сыртқы саясатында қазақ даласы, соның ішінде Сыр өңірі ең өзекті стратегиялық 
аймақ ретінде орын алды. Осы мақсатты жүзеге асыру жолында патша өкіметі барлық 
амалдарын, айла-әрекеттерін пайдаланды. 

Алайда Әзберген ауылдарының орналасқан жері Хиуа ханының ойынан 
шықпады.Сондықтан 1859 жылы ол Әзберген Мұңайтпасұлын Сырдарияның сол 
жағасынан оң жағасындағы Дәуқара деген жерге күштеп көшіруге тырысты. Бұл 
жөнінде орыс жансыздары Перовск әкімшілігіне былай деп баяндады: «Қоңырат 
түбінде шегінерден бұрын Хиуа хандарының інісі Әміре Әмудария сағасындағы 
бекіністе қоршауда қалған қазақтың биі Әзбергеннің сол өзеннің оң жағасына өтуіне 
және Дәуқараға көшіп кетуіне жәрдемдесу үшін қайық жинауға бұйрық берді.Бірақ 
өз ниетін орындап үлгере алмай Хиуаға қайтып баруға мәжбүр болды. Сыбыстарға 
қарағанда Әзбергенде 7500-ге дейін шаңырақ бар, ол өзіне қарасты малдың бір 
бөлігін Дәуқараға жіберіп те үлгерген, бірақ оның өзі ол жаққа өтуге батылы бармай 
отыр» [10].

Ресей империясына қарсы күресте көптеген қақтығыстар орына алды. 1853–1854 
жылдары Кіші жүзқазақтарының шекаралық әкімшілікпен қақтығыстары болды. 
«1853жылы осы көтерілісті басуға сұлтан Арыстан Жантөрин, екі казакотряды 
мен 200 жігітті бастаған сұлтан Таукин, Орал бекінісінен майорМихайлов 
пен 600 жігітті бастаған сұлтан Е. Қасымов аттанды. Патша әкімшілігінің бұл 
жоспарынан хабардар болған Есет батыр Көтібарұлы шекті ауылдарын Үстіртке 
жіберіп, өзі 800 жігітпен жазалаушы отрядтарды күтіп қалды. Жақсы қаруланған 
жазалаушы отрядтардыңкөтерілісшілерге қарсы бұл жорықтары нәтижесіз 
болды. Орынборгенерал-губернаторының нұсқауымен көтерілісті басу келесі 
көктемгеқалдырылды. Есет батыр Көтібарұлы 1853-1854 жылдың қысынҮлкен 
Борсықта өткізді. 1854 жылы көтерілісшілердің саны 1500-гежетті. 

Есет Көтібарұлы бастаған қазақтар Ресей үкіметінің алдына: қазақ қауымынан 
түйе  жинаудытоқтату, жайылымдық жерге еркіндік беріп, Жем, Мұғалжар, Елек, 
Қобда, Жайық өзендерінің бойларына көшіп-қонуға мүмкіндік жасаутуралы 
талаптарын қойды. 1855 жылы Орынбор генерал-губернаторыКіші жүздің бір 
топ билеуші сұлтандарына көтерілісті басып, Есетбатырды қолға түсіруге қатаң 
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тапсырма береді. Маусымның аяғындатапсырманы орындау үшін 900 адамдық 
отрядпен, өзіне бекітілгенекі зеңбірегі бар казак жүздігі және дистанция 
бастықтарымен бірге Арыстан Жантөрин жорыққа аттанып, Ор бекінісінен 
140 шақырым жершамасындағы Елек өзенінің жоғарғы сағасындағы Суықсу 
шатқалына келіп сонда жасырыныпбекінеді. Сұлтан ордасы мен көтерілісшілер 
арасында бірнешекүн бойы келіссөз жүргізіліп, екі жақ нақты шешімге келе алмайды. 
Осыдан кейін Есет батыр өз адамдарымен кеңесіп, сұлтан ордасына шабуыл жасауды 
ойластырады. 

1855 жылы шілдеде көтерілісшілер сұлтан ордасын тұтқиылдан шабуылдап, 
А.Жантөрин бастаған оншақты би-старшындарын өлтіріп, казак отрядын 
талқандайды. Есет қолының осы жеңісінен кейін Орынбор әкімшілігі бас 
көтерушілерді жазалауды күшейтеді. Қазақ ауылдарын қырғынға ұшыратып, 
1856жылы қыркүйекте А. Есмамбетов, Қ. Қарин және Е. Айнақұловтар атылып, 
1857 жылы Ерназар Кенжалин, Бекет Серкебаев тағы басқа 18 адам Сібірге жер 
аударылды. 

Есет Көтібарұлы көтерілістің соңғы жылдарында, яғни 1857-58 жылдарда 
Қоңырат қазақтарының арасында болды.1857 жылғы 21 маусымда Перовск 
фортының жедел қимыл қызметкерлері «бүлікшіл Есет Көтібарұлы қазір өз 
ауылдарымен бірге Арал теңізінің жағалауына жақын хиуалық Қоңырат қаласына 
жақын жерде отыр» деп атап өткен.

1858 жылы қазақтың ішінде Есет Көтібарұлы та бар бірнеше билері,полковник 
Игнатьев басқарған Хиуаға орыс дипломатиялық миссиясын Қоңыраттан Хиуаға 
дейін бастап барды. Есет Хиуаға Ресейге қарсы күресті жалғастыру үшін ханнан 
көмек алу мақсатымен барған еді.Бастапқыда хан Есетке 2500 адам бөлуге уәде 
берді,бірақ кейін хан өз уәдесінен айнып қалды [10].

Хиуа ханы қазақ даласындағы қарсылығын қайтадан жалғастырып, Ресей 
империясының Сыр бойына қарай жылжуына қарсы қазақтардың көтеріліске 
шығуын жан-жақты қолдап, өз белсенділігін арттыра бастайды. Мысалы, Хиуа 
ханының Кіші жүздің билері мен батырларына арналған хатында: «...қажет болған 
жағдайда, бір құдайдың қалауымен, біздің өзіміз де сансыз әскерді ертіп, алмас 
қылышты қолға алып жылжи аламыз. Бірақ біздер көтерілгенше менің боданымдағы 
әйгілі батырлар мен рубасылар қолға қару алып бірігіңдер, сөйтіп бізге көмек 
көрсетіңдер. Сіздердің еңбектеріңіз ескеріледі және ар алдында еңселеріңіз түспейді» 
(Ибраев, 13), - делінеді. 

Хиуа ханының өкілдері қазақ ауылдарына келіп, оларды орыстарға қарсы 
жаппай көтеріліске шығуға шақырса, хиуалық әскерлер қазақ көтерілісшілерімен 
біріге отырып орыстардың барлаушы әскерлеріне және орыстардың ықпалындағы 
ауылдарға шапқыншылықтарын күшейтеді. Хиуа ханымен қатар шектілердің батыры 
Есет Көтібарұлы және орыс билігіне наразылық танытқан қазақ сұлтандары Кіші 
жүз қазақтарының руларына хаттарын таратып, оларды мұсылмандық бірлік пен 
қозғалысқа шақырады. Мұсылмандық бірлік арқылы патша өкіметінің жаулаушылық 
іс-әрекеттеріне қарсы күреске шақыру алған қазақтар, бұл азаттық қозғалысқа 
барынша қосылып, оны жан-жақты қолдаған. Тіпті, оған Қоқан иелігіндегі қазақтарда 
қосылған. Мысалы, 1849 жылы қарашада Тамды өзенінен Милютин мен Батырашкин 
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бастаған казактар балық аулауға келген кезде Бұхарбай Естекбайұлы, Байқадамның 
баласы Сейіл, Сүйіндік бастаған 100 адам оларға тұтқиылдан бас салып, екеуін 
өлтіріп, ал қалған үшеуін тұтқынға алып Қоқанға алып кетеді. [4]. 

Өз кезегінде экономикасы нашар, әскери қуаты әлсіз және ортағасырлық 
даму сатысынан көтеріле алмаған феодалдық Қоқан мен Хиуа хандықтары Ресей 
империясына төтеп беруге шамасы жетпеді. Оған Қоқан хандығындағы өзара 
қырқысу соғысы, Хиуа хандығындағы түрікмендер мен қарақалпақтардың көтерілісі, 
сонымен қатар Хиуа, Бұхар және Қоқан хандықтарының өзара үздіксіз соғыстары 
кедергі болды. Яғни, Орта Азиялық хандықтардың өзара ынтымағы болмағандықтан, 
патша өкіметінің басқыншылық саясатына қарсы тұруға біртұтас майдан құра 
алмады. Нәтижесінде, уақыт көрсеткендей патша әскерлерінің Сыр өңірі арқылы 
Орталық Азияға ешқандай кедергісіз баса-көктеп кіруіне жағдай жасалды. Райым 
бекінісі салынуының әскери жағынан маңызы зор болып, орыс әскерлеріне Қоқан 
хандығының иелігіне кіруге мүмкіндік берді. Сыр бойындағы қоқандықтардың ең 
мықты бекінісі саналатын Ақмешітті басып алуға қолайлы жағдай жасалды.

Осылайша, Қоқандықтардың Ақмешітті қайтарып алмақ әрекеттері басталмай 
жатып-ақ сәтсіздікке ұшырайды. Себебі Қоқан хандығындағы саяси жағдай қайтадан 
шиеленісіп, тақ үшін талас-тартыс тағы да өз күшіне мінеді. Екінші жағынан Бұқар 
хандығы да Қоқанға қауіп-қатер төндіріп,хандықтың жағдайы қиындай түседі. Осы 
жағдай Сыр бойына бекініп алған Ресей империясы үшін Оңтүстікке қарай жылжуға 
мүмкіндік берсе де, патша өкіметі бұл қолайлы сәтті пайдалана алған жоқ. Өйткені 
Түркиямен болған соғыс, Есет Көтібарұлы бастаған қазақтардың көтерілісін басуға 
күштердің бөлінуі патшалық Ресейдің өңірде қажетті әскери күштерді топтастыруға 
шамасы келмей, Қоқанға қарсы шешуші әрекеттерге бара алмады. Сырдағы патша 
әскери-әкімшілігі кішігірім қарулы әскерлерді Елекей Қасымұлына ғана емес басқа 
да қазақ билеушілеріне жасақтап беріп, Қоқан мен Хиуа иелігіндегі Ресей билігіне 
өткісі келмеген қазақ руларының малдарын айдап әкелуге жұмсап отырады.

Орыс әкімшілігі көтеріліске шыққан қазақтар арасына қазақтың рулық үстем 
топтары қатарынан тыңшылар жіберді. Орыстың жазалаушы отрядтары Есет 
Көтібарұлын қолдаған бірнеше рулардың ауылын шапты, олардың малын айдап, 
дүние-мүлкін алып кетті.Бірақ Есет Орынбор ведомствосы жазалаушы күштерімен 
күресін дегенмен де жалғастыра берді. 1858 жылы ғана ол патша өкіметінің бейбіт 
шарттарын өз еркімен қабылдады. Бұл жөнінде В.В. Григорьев: «... бірақ Есетті 
дегенмен қолға түсіре алмады. Ол өзіне кешірім жасауға уәде берілген кезде генерал-
губернатор Катенинге кейіннен өз еркімен келді» – деп жазды.

Ақыры 1858 жылы қыркүйекте Бородинбасқарған жазалаушы отрядтың 
көмегімен Есеттің қозғалысы біржола басылады. Есет Көтібарұлы патша өкіметіне 
адал қызмет етуге ант берді. Ол дистанция бастықтары сияқты түтін салығын 
төлеуден босатылады. Есет өз сөзінде тұрып, патша өкіметіне қызмет көрсетті. Ол 
Үлкен шекті руы басшыларының бірі болып сайланады, сондай-ақ Ырғыз уездік 
бастығының көмекшісі болып тағайындалды. Мұнан кейінгі өмір деректерінде 
батырдың патша үкіметіменкелісімге келіп, Қабақ руының басқарушысы болып 
белгіленгені айтылады және1873 жылы Хиуа жорығына қатысқаны үшін патшадан 
алтын медальалды. Осы жорық үшін оған «Адалдығы үшін» алтын медалі берілді.80 
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жылдан астам өмір сүріп, Есет Көтібарұлы қайтыс болды және Ақтөбе облысындағы 
Шалқар станциясына жақын Шолақжиде деген жерде өз руының зиратына жерленді 
[10].

Есет Көтібарұлының барлық әулеті ел қорғауға араласып, аттары тарихта қалған. 
Әкесі Көтібардың ерлігі өз алдына бір төбе немере ағасы Арыстан батыр Тінәліұлы, 
інілері Бекет Серкебайұлы, Ерназар Кенжалыұлы да тарихта қалған жандар. 
Арыстан, Көтібар, Есет есімдері «Айман-Шолпан» жырына арқау болған. Есеттің 
арғы атасы Қалдыбай батыр еліміздің оңтүстігіндегі Сайрам шабуылына қатысып, 
сүйегі Түркістанда қалған. Есеттің арғы тегі Алтын Орда мен Ноғайлы ұлысының 
әміршісі болған, атақты «ел қамын жеген «ер Едігеге» барып тіреледі.

Көтерілістің негізгі қозғаушы күші езілген қазақ шаруалары болып, олар 
отанының тәуелсіздігі үшін қасық қаны қалғанша шайқасты. Есет Көтібарұлы 
бастаған бұл көтерілістің сипаты стихиялық болып, ол өзінің дегеніне толықтай 
жете алмады. Көтерілістің жеңілу себептері: қазақ шаруаларының ұйымдасуының 
әлсіздігі, жеке ақсүйек феодалдарының опасыздығы. Көтеріліс жеңілгенімен 
аймақтағы қазақтардың Ресей әкімшілігіне оңайлықпен берілмейтінін көрсетті және 
Оңтүстік Қазақстандағы Қоқан билеушілерінің озбырлығы қазақ еңбекшілерінің, 
Ресейдің құрамына кіруіне ұмтылған алғышарттардың пісіп-жетілуіне себепші 
болды.

1856–1861 жылдары Ресей сыртқы істер министрлігі Азия департаментінің 
директоры болған Е. Ковалевский Хиуа сапары кезінде Есет Көтібарұлымен 
кездескенін былайша суреттейді: «Арал маңындағы Кіші жүз қазақтарының кейбір 
топтарынан құрылған отаршылдыққа қарсы қозғалысты басқаруынан бұрын 
Есетті сайын дала торабынан кездестірдім. Есет Геркулес сияқты атлетикалық 
дене бітімді,сұлу келбетті және ерлік іс-әрекеттері кез-келген еуропалықты таң 
қалдыратындай және бұл қасиеттері өз отандастарына да қатты әсерін тигізген» [3].
Ол өзінің батырлығымен, орасан зор дене күшімен, парасатты ақыл-ойымен, қызыл 
тілге шешендігімен, сондай-ақ ат құлағында ойнайтын шабандоздығымен халыққа 
ерекше танылған еді. Оның әскери қолбасшылық өнерге шеберлігі, бір орыннан 
екінші орынға жедел ауысып кете алатын тактикалық тапқырлығы жақсы қаруланған, 
күші басым орыс әскерлерін қапыда қалдырып, талай рет жеңіске жеткізді.

Есет Көтібарұлы ғажайып шешен адам болатын, өз тыңдаушыларын үйіріп 
әкетіп, ерлік күреске жігерлендіре білетін. Ағылшын зерттеушісі Бульжер Демитриус 
ЧарльзЕсет батырдың өз руластарын патша үкіметіне қарсы күреске жігерлендіре 
шақырғаны туралы жазды: «Рас, олардың аттары мен қаруы бар. Aт пен қару бізде 
жоқ деп кім айта алады? Біздің мұхит түбіндегі құмның қиыршығы сияқты көп 
екеніміз өтірік пе? Өздерің мойын бұрып қараңдаршы: шығыс пен батыста, солтүстік 
пен оңтүстікте де қаптаған қалың қазақтарды көретіндерің анық.

Есет Көтібарұлының осындай ерен еңбегінің арқасында оның аты бүкіл 
қазақ даласына тез тарады. Оның ерлігі туралы тек деректер тек Қазақстанда 
ғана емес, сонымен бірге шетелдерден де табылып жатты. Есет Көтібарұлы 
жөнінде деректерді ХІХ ғасырда оның өзінің көзі тірісінде онымен кездескен 
жиһангерлер, тарихшылар, саяхатшылар, шығыстанушылар, жеке ізденушілер 
мен қоғам қайраткерлері жазып кеткен. Мысалы, ХІХ ғасырдағы қазақ даласын 
еуропалықтарға алғаш рет таныстырғанполяктың демократ-революционері, суретші 
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Бронислав Залесский 1865 жылы Парижде француз тілінде шығарған «Қазақ 
сахарасынасаяхат» деген кітабында Есеттің суретін жариялаған. 

Сол сияқты сонау заманда Еуропада, Ресейде суретке түсірілген, ол суреттері 
кезінде газет-журналдарда жарық көрген санаулы адамдардың бірі болды. 
Тарихшығалым Самат Өтенияз Ұлыбританияның Лондон ұлттық кітапханасының 
сирек кітаптар қорынан алып келген 1865 жылы ағылшын тіліндежарық көрген қазақ 
даласы жайлы кітаптың көшірмесінің 33-беті Есетбатырға арналған. Онда Есеттің 
сегіз ұлының үлкені – Назардың дасуреті басылған екен. Есет Көтібарұлының барлық 
әулеті ел қорғауға араласып, аттары тарихта қалған [9].

Қорыта айтқанда Есет Көтібарұлы өз заманының батыры, шешен, ел бастайтын 
дара кісілердің бірі болып, өмірінің соңына дейін елі мен жерінің азаттығы үшін 
күрескен аса белсенді қоғам қайраткерлерінің бірі болды. Қазақ жерінің батысы 
мен оңтүстік-батысын сыртқы жаудан қорғап, ел тыныштығын қорғайтын батыр 
азамат ретінде еліміздің тарихында қалды. Есет Көтібарұлының батыр болуына, әсер 
еткен басты фактор – ол өз замананың бейберекет, аумалы-төкпелі болуында еді. Ал 
батырлық болмысы мен тегі атадан өткен батырлық қасиеттер еді. Осы тұста оның 
әкесі Көтібар мен оның бабаларының батырлығы туралы да ғылыми қорытынды 
жасаған орынды. Есет батырдың Жоламан, Жанқожа сынды қазақ батырларына 
келіп қосылуы оның қолының қысқалығын көрсетеді. Дәлірек айтқанда, Есеттің 
жанында мықты қазақ жігіттері көп болғанымен, оларды тамақпен және киім, 
қару-жарақпен қамтамасыз ететіндей қаржысы көп болмады. Ол тек қана соғысты 
жүргізу тактикасын жақсы меңгерді және соғыстан бас тартпайтын қайсар мінезімен 
ерекшеленді. Есеттің ресейлік және қоқандық шенділермен келісуде дипломатиялық 
шеберлігі аз болғанымен, ол жанында жиналған жігіттерді ел қорғауға бағыттап, 
олардың басын отаршылдарға қарсы соғысқа жақсы ұйымдастыра білген. Осының 
негізінде, Есет Көтібарұлы өзінің қайсарлығымен, батырлығымен қазақ тарихында 
қалды. Оның ел тыныштығы жолындағыеңбегі мен халқының азаттығы үшін күресін 
болашақ ұрпақ ешқашан ұмытпақ емес. 

Пайдалылған әдебиеттер тізімі 
1. Асанов Ж. Әзберген батыр // Мәдениет. 2014. №11. 14–16 бб.
2. Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40-жылдарында. Алматы: Санат, 

1994. – 416 б.
3. Төреханов Т.Дала Геркулесі-Геркулес степей.Алматы: Атамұра, 2008. 584 б.
4. Ибраев, 2013 – Ираев У.С. Ресейдің Сыр бойын жаулап алуы. 03.09.2013 

[электронды ресурс] / URL:https://e-history.kz/kz/contents/view/1117 (кіру уақыты 
10.09.2019).

5. Исенов, 2012 –Исенов Ө.И., Елкей Н. Патша үкіметіне қарсы Жоламан батыр 
бастаған соғыс // Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-
техникалық университетінің Хабаршысы. 2012. №4. 148–155 бб.

6. Киреев Ф.Н., Джагалин М.О., Шахматов В.Ф. Казахско-русские отношения в 
XVIII-XIX веках (1771–1867 годы): сборник документов и материалов. Алма-Ата: 
Наука, 1964. 572 с.

7. Қазақстантарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3 том. Алматы: 
Атамұра, 2010. 766 б.



230

8. Ноғайбаева М.С., Омaрбеков Т.О., Кәрібaев Б.Б., Қaрaжaн Қ.Қ. Қазақстан 
(Қaзaқ елі) тaрихы. Алматы: ЛитРес, 2017.

9. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 3 том. Г-Ж. / Бас ред. Ә. Нысанбаев. Алматы: 
Қазақ энциклопедиясының Бас редакциясы, 2001. 720 б.

10. Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: Аруналтд, 2006. 
768 б. 

11. Қасымбаев Ж. Кенесары хан. Алматы: Қазақстан, 1993. 112 б.
12. ҚРОМА – Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік архиві.

(ҚРОМА, 4-қ., 1-т., 4478-іс, 56-п.), (ҚРОМА, 4-қ., 1-т., 4479-іс, 224-п.).
13. Құрманалин С. 1847–1858 жылдардағы кіші жүздегі ұлт-азаттық көтеріліс 

және Қарағұл Қонақбайұлы // Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының 
Хабаршысы. 2006. №4. 7–9-бб.

14. Мажитов С.Ф. Народно-освободительное движение в Казахстане XVIII – 
начала XX вв.: проблемы истории, теории и историографии. Автореф. дисс. Алматы. 
2007. 24 б.

15. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сб. 2. Под ред. проф. 
С.Д. Асфендиярова. Алма-Ата; М.: Казахстан, 1936. 330 с.

16. Шахматов В.Ф. Есет Котибаров // Известия Казахского филиала АН СССР, 
серия историческая.Вып.2 (23). 1946.

Кабульдинов З.Е.
Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова,

Алматы, Казахстан

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АБЫЛАЙ-ХАНА

Жизненный путь Абылай хана был нелегким. Он родился в 1711 году (по 
другим сведениям – в 1713 году) в г. Туркестане (по другим данным – в Ташкенте) 
[1]. При рождении он получил имя Абилмансур. Его дед, тоже по имени Абылай, 
был владетелем города Туркестан и даже Ташкента, прославившись воинскими 
доблестями, получил грозное прозвище «қанішер Абылай» («кровавый Абылай») 
[2]. Абылай получил мусульманское образование, владел несколькими восточными 
языками, хорошо играл на домбре, оставив после себя ряд кюев. Во время 
междоусобных войн он остался сиротой. Примерно с пятнадцатилетнего возраста 
начал принимать деятельное участие в войне с жонгарами. 

Султан был выше среднего роста, отличался большой физической силой. 
Современники уважали его за смелость, отвагу и ловкость. До самых последних 
своих дней он был рядом с воинами и участвовал в военных походах. Захваченную 
добычу всегда делил со своими ополченцами. В сражениях с внешними врагами его 
несколько раз ранили.

Абылая отличали остроумие и находчивость, среди своих современников его 
знали как человека слова, блестящего ума, честного и справедливого правителя. 
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Он был прекрасным оратором, знатоком обычного права казахов и шежире, сумел 
собрать вокруг себя самых авторитетных, уважаемых и честных людей. За годы своей 
политической деятельности наработал огромный дипломатический опыт, вступаю 
в длительные переписки с правителями и высокопоставленными чиновниками 
соседних государств. 

Со слов его правнука Ч. Валиханова: «Участвуя во всех набегах сначала как рядовой 
воин, он показывает подвиги необыкновенной храбрости и хитрости. Полезные его 
советы и стратегические соображения упрочивают за ним имя мудрого» [3].

Абылай стал широко известен в народе, когда ему было около двадцати лет. Войдя 
в ополчение хана Абулмамбета, в одном из сражений 1733 года под воинственный 
клич «Абылай!» в единоборстве победил именитого жонгарского военачальника, 
батыра Шарыша, после чего он получил новое имя – Абылай и стал пользоваться 
огромной популярностью и авторитетом среди степняков. Ему доверили управление 
одним из крупных родов атыгай племени аргын Среднего жуза. Но к 1749 году 
Абылая подчиняются все семь родов аргынов, а также кереи, уаки, и часть кыпчаков 
[4].

С целью укрепления своей власти и налаживания добрососедских отношений 
с соседями Абылай заключал династийные браки с представителями влиятельных 
семей соседних государств, а также казахских ханов и султанов, ходжей и 
родоправителей. Вот как об этом написал правнук хана, известный казахский 
просветитель Ч. Валиханов: «Хан этот имел 12 жен, от которых  имел 40 дочерей 
и 30 сыновей. От первой жены Карачач-ханым, дочери Абульхаира, или Каипа 
хивинского, Абылай не имел сыновей, кроме двоих дочерей, из которых одна была 
замужем за Даир-ханом, сыном Бараковым, а другая – за султаном Худаймендой. 2 – 
Сайман-ханым – дочь каракалпакского бека Сагендек-Чувакбая, мать хана Валия. 
3 – Бабак-ханым – дочь кашгарского бека Кендже-Сарта, выехавшего в Китай. 4 – 
из ходжей, сестра знаменитого святого киргизского Саргалдака. 5 – Топчай, или 
Тубч – дочь калмыцкого князя Хочу-мергена, родственника Галдан-Черена, который 
был некоторое время у Абылая в Орде. 6-Тохта-ханым – дочь тоже калмыцкого 
нойона.7 – Татч-ханым – добыча от киргизов; от нее Аблай имел 2 дочерей; одна 
из них была выдана за сына хана Тауке – Турсына. 8 – Орес-ханым, прозвана Слу 
(красавица) – добыча от калмыков. 9 - Тулак-ханым. 10 – Саин-Кобен.11-Чаган-
ханым и 12 – Мунтум. Четыре последние жены Аблая были все калмычки и не имели 
детей. Девятая находилась в качестве помощницы при Сайман-ханым, десятая – при 
Карачач-ханым» [5].

Вся внутриполитическая деятельность Абылая была направлена на 
восстановление централизованного и независимого государства. Его власть была 
практически неограниченной и пользовалась всеобщей поддержкой народа.

В 1759 году царская администрация предложила Абылаю сместить Абулмамбета 
и занять его место, обещая ему всяческую поддержку. Однако влиятельный и мудрый 
султан ответил категорическим отказом: данное предложение могло привести к 
разрушению единства народа. Только после кончины хана Абулмамбета, Абылай 
согласился стать правителем всех трех жузов. Царское правительство в 1778 году 
признало Абылая ханом только Среднего жуза. Однако он отказался поехать на 
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торжественную церемонию присяги и вручения царской грамоты и подарков, 
поскольку считал, что правителем его избрал народ, и потому он не обязан клясться 
в верности российскому престолу. Более того, считал себя законно избранным ханом 
всех трех жузов в 1771 году.  

Свои усилия хан направил по следующим направлениям. Во-первых, ему 
практически удалось воссоздать централизованное казахское государство. 
В 1771 году в Туркестане его провозгласили ханом всех трех жузов. Вот как об этом 
писал сам Абылай в своем письме Оренбургскому губернатору Н.А. Рейнсдорфу в 
1779 году: «Во владении же моем состоят Большая и Меньшая, в Средней хан был 
единоличным правителем орды» [6].

Этому во многом способствовала и его выдающаяся роль в разгроме как жонгар, 
так и воинственных волжских калмыков во время «Пыльного похода» 1771 года [7]. 
В 1772 году ханский титул подтвердили и китайцы [4, с. 274].

Для лучшего управления подданными в каждом из трех жузов Абылай назначил 
правителями улусов влиятельных людей, в том числе и своих близких родственников. 
Так, в Семиречье (Жетысу) от его имени правили султаны Адил и Суюк, в Центральном 
Казахстане – султан Касым, в Прииртышском регионе – двоюродный брат хана 
султан Султанбет с многочисленными потомками (17 сыновей, рожденных от 2 жен – 
авт.), в Восточном Казахстане – сын Абулмамбета Абулфеис. Хану также помогал 
многочисленный отряд преданных ему толенгутов, батыров и биев. Во-вторых, он 
усилил судебную власть, опираясь при этом на авторитет крупных казахских биев. 
Наиболее влиятельной политической фигурой был его советник Бухар жырау, 
который состязался в красноречии даже с башкирскими ораторами [8]. 

В-третьих, Абылаю удалось прекратить междоусобные столкновения и 
барымту среди подведомственных родов и племен. Наконец, он поощрял занятие 
казахами земледелием, сенокошением и рыболовством, всячески поддерживал в 
Степи караванную торговлю, инициировал строительство кузниц в Степи. Он был 
сторонником распространения огородничества и зерновых культур в степи, для чего 
нередко обращался к сибирским властям с просьбами прислать ему семена различных 
овощей и зерновых культур, что видно из письма командующего Петропавловской 
крепости полковника С.В. Суморокова командиру Сибирского корпуса генерал-
поручику И.А.Деколонгу от 24 февраля 1775 года: «Получено мною чрез присланнаго 
киргисца Чаганбака Средней киргиской кайсацкой орды от владельца Аблай-салтана 
на имя вашего высокопревосходительства письмо, также и в какой силе от него Аблая, 
прислано ко мне таковое, коим он просит о присылке ему пшениц, ячменю, просы, 
четырех сошников, семян табашнаго, дынняго, арбузного, морковнаго, кретишнаго и 
о протчем» [9]

Хан был покровителем поэтов, музыкантов и религиозных деятелей, мечтал о 
строительстве в крае городов.

Внешняя политика Абылая, направленная в сторону России, отличалась 
гибкостью и дальновидностью, направленной на обеспечение неприкосновенности 
территории северной части Казахского ханства, для чего он старался сохранять 
добрососедские отношения, поддерживал дипломатические и торговые связи. 
С достоинством и с почтением принимал российских посланников [10]. 

В частности, одна из таких встреч была в августе 1740 году, когда Абылай вместе 
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с Абулмамбетом посетили ставку руководителя Оренбургской экспедиции Урусова, 
где они приняли российское подданство[11].

Контролировал иноземные торговые караваны, идущие в Россию или из России, 
взимал с них пошлины. От его имени приводили в исполнение смертные приговоры, 
не согласовывая свои действия с царским правительством.  

Открыто защищал своих подданных от притязаний военных лиц. Иногда 
он вступал активным посредником при их освобождении. К примеру, 15 июня 
1748 года султан обратился к обер-коменданту Иртышской линии Я. Павлуцкому о 
необходимости возврата семьи и людей Алембет батыра, содержащихся в России: 
«И Альметь-батыря, которыя пленныя люди – извольте выслать…» [10, л.75].

Абылай выступал и посредником торговли бухарцев с россиянами, выдавая им 
свои «доверительные письма». К примеру, 4 августа 1748 года в Верхнечарнавский 
форпост прибыли из Жонгарии 48 бухарских купцов в сопровождении 2-х казахов с 
сопроводительным письмом от Абылая: «И при том тем бухарцам имянной реэстр, и 
данное им от киргис-кайсацкого владельца Аблай-салтана при письме на их диалекте 
о пропуске по фарпостам» [10, л. 406]. 

В 1765 году султанам Абылаю и Султанмамету из Среднего жуза стали выдавать 
ежегодное жалованье в размере 300 и 150 рублей соответственно, в то время как в это 
время Нуралы хан получал 600 рублей как сын старшего хана Абулхаира [12]. 

Видя в Абылае достойного оппонента, питая к нему некоторый пиетет,  
руководство Западной Сибири требовало от комендантов крепостей более достойного 
и уважительного к нему отношения. Это видно из письма Оренбургской канцелярии 
командиру Сибирского корпуса бригадиру К. Л. Фрауендорфу от 12 марта 1759 года: 
«Не соизволите ль, ваше высокородие на все тамошние линии крепостным 
командирам подтверждение учинить, чтоб они в случаях к нему Аблай-салтану, 
также и другим киргисцам поласкове были, и без заданных от них притчин никаких 
обид нис же грубостей им не оказывали. Ибо того по нынешним обстоятельствам 
высочайшей Ея императорскаго величества интерес требует» [13] .

Были неоднократные попытки Абылая заключить военный союз или по крайне 
мере заручиться военной помощью со стороны Российской империи. Но каждый 
раз он получал завуалированный, но ожидаемый отказ: царизм опасался усиления 
позиции своевольного и самостоятельного степного властелина. К примеру, в своем 
письме на имя Оренбургского генерал-губернатора И.А. Рейнсдорфа от 19 сентября 
1772 года он попросил прислать ему войска для наведения порядка среди его 
подданных: «Есть ли можно, то с тысячу или пятьсот, а по последней мере с триста 
человек для воздержания Средней моей орды злодействующих киргиз-кайсак ко мне 
прислать»[14].

На наш взгляд, это был ложный выпад хана Абылая, который только в 1771 году 
из Северо-Восточного Казахстана через своего двоюродного брата сумел собрать 
50-тысячное военное ополчение. Более того, он имел в своем распоряжении несколько 
тысяч верных ему толенгутов, имевших солидный опыт ведения военных действий, 
не считая таковых, которые имелись у его 30 сыновей, родных и двоюродных 
братьев, а также сватов из уважаемых семей, в том числе и иностранного подданства. 
Эта была своего рода проверка готовности России оказать ему военную помощь в 
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случае осложнения внутренней обстановки и геополитической ситуации в регионе. 
Это была и дипломатическая уловка с целью укрепить несколько пошатнувшееся 
положение среди своих подданных, особенно в конце его правления. Безусловно, 
Россия каждый раз  отвечала ему отказом.    

Вот как описывает основные причины независимости Абылая от царского 
правительства известный алашский деятель К. Кеменгеров: «Умный хан Абылай не 
подчинил Средний жуз России, введя в заблуждение  последнюю. Россия не смогла 
подчинить Средний жуз по следующим причинам: 1) отдаленность территории; 
2) Средний жуз соседствовал с Китаем и Джунгарией; 3) Если Россия стала бы сильно 
притеснять, то Средний жуз мог уйти в Китай; 4) Поддавшись политике Абылая 
натравливания друг на друга Китая и Джунгарии, Россия не смогла расколоть извне 
Средний жуз (российское правительство называло Абылая «знаменитым варваром»)» 
[15].  

Постепенный отход Абылая от Российской империи начинается с середины 50-х 
годов XVIII века и связан он с казахско-жонгарскими отношениями и строительством 
царизмом линии военных укреплений на Новоишимской линии в 1752–1755 годах: 
«Даваци в 1754 году (разбив Амурсану) сильно теснит киргизов Средней Орды к 
нашей линии, разбивает и Амурсану, который, вследствие того, ищет опоры в 
китайцах, признавая над собою власть богдохана, но пока китайское правительство 
успело выслать  войска против Давация, Абылай был так стеснен на севере, что 
обращается к сибирскому пограничному начальству с просьбой впустить внутрь 
линии жен и детей киргизов некоторой части Средней Орды. В этом ему начальники 
линии, на основании Указа военной коллегии от 31 января 1755 года отказывают, 
тем самым окончательно убеждают Аблая в том,  что от русского  правительства, 
столь неосновательно опасающегося таких ничтожных врагов, как джунгары, и из 
одного этого опасения, отказав прикрыть подвластных ему киргизов, нечего ожидать 
в будущем….с этих пор до конца своей жизни он поступает с нами столь же  коварно, 
как и мы с ним. А жаль было лишаться доверия одного из самых популярнейших 
султанов. Аблай имел для нас значение больше, нежели нелюбимый народом 
Абулхаир…» [16]. 

Иногда во взаимоотношениях Абылая с Россией доходила и до открытых военных 
конфликтов: «…Скажем еще несколько слов о самовольных переходах киргиз 
Средней орды в наши пределы. Киргизы этой орды во главе  султаном Аблаем, как 
нам уже известно, во время башкирского бунта были заняты набегами на зюнгар и 
своими успехами так увлеклись, что в зиму 1754–1755 годов стали переходить по 
реке Иртышу на русскую сторону, под предлогом неимения корма на их стороне. 
Офицерам, посланным для удаления киргиз, они оказали сопротивление, избили 
драгун и угрожали не выпускать людей из крепости, сжечь сено и не давать воды из 
Иртыша. Вследствие этого была учреждена команда в 400 человек, которая должна 
была быть «во всегдашней готовности к выступлению против киргизов»… В других 
местах линии осталось киргиз еще несколько тысяч, и согнать их оказалось делом не 
легким» [17].

В 1759 году царская администрация предложила Абылаю сместить Абульмамбета 
и занять его место, обещая ему всяческую поддержку, однако влиятельный и 
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дальновидный султан отказался сделать это: данное предложение не отвечало 
требованиям сложившейся ситуации в казахском обществе. Оно могло привести к 
разрушению единства казахов. Только после смерти хана Абульмамбета в 1771 году 
Абылай был провозглашен ханом всех трех жузов. Вот как об этом написал известный 
исследователь нового времени А.И. Левшин: «…Султан Аблай в то же самое 
время становился день ото дня сильнее. Превосходя всех современных владельцев 
киргизских летами, хитростью и опытностью, известным умом, сильный числом 
подвластного ему народа и славным в ордах сношениями своими с императрицею 
российскою и китайским богдыханом, Аблай соединял в себе все права на сан 
повелителя Средней орды. Уверенный в своих достоинствах, он искусно привлекал 
к себе приверженцев важностию своею и осторожным поведением, грозил врагам 
своею силой и признавал себя, смотря по нужде, то подданным русским, то китайским, 
а на самом деле был властителем независимым. Это сделалось особенно приметным 
после 1771 года, когда он стал менее заботиться о сохранении наружной покорности 
своей России, менее лицемерить и начал явно называться ханом» [18]. 

22 октября 1778 года царское правительство признало Абылая ханом одного 
Среднего жуза. Это было ответом на его письмо от 28 февраля 1778 года, когда он 
попросил российскую императрицу Екатерину II утвердить его в ханском достоинстве 
и, причем, правителем всех трех жузов: «Абулхаир и Абулмамбет ханы скончались, 
которые предкам моим были родственники. Как они от сего света отошли, так чреда 
ханского достоинства достались мне. По кончине их, всех киргиз-кайсацких орд, то 
есть Большей, Средней и Меньшей, ханы и солтаны купно с большими и меньшими 
города Ташкента и провинции Туркестанской с общего согласия в прошлом 1771 г. 
в городе Туркестанте при гробе мусульманского нашего святого Ходжи Ахметя, 
по обыкновению нашему, прочтя молитву, наименовали меня всех трех киргиз-
кайсацких орд ханом, в которое звание и действительно возвели...всеподданнейше 
прошу, то мое ханское звание пожалованием из благославенных рук В.в. за золотою 
печатью высойчайшей грамоты всемилостивейше подтвердить» [6, лл.42–46].

Но хан, видимо, не согласный с позицией царизма об утверждении его ханом 
только одного Среднего жуза и опасаясь за свою жизнь, отказался поехать на 
торжественную церемонию присяги и вручения царской грамоты и подарков. Более 
того, на церемонии возведения его в ханы, он должнен был стоять на коленях, чего не 
было в традициях чингизидов. Хан Абылай  считал, что его правителем избрал народ 
и потому он не обязан клясться в верности российскому престолу. Вот как описывает 
эти события известный исследователь нового времени А.И.Добросмыслов: «24 мая 
1778 года султан Аблай возведен императрицей Екатериной II в ханское достоинство, 
и тогда же объявлено было в этом особой императорской грамотой…Императрица 
Екатерина II, утвердив Аблая в ханском достоинстве, предложила оренбургскому 
губернатору приложить старанье, чтобы Абылай для конфирмации прибыл в город 
Оренбург или другое какое-либо место Оренбургской губерний и самый обряд 
совершить таким образом, как это было при конфирмации хана Малой орды Нурали 
в 1749 году… При принятии Аблай должен стоять на коленях, как принимал присягу 
в Оренбурге хан Нурали, хотя на этом, во избежание «предосудительного шума» 
в народе, предлагалось сильно и не настаивать. Вместе с грамотой на ханское 
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достоинство к оренбургскому губернатору были препровождены для вручения 
Аблая соболья шуба, шапка с околышем  из чернобурых лисиц и сабля (Всего 
было израсходовано на посольство хана Аблая 4380 рублей, в том числе 1494 рубля 
на изготовление знаков ханского достоинства). Аблай оказался верным своим 
правилам и на этот раз, отказавшись от поездки на линию и от принятия присяги. 
Неоднократные попытки пограничного начальства побудить Аблая принять присягу 
не имели никакого успеха, а потому грамота на звание хана и другие знаки на это 
достоинство остались не врученными ему. По разведкам оказалось, что Аблай 
потому не хотел принять присяги, что продолжал считаться подданным богдыхана и, 
уклоняясь от присяги на верноподданство русской императрице, желал сохранить за 
собою свободу действий. Для того, чтобы Аблай почувствовал негодование русского 
правительства, приказано было прекратить ему выдачу жалованья, поддерживать 
всеми удобными способами  соперников его и запрещено русским ездить в орду во 
избежание опасности от «сей дичи»… Предполагали было взять Аблая за дерзкое и 
непристойное поведение в плен» [19, c.157–158].

Именно Абылаю при поддержке его двоюродного брата султана Султанмамета 
принадлежит величайшая заслуга в возвращении казахскому народу правобережья 
Иртыша через систематическое обращение региональным и центральным властям 
о перепуске казахского скота на правый берег Иртыша. Иногда обращения к 
региональным властям с настоятельными просьбами о перекочевке на правую сторону 
Иртыша приобретали коллективный характер со стороны весьма высокопоставленных 
лиц – султанов Абылая и Султанмамета. Об этом можно узнать из письма Абылая и 
Султанмамета генерал-майору фон Веймарну от 6 июня 1760 года: в нем они так 
же, как и прежде, настаивали на пропуске скота на правобережье Иртыша. Как 
видно из даты обращения, степняки требовали зимнего перехода заблаговременно, 
задолго до наступления зимы: «И при том покорно просим, как зима наступит, 
чтоб пожаловать на сию к российской стороне с нашей за реку Иртыш дозволение 
дать зимовать, а как весна насупит, паки на свою убратца должны. И у нас между 
собою гораздо будет соседство и дружелюбие. А состоящие по Иртышской линии в 
крепостях и фарпостах командиры нас на вашу сторону не допускают зимовать, и 
мы на их случаем гневаемся» [20]. 

Такое разрешение было получено только лишь в 1771 году, но только на временной 
основе, на зимнее время, без оружия, одним только табунщикам.

Опасаясь потерять свое влияние на хана царское правительство в 1779 году 
подтвердило выдачу ему ежегодного жалованье в 300 рублей и 200 пудов муки. 
Кстати, царская администрация сама подталкивала Абылая просить у нее жалованья, 
с тем, чтобы сделать его более зависимым от империи [21, c.119].

Но к этому времени Абылай практически полностью разорвал отношения с 
Российской империей и удалился на юг, ограничиваясь небольшими и редкими 
письмами, абсолютно не появляясь в приграничной зоне. 

Россия попыталась склонить на свою сторону Абылая и другими методами. Так, в 
1756 году ему одним из первых был построен деревянный дом-хоромы, по его просьбе 
в его кочевья отправлялись русские косцы для распространения сенокошения. По его 
же просьбе в приграничных российских крепостях разрешались открывать так 
называемые «сатовки». 
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Резиденция Абылай хана в г. Петропавловске (реконструция). Режим доступа: 
https://mix.tn.kz/mixnews/10-udivitelnyih-faktov-iz-jizni-abyilay-hana-379218/.

Основные свои усилия Абылай сосредоточил на политике ослабления 
жонгарской агрессии. Надежды на военную помощь России не оправдались. 
Жонгары, заключив в 1739 году мир с Цинской империей, бросили все свои силы на 
запад и в 1741 году  начали новый крупный поход на казахов, в результате которого 
Абылай попал в плен, находясь более 2-х лет. Заключение мира с Жонгарским 
государством в 1743 году способствовало освобождению султана Абылая из 
плена. Посольство майора Миллера, направленное к Галдан-Церену в 1742 году, 
ограничилось словесными угрозами в адрес жонгаров и пожеланием жить «как 
добрым соседям».    

После смерти Галдан-Церена в Жонгарии началась ожесточенная борьба за 
трон между его наследниками. Казахские султаны охотно приняли участие в 
междоусобицах жонгарских правителей. Это давало им возможность ослабления 
своих противников и  возвращении  южных и юго-восточных районов Казахстана 
[22].

Иногда Абылай, объединившись с жонгарскими князьями, выступавшими против 
Давации, активно сражался с остатками своих исконных врагов, о чем поведали 
китайске источники: «Цэрэн, Эринцин, Абылай во главе отрядов ойратов и казахов 
более чем в 10 тысяч человек начисто разграбили все кочевья на Боротале» [23].

Абылай, поддерживая поочередно то одного, то другого претендента на 
престол, сумел добиться значительных территориальных уступок от жонгар. В это 
время китайские правители внимательно следили за положением дел в Жонгарии 
и готовили захват этой страны. Начались китайско-жонгарские войны: в 1755 году 
цинский император ввел значительные войска в Жонгарию. Некогда могущественный 
Амурсана был вынужден прятаться у своего друга Абылая, позднее – был вынужден  
бежать под покровительство российского государства в Сибирь. К 1758 году Жонгария 
была полностью покорена китайской армией. Погибло и попало в плен около 
1 млн жонгар и их сателлитов. Оставшиеся в живых и выбравшиеся из окружения 
небольшая часть жонгар бежала к родственным калмыкам в низовья Волги. На 
своем пути жонгары подверглись  многочисленным нападениям казахских отрядов. 
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В  1761  года с целью окончательного закрепления позиции Китая в Жонгарии 
создается имперское наместничество Синьцзян (Новая линия). Небольшая часть 
жонгар осела на территории Среднего жуза.

А на весьма жесткое требование командующих китайскими колонами в 1755  году 
отдать им Амурсану, Абылай ответил в весьма корректной и отказной форме, не 
желая предавать своего бывшего союзника: «Амурсана подобен несчастной птице, 
бросившейся в лес, поймать его не трудно. Прошу великого императора открыть 
силки, позволить ему сохранить жизнь». Кстати, китайцы в это время дошли до реки 
Ишим. Безусловно, Абылай покровительствовал своему другу, который ранее помог 
ослабить жонгар [23, с. 105]. Своим указом от 12 апреля 1757 года император наказал 
обоих командующих китайской армии, упустивших Амурсану и Абылая, лишив их 
дворянского звания [23, с.109].  

В любом случае роль Абылая в уничтожении жонарского государства велика [24]. 
Хан проводил политику лавирования между крупнейшими империями: Российской 
и Китайской. Поддерживая дипломатические отношения с обоими государствами, он 
сумел обеспечить практически полную независимость Казахского ханства. Находясь 
в российском подданстве, он в 1757 году начал поддерживать дипломатические 
отношения с китайским правительством, приняв внешнюю покорность. Данная мера 
позволило ему остановить колониальные действия России на территории Казахстана, 
в то же время не допуская эскалации военных действий со стороны Китая.

Вместе с началом уничтожения Жонгарского государства несколько обострились 
земельные отношения казахских правителей с китайскими властями. Летом 1755 
года в Казахстан к султану Абылаю было отправлено китайское посольство с целью 
урегулирования приграничных вопросов. Однако Абылай не хотел признавать факт 
захвата Китаем Жонгарии. Более того, стал оказывать активную помощь своему 
побратиму Амурсане, возглавлявшему антицинское восстание жонгар. Руководители 
казахов считали законным возвращение части земель Жонгарии казахам как их 
прежним и законным хозяевам. Но иначе думал Китай. По словам Н. Коншина «…
положение осложнялось тем, что китайское правительство, считая жонгарские земли, 
в силу завоевания, своими, стало предъявлять  претензии на власть над казахами» 
[25].

Весной 1756 года казахские отряды совершили глубокий рейд в Жонгарию 
против китайских войск. В ответ на это китайский император отдал приказ начать 
ответное наступление в Казахстан. Предполагалось войти в кочевья Среднего жуза с 
двух сторон – с юга и востока. Кроме того, китайские войска должны были захватить 
в плен Амурсану, который скрывался в это время у султана Абылая. Против армии, 
двигавшейся с востока, действовали казахско-жонгарские отряды под командованием 
Амурсаны и Кожаберген-батыра. Против южной армии действовала дружина 
Абылая и Богенбай батыра. Казахи дали несколько сражений цинским войскам и 
задержали их продвижение вглубь степей. Эта мера дала возможность казахским 
аулам откочевать подальше от районов военных действий.

Казахские ополчения помешали объединению двух китайских армий, совершая 
неожиданные нападения. Поэтому китайские армии были вынуждены вернуться 
обратно. Летом 1757 года на северных отрогах Тарбагатая произошли последние 
сражения между китайскими войсками и отрядами султана Абылая, который не мог 



239

не видеть военно-техническое и численное превосходство Цинской империи. Начался 
длительный процесс дипломатических переговоров. С установлением в Жонгарии 
маньчжуро-китайской власти земельный вопрос на востоке Казахстана обострился. 
Китайцы начали возводить в долине р. Или и на Тарбагатае военные укрепления, 
чтобы не допустить возвращения казахов на освободившиеся от жонгар земли. 
В 1761 году китайский богдохан издал указ о запрещении казахам кочевать южнее 
р. Аягуз. Однако казахи продолжали самовольно занимать пастбища Тарбагатая. 
Китайские войска в 1762–1765 годах совершили несколько карательных операций по 
выселению казахов с земель Жонгарии. Но с наступлением зимы и уходом китайцев, 
казахи вновь возвращались на эти пастбища. Численность прибывавших казахов 
постепенно росла, и Абылай активизировал переговоры с китайцами. 

В качестве мер устрашения в империи Цин был издан приказ о захвате в плен 
самого Абылая, который был активным поборником возвращения части земель 
казахам. Это можно усмотреть из приказа императора Цяньлуна: «Если они по-
прежнему станут  переходить границы и кочевать на нашей территории…
захватывать их скот, брать в плен их старшин. Если среди них окажется Абулай, 
также хватать его, дабы устрашить (казахов – авт.)» [23,с.168].

10 октября 1762 года  башкир Ш. Абзанов в Троицкой крепости показал о том, что 
цинские власти прогоняют казахов из Жонгарии: «Китайской вледелец богдаксон их, 
киргисцов, которые роды кочевье имели на разоренной зенгорских калмык землице, 
всех згоняют и с таким приказанием: ежели они добровольно с тех мест не сойдут, 
то он имеет тысяч до пяти из своего войска выслать и побить и ни для какого б себе 
ползования в ево владение они, киргисцы, не приезжали» [26].

В 1767 году после череды длительного противостояния Китай был вынужден 
разрешить казахам пользоваться пастбищами в районе Тарбагатая и р. Или. В обмен 
китайцы потребовали выплаты арендной платы и принятия подданства: к концу 
ХVIII века часть казахов Среднего и Старшего жузов приняли его и заняли богатые 
пастбища Тарбагатая, долины р. Или и части монгольского Алтая.

Чтобы сохранить часть казахской территории хан Абулмамбет и султан  Абылай 
отправили Султанмамет султана и Кинзя батыра добровольно стать аманатами 
(заложниками. – авт.) Китайской империи, что можно усмотреть из книги профессора 
К.Ш. Хафизовой «Китайская дипломатия в Центральной Азии (XIV – XIX вв.)»: «… 
в 1763 г. Аблай направил в Китай в аманаты отца своей старшей жены казаха 
из рода найман Кинз-батыра с родственниками, хан Среднего жуза Абулмамбет – 
своего тестя султана Султанмамета, что позволило ему занять кочевья в Илийской 
долине» [27]. 

При возможных военных конфликтах России и Китая Абылай планировал занять 
нейтральную позицию, на которую Оренбургская губернская канцелярия вынуждала 
местных казахов 8 марта 1759 года, что следует из документа: «Присланные к Аблай-
салтану и спрашивали, Аблай-салтана: ежели иногда у них с Россиею война быть 
случится, в таком случае они, киргисцы, которой стороне прилежать будут, токмо 
на то от него, Аблай-салтана, сказано им, что он с ево ордою в тогдашнем случае 
ни российской, ни китайской сторонам помогать не будет, но в собственной только 
осторожности пребудет» [13, л. 189–190]. 
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Решающую роль в разгроме волжских калмыков во время «Пыльного похода» 
сыграл хан Абылай. Как известно, во второй половине XVIII века социально-
экономическое и политическое положение в калмыцких улусах значительно 
ухудшилось. Заметно ограничилась ханская власть Дондок Доши (1741–1761 гг.) и 
усилилась земельная экспансия царизма при наместнике Убаши. Заметно были урезаны 
их права, ощущался острый недостаток в пастбищных угодьях. Часть калмыков 
подверглась политике христианизации, ежегодно они должны были поставлять в 
российскую армию военные отряды, немало калмыков погибло в многочисленных 
завоевательных походах России. После разгрома Китаем Жонгарского государства 
до калмыков доходили слухи, что их далекая историческая родина опустела. Среди 
них зародился план возвращения на восток. Агитацию по возвращению калмыков 
на прежнюю родину возглавил сподвижник Амурсаны Шерен. Осенью 1770 года 
калмыки согласовали свое переселение с китайскими властями. Часть волжских 
калмыков, подстрекаемое буддийским духовенством, поддалось агитации. В январе 
1771 года калмыки общей численностью в 180 тысяч человек сделала попытку 
откочевать в китайские пределы. На правобережье Волги остались около 60 тысяч 
калмыков: они не смогли перебраться  на левый берег реки из-за того, что лед был 
очень тонкий.

Кстати, среди мигрантов были и жонгары, которые в количестве нескольких тысяч 
человек откочевали к своей исторической родине. Их численность варировалась от 
10 тысяч до 25 тысяч кибиток [28]. 

Маршрут движения большого калмыцкого кочевья во главе с князем Убаши 
проходил через территорию Казахстана. Действия переселенцев никак не входили в 
планы царского правительства: они теряли значительное податное население. К тому 
же калмыки показывали негативный пример другим народам края. Яицкое казачество 
отказалась преследовать калмыков, не было активных действий и со стороны 
оренбургского казачества. Царизм побоялся использовать и башкир, которые с 1755 
года находились в конфликтных отношениях с казахами. К примеру, оренбургский 
губернатор Рейнсдорф по этому поводу писал в Коллегию иностранных дел, что «не 
намерен был башкирцев без крайности употреблять», ибо они, с казахами находясь 
во «взаимной злобе, вместо калмык, они сцепились бы друг с другом» [29].

Тогда царское правительство не преминуло воспользоваться «улсугами» казахов, 
используя традиционные казахско-калмыцкие противоречия. По приближению 
к Яику Оренбургский губернатор Неплюев дал тайный сигнал хану Нуралы, что 
калмыки идут нападать на казахов: от имени правительства предоставил ему право 
сражаться с ними и оставить в своем распоряжении всю доставшуюся добычу: жен 
детей, скот, жилища. Единственное: казахам было предписано вернуть калмыков 
на прежние кочевья. Такое же предписание было дано и казахам Среднего жуза в 
лице хана Абылая и султану Султанмамета, когда Нуралы не совсем справился со 
своей задачей. Естественно, казахи в полную силу «воспользовались» данным 
предложением, мстя калмыкам за все прежние набеги и обиды. Калмыки, 
попытавшиеся пройти через земли Младшего и Среднего жузов, получили ощутимые 
удары от казахских ополченцев. В сражениях с калмыками активное участие 
приняли практически все казахские ханы и султаны: Абылай, Нуралы, Султанбет, 
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Урус, Абульфеис, Ирали и другие. Несмотря на то, что калмыки имели боеспособное 
конное войско численностью в 40 тысяч человек, они терпели тяжелые поражения 
от казахов. Значительный урон калмыкам был нанесен отрядами султана Айшуака 
на реке Сагыз. На реке Орь, Ужим, близ Мугоджарских гор, отступающие калмыки 
подверглись нападению отрядов хана Нуралы. Султаны Абылай, Султанбет и 
Абульфеиз также нанесли ряд сокрушительных поражений калмыкам. В сражениях с 
калмыками приняли участие и воинские соединения казахов Старшего жуза. Всюду 
казахам удавалось захватывать скот, пленных и имущество противника.

Крупное сражение произошло на берегу озера Балхаш. Калмыки сделали попытку 
остановиться на берегу реки Моинты. Казахское ополчение численностью в 100 тысяч 
человек, возглавляемое Абылаем, окружило обессилевших калмыков. Как известно, 
войско из числа казахов Среднего жуза в количестве 50 тысяч человек было собрано 
султаном Султанмаметом по указанию хана Абылая. Это видно из письма от 31 мая 
1771 года командующего Железинской крепости полковника Андрея Рамейкова в 
адрес  командующего Сибирским корпусом генерал-майора С.К. Станиславского: 
«Салтамаметь-салтана, улусы в степи ниже крепости Железенской в двустах 
верстах нашел при озерах Калалах, в коих самого Салтамаметь-салтана не 
оказалось. А на вопрос от жены ево и малова сына Сеита объявлено было; что 
он 17 числа сего м-ца отбыл с своими детьми Наурус, Иман и Караш салтанами 
в поход на бегущих вольжских калмык. В собранном их войске всего пятидесяти 
тысячах». При тщательной проверке российскими представителями оказалось, что в 
улусе Султанмамета осталось мало людей, в основном юрты и скот охраняли старики 
да дети [2, л. 330 об.]. Поэтому можно смело предположить, что цифра 50 тысяч 
человек – реальная и не может быть преувеличением [30].

А общая численность казахского воинства, собранного Абылаем из трех жузов, 
достигла 100 тысяч воинов, о чем докладывал сообщением от 8 июня 1771 года султан 
Жангир Султанмаметулы, адресованного командующему Сибирским корпусом 
генерал-майору С.К. Станиславскому во время решающего противостояния на реке 
Сарысу: «Получил я чрез нарочно ко мне присланнаго от отца моего Салтамаметь-
салтана киргисца известие, что отец мой со своим войском, и совокупясь с Аблай-
салтаном, вместе с таковым же, а всего во сте одной тысяче находится в вершинах 
реки Сарысу, у урочища называемого Иманак-цокцы…Но теперь еще ожидает он в 
присовокуплении к войску некоторого числа киргисцов, за тем тут и остановились. 
А как все в соединение киргисцы зберутца, то не хотят оставить тово, чтоб не 
напасть на бегущих калмык, а старатца наисильнейше, как бы их разбить и не 
дать к уходу никакой притчины. А калмыки находятца на той же реке Сарысу, и 
от их киргискаго войска очень не в дальном разстоянии, а от Железенской крепости 
разстоянием 12 дней езды» [30, л. 384 об.].

Окончательный удар по калмыкам нанесли алатауские кыргызы. Это событие 
в истории казахов и родственных кыргызов получили название «Шаңды жорық» 
(«Пыльный поход»). До далекой Жонгарии дошла только лишь десятая часть 
переселенцев, многие их них погибли в сражениях. По прибытии в Синьзянь остатки 
калмыков были расселены небольшими  группами и стали нести пограничную 
и почтовую службу. Эта война принесла многочисленные страдания и казахам: 
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тысячами они погибли на местах сражений. Кстати, в октябре 1771 году императрица 
Екатерина II упразднила Калмыцкое ханство, назначив в их улусах несколько 
приставов из числа русских офицеров [28, с.30].

В 60-х годах XVIII века несколько осложнились отношения казахов с 
алатаускими кыргызами. Во-первых, на освободившиеся земли жонгар претендовали 
и родственные казахам кыргызы. Во-вторых, участились случаи взаимных угонов 
скота семиреченских казахов кыргызами. В-третьих, начались  нападения с их 
стороны на  казахские  торговые караваны.  В этих условиях Абылай был вынужден 
совершить ряд упреждающих военных рейдов вглубь кыргызских земель. Так, в 
1765 году Абылай совершает крупный поход против них. Данный факт очевиден из 
сведений, которые предоставил Иман султан командующему Железинской крепости 
Иртышской линии военных линий подполковнику сибирского полка Ф.Е. фон 
Платеру от 22 октября 1765 года: «Между которых Салтамаметь-салтана сын 
Иман-салтан на спрос мой чрез толмача объявил, что-де не токмо брат ево Урус-
салтан, но-де и он сам, Иман-салтан, в готовности состоит следовать воевать з 
дикими, называемые галданские, киргисцы, за тем резоном, якобы они следующих 
ис Ташкени, Туркистана и ис прочих богатых мест купцов для торгу до них не 
допускают, но у себя задерживают, ограбливают и до смерти убивают. И с Аблай 
же салтаном они намерены соединитца, недошед до города Ташкен, а Аблай-салтан 
со своими людми в поход уже-де выступил» [31]. 

И после этого похода отношения с соседями не улучшились. Кыргызы подвергли 
грабежу и насилию уйсунские и конрадские кочевья в Семиречье и Туркестане. 
Поэтому в декабре 1770 году Абылай совершает  новый поход и наносит кыргызам  
поражение. Это можно усмотреть из письма генерал-майора Станиславского в адрес 
командира Сибирского корпуса генерал-поручика И. И. Шпрингера о выступившем 
в поход Аблай-султане во главе 20 тысячной конницы. Причиной этого похода 
стало то обстоятельство, что кыргызы мешали торговле казахов с Ташкентом: 
«О всенаикрепчайшей предосторожности от выступившаго в поход неизвестно 
куда Средней киргиской орды Аблай-салатна с дватцатью тысячами подданных 
своими киргисцами…у них война з дальними киргизами, которые-де живут за 
Ташкиниею и препятствуют-де им ташкинцам выходить к ним, киргисцам, а кои-
де их отсюда провожают – убивают и грабят, и так-де чрез то они лишаются всех 
торгов…И так-де ныне сам Аблай-салтан собрал сколько возможно было ото всех 
улусов доброконных» [32]. 

Между двумя народами были установлены границы, соседи освободили всех 
пленных казахов и весь ранее угнанный скот. Обе стороны обязались впредь не 
нападать друг на друга, предоставив казахской стороне аманатов, но как показали 
последующие события набеги все же не прекращались. Поэтому в 1773 году состоялся 
очередной поход против воинственных и беспокойных кыргызов, в котором приняло 
участие и 8-тысячный отряд из Среднего Прииртышья, отправленный султаном 
Султанмаметом, что можно усмотреть из его письма  от 8 декабря 1772 года в адрес 
генерал-поручика И.А. Деколонга: «Аблай-салтан, погостив у меня, благополучно в 
свои кочевья отбыл. О чем изволите ведать. И мы с ним договор положили, чтоб 
ехать на весну, ему с двумя сыновьями, а мне вообще в восьми тысячах нашими 
подвластными киргисцами на диких киргисцов войною» [33].
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В 1774 году начался очередной поход войск Абылая против кыргызов. Он  выступил 
в союзе с султаном Абулфеисом с армией в количестве 60 тысяч человек, о чем 
сообщал командующий Семипалатинской крепости полковник И.Т. Титов в адрес 
командира Сибирского корпуса генерал-майору А.Д. Скалону от 9 января 1774 года: 
«Киргиской орды Аблай-салтан и старшины Абулфеист и Карабарак, собрав войска 
киргискова до шестидесят тысяч пошли войной на живущих в камню киргисцов же, 
разстоянием от китайцов конной ездой десеть дней, а от наших границ ездою ж 
конною тритцать дней» [33, л. 69 ]

Кстати, хан Абылай просил военную помощь у Китая, на что получал отказ со 
ссылкой на то, что грабежи и набеги двух народов - обоюдные, что видно из указа 
императора Цяньлуна от 29 марта 1774 года: «Казахи и буруты беспрестанно грабят 
друг друга…Ныне просят помощи ограбленные казахи. Если оказать им помощь, 
то буруты также скажут, что ограблены казахами, и в свою очередь попросят 
помощи» [23, с. 213]. 

Летом в 1779 году Абылай был вынужден совершить новый поход против 
беспокойных кыргызов, завершившийся перемирием: в качестве аманатов Абылай 
взял детей самых знатных манапов, из которых он образовал две волости – 
Жанакиргизскую и Байкиргизскую. Все они были переселены в район Кокшетауских 
гор и поселены среди атыгайских родов. Эти и другие меры султана Абылая привели 
к  установлению мира на казахско-кыргызской границе. 

Иногда между узбеками и казахами также имели военные действия. В таких 
случаях, Абылай собирал военное ополчение, в том числе и с района Среднего 
Прииртышья, пользуясь поддержкой своего двоюродного брата Султанмамета, 
что видно из письма последнего в адрес командира Сибирского корпуса генерал-
поручика И.И. Шпрингеру от 2 сентября 1766 года, причем, султан в то время еще 
не имел ханского достоинства: «От находящагося ныне в ташкентской стороне 
Аблай-салтана получил я указ, в котором объявляет, что он по желанию своему 
как ташкентцов, так и бухарцов под владение свое склонил, и намерение имеет 
с своим войском следовать далее той Бухарии, в кочующие орды, которые еще к 
миру склонности не показали; и требовал об отправлении к нему детей моих Уруса 
и Иман салтанов, которых я отправить намерен сего м-ца 5 числа» [33, лл. 12–12 
об.]. Сыновья Султанмамета также были готовы участвовать в походе Абылая против 
каракалпаков и тех групп степных казахов, которые отказывались подчиняться хану 
Абылаю.  

К 70-м годам здоровье хана заметно пошатнулось: сказались долгие годы 
борьбы по отстаиванию интересов страны в условиях постоянного передвижения и 
противоборства с внутренними и внешними силами [21, с.130].  

Перед своей кончиной он решил вопросы престолонаследия. Сын Вали должен 
был править Средним жузом, Адиль – Старшим, остальные дети – небольшими 
уделами в Среднем и Старшем жузах [4, с. 274]. 

Хан Абылай умер в районе города Ташкента поздней осенью 1780 года и был 
похоронен в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в г. Туркестане. Дети покойного хана 
в первые месяцы его кончины тщательно скрывали смерть своего отца: видимо, 
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пытались дождаться выборов хана, и в то же время опасались вмешательства 
в выборные дела Российской империи. Это видно из письма генерал-майора 
Н.Г. Огарева в Государственную Коллегию иностранных дел от 21 марта 1781 года: 
«Шыгыс-солтан запрещает киргизцам о том российским людям объявлять 
(о кончине Абылая-авт.) до предбудущаго их собрания в летнее время» [34].

Китайское правительство, получив весть о смерти хана, отправило посольство, 
которое совершило торжественное поминовение по умершему. На могиле хана его 
родственники и сподвижники установили надгробную мраморную плиту.  

По поводу кончины своего отца его сын Уали писал только лишь 16 июля 1781 
года: «Вашему превосходительству доношу, что родитель мой Абылай-хан по 
достижении себе от роду шестидесяти девяти лет жизнь свою окончал, которую 
он во все оное шестидесятидевятилететнее время продолжал, упражняясь в 
службах…нигде никакого вреда, ни же неповиновенья не делал» [13, л. 417].

Хан Абылай занимает важное место в истории казахского народа, его усилия 
были направлены на создание сильного и независимого Казахского государства. 
Он возглавил объединительные процессы казахов и способствовал некоторой 
централизации государственной власти в Великой степи. Ему принадлежит 
важная роль в деле разгрома жонгар и волжских калмыков: в 1758 году перестало 
существовать Жонгарское государство, а в октябре 1771 года – Калмыцкое ханство. 
Благодаря своим военным усилиям и дипломатическим шагам он не только остановил 
движение китайских армий по территории Казахстана, но и вернул традиционные 
пастбища на Тарбагатае и в долине р. Или, также благодаря его военным походам 
несколько прекратились набеги алатауских кыргызов. 

Хан Абылай пользовался огромным уважением не только среди казахов, но и 
соседей. Казахи, нападая на противников, использовали боевой клич «Абылай!». 
А. Бокейхан в своей работе «Киргизы» пишет, что этим боевым кличем пользовались 
даже сибирские казаки: «Клич «Абылай» распространен даже среди сибирских 
казаков-русских. Один из них, провожая сына на японскую войну (1904–1905 гг.– 
авт.), даже давал ему напутствие «Абылай! Абылай! …Нападай!» [35].

Казахи того периода, в том числе и в первую очередь Семипалатинской и 
Акмолинской областей считали уран Абылай главным боевым кличем [36].

После его смерти ханский престол был передан его сыну Уали, которому не 
удалось продолжить дела своего знаменитого отца. В среде чингизидов начались 
междоусобные конфликты. В начале 80-х годов XVIII века роды каракесек и тортру 
выбрали ханом Даира сына султана Барака. В январе 1795 года два султана, 19 старейшин 
и более 120 тысяч казахов Среднего жуза подали прошение на имя Екатерины II 
с прошением переподчинить их напрямую российской императрице. Царское 
правительство, воспользовавшись данным обстоятельством, начало предпринимать 
меры,  направленные на ослабление остатков казахской государственности. В 1788 
и 1798 годах прииртышским казахам было разрешено перекочевать на правобережье 
Иртыша на «вечную кочевку». Некогда единый Средний жуз был поделен на две части. 
Для ослабления власти хана Уали в Среднем жузе в 1815 году был провозглашен 
второй хан Бокей. Хотя дети хана Абылая закрепились в ряде земель Старшего жуза, 
находясь вассалами своего брата хана Уали [7, с.141-142].
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Именем Абылая названы проспекты и улицы многих городов Казахстана. 
В Алматы в честь выдающегося хана названо также высшее учебное заведение 
страны – Казахский государственный университет международных отношений 
и мировых языков. В честь великого правителя в предгорьях Кокшетауских гор 
установлена стела. Казахи охотно дают имя выдающегося казахского хана своим 
детям. В г. Петропавловске была реконструирована резиденция хана Абылая.
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Қаипбаева А.Т.
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты,

Алматы, Қазақстан

МАХАМБЕТ ӨТЕМІСҰЛЫ – 
ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАСЫ

Отан тарихындағы күрделі мәселелердің қатарында патша үкіметінің 
отаршылдық саясаты, езгіге түскен еліміздің азаттық жолындағы баскөтерулері 
маңызды орын алады. Қазақ халқының тағдыр-талайы сынға түскен аса күрделі 
кезеңде елінің еңсесін түзеген есіл ерлердің бірі Махамбет Өтемісұлы болды. Бүгінгі 
тарихнамада Махамбет Өтемісұлының тарихи бейнесін ашатын ғылыми-зерттеу 
жұмыстар да баршылық. Зерттеуші ғалымдардың ортақ тұжырымына сай Махамбет 
Өтемісұлы ХІХ ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ халқының отарлық 
саясатқа қарсы азаттық қозғалысының жарқын өкілі болып табылады.

Махамбет Өтемісұлы1803 жылы Батыс Қазақстан облысына қарасты қазіргі 
Жәнібек ауданында, Нарын құмында дүниеге келген. Тарихи деректерге мән берсек 
Махамбет Өтемісұлы жастайынан Ұлы Далаға аты мәшһүр болған ақындар мен 
жыраулардың шығармаларына қанық болып өскен. Бұл батырдың жастайынан 
білімге құштарлығы жоғары болғандығын көрсетеді. Заманына сай мұсылманша 
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сауатын ашып, орыс тілімен қатар, татар әрі араб тілдерін меңгерген. В.Ф. Шахматов 
өзінің «Внутреняя Орда и восстание Исатая Тайманова» деген еңбегінде мұндай 
тілдерді меңгеру сол замандағы Орда тұрғындары арасында сирек кездескендігін 
және Махамбет Өтемісұлының бұл тілдерге қай жерде оқығандығы белгісіз деп 
санайды [1, с. 246]. Әкесі Өтеміс аймағындағы ықпалды билердің бірі саналған. 
Ал атасы Құлмәлі де өз заманының ерекше тұлғасы болған. Байұлының ішіндегі 
Беріш руынан. Махамбет өзінің жырларында:

Өтемістен туған он едік, 
Онымыз атқа мінгенде,
Жер қайысқан қол едік – деген мәліметтерді береді. Осыған қарап Өтемістен он 

ұрпақ тараған деп топшылауға болады. Осы он ұлының Бекмұхамбет, Қожахмет, 
Сүлеймен, Қасен, Есмайыл, Досмайыл, Ыбырайым атты ұлдары наразылық орын 
алған жылдары Махамбеттің жанынан табылып, азаттық қозғалысының белді 
қатысушыларына айналған [2, 131-п]. 

Махамбет Өтемісұлы шыққан отбасы ел ішінде жоғары беделге ие болған әрі ел 
басқару ісінен жеткілікті хабары бар адамдардан тұрған. Оған дәлел әкесі Өтеміс 
старшина болып ел басқарса, мұндай қызмет Махамбетпен бір туған Тоқтамыс, 
Бекмұхамбетке де бұйырған. Тарихи деректер мен кейінгі зерттеу жұмыстары Өтеміс 
және оның балаларына тән ортақ қасиет шындыққа тура қарай алатын әділ жандар 
болғандығын растайды. Ол турасында Әнес Сарай өз еңбегінде «Өтеміс Беріштің 
19 биінің бірі, аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермейтін, орақ ауызды шешен, би болған» 
деген мәліметтерді келтіреді. Сөзсіз үнемі халық мұңы мен мүддесін жоғары қойған 
жандар өз заманының билеуші топтарына ұнамасы анық. Міне осындай сипаттан теке-
тірестер туындап, ру басы Сүйінішқали мен Өтеміс арасындағы қарым-қатынастарда 
салқындық пайда болады. 1816 жылы сұлтан өз адамдарымен Махамбеттің әкесі 
Өтемістің ауылын шапқан болатын. Сұлтанға қарсы арызданғанымен одан еш нәтиже 
шықпайды. Керісінше осындай арыздану барысында Өтемістің өзіне қарсы айыптар 
тағылып, Махамбеттің әкесі Орынборда қамауға алынады және 1817 жылдың 
2 қарашасында қамауда қайтыс болған [3, 30 б.].

Махамбет Өтемісұлының есімі көп жағдайда 1836-1838 жылдардағы Бөкей 
Ордасындағы азаттық қозғалыспен тығыз байланысты. Жәңгір хан мен патша 
үкіметінің отарлық саясатына деген наразылық Махамбет Өтемісұлының саяси 
көзқарастары мен ұстанымдарының қалыптасуына әсер етті. Дегенмен батыр осы 
тарихи оқиғаларға дейін қазақ үшін игі істердің ұйытқысы бола білген Жәңгір ханның 
жақыны саналған. Тіпті Орынбор қаласындағы Жәңгір ханның ұлы Зұлқарнайдың 
жанында болғанына қарамастан уақыт өте, наразы халықтың жағына шығып, азаттық 
қозғалысын ұйымдастырушыларының біріне айналды. 

Махамбет Өтемісұлының өмір тарихын 1836-1838 жылдардағы Бөкей 
Ордасындағы азаттық қозғалыстың алар орны тым бөлек. Махамбет Өтемісұлы 
ұйымдастырушыларының бірі болған халық-азаттық қозғалыс өзінің сипаты 
бойынша патшаның отарлық саясатына қарсы бағытталды. Көтеріліс негізінен 
патша үкіметінің отарлық саясаты нәтижесінде пайда болған жер тапшылығынан 
туындаған. Тарихи дереккөздерден байқалатыны Жәңгір хан жүргізген жер саясаты 
қарапайым халық мүддесінен шыға қоймаған. Бөкей Ордасының жеріне деген 
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орыс помешиктері мен татар жер иеленушілерінің қызығушылығы, казак әскери 
жасақтарының да қысымшылығы болғанымен шұрайлы жер көбіне хан және оның 
жақындары арасында талан-таражға түсті. Нәтижесінде шұрайлы жерлер беріліп 
кетіп, қарапайым халық оларға мұқтаждыққа түсті. Бұл әлеуметтік шиеленістің 
күшейіп, парақорлықтың да етек жаюына алып келді. Елде ұрлық-қарлық көбейіп, 
тұрақсыздық байқалды. Мұның барлығы Бөкей Ордасында 1836-1838 жылдары Исатай 
Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлының халық азаттық қозғалысының орын алуына 
түрткі болды. Көтерілістің басты қозғаушы күшін – патшаның және Жәңгір ханның 
саясатынан езгіге ұшыраған шаруалар құрады. Әрине көтеріліс барысында жалпы 
Жәңгір ханның ел билеу ерекшелігіне көңілі толмаған әрі халықтың мүддесін жоғары 
қойған старшындар және ел арасына танылып үлгерген билер де қатысты. Бөкей 
Ордасында қарапайым халықтың белсенді түрде Исатай Тайманұлы мен Махамбет 
Өтемісұлына қосылуға ниет білдіруі де қос тұлғаның да көздегені халықтың мүддесі 
екендігін білдіреді. Ол турасында Аманкелді Шамғонов өзінің еңбегінде «Исатай 
мен Махамбет 1836-жылдың жазында өз төңірегіне патша өкіметіне және үстем 
тапқа наразы шаруаларды топтастыра береді. Байлар мен билерден зорлық көрген 
шаруалар бір-бірлеп, тіпті тобымен кейде ауыл болып, көтерілісшілерге қосыла 
бастайды. Қарауылқожа мен Балқы, Төлеген Тыныштықов пен Шомбалдың, Айғана 
мен Қарабөкен сияқты озбыр билер және байлардың қарауындағы шаруаларға қоса 
бүкіл Самар даласындағы ауылдардан, Жайық бойынан көптеген адамдар келеді. 
Мысалы, би Айғананың қарауынан 39 адам, би Төлеген Тыныштықовтан 30 адам, 
Ағым Айболатов деген би старшинадан 24 адам, Қарабөкен бидің қарауынан 14 адам, 
старшина әрі ірі бай болған Жұмағазы Баяровтан 15 адам қашып, көтерілісшілерге 
барып қосылады. Нарын құмынан Исатайға 10 ауыл, Төлеген Серекенов 30 үйлі 
ауылымен келіп қосылады» деп көрсетеді. Аз уақыттың ішінде көтерілісшілер саны 
артып олар 700-800 адамды құраған. Көтерілісшілер санының бірден артуы әрине 
Бөкей Ордасындағы түйіткілді мәселелердің шешілмеуі десек, екіншіден көтеріліс 
жетекшілерінің бірі әрі жалынды жыршысы Махамбет өлеңдерінің өзектілігі және 
батырдың қоғамдағы орны мен беделі көп әсер етті. Өйткені Махамбет Өтемісұлы 
турасында жазған авторлардың бірде-бірі олар жайлы теріс пікір білдірмеген. 
Мысалы Е.П. Ковалевский өз еңбегінде аз ғана уақыт Махамбет Өтемісовпен өткізген 
әңгіме барысында ол Махамбетті ақылды әрі шешен ретінде сипаттайды. «Ол өз 
сөзін Құранның сөздерімен дәлелдеп, Бұқара мен Самарқанд медреселеріндегідей 
емес, өз түсінігі мен терең ойы арқылы жеткізді» деп жазады [4, с.82]. Міне осындай 
ақылды әрі шешен адамның соңынан наразы топ сенімді түрде ерді. 

Көтерілістің алғашқы қақтығыстары 1836 жылдың 24 наурызында Қарауылқожа 
Бабажанов пен Исатай Тайманұлы арасындағы қақтығыстан басталған. Алғашында 
Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы Жәңгір ханмен соғысу арқылы емес, 
мәміле арқылы мәселені шешуге талпынған. Өйткені 1836 жылдың маусым айында 
Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы өздерінің мұңы бір серіктерімен Жәңгір 
ханға өз уәждерін жеткізуге аттанған. Алайда Жәңгір хан оларды кейін қайтара 
алып, өздері наразы топтың мәселесін шешу емес, керісінше болмай қоймайтын 
қақтығысқа дайындық жұмыстарына кіріскен. Рас Жәңгір хан да алғашында 
мәмілеге келуді көздеген сыңайлы. Өйткені Исатай мен Махамбетке жолдаған бір 
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хатында: «Ақылыңыз бен жүрегіңізді біле тұра, сізге деген сенімімді жоғалтқым 
келмейді, бірақ дәлірек білу үшін, жеке келіссөз жүргізу мақсатында сізге тез маған 
келуіңізді талап етемін» деген мәліметтер береді Алайда бұл келіссөздер тығырыққа 
тіреліп, іс жүзінде жүзеге аспай қалады. Оған ханның жақтастары әсер етуі әбден 
мүмкін. Нәтижесінде 1836 жылдың 17 наурызында Жәңір хан Исатай Тайманұлы 
мен Махамбет Өтемісұлын бүлікші ретінде ұстауға билер мен старшындарға бұйрық 
береді.

1836 жылдың қараша айында Махамбет Өтемісұлын қалың бұқараға «қылмыскер» 
ретінде көрсетудің тағы бір әрекеті жасалады. Бұл әрекетті Қарауылқожа 
ұйымдастырады. Оның айтуынша 1828 жылы Махамбет Хиуадан заңсыз тауар 
тасыған және осы әрекеті үшін ұсталғанда еді [5, 9-п.]. Әрине бұл Махамбеттің 
«қылмысын» ауырлату әрекеті болған.

1836 жылы 7 мамырда Жәңгір хан Бөкей Ордалық Күшік Жапаровты өлтірді деген 
айып тағып, Махамбеттің үстінен Орынбор шекара комиссиясына шағымданған. 
Шағым рапорт түрінде жолданып, рапорт генерал-губернатор В.А. Перовскийге 
беріледі. Нәтижесінде қойшы Күшік Жапаровтың өлімін тергеуге қатысты арнайы 
комиссиясы құрылған. 1836 жылы 8 қараша мен 10 желтоқсандағы тергеу барысында 
Махамбет Өтемісұлы тергеушілерге өзі турасында: «Менің атым Мұхамет Өтемісұлы, 
жасым 33-те, дінім-мұсылман, татарша сауаттымын, орысшада аздап оқып, жаза 
аламын» деген құнды мәліметтер береді [6,138-п].

Күшік Жаппаровтың өліміне қатысты 1836 жылдың 10 желтоқсанында 
Исатайдың ұлы Жақиядан жауап алынған болатын. Нәтижесінде Күшік Жапаровтың 
өліміне Махамбеттің де Исатайдың да қатысы жоқ деп шешім шығаруы сөз жоқ 
Жәңгір ханның жоспарына қарама-қайшы болды. Әрине осы екі азаматтың кісі 
өлімі бойынша айыпталып, қамауға алынуы көтерілістің барысына үлкен өзгерістер 
әкелуі тиіс болды. Алайда олардың кінәсіздігі Жәңгір ханды тыныштандырмады. 
Нәтижесінде ол Орынбор әскери губернаторы В.А. Перовскийге хат жазып, 
хатта Исатай мен Махамбет тарапынан қысымшылық көріп отырғандығы және 
Күшік Жапаровтың өлімі солардың мойнында екендігі баса айтылады. Сонымен 
қатар В.А. Перовскийді сендіру үшін Қарауыл қожа мен Балқы бидің Исатай мен 
Махамбетке қатысты жазған шағымдары қоса жіберіледі. Жәңгір хан үшін Исатай 
мен Махамбетті тұтқындаудың маңыздылығы генерал-майор Генстің Орынбор 
әскери губернаторы В.А. Перовскийге жазған хатынан да байқауға болады. Ол хатта: 
«Комиссияның жазбаларында көрсетілгендей, старшын И. Тайманов Ішкі орда 
жеріндегі қашқындарды іздестіру жұмыстарына үлкен көмек көрсетті. Оны өзіңіз де 
білесіз. Бірақ Жәңгір хан Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлын тұтқындауды 
барынша өтініп сұрайды. Өйткені осы екі азаматты Ішкі ордадағы ішкі мәселелерді 
жүргізуде өз зияндарын тигізуде деп есептейді» деген мәліметтер сақталған.

1937 жыл көтеріліс тарихында аса шарықтаған кезеңі болып табылады. Дәл осы 
жылы көтерілісшілер Жәңгір ханның жақтастарына ғана емес, ханның тікелей өзіне 
қарсы бар күшін жұмылдыра білді. Көтерілісшілер саны да дәл осы кезеңде бірнеше 
есеге артып, 1837-жылдың 4 маусымында Балқы Құдайбергеновтың ауылын шауып, 
шайқас барысында Балқының адамдарын талқандайды. 
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1837 жылдың 16 қыркүйек айында Махамбет Өтемісұлы көтерілісшілермен бірге 
халықты қанаумен аты шыққан Қарауылқожа Бабажановтың ауылын шауып, ауылдың 
550 жылқысын, 95 түйесін алып, кедейлерге үлестіреді. Ертеңінде тұтқындалған 
50 адамның 30-ын босатып жібереді. Сонымен қатар Махамбет Өтемісұлы Жәңгір 
ханның туыстары Шөкі Нұралиев, Тәуке Бөкейханов, Жанбөбек Бегалиевтердің 
ауылдарына да қысымшылық көрсетеді. Сонымен қатар Қуаныш, Айданәлі деген 
сұлтандарды тұтқындап, өз қамауларында ұстауға қатысады. Қысымшылықтан бөлек 
Исатай мен Махамбет бастаған көтерілісшілер жоғарыда аты аталған сұлтандарды 
да қолға түсіру үшін арнайы жасақтар жібереді. Сұлтандарды үрей билеп, олар 
Глинянск форпостына барып тығылуға мәжбүр болады.

1937 жылдың қараша айында Исатай мен Махамбет хан ордасына шабуыл 
ұйымдастырып, Ордаға аттанған. Исатай мен Махамбет бастаған екі мыңнан 
астам көтерілісшілер хан сарайын қоршауға алған кезде Жәңгір ханның оларға 
төтеп беретіндей әскер күші аз болды. Көтерілісшілердің аз уақытта хан әскерін 
жеңіп кетеріне сенімді болған Жәңгір хан Исатайды мәмілеге келуге шақырып, 
талаптарын орындауға уақыт беруін сұраған. Ал, көтерілісшілер болса Балқы би мен 
Қарауылқожаны хан төңірегінен аластауды және билікті ру старшындарына беруді 
талап еткен болатын. Бұл Жәңгір хан тарапынан уақыт оздырудың амалы ғана болған 
еді. Өйткені осы уақыт аралығында Орынбордан подполковник Геке бастаған казак-
орыс әскери күші көмекке келіп жетеді. Осылайша Исатайға қарсы тұра алатын халге 
жетті. 700 казак-орыс, екі зеңбірек, ханның 400 сарбазы мен көтерілісшілер арасында 
шайқас орын алып, 1837 жылы 15 қарашада Тастөбе деген жер шайқас алаңына 
айналды. Подполковник Геке зеңбірекпен атуға бұйрық берісімен, көтерілісшілер 
арасында қорқыныш билеп, көтерілісшілердің жеңілуіне тікелей себепші болды. 
Алпыс жігіттен айырылған, мықты қаруланған жазалаушылардың күшіне шыдай 
алмаған көтерілісшілер топ-топқа бөлініп кетті. Күші басым жаудың қолына түспес 
үшін Исатай аз ғана топ жігіттерімен шегінуге мәжбүр болды [7, 150-152 б.].

1838 жылы 12 шілдедегі наразы топ жасақтары мен полковник Геке бастаған 
қарулы күштер арасындағы Ақбұлақ шайқасының Махамбет Өтемісұлының өмір 
тарихында орны бөлек оқиға. Зеңбіректерден жауған снарядтар көтерілісшілер 
қатарын бірден сиретіп, үрей туғызды. Оқты қардай боратқан патша әскерлеріне 
Махамбет Өтемісұлы бастаған жасақ қарсы тұра алмай шегінуге мәжбүр болды. 
Шегінген көтерілісшілерге сұлтан Баймағамбет Айшуақұлының жасақтары тыңнан 
тап берді. Махамбет сарбаздарды рухтандырып, ұрыс даласында сұлтанның 
жасақтарына тойтарыс беріп шегіндірді. Осы кезде көтерілісшілердің тыл жағынан 
казак-орыс жүздіктері қимыл жасап, оларды қоршауға ала бастады. Өзінен басым 
күшке төтеп бере алмаған көтерілісшілер кейін шегінуге мәжбүр болып, ал азаттық 
қозғалыс жетекшісі Исатай осы шайқаста қаза табады. Әрине Исатай Тайманов 
қаза болғаннан кейін күрес біршама бәсеңдеді. Көтеріліс жанышталғанымен оның 
белсенді ұйымдастырушысы әрі идеологы бола білген Махамбет Өтемісұлын 
қуғындау саясаты тоқтамады. 

Исатай Тайманұлының Ақбұлақ өзені бойындағы жеңілісінен кейін Махамбет 
Өтемісұлы Қайыпқали сұлтанмен бірге Хиуа жеріне өтіп кетеді. 1839 жылдың 
қаңтарына дейінгі оның өміріне қатысты мәліметтер өте аз. Осы жылдың қаңтар 
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айында Каспий маңында көшіп-қонып жүрген қазақтардың басшысы сұлтан 
Асфендиар СегалингеМахамбет Өтемісұлының хаты тапсырылады. Бұл хат осы 
жерлердегі қазақ руларындағы старшындарға арналған. Асфендиар Сегалин аталмыш 
хатты Шекаралық Комиссия төрағасына жеткізеді. Хатта Махамбет Өтемісұлы өз 
жақтастарына өзінің амандығын айта келе, Хиуадан сәтті оралғандығын айтады 
және елге қайтып келу қауіптілігі жоғары болғандықтан оның мүмкін емес екендігін 
жеткізген. Хаттың біз үшін маңызды тұстарының бірі Махамбет Өтемісұлының 
Хиуа ханы Алақұлмен байланыс орнатуы. Махамбет Өтемісұлы қазақтар орыс 
патшалығынан қысымшылық көрген жағдайда Хиуа жағына көшуге Алақұл 
ханнан рұқсат алады. Бұл сөзсіз Махамбет Алақұл ханмен жақсы қарым-қатынас 
орнатқандығы және батырдың мәмілегерлік қасиетінің басты көрсеткіші болып 
табылады. Сонымен қатар хаттың қазақ старшындарына жолдануы сөзсіз Махамбет 
Өемісұлының әлі де болса елдегі саяси ахуалды өз назарында ұстағандығын білдіреді. 
Махамбет Өтемісұлы өз хатында Хиуа ханы Алақұлдың қолдауы және Қайыпқали 
сұлтанның әскери жасақтарды құрғандығын жеткізген болатын. Осыған қарағанда 
батыр әлі де болса патшалық Ресейдің отарлық саясатының қол шоқпары болып 
отырған билеушілерге қарсы көтеріліс жасау ойынан айнымаған.

1839 жылдың қазан айында Махамбет Өтемісұлы Бөкей Ордасына келеді. Ол 
турасында Жәңгір хан 1940 жылы желтоқсан айында берген есебінде айтқан болатын. 
Жәңгір хан Әділ Бөкейханов сұлтанға батырды іздеп тауып, тұтқындауға бұйрық 
бергенімен, нәтиже шықпаған.

1840 жылдың желтоқсан айында Махамбет Өтемісұлы өзінің жақтастарымен 
бірігіп, беріш руының старшыны Ақтай Мұнаевтың 35 жылқысын барымталайды 
және Орал асып, Сарыкөл елді-мекеніне қоныс аударады. 

1840 жылдың шілдесінде Махамбет Өтемісұлы бастаған қазақтар генерал-
майор Жемчужниковтың жасағына шабуыл жасайды. Генералдың жол көрсетушісі 
Б. Бердалиевтің айтуынша шабуылдаған қазақтар саны екі жүздей адам болған. Бұл 
көтеріліс рухының әлі де болса сөнбегендігін көрсетеді.

1841 жылдың қаңтар айында әскери генерал-губернатор Орал жасақтарының 
атаманына Махамбет Өтемісұлын тұтқындауға бұйрық беріледі. Мұндай мағынадағы 
бұйрық Баймұхамбет Айшуақовқа да беріледі. Ол өз кезегінде осы бұйрықты 
орындауды Асфендиар Сегалинге тапсырғанымен ол өзінің нәтижесін бермеген 
болатын. Осы жылдың 4 наурызында Мұртаза Өзбекқалиев Махамбет Өтемісұлының 
теңіз жағалауындағы ауылдарда жасырынып жүргендігін жеткізгеннен кейін, Орал 
әскери жасағының Голунов, Ведерников және Хохлов сынды жасақ басшылары 
батырды қолға түсіріп, Орынбордағы әскери-далалық сотқа тапсырады. Нәтижесінде 
1841 жылдың 17 наурызында Махамбет Өтемісұлы Орынбор түрмесіне жіберіледі. 
Осы жерде «Махамбет Өтемісұлының жасы 37-де екендігі және шашы мен сақал-
мұрты қара, бет-әлпеті таза, қараторы, көздері сарғыш-сұр деген мәліметтер» 
беріледі. Ал 31 наурызда Махамбет Өтемісұлының ісі Орынбор әскери сотына 
жіберіледі. Зерттеуші А. Рязанов дәл Махамбет Өтемісұлы өмірінің соңы мен өлімін 
дәл осы Орынбор жерінен іздеу керек санайды [8, с. 99–100]. Алайда кейінгі тарихи 
оқиғалар көрсеткендей Махамбет Өтемісұлының өмірі осы жерден аяқталмады. Атап 
айтқанда 1841 жылдың 24 маусымында Махамбет Өтемісұлы сұлтан А. Жантөриннің 
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қарамағындағы Кіші жүздің жеріне, қазіргі Ақтөбе жеріне жер аударылады [9, 7–10 
п.п.]. Бұл ретте Махамбет Өтемісұлының Хиуа жағында, кейінірек Кіші жүз жерінде 
жүргенде бірқатар экспедиция мүшелеріне көмек көрсеткендігі ескерілсе керек. 
Қалаға немесе Бөкей Ордасына барына тыйым салынады.

1841–1843 жылдар аралығын Махамбет Өтемісұлы осы аймақта өткізген. Осы 
жылдары қарулас достары мен өткен күндерге деген сағынышын білдіретін өлеңдері 
мен күйлері дүниеге келеді.

1845 жылы Махамбет Өтемісұлы Орынбор қаласына келеді. Мұндағы мақсаты 
Орынбор шекаралық комиссиясынан он жасар ұлы Нұрсұлтанды оқуға алу туралы 
өтініш білдіру болған. Кез-келген қазақ өз баласын оқытуға тілек білдіргенде 
міндетті түрде оның шығу тегі мен қоғамдағы орны турасында жергілікті басшы не 
сұлтаннан анықтама алдыру тәртібі болған. Міне 9 ақпан Махамбет Өтемісұлының 
талап-тілектері бойынша сұлтанға сұраныс жіберілгенде, оның азаттық қозғалысын 
ұйымдастырушылардың бірі екендігі анықталып, тез арада тұрғылықты жеріне қайту 
бұйырылған. 

Жалпы Махамбет Өтемісұлы туралы султан Айшуақов жақсы пікір айтпаған. 
Мысалы Махамбет өз ұлын оқуға орналастыру барысында сұлтан Айшуақов теріс 
пікір білдіре отырып, оның Бөкей Ордасында өмір сүру үшін қоғам үшін қауіпті 
екендігін білдіреді. Сонымен қатар 1845 жылы 12 мамырда сұлтан тағы хат жолдап, 
осы жолы Махамбет Өтемісұлы Бөкей Ордасының байы Тұнғаншиннің жылқыларын 
ұрлады деп айыпталады. Сондай-ақ Бөкей Ордасында қылмыс жасап қашқандар, 
Махамбет Өтемісұлының жанынан пана табуда екендігін жеткізеді. 

1845 жылдың 3 тамызында алаша руының старшындар мен билері Махамбетті 
Ішкі Орда жерінен түбегейлі қуып, ол үнемі көтеріліске шақыратындығын жеткізген 
қоғамдық шешімі шығарылады. Оған он екі старшын мен билер қол қойған. Бұл 
шешім Махамбеттің кейінгі тағдырына қатты әсер еткен. Өйткені сол жылдың 7 
қыркүйегінде шекаралық комиссия Махамбет Өтемісұлын ұстауға бұйрық беріп, 
оны орындауды сұлтан Баймағамбет өз мойнына алған. 1846 жылдың қазан айында 
Айшуақов Махамбетті ұстау үшін Ықылас Төлеев, Жанберген Боздақов, Төрежан 
Тұрұмов, Мұса Нұралин, Жүсіп Өтеулиев бастаған 20 адамды аттандырады. 
Махамбет қоныс тепкен жерге келгенде Төрежан Тұрұмов оған сұлтанның ұрланған 
жылқыларды қайтару туралы бұйрығымен таныстыруға келдім деп алдап, үйге кіреді. 
Осы сәтте Ықылас Төлеев пен Мұса Нұралиндер кіріп, жылқыларды қайтаруды талап 
ету арқылы жағдайды қасақана ушықтырады. Өзінің кінәсіз екендігін дәлелдегісі 
келген Махамбет Өтемісұлына жабылып, нәтижесінде Жүсіп Өтеулин батырдың 
басын шауып алады. Осы тұста Махамбет Өтемісұлының 8 жылқысы мен 4 түйесін 
қолды етіп,батырдың басы мен інісін сұлтанға жеткізеді. Істің мән-жайын шекаралық 
комиссияға түсіндірген Баймағамбет сұлтан Махамбет Өтемісұлын кінәлі етіп, өзі 
қаруды бірінші болып кезенгендігі және Төрежан Тұрұмов бастаған адамдарды 
өлтіруге талпынған деп жеткізеді. Әрине Махамбеттің өлімін анықтау мақсатында 
Редкин бастаған тергеу тобы құрылғанымен, ол айтарлықтай нәтиже бермеген [1, 
с. 250-252]. Махамбет Өтемісұлының басына 500 сом берілетіндігін ескерсек, бұл 
оқиғалар желісі батырды тұтқындау емес, әуелден өлтіру ниетінен туындағаны 
белгілі болады. Нәтижесінде Махамбет Өтемісұлының 1846 жылы 20 қазан айында 



253

Қараой өңірінде арнайы жасақтың қолынан қаза табуы ұзаққа созылған Бөкей 
Ордасындағы азаттық қозғалысын түйіндеді. 

Махамбет Өтемісұлы тек батыр, ақын ғана емес, еларалық жоралғылардан 
терең хабары бар мәмілегер де болды. Махамбет Өтемісұлының мәмлегерлік қыры 
жоғарыда атап өткен Хиуа ханы Алақұлмен тығыз байланыстар орнатумен қатар, 
патша шенеуніктерімен жүргізген келісімдерден де анық көрінеді. 

Махамбет Өтемісұлы азаттық қозғалысын ұйымдастырушы ғана емес, жалынды 
жыршы, суырып салма ақын да болған. Оның жалынды өлеңдерінде көтерілістің 
барлық талап-тілектері бейнеленді. 

Еділдің бойы ен тоғай,
Ел қондырсам деп едім.
Жағалай жатқан сол елге,
Мал толтырсам деп едім, - деп келетін жыр жолдары азаттық идеясын 

бейнелейді. Махамбет Өтемісұлы жырларының бір ерекшелігі ақынның жоғары 
шенді тұлғалардың лауазымына қарамастан шындықты бетке басып, тартынбастан 
жырлауы десек қате болмас. Батырдың жырлары халықты еркіндікке үгіттеп, 
бабадан қалған мұраны сақтап қалу идеясының таралуына жол ашты. Батыр осы 
тұстағы патша үкіметінің отарлық саясатын өзінің өлеңдерімен жеткізіп, халықтың 
мұң-мұқтажын өз жырларына арқау етті.

Ақындығымен қатар, батыр бабалар жолын жалғаған шебер күйші де болған. 
Махамбет Өтемісұлы өз шығармаларын түрлі жанрларда жазып, азаттық идеясы мен 
мемлекетшілдік, ұлт бірлігі мен елдік мәселелерін тереңінен насихаттады. Батырдың 
ел арасында «Қайран Нарын», «Жұмыр, Қылыш», «Өкініш», «Жорық», «Ақжелең», 
«Ілме ақжелеңі» және тағы басқа да шығармалары кеңінен танымал. 

Е.П. Ковалевский 1843 жылы жазған өзінің «Странствователь по суше и морям» 
атты еңбегінде Махамбет Өтемісұлын халық азаттық көтерілістің «жаны мен 
Исатайға бағыт беруші» деп баға берген [4, с.47]. Манаш Қозыбаев өзінің «Жауды 
шаптым ту байлап» атты еңбегінде «Исатай, Махамбет бастаған 1836-37 жж. ұлт-
азаттық қозғалысы қазақ халқы тарихының келелі бір кезеңі... Хан үкіметінің, 
оның қазыналық функциясының күшеюі чиновниктік озбырлықты туғызды. 
Бюрократиялық аппарат елді сүліктей сорды. Міне, осы кезде аса көрнекті қалың 
елдің ортасында қайнап шыққан ел қайраткері Исатай Тайманов пен Махамбет 
Өтемісов халық көтерілісін басқарды» деп әділ бағасын берген. Қорытындылай келе 
айтарымыз, өз кезегінде Махамбет Өтемісұлы қазақ халқының есінде халық азаттық 
қозғалысының белді ұйымдастырушысы, ұлы даланың ұлы тұлғасы ретінде қалады. 
Махамбет Өтемісұлының тарихи бейнесі – қазақ халқының күрескерлік қасиетінің 
әрі Отан мен ұлтты сүюдің үлгісіне айналды.
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ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ЖЫРАУЛАРЫ: 
ТАРИХИ РӨЛІ ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМЫ

Еліміздің қоғамдық өміріндегі маңызды оқиға – Елбасы Н.Назарбаевтың бүкіл 
жұршылық назарын аударған «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында ашық 
аспан астында «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты энциклопедиялық саябақ ашу 
ұсынылған болатын. Осы мақалада: «Көпшіліктің санасында тарихи үдерістер, 
негізінен, тұлғаландыру сипатына ие болатыны белгілі. Көптеген халықтар өз елінің 
ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін мақтан тұтады... Ұлы дала әл-
Фараби мен Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен 
Абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді» деп қазақ 
даласынан шыққан ұлы тұлғаларға жете көңіл бөлінді [1]. Аталған бағдарламалық 
мақала аясында бірінші кезекте, атақты тарихи тұлғалар мен олардың жетістіктерінің 
құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы 
есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын салу міндеті де қойылды.

Ұлы даланың ұлы есімдерін әспеттеудің тарихи маңызы зор. Бұл ретте Ұлы дала 
өркениетіне өлшеусіз үлес қосып, өзіндік ерекше құбылыс болған жыраулардың 
тарихи рөлі және тағылымына жеке тоқталған жөн.

Жалпытүркілік өркениеттің бірден бір мұрагері болған Қазақ хандығы және оның 
негізгі тұрғындары – қазақ халқы сонау Түрік қағанатынан Алтын Орда мемлекетіне 
дейінгі бай рухани мұраны одан әрі дамытып, жаңа қырынан байыта түсті. 

Қазақ хандығы тұсында ұлтымыздың бай фольклорлық мұрасы, шығыстық 
сипаттағы қолжазба кітаптар мен тарихи-шежірелік шығармалар, авторлық ауыз 
әдебиеті мен шешендік өнер қатарласа даму үрдісін бастан кешті. Өз алдына жеке 
мемлекет ретінде пайда болған Қазақ хандығының өзгеше сипаты мен мемлекеттік 
басқару ерекшелігі, құрылымы жыраулар поэзиясы деп аталған авторлық ауыз 
әдебиеті мен би-шешендер шығармашылығын тарих сахнасына шығарды. 

Жыраулық поэзияны шығарып дамытқан ерекше дарын иелері – ақын-жыраулар 
болатын. Жаңа құрылған Қазақ хандығы атты мемлекетті көздің қарашығындай 
сақтап дамыту, күшейтіп қорғау үрдісіндегі ізгі мұратты, ел қамы үшін, мемлекет 
мүддесі үшін қажымай, талмай қызмет ететін хан саясатын, яғни хандық идеологияны 
жан-тәнімен жақтап, бүкіл бұқара халықты осы елдік мәселені үгіттеуге ерекше ден 
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қойған басты идеологтар – қайраткер жыраулар өздерінің жалынды жырларымен де, 
тағылымды іс-әрекеттерімен де қазақ тарихында айрықша еңбек сіңірді. 

Жыраулар өздерінің талант ерекшеліктерімен, іс-қимылымен сегіз қырлы, бір 
сырлы тұлға ретінде танылып, Асан Қайғы, Шалкиіз, Жиембет, Ақтамберді, Тәтіқара, 
Үмбетей, Бұқар жыраулардың әрқайсысы өз тұстарындағы Жәнібек, би Темір, Есім 
хан, Абылай хандардың әрі ақылгөй бас идеологы, қолбасы әрі жорық жыршысы бола 
білді. Олар хан кеңесінің белді мүшесі ретінде мемлекетті басқару ісіне белсмене 
араласып, соғыс кезінде сарбаздарға арнап толғау жырлар шығарған, жауынгерлердің 
рухын көтеріп, ерлікке жігерлендірген. Қысылтаяң шақта жыраулар ұрысқа кірісіп, 
ерліктерімен көзге түскен. Ақтамберді сияқты жыраулар тіпті қолбасы да болған. 
Қазақ хандығының көшпелі өмір салты мен үнемі сыртқы шапқыншылыққа төтеп 
беріп, соғыс жүргізу жағдайында тіршілік етуі сол кездегі қазақ әдебиетінің негізгі 
өкілдері – жыраулардың әрі суырыпсалма ақын, әрі жауынгер батыр, әрі хан кеңесшісі 
мен ақылгөйі ретінде тұлғалануына басты негіз болды. 

Қазақ ақын-жыраулары хандық мемлекеттің күшті, хандық биліктің берік болуын 
мақсат етіп, осы парыз биігінен өздері жасаған әдебиетті де мемлекет мүддесіне, 
хан саясатына қызмет етуге бағыттады. Ханның кеңесшісі, бас идеологы ретінде 
олар өз шығармаларында мемлекеттік маңызы бар үлкен мәселелерді жырға қосты, 
осылайша өз өлең-жырлары мен толғауларын тікелей ел билеушісі – ханға арнап 
айтты. Жыраулар елдік мәселелер бойынша күрделі жағдайлар туындаған кезде, 
халық басына қысылтаяң шақ келіп, толғап, кесімді сөздерін айтқан. Сол себепті 
де жырауларды хан да, халық та ерекше қадірлеп, олардан билік басындағы хан да, 
қарапайым халық ат қаймыққан, күрмеуі қиын мәселелерде, ел ішіндегі дау-дамай 
мен кикілжіңде, кенеттен болған жау шапқыншылығында дәл осы жыраулардан 
ақыл-кеңес сұрап, медет қылған. Өз кезегінде жыраулар еш міндетсімей, ел-жұртын 
сабырлыққа шақырып, басу айтқан, қалыптасқан жағдайға байланысты өз ойын 
білдіріп, мәселенің шешімін айтқан, болашақты болжап, көреген саясаткер ретінде 
дұрыс бағыт-бағдар берген, өз заманы туралы тереңнен толғап, ел мен мемлекет 
дамуы, хандық билік туралы ғибратты да салмақты ой айтқан. 

Жыраулар сонымен бірге қажет болған жағдайда ханға қарсы өз пікірлерін ашық 
білдірген. Билік басындағы әміршілердің халыққа жат қылықтарын аяусыз сынап 
мінеген. Осылайша «олар өздерінің ханға немесе сұлтанға арнаған жырларында 
билеушінің белгілі бір шешімін не іс-әрекетін мақұлдамайтынын ашық айтып, 
әміршіні сынап та отырған»[2, 550-551-б.].

Жыраулар шығармашылығындағы басты тақырып Қазақ хандығының негізін 
құраған рулар мен тайпалардың бірлігі мен мемлекетті нығайту, әскердегі 
жауынгерлік, елдік рухты күшейту болды да, олар өз поэзиясында негізгі өзек етіп 
батырлық іс-әрекетті, ел тәуелсіздігі мен дербес мемлекет беріктігі жолында ерлік 
істерімен көзге түскен халық батырлары мен би-шешендерін мадақтап жырлау 
дәстүрін қалыптастырды, өлең-жырлары мен толғауларында идеалды хан бейнесін 
сомдап, таршылық қыспағында болмайтын, бақытты қоғамды бейнеледі. Осыған 
байланысты жыраулық поэзияны жете зерттеген жазушы, ғалым М.Мағауин: «Елге, 
ер-азаматқа ақылгөй болған жыраулар қазақ поэзиясының болашақта ұмтылар бағыт-
бағдарларын, идеялық тұғыры мен көркемдік биігін айқындап кетті» деп жазғандай 
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[3, 138-б.], олар монолог түріндегі ойлы толғауларында мемлекеттік маңызы зор 
мәселелерді ғана қозғап қоймай, заман ағымы мен өмір, қоғам дамуы, имандылық 
пен ізгілік, адамның жеке басының ерекшеліктерін ашып, үлкен моральдық, 
философиялық мәселелерді кеңінен жырлады. 

Қазақ хандығы тұсындағы әдебиеттің басында тұрған аса көрнекті жырау, әрі 
мемлекет қайраткері Асан Сәбитұлы, яғни Асан Қайғы осы «хандықтың идеологы, 
барлық қазақ руларының бір мемлекетке бірігіуін құптағандардың бірі» болды [4, 
578-б.]. Оның толғауларында хан мен қарапайым халықтың ара-қатынасы, өмір 
мәні, қоғам жағдайы мен халық тіршілігі жан-жақты сипатталды. Жырдың Қазақ 
хандығының алғашқы басшыларының бірі Жәнібек ханға арнап шығарған «Ай, 
хан, мен айтпасам, білмейсің». «Қырында киік жайлаған» атты әлеуметтік мәні зор 
толғауларында халық мүддесі тұрғысынан сөйлеп, ел бірлігін сөз етеді, атамекен 
мен мемлекет болашағы туралы ойларын ханға ашық айтып толғайды. Асан Қайғы 
толғауларында ханды дәріптеудің болмауы да оның поэзиясының басты ерекшелігіне 
айналды да, бұл дәстүр одан кейінгі жырауларда да жалғасты. 

ХV ғасырдағы қазақ әдебиетінің келелі бір көрнекті өкілі Қазтуған Сүйінішұлы 
поэзиясы өзіндік мазмұн, стиль ерекшеліктерімен айшықталады. Оның жырларынан 
жорық үстіндегі батыр бейнесі айқын көрініс беріп, ерекше жауынгерлік рух сезіледі. 
Асан Қайғы толғаулары сияқты Қазтуған толғауларын Қазақ хандығының алғаш 
дербес мемлекет құрған кездегі елге құтты қоныс іздеу мұраттары мен жайлы жерге 
орналасу мәселелері көркемдік шешімін тапқан. Белгілі әдебиеттанушы-ғалым, Қазақ 
ССР ҒА корреспондент-мүшесі Ә.Дербісәлин айтқандай: «Қазтуған толғаулары... 
қазақ халқының халық боп құрыла бастау тұсындағы жайлы қоныс, жақсы мекен 
іздеу мәселелерінің сол алыс замандағы жаңғырығы, поэзия өмірінде сақталған 
шағын ескерткіш үлгісі тәрізді кейінгі дәуірге жетті. Бұлар өз дәуірі мен шығарушысы 
жайында кішкентай болса да елес, ұғым бере алса, поэзия эволюциясындағы белгілі 
бір кезеңнің көркемдік дүниетанымы тарапында нышан таныта алса, өз міндетін 
артығымен орындағаны болып саналады»[5, 23-б.].

Шалкиіз жырау, Шалкиіз Тіленшіұлы есімі Қазақ хандығы тұсындағы әдебиеттің 
саяси-әлеуметтік мәнге ие болып, билік басындағы әміршілердің қызметіне наразылық 
білдірген жыраулар қатарында аталады. Жыраудың Би Темірдің ордасында жүріп 
айтылған толғауларының негізгі бөлігі елдік, ерлік мәселелерін сөз етеді, тіпті өз 
әміршісін дәріптей де жырлайды. Би Темірді мадақтай отырып, Қазақ хандығының 
күшті мемлекет болуы үшін елді әділ басқаратын хан туралы ойын тұспалдап 
жеткізген. 

ХVI ғасырда өмір сүрген Доспамбет жырау өз жырларында жеке басынан өткен 
шым-шытырық, аласапыран кезді, ішкі ой-сезімдерін өлең жолдарымен көркем 
кестелей алған. Доспамбет поэзиясының басты өзегі – өмірден ерте кеткеніне 
өкінбей, өзіме лайықты, мәнді өмір сүрдім деп қаза тапқан жауынгерді идеал етеді. 
Жырау ойынша, ең бақытты адам – арғымақ мініп, жұпар аруды құшқан, той тойлап 
қызық дәурен сүрген, жау келсе, қарсы шапқан жаужүрек жігіт. Доспамбет те өзін 
осылай өмір кешкен бақытты адам ретінде көрсетеді. 

Доспамбет шығармаларының тарихилық сипатты болуы оның поэзиясының 
тағы бір ерекше қырын байқатады. Оның туындыларында Кетбұға, Мамай, Қосай 
сияқты тарихи тұлғалар арнайы аталады. Осы өзгешелік Доспамбеттің ақындығын 
жауынгерлік және тарихи сипаты жағынан басқа жыраулардан бөлектеп тұрады. 
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ХV – XVII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің келесі бір көрнекті өкілі Жиембет 
Бортағашұлы Қазақ хандығын билген Есім хан тұсында атақты ақын-жыраулығымен 
қатар қарымды қайраткер, биік парасатты дана абыз ретінде де танылған. Жиембет 
жыраудың Есім ханға арнаған толғауларында оның нағыз классик жырау деңгейіне 
көтерілгендігі анық байқалады: Есім ханмен бірге Қазақ хандығының нығаюына 
өз үлесін қосып, ханның жақын кеңесшісі, әрі бүкіл хандықтың идеологы болған 
Жиембет бірте-бірте ханға наразылық білдіріп, қуғынға түседі. Екі негізгі кейіпкер 
– жыраудың өзі және Есім хан бейнелері Жиембет шығармаларында салыстырмалы 
тұрғыда айқын көрініс тапқан. 

XVII – XVIII ғасырлардағы жыраулық поэзияның аса көрнекті өкілдерінің 
бірі Ақтамберді Сарыұлы әрі батыр, әрі жырау ретінде танылып, халқымыздың 
жоңғарларға қарсы ұлт-азаттық күресін ұйымдастырушылардың бірі болғаны белгілі. 
Ақтамберді батыр жырау ғана емес, ел қамын ойлап, халық тұрмысын жақсартуды 
армандаған абыз жырау деңгейіне көтерілді. Өзінің «Күлдір-күлдір кісінетіп» 
атты атақты классикалық толғауында арман болған құт мекен – Жерұйықты ырыс 
пен байлыққа кенелген, бақытты елдің утопиялық өмірін арман-қиялы арқылы 
бейнелейді. Ақтамберді жырау поэзиясының басты ерекшелігі – өз кезінің көкейтесті 
мәселелерін жырласа да, мемлекеттік идеологияға қызмет етпеуі. Ол өз жыр-
толғауларын адамның ішкі сезімін ашуға, халықты отаншылдыққа үндеуге, сол 
арқылы поэзины қоғамға қызмет етуге пайдалана білген. 

Абылай ханның жанында жүрген жақын серіктерінің бірі Тәтіқара жырау 
жауынгерлік поэзияның белді өкілі болып қоймай, жоңғарлармен соғыстың қиын 
шағында Абылай ханға ақыл-кеңес беріп қана қоймай, бұрынғы жыраулар сияқты 
өз билеушісіне қарсылығын да білдіріп, ойын ашық айтқан. Қазақ хандығы алғаш 
рет қазақ әдебиеті тарихына жеке құбылыс ретінде енгізген көрнекті жазушы, 
әдебиеттанушы-ғалым М.Мағауин жазғандай, «Тәтіқара шығармалары өзінің 
қарбалас шақтарда, от-жалында тұрғандығымен, тәуелсіздік жолындағы күрестің 
қиын кезеңінде жұрттың рухын көтерген, елге жігер берген ұрпақ іспеттес 
болғандығымен құнды».

XVIII ғасырдағы қазақ әдебиетіне сүбелі үлес қосқан Үмбетей Тілеуұлы өз 
шығармаларындағы көркемдік қуаты күшті «Бөгенбай өліміне», «Бөгенбай батыр 
өлімін Абылай ханға естірту» толғаулары арқылы Бөгенбай батырды көзімен көріп, 
оның талай ерлік ісіне куә болған жыраудың атақты батыр қолбасыға жасаған сәтті 
поэзиялық ескерткіші – реквием деуге болады.

Қазақ хандығы тұсындағы әдебиетті сөз еткенде ұлы тұлғалардың бірі, көрнекті 
мемлекет және қоғам қайраткері, әдебиетіміздегі жыраулық поэзияның ірі өкілі, 
заңғар ақын, көмекей әулие атанған әділ би, дана ақылшы Қалқаманұлы Бұқар 
жыраудың шығармашылығын, асқар талантын, дүйім жұртты аузына қаратып, қара 
тілді қақ жарған шешендігі мен әділдігін, ел, жер мәселесіндегі данышпандығы мен 
көрегендігін айтпай қазақ тарихын елестету әсте мүмкін емес.

Ел басына ауыр күн туған «ақтабан шұбырынды, алқакөл сұламаның» зұлмат 
заманында қазақтың ұлы ханы Абылай ханмен бірге анталаған жауға қарсы тұрып, 
тойтарыс беруді ұйымдастырғандардың бірі болған да Бұқар жырау халқының 
азаматтық бостандығы жолындағы кеудесін оққа төсеген батырларға айбатты 
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жырларымен, терең ойлы шешендік сөздерімен күш-қуат беріп, ел ішіндегі ұрыс-
керіс, дау-дамайды әділ шешуде турашылдық, ақиқатшылдық таныта білді. Соның 
өзінде қандай қиыншылық тұстарда болсын, хан иесінің қаһарынан қаймықпай, қара 
халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтай алды.

Бұқар жырау – қазақ хандығы тұсындағы бүкіл поэзияның аса ірі өкілдерінің бірі. 
Бұқар жырау өз поэзиясында өзінің алдындағы жыраулық, ақындық дәстүрді толық 
меңгеріп қорытқан ерекше талант иесі. Жырау шығармашылығы өз кезіндегі хандық 
тұсында үлкен рөл атқарды және өзінен кейінгі қазақ әдебиетінің дамуына зор ықпал 
етті. 

Бұқар жырау «ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» оқиғасынан кейінгі 
көкейтесті мәселе – ұйысып ел болу, іргелі елге арқа сүйеп, мемлекеттілікті сақтап 
қалуды өз туындыларына арқау етті. Жырау Абылай ханды мақтаса да, Бөгенбай, 
Қабанбай батырларды мадақтаса да, халықты хан төңірегінде, батырлар маңында 
ұстауды көздеді. Бұл оның ерлікті, бірлікті сақтау жолында тапқан көркемдік шешімі 
болатын. Сөйтіп, Бұқар жырау қазақ хандығы тұсындағы жыраулық поэзияның соңғы 
өкілі болды. Ол «әрі аса дарынды импровизатор-жырау, әрі мемлекеттің көрнекті бас 
идеологі, әрі ханның кемеңгер ақылшысы, сенімді серігі бола білді» [6, 540-б.]. 

Қорыта айтқанда, Қазақ хандығы тұсындағы Ұлы даланың ұлы жыраулары 
қалыптастырып дамытқан әдебиет XV-XVIII ғасырларда идеологиялық рөл атқарып, 
іргесі мықты қазақ мемлекеттігі мен оны сыртқы жаулардан қорғау идеясын 
жырлауды шығармаларының басты өзегі етті. Жыраулар поэзиясы мемлекетке қызмет 
етіп, халық мүддесін қорғады, қазақ әдебиетіндегі жарқын құбылыс, тағылымы мол 
мәдениет дәуірі ретінде ұрпақтан ұрпаққа жалғасты.
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ҚАЗАҚТЫҢ ҚАРАСАЙ БАТЫРЫ

Қарасай батыр өмір сүрген 1598-1671 жылдар – хандық дәуірдің алғашқы 
кезеңіндегі хандықтағы «текетірес», жоңғарлармен алғашқы күрестер, белгісіз 
жылдар деп аталатын кезеңдерге сәйкес келеді. Қарасай батырдың дүниеге келген 
жылы, 1598 жыл – Қазақ хандығының тарихындағы айтулы даталардың біріне 
жатады. Осы жылы Тәуекел хан қайтыс болып, оның орнына Есім хан отырады. 
КеліссөздердіңнәтижесіндеТашкент қаласы мен оның айналасын Қазақ хандығына 
қосып алды.Осы кезден бастап Ташкент екі ғасыр бойы Қазақ хандығы билігінде 
болды. Есім ханның жалпы күресте жеңіске жетуінің көп себептерінің біріне Есім 
ханды қазақ батырларының қолдауы жатса керек. Сол батырлардың ішінде Қарасай 
батыр өте ерекше еңбек сіңірген [1, 5-б.].

Қарасайдың алғаш батыр атануы он жеті жасында Тобыл жерінде болған соғыста 
шығады. Ол соғысты Есім ханның өзі басқарады. Он жеті жасар жас жігіт Есім 
ханның алдына қалмақтың екі пайшысын жаяу айдап әкеліп: «Хан ием, бұдан былай 
қазаққа тиіскен жау өстіп алдыңызға тізе бүгеді», – депті. Сонда жас жігітке риза 
болған хан: «Сен енді қазақтың Қарасай батырысың», – депті[ 2, 6-б.]. Осы соғыста 
кезінде бүкіл шапырашты тайпасының қолын басқарып, әйгілі болған Жанай батыр 
79 жасында қолындағы туды жас Қарасай батырға тапсырып, одан осы туға, яғни ел 
мүддесіне адал болуға ант қабылдаған екен. Көп деректерде Тобыл өзенінің бойында 
соғыс 1620 жылы болған деседі. Алайда, Қарасай батырдың өмірге келуі 1598 жыл 
болса 17 жасы 1615 жылға келіп саяды. Бұл туралы Қазыбек бек Тауасарұлының 
еңбегінде де айтылады. Ол бойынша Хижра жылы бойынша 993 жыл деп дұрыс айтса, 
григориан күнтізбесі бойынша 1620 жыл деп еңбегінің соңында кітапта кездесетін 
басты оқиғалардың тізбегінде қате кеткен. Демек, Қарасай батырдың 17 жасында ту 
ұстап, алғаш батыр атануы 1615 жыл деп белгілеуге негіз бар. Дәл содан бастап, яғни 
1615 жылдан соңғы жорығына дейін Есім хан Қарасай батырды хас батыр деген атын 
досына да, қасына да жария етті.

Қарасай батыр да осы ел қорғау жолындағы күрестерде белсенділік танытып, 
тарихта қалды. Өйткені Қарасай батыр туралы айтылатын барлық тарихи аңыз-
әңгімелерде батыр үнемі Есім, Жәңгір хандардың жанында жүреді, хандардың 
тапсырмаларын бұлжытпай орындайды. 1628 жылы (кейбір деректерде 1640 ж.) 
Есім хан қайтыс болғаннан кейін оның ұлдары – Жәнібек хан, одан кейін Жәңгір хан 
билікте болды. Осы кезеңде, дәлірек айтсақ, 1635 жылы, 1643-1644 жылдары және 
1652 жылы жоңғарлардың қазақ еліне бірнеше жорықтар жасағаны белгілі және 
оған қарсы тойтарыс күресі болған. Жоңғарлардың бұл жорықтары туралы жазба 
деректерде баяндалған. Ал жазба деректерге ілінбей қалған ірілі-ұсақты қақтығыстар 
қаншама [3, 2-б.]. 

1635 жылы қалмақтардың қолбасшысы болып Батыр қонтайшы сайланады. 
Тарихи кезеңде алғаш жоңғар мемлекетінің құрылу мерзімі деп белгіленген. Дәл осы 
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жылы алғашқы шайқаста қазақтар жағы жеңіліс тауып, Жәңгір сұлтан жоңғарларға 
тұтқынға түседі. 1636 жылы Қарасай батыр Жәңгірді тұтқыннан қалай босатудың 
жоспарын ойдағыдай дайындаған тәрізді. Досы Ағынтай екеуі Сапы-Саты көлінің 
(қазір Көлсай) қасына қоныстанып, қазақ-қырғыз ауылдарынан сыр тартқан секілді. 
Ақырында Жәңгірдің қай арада, қандай күйде екеніне әбден көзін жеткізген соң, 
Ағынтай досын және бір батырды қасына алып, қонтайшы ордасына елеусіз ғана 
аттанып кетеді. Үш-ақ адаммен тұтқындағы ханзаданы құтқарып алам деу, бір 
қарағанда, тым ұшқары түсінік сияқтанады. Алайда, жан-жақты ақылға салып, 
бейқам қонтайшыны бейсауат кезде қапы қалдыруды қарастырған әрекет екеніне істің 
барысында ғана көзің жетеді. Көшпелі ауылдың кешкі, түнгі тіршілігін жете білетін 
және соны дәл пайдаланған ерлікке еріксіз риза боласың. Аттарын жақын маңдағы 
бір сайға тастап, олар қонтайшы ордасына ел жата ғана жақындайды. Орда міндетті 
түрде таза бастаудың төңірегіне тігіледі. Бастаудың басына әркім әртүрлі жағдаймен 
бара береді. Бір қалмақ жігіті ат суаруға келеді. Оны байлап, хал-жағдайдың бәрін 
сұрастырып білген соң, аузын таңып, бастаудың басына тастайды да, өздері ордаға 
кетеді. Келе бергендерінде алдарынан біреу шығады. Қарауыл қалмақтың бірі шығар 
деген Қарасай оны күре тамырын басып талдырып тастайды. Үн шығармаудың әдіс-
айласын әбден меңгерген батырға ол әдіс аса қиынға соқпаған болу керек. Сол 1636 
жылы Қарасай 38 жаста. Батыр атанғанына 20 жылдан асқан кез. Ағынтай екеуі ұйқыда 
жатқан қарауылға да тимей, үйдің іргесін көтеріп жіберіп Жәңгірді шығарып алады. 
Бұл да киіз үйдің тігілу әдісін әбден білетін адам ғана істей алатын әдіс. Жәңгірді 
Қарасай көтеріп алса, Ағынтай бір өндір қымызды көтере кетеді. Оның өзі олардың 
емін-еркін жүрген жаужүрек жандар екенін әйгілейді. Айналада әскер жоғын, ордада 
қаптаған қарауыл да жоғын олар алдын ала біліп алған. Он шақты қалмақ жабыла 
кетсе, үшеуіне олардың түк болмасын тағы біледі. Ағынтай бұлақтың қасына келген 
соң, Жәңгірді аяғындағы кісеннен босатады. Сөйтеді де, тағы қонтайшының үйі 
жаққа жүгіріп барып, қалмақтың қызы екен деп, біреуді көтеріп әкеледі. Қарасайдың 
талдырып кеткен қалмағы қонтайшының өзі екенін, ол далада ұзап кеткен соң, оны 
іздей шыққан адам әйелі екенін де олар кейін біледі[4, 9-11 бб.].

Жәңгір хан босап шыққан соң саяси жағдай қиындай түседі. Себебі Батыр 
қонтайшы 50 мың қолмен 10 мың қырғызды қолға түсіріп, бері қарай жылжып келеді. 
Орбұлақ шайқасы кезінде Қарасай батыр 45-те. Бұл – батыр үшін кемел жас. Әкесі 
Есім ханның бас батыры болған, өзін жау тұтқынынан жаужүректікпен құтқарып 
алған Қарасайды Жәңгір батыр деп қана емес, жанашыр досым деп те бағалаған 
болар. Оған айрықша сенгенін осы Орбұлақ шайқасында оған ең қиын тапсырманы 
сеніп тапсырғанынан да аңғаруға болады. Екі шақырымнан асатын оқпана ордың 
басшылығын Жәңгір Қарасайға сеніп тапсырады. 700 жаяу жауынгердің жартысы 
оқпанаға бекінсе, Жәңгірдің өзі басқарған 300 ат үстінде Қызылқия қалқасына 
бекінеді. Жер ыңғайын көрген адам ол соғыстың басты ауыртпалығы оқпана ішіндегі 
жаяу жауынгерлерге түскенін бірден аңғарады. Алайда, оқпана оңайлықпен алына 
қоймайтын қамалдан да мықты еді. Жер ыңғайының өзі сәтті табылған және қорғанысы 
мен шабуылы жан-жақты ойластырылған бекініс еді. Бекіністі қазған кездегі қазақ 
батырларының негізгі ойы жаудың 50 мың қолын бөгеу емес, оларды мейлінше мол 
қыру болғаны еріксіз таңдантады. Жауды қарауылға ілудің түр-түрі ойластырылған 
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да, есесіне сол кезде өздеріне оқ тимеуі тіпті мұқият қарастырылған. Оқпанада 
түрегеп тұрған адамның тек басы ғана қылтиып көрінетіндей жағдай жасалған. 
Шындығында солай болғанын Жарбұлақтың қасындағы Үшсудың құйғаны аталатын 
мүйістегі аз ғана көне бейіт әйгілеп тұрғандай. Тек Жарбұлақ үстіндегі Жалаулы 
жотасының желкесінде жатқан үлкен жалғыз бейіттің ғана болмысы жұмбақ. Кім 
жерленгені белгісіз. Бәлкім, әйгілі батыр шығар? Бәлкім, ол соғыстан не бұрын, 
не кейін жерленген біреу шығар? Дәл мойнаққа неге дара жерленгенін ешкім айта 
алмайды. Біздің көп батырымыздың сан ерлігі айтылады да, бірақ сол ерлікті дәл қай 
жерде, қай жылы жасағаны көбіне белгісіз қала береді. Ал Қарасай батырдың жасаған 
ерліктерінің жылы мен жері көбіне нақты айтылады. Ал Орбұлақ шайқасының 
орнына дейін белгілі. Бірақ сол тарихи жердің тап бүгінгі күтімі мен еленуі еріксіз 
қынжылтады. Кеңес дәуірінде Ордың бұлағына сиыр малын жайғызбайтын. Қазір 
жапа мен тезектің бопырынан ордың сілемі күн сайын бітеліп барады. Аз жылда 
ізін де таба алмай қалатын сияқтымыз. Өзінен жетпіс еседен артық жауға жеті жүз 
адамның қасқайып қарсы шығуы әлем тарихында кездеспейді. Бірақ сондай ерекше 
тарихты ерекше қастерлей алмай отырмыз. Ол – Жәңгір мен Қарасай батырдың 
ерлігіне ғана куә жер емес, халықтың ерлігіне куә болып жатқан қасиетті мекен. Ол 
қасиетті соғысқа арғын Ағынтай, Қомпай, найман Көксерек, Бөде, дулат Жақсығұл, 
Сырымбет, суан Елтінді, ұзынмұрт Ұзақ, қаңлы Сарбұқа, қырғыз Көтен, Табай, кіші 
жүз Жиембет, Жалаңтөс батырлар қатысқан. Атыраудан Алтайға дейінгі қазақтың 
хас батырлары түгел бас қосқан. Ол соғыста орыс мәліметі бойынша қалмақтың он 
мыңы, Қазыбек бектің айтуынша он бір жарым мыңы қырылған. Былайша айтқанда, 
оқпана мен Қызылқияға бекінген әр қазақ батыры орташа есеппен 16-17 қалмақты 
өлтірген. 

Ал 1652 жылғы кезекті бір қазақ-жоңғар шайқасында Батыр қонтайшының 
немересі, Сесен тайшының баласы Ғалдама (Қазақтар Қалдан деп те атаған) егде 
тартқан Жәңгірді жекпе-жекке атап шақырады. Қарасай мен Ағынтайды қарадан 
шыққан деп, хан тұқымын әдейі жекпе-жекке шақырады. Бұл кезеңде атын атап 
шақыру дәстүрі болған. Жекпе-жекке шықпау өліммен бірдей теңелген.Ондағы ойы – 
егде кісіні әбден шаршатып барып жеңу. Оның бұл ойы, өкінішке қарай, сәтті жүзеге 
асады. Ұзаққа созылған шайқаста Жәңгірдің шаршағанын пайдаланып, жеңіске 
жетеді. Бірақ сонан соң лап қойған қазақтар қалмақ қолын быт-шыт қылып жеңеді 
де, Жәңгір ханды сол араға жерлейді.Дәл сол жылы, яғни 1652 жылы қалмақтар 
қырғыздарға шабуыл жасады, оған көмекке Қарасай батыр сарбаздарымен көмекке 
барды. Осы соғыста Қарасай батыр қалмақтың қолбасшысы Батыр қонтайшының 
қолын шауып түсiрiп, ол содан қайтыс болды. Жәңгiр ханның кегін қайтарғандай 
болады. Батыр қонтайшы өлген соң, алты жылдан кейiн оның үлкен ұлы Сенге 
бастаған қалмақтар тағы да шабуыл жасады. Оның 23 мың қолы Үш Алматыны 
басып алды, одан Далатау Таласқа жеттi. Құлан төңiрегiнде алты күн ұрыс болды. 
Осы жерде Қарасай мен Ағынтай әрқайсысы қол бастап, 200 мәрте ұрысқа кiрген 
екен. Осы өңiрде екi батырдың есiмiмен жер аталып қалыпты. Осындай қиын-қыстау 
күндердегі оқиғалар барысынан біз тағы да Қарасай батыр есімін көреміз. Тарихи 
аңыз-әңгімелер батырдың Жәңгір ханның жанында болғандығын баян етеді[5, 200 
б.].
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1664 ұлу жылы Арқас аңқайынан (Жоңғар қақпасы) екi мың торғауыт Наймандар 
мен Жалайырларға шабуыл жасап, Қарасай мен Ағынтай ұрысқа бiрге кiрiп, жауды 
қуысқан. Осы соғыста Ағынтай батыр аяғынан жараланып, ақсақ болып қалған, 
Қарасай батыр да жараланған. Ел iшi тынышталғанда Қарасай батыр бiрсыпыра 
туғандармен, өзiнiң қандымайдан досы Арғын Ағынтай елiне барды. Көкше өңірінде 
бiр жылдай тұрып, 1671 жылы тамыз айында қайтыс болды. Келесi жылы Арқада ат 
шауып, ас берiлдi. Досының асын берген соң сол жылы Ағынтай батыр да қайтыс 
болып, оның да сүйегi Айыртаудағы Құлшынбай төбесiнде Қарасай батыр бейiтiнiң 
жанына өз өсиетi бойынша жерленген [6].

Батырдың ұлықталуы жолында 1997 жылы тамыз айында Қарасай мен оның 
жорықтас жолдасы Ағынтай батыр жерленген төбеге ескерткіш-белгі қойылды. 
Қарасай батыр есімі шапырашты руының ұранына айналған. Сүйінбай Аронұлының 
«Қарасай батыр» атты тарихи дастаны бар. Оның ерлігін Жамбыл да көп жырлаған. 
1999 жылы батыр туралы телефильм (сценарийі проф. С. Садырбаев, реж. 
Б. Құсанбек) түсірді. Профессор П. Румянцевтiң жинатып, соның басшылығымен 
1913 жылы шыққан «Верный уезi» деген кiтапта былай жазылған: «…Қарасай 
мүрдесi Көкшетау уезiнiң Айыртау сағасында!» Қарасай батырдың есi-мiмен екi 
жүздей жер, су, тау, сай аттары аталған, бүкiл бiр тайпаға есiмi ұран болған. Қарасай 
батыр жөнiнде Шоқан Уәлиханов өз еңбегiнде атап кеткен. Зерттеушi-қайраткер 
Мұхамеджан Тынышпаевтың 1925 жылы Ташкент қаласында шыққан «Қырғыз-
қазақ халқы тарихынан материалдар» деген еңбегiнде (25-бет) «Шапыраштының 
ұраны – Қарасай, таңбасы – Ай, Тұмар» деп атап көрсетiлген. 

Қарасайдың 400 жылдығына орай Алматы облысы Қаскелең ауданы Қарасай 
батырдың атына берілді. Қарасай батыр атында Жамбыл облысы Қордай ауданында 
ауыл, Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылында мешіт бар. Жетісуда 
Қарасай батырдың құрметіне аталған бірнеше топонимикалық атаулар бар.

Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларының көшелеріне, Шамалған ауылында 
мектепке Қарасай батыр есімі берілген. Сондай-ақ, Қарасай батырға Алматы облысы 
Жамбыл ауданы Үңгіртас Ұзынағашта, Жамбыл облысы Қордай ауданы Алмалы 
ауылында үлкен ескерткіштер қойылған.
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Мәлікова С.З.
Солтүстік-Қазақстан мемлекеттік архиві,

Алматы, Қазақстан

ҚАЗАҚИ БИЛІК АЙТУ ӨНЕРІНІҢ КӨРНЕКТІ ӨКІЛІ – 
НОҒАЙБАЙ БАТЫРБЕКОВ

Ұлы даланы мекен еткен біртұтас түркі дүниесінен бөлек отау тігіп, дербес 
елдігімізді сақтап қалу жолында қазақтың құқықтық мәдениетінің негізін қалаушы- 
қазақ билерінің беделі мен рөлі ерекше. 

Ел ішінде, көпшілік жұртқа биік парасатымен, қара қылды қақ жарған әділдігімен 
танылған, жер мен елдің тұтастығын, ауыл- аймақтың амандығын ойлаған көреген 
билер Солтүстік өңірде де аз болмаған. 

Солардың бірі – Ноғайбай Батырбекұлы. Ноғайбай бидің туып өскен жері –қазіргі 
Мағжан Жұмабаев ауданының Ноғайбай ауылының жері. Сол кездегі Петропавл 
уезінде жазылған құжаттарға, тарихи оқиғаларға қарағанда Ноғайбай би – 1834–1917 
жылдар аралығында өмір сүрген тарихи тұлға [1]. 

Жастайынан алғырлығы мен зеректігі арқасында көзге түскен ол далалық сот 
жүргізу істерін меңгеруге ден қойып, атақты билердің нөкерлері қатарында билердің 
билік айтып, төрелік жүргізуіне қатысып отырған.Қатысып қана қоймай олардың 
бойындағы асыл да, ізгі қасиеттерін бойына сіңіре білді. Өз қоғамымен бірге өсіп, 
біте қайнасып, халықтың тұрмысына, әдет-ғұрпына жетік болған Ноғайбай қазақтың 
дәстүрлі әдет құқығын, әсіресе «Қасым ханның қасқа жолын», «Есім ханның ескі 
жолын», Тәуке ханның «Жеті жарғысын» жете білетін, ердің құнын екі ауыз сөзбен 
бітіретін шешендік өнерден де кенде емес еді. 

Архив деректерінде Ноғайбай Батырбеков 1868 жылы құрылған Полудин 
болысының (қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданы) бір-екі сайланым болысы және биі 
болып, сол өңірді басқарғаны анықталды. 

Ол ел ақсақалдарының ұйғарымы мен өзара келісімі, шешімі бойынша елдің 
салт-дәстүрін білетін, шежіреден хабары бар, аузы дуалы, сөзі уәлі, шаруасы түзу, ата 
тегі белгілі және елге беделді, сыйлы адам ретінде би атанды. Оның есімі барынша 
адал, ешкімге бұра тартпайтын әділдігімен ел арасына тез таралды. Ел құрметіне 
бөленген оның айтқан билігі айтқаннан да оңай орындалып ешқашан жерде қалған 
емес. Ол халықпен біте қайнасып, олардың мінез-құлқын, әдет-ғұрпын жетік білетін 
болғандықтан күнделікті өмірде кездесіп тұратын барлық дау – жанжалдарды 
шешіп, әрі билік шешімінде халқының ауызбірлігін, өзара түсінісуін нығайтып, 
дау-шарды әділ шешіп отырған. Әсіресе өзіне жүктелген қасиетті міндетті жете 
түсініп, ауыр қылмыс саналатын ұрлықтың тамырына балта шабуға мейлінше назар 
салған. Өз абыройы мен беделін бәрінен жоғары қоя білген ол әдеттегі ұсақ тәртіп 
бұзушылықтан бастап ең ауыр қылмыс саналатын кісі өлтіруге дейінгі қылмысты 
істерді қарастырды. 

Ноғайбай Батырбекұлының болыстық қызметі біздің Солтүстік Қазақстан 
облысы жеріне орыс шаруаларының ұбақ-шұбақ келіп орналасып жатқан өте 
бір қиын уақытқа тұспа-тұс келеді. Орыс старшындарының жергілікті халықтың 
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атамекенін тартып алған, шектен тыс озбырлық өршіп тұрған аласапыран уақыт еді. 
Осындай қиын уақытта болыстық қызметін пайдаланып, сол өңірдегі тұрғындарға 
пана болды. Толып жатқан ел дауын, жер дауын халық пайдасына шешіп, Петропавл, 
Омбы уездеріне аты жайылды. «Атты да өлтірмей, арбаны да сындырмай» деген 
сияқты ел үшін уезд басшыларының да тілін тапты. Оның ел басына күн туып, орыс 
отаршылдары ата-қонысымызды тартып ала бастаған кезде халыққа қамқор болған 
өңірдің атақты болысы, биі, парасатты адам болғаны жайында ел ешқашан ұмытқан 
емес. 

Ноғайбай би өз өмірінде басына дау келтірмеген, халықтың оған және оның айтқан 
билігіне деген үлкен сеніміне ие болған, халық арасында . «Тура биде туған жоқ, 
туғанды биде иман жоқ», - деген аталы сөзге тұрарлық жан болатын. Ол қарапайым 
халықтың өзін құрмет тұтуымен қатар, оған қатаң талап та қоя білетіндігін сезетін. 
Жұрт дау-дамайды өзі де, сөзі де елге үлгі-өнеге болуға лайық ақылды, әділ, өмірдің 
қыр-сырын жетік білетін билер арқылы шешуге тырысқан. 

Ноғайбай сынды билер жүргізген соттың дала тұрғындарының арасындағы 
беделі зор болатын. Көп жағдайда көршілес қоныстанған орыстардың өздері де 
империялық соттан гөрі қазақтың билер сотына жүгінгенді артық санады. Өйткені 
билер соты ашық және барынша әділ жүргізілетіндіктен, оны қазақтар ғана емес, 
орыс зиялылары да, қазақтар да құрметтейді, олардың көпшілігі билер сотына барып 
шағынған. Оның шешкен биліктері, ел үшін жасаған ізгі істері мен әділ төрелігі осы 
күнге дейін ел аузында. 

Ноғайбай Батырбеков туралы Ақмола облысының жер құрлысы Бас басқармасының 
1910 жылғы ресми құжаттында Ноғайбай Батырбеков ауыл ақсақалының қыстауы 
Полуден болысындағы Жамантомар екені айтылған [2].

Архивтерден алынған құжаттарда Ноғайбай бидің Ресей императорына жазған 
хаты туралы мәліметтер алынды. Мысалы, 1877 жылғы Полуден болысының 
қазақтарының атынан Ресей императорына 1877-1878 жылдардағы орыс-түрік соғысы 
тұсындақазақтарға қолдау көрсетуді сұрағаны жөнінде хат. Ресей империясының 
Ішкі істер министірі жауап хатында Батыс Сібір генерал-губернаторнына жолдаған 
Патшаның Полуден болысы қазақтарына алғысын жеткізген. Осы алғыс хатты 
губернаторға қазақтарға жеткізу жөніндетапсырма берген [3].

Сонымен қатар, қартайған жасына қарамай Полуден болысының ақсақалдарымен 
1916 жылғы қазақтарды тылдағы жұмыстарға тартуға байланысты Ресей 
императорына хат жолдап, қазақтар Сібір казактарымен бірге Бірінші дүниежүзілік 
соғыс майданына баруға дайын екенің айтқан [4].

Ресейдегі Патшалық өкіметті жақтаушылар мен большевиктердің билікке таласы, 
Ресейдің боданы болған қазақ жерін де аямай шарпып өтті, сол бьір аласапыран өтпелі 
кезеңде Ноғайбай бидің туған інісі Молдабай мен Ноғайбай бидің ұлы Ақылбек 
болысты басқару ісін жалғастырады [5].

Пайдаланылған әдебиеттер пен деректер тізімі:
1. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архиві (СҚМА) Қ.70, тізім 1, іс 4.
2. Киргизское хозяиство в Акмолинской области. том 3. Петропавловский уезд.С-

Петербург. 1910.



265

3. Ресей мемлекеттік тарихиархиві (РГИА) Қ.1282, тізім 1, іс 867.
4. СҚМА Қ.1370, тізім 3, іс 382.
5. ҚР Орталық Мемлекеттік архиві Қ.369, тізім 1, іс 8974.

Нәлібаев Б.Б.
Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейі,

Алматы, Қазақстан

Ш. УӘЛИХАНОВТЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ ІЛІМІ

Қазақ ағартушылығының негізін салушы Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов (1835-
1866) – демократиялық ұлттық мәдениетіміздің көрнекті өкілі. Энциклопедист-
ғалым, шығыстанушы, саяхатшы, публицист және қоғамдық қайраткері Шоқан 
Уәлиханов өз бойында шын мәнінде еуропалық білімділік пен Шығыс халықтарының 
мәдениеті жайлы терең түсінікті үйлестірді және қысқа ғұмырында мол да жан-
жақты шығармашылық мұра қалдырды.

Шоқан Уәлиханов (шын аты – Мұхаммедханафия) Шыңғыс ұлы (қараша, 1835, 
Құсмұрын бекінісі, қазіргі Қостанай облысы, – сәуір, 1865, Алтынемел, қазіргі 
Алматы облысы) – қазақтың ұлы ғалымы, ориенталист, тарихшы, этнограф, географ, 
фольклорист, ағартушы, демократ. Омбының кадет корпусын бітірген (1853), 
Петербург университетінің тарих-филология факультетінде лекция тындаған (1861-
62). Арғы атасы – Абылай. Оның үлкен ұлы Уәли (1741-1821) - Шоқанның туған 
атасы. Уәли өліп, әкенің бас мұрагері – оның үлкен ұлы Ғұбайдолла (Абайділда) 
Сібірге айдалып кеткендіктен, хан шаңырағы, хандық, билік Уәлидің кіші әйелі 
Айғанымда қалды. «Уәлидің бәйбішеден туған балалары әкесінің Ресей қол астына 
қарағандығын мойындағысы келмей жатқанда, Айғаным мен оның балалары 
Ресейге адал ниетін сақтап қалды. Уәлиханның осы жесіріне Александр Iаса бір 
ықылас білдірді. Сөйтіп, қазақ даласында оған сәулетті үй салып беруге әмір етті, 
сол үйде Шоқан Уәлиханов туып еді», – деп жазды П.П.Семенов-Тянь-Шанский. 
Балалық шағы әуелі Құсмұрында (әкесі аға сұлтан болғанда), кейін Көкшетаудағы 
ата мекені Сырымбетте халықтың қайнаған ортасында өткен. Уәлиханов жас күнінен 
тарихи өлең, жыр, аңыз, әңгімелерді қызықтап, соларға құлақ түріп өскен. Тіпті 
Құсмұрындағы шағының өзінде «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырын жазып алғаны 
бар; Сырымбетте аңыз, жырлар сюжетіне сурет салатын болған. Сөйтіп, табиғатынан 
алғыр, зерек баланың рухани бағыт-бағдары ерте қалыптаса бастайды. Уәлиханов 
әуелі Құсмұрында қазақ мектебінде оқып, арабша хат таниды. Дәстүр бойынша 
«жеті жұрттың тілін білуге» тиісті хан баласы Шығыс тілдерінен араб, шағатай тілін 
жасынан-ақ жақсы үйренген, кейінірек Орта Азияның түркі тілдерін меңгерген. 
1847 жылы күзде 12 жасар Шоқанды әкесі Омбыға әкеліп, орыс достарының 
көмегімен кадет корпусына оқуға орналастырады. Сібірдегі ең тандаулы оқу 
орны болып есептелетін корпус, декабрист А. Завалишиннің сөзімен айтқанда, 
«ағартушылық пен патриотизмнің» жері болатын. Корпуста ой-өрісі, білімі жағынан 
«Шоқан тез өсті, орыс жолдастарын басып озып отырды. Екі-үш жылдан кейін-ақ 
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Шоқан өз класындағыларды ғана емес, өзінен екі жас үлкендердіде идея жағынан 
басып озды» – дейді бірге оқыған досы Г.Н. Потанин. Шоқанның рухани өсуіне орыс 
әдебиетінің мұғалімі ориенталист Н.Ф. Костылеңкий (1818–1867 жж.), мәдениет 
тарихы курсын жүргізген айдаудағы ғалым Гонсевский, әдебиетші В.П. Лободовский 
(Н.Г. Чернышевскийдің жас кезіндегі досы, кейін идеялас әріптесі) елеулі ықпал 
етеді. Костылеңкий арқылы 1852 жылы Шоқан мен И.Н.Березин арасындағы тікелей 
достық қатынас басталады. Березиннің тапсырмасы бойынша Шоқан Тоқтамыстың 
«Хан жарлығына» талдау жасайды. Бұл – оның алғашқы ғылыми жұмысы.

Осылайша, Шоқан корпустың мұғалімдері мен Омбының алдыңғы қатарлы 
интеллигенциясының көзіне түседі. «14-15 жасар Шоқанға мұғалімдері болашақ 
ғалым, зерттеуші деп қарайтын еді», – дейді Потанин. Шоқан тарих, география 
кітаптарын бас алмай оқыды. Сирек кездесетін көне кітаптарды қол жете бермейтін 
фундаментальдық кітапханадан алып оқуға корпус басшылары оған арнайы рұқсат 
еткен. Орал, Еділ, Каспий алабын, Оңтүстік Сібір, Байкал. Алтайды зерттеген 
П.С. Палластың (1741-1811 жж.) «Саяхатын», Еділ, Каспий, Оралдың тарихы мен 
этнографиясын жазған П.И. Рычковтың күнделікті жазбаларын, әсіресе кітаптардың 
туған жерге арналған беттерін қызыға оқыған. Жас Шоқанның білімдарлығын, 
әсіресе Шығыс әдебиетін жақсы білетіндігін С.Ф. Дуров, Семенов-Тянь-Шанский, 
Потанин, Н.М. Ядринцев жоғары бағалаған. 

1853 жылы Уәлиханов кадет корпусын бітіріп, атты әскер көрнеті атағын алып 
шығады. Сібір қазақ-орыс әскері 6-атты әскер полкіне офицер болып тағайындалады. 
Іс жүзінде Батыс Сібір генерал-губернаторының кеңсесінде қалдырылады. Бір 
жылдан кейін Батыс Сібір мен Қазақстанның солтүстік-батыс аймағын басқарған 
генерал Г.Х. Гасфорттың (1790–1874 жж.) адьютанты қызметіне белгіленеді. Екінші 
жағынан Батыс Сібір өлкесінің Бас басқармасы оны айрықша тапсырмаларды 
орындайтын офицер етіп ұстайды.

1856 жылы Шоқан М.М. Хоментовский басқарған әскери-ғылыми экспедицияға 
қосылады. Экспедиция қырғыз елін жете зерттеуге, Ыстықкөл аймағының картасын 
түсіруге тиіс болады. Бұл Шоқанның ғылыми жұмыс жүргізуіне мүмкіндік ашады. 
Осы жылы ол «Манасқа» назар аударады. Іленің басындағы Манас жорық жасады 
деген қаланың орнын барып көреді. Маусымның ортасында Ыстықкөлге жетіп, оның 
шығыс, солтүстік-шығыс жағалауының, тау асуларының картасын түсіреді. Бірнеше 
маршрутта Шоқан Семенов-Тянь-Шанскиймен бірге жүреді. Онымен 1856 жылы 
көктемде Омбыда Гутковскийдің үйінде танысып, содан былай дос боп кеткен. 1856-
57 жылдары екеуі Жетісуда жиі кездесіп, бірге ғылыми жұмыстар жүргізген. Жетісу, 
Тянь-Шань сапарларында Семенов-Тянь-Шанский Орға Азия мәселесіне келгенде 
Шоқанды ғана бедел тұтқанын жазған. Экспедицияда Шоқан ориентологиялық, 
энтомологиялық қоллекция жинап, гербарий құрастырады. Жетісу, Ыстықкөл 
аймағының фаунасы мен флорасын зерттейді. Ыстықкөлдің картасын жасауға 
қатынасады. Сол алаптағы қираған көне қалалардың мәдениетіне-көне заманғы 
суару жүйелерінің архитектуралық мұралардың қалдықтарына, этнографикалар 
мен тас мүсіндерге үңіледі. Ресей қол астындағы Жоңғарияда, әсіресе Іле бойында 
отырықшылықтың болғанын анықтайды. Алакөлден Тянь-Шаньға дейінгі жерді 
түгел шарлаған ол қырғыздың Бұғы, Сарыбағыш, Солту руларында болып, қырғыз 
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халқының шежіресін, өлең, жыр, аңыздарын, «Манас» жырын жазып алады. 
Ш.Уәлихановтың тарих, география саласындағы даңқы Петербург ғалымдарына 
жетіп, 20-дан жаңа асқан Шоқанды 1857 жылы 27 ақпанда Орыс География 
қоғамының толық мүшесі етіп сайлайды. Бұл - оның орыс ғылымы алдындағы зор 
еңбегін мойындағандықтың белгісі еді. 1858-59 жылғы Қашғария сапары Шоқанның 
ғылыми ағартушылық саласындағы шығармашылығы жаңа белеске көтеріліп, 
дәуірлеп өсуіне жол ашты [1, 33-35 бб.].

Ш.Уәлихановтың азамат, ғалым және ойшыл ретінде қалыптасуына орыстың 
озық мәдениеті мен ғылым қайраткерлерінің маңызды рөл атқарғанын атап 
өтуіміз қажет. Шоқан В.Г. Белинскийдің, Н.Г. Чернышевскийдің, А.И. Герценнің, 
Н.А. Добролюбовтың еңбектерін оқып-үйренді, олардың кейбір көзқарастары мен 
идеяларын қуаттады [1, 128 б.].

Ш.Уәлиханов шығармашылығын 1) қалыптасу кезеңі (Петерборға барғанға 
дейінгі уақыт, яғни 1855-1859 жылдар аралығы) және 2) кемелдену кезеңі (1859-
1865) деп екіге бөлуге болады. Петербордан басталатын қызықты да мазмұнды 
соңғы кезеңі Шоқанның туған жерге қайтып оралғаннан, өмірінің соңына дейінгі 
жылдарды қамтиды. Омбыда кадет корпусын бітірген Шоқан 30 жылдық аз өмірінің 
ішінде этнография, Қазақстан және Орталық Азия тарихы мен мәдениеті саласында 
көптеген еңбектер қалдырған ғалым, ағартушы, мәдениеттанушы. Ш.Уәлиханов 
тікелей философиялық мәселелер жөнінде еңбектер жазбаған, алайда көптеген 
шығармаларынан философиялық пікірлер мен тұжырымдарды байқауға болады. 
Ол «Қазақтардағы шамандықтың қалдығы», «Сахарадағы мұсылмандық жөнінде», 
«Тәңір» (Құдай) деген еңбектерінде философияның басты мәселелеріне қатысты 
пікірлер айтады. Ең алдымен Ш.Уәлихановтың табиғат пен адамның үйлесімді 
өзара қатынаста болатындығына шек келтірмейтіндігін айту керек. Қазақ жеріндегі 
шамандықтың орын алу себебін түсіндіргенде «сыртқы дүние - күн, ай, жұлдыздар және 
жер - алғашқы құдірет болып табылады» деп көрсетеді. Сонымен бірге шамандықтың 
шығу тегін мұқият зерттеулерінен және басқа да еңбектерінен Шоқанның себептілік 
заңдылығын құптайтындығы, себепсіз құбылыс болмайтындығына кәміл сенетіндігі 
байқалады. Мысалы, «Тәңір» (Құдай) мақаласында қазақтардың малды қасиет 
тұтатын ырымдарының себебін халықтың күн көрісі малға байланысты екендігімен 
түсіндіреді.

Қазіргі кезде философияның негізгі мәселелерінің маңыздысы есебінде адам, 
оның қоршаған дүниеге қарым-қатынасы аталынады. Ш.Уәлиханов бұл мәселенің 
маңызды екенін сонау XIX ғасырдың орта кезінде-ақ айтып кеткен. «Қазақтардағы 
шамандықтың қалдығы» деген еңбегінде табиғат пен адам, өмір мен өлім әрқашан 
түпсіз сырға толы ғажайып таңданудың пәні болды деп көрсетеді. Ғажайып әлемді, 
өмір мен өлім мәселесін, адамның табиғатқа қатынасын танып білу қажеттілігін 
шамандықтан туды деп тұжырымдайды. Бұдан Ш.Уәлихановтың адам мәселесіне, 
оның фәни дүниедегі орнына, өлім мен өмір мәселесіне ерекше мән бергендігі көрініп 
тұр. Шамандықтың шығуының бір себебі табиғатқа құштар болу дейді. Екінші 
ғажайып нәрсе адам, адамның терең ойға және танып білуге ұмтылған рухы деп 
көрсетеді. Шоқан діннің, әсіресе, қазақ даласында татар және Бұхара молдаларының 
таратып жүрген діни қағидаларының халыққа тигізіп жүргеп зияндығын баса 
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айтады. Қазақ жұртына бұл молдалардың айтып жүрген уағыздары «ой мен сезімнің 
дамуын тежейтіп өлі схоластикадан басқа ештеңе әкелмейді» деп көрсетеді. Кейбір 
ислам дінің жақтаушылардың Мұхаммед ілімін тазартуға болмайды деген пікіріне 
ол қарсы шығып, онда ешқандай реформа болуы мүмкін емес дегенді бекерге 
шығарады. Шоқанның прогресті халықтың материалдық тұрмыс жағдайының 
жақсаруымен тікелей байланыстыруы қоғамды дұрыс философиялық тұрғыдан 
түсінудің бірден-бір белгісі деуімізге болады. Ерекше назар аударарлық нәрсе –
Шоқанның демократиялық көзқарастары. Мысалы, «Сот реформасы жайында хат» 
еңбегінде патша үкіметі тағайындаған соттан қазақ даласында әзірше табиғи түрде 
сұрыпталатын билер артық деген қорытындыға келді. Себебі би болу үшін ол адам 
әділдігімен, шешендігімен көзге түсуі керек. Егер әділ болмаса оған ешкім билік 
айтқызуға келмей қояды, ал патша үкіметі сайлаған сот билігі осы уақытқа шейін 
сот міндетін атқаратын болады, оның іс-әрекетінде немкетерлік пен мансапқорлық 
жайлап, әділетсіз, парақор болатынын дәлелдейді. Халық дұрыс даму үшін, алдымен 
оған қажет нәрселер - өзіндік даму, өзін-өзі қорғау, өзін-өзі басқару және өз соты 
болуы шарт. Осы өзгерістер енгізіліп және сақталып қалу үшін реформалар халықтың 
материалдық мұқтажына сәйкес және ұлттық сипатына бейім болуы да керек деген 
пікір айтады. Уәлихановтың ойынша, дерексіз теорияларға негізделген немесе басқа 
елдің өмірінен алынған реформалар күшпен енгізілсе халыққа орасан зияндығын 
тигізеді. Сонымен бірге Шоқан халық өзімен ғана тұйықталып, жекеленіп, өмір 
сүруі керек деген ойдан аулақ. Керісінше, еуропалық, жалпыадамзаттық мәдениетті 
меңгеру қай елдің болмасын алдына қоятын мақсаты болуы керек деген ойды 
қолдайды. Әрине, еуропалық мәдениетті меңгеру үшін қазақ халқы ағарту мәселесін 
іске асыру қажет. Бұл ретте қазақ жұрты үшін орыс мәдениетінің маңызын Шоқан 
ерекше жоғары бағалады. Осы себептен де көптеген мақалаларында қазақ даласында 
орыс мектептерін ашуды, басқа да білім ошақтарын көбейтуді қажет дейді. Қазақ 
жеріне дәрігерлік жағдай мен жәрдемнің төзімсіз екендігіне қинала көңіл аударады. 
Алғашқы кезде осы қиыншылықтардың бәрін патша үкіметі шеше алады деп сенді. 
Ресейдің мәдениетті көтермелемек тәсіліне үлкен үміт артады. Шоқан Ресейдің оқу 
орнын бітіріп, Еуропадағы ғылыми жетістіктерді жақсы меңгерсе де өз халқынан 
ажырамады, халқының мұңын, әсіресе, қалың бұқараның жоғын жоқтады. 
Г.Н. Потанин Еуропаға құштарлық Шоқанды өз халқынан ажырата алмады, 
керісінше, ол тәрбиеленген еуропалық рух өз елінің қызметшісі болуын міндеттеді 
деп жазды [2, 426-428 б.б.].

Ресей үкіметінен нәтижелі істер күткен Шоқан бірте-бірте үмітін үзе 
бастады. Әсіресе, генерал Черняевтің жорығына қатысқан ол орыс әскерлерінің 
отаршылдық озбыр істеріне наразылық білдіріп, қызметтен шығып, ел ішіне кетеді. 
Н.М. Ядринский Шоқан туралы естелігінде: «бұратана халықтың өкілі өркениет 
нәрін татып, білім алса да бөтен мәдениет халқының ырқын ығыстырғанын көзімен 
көргенде, біржақты ықпалдың болашағына сенбей өз жұртына оралуды жөн көрді» 
дейді. Қоғамды ұйымдастырудың жолдары мен әдістерінде Ш.Уәлиханов әкімшілік 
жолмен жасалатын реформаға шешуші мәселе деп қарады. Сондықтан отаршыл 
үкімет орындарына бірнеше рет ұсыныстармен барып та жүрді [3, 130-131 б.б.].
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1864 жылғы 26 наурызда Шоқан Уәлиханов «Қазақтың көші-қоны» мақаласында 
өткен XVIII ғасырда қазақ елі қаншама қантөгіс соғысты, барымташылдықты бастан 
кешірсе де малы қазіргіден әлдеқайда көп, тұрмысы анағұрлым жоғары болғанын 
еске сала келіп, XIX ғасырда мал -жылдан жылға азайып, қазақ шаруаларының 
тұрмысы төмендеп кеткенін үлкен қынжылыспен атап көрсеткен. Олардың себебін 
қазақ жеріндегі құнарлы аймақтарды үлкен өзендер бойын жағалай салынған 
қамалдар мен бекіністерді, қазақ станицаларына берілуімен байланыстырады. 
Сөйтіп, малдың өрісі тарылып, өсімі баяулап, өнімі азайып кетті. Ресейдің ықпалды 
таптарының өкілдерінің қазақтарға деген бұндай қатынасы қазақ ағартушылары 
тарапынан наразылық туғызды және олар отарлаушыларды қатал сынға алды. 
Олар, шып мәнінде, Қазақстандағы патша әкімшілігінің шенеуніктерінің тонау 
әрекеттерін қатты сынады. Мысалы, Ш.Уәлихановтың «Сот реформасы жайында 
хат» деген мақаласы, Ф.М. Достоевскийге, А.Н. Майковқа, К.К. Гутковскийге жәнс 
т.б. жазған хаттары, жұмыс нұсқасындағы еңбектері Қазақстандағы патша үкіметінің 
шенеуніктері қазақ халқының артта қалуы мен сауатсыздығын пайдаланып, ауқымды 
байлық жинағандарын көрсетіп жазады. Ш.Уәлихановтың пікірі бойынша, «рулық 
тұрмыс заңы» қазақтардың «табиғи» даму кезеңін жақсы көрсете, «ол тек қана, – деп 
жазды Ш.Уәлихаттов, – бай қырғыздардың мансапқұмарлығын қанағаттандыруға 
және лай суда балықты жақсы ұстай білетін орыс шенеуніктерінің баюына қызмет 
етті». Ф.М. Достоевскийге жазған бір хатында ол өзінің шынайы тапқырлығымен 
және айқын көрініп тұрған жек көрушілік сезімімен губернаторлық ханды, туған 
жері Мюнхенді тастап, аты «сһен»-мен аяқталатын қарындасымен бірге тәуелсіз 
Татариядағы қырғыздарды алдап, олардың ақшасына әйеліне арнап «цитрондық 
лентасы бар померанцтық көйлек тіктіргісі» келетін барвар немісі туралы жазады. 
Қазақстандағы отаршылдық үкіметтің жоғарғы дәрежедегі шенеуніктері жеке 
бас пайдасы үшін бір-бірімен үздіксіз қырқысып, бір-бірлерінің артынан сөздер 
айтты және әр біреуі өз шаруасын бітіруге тырысты. Осының нәтижесінде өлкеде 
тәртіпсіздік, озбырлық және шенеуніктердің өз білгенін істеуі кең етек алып, оясыз да 
қазақ еңбеккерлерінің қиын жағдайын ауырлата түсті. Зардап шеккен халықтың ауыр 
тағдырын жеңілдету жолдарын табу үшін шын ниетімен қам жеген Ш.Уәлихаиов 
Ресейдің прогрессивті адамдарына үндеу тастап, күреске көмектесуді сұрады және 
олардан қолдау іздеді. Ш.Уәлиханов қатты ашу-ызамен әлгілердің алдында қазақ 
даласына орныққан орыс қанаушыларының халық байлығын бөлу үшін өзара 
күресін және олардың шексіз сараңдықтарын, еңбекшілер арасында шексіз пайда 
табу ниеттерін ашық көрсетіп, 1864 жылдың наурызында К.К. Гутковскийге былай 
деп жазады: «Облыстық басқарма мен канцелярия өзара соғысуда. Канцелярия 
жағынан жауынгер болып Крохолев шықты және қырғыздардың ақшасын өзіне алды, 
басқаруға ешкім аяқ баспайды. Ивашкевич ашулы және Майделді азғыруда, бірақ 
тікелей әрекет етуге батылы жетпейді, дегенмен де клуб ішінде ұрысып-керісуде. 
Барлығы да жаңа тәртіпті күтуде және жартылай патшашылдық күйді пайдалануда. 
Ашық әрі сұмдық алады, жұмыстан кетті деп бүгін жазады, ертең ақшаны алып, 
шешімді жояды және тағы сол сияқтылар» [2, 429-430 б.б.]

Н.Г. Чернышевскийдің «Философиядағы антропологиялық ұстын» атты 
Батыс Еуропа экопомистерінің, оның ішінде Ст.Милльдің идеяларын қарастыратын 
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еңбегінде автордың реформа мәселелеріне көзқарастарын қолдауы көңіл аударарлық. 
Уәлиханов соңғысының еңбектерімен де жақсы таныс болған. Чернышевскийдің 
ойын дамыта отырып, реформа қарастырып отырған әлеуметтік қауымдастықтың 
тұрмыстық, ұлттық, тектік, топтық психологиялық және салт-дәстүр ерекшеліктері 
ескерілуі тиіс еді. Революцияшыл демократтар реформа мәнін теріске 
шығармағанымен, алдыңғы қатарға революциялық күрес жолын қойса, Ш.Уәлиханов 
типтік ағартушылықты ұстанып, халық бұқарасының өмірін материалды және рухани 
жағынан жақсарту көзі реформа деп білді. Қоғамдық прогрестің бірінші шарты ағарту 
мен ғылым, білімді таратуда, содан соң реформа жүргізуде деп түсінді. Ш.Уәлиханов 
жалпы әлеуметтік бақытсыздықтың себебін жаппай сауатсыздықтан іздеді. «Әділетті 
басшы» идеясын жақтады. Мәдениет дәрежесінің экономикаға шарттылығы жайлы 
айтылған жеке ойлары болғанымен жалпы алғанда ағартушылық позицияны 
ұстанды. Бірінші кезекте қалың бұқараның надандығы мен қараңғылығын жою 
қажет. Олай болмаған жағдайда жүргізіліп жатқан экономикалық, әкімшілік және 
сот реформаларының мәнін бұқара түсінбеуі мүмкін. Ал түпкі мақсат - әлеуметтік 
теңсіздік пен ұлттық қанаудан арылған еркін, тәуелсіз қоғам құру [4, 430 - 431бб.].

Ш.Уәлиханов – қазақ мәдениетінің жарық жұлдызы, ол қазақ этнографиясы 
мен географиялық ғылымына үлкен өзгерістер мен тың жаңалықтар әкелді. Қазақ 
елінің географиялық картасын жасады, сондай-ақ, қазақ халқының тәуелсіздігі мен 
демократиясының қалыптасып, дамуына сүбелі үлес қосты. Сондықтан да Шоқан 
қазақ қоғамын жаңғыртушы реформатор және Ұлы зерттеуші көрнекті ғалым ретінде 
әлем тарихында мәңгі алтын әріппен жазылады.
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РАЙЫМБЕК АЛБАН – БАТЫР ВЕЛИКОЙ СТЕПИ: 
К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На рубеже XVII-XVIII веков казахское ханство в период правления хана Тауке 
представляло собой достаточно мощное этнополитическое государственное 
образование с сильной централизованной ханской властью. Самым опасным соседом 
на юго-восточных границах было Джунгарское ханство, населенное ойратами (их 
называли в разных источниках по-разному – ойраты, джунгары, калмаки). Кочевники-
джунгары в 90-е годы XVII и первом десятилетии XVIII веков совершали вторжения 
на казахские земли, пытаясь отвоевать у казахов пастбища, но, находившиеся под 
сильной ханской властью, казахи отражали нападения, не оставляя джунгарам 
шансов на расширение их территории за счет казахских земель. После смерти Тауке 
казахское ханство оказалось в достаточно сложном положении. В конце второго – 
начале третьего десятилетия XVIII века нарастание вооруженных конфликтов с 
соседями, распри и раздоры среди ханов и султанов за доминирование во власти 
привели к децентрализации государства, оно распалось на ряд ханств: в каждом жузе 
правили не один, а иногда и по два и более хана или султана. В этих сложнейших 
политических условиях агрессия юго-восточного соседа стала неизбежной. 

С 1723 года в истории казахских ханств наступил период, названный казахами 
«Актабан шубырынды, Алкакольсулама» – время «Великого бедствия» казахского 
народа. Этот сложнейший период, связанный с защитой Отечества от джунгарского 
нашествия, способствовал появлению легендарных личностей, организовавших 
защиту от завоевателей. Известнейшие сражения, в которых казахи одержали победу, 
стали вехами в освобождении казахских земель от джунгарских завоевателей – 
Булантинское сражение (1728 год), Аныракайское сражение (1730 год). Все 
батыры той эпохи принимали участие в этих великих битвах. Их имена остались 
в исторической памяти народа, однако из-за отсутствия письменности у казахов, 
их биографии, жизненный и ратный путь, подвиги и деяния некоторых из них, 
овеянные легендами и мифами, не могут быть описаны глубоко, детально с полными 
и достоверными фактами. Их биографии представлены небольшим количеством 
фрагментов, сохранившихся в дастанах, эпосах, фольклоре, мифах, легендах и т.п., 
зачастую повторяющимися в публикациях в различных версиях и трактовках. Одним 
из таких персонажей является историческая личность – Райымбек батыр из племени 
Албан Старшего жуза. 

Генеалогия (шежере) батыра Райымбека отслеживается в ряде публикаций. Одна 
из предложенных версий следующая: Албан – Сары – Cүйерқұл – Шоған – Алжан 
(Мәмбет) – Сырымбет – Хангельды – Түке – Райымбек [1, с.58]. Имя Хангельды – 
прославленного деда Райымбека зафиксировано в архивных документах XVIII века. 
В 1733 году султаны и бии Старшего жуза направляют российской императрице Анне 
Иоановне письмо с просьбой о принятии их в российское подданство. «Перевод с 
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листа к е.и.в. киргиз-кайсацкой Большой орды… От дальной стороны ближним 
сердцем киргиз-кайсацкой Большей орды князья, беки, Вам великой государыне 
императрице и белой царице, в подданство пришли, а именно: Койайдарби, Тюляби, 
Сатай-батыр, Хангильды-батыр и Буляк-батыр, так же и всей орды беги в подданство 
пришли…» [2, с. 101-102]. В одном из важнейших письменных документов 
XVIII века от казахов Старшего жуза указаны имена пяти представителей Улыжуза, 
среди которых упоминаются известнейшие личности – Кодар и Толе бии, Сатай и 
Болек батыры, и наряду с ними есть имя Хангельды батыра, что свидетельствует 
о его очень высоком статусе в жузе. Так что можно сделать вывод, что семья, из 
которой происходил Райымбек была известной и достаточно авторитетной не только 
среди албанов, но и во всем Старшем жузе. 

В начале XVIII века (по данным «Ұлттық энциклопедии» в 1705 году [3, с. 430]) 
в современной Алматинской области родился мальчик, которого назвали Райымбек 
– сын Айтолы (мать) и Туке (отец Райымбека). О родителях Райымбека известно 
немного. Происходил Райымбек, как уже отмечалось, из известной, знатной и 
достаточно богатой семьи. О матери Райымбека сохранились две основные версии: 
первая – она сестренка Биеке-батыра из племени Албан, рода Досалы; вторая версия 
– дочь батыра (Барак-Керимбуби) из рода Жалайыр. Отец Райымбека Туке – сын 
известного батыра Хангельды из племени Албан, рода Алжан, подрода Сырымбет 
Старшего жуза. Даты рождения и смерти Райымбека, как и других важных жизненных 
вех батыра установить достаточно сложно, ряд авторов приводят различные версии: 
среди дат его жизни называют: 1705-1785 [3, с. 430], 1730-1814 [4, с. 508], 1730-1829 
(1730) [1, с. 36] и др. 

О детстве Райымбека сохранилась легенда, что он двухлетним ребенком 
откусил голову небольшой змее, которая заползла ему в рот. С раннего детства он 
выделялся среди сверстников силой и отсутствием страха, отличаясь независимым и 
свободолюбивым характером. По преданию, когда маленькому Райымбеку было еще 
семь лет, его дед по материнской линии привез в подарок мальчику оружие – лук со 
стрелами, саблю, копье, боевой топор, доспехи и др. (садак, кылыш, найза, айбалта, 
сауыт, калкан) и жеребенка. Жеребенка называли Кокойнак – это будущая легендарная 
лошадь батыра Райымбека. По некоторым сведениям в одиннадцатилетнем возрасте 
мальчик остался без родителей и воспитывался своим дедом, известным батыром 
Хангельды и его женой Сулуке-ана. 

Период детства и юности Райымбека пришелся на труднейшие годы казахо-
джунгарских войн, поэтому воспитывался Райымбек и рос в обстановке и атмосфере 
необходимости защиты Отечества от завоевателей, понимая с раннего детства, что 
мужчинам-воинам определена роль защитника своей земли. Маленький Райымбек 
обучается военному искусству и обучает своего жеребенка. К 15 годам он стал 
хорошим воином, великолепно стрелял из лука, отлично владел мечом, побеждал 
даже сильных воинов в рукопашных схватках. Его конь Кокойнак был отличным 
скакуном, и Райымбек на нем неоднократно побеждал в байге. В семнадцатилетнем 
возрасте юноша, принимая участие в казахо-джунгарских войнах, прославил себя и 
получил титул батыра [5, с. 4].
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О силе и мужестве батыров нам рассказывают казахские эпосы. К таким 
казахским историческим устным памятникам относится эпос о Райымбек батыре, 
долгое время непереведенный на русский язык. В 2010 году Институт истории 
и искусства имени М.О. Ауэзова издал книгу «Казахский эпос», где впервые 
опубликовал аннотационные содержания шестидесяти трех казахских эпосов, в их 
числе был один из образцов исторического эпоса о Райымбек батыре. В нем отражены 
основные эпизоды и сюжетообразующие действия данного исторического персонажа. 
Основное содержание исторического эпоса о Райымбеке позволяют уточнить лишь 
отдельные фрагменты биографии батыра. По большому счету, это единственный 
достаточно детальный источник по нескольким сюжетам из жизни Райымбека, 
причем, сложно утверждать, насколько они являются исторически реальными, 
поэтому воссоздать системно историю жизни батыра фактически невозможно. О чем 
же нам рассказывает этот эпос?

Юный Райымбек, услышав о том, что дед его Хангельды, собрав воинов, 
отправился сражаться с врагами, но не взял его с собой, пришел к матери и стал 
умолять ее отпустить и благословить его на битву с врагами — калмаками. Он считал, 
что должен отомстить им за вторжение в казахские земли. Получив благословение 
матери, Райымбек батыр облачился в доспехи и отправился в путь. Когда он вошел 
в лес, расположенный на берегу Или, навстречу ему вышел тигр. Юный батыр, не 
робея, натянул стрелу и направил ее в сердце тигра, насмерть пригвоздив его к земле. 
Сняв с тигра шкуру и набив ее соломой, привязал к лошади и забрал с собой. Вскоре 
он догнал войско деда Хангельды. Оказалось, что они остановились на берегу, не 
имея возможности перебраться на другой берег реки Или. Сарбазы его деда, не узнав 
юношу, стали расспрашивать молодого человека: откуда он, чьих кровей, из какого 
рода-племени. Райымбек, не рассказав им ничего о себе, пообещал помочь им в 
переправе: «Я проведу вас. Вы благословите меня. После и познакомимся». Тогда 
воины, решив, что юноша мог бы им помочь, дали свое благословение. Райымбек 
окликнул своего коня и с кличем «Райымбек, Райымбек» вошел в стремительные 
воды, бурной, широко разлившейся реки, переплыл на другой берег, осмотрел 
местность и вернулся назад. Воинов он попросил дать ему сорок джигитов, 
восемьдесят арканов и взять свои боевые топоры. По совету Райымбека воины 
соорудили широкий плот из камыша, длиной почти в ширину Или и привязали аркан 
к плоту с двух сторон. Юноша, зажав под коленом аркан, верхом на своем Кокойнаке 
вновь вошел в бурлящую реку. Джигиты же по его указанию спустили плот на воду 
и стали его подталкивать, удерживая в бурных водах. Батыр, вновь переплыв Или, на 
противоположном берегу привязал аркан к дереву с одной стороны и вернувшись, 
закрепил плот арканом с другой стороны берега, где находилось войско. Переночевав, 
на следующее утро войско благодаря смекалке юноши переправилось через Или. 
После этого молодой батыр назвал свое имя: «Я из рода Албан, внук Хангельды, сын 
Тукена — Райымбек». Воины удивились, что Хангельды не признался сразу, что это 
его внук. На что Хангельды ответил: «Не стоит хвастать тем, что он мой внук. Если 
мальчик — настоящий батыр — пусть докажет это. Я думал, что он еще совсем юн 
и, ничего не сказав ему, оставил пасти табун. А теперь, догнав нас, он перевел всех 
через широкую реку. Теперь он достоин наших рядов». После этого случая батыры 
решили, что именно Райымбек должен возглавить войско.[6, с. 167]
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Именно тогда, согласно эпосу, было высказано пожелание: «Пусть в борьбе с 
врагами у нас будет один клич. Мы будем сражаться с именем Райымбека на устах». 
Имя «Райымбек» стало боевым кличем для всех албанцев. Взяв с собой шестьдесят 
воинов, Райымбек устремился вперед, отогнал скот калмаков и освободил из плена 
своих сородичей. После нападения казахов, подсчитав свою убыль, богатый калмак 
Ажике пожаловался Корын хану на потери скота, и Корын хан дал задание главному 
везиру Серкену выяснить, кто такой Райымбек. Прибывший в ставку казахов на 
берегу Или, Серке оказался свидетелем учений казахских сарбазов и увидел, как 
Райымбек верхом на лошади, на всем скаку саблей рубил деревья. На переговорах 
с казахами (вели их Райымбек, Бакай и Аралбай батыры) Серке передал требования 
Корын хана: вернуть угнанный у калмаков скот, искупить свою вину — нападение 
на калмаков и немедленно покинуть эти края. В противном случае, сообщил везир, 
Корын хан обещал перерезать казахов. Тогда, согласно эпосу, Райымбек ответил: 
«Ты пойди к Корын хану и передай мои слова: «Пусть и не мечтает об этом, пусть в 
течение трех дней готовится к сражению. Уже на четвертый день я разгромлю орду 
Корын хана» [6, с. 169]. Вернувшись к хану, Серке рассказал об этих переговорах 
и передал свои впечатления о молодом батыре. Рассвирепел Хан Корын, приказал 
бросить Серке в зиндан, а воинам своим — готовиться к сражению с казахами. Битва 
должна была состояться в Карадала у подножья Тургеня. Райымбек, выступая на 
совете перед сраженим против калмакского хана Корына в Тургене, сказал, согласно 
преданиям: «Одинокий человек как одна спичка, его смогут победить все. В атаке 
мы должны действовать вместе, как кулак из пяти пальцев. Тогда нашу сплоченную 
армию никто не победит». На этом совете присутствовали батыры Сатай, Бердикожа, 
Аралбай, Ердес, Жалайыр, Бакай Мыктыбекулы, Тилеке Байсеитулы, Биеке батыр и 
др. 

При подходе врага к казахскому ополчению Райымбек рассказал воинам о 
своем плане: казахские воины должны держать оборону на месте, а сам Райымбек 
с четырьмя джигитами, знающими язык калмаков, переодевшись в одежду врага, 
проберутся в центр вражеской армии и начнут сражение, тогда в схватку должны 
вступить основные силы ополчения. Незаметно для врагов Райымбеку удалось 
осуществить этот план, они пробрались в центр ставки калмаков. Но увидев, что 
Корын заметил их и приказал схватить, батыр устремился к хану Корыну, отрубил 
ему голову и, сломав знамя калмаков, бросил его на землю. Увидев это казахские 
сарбазы с кличем «Райымбек» устремились в гущу сражения. До глубокой ночи 
шла битва, батыр Райымбек отличился мужеством и отвагой. Оставшиеся в живых 
калмаки бежали к Секер хану. [6, с. 170–173] Это лишь один из эпизодов храбрости и 
военной хитрости батыра и полководца Райымбека.

Воин, полководец, дипломат и борец за освобождение Семиречья от джунгарских 
захватчиков. За военную стратегию и храбрость Абылай хан назначил Райымбека 
одним из своих полководцев. Несколько более подробные материалы сохранились по 
участию Райымбека в казахо-джунгарских войнах 40-х – 50-х годов XVIII века. Этот 
период для джунгар был тяжелым, смуты, заговоры, казни, эпидемия, поражения 
армии джунгар в войне с Кокандом, в Средней Азии, вторжения киргиз ослабили 
некогда мощную кочевую империю. Ухудшали внутриполитическую ситуацию и 
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продолжительные войны против казахских ханств, Цинской империи, Кокандского 
бекства, истощение ресурсов, прекращение торговли, стихийные бедствия и т.п. 
привели к тяжелому экономическому кризису в Джунгарии. Поручик русской армии 
Ф. Аблязов, возвратившийся из Джунгарии сообщал: у ойратов «железа весьма малое 
число и у многих копейныя ратовища без копей… А огненного ружья недоволно ж, 
тако жна оные пороху и пуль помалу, а у других же почти и нет…, да и лошадей 
доволного числа не имеют» [7, с. 183]. В этих условиях ослабления Джунгарии 
казахи активизировали борьбу за освобождение своих земель от захватчиков.

В 1740-е – 1750-е гг. обострилась борьба за Жетысу: возглавляли военные 
сражения батыры из племен Старшего жуза (Албаны Райымбек и Малай, Дулат 
Отеген, Ошакты Санкрак, Шапырашты Наурызбай и Казыбек, Жалаир Ескельды, 
Басентиин Малайсары, Шанышклы Бердикожа и др.). Казахское ополчение 
преследовало джунгар, минуя Келес, Бадам, Туркестан, Сайрам. На побережье Или 
и на Балхаше отряды, возгавляемые батырами Отегеном, Наурызбаем, Малайсары и 
более старшими по возрасту военоначальникамиХангельды, Бердикеем, Бике гнали 
джунгарскую армию на восток. В дастане «Отеген» акына Тлемиса Досполулы 
называются имена прославленных батыров, гнавших врага: «С одной стороны 
плечо Райымбека, Шинета, Таусара, с другой – Каракерея Кабанбая, Канжыгалы 
Богенбая…» [5, с. 4].

В центральной части Жетысу во главе с Райымбеком батыры Бакай, Сатай, Малай 
гнали джунгар на восток, сражаясь с их полководцами Секером, Арысом, Аганасом. 
Батыр Райымбек с казахским ополчением воевал на востоке от Алматы против 
Секера, Арыса и Аганаса. Наурызбай батыр боролся с джунгарскими полководцами 
Каскеленом и Чемолганом северо-западней урочища Алматы. Партизанские действия 
казахских сарбазов, мобильность и внезапность нападения давали им большие 
преимущества, они громили джунгарские отряды, их небольшие караулы, отвоевывая 
свою землю пядь за пядью. Об этих событиях остались казахские предания о батырах 
Райымбеке, Отегене и Наурызбае – дастаны «Райымбек», «Ер Отеген», «Каракерей 
Кабанбай» и «Олжабай батыр». Сохранились джунгарские предания, в которых имя 
Райымбека и других батыров упоминается в горестном восклицании по одной версии 
хана Шамала [5, с. 4] или, по другой, полководца ойратов Чемолгана [8]: «Райымбек, 
Караш, Наурызбай, Отеген, Болек и Сатай загнали наши души в пятки!».

Самое известное сражение под предводительством Райымбека– 
«Ойрантөбешайқасы» (1745 [5], 1747 [9] или 1750-е гг. [8]), которое описывает 
казахский дастан «Райымбек». Сражение произошло в урочище Ойрантобе 
(Гибельный холм), между горами Торайгыр и Согеты. Сражение «Ойрантобешайкасы» 
произошло в Согетинской долине (Кокпекжазыгы). Секер нойон, узнав о гибели 
Корын хана, вызвал джунгарских полководцев Аганаса и Арыса и приказал собрать 
армию на равнине Кокпекты для сражения. 

Райымбек применил военную тактику, он разделил своих воинов на три группы. 
Одной группой командовал батыр Бакай, переправившийся через реку Тургень и 
вышедший на Согетинскую долину с юго-запада через плато Асы и долину Чилика. 
Вторая часть казахских воинов батыра Сатая спустилась в долину с северо-запада со 
стороны Или через перевал горы Бугуты. Третья группа – Райымбек и его сарбазы, 
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переодетые в калмакскую одежду через Кокпек пробрались в центр к Секеру, и 
Райымбек застрелил его из лука. Джунгары отступили к горам Торайгыр. 

Немного передохнув после сражения, казахские отряды продолжили наступление, 
дошли до реки Сумбе. Аганас и Арыс, услышав о приближении войска Райымбека, 
решили бежать в Китай. В 1758 г. Райымбек вместе с батырами Наурызбаем, Отегеном 
и Малаем разгромили последнее войско джунгар на границе Сумбе и очистили от 
врагов земли вдоль Или. Согласно легендам, после этого сражения Райымбек и Бакай 
получают титул «Бас батыр». Как пишут авторы, «судя по отрывкам из дастанов и 
сказаний Кабая-жырау» [5, с. 4], Райымбек продумывал все военные операции, 
тщательно изучал местность будущего сражения, просчитывал шансы предстоящего 
боя, никогда не шел напролом, стараясь без потерь уйти от врага или победить его с 
малыми потерями. 

Согласно преданиям Райымбек батыр побеждал в единоборствах прославленных 
джунгарских нойонов Корына, Бадама, Аганаса и Секера и других. Неслучайно в 
преданиях калмаков остались строки: «Қош, Таушілік, Жалағаш, Түнілді ханың 
Ағанас, Райымбек турғанда, біздікі емес мал мен бас» («Прощай, Таушилик, Жалагаш, 
От тебя потерял надежду хан Аганас, Когда есть Райымбек, Не нашим будет скот и 
люди») [10, с. 3].

В результате побед казахов были определены границы по рекам Текес и 
Каркара. Недалеко от Сумбе находится холм, который называется Кызыл Оба. Он 
представляет собой нагромождение валунов красноватого оттенка высотой почти 
восемь метров. Это сооружение, согласно преданиям, связано с походом Райымбека 
во время преследования остатков джунгар во главе с Арысом и Аганасомдо 
Кульджи. Ополчение Райымбека, отдохнув после изгнания и последних сражений с 
джунгарами, сопровождаемые освобожденным казахским населением отправилось 
в родные кочевья. В урочище Сумбе Райымбек обратил внимание на плодородные 
земли вокруг. «Надо установить памятный знак, чтобы на нашу землю больше никто 
не претендовал» — сказал Райымбек своему окружению и предложил насыпать холм 
из камней. Камни свозили с побережья озера Тузколь, соорудив курган из красноватых 
камней. Позже, в середине XIX века, при размежевании границы и разделении земли 
между Российской империей и Китаем (после присоединения Старшего жуза в 
состав России) курган Кызыл Оба стал ориентиром при определении границы. [11, 
с. 56; 5, с. 4]

Смысл жизни, любовь к родине батыра отражают слова, которые приписывают 
Райымбеку: «Народ с кличем предков «Алаш» – мой народ, моя родина – долины 
Алатау, джайлау – Асы, зимовье – красавица Алма-Ата» [5, с. 4]

Райымбек, став известным батыром в 17-летнем возрасте, более 30 лет участвовал 
в военных сражениях против джунгар, получил 77 ранений. И, согласно легендам, не 
проиграл ни одного сражения. Вместе с дедом Хангельды и другими известными 
батырами участвовал в освобождении казахских земель от джунгарских захватчиков. 
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Тылахметова А.С.
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Алматы, Қазақстан

ОМБЫ ОБЛЫСЫ ТАРИХ МҰРАҒАТЫНЫҢ ҚОРЛАРЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНА ҚАТЫСТЫ ДЕРЕКТЕР

Мұрағаттық зерттеулер жекелеген тарихи мәселелерге тереңірек үңілуге 
мүмкіндік береді, яғни өңірлік билік органдарының (комитеттер, шекаралық 
басқармалар және т.б.) есептерін, хаттарын, рапорттарын және де басқа іс-қағаздарын, 
құжаттарын ғылыми айналымға тартқанда. Екі ел арасындағы қарым-қатынастардың 
мемлекеттік деңгейдегі ресми құжаттарының толықтай көрінісі мұрағатта сақталған 
іс-қағаздардан көруге болады.

Мақаламыздың мақсаты – мұрағаттық материалдар негізінде жоғарыда 
көрсетілген кезеңдегі Ресей империясының өңірлік билігі мен қазақ хандары және 
сұлтандарының арасындағы қарым-қатынастарының жекелеген қырларына талдау 
жасау болып табылады.

Көрсетілген мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:
– Ресей империясының Қазақ даласындағы саясатының негізгі бағыттарын 

талдау;
– Ресей өңірлік билігі тарапынан қазақ төрелерін бағындыру тәсілдерін зерттеу;
– Қазақ жеріндегі Ресей билігінің нығаюының еркшеліктерін анықтау.
Мақаланы жазу үшін деректер ретінде автор 2019 жылғы сәуір және маусым 

айларында Омбы облысы Тарих мұрағатының қорларынан жинаған архивтік 
материалдарды пайдаланды, атап айтқанда:
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1-қор – Сібір дивизиясы мен Әскери коллегия қарулы күштері бастығының 
дивизиялық кеңсесі. Сақтау уақыты шектелмеген 1744–1796 жылдарға жататын 
32 парақты 3, 276істері, 1-тізімдеме, 169, 264, 267, 268, 270 істері1

6-қор - Сібір ерекше мақсаттағы корпусының штабы. Сақтау уақыты шектелмеген 
1811–1862 жылдарға жататын 78 парақты № 1, № 344 істері, 1-тізімдеме, 3, 18, 21 
(Т1), 21 (Т2), 26, 42 аістері.2

Омбы облысының Тарих мұрағатында зерттеулер жүргізу кезінде Қазақстан 
мен Ресейдің қарым-қатынастарына байланысты әртүрлі архивтік материалдар 
талданды. Аталған материалдарға қарағанда, Қазақстан мен Ресей арасындағы 
қарым-қатынастар төмендегідей өзекті мәселелерді қамтиды:

Ресейдің Қазақ даласы мен Орта Азия жерлерін отарлаудың тиімді 
бағыттарын анықтау үшін алдын-ала барлау жүргізуі. Ресейдің өңірлік билігі 
Қазақ даласында орналасқан орыс бекіністеріне келіп тұратын, Ташкент көпестерінен 
Орта Азияның мемлекеттеріндегі ішкі саяси жағдай туралы ақпарат алатын. Мысалы, 
Петропавл бекінісіне келген Ташкент қаласының тұрғындары Мұхаммед Хази 
Рахим мен Хазит Хози Ахун Ташкенттегі өзара тартыс пен тәртіпсіздік жайында 
егжей-тегжейлі, жан-жақты мәліметтер беріпті. Ресейдің өнірлік басшылары әрі 
бекіністердегі әскери бастықтары көпестерден Орта Азияның мемлекеттеріндегі 
ішкі саяси жағдайға қатысты құпия ақпарат жинау туралы нұсқаулық алынғандығы 
байқалады: «Қазір біз Ташкент қаласындамыз, бұдан бұрын сол қалада Юнус ханнан 
басқа тағы үш басшы болған, яғни Шабен, Исхан қожа, Данияр қожа. Бірақ сол 
жақта тәртіпсіздік болғандықтан, алдынғы екі кісі Юнус ханға қарсы тұруга шамасы 
келмегесін, оның жерінен Ходжент пен Қоқанға кетіпті, ал соңғысы – Данияр мен 
оның күйеу баласы Юнус ханның жерінде қалды» (ООТМ. 1-қор, 1-тізімдеме, 270-іс, 
182-парақ).

Ресейдің арнайы дайындалған өкілдерінің Қазақ даласында да барлау жүргізгені 
байқалады. Мысалы, архивтік материалдарда ресей барлаушысы Ахмет Шабаев 
қалмақ ақсүйегі атын жамылып, Уәли хандығының ішкі жағдайы жайында құпия 
мәліметтер жинаған. Мұны Ахмет Шабаевтың генерал Штрандманға жіберілген 
1794 жылғы 12 қаңтардағы хатынан көруге болады: «Уәли хан өзінің жақын туыс 
сұлтандары мен старшындарын жинайтын болды, сол себептен маған қандай 
жиналыс болатынын және сол жиында қабылданатын шешімдерді біліп алуға бұйрық 
берілді» (ООТМ. 1-қор, 1-тізімдеме, 268-іс, 41-парақ).

Ресей империясының қазақ ақсүйектерін түрлі сый-сияпат марапаттаулар 
арқылы отарлық жүйеге қызмет етуге тартуы. Аталған мұрағаттың 1-қорында 
Ресейдің билігі қазақ төрелерін қалай өзіне қаратқаны жайлы құжаттар бар. Мысалы, 
Уәли хан Омбыдан да, Орынбордан да жылдық сыйақымен айлық алғаны белгілі. 
Осы ойды дәлелдейтін мәліметтерді генерал О. Трешковтың 1794 жылғы 19 шілдедегі 
Уфа наместнигі А. Пеутленгке жазылған хатынан көріп отырмыз: «Генерал-поручик 
мырза, Уфа наместнигі Пеутлинг... қазақ даласындағы Орта жүздің ханы Уәлиге 

1 фонд 1: Дивизионная канцелярия командующего войсками Сибирской дивизии и линия-
ми военной коллегии. Дел постоянного хранения с 3, 276 за 1744–1796 гг. на 32 листах, опись 
1, дела 169, 264, 267, 268, 270;

2 фонд 6: Штаб отдельного Сибирского корпуса. Дел постоянного хранения с № 1, № 344 
за 1811–1862 гг. на 78 листах, опись 1, дела 3, 18, 21 (Т1), 21 (Т2), 26, 42 а.
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атқосшыларды жалдау үшін 50 сом төлеуге бұйрық берді» (ООТМ. 1-қор, 1-тізімдеме, 
270-іс, 106-парақ).

Архивтік материалдарға қарағанда, ресей билігінің өкілдері хандар және 
сұлтандармен шектелмей, олардың әйелдеріне де айлық төледі, яғни бұл Ресей 
империясының орталық және өңірлік басқарушы өкілдердің отбасы мүшелерін 
толықтай параға жығу жүйесін енгізуге талпынысы байқалады. (ООТМ. 1-қор, 
1-тізімдеме, 270-іс, 106-парақ). Шекара маңындағы бекіністерде қазақ төрелерін 
қабылдап, дастархан жаю үшін қомақты ақшаның бөлінгені де белгілі болған (ООТМ. 
1-қор, 1-тізімдеме, 169 (173)-іс).

XVIII ғасырдағы Ресей билігінің Оңтүстік Қазақстанға кіруге тырысуы. 
Мұрағаттық материалдар бойынша,Ресейдің Сібірдегі билігі Ұлы жүздің ханы 
Жолбарыспен дипломатиялық қарым-қатынастарды орнатуы байқалады. Дәлірек 
айтқанда, мұны бір бекініс коменданты генерал Штрандманға 1794 жылғы 
13 ақпанда жазған хатынан көруге болады: «Ұлы мәртебелім сіздің бұйрығыңызды 
орындау мақсатында өткен 1793 жылдың 28 қарашасында маған жіберілген Уәли 
ханға пара ретінде берілуге тиісті магазиннен алынған екі жүз пұд ұн базардан 28 
тиынға (копеек) сатып алынып магазинге қайтарылды, ал оның үстіне Жолбарыс 
сұлтан сатып алғаны – 90, Байжігіт тархандікі 50 пұт» (ООТМ. 1-қор, 1-тізімдеме, 
268-іс, 152-парақ). Бұл титулярлық кеңесші Сейфуллиннің Абылай ханның ұлы 
сұлтан Сүйіктің (ол Жетісудағы Ұлы жүзге жататын албандар мен жалайырлардың 
бір бөлігін басқарған) Сібірдің ерекше мақсаттағы корпусының бастығы, генерал-
лейтенант Г.И. Глазенапқа 1818 жылғы 11 қазанда жазған хатынан да белгілі: 
«Мәртебелі тақсыр, осы жылғы 9 сәуірде... келген Ұлы жүздің сұлтаны Сүйік 
Абылайхан ұлының және оған бағынатын халықтың Ресейдің бодандығына кіргенін 
растау туралы ұсынысыңызды орындай отырып, мен бұдан бұрын Семей бекінісінен 
28 тамызда сол жайында Сізге толық хабарлама жіберідім» (ООТМ. 6-қор, 1-тізімдеме, 
3-іс, 251-парақ).

Ресей бодандығына кіру тәртібінің өзгеруі. Омбы облысы Тарих мұрағатының 
қорларынан XVIII ғасырда міндетті түрде Ресейге деген тәуелділік тек қана хандар 
атынан қабылданса, ал XIX ғасырдың басына таман жағдай өзгере бастады, қара 
халық Ресейдің бодандығына өз бетінше өткендігін көрсететін мәліметтер табылды 
(ООТМ. 6-қор, 1-тізімдеме, 26-іс, 2-парақ; 42 а-іс, 22-парақ).

Қазақтардың Ертіс өзенінің оң жағалауына өту мәселесі. Мұрағаттық 
материалдарда қазақтардың салынған тыйымдарға қарамастан, Ертіс өзенінің оң 
жағына жылқыларды айдап әкелгенін растайтын мәліметтер де бар (ООТМ. 6-қор, 
1-тізімдеме, 21 (1-том)-іс, 16-парақ; 21 (2-том)-іс, 23-парақ). Қазақтар Ертістің оң 
жағында бұрыннан қоныстанып келген болатын. 

Қазақ даласының аумағындағы Ресейдің әскери жасақтары. Мұрағаттық 
құжаттар бойынша, Қазақ жерінен өтіп бара жатқан ресей керуендеріне ілесіп жүру 
үшін хандар тарапынан арнайы қарулы жасақтар жіберілгені белгілі (ООТМ. 1-қор, 
1-тізімдеме, 268-іс, 80-парақ).

Бұл қазақ жерлеріндегі хан билігі әлі жойылмаған және де орыс әскери бекіністері 
салынбаған кезеңде орын алды.

Қазақтар мен орыс-сібір казактарының арасындағы қарым-қатынастар. 
Осы айтылған мәселені бірқатар қызықты әрі құнды құжаттармен айқындауға 
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болады. Дәлірек айтқанда, Барақұлы Бөкейханның 1816 жылғы 5 тамыздағы Сібір 
басшыларына жіберілген сібір казактары айдап әкеткен жылқыларды қайтару 
жайында хаты бар: «Мәртебелі тақсыр, генерал мырзаға шексіз құрмет білдіре 
отырып, төмендегіні баяндауды жөн көрдім, былтырғы казактар айдап кеткен 
жылқылар ішінде Қоян-Атығай болысында тұратын қазақ Хасан Құрнайдан казактар 
2000 жылқыны қуып-айдап, тонап кеткен...»деп тізім бойынша басқа да қазақтардан 
тоналған кері қайтарылмаған жылқы саны келтіріледі (ООТМ. 6-қор, 1-тізімдеме, 
18-іс, 153-парақ).

Уәли кезіндегі Орта жүзде ішкі жағдай. 1781 жылы хан сайланғанда Ресей 
Абылайдың ұлы Уәлиді қолдаған, өйткені орыс билігі осы жағдайда өз мүддесіне 
пайдалануды көздеді. Атап айтқанда, Ресей қазақ жеріндегі кен орындарын игеріп, 
шикізатты шығаруды, екіншіден, Орта Азияға қарай жылжи отырып, халықаралық 
саудаға қатысуды, ал үшіншіден, Қазақтардың Ресей керуендерін тонап, 
саудагерлерін тұтқынға алуды тоқтатуды көздеген. Бұл полковник Шпрингердің 
генерал Штрандманға 1794 жылғы 10 тамызда жазған хатында айтылған: «Мен 
Жаңа Есіл, Тара және Тобыл шекаралық линияларының бастығы болғалы, мен 
Орта жүзге жататын қазақтар арасындағы бір-біріне бағынбаушылықты және 
Уәли ханның олардың бассыздығын тоқтата алмай жатқандығын көрдім. Маған 
берілген линиялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, олардың және біздің 
пайдамызғабүліктердітоқтатукерек. Олардың ішкі жағдайы мен мемлекетіміздің 
мүдделерін ескере отырып, біздің шекараларымызды бұзуды доғару үшін оларға 
жылы қарап, бодандыққа алуымыз керек, сөйтіп бүкіл Қазақ даласы қантөгіссіз 
Ресейге бағынады. Содан көп пайда болады, оның ішінде ең бастысы үш пайда: 
біріншіден, далада көп темір болғандықтан, бай кен орындарын алсақ, үкіметкеоң 
пайдасын тигізеді, екіншіден, Ташкент, Бұхара шекаралас болып, Қазақ даласының 
қосылуы арқылы осындағы сауда-саттық көтеріледі, ал үшіншіден, біздің 
әскери жасақтарымыздың шекарадан өтуі арқылы өз адамдарымыздың тұтқынға 
алынуыжойылады және бұдан бұрын тұтқынға түскен бірнеше мың адамды босатуға 
жол ашылады» (ООТМ. 1-қор, 1-тізімдеме, 267-іс, 26-парақ).

Ресей империясының қазақтың кейбір сұлтандарын өз жағына тартуға 
тырысуы. Омбы облысы Тарих мұрағаты қорларының материалдарына сүйене 
отырып, Бәсентин болысының ықпалды сұлтаны Ұрыстың патша сарайына өз 
өкілдерін жіберуге тырысқанын көріп отырмыз. Бұл Батыс Сібір әкімшілігінің 1793 
жылғы 12 ақпанда Сібір драгун полкінің бастығына жазылған хатынан анық көрінеді: 
«Аса мәртебелі Патша иеміздің бұйрығы бойынша, Патша иеміздің сарайына Ұрыс 
сұлтаннан жіберілген депутаттарды, оның ұлы сұлтан Тәтенмен бірге екі старшын 
Бақтыбай Айтуаров пен Арубай Ақсақаловты, соған қоса төлеңгіттерден шыққан 
кызметшіні және де солармен бірге Кіші жүзді басқаруға тағайындалған сұлтан 
Шерғазы-Қанкелдіні Омбы бекінісіне қайтарып жіберу көзделген» (ООТМ. 1-қор, 
1-тізімдеме, 264-іс, 27-парақ).

Осы құжатта полкті ақшалай қаржыландыруға байланысты өкімдер де бар, атап 
айтқанда, жолақысына, жол қаражаттарын және де алдын-ала қарастырылмаған 
шығындарына1230 сом бөлінген (ООТМ. 1-қор, 1-тізімдеме, 264-іс, 27-парақ). 
Ресей империясы, сұлтан Ұрысты өзіне жақындату үшін осындай қыруар ақша 
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жұмсауға мәжбүр болған секілді. Сол кезде Ресей империясы сұлтан Ұрысты әкесі 
Сұлтанмәмет сұлтанға қарсы қойып, оның тағына таласатын үміткер ретінде, 
тіпті бүкіл қазақтардың ханы болуға үміттендірді. Міне деректердегі шындық, біз 
қарастырған мұрағаттық құжаттарда патша билігінің сұлтан Ұрысты солтүстік 
және солтүстік-шығыс Қазақстандағы Абылай ханның туысы ғана емес, оның адал 
серігіболған әкесі Сұлтанмәметке қарсы қоюға тырысқаны анық байқалады. Мұнда 
сұлтан Ұрыстың ұлы Тәтеннің патша алдындағы беделін көтеру арқылы керісінше, 
әкесінің беделін түсіруге патша өкілдерінің талпынғаны да көрінеді.

Омбы облысы Тарих мұрағатының тарихи құнды құжатында сұлтан Тәтен 
Ұрысов өз әкесі Ұрыстың көмегі арқылы және екі ықпалды старшынмен бірге 
Петерборға бұрын барып келгендігі жайында айтылады. Ең кызықты жері, сұлтан 
Ұрыстың 1762 жылы қазақтың басқа ықпалды төрт сұлтанымен бірге әйел патша 
II Екатеринаның ұлықтау рәсіміне қатысқандығы. Бұл Ямышевская бекінісінің 
секунд-майоры Егор Дуканың Штрандманға 1794 жылғы 25 қаңтарда жазылған 
хатынан көруге болады: «Мәртебелі тақсыр, Сіздің өкіміңіз бойынша үш патент 
қазақтың Орта жүзіндегі Ұрыс сұлтанға, Бақтыбай Әнтуаровқа... үшінші патент 
Ирабай Ақсақаловқа тапсырылған... Сол жайында мәртебелі тақсырға хабар беріп 
отырмын...» (ООТМ. 1-қор, 1-тізімдеме, 268-іс, 80-парақ).

Жоғарыда келтірілген мұрағаттық материалдар негізінде мынадай қорытындылар 
шығардық:

1. Ресей империясы өзінің Қазақ даласына деген саясатында сол уақыттағы 
саяси жағдайға қарай әртүрлі тиімді және қажетті тәсілдерді қолданған (мысалы, 
сұлтандарды Петерборға шақырып, өзіне жақындату);

2. Архивтік деректеріне қарағанда, XIX ғасырда Ресей империясының Қазақ 
даласын өзіне бағындыру арқылы Орта Азияға мемлекеттеріне қарай жол ашу 
талпыныстарын анықтауға болады (мысалы, Қазақ елінде барлау қызметін 
ұйымдастыру арқылы);

3. Мұрағаттық қорларындағы құжаттар Оңтүстік Қазақстан жерлерінің Ресей 
империясы құрамына кешірек енгізілуі,жалпы алғанда, XIX ғасырда болғанына 
қарамастан, алғашқы отарлық талпыныстар XVIII ғасырдың аяғынан басталғанын 
дәлелдей түседі;

4. Мұрағаттық көптеген құжаттардан қазақтардың Ертіс өзенінің оң жағалауына 
өту үшін тартысты күресін көруге болады.

Пайдаланылған деректер тізімі:

Омбы облысының Тарих мұрағаты (ООТМ). 1-қор. 1-тізімдеме, 169, 264, 267, 
268, 270-істер;6-қор. 1-тізімдеме, 3, 18, 21 (1-том), 21 (2-том), 26, 42а-істер.

Мақала «Ұлы дала тарихы мен мәдениеті бойынша шетелдік мұрағаттар мен 
қорлардағы археографиялық жұмыстарды (анықтау, талдау, цифрлау)» жобасын 
орындау аясында жазылған.
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Шашаев Ә.Қ.
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты,

Алматы, Қазақстан

ҰЛЫ ДАЛА ЕСІМДЕРІ ТІЗБЕСІНДЕГІ 
ҚАНЖЫҒАЛЫ ҚАРТ БӨГЕНБАЙ БАТЫР ТҰЛҒАСЫ

Бөгенбай батыр XVIII ғасырдағы қазақ қолбасшылары ішіндегі ең беделді, 
ірілерінің бірі, Абылай хан дәуіріндегі атағы жайылған қолбасшы, батыр. Бөгенбай 
Ақшаұлы, қазақ жауынгерлері арасында қолбасшылық қабілетімен үлкен құрметке 
бөленіп, халық арасында Қанжығалы қарт Бөгенбай батыр атанған.Бөгембай 
Ақшаұлы, Қанжығалы Бөгембай, кейбір деректерге Бөгенбай, 1690 ж. Қаратау 
бөктеріндегі Бөген өзенінің бойы-1775 ж., кейбір деректерде 1776, 1778 жж. Ақмола 
облысы Ерейментау ауданында Қоржынкөл көлінің маңында өмір сүрген.

Абылай хан тұсындағы батыр,атақты қолбасшы.Ұлы атасы Әлдеуін Еңсегей 
бойлы Есім ханның атақты батырларының бірі болған. Әлдеуін баласы Ақша батыр 
Тәуке ханның 80 мыңдай қолын бастаған сардар.

Бөгенбайдың әкесі Ақша өз ортасында беделді болған және аз ғана әскери 
жасақпен, ұрыс алаңы ерекшеліктерін ескере отырып, соғыс жүргізу тәсілінің бүге-
шігесін меңгерген батыр еді. Сонымен қатар, «қара жұмыстанда» қашпайтын – қылыш 
пен қанжарды жасайтын темір ұстасы да болған, тағы бір қыры оның суырып-салма 
ақындығы еді. ХVІІІ ғасырдың ұлы жырауының бірі Үмбетей:

Алатаудай Ақшадан,
Асып тудың, Бөгенбай!
Болмашыдай анадан
Болат тудың Бөгенбай! – деп жырлаған.
Міне әкесінің осындай қасиеттерін Бөгенбай өз бойына сіңіре білді. Өзінің 

шешендігімен ауылдастарын ұйытып, қару жарақты қалай пайдалану тәсілдерін 
үйретумен болды. Бөгенбай жас кезінде, 1697–1707 жылдары Түркістандағы 
Әз Тәукенің балаларымен  хан ордасында тәрбиеленді, орда қызметкерлерінің 
балалары білім алатын Қарнақ медресесінде оқыды. Бөгенбайдың жас кезінде 
ғылымға бейімділігі, тақуалығы жөнінде шежірелерде айтылады. Ер жетіп есейген 
шағында, ауылдарды аралап, руаралық кикілжіңдерді шешуге араласып, билер 
құрылтайларына қатысты. Аяқ астынан болған жау шабуылдарына тойтарыс беру 
үшін сарбаздар жасағын басқаруға да тура келген. Біртіндеп Бөгенбай айналасына 
туған бауырлары – Көлбай, Маймасары, Таймасары және жақын туыстары – Атан, 
Жантай, Досай, Томаш, Үмбетей ақын топтаса бастады. Кейіннен бұлар ел ішінде 
«қанжығалының қырық батыры» дегендердің негізгі ұйтқысы болды.

1708 жылы жаз айында Түркістан қаласында хан ордасында өткен жиынның 
шешімімен Бөгенбай жиырма мың әскерді бастаған Әз Тәуке ханның жанында 
башқұрт халқының Ресейдің отаршылдық саясатына қарсы көтерілісін қолдауға 
атанды. Қазақтың сол кездегі ең таңдаулы әскербасылары, сұлтандары қатысқан бұл 
ұлы жорық туралы Үмбетей жырау толғауларында айтылады:
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Жапырағы жатқан түйе таптырмас,
Балығы мол суға жылқы жаптырмас,
Балдырғаны білектей,
Бүлдіргені бүйректей,
Бөденесі үйректей,
Шортаны тайдай тулаған,
Маралы қойдай шулаған,
Ұзыны шексіз, ені алыс
Еділден өттің Бөгенбай!
Еділді жас күнінде асып келген Бөгенбай осы жорықтан кейін «Үкі батыр» 

атанды. «Алғашқы жорығы еді» деп ырымдаған шешелері жас батырдың дулығасына 
бір шоқ үкі бекітіп жіберіп еді. Бөгенбай батыр 1708 ж. Әз Тәукенің бұйрығымен 
20 мың жасақты бастап, қазақ елінің берекесін ала бастаған қазақ-орыстарды түре 
қуып, Еділден әрі асырып тастағаны туралы деректер бар.

ХҮШ ғасырдың екінші жартысындағы жазба дерек көздерінде Қанжығалы қарт 
Бөгенбай есімі аталмайды. Тарихта үш Бөгенбай бар: Кіші жүз, жетіру, табыннан 
шыққан Бөкенбай Қарабатырұлы (1710 жылы Арал маңы, Қарақұмдағы құрылтайда 
сөз сөйлеген, елді жігерлендірген) және  шақшақ арғын Бөгенбай Бесқұртқаұлы 
(1700–1759) мүлдем басқа адамдар. Тарихи деректерде, еңбектерде бұларды орта 
жүздің арғын тайпасының қанжығалы руынан шыққан Бөгембай Ақшаұлы есімімен 
шатастырады (мыс.: Гавердовский Я.П. Обозрение киргиз-кайсацкой степи…) [1]. Бес 
томдықкөне заманнан бүгінге дейінгі Қазақстан тарихының 3 томында: «Жоңғарларға 
қарсы соғыста халық арасынан қолбасшылар-батырлардың аса көрнекті өкілдері 
шоғыры өсіп шықты олар: Кіші жүзден, жетіру тармағының табын руынан Бөкенбай, 
Орта жүздің арғын тармағының қанжығалы руынан Бөгенбай, Қабанбай және т.б.» 
[2], деп Қанжығалы Бөгенбайды бөлек көрсеткен. Жоңғарларға қарсы соққы беруді 
көздеген қазақтар 1710 жылы Қарақұм құрылтайына жиналғаны белгілі. Құрылтайға 
қатысушылар Бөгенбай батырды әскербасы сайлап, бүкіл халықтық әскер құруға 
шешім қабылдайды [3].

1721–1722 жылдары Ресей мен қазақ хандығының арақатынастары шиеленісіп 
кетті. Ресей шекарасындағы ең қауіпті жағдайлар Ертістің орта тұсында пайда 
болды. Қазақ жауынгерлері Өскемен бекінісінен бастап Тобольскіге дейінгі 
аймақтағы орыстың ішкі қозғалысын тоқтатып тастады. Әсіресе қиындық Тобольскі 
губерниясында болған.Солтүстік шекарадағы соғыс қимылдарын тек 1723 жылы 
басталған «Ақтабан шұбырынды» оқиғасы тоқтатты. 1723 жылы «Ақтабан 
шұбырынды – Алқакөл сұлама» басталды. Бөгенбай батыр ұлт-азаттық күресін 
ұйымдастырушылардың бірі болды [4].

1724 жылы Бөгенбай батыр бастаған қазақ батырлары Жайық қалмақтарын 
одан әрі тықсырумен болды. 1724 жылы қазақтардың шабуылына ұшыраған Доржы 
Назаров Ресей патшасынан Саратов жаққа қарай көшуге рұқсат сұрады.

1724 жылы Әбілқайыр ханмен бірге Бөгенбай батыр Түркістанды қалмақ 
қолынан қайтарып алды. Сол кезде Бұхара хандығында орыстың елшілігінде жүрген 
италиялық Флоро Беневени өзінің 1725 жылдың 15 қаңтарында Мәскеуге жазған 
хабарында: «Шуно-Лаузан Әбілхайырмен соғыста қазақтардың 12 ұлысын қол астына 
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қаратып,  Түркістан қаласын басып алды. Әбілқайыркүш жинап, аз уақыттың ішінде 
Түркістан қаласын өзіне қайтарып алды» [5], дейді. Бірақ Түркістанды алғанымен, 
Әбілқайыр мен Бөгенбайдың оны ұстап отыруға күші аз еді. Бұрынғы заманда гүлдеп, 
көркейіп тұратын қалалық өңір жоңғар шапқыншылығы кезінде әбден тозып кетті. 
Бұл жағдай Әбілқайыр ханға да, Бөгенбайға да ауыр әсер етті. Екеуі де өз жастық 
шақтарын осы өңірде өткізіп, азамат болып атқа мініп еді. 1725 жылдың көктемінде 
Қоңтайшы тағы да Түркістанға қарсы әскер дайындап, жабдықтап жатыр деген 
хабарды естіп, хан Әмудария бойына, Сырдың төменгі атырауына жинақталған кіші 
жүз еліне, алБөгенбай Сарыарқаға орта жүз еліне қарай ат басын бұрды.

1724 жылы Бөгенбай батыр Төле би және Бұқар жыраумен бірге Қанішер 
Абылайдың немересі, Көркем Уәлидің баласы, Үргеніштен келген 12 жасар 
Әбілмансұрға қамқорлық жасағаны белгілі.1726 жылдың мамыр айының басында 
Бөгенбай бастаған қазақ батырлары Ұлытау аймағын көздеп шыққан Шуно-Дабо 
бастаған қалмақ әскеріне соққы берді. Екі жақ әскер Шұбартеңіз жағасында түйісті 
де, бірден соғысқа еніп кетті.

1727 жылдың жаз айында қалмақ-қазақ арасындағы ірі соғыстардың бірі 
«Бұланты-Білеуті шайқасына» басшылық жасады. Бұл соғыс тек қана адам шығыны 
көптігінен ғана емес, екі елдің болашақ қарым-қатынасына, қазақтың азаттық 
күресіне шешуші қызметімен белгілі. Қазақ халқының батыры мен биі бардың басын 
қосып, халық бірікпей тірлік болмайтынын түсінген тұста Бөгенбай, Қабанбай, 
Саурық, Жәнібек, Малайсары, Абылай, Әбілқайыр бастаған қалың ел 1726 жылдың 
ақырында, 1727 жылы жауға қарсы майдан ашып, Бұланты мен Бөленті өзендерінің 
жағасында жоңғарларға тойтарыс береді. 

Сөйтіп, 1727 жылы қазақтар Қаратауды жаудан қайтарып алса, Аңырақай 
шайқасында да жеңіске жетеді. 1729 жылы болған «Аңырақай шайқасына» қатысты. 
Қазақ ауыз әдебиетінің, шежіресінің шын қамқоры, тарихшы және этнограф 
Ә. Диваев пен М. Тынышпаев жазбаларында бұл оқиға Балқаш теңізінің оңтүстік-
шығыс жағалауына таяу жерде, Ит ішпес Алакөл деген көлдің маңында болды дейді.
Аңырақай шайқасы – солтүстікте Балқаш, оңтүстікте Отрар даласы, батыста Шу, 
шығыста Күртіге дейінгі аралықтағы үлкен аймақта өтті. Шайқасқа Қанжығалы 
Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай, Шақшақ Жәнібек, Тама Есет, Сіргелі Қаратілеуке, 
Қарақалпақ Құлашек, Шапырашты Наурызбай, Құдайменді Жібекбай, Сеңгірбай, 
Шүйкебай, Таңсыққожа, Мамыт, Қасқарауыл Молдабай, Сиқым Қарабатыр, 
Жаныс Өтеген, Ботпай Сәмен, Шымыр Қойгелді, Ошақты Саурық, Ысты Төлек, 
Шапырашты Қазыбек, Албан Хангелді, Керей Жәнібек, Қыпшақ Тілеулі, Абақ Керей 
Жауғашар, Тайлақ, Кете Арал және т.б. батырлар қатысты. Қанжығалы Бөгенбай 
ірі қолбасшы ретінде танымал болды[6]. Осы шайқас барысында соғыс жүргізудің 
далалық тәсілдері шебер пайдаланылды. Жауынгерлердік аз ғана тобы жоңғарларға 
қарсы шығып, қазақ қолының әлсіздігін байқатқандай болады. Олар қорқа қашқан 
болып, жауларын өз арттарынан ілестіре қазақтардың қалың қолы орналасқан жаққа 
қарай шегіне берді. Жеңіл жеңіске жетем деген жоңғарларды, тасадағы қазақ әскері 
жан-жағынан қоршап, қыспаққа алды. Аңырақай шайқасы жоңғарлардың тас-талқан 
болып талқандалуына алып келді. 
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Қаракерей Қабанбай,
Қанжығалы Бөгенбай,
Қаз дауысты Қазыбек, 
Шақшақұлы Жәнібек,
Ормандай көп Орта жүз,
Содан шыққан төрт тірек.
Бұқар жырау[7].
Кейін сол шайқас өткен Далатау төсі  жоңғар батыры «Аңырақ өлген жер» 

делініп жүріп, ақыры «Аңырақай» аталып кетеді. Қазақтар алдын ала белгілегендей, 
«Үштоғыс» соғысын салады. 

Оның мәні: соғысқа бір мың қол кіріп кеткенде, оның артында екі қатар мың қол 
әрі тың, әрі даяр тұрады. 

Алғашқылар бие сауым уақыт соғысып, «қайт» деген әмір алғанда, екінші мың, 
олар қайтқанда үшінші мың кезек-кезекпен соғысқа кіріп отрады.

Сөйтіп, тың күш қалмақты топалаң тигендей қырады. Бөгенбай мен Қазыбек бұл 
соғыста 4 мың қолды қосалқы тың ұстайды. Қазақтар жоғарыда атап өткен соғыс 
тәсілдерін, атап айтқанда, әр жер – әр жерде қаша ұрыс салуды да кең қолданады. 
Мысалы, Шойбек бастаған қазақ қолы қаша ұрыс салғанда, қашып бара жатыр деп 
мастанған қалмақтасада тығылып, аңдып жатқан Сеңкібай қолына ұрынады. 

Осындай әдісті Жаныкеш пен Олжабай батырлар бастаған қазақ қолы да 
қолданады. 1734 жылы Бөгенбай батыр – Абылайдың орта жүз сұлтаны болуын 
басты қолдаған адамдардың бірі. Сабалақ атпен жасырын жүрген жас төре 
Шарышпен жекпе-жектен кейін Абылай атымен Арқаның қалың еліне сұлтан болып 
келді. Абылайды талай жорықтарға ерте жүріп, батырлық мектебінен өткізген, оның 
қолбасшы батыры, ақылгөй кеңесшісі болып, мемлекеттік қайраткерлік дәрежесіне 
ықпал еткен, хан сайлағанда Абылайды хандыққа ұсынған халқымыздың қас 
батырларының бірі қанжығалы қарт Бөгенбай Қарабалта түбінде қырғыздармен 
болған айқаста 77 жаста екен, алғашқы ата жауын өлтіргенде 13 жаста. Сонда батыр 
қазақ қолының басы – қасында 40 жылға тарта уақыт болған. Яғни ғұмырының 
алпыс жылға жуығын жаугершілік заманда өткерген Бөгенбайдың қазақ халқының 
бостандық үшін ұзақ жылдар күресінің ұйытқысы ретінде дәріптелуінің тарихи 
негізі бар.

1740 жылы Ұлытау бөктерінде өткен Қазақ кеңесіне қатысты. Бөгенбай батыр 
бұл кеңесте қалмаққа ақ үйлі аманат беруден бас тартуға шақырды. Ерлердің 
уәждерінен кейін Әбілмәмбет хан да, Қаз дауысты Қазыбек те көңілдерінде түйткіл 
көп болса да, Бөгенбай бастаған батырлардың жағына шықты. «Кемедегінің жаны 
бір» бұдан былай кеңесіп, бірлесе әрекететуді ұйғарып, ақ қасқа мен көк қасқа сойып, 
Түркістаннан әдейілеп алдырған қожаларына дұғасын оқытып, қариялары батасын 
жасап, уәделесті.

Осы мәжілістен кейін Әбілмәмбет, Абылай бастаған топ Орынборға орыстың 
генералы В.Урусовпен кездесуге аттанды да, Бөгенбай батыр Қаз дауысты Қазыбектің 
көмегімен елді қалмақтан келер қауіпке қарсы дайындауға, әскер ұйымдастыруға 
кірісті. XVIII ғасырдағы қазақ тарихының ең бір ауыр да, белді де оқиғалары осы 
1740 жылы өткен Ұлытау кеңесіне бастайтын себебі – осы. 1741 жыл Жоңғариямен 
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соғыс жағдайында өтті.Осы жылдың қара күзінде Бөгенбай батыр қалмақтарға Тобыл 
бойында соққы берді. Қараөткел тұсында әскердің орталық бөлігімен Абылай қала 
берді де, Бөгенбай Тобылдың жағасында шеп құрды. Міне, осы жерде Септен тайшы 
алғашқы соққы алып, «Сүзекінің қолы» атанған қалмақ шабуылы тойтарыс көрді. 
Бөгенбай батырға Тобыл бойында шеп құру да, оған алдаусыратып Септен тайшыны 
алып келу де оңайға түскен жоқ.

1742 жылы Ор бекінісінде Ресей басшылығымен кездесті. Абылай сұлтанның 
қалмақ қолына тұтқынға түсіп қалуы Бөгенбайға да, қазақтың өзге азаматтарына 
да оңай тиген жоқ. Қарсы шапқан жауын тас-талқан қылатын жауынгер ер қапыда 
келген іске бола қатты қиналды. Қаз дауысты Қазыбек пен Бөгенбай батырдың 
1742 жылдың күзінде Ор бекінісіне баруына да осы оқиға себеп болды.

1742 жылғы кездесуден кейін Ресей мен орта жүз арасындағы ресми қарым-
қатынас ұзақ жылдарға тыйылды. Көзі тірісінде не Абылай, не Қазыбек, не Бөгенбай 
орыстың қазақ жерін қоршап, саңырауқұлақтай қаптап келе жатқан қалаларының 
біріне де бас сұқпай өтті. 1742 жылғы Ор кездесуі қазақтың кемеңгер басшыларына 
тек өздерінің күшіне ғана сену керек екенін тағы да ұқтырды.

1752 жылдың жаз айларында Абылай хан ордасындағы мәжілісте Қытайдың 
қалмақ жеріне енуіне байланысты Қазақ ордасының саясаты айқындалды. Осы 
мәжілістен кейін Бөгенбай бастаған қалың әскер шекаралық алқапқа тартып кетті.

1753 жылдың күзінде Бөгенбай батыр мен Қабанбай батыр арасында соғыс 
тактикасына қатысты дау болды. Оның алдында ғана Бөгенбай батыр Сайын Белек 
пен Үнемкей Жырғал ауылдарын шауып, дүрбіт пен хошеуіт ауылдарын тоздырып 
жіберді. Бұл әңгімелер Құрбанғали Халидтің «Тауарих хамса» кітабында жақсы 
баяндалған.

Тарихи деректерде Қанжығалы қарт Бөгенбай есімі 1752–1756 жылдары орта жүз 
бен жоңғарлар арасындағы қарым-қатынастарды баяндайтын архивтік деректерде 
алғаш рет кездеседі. Бөгенбай батырдың Орынбор генерал-губернаторына 1747 
жылы 24 мамыр күні Темеш арқылы жіберген хаты: «Мен Бөгенбай батыр генерал 
мырзаға денсаулық тілеймін. Сізге мынаны хабарлаймын. Бірнеше сауда жасайтын 
қырғыздарды (қазақтарды – автор) Темеш басшылығымен жібердім. Ал Арасылан 
мен Федорды Әбілхайыр хан жібермеді. Кіші Орданың кінәсын бізге жаппаңыздар. 
Олардың ісіне біздер жауап бере алмаймыз» [8].

1754 жылы бұрын-соңды көрмеген жаңа мәселелер туындады. Қалмақ ордасы 
біржолата құлап, оның жерін Қытай алатын қауіп күшейді. Қазақ әскері екі бағытта 
топталып, Алтай мен Тарбағатай арасынан өтетін солтүстік бағытты Бөгенбай батыр 
бастады. Сондай-ақ Жайық, Жем, Ойыл өзендері бойы мен Ерейментау, Қарқаралы, 
Аягөз, Түркістан, Шу бойы, Жетісу өңірі, Қырғыз жерлеріндегі т.б. шайқастарда, 1755 
жылғы Талқы асуы үшін болған соғыс. Сол жылы қазақ қосындары Қалмақ-Толағай, 
Қабырға Базар, Еміл мен Қамар-Дабан арасындағы қалмақ ауылдарын тас-талқан 
қылды. Қалмақ үдере қашып, Талқының асуынан асып, Құлжаға қарай бағыт алды, 
оның ар жағында Қытайдың қалың әсер әскері тұр еді.1755-1758 жылы бірінші рет 
Шығыс Түркістанға келген қытай әскерімен болған әйгілі Талқы соғысында қытай 
әскеріне қатты соққы беріп, оларды Үрімжіден асыра қуған Бөгенбай батыр 1761 
жылы Абылай ханның ұлы Әділ жүргізген Қытай империясы мен Қазақ хандығы 
арасындағы дипломатиялық келісімге де бірге барған.
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1756 жылы Бөгенбай батыр қазақ-қытай арасындағы шешуші шайқастарға 
жетекшілік жасады. «Оңтүстік және Солтүстік бағыт» аталатын манчжур нояндары 
бастаған қытай әскеріне шекаралық алқаптан бастап он бір рет соққы берілді. Осы 
жылдың күзінде Қарқаралы-Қазылық маңында Жарлы өзенінің бойында ауыр 
шайқастар болды. Одан әрі қытай қолы Баянауылда, Нияз тауларында Абылай мен 
Бөгенбай батыр бастаған қазақ қосындарымен күш сынасты. Қытайдың «Батыс 
бағыт» Дардана бастаған әскері Есілге таяп барып тоқтады. Оларға қарсы Абақ-
керей Қожаберген, Қаракерей Қабанбай, Әмірсана қосындары соғысты. Қытай мен 
Қазақ арасындағы соғыстардың ішіндегі ең атақтысы – Шідерті өзені бойындағы 
«Шүршіт қырған» соғысы. Бөгенбай бастаған қазақ жасағы қытайды Сарыарқа 
жеріне екінші рет келместей қылып осы жерде жазалады. Бірнеше ай бойы соғысып, 
еш нәтиже шықпай, Сарыарқаның сарышұнақ аязына ұрынған қытай көп шығынмен 
еліне оралды. Император Цяньлун бұл сәтсіздікке қатты намыстанып: алдымен Іле 
бойында тұрғанда Әмірсанадан айырылып қалды деп әскербасылар Церен мен Юй 
Баоны өлім жазасына кесті.

1760 жылы қырғыздар Балабөген, Аса, Талас бойында отырып қаптаған дулат пен 
қоңыраттың ауылдарын шауып, қазақтың қазаны ашулы, әбдіресі шашулы қалды, 
бейбіт ел қырылды, қыз-келіншек, бала-шағаның бәрі олжаға түсті. Осы оқиғадан 
кейін Бөгенбай батырға айбалтасын қайта қолына алуына тура келді.

Қырғызбен алғашқы ұрыстар 1760 жылы болды. 1761 жылы Ресей патшасына 
жазған хатында Абылай ханның айтатыны осы соғыстың нәтижесі: «1760 жылы 
Ташкент тарапынан ұлы жүзге бардық, содан қырғыз деген жауымызды шаптық. 
Жаманын қырдық, қалғанын ел қылдық. Ақ үйлі аманат алдық һәм Ташкент, Бұхара, 
Самарқанда шаһарларының елдері бір үйдің баласындай тұруға уағдаластық». 
Бөгенбай тәрбиелеген жас батырлардың ішінде бұл соғыста ерлік көрсетіп, аты 
шыққандар – Әлеке Алтын садақ, Серке, Әлібек, Наурызбай, Төлек, Олжабай палуан, 
Жаманқара, Абай сияқты қазақтың үш жүзінің ерлері.

1770 жылы қырғыздың Көкжарлы Барақ батыр бастаған қосынды қырып, 
бастарынан Шу жағасында келте мұнара жасаған оқиғасынан кейін қазақ пен 
қырғыздың арасындағы ең шешуші айқас болды. Тұра өзенінің бойында басталып, 
Қызылсу мен Шәмсінің Шуға құяр сағасына дейін жалғасқан қанды қырғын тарихи 
шежірелерде «Жәйіл қырғыны» деген атақ алды. Жәйіл қырғыз Әтеке жырықтың 
қайын атасы, бірнеше ұлымен осы соғысқа қатысып қырылып қалған. Қырғызға 
қарсы соғыс Бөгенбай батырдың шау тартқан, қартайған кезінде болды. Қазақ 
сардарының соңғы майданы еді. Бір жағынан азаматтарға ақылшы, ханға кеңесші 
болайын деп Абылайға ерді. Екінші жағынан екі туыс елдің бітімін көргісі келіп еді. 
Дәл мұнадай қырғын болды деп ойламаған. Бітім оңайлықпен келген жоқ.

1771 жылы Бөгенбай батыр Абылайды Түркістанда ақ киізге отырғызып, хан 
сайлауды басқарды. «Шаңды жорық» қазақ батырларының, сайыпқыран ерлерінің 
басын майдан даласында қосқан соңғы жорық болды. Осыны есепке алып, Бөгенбай 
жорықтан қайтқан батырларға Абылайды ортаға алып, Түркістанға барамыз деп 
ханның туының астына жинады.

Бөгенбай батыр мен Бұқар жыру осы жауынгер топты Түркістанға Қожа 
Ахмет Яссауи жатқан кесенесіне бастады. Ел-жұрт алдын ала естіп, дайындығын 
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жасап жатқан, қазақтың ұлы тойларының бірі Абылай ханды үш жүздің баласы ақ 
кигізге көтеріп, қазақтың «алтын тағына» отырғызу салтанаты осылай басталған 
еді. «Қайырусыз жылқы бақтырған, қалыңсыз қатын құштырған, қайғысыз ұйқы 
ұйықтатқан» заманның басты кейіпкері Абылайды хан тағына Бөгенбай мен Бұқар 
қолтықтап отырғызды. Екі алыптың қырық жыл бойы жүргізген күресі бір ғана 
мақсатқа бағытталған еді – қазақтың елдігін, мемлекеттілігін сақтау, жері мен суын 
сақтау. Осы жер-суға ие болар елдің азаматтарын өсіру, тұмсықтыға шоқтырмай, 
қанаттыға қақтырмай, бала-шағасына қамқор болу.

Енді, Бөгенбайдың бұған дейінгі тағдырына талдау жасасақ, қару алып қарсы 
шығатын жауларына қарағанда көзге түспей тасадан тас ататындармен күресу, 
олардың қитұрқы әрекеттеріне қарсы тұру үлкен қиындықтар тудырса керек. Сыртқы 
жауларға тойтарыс беріп, жеңістің тәтті дәмін татқан, соған ілесе келген мол байлық 
пен атақ даңқ, қазақ хандарының басын айналдырды. Кезінде қайсарлықпен жаумен 
арпалысқан батырлар, бейбіт кезеңде қажетсіз болып қалды, тіпті олардың ел ішіне 
жайылған атақ даңқы, хандардың шамына тиіп, кедергі бола бастады. Соның бірі, 
Тәукенің өлімінен кейін таққа отырған ұлы Болат болды. Бірақ ол билікте ұзақ отыра 
алмады, арнайы берілген удан қаза болуы мүмкін. Оның орнына таққа жайғасқан 
Қайып – Бөгенбайды аса жек көрді. Нәтижесінде Бөгенбай хан қамқорлығынан 
аластатылып, қазақтарды талай жеңістерге жеткізген жасағынан да айырылды. Ендігі 
жерде Бөгенбай қандай әрекеттер істеу керегін ұсынса да, айтсада қабылданбай, 
одан бас тартылды. Бейбіт өмір-салтына көшкен батыр әкесінен алған тәлімін ескере 
отырып, айналасына темір кенін табуды және өңдеуді меңгеруді игергендерді жинай 
бастады. 1740 жылдары Әбілмәмбет ханның алдына сарбаздарды қаруландыру, 
оларды зеңбірек пен оның оқ-дәрісін (ядро) құюды, мылтық дайындауды ұсынған 
болатын. Бірақ Бөгенбайдың ұсыныстарын мазаққа айналдырып, оны әжуалады. 
Ауылында ұстахана ашқанда оны «қара мұрын қанжығалы», ал кен орындарын 
білетіндерді жинап, темір кенін қаздырғанда «тас кемірген батыр» деген айдарлар 
тағылды. Дегенімен, өркөкрек ақсүйектердің тарапынан болған менсінбеушілік пен 
әжуаларға Бөгенбай қараған да жоқ. тұрғындарды пайдалы және қажетті кәсіпке 
баулуды тоқтатпады. 

Өмірдің өзі бәрін орнына қойды. Абылай хан кезінде қартайғанына қарамастан 
Бөгенбайдың мол соғыс тәжрибесіне деген қажеттік туындады. Абылай сияқты 
дарынды және қатал билеушінің ақылман қолбасшысы болды. Бұл туралы академик 
М.Қозыбаев жазады: «Абылай әскери өнер шеберлігі мектебін жаужүрек Бөгенбай 
батырдан өтті. Жас Абылай жауына қырғидай тиген бұл батырдың барлық әскери 
жорықтарына қатысты. Бөгенбай өзінің жас тәлімгерінің ұстазы да, кеңесшісі де бола 
білді. Қарт сарбаз жас жігіттен болашақ ұлы билеушінің белгілерін аңғарды. Халық 
хан сайламақ болғанда, Қанжығалы қарт Бөгенбай өз шәкірдінің кандидатурасын еш 
ойланбастан ұсынған еді» [9].

Батырдан қалған заттар туралы айтсақ, Сайлау Жылқыбаев, Ерейментау аудандық 
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы, ақын, оның айтуы бойынша - 
батырға қатысты жәдігерлерден бізге жеткендері батырдың ұрпақтарының қолында, 
әр жерде сақтаулы. Дулығасы Малтабар ауылында тұратын Кенжеәлі немересі 
Жабай Батырқожаұлының үйінде. Айбалтасы мен кісе белдігі Алматыда тұратын 
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Әлихан Тобайұлы Барлыбаевтың отбасында. Үзеңгісі, төсі, тескіші мен ұңғыруы 
аудандық тарихи-өлкетану музейінде. Дулығамен бірге батырдың сауыты да болған. 
Алайда, аумалы-төкпелі заманда, ашаршылық пен түрлі зобалаң кездерінде темірлері 
таттанып, шіріген. Қалдықтарын жұрт ырымдап, таратып әкетіпті. Қазір шіріндісі де 
қалмаған.

 

Аудандық (Ерейментау) тарихи-өлкетану музейіндегі үзеңгі, төсі, тескіш және 
ұңғыуыр // Фото informburo.kz

1775 жылдың жаз мамыр айының ішінде Бөгенбай батыр Торғай өзенінің 
Сілетіге құятын сағасында қайтыс болды. Ереймендегі Қоржынкөл басындағы 
қыстауынан Бөгенбай ауылы жазғы жайлауы Сілетіге қарай ақырын көшкен сапары 
еді.

Батырдың соңғы сапары да жұрт қызыққандай еді. Бөгенбайдың сүйегін алып, 
Сілеті бойынан аттанған көш Түркістанға дейін қалың елдің қадір-құрметіне ие болды. 
Қасиетіңнен айналайын деп еуразиялық көшпелілердің соңғы ірі қолбасшысыныңң 
денесі салынған арбаның соңынан жүруші, тәу етуші көп еді, бәрі де Ахмет Яссауи 
кесенесіне жол тартқан батырдың бір қасиеті ұлдарыма жұғысты болсыншы деп 
келеді. Батырдың соңында оның атын өмірі тарих бетінен түсірмейтін тамаша 
жеңістері, істері қалды. Бөгенбай батыр қазақ қолының басы – қасында 40 жылға тарта 
уақыт болған. Бөгенбай жасы ұлғайған шағында ауырып қайтыс болды. Жоғарыда 
айтқанымыздай, мәйітін Түркістандағы Қожа Ахмет Иасауи мешітіне жерлеу үшін 
батырдың денесін таза арулап, былғарыға орап, қыс бойы сөреге қойып сақтаған. 
1776 ж. Көктемде баласы Тұраналы мен қанжығалы Айтбай Аткелтірұлы басқарған 
елдің игі жақсылары батырдың сүйегін нарға теңдеп, Түркістанға жеткізіп, Қожа 
Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген. Бөгенбай батырдың денесі сөреге қойылған 
жер бүгінге дейін Ереймен өңірінде «Бөгенбай сөресі» деп аталды. 

Бөгенбай жоңғарларға қарсы 100-ден астам шайқасқа қатысқан. 1726 ж. 
Бөгенбай бастаған қазақ қолы Бұланты өзенінің бойында қалмақтарға қарсы күйрете 
соққы берді. 1772 ж. Көктемде Қожаберген басқарған қазақ-татар жасағымен тізе 
қосып, Бөгенбай бастаған қазақ-ноғай-қарақалпақтың біріккен әскері Нияз, Аюлы 
тауларының етегінде жоңғарлармен болған шайқаста жеңіске жетті. «Аңырақай 
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шайқасында» Орта жүз қолын басқарған Бөгенбай батыр Қаракерей Қабанбай, 
Шақшақ Жәнібек, Керей Жәнібек т. б тізе қоса отырып, қазақ елінің тұтастығын 
сақтап қалауда ерекше ерлік көрсетті. Бөгенбай Жайық, Жем, Ойыл өзендері бойы 
мен Ерейментау, Қарқаралы, Аягөз, Түркістан, Шу бойы, Жетісу өңірі, Қырғыз 
жерлеріндегі, және т.б. шайқастарда қол бастаған [10].

Бөгенбай батырдың ерлігін Қожаберген жырау «Елім ай» атты тарихи дастанда 
жырлап, «Ер Бөгенбай» аталатын қисса арнаған. Бұқар, Үмбетей, Керей Жанкісі, 
Сегіз сері Шақшақұлы Бөгенбай туралы дастандар шығарған. Бөгенбай батырдың 
баласы Тұраналы, немересі Бапан би, оның баласы Сәбден (Саққұлақ би) де өз 
замандарында атақты адамдар болған. 1991 ж. Астана-Павлодар, Ерейментау – 
Павлодар тоғысқан жол торабында Бөгенбай батырға арнап ескерткіш қойылған. 
Бөгенбайға көрсетілген құрмет ретінде оның есімі астанамыз Нұр-Сұлтан 
қаласындағы даңғылға беріліп, ат үстіндегі ескерткіші қойылған, дәл осылай атаулар: 
Қазақстан Республикасы облыс және аудан орталықтарындағы көшелерге, Ақмола 
облысындағы Бөгенбай ауылына, Ақмола облысының Степнагорскі қаласындағ 
дарынды балаларға арналған спорт мектеп – интернатына берілді. 1991 жылдың 
25 шілдесінде Ерейментау маңайында Бөгенбай батырдың 300 жылдық мерей 
тойы атап өтілді. 2007 жылы Астана қаласында Бөгенбай батыр және Сарыарқа 
даңғылдарының қиылысында биіктігі 11 метрлік батырға арналған қола ескерткіш 
орнатылды. Ал, 2009 жылы Ерейментауда батырға аттыескерткіштің тұсау кесері 
болды. Қазіргі таңда, өнер мен әдебиет саласында Бөгенбайға арналған шығармалар 
баршылық: поэмалар – Бұқар жыраудың «Абылай ханға Бөгенбай батырдың қазасын 
естірту»; Үмбетей жыраудың «Бөгенбайдың өліміне». Ә.Әлімжановтың «Жаушы» 
(1969) романы, І.Есенберлиннің «Көшпенділер трилогиясы (1973). «Жаужүрек мың 
бала» драмасы (2011) Казахфильм (Бөгенбай батыр ролінде – Болат Абділманов); 
«Өрлік дастаны» жинағындағы – «Бөгенбай батыр» анимациялық фильмі (2010) 
«Алматы» телеарнасы, «Бөгенбай батыр» құжаттық фильмі, «Жаушы (Гонцы спешат)» 
драмасы (2011) Казахфильм (Бөгенбай батыр ролінде – Ыдырыс Ноғайбаев).

Бөгенбай батырға көптеген ақын –жыраулар өз шығармаларын арнаған:
Қасбатырым Бөгенбай,
Аспандағы қырандай,
Жауғаталайш үйілдің.
Азатетіпеліңді,
Енбиіктен көріндің.
Бұқаржырау.
 Бабада Қожабергенбата алған,
БөгенбайҚанжығалы сардар болған.
Елқорғап, қамалбұзып, даңқышығып,
Оғанда бақыт пенен аруақ қонған.
МәшһүрЖүсіпКөпейұлы.
Ағашта биікті айтсаң, қарағайды айт,
Жігіттікерлікті айтсаң, Бөгенбайды айт!
Тәттіқара жырау.
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XVIII ғасыр батырларының бар тағдырын азат өмірді, қалың елдің бейбіт 
болашағын аянбай қорғауға арнаған ерлігі мен жүректілігі, намысқойлығы 
мен қарапайымдылығы, қайраты мен ақылының көп мүддесіне қалтқысыз 
бағышталғандығы олардың даңқын асырды. Себебі, батырлар жерін жатқа 
басындырмауды басты мұрат етіп, ізгілік пен еркіндіктің туын көтеріп, азат рухты, 
тәуелсіз елдікті көкседі. «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» оқиғасы тұсындағы 
Абылай сарбаздарының ішіндегі ерекше дарынды тұлға, ел басына екі талай күн 
туып, ердің ерлігі сыналар қиын шақта қайратқа қайрат жанып, қылыш пен семсерді 
қатар сермеуге, білек күшін, жүрек күшін қоса жұмсаған қас батыр Бөгенбай Ақмола 
мен Көкшетау аралығындағы Ереймен жерін мекен еткен.

Қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігі үшін жоңғар шапқыншыларына 
қарсы шайқастардағы Бөгенбай батырдың ерліктері оны қазақ халқының ең ардақты 
ұлдарының қатарына қосты, отансүйгіштік пен қайсарлықтың жарқын үлгісіне 
айналдырды.

Қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігі үшін жоңғар шапқыншыларына 
қарсы шайқастардағы Бөгенбай батырдың ерліктері оны қазақ халқының ең ардақты 
ұлдарының қатарына қосты, отансүйгіштік пен қайсарлықтың жарқын үлгісіне 
айналдырды.
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3-СЕКЦИЯ. 
ТҰЛҒАНЫҢ КЕҢЕСТІК ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ РӨЛІ

Абдрахманова А.Е.
С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 

Нұр-Сұлтан, Қазақстан

ТҰҢҒЫШ ЕЛБАСЫ Н.Ә. НАЗАРБАЕВ – КӨСЕМСӨЗДІҢ ИЕСІ

Қазақ елі тәуелсіздігіне қол жеткізгелі бері Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастауымен төл тарихын жасап келеді. Әрбір 
жылдың өз тарихы бар десек, соның бірі «Ұлы даланың жеті қыры» жаңа мақаласы 
төл тарихымыз бен мәдениетімізді жіктеп берген, тарихи сананы жаңғырту мәселесін 
көтерген рухани байлығымыз саналады. Санамызға тың серпіліс берер бұл мақала – 
кез келген Қазақстан азаматының бойына өшпестарихымызды қалыптастыратын мол 
мұра. Қазақстан түркі әлемінің рухани орталығына айналуы тиіс деген Н.Ә.Назарбаев 
елдің мәдени және рухани дамуы үшін ел басқаруда бүгінгі күні қоғамда ұлағатты 
сөзге айналып, көсем сөз ретінде қолданыста жүрген нақыл сөздердің тақырыбы мен 
мән-мағынасын ашуды өзекті деп таптық.

Мемлекетті басқару мәселесіне «Құтты білік» дастанын арнаған түркі ғылымының 
танымал ойшылы Жүсіп Баласағұни: «Көп сөйлеме, азайт берер түйірін. Бір сөзбен 
түй түмен сөздің түйінін», – деп, тілдің пайдасы мен зиянының бірдей екенін айтқан 
[1]. «Басқа келер он пәленің тоғызы –тілден» деп есептеген қазақ халқыайтайын деген 
ойын өлшеп-пішіп, тапқыр ойды сиқырлы сөзбен беріп, өрнекті тілмен жеткізген. 
Бұған халық аузында жиі айтылып жүрген афоризмдер дәлел бола алады. Оларда 
қазақ тілінің сөздік қоры өзгеше үйлестікпен тізіліп, өзіндік үлгі, өрнек өрнектелген. 

Мағынасы терең, ойды қысқаша бейнелейтін, мақал-мәтелге ұқсас, айтуға оңай 
көркем сөз тіркестері, қысқа, әрі ойлы, авторы белгілі, тұжырымды ереже-қағидалар – 
афоризмдер – мақал-мәтелдер, тұрақты сөз тіркестері өн бойына аз сөзге көп мағына 
сыйғызып, оған қоса тілдің стильдік сапасын арттырады. Афоризмнің мақсат-мұраты 
адамдарды тәрбиелеумен ұштасып жататыны анық.

Афоризмдердегі өзара ішкі логикалық әрі синтаксистік байланыстағы сөйлемдер 
ой дәлдігі, сөзбен салынған сурет болса, оның эстетикалық әсері бірден түсінікті 
болады. Сөйлем негізінде айтылмақ ойдың сипатына, көлеміне қарай тұлғаланатын 
категория болуымен бірге афоризмдегі сөйлемдер қысқа қайыру мақсатын көздейді.

Академик-жазушы М. Әуезов афоризмді «бір-екі өлең жолының бойына 
сыйған тұжырымды көркем сөз, түйіп айтқан нақыл, ақыл, терең ойлар» [2] 
десе, Қ. Өмірәлиев «Афоризм – дидактикалық поэзияның жемісі. Ал Абай 
шығармаларындағы афоризмдер – абайлық өсиет сөздердің, дидактикалық-
философиялық, тілдік-стильдік тәсіл» деп түйеді [3, 33].

Жоғарыда айтып өткендей, ел басқаруда Қазақстанның Тұңғыш Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев афоризмдеріменхалқына саналы да терең ой тастай 
білген. Президент әрі перзент ретінде оның Отан, мемлекет, ел, ұрпақ жайындағы 
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айтқан сөз маржандары, нақыл сөздерінің тақырыптары әр алуан болып келеді. 
Елбасының ауызбіршілік, ынтымақ, елдік тақырыбындағы афоризмдері адамның 
дүниетанымын қалыптастыруға, ұлт тарихын екшелеп, ұрпақ тәрбиелеуге айрықша 
ықпал етеді. Президент жыл сайынғы халыққа арнаған әрбір Жолдауын бірлік пен 
татулыққа үндейтін мақал-мәтелдермен аяқтап отырады. Мысалы, «Саусақ бірікпей, 
ине ілікпейді»; «Ынтымақты елде бақ тұрар»; «Ырыс ынтымаққа жолығады, дәулет 
бірлікпен толығады», «Бақ берерде елге ырыс қонады, ұстанған жолы дұрыс болады»; 
«Игілік басы – ынтымақ», «Үдеудің сыры – бірлікте, Жүдеудің сыры – алауыздықта» 
[4] деген мақал-мәтелдер ой қорыту мақсатында қолданылған. 

Көптеген афоризмдер мақал-мәтелдердің қатарына қосылып, халық аузында 
айтылып кетеді. Шындығында, афоризм дегеніміз де халық мақалы. Бірақ бір-біріне 
қаншама ұқсас болса да, олардың өзара кейбір айырмашылығы барлығы байқалады. 
Афоризм мақал мен мәтелдерге қарағанда, белгілі бір автордың атынан айтылады. 
Сонымен қатар афоризм – жазба әдебиет тұсында пайда болатын категория. Ал мақал-
мәтелдер әрқашан ауыз әдебиеті негізінде жасалып, ауызша пайда болғандықтан, 
оның авторлары болмай, халық қазынасы деп аталады.

Афоризмдер өзінің пайда болу жағынан көбінесе жазба әдебиетке тәуелді 
болады. Сонда кейбір афоризмдер қазақтың көркем әдебиетінің көрнекті ақын-
жазушылары атынан шығып, солардың қолтумасы болып саналатын болса, енді 
біреулері дүниежүзілік көркем әдебиет классиктерінің шығармалары арқылы қазақ 
тіліне қосылып отырады.

«Тіл – атадан қалған асыл мұра» деп, қазақ халқы ана тілінің қадір-қасиетін 
жоғары бағаласа, М. Қашқари «Игі істің басы – тіл, тәрбие басы – тіл», Ж. Баласағұни 
«Адамға екі нәрсе тірек тегі: бірі – тіл, бірі – ділің жүректегі» десе, Х. Досмұхамедов: 
«Тілінен айрылған жұрт – жойылған жұрт. Ана тілін біліп тұрып, бөтенше жақсы 
сөйлеу – бұл сүйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беру – зор қате» дейді. 

Бұл ғұламалардың тіл турасында айтқан ойын Бауыржан Момышұлы былайша 
өрбітеді: «Өз тілін жетік меңгеріп, ана тілін құрметтеу – әрбір қазақ азаматының 
басты борышы». Осы өсиетті сөздер тіл алдындағы жауапкершіліктің ел алдындағы 
жауапкершілік екенін ұқтырады. 

Осыған байланысты Тұңғыш Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Қазақстан халқына 
Жолдауындағы «Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз», «Тіл – Қазақстан халқын 
біріктіруші», «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде», «Қазақ халқы ел болып 
қазақ тілін құрметтеуі керек», «Қазақ пен қазақ қазақша сөйлессін!» [4] деген қанатты 
сөздері «мен қазақпын» деген әр азаматтың намысын оятары анық.

«Дауға салса, алмастай қиған, сезімге салса, қырандай қалқыған, ойға 
салса, қорғасындай балқыған, өмірдің кез келген орайында әрі қару, әрі қалқан 
болған, әрі байырғы, әрі мәңгі жас, отты да ойнақы – Ана тіліміз» деген Тұңғыш 
Елбасымыздың көсемсөзі жоғарыда айтқан ойдың тұжырымы іспетті. Ол Абай 
дәстүрімен халық жасаған бай мұра ауызекі тілдің мақалшыл үлгісін қаламына 
іліктіріп, көркем тілі аясында қайта тудырады, сондай-ақ оныңафоризмдерінің 
мазмұны қазақ зиялыларының тіл туралы айтқан қанатты сөздерімен сабақтастықта 
келеді. Мысалы, ана тіліміздің тазалығы, сымбаттылығы, мәдениетінің жоғары 
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болуы жолында күрескен үлкен жанашыр жазушы Ғ. Мүсірепов «Тілден биік 
асқар тау, тілден асқан байлық жоқ, тілден терең теңіз жоқ» десе, Н.Ә. Назарбаев 
«Тілден артық қазына жоқ, тілден артық қасиет жоқ» дейді. Ал елдікпенерліктің 
киесі, батырлықпенбатылдықтыңиесі, атыаңызғаайналғанбатыр Б.Момышұлы: «Тіл 
байлығы, тіл тазалығы – ұлт қасиетінің, салт-санасының негізгі өнегесі, нағыз белгісі» 
десе, Н.Ә. Назарбаев «Мемлекеттік тіл енді ұлттық саясаттың діңгегі болуы тиіс» 
дейді. А. Жұбанов «Әр халықтың ана тілі – білімнің кілті... Біздің қазақ жастарымыз 
ана тіліне жетік, білімді, мәдениетті болсын» десе, Н.Ә. Назарбаев «Жастарымыз 
салт-дәстүрімізді көздің қарашығындай бағып жүретін, көптің көкейіне үміт отын 
жағып жүретін, адамзаттың озық ой көгінде ағып жүретіндей болуы тиіс» дейді. 
М.Шоқайдың «Ұлттық рухтың негізі – ұлттық тіл» нақыл сөзіне Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз» афоризмі мағыналас болып келеді.

Тұңғыш ПрезидентН.Ә.Назарбаевтың ең көп мақал-мәтел мен афоризмдер 
қолданған Жолдауы – «Қазақстан-2030 стратегиясы». Бұл Жолдауда «Қазақтың 
бірлігі – елдігіміздің кілті, ең басты мәселесі»; «Ел бірлігі – ең асыл қасиет»; 
«Бірлік, ынтымақ, сабырлылық пен парасаттылық ең алдымен өзімізге – қазақтарға 
керек»; «Қазақ әлсіресе, алауыздықтан әлсіреген, күшейсе, бірліктен күшейген»; 
«Үйдің берекесі қабырғасының қиюымен емес, теңінің жиюымен, отбасындағы 
сыйластықпен, татулықпен кіреді» афоризмдері және «Өткен күннен алыс жоқ, келер 
күннен жақын жоқ», «Сақтықта қорлық жоқ», «Таршылықты көрмеген кеңшіліктің 
парқын білмейді», «Тазалық – саулық негізі, саулық – байлық негізі», «Шапшаң 
жүргенге шаң жұқпас» деген қазақ мақал-мәтелдері және Төле бидің «Бірлік жоқ 
жерде тірлік жоқ» деген сөзі, сондай-ақ айтулы батыс пен шығыс ғұламаларының 
сөздері келтіріледі. Оның ішінде Генрих Гейненің «Әр дәуірдің өз міндеттері 
бар», Соломонның «Бастығы көп ел заңнан таяды», Франклиннің «Бүгінгі бір күн 
ертеңгі екі күнге татиды», Боувидің «Күштімін деген сенімнің өзінде күш бар», 
Сервантестің «Байлық – байлыққа ие болуда емес, оны ұқсата білуде», т.б. дана 
сөздері қоғамға тасталған ұран сөздей. Осындай ұлағатты сөздердің ықпалынан 
болуы мүмкін «2030 – стратегиясында» айтылған бүкіл мақсат-міндеттерді атқарып, 
өзімізді толықтай «Қазақ мемлекеті» деп атаумен қатар, «Мәңгілік ел» болатын 
2050 стратегиясына бет алудамыз. Осыған орай,Тұңғыш Елбасының «Мәңгілік Ел – 
ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы»; «Біз үшін болашағымызға 
бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік 
Ел идеясы»; «Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік Мұраттарына қол жеткізді»; 
«Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел!»; «Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі 
оны ұстап тұру әлдеқайда қиын»; «Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңгілік 
Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек» деген нақыл сөздері 
халық арасына тарап кетті.

Қанатты сөздер жайдан-жай тумайды және оны айтып қалдыру кім болса, 
соның қолынан келе бермейді. Ол үшінғұлама, терең ойшыл, үлкен философ немесе 
ақынжанды және өз басы күнделікті күйбің тірліктенжоғары тұратын ірітұлға 
болуы керек. Осындай қасиеттерге ие Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сан 
алуан тақырыптардағы афоризмдерінің мазмұны адалдық пен ерлік, ұлттық рухқа 
саяды. Отан, тіл, бірлік, тәрбие, білім тақырыптары халықтық тәлім-тәрбиеге, 
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отаншылдыққа шақырады. Әсіресе, ержігіттің бойына ерлік пен елдікті дарыту, 
қыз бойына әдептілік пен ар-ұят қасиетін сіңдіру әр қазақтың жауапкершілігі болса, 
Тұңғыш Елбасы мұны жете сезіне білді. Оның әр жылдарда айтқан қанатты сөздері 
оқырмандарға, шығармашыл адамдарға, жалпы қоғамның зиялы қауымының пайым-
парасатын байытатын құндылығымен қымбат деп санаймыз. 

Қорыта айтқанда, қазақ халқының сөздік қорының байлығын танытып қана 
қоймай, оның алтын қазына екеніне нақты дәлел болатынТұңғыш Елбасымыз 
афоризмдерінің тууына және оларды жасауда халық мақал-мәтелдері мен ұлы 
тұлғалардың өсиетті сөздері негіз болған деген және ол афоризмдер әдеби тілдік 
қорымыздың молаюына, әдеби тілдік норманың қалыпты дамуына зор ықпал етеді. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДЕ КАЗАХОВ КЫРГЫЗСТАНА

Казахи и кыргызы всегда жили в соседстве, имели тесные хозяйственные, 
социальные, культурно-бытовые и многие др. взаимосвязи, в результате чего немалая 
часть каждого из этих близкородственных этносов проживает как на территории 
Кыргызстана, так и в Республике Казахстан.

История пребывания казахов на территории Кыргызстана занимает не одно 
столетие, начало ее уходит в XVIIIвек. Как показали наши полевые этнографические 
исследования, совместно с молодым ученым, гражданином Турции, этническом 
казахом Абдуллахом Якши, казахи на территории Чуйской области Кыргызстана, 
а именно в окрестностях нынешнего города Токмак и современного населенного 
пункта Ак-Бешим Чуйского района Чуйской области появились в конце XVIII века. 
Так, по полевым данным известно, что тогда здесь появились члены одной небольшой 
родственной группы казахов (в пределах до 15 человек): представители из племен/
родов қызылбөрік, қоңырбөрік и қаңлы Старшего жуза (Улы жуз) [1]. Переселились 
они в районы неподалеку от нынешнего города Токмак из-за противоречий и 
«внутренних обид» на своих сородичей, в результате чего покинули территории 
Казахстана и расселились здесь. 

В основном эта небольшая этническая группа занималась скотоводством и отчасти 
земледелием. Близость казахского языка с кыргызским, схожесть хозяйственно-
культурного типа двух народов и вытекающие отсюда сходство, идентичность 
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многих традиций, обрядов и других сторон общественной жизни, сыграли важную 
роль в культурном сближении проживавших по соседству этнических групп: 
первоначально этот процесс носил интеграционный (для казахов) характер, затем 
консолидационный, и уже в последнюю очередь – ассимиляционный. Нынешнее 
поколение этих переселенцев-казахов, можно сказать, полностью ассимилированы, 
стали этническими кыргызами, в то же время они знают, что их предками были 
казахи «из Улуу жуза» [см.: 1].

Вторая волна переселения казахов на территорию Кыргызстана, в частности 
в Чуйскую, Иссык-Кульскую, Таласскую и Ферганскую долины имела место во 
2-й половине XIX века, когда два народа входили в состав Российской империи. 
Кыргызы и казахи, проживавшие в Пишпекском и Олуя-Атинском уездах, входили в 
одну Семиреченскую область и жили в тесном соседстве в северной части Чуйской 
долины. Во 2-й половине XIX века, если быть точнее, то в 1860-1870-х годах, 
севернее нынешнего города Кара-Балта, в районе современного населенного пункта 
Степное появилась значительная группа казахов, состоящая из более 40 семей, 
переселившаяся из аула Токташ и близлежащих ему сел нынешних окрестностей г. 
Мерке. Они представляли рода күнту, бесторсық, қоралас из племени ботбай (Улы 
жуз). Причина прибытия этих казахов, предводителем которых был человек по имени 
Сабыр, опять же были внутренние разногласия с соседними родами. Сейчас этот аул 
превратился в большой полиэтнический айыл, где проживают представители разных 
народов. В народе это поселение называется «Сабыр» или «казахтардын Сабыр 
айылы» и основное его население при советском строе составляли русские и казахи, 
а в настоящее время кыргызы, казахи и представители других этносов.

Во 2-й половине XIX и началеXX века казахи появились и на берегу Иссык-Куля 
и в основном расселились в его северо-восточной части на территории нынешних 
Иссык-Кульского, Аксуйского и отчасти Джеты-Огузского районов [2].

Первые поселенцы-казахи появились в Таласской и Ферганской долинах также во 
2-й половине XIXвека. Причиной этого был аналогичный поиск спокойной и мирной 
жизни и территории проживания, где имелись бы стабильные условия для ведения 
полноценной хозяйственной деятельности.

Большой наплыв казахов на территорию Кыргызстана, причем представителей 
всех казахских жузов, в особенности Старшего (Улы) и Среднего (Орта) наблюдался 
в период коллективизации и голода в Казахстане в конце 20-х и начале 30-х годов 
ХХ столетия. Такие вынужденные миграции сельского населения наблюдались, 
впрочем, во многих регионах тогдашнего Советского союза. В результате основную 
долю казахского населения Кыргызстана стали составлять представители этого 
поколения вынужденных переселенцев-беженцев, оставивших родную землю ради 
спасения своих семей от голода, наступившего в начале 1930-х годов.

Менее значительное переселение казахов в Кыргызстан наблюдалось и в 
последующее время – в годы промышленного строительства, возведения дорог, 
развития сельского хозяйства, а также в период сталинских репрессий. В целом в 
течение ХХ века на территории Кыргызстана сформировалась весьма значительная 
община этнических казахов. 
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По данным переписи населения 2009 г. в стране проживало более 33 тысяч 
казахов, основная часть которых расселялась в Чуйской области (более 12 тыс. чел.), 
в столице республики – г. Бишкеке (более 9 тыс.чел.), а также в Иссык-Кульской 
(более 6 тыс. чел.) и Таласской (более 3 тыс.чел.) областях [см. 3]. Немногочисленное 
казахское население имеется в Ошской и Джалал-Абадской областях.

Следует отметить, что численность этнических казахов Кыргызстана в последний 
период сокращается, о чем свидетельствуют данные последних переписей, которые 
проводятся в стране раз в десять лет. Если в конце ХХ-го столетия (1999 г.) казахов 
в Кыргызстане насчитывалось более 42 тыс. чел., то в 2009 г. их число уменьшилось 
почти на 10 тысяч: более 33 тыс. чел. Безусловно, это является следствием активного 
эмиграционного процесса в среде этнических казахов, процесса возвращения их на 
историческую родину. Можно сказать, мобилизующую роль в этом сыграло создание 
благоприятных условий для возвращенцев-казахов в Казахстане; активизации 
миграционных настроений способствовала правительственная программа 
Республики Казахстан «Оралман», предпринятая в начале 1990-х годов.

В настоящее время в среде этнических казахов Кыргызстана наблюдаются 
выраженные этнокультурные особенности: в частности, идет достаточно активный 
процесс создания смешанных семей с представителями кыргызского этноса. Так, по 
исследованиям вышеупомянутого казахского исследователя из Турции Абдуллаха 
Якши, среди казахской молодежи Кыргызстана фиксируются более частые браки с 
представителями кыргызов, нежели с казахами. Его выборочные исследования 2000, 
2005, 2010 годов показали, что более половины созданных этническими казахами 
семей были с представителями кыргызского народа [см.: 4]. Схожесть языков, 
фактическая идентичность исторически сложившегося хозяйственно-культурного 
типа обоих народов и вытекающие отсюда особая близость в культуре, параллели 
в традициях и обычаях и, наконец, единая вера, как и в прошлом, сейчас играют 
важную интегрирующую роль в межэтническом этнокультурном процессе.

Следует отметить, что в Кыргызстане нет общеобразовательных школ на 
казахском языке. Дети этнических казахов, которые проживают в полиэтнической 
среде (гг. Бишкек, Токмак, Каракол; Чуйская, Иссык-Кульская области), в основном 
учатся в школах с русским языком обучения; там же, где казахи живут и трудятся 
вместе с кыргызами (отдельные местности Иссык-Кульской и Таласской областей) – 
дети, преимущественно, обучаются в школах с кыргызским языком обучения.

Казахский культурный центр «Отан» в Кыргызстане в последние годы делает 
попытки организовывать воскресные классы для казахских детей, которые стремятся 
овладеть родным языком и это дает определенные плоды. Но при этом хотим 
отметить, что казахи в повседневной и общественной жизни, зачастую, являются 
трехъ- и, даже, четырехъязычными: владеют родным казахским, кыргызским, очень 
хорошо русским и еще одним иностранным языком.

В сфере образования этнические казахи Кыргызстана достигли весьма больших 
высот. По уровню образования (на 10 тыс. чел.) – а именно в совокупной сфере 
высшего, среднего специального и общего образования– казахи занимают одно из 
первых мест среди этнических общин Кыргызстана. Очень много этнических казахов 
работает в системе высшего образования, науки, государственного управления, 
искусства и вносят большой вклад в развитие экономики, культуры и в целом 
общества Кыргызстана.
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ЖЕЛТОҚСАН КӨТЕРІЛІСІНІҢ ҚАҺАРМАНЫ
ҚАЙРАТ РЫСҚҰЛБЕКОВ ТУРАЛЫ

Қазақстан Республикасы үстіміздегі жылы өз тәуелсіздігінің кезекті 28 жылдығын 
атап өткелі отыр. Адам өмірі үшін елеулі, ал мемлекет тарихы үшін қас-қағым ғана 
сәт болып саналатын бұл мерзім өткенімізді саралап, келешегімізге көз жіберіп 
алатын аса маңызды белес екені анық.

Тұңғыш Президентіміз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты 
кітабында айтып өткеніндей, біз осы тәуелсіздік күніне оңайлықпен жеткен жоқпыз. 
Елбасының пікірінше, «біздің халқымыз тарихтың қатпар-қатпар қыртыстарына 
тамырын терең жіберген қиын да қызықты тағдыр кешті. Ол, негізінен, тәуелсіздік 
жолындағы күреспен өтті» [1].

Қазақтар өзінің бостандығы мен тәуелсіздігі жолында тек патша отаршылдары 
мен кеңестік жүйенің озбырлығына қарсы 300-ден астам ұлт-азаттық көтерілістерге 
шыққан екен. Соның ең соңғысы – тоталитарлық жүйенің темір құрсауын талқандауға 
арналған қазақ жастарының Желтоқсан қозғалысына да биыл 33 жыл толғалы отыр. 
Тәуелсіздік жолындағы мұндай ұмтылыстардың бәрі ел тарихының ең қастерлі 
парақтары ретінде әрқашан жадымызда сақталатын болады.

Қазақ даласында еркіндік үшін болып өткен көтерілістер уақыт өткен сайын ел 
есінде мәңгі сақталуда. Оның ішінде 18-ғасырдағы Сырым Датұлы, 19-ғасырдағы 
Исатай мен Махамбет, Саржан мен Кенесары, 20-ғасырдағы Аманкелді Иманов пен 
Тоқаш Бокин сияқты қолбасшылардан бастап, Желтоқсан қозғалысына қатысқан 
Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова, Ербол Сыпатаев, Сабира Мұхамеджанова 
сияқты жастардың ерліктері тарих бетінде алтын әріппен жазылып қалды.

Желтоқсан көтерілісінің негізгі себептері мен маңызын айқындау алдында оның 
басты қаһармандарының бірі Қайрат Рысқұлбековтың қысқаша өмір жолына тоқтала 
кеткеніміз жөн болар.

Қайрат Рысқұлбеков 1966 жылы 13 наурызда Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, 
Бірлік ауылында малшы әулетінде дүниеге келді. Қайрат 1973-1981 жылдары Шу 
ауданындағы Төле би ауылына орналасқан мектеп-интернатта оқып сегіз жылдық 
білім алды. Мектепте сабақты жақсы үлгеріп, кластан класқа емтихансыз көшіп 
отырды. Қоғамдық жүмыстарға белсене араласып, мектептің бастауыш комсомол 
ұйымының хатшысы болды.
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Ал 1981–1983 жылдары Бірліктегі бұрынғы Киров атыңдағы орта мектепте оқып, 
он жылдықты бітірген соң, әскер қатарына шақырылғанға дейін әкесі Ноғайбайға 
жәрдемші-малшы болып, Көктерек товарлы-сүт фермасында жұмыс істеді. 1984-
1986 жылдары Амур өлкесі Белогор қаласыңда әскери міндетін абыроймен 
өтеді. Әскери-саяси қызметтердің үздігі ретіңде бірнеше мақтау қағаздарымен 
марапатталып, әскери бөлімше командирлері ата-анасына алғыс айтқан құрмет 
қағаздарын жіберді. 1986-жылы мамырда әскери борышын өтеп ауылға келіп, тамыз 
айында әскери бөлімшенің жолдамасымен Алматы сәулет-құрылыс институтына 
келіп сынақтан сүрінбей өтіп, оқуға түсті [2].

1986 жылы 16-желтоқсанда Қазақстанның бас тізгіні қайдағы біреуге 
тапсырылуына бейбіт наразылық білдірген жастар мен студенттерге қосылып, 
Қайрат алаңға шығып, шеруге қатысты. Жиналғандар орталықтың кадр саясатын 
жүргізудегі өктемдігіне наразылық білдірді. Наразылықтың көш басында жастар – 
студенттер мен жұмысшылар тұрды және олар Желтоқсан көтерілісінің негізгі 
қозғаушы күшіне айналды. 

Митингтің бір қалыпты, тәртіппен өтіп жатқанына қарамастан, үкімет 
басшыларының бұйрығымен жетіп келген жендеттер қарулы күш қолдап, құр қол 
жиналған жеткіншіктерді аяусыз ұрып-соғып, алаңды қып-қызыл қанға бояды. 
Ит қосып, өрт сөндіргіш сашиналармен су шашып, жығылған, мертіккен жандарды 
қала сыртына әкетіп жатты. Қазақ қыздарын шашынан сүйреп, айуандықпен 
тепкілеп, кейбіреулерін, тіпті, қаныпезерлікпен көк мұзға отырғызуға дейін барды. 
Міне, осылай оспадар-озбырлыққа шыдамаған, ана қауымын пір тұтып сыйлап өскен 
ер-намысты жігіттер қыздарға араша түсіп «бұзық» атанды. Араша түскендердің 
бел ортасында жүргеңдердің бірі Қайрат еді. Сонымен қатар желтоқсан айының 
сол бір аязды күндері алаңға жиналғандарға Қайрат Рысқұлбеков: «Жігіттер, үш 
күнге шыдайық, үш күнге шыдасақ, бізді Біріккен Ұлттар Ұйымы таниды» – деп 
үндеу тастайды. Осы себептерден екені анық, Қайрат сол кездегі билік тарапының 
назарына алынып, оған «алаңда халық жасақшысы С.А.Савицкийді ұрыпөлтірді» 
дегенжалған айып тағылды. Ол мұндай қылмысты істемегенін дәлелдеп баққанмен, 
қызыл жағалы жендеттер оның жауабына сенбей, ақыры кісі өлтіруші қылмыскер етіп 
шығарды. Қазақ КСР-і Жоғарғы Сотының қылмыстық істер жөніндегі коллегиясының 
төрағасы Е.Грабарниктің 1987 жылы 16 маусымдағы Үкімімен Рысқұлбеков – ең 
жоғары жаза – өлім жазасы – атуға бұйырылды. Зиялы қауым өкілдері СОКП Бас 
хатшысы Горбачев пен КСРО Жоғарғы Кеңесі Президумының төрағасы Громыконың 
атына Рысқұлбековтің жазасын жеңілдету туралы өтініштерін жолдады. Кейіннен 
Рысқұлбековтың ату жазасы амалсыздан 20 жылға бас бостандығынан айыру 
жазасымен ауыстырылды. Бірақ Шу, Қарағанды темір жол бекеттері арқылы 
Рысқұлбеков белгісіз себептермен Семей түрмесіне жеткізіліп, құпия жағдайда оның 
өміріне қастандық жасалды [2].

Кейіннен Қ.Рысқұлбеков ҚР Жоғарғы Соты Пленумының 1992 жылдың 
21 ақпанындағы шешімімен толықтай ақталды. Алматы қаласындағы Қ. Рысқұлбеков 
өзі оқыған Сәулет-құрылыс Академиясы тұрған көшеге оның есімі берілген. Тараз 
қаласында оның есімімен аталатын демалыс бағы бар. Оның орталығындағы алаңда 
Қ. Рысқұлбековке ескерткіш орнатылған. Астана (қазіргі Нұр-Сұлтан) қаласында 
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да оның есімімен бір көше аталды. ҚР Тұңғыш Президентінің 1996 жылғы 
9 желтоқсандағы Жарлығымен Желтоқсан көтерілісіне қатысып, құрбан болған 
боздақ Қайрат Рысқұлбековке «Халық Қаһарманы» атағы беріліп, ата – анасына 
«Алтын жұлдыз» айрықша ерекшелік белгісі тапсырылды.

Енді Желтоқсан көтерілісінің себеп-салдарына келсек, бұл қорғалыстың 
шығу-өрбу негіздері кеңестік жүйенің шала дүмбезділігінде, оның империялық, 
тоталитарлық, казармалық табиғатында жатқанына көзіміз жетіп отыр.

Белгілі тарихшы-ғалым Мәмбет Қойгелдиевтің пікірінше, өткен 20-ғасыр 
Қазақ елі үшін тым ауыр кезең болды. Осыдан 102 жыл бұрын, яғни 1017 жылғы 
12 желтоқсанда Алаш автономиясын құру ісін қолға алған Алашорда үкіметі өмірге 
келді. Алаш қозғалысы нақты бағдарламалық негізге сүйенген саяси қозғалыс 
болатын. Ұлт жадында терең із қалдыруы да оның осы қырыннан туындайтын болса 
керек. Бір сөзбен айтқанда, Алаш қозғалысы, Кеңестік даму жолына балама ретінде 
қазақ өмірін заман сұранысына лайық қайта түлету бағдарламасын ұсынған болатын. 
Ал Алаш саяси қоғалысын күшпен жойған Кеңестік биліктің қазақ қоғамының өмірін 
жаңа сұраныстарға сәйкес бейімдеуге арналған түбегейлі бағдарламасы болған емес.

Міне сол Алаш қозғалысына тән белгілерді Желтоқсан көтерірілісінің себеп-
салдарынан да байқауға болады. 1986 жылғы 17-18 желтоқсан күндері Алматыдағы 
орталықалаңда және бүкіл ел көлемінде болып өткен қанды қақтығыстар мен 
толқулар Кеңес үкіметі мен қазақ халқы арасындағы өзара сенімсіздіктің жетпіс 
жылға жуық мерзімнен кейін де сол күйінде қалғандығының нақты айғағы болып 
табылады [3].

1985 жылдың соңы – 1986 жылдың басында-ақ Қазақстанда және Мәскеуде 
республика басшылығына және сол кезде жасы 75-ке таяп қалған Қазақстан 
Коммунистік партиясының бірінші хатшысы Д.А.Қонаевтың атына тікелей сын 
айту жиіледі. Барлығы да жоғары биліктің ауысуы қажет екенін түсінді, оның 
үстіне, бұл жайында Мәскеудегі билеушілер де айтатын болды. Алайда халық 
бұның демократиялық жолмен іске асуын күткендіктен, ары қарайғы оқиғаларды 
жұртшылық биліктің өзі жариялаған ұстанымдарды бұзғаны деп бағалады. 

Басқарушы органдарда мемлекетті басқарудың үлкен, бірақ ескірген 
тәжірибесімен жұмыс істейтін аға ұрпақ өкілдері басым болып тұрған жағдайда, 
орталықта да, республикаларда да батыл, шығармашыл жаңа идеялар бере алатын, 
болашағынан үміт күттіретін жастардың тапшылығы сезілді. 1980 жылдардың 
басында Н.Ә.Назарбаевтың үлкен саясатқа келуі, оның 1984 жылы, 44 жасында 
Қазақ КСР-і Министрлер Кеңесінің төрағасы болып тағайындалуы мемлекеттік 
басқару саласында жаңа кезеңнің басталғанын көрсетті. Бірақ 1986 жылдың 
қараша-желтоқсан айларында Қазақ КСР-інің жаңа басшылығы туралы мәселе 
көтерілгенде, Орталық желтоқсан қасіретіне әкеліп соққан қате шешім қабылдады. 

1986 жылғы желтоқсанның 15-інде Алматыға КОКП ОК бөлімінің меңгерушісі 
Георгий Петрович Разумовский және Ульяновск облыстық партия комитетінің 
бірінші хатшысы Геннадий Васильевич Колбин келді. Қазақстан Компартиясы ОК 
Пленумында, желтоқсанның 16-сында КОКП ОК Саяси бюросының Г.В.Колбинді 
Қазақстан Компартиясы ОК бірінші хатшысы етіп ұсыну туралы шешімі жария етілді. 
Қазақстанның жоғары партия басшылығы ешқандай талқылаусыз «иә» деп дауыс 
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берді де, барлық партиялық нормалар мен жарғылар бұзыла отырып, Қазақстанмен 
еш байланысы жоқ, жергілікті жағдайларды мүлдем білмейтін, тіпті жергілікті партия 
ұйымдарының ешбірінде есепте тұрмаған, Қазақстанда тіркелмеген бөтен адам 
республиканың басшысы болып сайланды. Бұны қазақ халқы қорлау деп бағалап, 
жаппай қарсылық танытты [4].

Жоғарыда айтылғандай, 1986 жылғы желтоқсанның 17-18-інде Алматының 
жастары республика мүдделерінің аяққа тапталуына қарсылық білдіру үшін 
көшелерге шықты, олардың ішінде Алматы Сәулет-құрылыс институтының студенті 
Қайрат Рысқұлбеков те болған еді Шеру бейбіт болды: мемлекетке немесе 
үкіметке қарсы ешқандай ұрандар болған жоқ, азаматтар өздерінің конституциялық 
құқықтарын ғана іске асырды. 

Шерушілердің алдына шығып, Қазақстан КП ОК Пленумы шешімінің мән-
жайын түсіндірудің орнына, республика басшылығы жастармен сөйлесуден бас 
тартты. Шерудің кең етек алып кетуінен қорыққан Г.В.Колбин және республикалық 
басшылық Мәскеудің, КОКП Орталық Комитетінің көмегіне жүгінді. Нәтижесінде, 
КСРО Ішкі Істер министрлігі елдің әр өңірлерінен ішкі әскердің арнаулы бөлімдерін 
Алматыға аттандырды. Жастардың қарсылығы әскер күректерінің, ізшіл иттердің, 
өрт сөндіру машиналарының күшімен басып-жаншылды. 

Құқық қорғау органдарының заңсыз әрекеттерінен көптеген студенттер мен 
жұмысшы жастар зардап шекті. Алматыдағы желтоқсан оқиғасына қатысқан Самат 
Жылмағамбетов: «Біз алаңда тұрғанбыз. Белсенді жастар алға шығып сөйлеп, жиын 
бейбіт өтіп жатқан. Бірақ солдаттардың біреуі тып-тыныш тұрған бір қызды басынан 
ұрып құлатты. Төбелес содан басталды. Жігіттер үстін қан жапқан қызды қолдарына 
көтеріп, алып кетті. Олар мұнда адам өлтіріп жатқанын айтып, айғайлады. Ашуға 
булыққан топты тоқтату үшін, солдаттар өрт сөндіретін машиналардан адамдарға 
қарай суық су атқылады. Қашудан басқа амалымыз қалмады. Сол кезде бір топ қыз 
алаңды қоршап алды. Бір қатарға тізіліп тұра қалып: «Қашып бара жатқандарың не?! 
Сендер жігітсіңдер ме, кімсіңдер?» – деп айғайлады. Біздер қарусыз едік. Жігіттер 
алаңдағы мрамор тақташаларды суырып алып, сындырып, солдаттарға қарсы жүрді. 
Өрт сөндіретін машиналардан құбыршектерді жұлды. Солдаттар өздері күректермен 
ұрып құлатқан, қан-жоса жараланған, мұздай суға малшынған қыздар мен жігіттерді 
сүйреп, машиналарға тоғытты. Содан кейін стадионға апарып түсіріп, жерге қаз-
қатар сұлатып тастады. Кейін білсек, олардың кейбіреулерін солдаттар қаланың 
сыртына апарып, шешіндіріп, сол жерде жалаңаш күйлерінде қалдырған екен», – деп 
еске алады [4].

Билік басындағылар өнеркәсіптік кәсіпорындардың орыс тілді жұмысшыларынан 
құралған жасақтарды темір сойылдармен қаруландырып, шеруге шыққан қазақ 
жастарына қарай айдап салып, ұлтаралық араздықты қасақана өршітті. Кейбір 
деректер бойынша, 17-18 желтоқсан күндеріндегі қайғылы оқиғалар барысында 
бірнеше адам қаза тауып, 200-ден астам жас ауруханаға түскен, 1700-ден асатын 
адам әртүрлі дене жарақаттарын алған. Жастар шеруінің осындай қатыгездікпен 
басып-жаншылғаны туралы хабар күллі Қазақстан аумағына тарап, республиканың 
көптеген қалаларында өткен осындай шерулерді де биліктегілер басып тастады. 
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Дегенмен, өз әрекеттерінің дұрыс екендігіне сенімді жастар дүлей күшке бетпе-
бет келе отырып, одан қаймыққан жоқ еді. Қайрат Рысқұловтың берген жауабында: 
«Алаңда біз «қазақтар жасасын!» деген ұран тастап, ән салдық. Алаңда ұзақ болған 
жоқпыз. Көшеде жүріп тағы да ән салдық». 

Қайраттың курстас серігі Көпесбай Ертай: «Жазушылар үйіне таяп келгенде 
сағат 14.00 шамасы еді. Осы жерде барлығымыз: «Ілияс, Сәкен!», – деп айқайладық... 
Сонда Қ.Рысқұлбеков даусын көтеріп: «Олжас! Бізге тілек айт!», – деді. Тек бір 
автобус аялдамасы тұсынан өте бергенімізде орта жастағы қазақ әйелі: «Балаларым 
менің, сендердікі дұрыс. Қазақ елінің намысы бар екендігін көрсеттіңдер. Рахмет! 
Тек қана қан төгілмесін!», - дейді [3].

Желтоқсан оқиғасынан кейін қудалау басталды: шеруге қатысқандардың екеуіне 
ең жоғары жаза – өлім жазасына үкім шығарылды, 99 адам әртүрлі мерзімдерге 
сотталды (біраз уақыттан кейін олардың ішінен 46 адам ғана ақталып шыққан). 
Қоғамда шиеленіскен жағдай орнады. Орын алған оқиғалардан кейін партия 
органдары «ұлтшылдар» мен «желтоқсаншыларды» анықтап, табу үшін дабыра 
науқан жүргізді. Студенттердің арасында тұтқындау басталды. Қазақ КСР-і Жоғарғы 
Кеңесі құрған Комиссияның 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасын зерттеуге берген 
бағасы бойынша, сол кезде ұсталғандардың саны 8500-ге жеткен [5].

Желтоқсан оқиғаларына қатысқандардың арасынан 787 жас – БЛКЖО қатарынан, 
52 адам – компартия қатарынан, 271 студент оқу орындарынан шығарылып, 1138 адам 
комсомолдық жаза алып, жүздеген адам жұмыстан кетуге мәжбүр болды. Жоғары 
оқу орындарының 12 ректоры қызметтерінен қуылды. Өлім жазасына кесілген екі 
адамның бірі Сәулет-құрылыс институтының студенті Қайрат Рысқұлбеков еді. Ақын 
Мұхтар Шахановтың естеліктері бойынша, Қайрат Рысқұлбековке өлім жазасы жария 
етілген соң, бүкіл дүние жүзінде оған рақымшылық беруді талап еткен қуатты толқу 
басталған: «Қайрат Рысқұлбековке өлім жазасына үкім шығарылғаны туралы шетелде 
баспасөз бетіне көптеген материал шықты. 1987 жылдың шілдесінде Венгрияда 
Қ.Рысқұлбековке рақымшылық беру жөнінде А.А.Громыконың атына жазылған 
өтініш хат жарияланды. Бұл хатқа барлығы 41 адам, оның ішінде белгілі жазушылар: 
Я.Киси, А.Ражек, Г.Демский, Г.Конрад және басқа да мәдениет қайраткерлері 
қол қойған. Оны қорғап дауыс берген Чехословакияның 77 қоғам қайраткерінің 
қатарында бұрынғы сыртқы істер министрі Х.Хачек те болған. «Рейтер» агенттігінің 
хабарлауынша, поляктардың «Бостандық пен бейбітшілік одағы» М.С.Горбачевке хат 
жолдап, онда Қ.Рысқұлбековке шығарылған үкімнің әділеттілігіне күмән келтіріп, 
істі қайта қарауды талап еткен» [4]. 

Нәтижесінде ССРО Жоғарғы Советі Президиумының 1988 жылғы 28 
сәуірдегі Қаулысымен Қ.Рысқұлбековке кешірім жасалып, өлім жазасы 20 жыл 
бас бостандығынан айырумен ауыстырылады. Алайда бұлхабар, М.Шахановтың 
журналист Б.Исабаевқа берген сұхбатында айтылғандай,Қайратты қуанта алған жоқ. 
Өйткені 20 жыл қапаста отыру, оған атылумен бірдей болды. Бұған оның анасына, 
туған-туысқандарына түрмеден жазған хаты бұған толық дәлел: «...Өздеріңізге 
әбден белгілі, яғни мен...жазықсыздан-жазықсыз, адам тұрмақ тышқан мұрнын да 
қанатпай сорлағанымды, темір торға торланғанымды, одан қала берді, түйменің 
көзіндей тесікке түйедей жала жабумен қамалып, ақыры ату жазасын алғанымды 
білесіздр.
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Иә, мен сіздерден еш жасыраймын, мен 18.12.86 жылы алаңға бардым... 
Тек  қана, ол жерге барған себебім, бар мақсатым, біріншіден, ол жерде не болып, 
не істеп, не қойып жатқанын өз басым, өз көзіммен көру болды... Екіншіден, алаңда 
қазақтң уыздай жас қыздарын ұрып-соғып өлтіріп жатыр дегенді елден естіген 
соң өз басым қолымды жайып, «құл болмасаң, пұл бол» деп отыруға еркектік ар-
намысым жетпеді. Ер қатарында ер қара боп, саны бар, сапасы жоқ боп, ербеңдеп 
жүрген намыссыз – еркек емеспін, құдайға шүкір, кеудемде нағыз ерге лайық «намыс» 
баршылық. Оның үстіне, «қыздың жолы жіңішке» деген. Менің түсінігімше, әйел 
адамға ер адамдар тұрмақ, аң екеш аңдардың – хайуандардың еркегі де мүйіз 
болмаса тұяқ көтермейді. Ал біз бәріміз аң емес, адамзаттың ұлы – адамбыз...
Міне, қысқаша айтқанда, осындай түсінікпен әйел затына ер болып, өз қол ұшымды 
беруге барғаным рас. Сол жерде қолымнан келгенше бар көмегімді бергенім де рас. 
Ол үшін әлі күнге дейін еш өкінбеймін, керісінше, үлкен мақтаныш тұтамын. Бірақ 
та бір құдай өзі куә адам баласын өлтіргенім жоқ. Мұндай айуандық жасаудың 
өзі, сормаңдай менің қолымнан келмейді. Еш уақытта, ешқашанда. Ал әйел затына 
айуандықпен қол көтеріп, шашынан тартып, көкпарша сүйрегені үшін, бір 
милицияны ұрып-соққаным рас. Ол адам күні бүгінге дейін аман-есен, зыр жүгіріп 
жүр. Өз қолымнан жасаған бір теріс қылық, бар қылмысым осы ғана....

Міне, өздеріңіз естігендей, «ату жазасын» 20 жылға ауыстырды. Бұл, әрине, 
біреуге қуаныш, біреуге жұбаныш, ал біреуге азап, мен бұл үшін қуанғаным жоқ. 
Өйткені, асыл анашым!... Бұл тас зынданда жазықсыздан-жазықсыз еш отырғым 
келмейді. 11 ай ішінде әбден қайғы-қасіреттен жүйке тамырым жұқарды, әбден 
шаршадым. Сол себептен жаықсыздан-жазықсыз өз-өзімді 20 жыл бойы қинағым 
келмейді. Және сіздерді де қинапазаптағым келмейді...Ардақты анашым! Аяғыңызға 
жығылайын! Ақ сүтіңізді ақтай алмай, көз жұмып бара жатқаным үшін сорлы 
балаңызды кешірерсіз...

Менің өліміме тек жалақорлар мен тергеуші, соттарды кінәлаңдар!... Қош бол 
жарық дүние! Бар бақытымды «о дүниедеден табармын.

Сағынышты сәлеммен балаңыз Қайрат!»[6].
Ресми жорамал бойынша, Қ.Рысқұлбеков 1988 жылғы 21 мамырда өзін-өзі 

өлтірген делінді. Бұған негізгізгі дәлел ретіндеоның жоғарыдағы өлім алдындағы 
хаты келтірілген. Ал М.Шахановтың үғымынша, бұл хат ату жазасын 20 жылға 
ауыстырған үкімді естіген кезде ыза үстінде жазылған. Сол себептен осы хаттан 
кейін оның өлімі ұйымдастырылды деуге толық негіз бар дейді ақын ағамыз.

1987 жылдың шілдесінде КОКП Орталық Комитеті сталинизм рухында 
«Қазақстан республикалық партия ұйымының еңбекшілердің интернационалдық 
және патриоттық тәрбиесі бойынша жұмысы туралы» бұрыс қаулы қабылдап, 
онда 1986 жылғы желтоқсан оқиғаларына «қазақ ұлтшылдығының көрінісі» деген 
сипаттама берген. КСРО халық депутаттарының 1989 жылғы маусымның 6-сында 
өткен I съезінде сөз сөйлеп, Мұхтар Шаханов ол оқиғаларға қатысты әділетті зерттеу 
жүргізуді және КОКП басшылығының шешімін қайта қарауды талап етті. Кейін 
ғана, КСРО тарайтын кезеңде КОКП Орталық Комитеті өзінің шешімін өзгертіп, 
бұрынғы қаулының мазмұнына мүлдем қарама-қайшы: «...қазақ жастары шеруінің 
ұлтшылдық сипаты болған жоқ: бұл олардың азаматтық және саяси ұстанымын 
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еркін білдіре алатын құқы болған», – деген үкім шығарды. Сөйтіп, әділеттілік 1990 
жылдың мамырында ғана орнады. 

Сол күндердің оқиғаларына талдау жасай отырып, Н.Ә.Назарбаев өзінің 
«Ғасырлар тоғысында» атты кітабында былай сыр шертеді: «1986 жылғы Желтоқсан 
оқиғасы қазақ жастарының сана-сезімінің қаншалықты өскендігін көрсетті. Олар 
100 жылға жуық уақыт бойыхалықты казармалық тәртіпте ұстап келген тоталитарлық 
жүйенің алдында айылдарын жиған жоқ. Жастар бұдан әрі кез-келген ұлтқа тән 
ұлттық мақтаныш сезімін қорлауға жол бермейтінін өз халқының атынан анық 
мәлімдеді [7]. 

Қазақ жастарының желтоқсандағы шеруі бүкіл ел аумағында КСРО-ның 
құлауына бастау болған ұлттық-демократиялық шерулердің, қозғалыстардың 
қатарында бірінші болып тұрды. Алматы оқиғасынан кейін 1980-1990 жылдар 
шектерінде Тбилиси, Баку, Вильнюсте және елдің басқа да қалаларында кеңестік 
саяси жүйенің тарауын жеделдеткен оқиғалар орын алды. 

1986 жылғы желтоқсанның тарихи маңызын 2006 жылдың соңына қарай 
желтоқсан оқиғаларының 20 жылдығына арналған, тәуелсіздіктің алғашқы жаршысы 
іспетті «Тәуелсіздік таңы» мемориалының ашылуы айқындап берді. 1986 жылдың 
желтоқсанында орын алған оқиға кездейсоқ емес-тін. Желтоқсан оқиғаларының 
терең себептерін жете түсіну үшін, Елбасы айтқан: «Алматы 1986 жылдың 
желтоқсанында ұлт мәселесін шешудің социалистік ілімінің күйрегенін дәлелдеді», 
– деген қорытынды сөзі маңызды. 

КСРО-да 1980 жылдардың екінші жартысында орын алған оқиғалар ұлтаралық, 
этномәдени мәселенің ұлт мәселесінің дәстүрлі кеңестік ілімі аясында тым осал 
екенін және жеткілікті дәрежеде ойластырылмағанын көрсетті. Алайда режим өзін-өзі 
сақтау мақсатында бұрынғыша «халықтар мен мәдениеттердің ұлттық көптүрлілігін 
тегістеумен» болды, ал бұл, ақырында, кеңестік құрылыстың бұзылуына келтірді. 

Желтоқсан оқиғаларының негізінде бірқатар тарихи, әлеуметтік, экономикалық 
себептер жатыр. Отарлық үстемдік дәуірімен салыстыра айтсақ, ол, негізінен, КСРО-
да әкімдік-әмірлік әдістермен республикалардың ішкі мәселелері шешімдерінің 
елеулі бөлігін Орталық реттеп отырған кезде, еш өзгеріссіз жалғаса берген-ді. Бірінші 
басшының ауысуы – ол Конституцияда мағлұмдалған негізгі қағидалардың жүйелі 
түрде еленбеуін тоқтатуға келтірген өзгеше құрылғы іспетті [4].

Жастардың шерулері тұрғылықты халықтың ұлттық мүдделері мен 
құқықтарының жылдар бойы көзге ілінбеуіне, Қазақстан аумағына басқа 
халықтардың жаппай күшпен көшірілуі салдарынан қазақтардың өз Отанында 
этностық азшылыққа айналуы орын алып, қоғамдық өмірде ұлттық мәдениет пен тіл 
мәртебесінің төмендегеніне қарсы көрсеткен наразылығы болған-ды. Г.В.Колбиннің 
мемлекет басшысы лауазымына тағайындалуына қарсылық таныту орыс адамына 
қарсы шығу емес-тін, Орталықтың кезекті қолшоқпарына, уақытша қызметшісіне 
деген қарсылық болды. 

Шеру бейбіт және саяси сипатта басталды, бірақ мемлекеттік құрылысты 
құлатуға үндеу мүлдем болған жоқ. Орталық пен республиканың партиялық-
бюрократтық құрылымдары тарапынан бұл әрекет жастардың шектен шыққан 
ұлтшыл бөлігінің ұйымдастырған бүлігі ретінде түсіндірілді. 
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Республикамызда етек жайған қудалау-жазалау науқаны барысында 
қарсылықтарды ұйымдастырушыларды және кең құпия ұйымды іздеп табуға 
баса назар аударылды. Республика басшылығы алдын ала сақтану ниетімен ашық 
комсомол, кәсіподақ жиналыстарын өткізіп, оларда желтоқсан оқиғаларына 
қатысқандарды оқудан да, жұмыстан да шығару туралы табанды ұсыныстар айтты. 

Тексеру-тергеу және сот отырыстары іс жүргізу нормаларын өрескел бұза отырып 
өтіп жатты, билік басындағылар зиялы қауым өкілдеріне қатысты сталинизмнен 
кейінгі уақытта жазалау мен қудалаудың бұрын-соңды болмаған түрлерін қолданды. 

Партиялық аппарат тергеу және сот органдарына қысым жасап, оларды айыптау 
үкімдерін шығаруға мәжбүрледі. Қарсылық әрекеттерін басып-жаншу кезінде тәртіп 
қорғау күштері заңды белінен басып, ұсталғандарды ұрып-соғу, қыста қала сыртына 
жартылай жалаңаш күйде шығару, прокурордың рұқсатынсыз тергеу абақтыларына 
қамау, бірнеше күн уақытша тергеу абақтыларына жабу сияқты сорақы әрекеттерге 
барды. Шеруге қатысқандарды таратқан кезде олар сойылдарды, күректерді, із 
кескіш иттерді пайдаланды. Қорғансыз жастарды басып-жаншуға ІІМ мен МҚК, 
прокуратураның күштері – сол кезде КСРО-да бар тоталитарлық машинаның барша 
жазалау аппараты жұмылдырылды. 

Сөйтіп, ашықтық пен қайта құрудың жария етілген қағидалары 1986 жылы 
Алматыда сынақтан өтті. Бұл Кеңес Одағындағы «демократияландырудың» алғашқы 
ащы тәжірибесі болды.

Белгілі ғалым тарихшы, академик Манаш Қозыбаевтың пікірінше, Желтоқсан 
қозғалысы еліміздің ұлт-азаттық тарихында ерекше орын алады, Қайрат Рысқұлбеков 
сияқты қазақтың шынайы әділеттілік пен бостандыққа ұмтылыс жасаған жас буыны 
қатысып, өздері азаттық жолында құрбаны болған бұл қозғалыс – демонстрация, 
манифестация бейбіт диало түрінде өрбіп, соңғы сәтте – көтеріліске ұласты, басқаруға 
сай қарулы күштің иесі мен билеуші жүйе қаражүзділіктердің әдісімен ешбір 
кінәсіжоқ жастардың қанын жосадай ағызды, сондықтан қоғалысты «Желтоқсан 
1986 – көтерілісі» деп атауға әбден болады. Акадеик ағамыздың ұйғаруынша, осы 
көтеріліске қатысқан жас ұрпақ – жаңаруды, жаңғыртудыармандаған күрескер ұрпақ 
орыс халқына қарсы болған жоқ, өз халқына деген сүйіспеншілігін, ұлттық арын, 
бостандығын қорғады, оны күн тәртібіне қойып, Одақтың шеберінде демократиялық 
жолмен шешуге шақырды. Міне, осылай бұл қозғалыс КСРО көлемінде басталды 
да, сол Одақтың құлап, ыдырап, Қазақстанның егемендігімен аяқталды [8]. Соның 
нәтижесінде тарлан тарих үшін қас-қағым ғана сәт, ал барша қазақстандықтар үшін 
ғасырға бергісіз небәрі 27 жыл ішінде еліміз қуаты күшті, беделі зор, болашағы 
жарқын мемлекетке айналды.

Әлемдік сарапшыларбіздің елдегі – тұрақтылық, экономикадағы – үздіксіз өсу, 
сыртқы саясаттағы – сенімді әріптестік, өз ішіміздегі әлеуметтік қамқорлыққа 
негізделген дамуымыздың даңғыл жолын өзге елдерге үлгі-өнеге ретінде ұсынуда. 
Бұл, Елбасы айтқандай, бүкіл халқымыздың ортақ табысы, бірігіп қол жеткізген 
жетістігі.

Ендеше еліміздің тәуелсіздігі жолындағы халқымыздың ғасырлар бойы 
жүргізген ұлт-азаттық күресінің, соның құрамдас бөлігі болып табылатын Қайрат 
Рысқұлбеков сияқты ұлтжанды, шынайы патриот жастар құрбаны болған Желтоқсан 
көтерілісінің тарихтан алар орны ерекше.
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Айтмухамбетова Б.А.
Мемориальный музей академика К.И. Сатпаева КН МОН РК, 

Алматы, Қазақстан

ҚАЗАҚ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАНЫШПАН КӨШБАСШЫСЫ

Кез келген мемлекеттің тарихы ұлы адамдардың іс-әрекеттері арқылы қашанда 
жарқын әрі әсерлі көрініс табатыны бар. Тіпті, тарихтың өзі көбіне сол адамдардың 
қызметімен, қайраткерлігімен байланысты болатыны рас. Еліміздің тұңғыш кәсіби 
тау-кен инженер-геологы, Қазақстан Ғылым Академиясының негізін қалаушы және 
оның тұңғыш президенті, академик Қ.И.Сәтбаев сондай ұлы тұлға. Оның өмірі мен 
қызметі отандық ғылым мен өнеркәсіп тарихында маңызды орын алады. Ол ХХ ғ. 
қиын және күрделі кезеңінде республиканың индустрияландыру жолында орасан зор 
еңбек етті. Қаныш Сәтбаев – қазақтың тұңғыш ғылым докторы қана емес, Шығыс 
елдерінің ғалымдары арасында ғылым мен техника саласындағы КСРО Ғылым 
Академиясының академигі болған алғашқы ғалым.

Қ.И. Сәтбаевтің өмір жолына қысқаша шолу жасасақ, ол 1899 жылы 12 сәуірде 
(31 наурыз) Семей губерниясы Павлодар уезіндегі Ақкелін болысының № 4 
ауылында (қазіргі ҚР Павлодар облысының Баянауыл ауданы) Имантай би 
Сәтбаевтың отбасында дүниеге келген. Сәби туған кезде оған азан шақырып қойған 
аты Ғабдолғани, бірақ анасы Әлима оны еркелетіп Ғаныш деп атаған есімімен бәрі 
баланы Қаныш деп атап кеткен екен. Кезінде ҚазКСР ҒА академигі Қ.Жұмалиев 
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Қаныш Имантайұлы туралы бейнелі түрде былай деген еді: «Ол бала күнінен тау 
бөктерін тамашалап, шатқалдардағы тау ағындарына құлақ түріп, жазғытұрымғы 
қымыз іспетті шөптер мен гүлдердің иісі сіңген ауамен тыныстап өсті. Қазақстанның 
қатал да нәзік, тәкаппар да мейірімді табиғаты бауырына алып, қанатын қатайтты» 
[1].

Қаныш жастайынан білімге құштар болды. Ол алдымен араб тілінде оқытатын 
ауыл мектебінде білім алып, кейін Павлодардағы екі кластық орыс-қазақ 
гимназиясында оқиды. Мектеп қабырғасында ол атақты қазақ драматургы, прозашы 
және ақын кейін қуғын-сүргінге ұшыраған Ж.Аймауытовпен бірге оқыды. Кейін 
оқуды орыс филологиясының оқытушысы немере ағасы – А.З. Сәтбаев (1937 жылы 
ол атылады) басқарған Семей мұғалімдер семинариясында жалғастырды. Семей 
қаласында Қаныш болашақ көрнекті жазушы М. Әуезовпен және белгілі тарихшы-
ғалым, академик Ә. Марғұланмен бірге оқып, А. Байтұрсынов, М. Дулатовпен, 
демократ ақын С.Торайғыровпен араласты. Семинарияда атақты ағайынды-
өлкетанушы Белослюдовтардан, ерлі-зайыпты ағартушылар – Назипа және Нұрғали 
Құлжановтардан дәріс алды. 

Оқушы Қаныштың денсаулығы сыр бергендіктен, семинариядағы емтиханын 
мерзімінен бұрын тапсырып, дипломмен 1920-1921 жылдары Сәтбаев туған 
өлкесіне оралады. Осы кездерде ол Шәрипа Омаровамен отау құрып, одан Ханиса 
атты қыздың әкесі атанады. Қызы – Ханиса медицина ғылымдарының докторы, 
С.Н. Асфандияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеттің құрметті 
профессоры, Қазақ КСР ғылымға еңбек сіңірген қайраткері болды.

1921 жылы тұңғыш қазақ математика профессоры А. Ермековтің арқасында жас 
Қаныш томскілік геология профессоры, болашақ академик М.А. Усовпен кездеседі. 
Бұл кездесуден кейін Қаныштың студенттік өмірі басталды деп жазды Томскідегі 
өмірін баяндаған И.Т. Лозовский [2].

Томскідегі Сібір технологиялық институты өз уақытында беделді жоғарғы оқу 
орны болды. Қаныш онда М. Усовтан зор қамқорлық көреді. Томскіде Қаныш өзінің 
екінші жұбайы, технологиялық институттың тау-кен факультетін өзімен бірге бітірген 
Таисия Кошкинамен танысады. Бұл некеден екі қыз туады: Мейіз Қанышқызы ата-
анасының артын қуып, геолог мамандығын таңдап, осы салада ғылым докторы 
атанды. Ал, екінші қыз – Марияш, 12 жасында өмірден озады.

1926 жылы Томск технологиялық институтын табысты аяқтап, тау-кен инженер-
геологы дипломын иеленген Қ. Сәтбаев КСРО Халық шаруашылығы Орталық 
кеңесінің қарамағына жіберіледі. Мұнда ол «Атбасцветмет» трестінің геология 
бөлімін басқарды. Оның құрамына Қарағанды көмірбассейні, Успенский мыс 
руднигі, Спасск мыс балқыту зауытын қамтыған Спасск комбинаты мен салынып 
жатқан Қарсақпай мыс балқыту зауыты, Байқоңыр көмір шахталары, Жезқазған мыс 
кеніштері мен Қорғасын кен орнынан тұратын Қарсақпай комбинаты кіретін. Жас 
геолог әлемдегі ең ірі мыс кен орны Қарсақпайда екендігін сезеді және соны дәлелдеу 
үшін Мәскеуден Қарсақпайға көшеді. Ол Ұлытауға барған алғашқы сапарынада кенге 
бай Сымтас, Жезді сияқты жергілікті жер атаулары қызықтырады [3]. Бұл өңірде жас 
маман тапжылмай 15 жыл қызмет атқарады. Жезқазған-Ұлытау өңіріндегі пайдалы 
қазбалар қорларын жоспарлы түрде анықтау бойынша алғашқы стационарлық 
геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу сынды маңызды істерді қолға алады.
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Өңір тарихын қабат-қабат зерттеген Қ. Сәтбаев бұл өңірде әлденеше жылдан 
бері зерттеп келе жатқан инженер А.А. Гапеев, ағылшын геологтары Уэст, Гарвей 
Титкомб, Саймон, италяндық геолог Камило Черути, француз Бауэр, американдық 
геолог-экономоист Сидней Болл еңбектерімен танысады [4].

Ұлы ғалымның өмірбаяны үлгі етерлік мысалдарға бай. Азаматтық адамгершілік 
пен ғылыми адалдық, діттеген мақсаттарға жетудегі қажыр-қайрат пен табандылық, 
ғылыми зерттеулердегі бірегейлігі, айналасындағыларға мейірімді қарым-қатынасы 
сияқты сипаттар үлкен өмірге аяқ басқан жастар үшін тамаша үлгі бола алады. 
Бұл туралы КСРО Ғылым академиясының академигі Д.И. Щербаков былай деп 
жазды: «Қ.И. Сәтбаев дұрыс жолды таңдау және белгіленген мақсаттан айнымау 
қабілеттеріне ие еді.Қазақстанның шексіз даласында дүниеге келген ол сол қатаң 
табиғаттың өмір сүру мен жеңіс үшін күрес дағдыларына үйрететін қасиеттерін 
бойына сіңіре білді. Ол өзінің туған өлкесіне сүйе білді, оны жасаған геологиялық 
үдерістердің қуатына тәнті болып, жер қойнауының шексіз байлығына сенді» [5].

Отызыншы жылдары қазақ даласында жаппай аштық басталғанын тарихтан 
білеміз. Көптеген ауылдар қаңырап бос қалды. «Қаныш Имантайұлы туған елінің 
басына түскен ғаламат жұтқа бей-жай қарай алмады – ол бұрғылауға жеткендердің 
баршасын құтқарып, оларға уақыт түзелгенше қолдау көрсету керек деп есептеді. 
Сол жылдары оның бөліміндегі жұмысшылар саны мыңға жетті. 

Әпкесінің ауылына кездейсоқ келген Қ.Сәтбаев киіз үйлерден аштықтан көз 
жұмған адамдарды көреді. Олардың бірінде ол шалажансар балаларға тап болады, 
олардың арасында өзінің жиендері де бар болатын. Ол барлығын алып кетуге бел 
буады. Осы кезде ол өзінің жұбайымен он тоғыз жас Сәтбаевтарды қамқорлығына 
алады. Солардың бірі Кемал Ақышев кейін белгілі археолог, ғылым докторы болып, 
Алматы маңында жүргізілген қазба жұмыстарында «Алтын адамды» зерттеді [6].

1932 жылы Қ.И. Сәтбаев «Жезқазған мыс-кен ауданы және оның минералды 
ресурстары» атты алғашқы ғылыми монографиясын жариялайды. Осы уақытта 
Жезқазған кендерінде ағылшын мамандары мен ХКК жанындағы Геологиялық 
комитет қызметкерлері айтқандай 60 мың тонна емес, 2 млн. тоннадан астам мыс 
бар екендігі анықталады. Бұл Қ.И. Сәтбаевтың ғылыми болжамының дәлелі болды. 
1934 жылы КСРО ҒА сессиясында Қ.И. Сәтбаев «Жезқазған-Ұлытау ауданының мыс, 
көмір, темір, марганец кендері және басқа да пайдалы қазбалары» атты баяндама 
жасап, онда Жезқазған кен орнының және бүкіл ауданның бай перспективаларын 
жан-жақты негіздейді. В.А. Обручев бастаған Мәскеу ғалымдары жас ғалымның 
сөзсіз жеңісіне көз жеткізді.

1934 жылы желтоқсан айында Қ.И. Сәтбаев Үлкен Жезқазған комбинатын салу 
идеясын қолдаған Серго Орджоникидзенің қабылдауында болады. 1936 жылдың 
25 наурызында ауыр өнеркәсіп халық комитетінің төрағасы Серго Орджоникидзе 
Жезқазған мыс балқыту комбинатын салу бойынша дайындық жұмыстарының 
басталуы туралы бұйрыққа қол қояды. 

Алайда С. Орджоникидзенің мезгілсіз қазасынан кейін 1937 жылдың басында 
жобалық жұмыстар тоқтап қалады. «Тек 1938 жылдың басында ғана мыс саласының 
басқарушы штабы түбегейлі қайта құрылып, Қ.И. Сәтбаев Жаңа ауыр өнеркәсіптің 
жаңа наркомы Л.М. Кагановичке шақырылады да, 1938 жылдың 10 ақпанында 
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Жезқазған үшін тарихи мәнге ие КСРО НКТП бойынша № 50 бұйрық дүниеге келді. 
Онда жоғары өндірістік қуатты жаңа Үлкен Жезқазған комбинатын жобалауға шұғыл 
кірісу қажеттігі туралы айтылды [7].

Өзінің еңбек жолын қарапайым инженер-геолог ретінде бастаған жас Қаныш 
Сәтбаев Орталық Қазақстанның минералдық ресурстарын игеру перспективасына 
күмән келтіргендердің баршасымен күрес жолына түседі. Жезқазған мыс кен 
орнының болашағы жоқ деген түбегейлі пікірге қарамастан, осы кен орнында 
геологиялық барлау жұмыстарын жалғастыру қажеттілігін дәлелдеу, оларды өзі 
басқару және сайып келгенде кен орнын тау-кен алыбы болған әлемдік уникумдар 
қатарына шығару үшін қандай азаматтық жігер, қандай айнымас сенім мен күшке ие 
болу керек еді.

Мұны Қ.И. Сәтбаевтың 1939 жылғы 31 қаңтардағы БКП(б) Орталық 
Комитетінің хатшысы Лазар Моисеевич Қагановичке жолдаған хаты растайды: 
«Ардақты Лазарь Моисеевич! Кеше Наркомтяжпромның ірілендірілгені туралы 
радио арқылы хабарлама алдық. Жалпы мемлекеттік тұрғыдан алғанда, бұл партия 
мен Үкіметтің қажеттілікке байланысты қабылдаған шарасы болғанмен, Сіздің түсті 
металл өнеркәсібі басшылығынан кетуіңіз біздің Жезқазғанның келешек тағдырына 
деген алаңдаушылығымызды тудырады. Түсті өнеркәсіп Наркоматының жаңа 
басшылары Жезқазғанның елдегі ең сенімді әрі өзекті мыс базасы ретіндегі маңызын 
түсіне алар ма екен... Сізге адал геолог Сәтбаев» [8].

Өзінің көп салалы қызметінде Қаныш Имантайұлы тек геологиялық барлау 
жұмыстарымен ғана шектелген жоқ, ол геология ғылымының барлық салалары 
бойынша ауқымды әрі жан-жақты жұмыстармен айналысты. 

Өндірістің толассыз мәселелерін шешумен қатар Қаныш Имантайұлы өз 
еңбегінің нәтижелерін жариялауға да уақыт табатын. Жалпы Қ.И. Сәтбаевтың 
жарияланған еңбектерінің 130-дан астамы Жезқазған мәселесіне арналыпты. Ғылыми 
зерттеулерден бөлек Қ. Сәтбаев Қазақстан ғылымының ірі ұйымдастырушысы 
ретінде танымал болды. Оның ғалым және ұйымдастырушы ретіндегі таланты 
КСРО  Ғылым академиясының Қазақ филиалын басқарған кезде ашылды. 

Алматыға көшіп келген соң Қ.Сәтбаевтың ондаған ғылыми еңбегі, 1942 жылы 
екі монографиясы жарық көрді. Олардың алғашқысы – «Қазақстан мен Кеңес 
Одағының мыс құмдары». Бұл еңбекті жазу үшін материалдарды ол Жезқазған 
қаласында жұмыс істеген жылдары жинаған болатын. Жұмыс көпті көрген жер 
қойнауын барлаушының көпжылдық бақылауларының қорытындысы ретінде 
жазылды.

Еңбектің практикалық құндылығы оның мыс кендерін жедел барлау және 
анықтау бойынша геолог-іздеушілерге арналған жалпылама қорытындылары және 
ұсынымдарымен негізделеді. Бұл мыс тапшылығы орнаған жылдарда әсіресе 
маңызды болды. «Қазақстанда қара металлургияның дамыту мүмкіндіктері туралы» 
деп аталатын екінші монографиясында автор республиканың барлық темір рудасы 
кен орындарының геологиялық сипаттамасын беріп, олардың ішінде металлургия 
өнеркәсібінің шикізат базасы бола алатын келешегі барларын көрсетеді.

Соғыс қарсаңында Сәтбаевтың «Жезқазған аумағының кен орындары» деген 
көлемді еңбегін аяқтайды. Оның алғашқы беттері сонау 1927-1928 жылдары 



310

«Жаңа мектеп», «Народное хозяйство Казахстана» журналдарында және басқа 
да басылымдарда жарық көрген болатын. Он бес жылдың ішінде бұл зерттеу ірі 
монографияға ұласты. 1942 жылы осы еңбегі үшін Қаныш Имантайұлы Мемлекеттік 
(Сталиндік) екінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Шын мәнінде, бұл соғыстың ауыр 
күндерінде елге арзан мысты орасан зор мөлшерде өндірген Үлкен Жезқазған үшін 
берілген марапат еді. Бұл уақытта Сәтбаев – қырықтан астам жарияланған ғылыми 
еңбектің авторы. Олардың кейбірі диссертацияға татитын. Сондықтан 1942 жылдың 
17 тамызында Жоғары аттестациялық комиссия жұмыс жиынтығы бойынша Қаныш 
Имантайұлына геология-минералогия ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін 
береді.

Соғыс уақытының қиын жағдайларында КСРО Ғылым академиясы 
Төралқасының түгелдей дерлік құрамы Қазақстанға көшірілді. «1941 жылдың 
ортасында КСРО Ғылым академиясы қызметкерлерінің балалары ғана емес, 
сонымен қатар көптеген академиктер отбасыларымен Қазақ КСР-інің Бурабай 
шипажайына, ал кейбір институттар, соның ішінде КСРО ҒА тарих, экономика, 
география институты – республиканың астанасы Алматы қаласына қоныс ауыстырды. 

Осылайша, кеңес ғылымының тамаша ақыл иелері Алатау етегіндегі қалада 
шоғырланды. Олар бір күнге немесе бір аптаға келген жоқ,олардың жылдар 
бойы осында жұмыс істеуіне тура келді. Солардың қатарында: металлургтер 
А.А. Байков және И.П. Бардин, геолог В.А. Обручев, кеншілер Л.Д. Шевяков 
және А.А. Скочинский, химик Э.В. Брицке, агрономдар Д.И. Прянишников және 
Н.В. Цицин, транспортшылар В.Н. Образов, топырақтанушы Л.И. Прасолов, 
тарихшылар А.М. Панкратова және Н.М. Дружинин.

Қ.И. Сәтбаев эвакуацияланған ғалымдарға көңіл бөліп, қамқорлық көрсетті. 
Олар соғыс салдарынан туған шаңырағынан алыстап, қалыпты өмірінен ажыраған 
еді. Бұл қарт адамдардың күйкі тұрмыс-тіршілік жайлы уайымға салынбауына тиімді 
жағдай жасау керек еді. Тұрғын үй Алматыда тапшы, бос пәтер ешкімде жоқ, бірақ, 
егер филиалдың әрбір қызметкері баспанасынан орын берсе, сырттан келген маманға 
бір қуыс не бөлме табылар еді... Ал академиктерге барынша жағдай жасалды. 
Республика Үкіметі оларға Медеу шатқалындағы ең жақсы демалыс үйін баспана 
етіп бөлді» [9].

Қ.И. Сәтбаев өзінің қызу еңбегін елді фашизмнен қорғау жолындағы жұмысты 
ұйымдастыруға бағыттады. Қаныш Имантайұлының басшылығымен өткен ғасырдың 
40-шы жылдары Қазақстанда Жезді марганец рудаларының кен орны ашылып, іске 
қосылды.Бұл кен орны Ұлы Отан соғысы жылдарында украиндық Никополь мен 
Грузиядағы Чиатур кен орнының уақытша қолдан шығып қалуына қарамастан, 
Кеңес Одағына броньды болат шығаруды жалғастыруға мүмкіндік берді. Соғыс 
жылдарында КСРО марганец кенінің 70,9% осы кен орнында алынды.

Дарынды ұйымдастырушы ретінде ол ғылымның жекелеген бағыттарын 
ілгерілетушілерді іріктей алды, олардың әрқайсысы кейін өзінің еңбектерімен және 
жаңалықтарымен Қазақстан ғылымын даңққа бөледі. Соғыстың қиын жылдарында 
Қ.И.Сәтбаев бірқатар ғылыми-зерттеу институттарын ашты, әскери қорғаныс 
тапсырыстарының ағымдағы өндірістік және басқа да өндірістік міндеттерін шешу 
және ғылыми зерттеулер жүргізу істеріне қоныс аударған ғалымдарды тартты. 
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Нұр-Сұлтанда өткен Қ.И. Сәтбаевтың өмірі мен қызметіне арналған «Рухани 
жаңғыру: тұлға мұрасы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияны 
ашу сәтінде ҚР ҰҒА академигі, геология-минералогия ғылымдарының докторы, 
профессор С. Оздоев: «Қ.И. Сәтбаев өзінің пайдалы қазбалар геологиясы бойынша 
тамаша білімінің арқасында соғыстың алғашқы ауыр жылдарында броньді қалқан 
балқытуды маргенец рудасымен қамтамасыз ету арқылы металлургия зауыттарының 
кідірістері мен тоқтап қалуы мәселелерін шешті» деді [10]. 1943 жылдың күзінде 
Қ.И. Сәтбаев ғылымды дамытуға қосқан үлесі мен ірі ғылыми жетістіктері үшін 
КСРО Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі болып сайланды. Осы 
жылдары ол қазақстандық Магнитканы, Балқаш пен Атасу тау-кен комбинатын 
жобалау мен салу барысына ерекше назар аударды.

1946 жылдың маусым айында Қ.И. Сәтбаев ұзақ уақыт бойғы дайындықтан кейін 
ашылған Қазақстан ҒА-ның тұңғыш Президенті болып сайланды. Сонау 1944 ж. 
Қ.И. Сәтбаевтың басшылығымен академияны құру бойынша Үкімет комиссиясы 
құрылып, оған КСРО ҒА Президенті С.И. Вавиловтың басшылығымен КСРО 
ҒА академиктерінен 11 адам кірген болатын. Академия құрылған кезде мұнда 18 ҒЗИ, 
8 сектор, 7 тәжірибелік станция, 3 ботаникалық бақ болды. Қызметкерлердің жалпы 
саны 1400 адам, оның ішінде 57 ғылым докторы және 184 ғылым кандидаты болды.

Қ.И. Сәтбаев ғылымды басқару және Қазақстанның индустриялық дамуына 
қамқорлық жасау тұрғысында орасан зор ұйымдастырушылық қызметті өнеркәсіптік 
кешендерге тәжірибелік көмек көрсетумен ұштастыра білді. Ядролық физика, 
математика және механика, гидрогеология және гидрофизика, мұнай және табиғи 
тұздар химиясы, химия-металлургия, тау-кен металлургия, ихтиология және балық 
шаруашылығы, эксперименттік биология, экономика, философия және құқық, 
әдебиет және өнер, тіл білімі сияқты жаңа академиялық институттар ашылды.

Энциклопедиялық білімінің болуы оған үлкен ғылымның осы орталықтарын 
құруға тікелей араласуына мүмкіндік берді. Соғыстан кейінгі жылдары институтта 
геологиялық ғылымның металлогения, палеонтология, стратиграфия, геотектоника, 
минералогия, геохимия, геофизика, гидрогеология сынды барлық бағыттары 
қарқынды дами бастады. Бұл бағыттардың дамуы Р.А. Борукаев, Н.Г. Кассин, 
А.К. Каюпов, И.И. Бок, И.П. Новохатский, Д.Н. Казанли, Г.Ц. Медоев, Г.Н. Щерба, 
П.Я. Авров, П.Т. Тәжібаева, Г.Б. Жилинский, В.Ф. Беспалов, Н.К. Ившин, 
Г.Ф. Ляпичев, И.Ф. Никитин, С.М. Бандалетов С.А. Кенесарин, М.В. Тащинин, 
В.В. Галицкий, У.М. Ахметсафин, В.К. Монич, А.А. Абдуллин, Е.Д. Тапалов, 
В.М. Шужанов, Л.А. Мирошниченко, В.М. Пилифосов, В.Н. Любецкий, М.С. Быкова 
және басқа көрнекті ғалым-геологтармен тығыз байланысты. 

Академик Қ.И. Сәтбаев қызығушылығының аясы өте кең болды және 
жаратылыстану ғылымдары шеңберінен шығып кетті. Ол қазақ тарихының, 
әдебиеттің, мәдениеттің, этнографияның, музыка мен фольклордың үлкен білгірі еді, 
Орталық Қазақстан аумағындағы археологиялық ізденістер, педагогика мен әдебиет 
бойынша еңбектері баршаға белгілі. 

Ол М.О. Әуезовтің «Абай жолы» романының маңызын бірінші болып бағалап, 
фольклор жинаушы А. Затаевичке 25 халық әнін берді, театр, өнер, мәдениет, 
жастарды тәрбиелеу бойынша көптеген жұмыстарды жазып қалдырды.
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Сапар шеккенде еш нәрсе зерделі ғалымның назарынан тыс қалмайтын. 
Жергілікті тұрғындардан Алтын шоқы шыңында араб жазуы бар тас бар екенін 
ести сала, Қаныш Имантайұлы оны өз көзімен көруге барады. Бұл атақты Темірдің 
(Темірланның) бұйрығы бойынша оның қырғыз даласына жорығы туралы жазылған 
ескерткіш тақта болып шықты. Олжаға Эрмитаждың директоры академик 
Орбели қызығушылық танытып, 1936 жылы оны Ленинградқа әкетеді. Кейіннен 
жазба оқылып, мерзімі 1391 жыл деп анықталды. Бұл Темірдің Дешті Қыпшақ 
қаласына Алтын Орданың ханына қарсы жорығының тағы бір дәлелі болды» [11]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан 
халқына Жолдауында Алтын Орданың 750 жылдығын атап өту туралы сөз етті. 
Содан сәл ертерек «Ұлытау-2019» халықаралық туристік форумында сөйлеген 
сөзінде ол Ұлытау «қазақ халқының алтын бесігі, қазақстандықтардың қастерлі 
тарихының куәсі» деп атап өткен болатын. Мемлекет басшысы сондай-ақ 
Алтын Орданың негізін қалаушы Жошы ханның тарихи рөлін ерекше атап өтті. 
Қ. Сәтпаевтың осы мәселеге байланысты Қазақстанның Халық шаруашылығы 
журналында жарық көрген «Жезқазған ауданындағы тарихқа дейінгі ескерткіштер» 
(1941 ж. №1) атты мақаласы әлі күнге дейін өзінің өзектілігін жоймағанын атап 
өткен жөн. Онда ғалым былай деп жазды: «Қазақ» ұлысының оңтүстікте Ұлы Моғол 
империясын, ал батыста – Алтын Орданың құрған түркі-татар тайпаларының 
қалдығынан XV ғасырдың алғашқы жартысында пайда болғаны белгілі».

Ұлытау тауларынан қазақ халқын құрайтын барлық негізгі тайпалардың 
аумақтары тарағандығы оның қазақтардың ежелгі саяси орталығы ретіндегі 
маңызын айқындайтын көрсеткіш болып табылады. Ұлытау қазақтарының ежелгі 
саяси орталығының болуы осы аудандағы материалдық мәдениет ескерткіштерімен 
де расталады. Кеңгір өзенінде, Басқағыл тауынан оңтүстікке қарай, Жезқазған 
қаласынан 65 км қашықтықта, беті жылтыратылған, пішіні мен көлемі жағынан 
«Алтынорданың стиліне» жақын күйдірілген төртбұрышты кірпіштен салынған үш 
ескі қорым (кесенесі) сақталған. Халық аңызы бұлардың Алашахан, Шыңғыс ханның 
ұлы Жошы мен Домбауыл есімді сарай сазгерінің молалары екендігін айтады [12]. 
Осылайша, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, индустриялық Қазақстан мен тұтастай 
отандық ғылымның қалыптасуына ғана емес, сонымен бірге тарих саласының 
дамуына да өз үлесін қосты. Айта кететін жәйт, Шәмшия Қанышқызы Сәтбаева 
белгілі әдебиет зерттеуші, филологиялық ғылыми докторы, профессор, ҚР Ұлттық 
Ғылым Академиясының – корреспондент мүшесі, Ұлттық Ғылым Академиясының 
Ш. Ш. Уәлиханов атындағы сыйл. лауреаты, ғылымға еңбек сіңірген қайраткер.

Академик Қ.И. Сәтбаев ұлы да қарапайым адам болды. Табиғат оған сұңғақтық 
пен сұлулық сыйлады, мейірбан, зиялы, шешен адам еді. Ол көптің ішінде ерекше 
көзге түсетін, оны байқамау және ұмыту мүмкін емес-тін. Мысалы, 1947 жылы 
кеңес парламентарийлері құрамында Англияға барған кезде, У. Черчилльдің ресми 
қабылдауында ұлыбританиялық экс-премьер-министр одан: «Қазақтардың барлығы 
Сіз секілді алып тұлғалы ма?» деп сұрағанда, Қ. Сәтбаев: «О не дегеніңіз, Черчилль 
мырза, менің халқым менен әлдеқайда биік!..» деп жауап берген екен [13].

Қ.И. Сәтбаев ең алдымен геологиялық ғылым саласындағы ірі ғалым болды 
және солай болып қала береді. Ол Қазақстанда металлогения мектебін құрып, 
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өзі басқарды. 1958 жылы академик Қ.И. Сәтбаев бастаған қазақстандық геолог-
ғалымдар тобы әлемдік геологиялық тәжірибеде теңдессіз Орталық Қазақстанның 
болжамдық металлогениялық карталары мен әдіснамалық негізін әзірлегені үшін 
Ленин сыйлығына ие болды. Бұл жұмыс қазақстандық ғалымдар мен Қ.И. Сәтпаев 
мектебінің рөлін дүние жүзіне танытты. 

Академик Қ.И. Сәтбаев Қазақстанның халықаралық байланыстарының 
қалыптасуы мен дамуына, қазақ ғалымдарының Ресей, Украина, Тәжікстан, 
Өзбекстан, Грузия, Қырғызстан ғалымдарымен ынтымақтастығын нығайтуға және 
тереңдетуге көп күш-қуат жұмсады. Бұл саладағы Қ.И. Сәтбаевтың еңбегі КСРО 
ҒА Төралқасының мүшесі болып сайлануымен жоғары бағаланды. Қ.И. Сәтбаевтың 
ғылыми мұрасы шын мәнінде орасан зор. Ол металлогения, минералогия, 
геохимия, пайдалы қазбалар, стратиграфия, тектоника, география, экономика 
және басқа да ғылымдар саласындағы 600 жарияланымнан тұрады. Бірақ оның 
ғылыми шығармашылығындағы басты бағыт пайдалы қазбалардың металлогения 
проблемалары болды.

Қ.И. Сәтбаев КСРО-да геология ғылымының дамуына және Қазақстанда 
ғылымның қалыптасуына зор үлес қосты. Қазақстан Ғылым Академиясын басқарған 
кезде оның құрамында көптеген бейінді ғылыми-зерттеу институттары табысты 
жұмыс істеді. Ол 1946 жылы КСРО ҒА академигі болып сайланды. «Академик 
Қ.И. Сәтбаев Тәжікстан ғылымының дамуына да елеулі үлес қосты. 1951 жылы 
Тәжікстанға бірінші ұйымдастыру сессиясында ол Тәжік КСР ҒА құрметті мүшесі 
болып сайланды. 

Қ.И. Сәтбаев Тәжікстанның Геология және сейсмология институттарының 
ғылыми қызметіне қатысты мәселелерді талқылау үшін Тәжікстанға келді. Ол сондай-
ақ Қазақстан геологиялық ғылымдар институтының ғылыми-зерттеу қызметімен 
танысу үшін осы институттардың ғалымдарын Қазақстанға бірнеше рет шақырған 
болатын. Кейінгі жылдары Тәжікстаннан келген бірқатар ғалымдар Қ.И. Сәтбаев 
атындағы Геологиялық ғылымдар институтында докторлық және кандидаттық 
диссертациялар қорғады. 

Академик Қ.И. Сәтбаевтың 100 жылдығына орай Тәжікстан Республикасы 
ҒА Геология институтында 1999 жылдың наурыз айында өткен мерейтойлық 
конференция Екі елдің геологтары достастығының жарқын мысалы болып табылады. 
Онда Тәжікстанның жетекші ғалымдары ұлы ғалымның өмірі мен ғылыми қызметі 
жөнінде баяндама жасады. Осылайша, академик Қ. Сәтбаев ғылымның көрнекті 
ұйымдастырушысы болды. Ол Қазақстанның геологиялық ғылымы мен минералдық-
шикізат базасының қалыптасуында ғана емес, сонымен қатар Орта Азияның басқа да 
өңірлерінің қалыптасуында терең із қалдырды деуге болады» [14].

Қаныш Сәтбаев адамдардың талантын танып, жастарды дұрыс жолға 
бағыттай білді. Ол сонымен қатар, бірқатар жастарды ғылымға әкеліп, тәрбиеледі. 
Ол дайындаған ғылыми кадрлар кейіннен ірі ғалым болып қалыптасып, Қазақстан 
ғылымының дамуына айтарлықтай үлес қосқаны белгілі. Осындай адамдардың бірі – 
ғалым-энергетик Ш.Ш. Шөкин. 1943 жылы Шапық Шөкіұлы Сәтбаевтың талабы 
бойынша «Қазсельхозэлектро» трестінен КСРО Қазфан энергетика секторының 
меңгерушісі болып ауыстырылды. Кейіннен Шөкин қазақстандық энергетикалық 
ғылымның негізін қалаушы болды. 
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Шөкиннен басқа Қаныш Сәтбаев академик Ә. Марғұланды ғылымға алып келді. 
Әлкей Хаканұлы кейіннен ірі ғалым-археолог және қазақстандық археологиялық 
ғылымның негізін қалаушы болды. Сәтбаев геолог Ш.Е. Есеновтың талантын бағалап, 
кейіннен оны Қазақ КСР Геология министрі қызметіне тағайындауға ықпал етті. 
Қаныш Сәтбаев сондай-ақ Е.А. Букетовты да ғылымға алып келіп, оны 1960 жылы 
Қазақ КСР ҒА химия-металлургия институтының директоры етіп тағайындады. 
Кейін Евней Арыстанұлы химия ғылымында бірқатар ірі жаңалықтардың авторы 
және КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты болды. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 
жас инженерлік және техникалық кадрларды даярлауға байланысты мәселелерге 
ерекше назар аударды.Ол әрқашан жастар үшін қамқор тәлімгер және мейірбан ұстаз 
болды.

Барлық атақты адамдар сияқты оның өмірінде де жеңістер мен жеңілістер болды. 
1946 жылдың аяғында Ғылым академиясы мен оның басшысы Сәтбаевтың үстінде 
«қара бұлт үйіріле» басталды. Кейінгі жылдары Академияның биологиялық бейіндегі 
ғылыми мекемелерінде көптеген комиссиялар мен тексерістер орын алды. 

1951 жылы ол ұлтшыл, партияға кірген кезінде әлеуметтік шығу тегін жасырды, 
ұлтшылдарға қамқорлық көрсетті және 1917 жылы «Алаш-Орда» үкіметінде үгітші 
болғанын жасырды деп айыпталып, өмірінде ауыр күндерді басынан өткерді. Осыдан 
кейін Қазақстан КП ОК бюросы 1951 жылдың 23 қарашасындағы өз шешімімен 
оны Президент қызметінен және Қазақ КСР Ғылым академиясы Төралқасының 
мүшелігінен алып тастады. Осыдан кейін Сәтбаев Қаз КСР ҒА Геологиялық ғылымдар 
институтының директоры қызметінен босатылуы мүмкін еді. Оның басшылық жасау 
стиліне сын айтыла бастады. Наразы тұлғалар жоғары жаққа шағым жазды, соның 
салдарынан институтқа түрлі комиссиялар мен тексерулерге келе бастады.

Сәтбаевтың жеке өзі жақсы білгендіктен, ең бастысы оның кәсібилігі мен 
еңбекқорлығын бағалағандықтан, қиын кезеңдерде КСРО ҒА толық мүшесіне 
Мәскеу қолдау көрсетеді. КСРО ҒА Президенті А.Н. Несмеянов оны КСРО Ғылым 
Академиясының Орал бөлімшесінің басшысы етіп бекітуді немесе КСРО ҒА 
Геологиялық-географиялық бөлімшесі төрағасының орынбасары лауазымын алуды 
ұсынды. Сәтбаев өз республикасына қажет екенін алға тартып, ұсыныстан 
бас тартады. Ол үйіне 1952 жылдың сәуірінде оралады. Қаныш Имантайұлы 
КСРО ҒА-ның қолдауының арқасында институт директоры лауазымын сақтап 
қалып, Орталық Қазақстанның болжамды металлогениялық картасын  құру 
бойынша өз қызметін жалғастырады. Ал 7 жылдан кейін Орталық Қазақстанның 
металлогениясы бойынша басты ғылыми еңбегі Ленин сыйлығына ұсынылды. 
Сыйлыққа тек өзі ғана ұсынылатынын хабарлаған кезде ол бұдан үзілді-кесілді 
бас тартып, металлогениялық болжамды картаны әзірлеуге авторлар ұжымы 
қатысқанын мәлімдейді.

Қаныш Сәтбаев тұла бойымен интернационалист болды, адамды ұлтына қарап 
қолдау не көтеру оның ойына да келмейтін. Марапатталған 8 адамның арасында 
украин Новохатский, еврей Жилинский, осетин Медоев болды... 1954 жылы 
Қазақстан Компартиясы ОК басшылығы ауысқаннан кейін 1951 жылы Сәтбаевты 
айыптауға байланысты іс қайта қаралып, ғалым кінәсіз деп танылды. 1955 
жылдың маусым айында Қаныш Имантайұлы қайта Қазақ КСР ҒА президенті 
болып сайланды. 1956 жылы ол Қазақстан КП ОК мүшесі болып сайланды. 
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Қазақстан аумағы арқылы Ертіс, Есіл, Орал, Сырдария және басқалары бар 
2174 өзен ағып өтетіні белгілі. Алайда, өзендердің тек 5,5 пайызы ғана Орталық 
Қазақстанның үлесіне тиетін. Ғалым Ертіс-Қарағанды каналының құрылысын 
белсенді түрде қолдап, Кеңес Одағының түрлі инстанцияларында каналды жобалау 
ісін жандандыруға жан-жақты ықпал етті. 

1959 жылдың жазында Қ. Сәтбаев КСРО Мемжоспар төрағасы А.Н. Қосыгиннің 
алдында канал салу қажеттілігін негіздеп, оның құрылысын жеті жылдық 
жоспарға қосуға қол жеткізеді.Бүгінде бұл құрылыс Қ. Сәтбаев атындағы канал 
ретінде белгілі. Қ.И. Сәтбаев Маңғышлақ түбегінің табиғи ресурстарын кешенді 
зерделеуді, көмір, мұнай, газ, қара металлургия кендерінің жаңа кен орындарын 
зерттеуді жеке өзі басқарды.

1937 жылы үш ағасының атылып кетуі, 1951-1952 жж. ұлтшылдыққа қарсы 
күрес науқаны кезінде Қазақстан Ғылым Академиясының президенті қызметінен 
босатылып, қуғанға ұшырауы сынды қысқа өміріндегі қайғылы оқиғалар Қаныш 
Имантайұлының денсаулығына әсер етпей қоймады. Академик Қ.И. Сәтбаев 
1964 жылы 31 қаңтарда Мәскеу ауруханасында қайтыс болды. Ол небары алпыс бес 
жаста еді. 

Ол туралы аңызға бергісіз әңгімелер көп айтылады, ақындар оның есімін жырға 
қосты. Оның қайғылы қазасы бүкіл қазақ жерін күңірентті. Тек қазақ қана емес, 
бауырлас халықтар да қазақстандықтардың қайғысын бөлісті. Сол қайғылы күндері 
Алматыға Кеңес Одағының түкпір-түкпірінен келіп жатқан телеграммалар легі көп 
болды. Мәскеу және Ленинград, Киев және Баку, Ереван және Тбилиси, Ташкент 
және Таллин, Рига және Вильнюс, Свердловск, Фрунзе, Новосібір, Владивосток, 
Жезқазған, Қаражал, Рудный – барлығы да ғалымның беймезгіл қазасына күйінді. Тек 
белгілі ғалымдар ғана емес, сонымен қатар қарапайым колхозшылар да, шопандар 
да, жұмысшылар да, инженерлер де аза тұтты.

Дарынды, біртуар тұлғалар секілді Сәтбаевтың өмір жолы жеңіл болған жоқ. 
Соның бәріне төтеп беру үшін ғұламалық пен қайсарлықтан бөлек, азаматтық 
ерлік те қажет болды. Қазақ халқының даңқты перзенті Қаныш Сәтбаевтің 
тұлғасында өмірін ғылым мен адамдарға арнаған тамаша ғалым мен ғажап адамның 
үздік қасиеттері жинақталды. Сірә, оның өмірі туралы ҚР Тұңғыш Президенті 
Н. Назарбаевтан артық ешкім жеткізе алмас: «Ғылым мен қоғамның дамуындағы 
«Сәтбаев кезеңі» бізден алыстаған сайын оның көрнекті ғалым, мемлекет және 
қоғам қайраткері, азамат және өз елінің патриоты ретіндегі тұлғасының 
ұлылығы, Отанымыздың дамуы мен өркендеуіне қосқан үлесі зорая береді. Оның 
есімі халқымыздың жадында мәңгі қалады, тарихта алтын әріптермен мәңгі 
сақталады»[16].

Академик Қ. И. Сәтбаев – феномен ғалым, ғылым мен ғылыми қызметтің ірі 
ұйымдастырушы, республикалық геологиялық қызметтің негізін қалаушы, ірі мемлекет 
және қоғам қайраткері. Оның көп қырлы қызметінің іске асуының көрсеткіші –
тек Үлкен Жезқазған мен Жезді ғана емес, сонымен қатар Орталық Қазақстанның, 
республиканың шығысы мен оңтүстігіндегі ірі тау-кен металлургиялық  кешендері. 

Ол Жезқазған – Ұлытау ауданының жер қойнауын барлағаны үшін 1940 ж. Ленин 
орденімен марапатталды. 1942 жылы оған геология-минералогия ғылымдарының 
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докторы ғылыми дәрежесі берілді. «Жезқазған ауданының кен орындары» ғылыми 
еңбегі үшін сол жылы екінші дәрежелі Сталин сыйлығы берілді. 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев және академик Қ.И. Сәтбаев 
өмірбаянының көптеген зерттеушілері Ұлы Отан соғысы жылдарында Орал танк 
зауыттарында броньды болат балқытуды ұлғайту үшін Жезді кен орнында марганец 
кенін өндіру мен тасымалдауды ұйымдастырудағы ғалымның зор рөлін бірнеше рет 
және егжей-тегжейлі баяндаған болатын. Сондай-ақ, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 
1942 жылдың желтоқсан айындағы «Казахстанская правда» газетінің беттерінде 
жарияланған «Майдангер-қазақстандықтарға жазған хатында» фашистерді тиген 
10 оқтың әрбір 9-шысы Қазақстанда өндірілген қорғасыннан құйылғандығын айтады.

Тыл ресурстарын жұмылдырғаны үшін 1945 жылы Қ.И. Сәтбаев екінші Ленин 
орденімен және ІІ дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталды. 1943 ж. – КСРО 
ҒА корреспондент мүшесі болып сайланды. 1944 ж. – Қаз КСР ҚК Президенті 
оған «Қаз КСР ғылымына еңбегі сіңген қайраткер» құрметті атағы берілді. 1945 ж. 
Қ. Сәтбаев екінші Ленин орденімен және ІІ дәрежелі Отан соғысы орденімен 
марапатталған. Қазақстан ҒА тың және тыңайған жерлерді игеруге жұмылдыру 
үшін 1957 ж. Қ. Сәтбаев үшінші Ленин орденімен марапатталды. Сәтбаев бастаған 
қазақстандық ғалымдар тобына Орталық Қазақстанның кешенді металлогеникалық 
болжамдық карталарын құрғаны және әдістемені әзірлегені үшін 1958 ж. Ленин 
сыйлығы берілді. 1963 жылы Қазақстанның геологиялық ғылымын дамытуға және 
пайдалы қазбаларды зерттеуге сіңірген еңбегі үшін Төртінші Ленин орденімен 
марапатталды. Қ.И. Сәтбаев Қазақстан ғылымының ұйымдастырушысы ғана емес, 
сонымен қатар ХХ ғасырдағы Қазақстанның индустриялық дамуына баға жетпес 
үлес қосқан саясаткер және қоғамның бейресми көшбасшысы болды.

Осы орайда Біріккен Корольдіктің Премьер-министрі Энтони Иденнің ұлы 
ғалым туралы айтқан мына сөздерін айтып кеткен жөн: «Ұлыбританияның көптеген 
халықтарының арасында Кеңес Одағы үшін Қаныш Сәтбаевтай атақты ғалым болған 
емес. Ғажайып құбылыс». Бұндай бағалаумен келіспеу қисынсыз сияқты.

Данышпан ғалымның есімі әрқашан да халық есінде. Қазақ ұлттық техникалық 
университетіне, Астананы сумен қамтамасыз ететін Ертіс-Қарағанды каналына 
Қ.И. Сәтбаев аты берілген. Ұлы ғалымға арналған ескерткіштер Қарағанды, 
Павлодар, Атырау, Көкшетау, Жезқазған, Сәтбаев, Степногорск қалаларында 
тұрғызылған, республиканың елді мекендерінде көптеген мүсіндер салынған, 
ғалымның өмірі мен ғылыми қызметіне арналған мұражайлар бар. Оның есімімен 
ондаған мектептер, көшелер, Алматыдағы Геологиялық ғылымдар институты, 
Жезқазған тау-кен металлургиялық комбинаты, кіші планета және «Сәтбаев» жаңа 
минералы, Іле Алатауының тау шыңы, гүлдер сорты аталды. Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесінің 1987 жылғы 14 тамыздағы «Академик Қ. И. Сәтбаевты мәңгі есте қалдыру 
жөніндегі қосымша шаралар туралы» № 380 Қаулысын орындау мақсатында 
Алматыда академик Қ.И. Сәтбаевтың мемориалдық мұражайы құрылды. 

Қ.И. Сәтбаевтың 100 жылдығына орай Мемлекет басшысының бастамасымен 
көрнекті ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Қ.И. Сәтбаевтың есімін мәңгі 
есте қалдыру бойынша іс-шаралар өткізілді, Алматы қаласында Қ.И. Сәтбаевтың 
ескерткіші орнатылды. ЮНЕСКО шешімімен 1999 жыл Қаныш Имантайұлы 
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Сәтбаев жылы болып жарияланды. Жаратылыстану ғылымдары саласындағы үздік 
жетістіктері үшін ҚР ҰҒА атындағы сыйлығы бекітілді. Жыл сайын 12 сәуір – 
ғалымның туған күні Алматы, Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Жезқазған, Павлодар, Сәтбаев 
қалаларында және т.б. ғылыми форумдар, көрмелер, Сәтбаев оқулары өткізіледі.
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ОНДАСЫНОВ НУРТАС ДАНДИБАЙУЛЫ – 
ВИДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

У каждого народа в мире имеется сугубо своя история, сугубо свой пройденный 
им путь с древнейших времен до нынешних дней. В истории казахского народа также 
занимают свое достойное место крупные великие личности, чьи имена вписаны в нее 
золотыми буквами. В подтверждение этого, относительно выдающихся личностей 
ХХ века Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаевым, 
было сказано следующее: «Если же внимательно приглядеться к истории двадцатого 
столетия, то казахская интеллигенция породила немало выдающихся деятелей уже в 
первой трети столетия. 

Есть порой незримые для постороннего или невнимательного взгляда 
каналы влияния интеллектуальных и гражданских уроков тех громких имен, 
которые сегодня по достоинству должны быть оценены потомками, современной 
казахской интеллигенцией. В начале двадцатого века задачу выработки казахской 
национальной идеи взяла на себя духовно-интеллектуальная элита, выдвинушая 
идею национальной косолидации» [1, с. 148.]. Яркими представителями казахской 
национальной интеллигенции той эпохи были Султанбек Кожанов, Назир Тореқулов, 
Гани Муратбаев, Садуакас Оспанов, Амин Жусупов, Мухтар Ауэзов и другие. 
Достойным воспитанником и прямым продолжателем славных дел которых стал 
видный государственный и обществекнный деятель Ондасынов Нуртас Дандибаевич 
в советскую эпоху. 

Согласно собственноручно написанной самим Нуртасом Ондасыновым 
биографии, он родился 26 октября 1904 года в ауле Ушкаик Туркестанской области 
в простой крестьянской семье. Лишившись родной матери Жумагуль в возрасте 
3-4  лет, он воспитывается у второй матери Даригуль. Она была очень доброй, поэтому 
он рос не зная разницы между родной матерью и мачехой. Однажды Даригуль, взяв 
Нуртаса за руку привела к аульному мулле и сказала следующее: «Я привела нашего 
самого младшего сына, научите его чтению Корана. При этом можете разумно 
применить и силу, лишь бы кости его были целы». Этот эпизод надолго сохранился 
в его памяти, как один из самых сложных моментов своей жизни. Полученные им 
тогда знания у муллы пригодились ему уже после выхода на пенсию, при написании 
арабско-персидского толкового словаря. 

Спустя несколько лет началась первая мировая война, на которую для выполнения 
тыловых работ указом царя от 25 июня 1916 года были призваны граждане казахской 
национальности, что еще больше осложнило и без того тяжелое положение аульной 
бедноты [2, с. 22]. Вдобавок к этому, в 1917 году последовала сильная засуха, 
которая превратила в пустыню посевы и пастбища, лишив людей продовольствия 
и животных корма. Из-за этих явно неблагоприятных явлений казахское население, 
не имевшее собственных орошаемых угодий, подверглось джуту и стало поголовно 
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гибнуть. Жертвой этого бедствия стали также отец Нуртаса с несколькими своими 
детьми и внуками. Часть жителей, выживших после массового голода, вынужденно 
перекочевали в другие регионы. Нуртас тоже с другими жителями переехал жить 
в Ташкент. По признанию самого Н. Ондасынова, несладко ему жилось в период 
детства. Его детство и отрочество прошли в период, когда молодое Советское 
государство переходило из одной формации в другую, а простой народ в этом 
ничего не понимал. В результате из-за неразумного руководства новой власти народ 
подвергся массовому голоду, спасая свою жизнь бегством в чужие края. «Родившись 
в бедной крестьянской семье, я на себе испытывал все трудности и лишения того 
периода. Рано лишился своей матери и отца, а затем и мачехи Даригуль... Но какие 
бы трудности не испытывал, я никому не протягивал свою руку за помощью. Я жил 
твердой верой в себя и свой труд. В ауле выращивали разные культуры, пасли скот. 
Позже, вместе с другими переехав в Ташкент, нанимался на работу к узбекам. 
Одним словом, своим трудом зарабатывал себе на пропитание. В результате такого 
самовоспитания и стремления к самообеспечению, я даже позже, когда уже занимал 
весьма солидное положение, не пытался овладеть какими-либо материальными 
благами, никогда не использовал свои возможности в личных целях приобрести 
какую-либо дорогую вещь и что-то другое», - писал в своих воспоминаниях Нуртас 
Ондасынов [2, с. 46]. 

В Ташкенте он поначалу работает на заводе обработки шерсти, затем устраивается 
рядовым рабочим на кирпичный завод Ташкентской железной дороги. Спустя 
некоторое время до него доходит весть об открытии в Ташкенте школ для детей-
сирот. В августе 1920 года Нуртас поступает на учебу в одно из таких детских 
учреждений – школу-интернат № 14. Как стало известно позже, эти интернаты были 
открыты усилиями представителей молодой казахской интеллигенции во главе с 
Гани  Муратбаевым. Воспитанников вышеуказанного интерната первоначально 
русскому языку обучал также сам Гани Муратбаев. В апреле 1921 года Нуртас 
вступает в ряды комсомольской ячейки, организованной Гани Муратбаевым. 

После окончания школы-интерната в 1923-1927 гг. Нуртас учился в Ташкентском 
техникуме лесного хозяйства. В 1927-1930 гг. работал в учреждениях Водного 
хозяйства Кзылорды, Жамбыла и Шымкента. Будучи с молодости устремленным 
к знаниям, в 1930-1934 гг. поступил на учебу в Институт ирригации, относящийся 
к Среднеазиатскому университету в городе Ташкенте. А в 1934-1938 гг. работает 
заместителем руководителя, руководителем Казахского лесного хозяйства.

В дальнейшем, повышаясь по служебной лестнице, избирается председателем 
исполкома Восточно-Казахстанского областного совета. По истечении шести месяцев 
в этой должности, его деловитость и новаторство будут замечены первым серетарем 
ЦК Компартии Казахстана Н.А. Скворцовым, и он в июле 1938 года рекомендует 
назначить Н.Д. Ондасынова председателем Правительства (Совнаркома) республики.

В результате, в июле 1938 года Н. Ондасынов избирается членом Центрального 
комитета Компартии Казахстана и на первой сессии Верховного Совета Казахской 
ССР назначается председателем Правительства Казахской ССР (Совета Народных 
Комиссаров, позже – Совета Министров). В качестве председателя Правительства 
в самые трудные для Советского Казахстана 1938-1951 годы он сумел отстоять 
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интересы страны. В 1951-1953 гг. становится слушателем Московской ВПШ 
при ЦК  КПСС. После окончания срока обучения он в 1954-1955 гг. работает 
председателем Президиума Верховного Совета Казахской ССР, а в 1955-1962 гг. в 
течение семи лет руководит Гурьевской (ныне Атырауской) областью в качестве 
председателя облисполкома, затем – первого секретаря обкома партии.

Таким образом, Н.Д. Ондасынов в общей сложности 25 лет находился на 
партийно-советской работе. В течение этих 25 лет (1938-1963 гг.) был депутатом 
Верховного Совета Казахской ССР, 18 лет (1940-1958 гг.) – депутатом Верховного 
Совета СССР. Избирался заместителем председателя Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР, заместителем председателя Президиума Верховного 
Совета СССР. Работая в этих должностях в течение 26 лет (1938-1964 гг.) избирается 
членом Центрального комитета Компартии Казахстана, 13 лет (1939-1952 гг.) – 
членом Центральной Ревизионной комиссии КПСС [2, С. 23-24]. 

Теперь остановимся на отдельных страницах биографии Нуртаса Ондасынова 
несколько подробнее.

В целом, в различных трудных ситуациях Нуртаса Ондасынова выручали и 
направляли на путь истины встречавшиеся на его жизненном пути добрые люди. 
Благодаря им он уже с уверенностью смотрел в свое будущее и стал добиваться 
определенных успехов. После окончания школы-интерната №14 в 1922-1927 годы 
он обучается в Ташкентском техникуме лесного хозяйства. В поступлении на учебу 
в техникум ему содействие оказал Народный комиссар просвещения Султанбек 
Кожанов.

Затем, в качестве молодого специалиста окончившего Ташкентский техникум 
лесного хозяйства, он принимает активное участие в разработке и реализации 
важных водохозяйственых мероприятий в южных регионах республики, тем самым 
вносит свой посильный вклад в развитие экономики родного края и улучшение жизни 
населения. В то же время он, хорошо осознав необходимость повышения своего 
образовательного уровня, в 1930 году поступает на учебу в Институт ирригации, 
который тогда входил в состав Средне-Азиатского университета в городе Ташкенте. 
После окончания трех курсов Института ирригации Н.Д. Ондасынов работает 
преподавателем на рабочем факультете Средне-Азиатского университета.

Отсюда в октябре 1934 года он направляется на работу в Казахстан. Здесь он 
до 1936 года сначала работает замесителем начальника, затем начальником треста 
Лесного хозяйства Казахстана. С работы в данном учреждении начинается его 
трудовой путь на высоких руководящих должностях республики.

В феврале-июле 1938 года Н.Д. Ондасынов работает председателем исполкома 
Восточно-Казахстанского областного совета депутатов трудящихся в Семипалатинске. 
На эту должность его рекомендовал Л.И. Мирзоян, работавший в тот период первым 
секретарем ЦК Компартии Казахстана. По воспоминаниям Нуртаса Оңдасынова, 
в годы руководства республикой Л.И.Мирзояна в Казахстане были восстановлены 
порядок и спокойствие, разоблачены факты злоупотребления служебным положением 
со стороны ряда руководящих кадров, был значительно обновлен состав партийно-
советского руководства области и районов.



321

После назначения на вышеуказанную должность Н.Д. Ондасынов, засучив 
рукава, активно включается в работу по решению социально-экономических проблем 
области. К примеру, по инициативе Н.Д. Ондасынова 21 февраля 1938 года на 
заседании бюро обкома партии был рассмотрен вопрос связанный с производством 
золота рудного Алтая в Восточном Казахстане. Еще одно принятое важное решение 
было связано со строительством моста через реку Иртыш. На его возведение было 
выделено финансовых средств на сумму 5759130 рублей [3].

Хотя высшим исполнительным органом Восточно-Казахстанской области 
(в г.Семипалатинск) Нуртас Ондасынов руководил незначительный срок, он за 
это время сумел проявить себя умелым руководителем и профессиональным 
организатором. В 1938 году Н.Д.Ондасынов от Восточно-Казахстанской области 
избирается депутатом Верховного Совета Казахской ССР. По истечении шести 
месяцев работы в этой области его вызывает на прием к себе первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана Н.А. Скворцов и сообщает, что он рекомендуется на 
должность председателя Совнаркома и никакого отказа быть не должно.

В беседе с профессором Г.Сагымбаевым сам Нуреке признается, что на 
первых порах нахождения в этой ответственной должности ему было не совсем 
сладко. Некоторые руководители республиканских ведомств, не желая выполнять 
его поручений, ссылаясь на его недостаточный опыт, бегали по кабинетам 
секретарей и заведующих отделами ЦК Компартии Казахстана со своими 
жалобами на Н.Д. Ондасынова. И в такие моменты он находил поддержку у самого 
Н.А. Скворцова. Теперь все его решения стали выполняться бепрекословно. 
В результате, уже в течение первых двух лет авторитет возглавляемого им Совета 
Министров возрос и он превратился в настоящий штаб хозяйственного руководства. 
Это подтверждается в рассказах наркомов Сайлаубая Кайнарбаева, Казтая Едигенова, 
Атымтая Кисанова, работавших в прямом подчинении у Н.Д. Ондасынова: «Мы 
не знаем другого руководителя Правительства, который бы превосходил Нуртаса 
Дандибаевича по деловым и интеллектуальным качествам. Он был был талантливым, 
высокоэрудированным и требовательным руководителем, который умел добиваться 
беспрекословного исполнения принятых им решенй. Мы его называли хозяином, а 
не председателем». Такого рода мнения придерживался и Динмухаммед Кунаев, – 
говорит Г.Сагымбаев [4, С.122-123].

Спустя некоторое время, как Н.Д. Ондасынов стал руководителем правительства 
республики, в Москве на заседании Союзного правительства рассмотрели вопрос 
«О мерах по развитию животноводства в Казахстане». Заседание вел председатель 
Совета Народных Комиссаров В.М. Молотов. Вспоминая первую свою встречу с 
И.В. Сталиным на том заседании, Н.Д.Ондасынов рассказывал: «Я не думал, что сам 
вождь придет на это заседание. И увидев И.В.Сталина, который неожиданно, почти 
скрыто зашел к нам, я до того растерялся, что потерял дар речи и перестал выступать. 
Заметив мое сильное волнение, В.М. Молотов объявил перерыв. Он представил меня 
И.В. Сталину, сказав: «Новый руководитель правительства Казахстана. Он молод, 
но хорошо владеет вопросами животноводства». И.В. Сталин ему в ответ: «Хотел 
послушать, но потом Вячеслав сам мне расскажешь». Сказав это, он вышел к себе». 
После этого эпизода некоторые оппоненты подсмеивались над Нуреке, называя его 
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«трусом». Но они не были правы, так как при встрече со всемогущим повелителем 
великой державы, тем более в первый раз, мог растеряться любой из них, не только 
34-летний молодой руководитель Нуртас Ондасынов [4, С. 126-127].

Положительный отзыв В.М. Молотова об Н.Д. Оңдасынове при встрече его в 
Кремле с самим И.В. Сталиным оправдался. Под руководством Нуртаса Ондасынова 
в годы третьей пятилетки животноводство в Казахстане несколько укрепилось. 
В республике в стуктуру животноводства была внедрена новая система. Каждому 
хозяйству в соответствии с особенностями земельных угодий и материальными 
возможностями было вменено организовать животноводческие фермы. Благодаря 
принятым мерам жизненный уровень населения несколько поднялся. Государство 
стало предоставлять колхозам в долг денежные средства на приобретение новой 
техники и увеличение поголовья общественного скота. Наряду с этим в хозяйствах 
увеличились посевные площади пшеницы, риса, подсолнечника и картофеля. В честь 
перечисленных успехов Казахстана в вышеуказанной отрасли Н.Д. Оңдасынов был 
награжден первой своей высокой наградой – орденом Ленина [5,С.111].

 «Годы руководства правительством республики Н.Д. Оңдасыновым стали 
годами подъема экономики», – отмечает ученый-исследователь К. Енсенов в своих 
мемуарах. Под его непосредственным руководством в крае высокими темпами 
развивались черная металлургия, производство нефти и угля. Введены в строй многие 
заводы, фабрики и животноводческие фермы. Кзыл-орда превратилась в крупный 
рисосеющий регион, Шымкент прославился своим хлопком, Жамбыл и Талдыкорган 
– сахарной свеклой, Алматы – плодово-ягодной продукцией, Семей – мясо-молочной 
продукцией, Атырау - своей нефтью.

Строительство железных дорог Мойынты-Шу и Кандыагаш-Гурьев напрямую 
соединило юг республики с ее севером, сокращая этим нерациональные перевозки 
по Оренбургской, Ташкентской, Томской и Новосибирской железным дорогам. 
Казахстан превратился в крупную животноводческую и зерновую базу страны, заняв 
третье место после России и Украины. Во время руководства исполнительной властью 
республики Нуртас Ондасынов внес огромный вклад в развитие сельского хояйства 
Казахстана. В результате увеличилось поголовье скота и выросла его продуктивность. 
Тем самым позже в годы войны Казахстан сыграл решающую роль в снабжении 
фронта продовольствием [5, с. 106-107]. В архивах и библиотеках сохранилось 
множество документов, которые вполне могут подтвердить вклад Н.Д. Ондасынова, 
внесенный им в социально-экономическое развитие республики. К примеру, 
29 мая 1939 года первый секретарь Центрального комитета Компартии Казахстана 
Н.А. Скворцов и председатель Совета Народных Комиссаров Н.Д. Ондасынов 
обратились с рекомендательным письмом о необходимости строительства железной 
дороги Мойынты-Шу на имя председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
В.М. Молотова. Положительное решение данного вопроса сыграло огромную роль 
в развитии экономики как республики, в частности, так и всего СССР, в целом [6].

Н.А. Скворцов и Н.Д. Ондасынов 27 января 1940 года в письме, адресованном 
на имя Генерального секретаря ЦК Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) И.В. Сталина и председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.М. 
Молотова поднимают вопрос о дальнейшем развитии Эмбинского нефтяного района. 
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Как было указано в том документе, план добычи нефти на 1940 год, установленный 
тресту, работающему на данном месторождении, составив 1100 тысяч тонн, превысил 
показатель 1939 года на 143 процента. В дополнение к этому объем добычи нефти 
в Кульсары и Сагызе также определен на 33 процента больше прошлогоднего. Для 
обеспечения выполнения такого масштабного объема добычи нефти в данном регионе 
необходимо как минимум в два раза увеличить выделение финансовых средств на 
производственные нужды района, указывается в письме. Учитывая вышеизложенное, 
далее указывается в письме, необходимо принять экстренные меры по ускоренному 
развитию данного нефтепромысла, на этой основе можно было бы довести добычу 
нефти в Эмбинском районе в 1940 году до 1100 тонн, а в последующие годы – намного 
больше увеличить добычу черного золота на нужды страны [7, С. 74-75].

Н.А. Скворцов и Н.Д. Ондасынов 28 августа 1940 года на имя И.В. Сталина 
В.М. Молотова направили свое очередное письмо, где внесли предложение о 
проведении производственной разведки месторождений полезных ископаемых 
в Атасу и Карсакпае, а также о необходимости строительства Казахского 
металлургического комбината. При этом напомнили, что еще в материалах 
XVIII съезда ВКП (б) было предусмотрено в третьей пятилетке полностью завершить 
промышленную разведку рудных месторожденийв Атасу и Карсакпая, осуществив 
на этой базе строительство металлургического комбината. Теперь выполнение 
данного решения должен обеспечить Народный Комиссариат черной металлургии 
СССР. При этом следовало бы учесть, что строительство металлургического 
комбината является очень важным для экономики страны. Поэтому, говорится 
в письме, мы считаем необходимым обязать вышеназванный комиссариат вести 
строительство этого комбината ударными темпами и обеспечить его завершение не 
позднее 1942 года [7, С. 86-87].

Исключительная деловитость и высокая ответственность, хладнокровие и 
сдержанность Н.Д. Ондасынова с особой силой проявились в период Великой 
Отечественной войны. Он в качестве руководителя Правительства вместе с первым 
секретарем ЦК Компартии Казахстана Н.А. Скворцовым выступил по радио и на 
страницах печати, где призывал к единству и согласию, не жалея сил и средств быть 
готовыми встать на защиту горячо любимой Родины. После этого повсеместно, на 
всех предприятиях, заводах и фабриках, аулах и поселках проводились митинги, 
посвященные мобилизации всех сил и средств борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. В связи с введением в республике чревычайного положения при Совете 
Народных Комиссаров Казахстана было создано Бюро по оперативной организации 
мобилизационных работ, которым лично руководил сам Н.Д. Ондасынов. В республике 
были сформированы стрелковые и кавалерийские бригады. Из срочно призванных 
граждан Алматы, Жамбыла, Южного Казахстана и Кыргызстана сформировалась 
316-стрелковая дивизия. В дополнение к ней, в первые три месяца были образованы 
238, 310, 314, 357 и 391 стрелковые дивизии, их с напутственной речью на фронт 
отправил Нуртас Ондасынов.

Как известно, несмотря на все тяготы и лишения кровопролитной войны, в 
Казахстане в те годы по инициативе и при непосредственном участии председателя 
Совнаркома Нуртаса Ондасынова введены в строй сотни промышленных и 
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культурных объектов, открыто несколько высших учебных заведений. Не 
перечисляя все эти объекты, достаточно остановиться на строительстве в 1942 году 
Казахского металлургического завода, которым был заложен фундамент нынешнего 
металлургического комбината «Кармет-Испат».

По мнению исследователей, Н.Д. Ондасынов относится к редкой когорте 
руководителей, которые как в годы войны, так и после нее проявили исключительную 
деловитость и высокий организаторский талант. Это был самый ответственный 
период, связанный с прокладкой каналов Иртыш-Караганда, Арыс-Туркестан, 
Мырзашол, строительством Атырауского, Темиртауского, Жезказганского и 
Балхашского заводов-гигантов, железной дороги Мойынты-Шу, возведением других 
великих строек.

В 1954 году в марте месяце после окончания Высшей партийной школы в Москве 
Н.Д.Ондасынов избирается председателем Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР. Во время работы в этой высокой должности он подписывает множество важных 
законов [8]. К сожалению, проработав в той должности лишь один год, Нуртас 
Дандибаевич по собственному желанию вынужден будет перевестись на должность 
председателя исполкома Гурьевского областного совета.

И так сначала будучи председателем исполнительного комитета Гурьевского 
областного совета народных депутатов, затем в 1957-1962 годы работая первым 
секретарем областного комитета партии, Н.Д. Ондасынов вполне ужился с Атырау-
Мангистауским регионом. По рассказам государственного и общественного деятеля 
Сагидоллы Кубашева, Н. Ондасынов придавая первостепенное значение всестороннему 
развитию экономики и социальной сферы данной области, одновременно уделял 
серьезное внимание кадровому укреплению аппарата областного комитета партии из 
числа местных работников казахской национальности. До его прихода руководящий 
состав кадров не только областного уровня, но даже районного звена завозился извне. 
Теперь все изменилось. В результате состав местных кадров стабилизировался, 
наметился их перспективный рост. В то же время Нуреке проявлял заботу о нефтяниках 
края, внимательно прислушиваясь к их мнениям, всегда поддерживал их ценные 
инициативы. Многие из тех, кто прошел школу его воспитания, плодотворно работая 
в различных сферах деятельности, сумели показать себя только с лучшей стороны. 
К их числу по-праву относятся такие известные общественные и государственные 
деятели республики, как М. Есенов, З. Камалиденов, С. Утебаев, Ж. Досмухамбетов, 
О. Кушеков, Ғ. Сагымбаев, Ж. Танкибаев и др.

Нуртас Ондасынов вышел на пенсию, не достигнув даже 58-летнего возраста. 
Его прждевременный уход с руководящей должности нанес ущерб не только ему 
самому, но и партийно-советскому активу Гурьевской (Атырауской) области. Народ 
в Атырау прощался с Нуреке с чувством сожаления [9]. Нуртас Дандибаевич после 
выхода на пенсию в 1962 году, поселившись в Москве, до 1989 года занимался там 
научно-изыскательской деятельностью. После смерти, последовавшей в 1989 году, 
он был доставлен и похоронен на своей родине – в Туркестане.

Длительное время работая председателем Правительства, Н.Д. Ондасынов внес 
значительный вклад в развитие экономики, науки и образования, а также в подготовку 
национальных кадров республики. Если взять в целом, имя Нуртаса Ондасынова, без 
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всякого сомнения, тесно связано с определенным этапом социально-экономического 
развития Казахстана. Он в течение 13-ти лет руководства правительством поднялся 
на уровень государственного деятеля, способного инициировать решение крупных 
вопросов развития экономики и духовной сферы своей республики, тем самым 
он не был рядовым функционером, беспрекословно выполнявшим лишь задания, 
поступавшие сверху. 

Нуртас Ондасынов в советский период, в эпоху самого И.В. Сталина, под 
руководством Политбюро ЦК партии, трудился вместе, в тесном содружестве, 
с первыми секретарями ЦК Компартии Казахстана Н.А. Скворцовым и 
Ж. Шаяхметовым. Он вместе с ними несколько раз был на приеме у И.В.Сталина, 
участвовал в работе форумов выссокого уровня [10, с. 228].

Однако в постсталинский период вышеуказанные достоинства и в целом его 
принципиальность и твердость характера Н.С. Хрущева не устраивали. Вследствие 
этого, к сожаленю, в возрасте 58-ми лет, по секретному поручению Н.С. Хрущева 
Нуртаса Ондасынова отправят на пенсию. С Н.С. Хрущевым он в свое время не 
согласился по трем принципиальным вопросам. Первые два из них относились к 
освоению целинных земель в Казахстане и передаче отдельных районов Южного 
Казахстана Узбекистану. Третий вопрос поднимался относительно освоения 
нефтяных залежей Мангистау. Руководитель центральной власти категорически 
выступил против развития Западно-Казахстанского нефтегазоносного региона 
в пользу Сибири. Н.С. Хрущеву тогда не понравились позиции Н.Д. Ондасынова, 
который яростно отстаивал интересы Казахстана. За это его подвергли гонению. 
Но Н.Д. Ондасынов не стал унижаться и склонять голову перед всесильным 
«волюнтаристом» того периода, каким был Н.С. Хрущев.

После выхода на пенсию он занялся научной деятельностью. Подготовил к 
изданию арабско-казахский и персидско-казахский толковые словари. Одновременно 
работал членом бюро Историко-литературного объединения ветеранов-коммунистов 
при Институте марксизма-лениизма Центрального комитета КПСС, а также 
руководителем его казахской секции.
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Ауанасова А.М., Нурпеисов Е.К
Институт истории государства, Нур-Султан, Казахстан

ЛИДЕР, ВОСТРЕБОВАННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

В конце восьмидесятых и начале девяностых годов прошлого столетия логика 
происходивших на территории Союза политического и экономического кризисов 
ясно давала знать, что их результатом в ближайшей перспективе станет распад СССР.

Угасание политической воли КПСС и сохранение пессимистического отношения 
населения к представительным и исполнительным органам Советской власти с особой 
остротой актуализировал вопрос о том, кто теперь будет представлять Казахстан 
в его отношениях с пока еще действовавшими центральными (общесоюзными) 
органами власти. Вопрос этот имел особое звучание особенно в тех исторических 
условиях, когда предстояли многочисленные переговоры о судьбе страны. Это 
понимали все – от простого рабочего до академика. Вопрос ставился так: «Какой 
орган или какое должностное лицо должно выступить роли такого представителя?». 
Вопрос о конкретной персоне был не главным, а производным. Верховный Совет, как 
коллегиальный глава государства, для этой роли не годился по причине особенностей 
коллегиального принятия решения, что делало невозможным оперативное принятие 
решений в быстроменяющихся политических ситуациях. Надо сказать, что к концу 
восьмидесятых-началу девяностых годов ситуации эти круто менялись чуть ли не 
каждый день. 

Не годился для этой роли и Председатель Верховного Совета, который был лишь 
первым среди равных депутатов. Он мог лишь выражать общее мнение и решение, 
но не мог быть единоличным полномочным представителем Казахстана как внутри 
страны, так и в рамках Союза. 

Между тем, число вопросов, касающихся политического и правового статуса 
союзных республик, их социально-экономического положения, возрастало с каждым. 
Переговоры, консультации, обсуждения по поводу их урегулирования и мирного 
разрешения стали распространенной формой встреч на высшем уровне. 

В этих условиях интеллектуальная элита и политические силы общества, народ 
Казахстана в целом, пришли к пониманию того, что необходим единоличный 
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политический лидер, который благодаря высокому и независимому должностному 
статусу, мог бы достойно представлять Казахстан в период сложившегося 
политического кризиса на территории СССР и нести ответственность за 
восстановление суверенитета и должной самостоятельности республики. 

Такой единодушный настрой в общественном сознании был решающим фактором 
в учреждении поста Президента, юридическому оформлению которого был посвящен 
Закон «Об учреждении поста Президента Казахской ССР и внесении изменений и 
дополнительный в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР» от 24 апреля 
1990 г. [1]. Примечательно, что этим Законом одновременно с учреждением поста 
Президента устранена монополия компартии на государственную власть.

Закон в соответствии с реалиями политического кризиса, поразившего, казалось 
бы, непоколебимые основы устройства советского федерализма, наделяет Президента 
преимущественно представительскими полномочиями. 

На рубеже конца восьмидесятых и начала девяностых годов политическое 
будущее Казахстана представлялось весьма туманно. Ясность могла наступить при 
решении вопроса – сохранится советская федерация или нет. Но логика событий того 
периода подсказывала, что путь развития союзной республики должен пролегать 
в сторону повышения ее самостоятельности и свободы от жесткого партийного 
диктата. Исторический выбор относительно путей государственного развития 
осложнялся этой неясностью и внезапно возникавшими вызовами, требовавшими 
«незамедлительной ответной реакции». Поэтому Первый Президент был избран 
депутатами Верховного Совета в кратчайшие сроки, в день принятия Закона об 
учреждении поста Президента, так как проведение всенародных выборов требовало 
проведения ряда организационных мероприятий (принятие специального закона о 
выборах, проведение предвыборных кампаний, работа избирательных комиссии и 
участков и многое другое). Им стал Н.А. Назарбаев. Впоследствии 1 декабря 1990 г. 
он был избран на эту должность всенародным голосованием. 

С надеждой на расширение суверенных прав республики было связано наделение 
Президента полномочиями на ведение переговоров и подписание международных 
договоров; принятие верительных и отзывных грамот аккредитованных 
дипломатических представительств иностранных государств; назначение 
дипломатических представителей Казахстана в иностранных государствах и 
международных организациях (п.13 ст.114). 

Волна вооруженных конфликтов, на межнациональной основе или на основании 
противостояния той или иной республики политике центра вызывала серьезные 
опасения, что она может докатиться и до Казахстана. Поэтому в превентивных целях 
было установлено, что Президент «в интересах обеспечения безопасности граждан 
Казахской ССР вводит чрезвычайное положение с незамедлительным внесением 
принятого решения на утверждение Верховного Совета Казахской ССР (п.17. ст.114).

Таким образом, Президент с установленными конституционными полномочиями 
был выдвинут на передний фронт разворачивающейся борьбы за суверенитет 
Республики и государственную независимость Казахстана. При этом у Президента 
не было непосредственно им реализуемых управленческих полномочий, 
исполнительно-распорядительные органы не были ему подчинены, контроль 
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над ними осуществляли Советы народных депутатов. Президент был включен в 
систему власти не в качестве ведущего звена, а в виде института для оперативного 
разрешения противоречий между республикой и союзным центром. Эта была 
должность, своеобразного кризис-менеджера в сфере политических отношений. Как 
показала история независимого Казахстана, Первый Президент с задачами кризис-
менеджера справился блестяще, несмотря ограниченные, по сегодняшним меркам, 
полномочия.

Успешная деятельность Президента Н.А. Назарбаева в качестве главы 
государства, его личный авторитет перед Казахстанским обществом сформировали 
положительной образ поста Президента в общественном сознании. В то же время, 
ограниченный круг полномочий, исключающий властно-распорядительные 
правомочия Президента, существенно ограничивал его возможности в управлении 
политическими и социально-экономическими процессами в Казахстане.

Попытка выправить это ненормальное с юридической точки зрения положение, 
когда глава государства «царствует, но не правит», было предпринято в Декларации 
о государственном суверенитете Казахской ССР (1990 г.) провозгласившей что 
«Президент является главой государства и обладает высшей распорядительно-
исполнительной властью» (ст.7). Но вместе с тем она установила, что «Право 
выступать от имени всего народа Республики принадлежит Верховному Совету 
Казахской ССР» (ст.4). Быть главой государства без права выступать от имени народа, 
создавшего данное государства, – это правовой нонсенс. Но это, так сказать, мало 
кем замеченный юридический нюанс. Между тем здесь намечался проявившийся 
впоследствии дуализм верховной власти, который сложился во взаимоотношениях 
Президента и Верховного Совета.   

Время политического и экономического кризисов настойчиво диктовало 
усиление власти Президента, но инерция общественного сознания препятствовала 
осмыслению этой ближайшей необходимости. Идеологического аппарата, каким 
обладала партии, в новое время не было. Вся работа по объяснению и разъяснению 
происходящих событий и их перспектив легла на Президента и его ближайшее 
интеллектуальное окружение. А оно было малочисленным, по персональному 
составу – молодым, стране – малоизвестным. Поэтому Н.А. Назарбаеву приходилось 
весь груз ответственности брать на себя, действуя в условиях еще не изжитой 
советской системы власти, в которой тон задавала прежняя партийная номенклатура, 
стремящаяся сохранить систему Советов, но уже без партийного руководства. 

При этом ограничение статусных возможностей Главы государства весьма удачно 
компенсировалось такими личностными характеристиками как: решительность при 
принятии нестандартных политических решений, стрессоустойчивость, публичная 
открытость, доверительность и доступность в частных беседах, целеустремленность 
и прагматичность, оптимизм и вера в счастливое будущее.

Эффективность стратегии поведения позволила Президенту стать источником 
институциональных изменений, обществу – сохранить институциональную 
стабильность, двигаться к заданной цели, определенной в  тезисе о том, что Казахстан 
является состоявшемся государством ХХI столетия.
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На всем протяжении своей политической карьеры, Нурсултан Абишевич 
пользуется авторитетом, который позволяет выявлять, концентрировать и усиливать 
важнейшие приоритеты общего согласия между лидером и обществом. «Для 
политических вождей, государственных мужей важно умение стать выразителями 
мнения народного, превратиться в фокус политического общения, в инициативное 
ядро, формирующее основу для народного согласия. С одной стороны, авторитет – 
лишь средство достижения власти, но одновременно и его предпосылка.

С другой, авторитет может стать самим собой только в том случае, если он 
позволит структурировать власть (придать ей контуры государственности) и получит 
поддержку, явное или неявное согласие на создаваемую конфигурацию власти» [2]. 

Авторитет Нурсултана Абишевича сформировался в процессе общения, как с 
простым населением, так и социальными группами. С другой стороны, авторитет 
стал средством регуляции сознания, воли и поведения Главы государства в 
создавшейся ситуации, основанном на доверии людей к его политике, проводимому 
курсу, признанием превосходства его психологических качеств, привлекательности 
его призывов и программ, правильности и справедливости его действий. Признание 
Президента Казахстана в качестве властвующего авторитета позволяет обществу 
добровольно, без принуждения принять организующее начало власти. 

Авторитет (доверие) придавал Президенту Казахстана влиятельность, 
устраняющую излишние дискуссии и поиски при осмыслении ситуации, выборе 
нужного управленческого решения и оперативной его реализации [3]. 

Возникают такие ситуации, когда предложенные меры, оценки, установки 
Президента Казахстана общество безоговорочно принимает. В этом феномен 
политического лидерства Президента. Его авторитет может эффективно обеспечить 
подчинение в тех случаях, когда убеждение не срабатывает. Наиболее ярко это 
проявляется в сложных ситуациях. Так, негативное влияние мирового экономического 
кризиса на общество показало высокую степень доверия к казахстанскому лидеру. 
Общество безоговорочно приняло предложенные меры по стабилизации ситуации 
(1991, 1998, 2008 гг.). План нации «100 институциональных шагов» является 
доказательством безоговорочной поддержки реформаторского курса руководства 
обществом в условиях кризиса.

Умелая постановка задач экономической и политической самостоятельности 
республики, защиты ее населения от стихии рынка, сохранения стабильности, 
межнационального мира способствовали росту авторитета казахстанского лидера на 
постсоветском пространстве, вывела Н.А. Назарбаева в первый ряд политических 
фигур союзного масштаба.

Институционализация лидерства Н.А. Назарбаева в масштабах Казахстана 
началась еще в советский период, когда он был избран первым секретарем 
ЦК компартии Казахстана в 1989 году и занимал эту должность до 1991 года. 
По негласным законам партийного диктата того времени, вопреки Конституции 
СССР и Казахской ССР, он стал фактическим главой союзной республики. С февраля 
по апрель 1990 год был избран Председателем Верховного Совета Казахской ССР. 
Совмещая эту должность с должностью первого секретаря ЦК КПК и умело используя 
этот двойной статус, Н.А. Назарбаев ставил перед союзным центром вопросы 
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расширения самостоятельности Казахстана в решении экономических вопросов 
на своей территории. Обосновывал необходимость кардинального обновления 
разрушающегося Союза ССР путем заключения нового союзного договора.

Легитимная институционализация лидерства Н.А. Назарбаева началась после 
его избрания Верховным Советом Казахской ССР в 1990 году на основе Закона «Об 
учреждении поста Президента Казахской ССР и внесений изменений и дополнений 
в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР» от 24 апреля 1990 года 
Президентом Казахской ССР [4]. Хотя в этот период он еще оставался первым 
руководителем компартии республики, внутри страны и на международной арене 
Н.А. Назарбаев выступал в качестве легитимно избранного Президента Казахской 
ССР. Это обстоятельство существенно усилило его лидерские позиции, так как он 
получил возможность руководить страной на законных основаниях.

Здесь нужно отметить, что исторически кратковременное совмещение 
Н.А. Назарбаевым должности первого секретаря ЦК КПК с должностями 
Председателя Верховного Совета Казахской ССР, а затем – Президента РК позволило 
ему в начале 90-х годов мобилизовать прогрессивно настроенную часть членов 
компартии к делу реформирования казахстанского общества. Многие работники 
партийных комитетов, накопившие опыт организаторской и руководящей работы, да 
и рядовые члены партии, приверженные идеалам демократии и принципам рыночной 
экономики, сплотились вокруг своего партийного лидера и внесли достойный 
вклад в формирование новой государственности. Критически мыслящая часть 
коммунистов, адекватно воспринимала революционные инициативы Н.А. Назарбаева 
по модернизации общества, а их партийная дисциплинированность способствовала 
тому, что они оперативно реализовали новые идеи своего партийного лидера на 
практике.

А консервативная часть членов партии, ностальгирующая по Советскому Союзу, 
по идеологическому и административному диктату, все больше отдалялась от 
Н.А. Назарбаева и переходила в ряды оппозиции. Внутрипартийный раскол привел в 
итоге к развалу некогда монолитной организации.

В этих условиях институционализация лидерства Н.А. Назарбаева, основанная 
на его руководящем партийном статусе, стала утрачивать свою действенность.

Всенародное избрание Н.А. Назарбаева в 1991 году Президентом и последовавшее 
за этим сложение полномочий Первого секретаря ЦК КПК обеспечили перевес в 
дуалистическом основании лидерства Н.А. Назарбаева в сторону приоритетности 
президентства. Свидетельством этому являются результаты всенародных выборов 
Президента, когда за избрание Н.А. Назарбаева проголосовали 98,7% избирателей, 
участвовавших в голосовании [5]. 

Уход с политической арены компартии, как организованной структуры, и 
утрата влияния его прежнего лидера ослабили институциональные лидерские 
возможности Н.А. Назарбаева. Более того, оказавшиеся во властных структурах, 
особенно в Верховном Совете Республики, идейные и идеологические противники 
Н.А. Назарбаева затрудняли институционализацию его лидерства в качестве Главы 
государства. Поэтому уточнение конституционных полномочий Президента длилось 
почти три года – с 1990 по 1993 годы.
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В результате в начале 90-х годов сложился и сохранился до 1995 года дуализм 
в верховной государственной власти в лице Верховного Совета Республики и 
Президента. Несмотря на столь сложную конфигурацию государственной власти 
в первой половине девяностых годов Н.А. Назарбаеву удалось стать решающей 
политической фигурой, которая смогла оказать преобладающее влияние на 
процессы взаимодействия лидера с «ведомыми», определяя способы осуществления 
управленческих функций в структурах государственной власти. 

Усиление в политической жизни лидерства Н.А. Назарбаева давало возможность 
казахстанскому обществу сделать шаг из тоталитаризма к демократии. Президент 
Казахстана по этому поводу говорил: «В первые годы, когда мы добились 
независимости, остро стоял вопрос о создании основ государственности и 
управления страной, которая на волне неосознанной демократии была серьезно 
расшатана, и мы объективно двинулись в сторону централизации. В последующем, 
главной задачей стало достижение стабильности, прежде всего экономической, что 
также потребовало усиления централизации, прежде всего в финансовой и кадровой 
функциях государства» [6].

Исторические, социально-политические, экономические условия в Казахстане 
обусловили формирование в общественном сознании социальных ожиданий в 
личности общенационального масштаба. Им стал Н.А. Назарбаев – прогрессирующий 
лидер, имеющий непосредственную связь с населением. В сочетании с его харизмой 
институционализация лидерства увеличивала его авторитет (влияние) перед 
населением [7]. 
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Балтабаева К.Н.
Ассоциация выпускников КазНУ им. аль-Фараби,

Алматы, Казахстан

ПРОЕКТ «НАША ЭЛИТА» 
(ПОСВЯЩАЕТСЯ 85-ЛЕТИЮ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ)

15 января 2019 г. исполнилось 85 лет Казахскому национальному университету 
им. аль-Фараби и 25 лет Ассоциации выпускников КазНУ. Юбилеи Университета и 
Ассоциации многотысячное сообщество преподавателей, студентов и выпускников 
встретило большими достижениями. По итогам исследования признанного 
международного рейтингового агентства «QS «World University Rankings» 
(Великобритания), по сравнению с 2018 годом КазНУ им. аль-Фараби остался 
в числе топ-800 лучших вузов мира, поднявшись с 220 места на 207-е место. И в 
этой лидирующей группе присутствуют только два университета на постсоветском 
пространстве – МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия) и КазНУ им. аль-Фараби 
(Казахстан).

Развитие КазНУ сегодня связано с главной целью, поставленной Первым 
Президентом Республики Казахстан – Лидером нации, – войти в число 30 наиболее 
развитых стран и в топ-200 лучших университетов мира. За последние пять лет 
КазНУ первым в Казахстане продвинулся в рейтинге QS на более чем 400 позиций. 
В мировой практике ни один вуз не добивался такой мощной динамики роста! В этом 
большая заслуга выпускников, прославляющих alma mater созидательным трудом. 

15 января 1994 г. была презентована Ассоциация выпускников Казахского 
государственного университета (ныне – КазНУ им. аль-Фараби) как общественная 
организация. Это был первый инновационный проект в сфере высшего образования, 
ибо еще никакой другой вуз Казахстана ассоциацию выпускников не создавал. 22 мая 
2001 г. согласно законодательства Республики Казахстан Ассоциация выпускников 
КазНУ регистрируется под названием «Шамшырак» как юридическое лицо. Первым 
президентом ассоциации «Шамшырак» стал академик Толеген Абдисагиевич 
Кожамкулов – ректор КазНУ в 2001–2008 гг., выпускник физического факультета 
1967 года. 

1 июня 2008 г. эстафету в работе с выпускниками принимает новое Объединение 
юридических лиц «Ассоциация выпускников КазНУ им. аль-Фараби». Учредителями 
Ассоциации стали факультеты международных отношений, философии и политологии 
КазНУ. На встрече выпускников в честь 75-летия КазНУ президентом Ассоциации 
единогласно был избран Кайрат Абдразакулы Мами –Председатель Верховного 
Суда Республики Казахстан (ныне – Председатель Конституционного Совета РК), 
доктор юридических наук, профессор, выпускник юридического факультета КазГУ 
1981 года. К.А. Мами – экс-Председатель Сената Парламента РК, экс-Генеральный 
прокурор РК, Государственный советник юстиции 1-го класса.

Цель Ассоциации: содействие деятельности КазНУ в подготовке 
высококвалифицированных специалистов и в установлении взаимовыгодных 
отношений между университетом и выпускниками.
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Миссия Ассоциации: укрепление корпоративного духа всех поколений 
КазГУшников, в сплочении и социальном продвижении выпускников, их 
самореализации.

Направления деятельности Ассоциации: объединение выпускников разных 
поколений и установление взаимовыгодных связей с КазНУ; содействие 
профессиональному росту выпускников, студентов и сотрудников КазНУ; повышение 
общественной значимости и признания КазНУ в мировом образовательном 
пространстве; организация меценатства иэндаумент-фонда развития КазНУ; 
взаимодействие с работодателями по трудоустройству молодых специалистов и 
врамках адаптации учебного процесса к требованиям рынка труда.

Видные государственные и общественные деятели, яркие личности современной 
истории независимого Казахстана, меценаты избраны в состав Президиума 
Ассоциации. Среди них писатель, поэт Олжас Омарович Сулейменов, экс-
президент Национальной академии наук РК, академик Кенжегали Абенович 
Сагадиев, дважды лауреат Государственной премии РК в области науки и техники 
Абдрасул Алдашевич Жарменов, издатель журнала «Forbes Kazakhstan» и меценат 
Байтасов Арманжан Мерекеулы, меценат Нурлан Эркебуланович Смагулов и другие 
выдающиеся выпускники университета. Первым в истории Независимого Казахстана 
Постоянным Представителем нашей страны в Организации Объединенных Наций 
работала Акмарал Хайдаровна Арыстанбекова, выпускница химического факультета 
КазГУ 1971 года.

Отметим лишь часть проектов последних лет, инициированных Президиумом 
Ассоциации выпускников. Так, на принципах государственно-частного партнерства 
с участием выпускников и друзей университета воздвигнут в КазГУграде монумент 
академику Умирбеку Арислановичу Джолдасбекову – ректору КазГУ в 1970–
1986 годах. Идея празднования Дня выпускников КазГУ-КазНУ созвучна программе 
Первого Президента – Елбасы «Туғанжер», которая представлена в статье по 
духовной модернизации. Как отмечает Нурсултан Абишевич Назарбаев, патриотизм 
начинается с любви к малой Родине, к своему аулу, городу. Так, с 2011 года 
проводится по инициативе ректора, академика Галымкаира Мутановича Мутанова 
общеуниверситетский День выпускникас приглашением выдающихся деятелей 
науки и техники, культуры. Кстати, химики проводят ежегодно День выпускника 
с 1961 года. На встречах многие выпускники с гордостью говорят: «Вспомните, 
каждый из нас мечтал учиться непременно в КазНУ, а жить и работать в Алматы! 
Наш Университет и КазГУград – это тоже«Мәңгілік Ел»! 

Наша альма матер– это малая Родина! Это наша судьба и вечность созидательной 
жизни!». Всегда запоминающимися становятся выступления студентов 
четвертого курса, которые торжественно произносят клятву выпускника КазНУ, 
выражая благодарность педагогам, вечную любовь и преданность своей альма 
матер. Выпускниками университета инициировано создание первого в системе 
отечественного образования эндаумент-фонда развития КазНУ. Такая форма 
поддержки выпускниками своей аlma-mater является широко распространенной в 
лучших вузах мира и обеспечивает высочайшие позиции в мировых рейтингах таким 
университетам, как Гарвард, Йель, Оксфорд, Стэнфорд и др.
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В честь празднования 25-летию со дня Независимости Казахстана и 1000-летия 
города Алматы участники праздника День выпускников 28 мая 2016 г. поддержали 
идею возведения на территории студенческого кампуса триумфальной арки «Мәңгілік 
Ел» – совместного проекта КазНУ и Ассоциации на принципах государственно-
частного партнерства. 1 сентября 2016 г. через триумфальную арку сделали свои 
первые шаги в храм науки новый набор студентов. Финансирование изменения 
облика альма матер, научно-образовательных процессов, оснащения материально-
технической базы кафедр, поощрение стипендиями лучших студентов, открытие 
именных аудиторий стало повседневной, обычной практикой, которая перешла в 
русло системности. Совсем недавно это было сложно представить!

Проект «Біздің элита– Наша Элита» начался более 10 лет тому назад. Издание «Біздің 
элита – Наша элита» отражает интеллектуальный вклад выдающихся выпускников 
КазГУ-КазНУ в государственное управление, развитие науки, образования, культуры, 
спорта, формирование современного бизнеса и инновационной экономики. 

Первый том книги «Біздің элита– Наша Элита» (40,6 печ.л.) был посвящен 
75-летию КазНУ им. аль-Фараби и увидел свет в 2009 году [1]. Через пять лет был 
издан второй том книги (37,6 печ.л.), приуроченный к 80-летию КазНУ им. аль-Фараби 
[2]. В текущем, 2019 году, состоялась общественная презентация третьего тома книги 
(31 печ.л.) «Bіzdіń Elita – Наша Элита», посвященной 85-летию КазНУ и 25-летию 
Ассоциации выпускников [3]. В третьем томе впервые представлены два новых 
факультета: информационных технологий, медицины и здравоохранения. Главный 
редактор проекта – доктор юридических наук, профессор Кайрат Абдразакулы Мами. 
Три тома книги «Bіzdіń Elita– Наша Элита» изданы при спонсорской поддержке 
выпускников университета.

Комиссия КазНУ оставляет за собой право определения очередности включения 
очерков в издание. Отбор кандидатур в книгу идет в несколько этапов на факультетах 
и в Ассоциации выпускников. Специально разработаны критерии отбора персоналий:

1. Государственные и общественные деятели:
– руководители и члены высших законодательных (Парламент), исполнительных 

(правительство), судебных органов РК (Верховный Суд; Конституционный Суд до 
1995 г.); органа конституционного контроля- Конституционного Совета РК;

– специальные представителимеждународных организаций и межгосударствен-
ных  образований (ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, Всемирный банк, НАТО, СНГ и т. п.);

– акимы городов и областей Республики Казахстан;
– политические деятели международного, государственного масштаба, чьи 

конкретные действия оказывали существенное влияние на жизнь страны или мира;
– руководители самостоятельных дипломатических представительств 

Казахстана в других государствах и при основных международных организациях, 
дипломаты в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла или аналогичном высшем 
дипломатическом ранге; 

2. Деятели науки, техники и образования
– ученые, занимающие руководящие и высшие консультативные должности в 

профессиональных ассоциациях и научных обществах общенационального или 
международного масштаба;
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– лауреаты Нобелевской премии, известных международных и Государственной 
премий в своей области;

– ректоры высших учебных заведений, созданных более 10 лет назад, имеющих 
государственную аккредитацию;

– руководители отраслевых институтов МОН РК;
– главные редакторы крупнейших международных и национальных научных 

периодических изданий, книжных серий;
– ученые – авторы изобретений и открытий, имеющих кардинальное значение 

для развития той или иной сферы производства, обслуживания или потребления;
Предприниматели и менеджеры:
– основатели, долговременные руководители крупных компаний; 
– менеджеры высшего звена системообразующих предприятий и монополистов в 

крупной отрасли экономики в масштабах государства; 
Деятели искусства и культуры:
– известные деятели шоу-бизнеса (в том числе модельного бизнеса и индустрии 

моды) и массового искусства (популярного кино, эстрадной музыки, массовой 
литературы и т. п.), пользующиеся широкой известностью, чей вклад оценен 
высокими государственными наградами и наиболее весомыми, авторитетными и 
престижными профессиональными премиями;

– авторы архитектурных, скульптурных и иных ландшафтных произведений, 
играющих существенную роль в формировании ландшафтной среды наиболее 
значительных городов; 

Спортсмены:
– победители и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр;
– чемпионы Мира и Азии по всем видам спорта;
Журналисты:
– руководители крупных республиканских СМИ;
– известные комментаторы и ведущие, обладатели наиболее престижных 

профессиональных наград; 
Военные и работники силовых структур:
– Высшие руководители армейских или иных силовых ведомств государства.
В книге «Біздің элита– Наша Элита» представлены персоналии государственных 

и общественных деятелей; признанных обществом ученых, внесших выдающийся 
вклад в развитие науки в своей отрасли; лауреаты Ленинской премии, Государственной 
премий СССР, Казахской ССР и Республики Казахстан и именных премий, 
утвержденных правительством РК; лиц, награжденных высшими государственными 
наградами РК, а также известных в республике спортсменов, бизнесменов, 
меценатов. Достаточно привести один пример: с 1966 по 2019 годы лауреатами самой 
престижной в бывшем СССР и современном Казахстане Государственной премии 
стал 121 выпускник КазГУ-КазНУ. Первым среди выпускников КазГУ лауреатом 
Государственной премии, в том числе Госпремии СССР, стал инженер-геолог 
Халила Махамбетов в 1966 году за выдающиеся успехи в открытии нефтегазоносной 
провинции на Южном Мангышлаке и разведку месторождений «Узень» и «Жетыбай».
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Три тома книги «Біздіңэлита– Наша Элита», общим объемом около 100 печ.л., 
объединяют 672 очерка (в первом томе – 225; во втором томе – 229, в третьем 
томе – 218) о выдающихся педагогах и выпускниках КазГУ-КазНУ. Книга хорошо 
иллюстрирована, кроме портретов героев очерков, в ней размещены 144 цветных 
иллюстраций, в том числе коллективные фотографии выдающихся личностей, 
а также фотографии достопримечательностей студенческого кампуса мирового 
уровня – КазГУграда.

Ассоциация выпускников благодарит за предоставленные фотоматериалы экс-
заведующего Алматинским бюро пресс-службы Президента РК В.А. Жандаулетова, 
пресс-службу Администрации Президента РК, Сената Парламента РК, 
Конституционного Совета РК, Верховного Суда РК, КазНУ и выпускников.

Впервые во второй том, а затем и в третий том, внесены очерки о зарубежных 
ученых-лауреатах Нобелевской премии, которые участвуют в педагогической 
подготовке выпускников нашего университета и в научных проектах КазНУ. Среди 
лауреатов Нобелевской премии: Арье Варшель (WarshelArieh) – израильский и 
американский биохимик и биофизик, член Национальной академии наук США 
(2009), лауреат Нобелевской премии по химии за 2013 г. совместно с Майклом 
Левиттом (Michael Levitt) и Мартином Карплусом (Martin Karplus) с формулировкой 
«за компьютерное моделирование химических систем»; турецкий и американский 
ученый-биохимик Азиз Санджар (Aziz Sancar) в 2015 г. разделил Нобелевскую 
премию по химии со шведом Томасом Линдалом (Tomas Lindahl) и американцем 
Полом Модричем (Paul Modrich) с формулировкой «за исследование механизмов 
восстановления ДНК» и др.

Книгу «Біздің элита– Наша Элита» открывает раздел «Выдающиеся педагоги». 
Назову только несколько фамилий. Классик казахской литературы М.О. Ауезов, 
чьи произведения занимают почетное место в золотом фонде мировой литературы, 
проработал на филологическом факультете около 30 лет. Лекции по геологии 
студентам геолого-географического факультета читал академик К.И. Сатпаев. 
Соавторы Конституции – академики С.З. Зиманов, Г.С. Сапаргалиев, С.С. Сартаев 
воспитали не одно поколение юристов-практиков и ученых. В 1995 г. был открыт 
первый в Казахстане факультет международных отношений на основании ходатайства 
МИД Республики Казахстан и отдельные предметы преподавали кадровые 
дипломаты: М.И. Исиналиев, К.-Ж.К. Токаев – ныне действующий Президент РК. 
Высочайший профессионализм в работе демонстрировали педагоги исторического 
факультета: Е.Б. Бекмаханов (история Казахстана), Я.Д. Серовайский (средние века), 
К.М. Байпаков (археология) и др. 

Среди этнографов старшего поколения особая стержневая роль принадлежит 
профессору Халелу Аргынбаеву (1924–1998), который, несомненно, является 
«primus inter pares» – «первым среди равных». Имя этого замечательного ученого и 
педагога КазНУ неизменно ассоциируется со становлением, основными успехами 
этнографической науки Казахстана. Под руководством маститого ученого было 
защищено 10 кандидатских и 5 докторских диссертаций по оригинальным историко-
этнографическим проблемам. Халел Аргынбаев создал свою казахстанскую школу 
этнографов: под его руководством состоялись видные специалисты – этнографы, 
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историки, доктора и кандидаты наук: Н.Масанов (1954–2006), А. Толеубаев, 
У. Кыдыралин, Ш. Тохтабаева, С. Ажигали, Б.Камалашулы (Монголия), 
Ж. Артыкбаев, Н. Алимбай, А. Калыш, А. Токтабай и др. Многие из его учеников 
успешно разрабатывают те направления этнографии, задел в которых был создан в 
свое время их учителем. Профессор Халел Аргынбаев оставил неизгладимый след 
в памяти соратников, коллег, учеников. Этот обаятельный человек пользовался 
всеобщим уважением – в основе этого авторитета лежали энциклопедические 
познания в области традиционно-бытовой культуры, незаурядная работоспособность, 
профессионализм, личностные качества: природная интеллигентность, 
выдержанность и доброжелательность. 

Член Союза писателей и журналистов Казахстана, лауреат премии «Золотое 
перо» Ермахан Шайхыулы, выступая перед студенческой молодежью, подчеркнул: 
«Я – один из выпускников Казахского национального университета имени аль-
Фараби. Горжусь тем, что с 1988 по 1993 годы прослушал лекции выдающихся 
деятелей казахской литературы и журналистики Зейноллы Кабдолова, Таумана 
Амандосова, Рымгали Нургалиева, Темирбека Кожакеева, Абылфайыза Идрисова, 
Марата Барманкулова, Сагымбая Козыбаева и Бауржана Жакупа. Поэтому я в долгу 
перед КазНУ, преклоняюсь и благоговею перед альма-матер». «В Казахстане нет ни 
одного республиканского СМИ, где не работал бы ученик Кожакеева. Все мы, тысячи 
и десятки тысяч его студентов, склоняем головы перед его высоким духом и в дань его 
доброй памяти», – говорил Мухтар Кул-Мухаммед, пресс-секретарь Президента РК 
(ныне – сенатор), выпускник Каз ГУ 1982 года. Стало доброй традицией выпускников 
в знак благодарности учреждать стипендии имени педагогов КазНУ, открывать их 
именные аудитории на всех без исключения факультетах.

Разумеется, основная часть очерков в трех томах книги «Біздің элита – Наша 
Элита» посвящена выдающимся выпускникам КазГУ-КазНУ. В данном проекте 
мы стремились показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом и талантом, 
трудолюбием творит современный Казахстан и составляет золотой фонд нации. 
Так, выпускники филологического факультета стали видными государственными и 
общественными деятелями нашей Республики. Среди них Мырзатай Жолдасбеков, 
Абиш Кекилбаев, Нурлан Оразалин, Уалихан Калижанулы, Жансеит Туймебаев, 
Алдан Смаил. Факультет гордится известными поэтами, писателями Абдижамилом 
Нурпеисовым, Азилханом Нуршаиховым, Мухтаром  Магауиным, Кабдешем 
Жумадиловым, Кадыром Мырза-Али, Туманбаем Молдагалиевым, Дулатом 
Исабековым, Бексултаном Нуржекеевым, творчество которых занимает особое место 
в казахской духовной культуре.

Всемирно известные сенсационные археологические находки первого (1969 г.) 
и третьего (2003 г.) «Золотого человека» в Казахстане принадлежат выпускникам 
исторического факультета: Кемалю Акишеву, Бекену Нурмухамедову и Абдешу 
Толеубаеву. «Золотой человек» на крылатом барсе стал одним из национальных 
символов Независимого Казахстана. Копии сакского воина установлены во многих 
городах, одна из них венчает монумент Независимости на главной площади Алматы.

Многие наши выпускники работают заграницей. Так, профессор Мурат 
Сапарбаев, выпускник биологического факультета – координатор международных 
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проектов Института Густава – Русси (Франция, Париж) – крупнейшего 
онкологического госпиталя Европы. Известный казахстано-американский биолог, 
профессор Дос Сарбасов открыл новый белковый комплекс, отвечающий за 
пролиферацию (деление) клеток, и впервые обнаружил и охарактеризовал важный 
элемент TOR-киназной системы через белок – RICTOR. В рамках реализации 
программы Первого Президента – Елбасы «Рухани жаңғыру» и статьи «Семь 
граней Великой степи» КазНУ открыл научно-образовательные центры аль-Фараби 
за границей при поддержке наших выпускников. Девять выпускников факультета 
востоковедения назначены Чрезвычайными и Полномочными послами Республики 
Казахстан в Египте, Катаре, Саудовской Аравии, Иордании, Омане, Алжире, Тунисе 
и в КНР. Среди них: Арман Исагалиев, Бакыт Батыршаев, Аскар Шокыбаев, Азамат 
Бердыбай, Берик Арын, Ержан Мукаш, Кайрат Лама Шариф, Ержан Калекенов, 
Шахрат Нурышев. Выпускник факультета, гражданин Польши Михаил Лабенда – 
Чрезвычайный и Полномочнй Посол Польши в Арабской Республике Египет. 
«КазГУ – это моя путевка в жизнь. И, хотя сейчас имя родного университета звучит уже 
по-другому, мы по-прежнему говорим «КазГУ». Сегодня КазНУ – флагман высшего 
образования нашей страны. Меня как выпускника бесконечно радуют успехи родного 
университета, который по праву занимает первое место в рейтинге вузов Казахстана, 
– блестящее достижение для главного национального университета страны!», – 
написал в своем поздравительном адресе альма-матер Бауыржан Мухамеджанов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии, выпускник 
юридического факультета 1983 года.

По совместному решению Ученого совета университета и Президиума Ассоциации 
выпускников медалью КазНУ им. аль-Фараби «Аса көрнекті түлек» награждаются 
выдающиеся выпускники КазНУ из числа граждан Республики Казахстан и 
иностранных государств, внесших значительный вклад в развитие Республики 
Казахстан и международного сотрудничества, оказывающие университету и 
студентам помощь, входящие в Ассоциацию выпускников университета, Ассоциацию 
работодателей и другие университетские общественные организации. 

Медаль представляет собой двойную шестиконечную звезду, в центре которой 
расположен круг с изображением главного административного здания КазНУ на 
фоне гор Алатау с надписью: «Аса көрнекті түлек», на оборотной стороне – надпись 
и номер медали. Материал: латунный сплав, покрытие серебром и золотом, голубая 
эмаль. 

Медаль под № 1 была торжественно вручена выпускнику геолого-
географического факультета КазГУ 1959 года Олжасу Омаровичу Сулейменову. 
По его мнению, «позитивные изменения, происходящие сегодня в университете, 
позволяет ему войти в число лучших университетов мира. Я горжусь своим 
дипломом – «инженер-геолог». Медалью «Аса көрнекті түлек» награждены также 
Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан Кайрат Абдразакулы 
Мами и Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (ныне – 
аким города Алматы), выпускник 1985 года философско-экономического факультета 
Бакытжан Абдирович Сагинтаев. В поздравительном адресе в честь 85-летия 
своей альма матер Бакытжан Абдирович подчеркнул: «Казахский национальный 
университет внес особый вклад в воспитание подрастающего поколения и подготовку 
квалифицированных кадров для мощного развития страны». 
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Юбилейное издание 2019 года предназначается всем тем, кто интересуется 
историей интеллектуальной элиты Казахстана XX-XXI веков и отечественной 
высшей школы. В третьем томе книги «Bіzdіń Elita – Наша элита» приведены 
218 кратких очерков о выдающихся педагогах и почетных профессорах и докторах 
КазНУ из числа зарубежных ученых и Казахстана, о выпускниках 15-ти факультетов, 
аспирантуры и докторантуры советского периода. О тех, кто способствовал 
развитию первого классического университета Казахстана и его трансформации в 
исследовательский университет мирового уровня. О тех, чьи научные изыскания 
способствовали мощному развитию науки, культуры, росту благосостояния. О тех, 
чья работа обусловила развитие инновационной экономики, предпринимательских 
инициатив, меценатства и спорта. И, наконец, о тех, кто стоял у истоков политики 
и идеологии независимого Казахстана, кто вносит вклад в реализацию программы 
духовной модернизации «Рухани жаңғыру». 

В 3 томе книги «Bіzdіń Elita – Наша элита» впервые представлен новый факультет 
медицины и здравоохранения, выпускником которого является Дмитрий Иванович 
Баландин. Его имя известно каждому казахстанцу, ибо он – первый в истории 
представитель Республики Казахстан, выигравший олимпийское золото в плавании. 
Казахстанский пловец, Олимпийский чемпион 2016 г. на дистанции 200 метров 
брассом, трехкратный чемпион Азиатских игр 2014 г., победитель Универсиады 
2015 г. Рекордсмен Казахстана на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. 
Абсолютный чемпион Открытого чемпионата Испании (г. Малага, 2018 г.), завоевал 
три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. Заслуженный 
мастер спорта Республики Казахстан (2016). 1 сентября 2016 г. в честь Дмитрия 
Баландина был торжественно открыт и назван его именем новый бассейн. Выступая 
на открытии бассейна, Дмитрий подчеркнул, что он мечтал завоевать золото для 
Казахстана на Олимпиаде, но он и не мог предположить, что alma mater назовет в его 
честь бассейн!

Разумеется, составители серийного издания далеки от мысли считать, что оно 
является полностью завершенным. Сегодня идет работа над 4 томом. Можно без 
преувеличения констатировать, что проект «Bіzdіń elıta – Наша элита» представляет 
собой настоящее энциклопедическое издание. И работа составителей в этом 
проекте складывалась из многих составляющих. Они не только редактировали 
материалы, предоставленные пятнадцатью факультетами и 60 кафедрами 
университета, но и нередко выступали и авторами очерков. Каждая кандидатура 
выпускника перепроверяется по материалам архива КазНУ с тем, чтобы в томах 
«Bіzdіń elıta – Наша элита» опубликовать очерки о наиболее достойных питомцах 
нашей alma mater. В целом, издание трех томов «Bіzdіń elıta – Наша элита» стало 
заслуживающим внимания, особенным явлением среди всех других юбилейных 
публикаций об университете и достоянием научной общественности. В этом издании 
нашли отражение жизни и судьбы выпускников КазГУ – КазНУ, плодотворно 
работавших в нем десятилетиями преподавателей и трудящихся в настоящее время, 
внесших реальный вклад в образование и науку нашей республики, государственное 
строительство и бизнес, и которыми по праву гордится лучший университет 
Казахстана.
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Ассоциация выпускников КазНУ им. аль-Фараби– инициатор данного проекта – 
всегда готова к совместному плодотворному сотрудничеству, к активной поддержке 
в деле продвижения Университета в топ-200 лучших университетов мира!

Летопись КазНУ продолжается в славных делах его выпускников на пути к новым 
и новым вершинам.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ КАЗАХИ СВОЕЙ ЭПОХИ

Обретение Казахстаном государственной независимости стало началом 
возрождения национальных духовных ценностей, неотъемлемой частью которых 
является история казахского народа. Наши предки жили в различных городах 
среднеазиатского региона, самым значимым из которых являлся город Ташкент, где 
в разные годы жили и работали многие казахские прогрессисты, писатели, ученые, 
которые внесли большой вклад в развитие культуры и науки Узбекистана. 

Данная статья в рамках проекта «Святые места казахов Узбекистана (гробницы 
Жалантос батыра, биев Толе и Айтеке и др.), генезис, история изучения, современное 
состояние» посвящена жизнедеятельности известных личностей казахов: генерала 
Сабыр Рахимова; народного художника СССР Орал Тансыкбаева; каракулевода-
народного академика Жабай Балиманова; крупнейшего в СССР гидрогеолога, члена-
корреспондента АН Узбекистана Натая Кенесарина; известного инженера, лауреата 
Государственой премии СССРАлтынбека Нуралиева и другие.

В новейшее время известных исторических и заслуженных личностей – казахов 
Узбекистана стали исключать из истории, труды их работ вовсе со временем стали 
забываться с обретением независимости Узбекской Республики в 1990-е годы. Но 
благодаря проекту «Великие имена Великой степи» появилась широкая возможность 
включения в список имен всех забытых знаменитых зарубежных казахов, чьи 
труды и жизнедеятельность нашли широкий отклик на мировом уровне среди 
общественности, а также места их погребения и истории их происхождения.

Натай Озимханович Кенесарин родился 24 июня 1908 году в Шаяне Чимкентской 
(ныне Южно-Казахстанской) области, очень рано лишился матери, и с 1922 года 
начались его скитания по интернатам в Чимкенте, затем – Ташкенте.
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Большую роль в становлении его личности и дальнейшей жизни сыграл один из 
руководителей партии Алаш – Мухамеджан Тынышпаев. [1. с.45] Под его опекой 
Н. Кенесарин поступил и окончил Казахский институт просвещения в Ташкенте. 
После окончания вуза в 1928 году его направили учителем в Кзыл-Кугинский район 
Гурьевского округа, а через год в 1929 году молодой Натай поступил в Московский 
геологоразведочный институт. В 1932 году его исключили из комсомола (потом из 
института), в связи с арестом отца – Азимхана [2, с. 572], вина которого перед властью 
состояла в том, что он был внуком Кенесары Касымова. Через год после того, как 
освободили его отца, Натай поступил в Среднеазиатский индустриальный институт 
в Ташкенте и окончил его с отличием в 1935 году. В Ташкенте во время учебы он 
подружился с Ч. Мавляновым, Х.Абдуллаевым, У. Ахмедсафиндером ивместе с ними 
он поступает в аспирантуру Московского геологоразведочного факультета. Учась в 
аспирантуре он – Кенесарин занимается составлением гидрогеологической карты 
города Москвы и одновременно участвует в строительстве метрополитена города. 
В 1940 году он успешно защищает кандидатскую диссертацию и устраивается на 
работу в институтгеологии Узбекской Академии наук.

В 1944 году по приглашению академика Казахстана К.СатпаеваКенесарин 
приехал на работу в Алматы.За краткий срок Н.Кенесарин провел исследования 
влияния подземных вод на процесс засоления почв в Кызыл-Ординской области, по 
водоснабжению нефтепромыслов Эмбы и угольных месторождений Караганды. По его 
инициативе в 1948 году на основе Гурьевской базы была создана гидрогеологическая 
секция АН КазахскойССР.

В 1949 году Кенесарин Н. провел гидрогеологические исследования по поиску 
подземных пресных вод для Джезказгана. И под руководством Н.Кенесарина на 
территории Центрального Казахстана началось и проводилось большая научная 
гидрогеологическая работа, итогом этой работы явились открытие известного 
Жанайского месторождения подземных вод, что послужило толчком для выявления 
ещё более мощных обводненных структур (Эскуминское, Уйтас-Айдоское и другие 
месторождения).

В Казахстане Кенесарин Н. Проработал всего лишь шесть лет, вот, что вспоминает 
его ученик академик НАН РК Журумбек Сыдыков: «У него были большие планы по 
изучению подземных вод в ряде других районов. Он в 1948-1950 годах формировал 
из числа своих учеников и направил гидрогеологические отряды в Рудный Алтай, 
Северное Прибалхашье, Мангистау, Северный Прикаспий. Однако планам 
Кенесарина не суждено было сбыться». [3, с.14]

Так, 26 декабря 1950 года в газете «Правда» появилась статья: «За марксистко-
ленинское освещение вопросов истории Казахстана», следом за которой прокатилась 
последняя волна репрессий в среде интеллигенции [4, с. 2-3]. С выхода этой статьи в 
газете академик К.Сатпаев, спасая прямого потомка хана Кене, направил Кенесарина 
в командировку в Москву и заодно решает вопрос о его переезде. По этой причине 
в 1952 году Н.Кенесарин уезжает в Узбекистан, где ждали его друзья. Живя в 
дали от Родины Н. Кенесарин, там в Узбекистане достиг вершины своей научной 
славы. Не смотря на все трудности, он 1958 году успешно защищает докторскую 
диссертацию.
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В 1960 году Натай Кенесарин был одним из первых организаторов института 
гидрогеологии и инженерной геологии (ГИДРОИНГОЕО), а с 1962 года он 
директор данного института [5.C.191]. C 1962 года Н.Кенесарин становится член-
корреспондентом Узбекской Академии наук, а в 1967 года Заслуженный геолог 
Узбекской ССР.

В Узбекистане Н.Кенесарин организовал целую школу гидрогеологов, а в 
Казахстане его деятельность способствовала появлению таких талантливых ученых, 
работающих в этой области науки – академика Ж. Сыдыкова, Н. Якуповой и Н.Федина.

Н.Кенесарин был членом ведомственной комиссии по исследованию земельных 
недр государственного комитета СССР и Академии наук. Был автором и членом 
редколлегии журнала «Советская геология». Участник международных конгрессов 
и симпозиумов: в 1960 году на международной ассоциации по гидрогеологии в 
Стокгольме,а в 1966 году на Международном конгрессе XXIIсессии геологов, где 
выступал своими начными докладами.

Известный ученый Н. Кенесарин автор 150 научных работ, подготовил 20 – 
кандидатов наук и 4 доктора. За плодотворную научную деятельность он был 
награжден орденом «Трудового красного знамени», медалями и почетными 
грамотами. Н. Кенесарин с 1969 года заведующий кафедрой гидрогеологии 
Ташкентского института инженеров ирригации и механизации селького хозяйства. 
Внес большой вклад в освоении Голодной степи, Мирзачуля, Куйганяра, а также в 
строительстве Северного Ферганского канала.

Крупнейший в СССР гидрогеолог, член-корреспондент Академии наук 
Узбекистана и Среднеазиатского отделения ВАСХНИЛ Натай Азимханович 
Кенесарин  скончался 16 марта 1975 году и похоронен на Мемориальной кладбище 
«Чигатай» в Ташкенте.

Н. Кенесарин является достойным сыном, гордостью казахского народа.
А другой ученый – инженер Алтынбек Нуралиев родился 28 апреля 1912 году 

Жанакорганском районе Кзыл-Ординской области в селе Томенарык в бедной семье. 
Когда ему не было и шести месяцев, после продолжительной болезни скончался его 
отец и мать со своими детьми переезжает в город.

1917-1918 годы были тяжелыми, семья страдала от голода. В городе свирепствовал 
тиф и оспа, от этой болезни его мать потеряла трех дочерей и двух сыновей, остался 
только он. Чтобы выжить в это тяжелое время, его мать на полях собирала остатки 
урожая, на мельнице толокна пшеницу тем самым содержала семью [1, с.59].

В 1922 году в селе Томенарык открылась школа, куда Нуралиев поступил учиться, 
позже он воспитывался в Туркестанском детском доме. 

В 1927 году он поступает в сельскохозяйственный техникум в Чимкенте, но со 
дня поступления ему не дали продолжить учебу, обвинив его в родстве с Серкулды 
баем. После этого случая он возвращается домой и устраивается на работу в селе, где 
проработал полтора года.

В 1932 году в Чимкенте открылся сельскохозяйственный и он туда поступил 
учится, но 1933 году институт перестает работать. Тогда он едет в Ташкент и поступает 
в институт текстильной промышленности, окончив его с отличием в 1938 году.
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Начиная с 1933 года он живет в Узбекской Республике, работая рука об руку 
с узбекскими – коллегами, занимая различные долдности. Узбеки его любили и 
уважали, называя: «Наш брат Алтынбек». Нуралиев притягивал к себе окружающих 
трудолюбием, простотой ичеловечностью. Со всеми находил общий язык. После 
окончания института текстильной промышленности он едет в Самарканд и 
устраивается работать в хлопкопрядильный завод, главным инженером [2, с.15].

В 1940-1945 годы в промежутке этого периода он работает в Хорезме. 
В 1945 году он приехал в Ташкент и устроился в научно-исследовательский институт 
по переработке хлопка-сырца. С 1946 по 1976 годы в течение28 лет он неустанно 
трудился и работал в этом институте, занимая пост директора.

В 1952-1953 годы он совмещает должность заместителя министра при 
Министерстве хлопководства.

Начиная с 1974 по 1994 годы, более 20 лет он работал заведующим 
научногоинститута, старшим научным сотрудником и постоянно занимался наукой, 
внедряя свои рационализаторские новшества.

Алтынбек Нуралиев кандидат технических наук с 1951 года, подготовил 
8 кандидатов наук. Его ученики успешно трудятся в научно-исследовательских 
учреждениях и во многих отраслях народного хозяйства Узбекистана. А. Нуралиевым 
опубликовано 60 научных работ, 3 монографии и 18 рационализаторских 
предложений [3, с.255.].

В основном его труды посвящены хлопководческой промышленности, 
переработке хлопка-сырца и в улучшении его технологии, а также проблеме 
усовершенствования хлопкоуборочных машин.

Его новейшие 22-открытия в области техники по всей день пользуются большим 
спросом и актуальностью [1.C.60].

По работе он побывал во многих заграничных командировках в Америке, 
Германии, Индии и других странах, сумел показать себя как ученый большим опытом 
и знаниями.

Он многие годы, в течение 20 лет являлся редактором журнала «Хлопуоводство», 
заодно с 1956-1976 годы он занимал должность председателя научно-технического 
общества при легкой промышленности Узбекистана.

За большие заслуги в деле развития техники А.Нуралиев награжден орденами, 
медалями, почетными грамотами, лауреат государственной премии СССР (1951 г.). 
В 1972 году президиум Верховного Совета Уз. ССР присвоил ему почетное звание 
«заслуженный деятель науки и техники Уз. ССР» [3, с.191]

Ученый Алтынбек Нуралиев скончался 19 августа 2002 году и похоронен такжена 
Мемориальной кладбище «Чигатай» в Ташкенте.

Вследствие взаимовыгодного отношения Министерств образовании и Академии 
Наук двух республик достигнуто соглашение проводить исследования по сбору 
материалов и посещения светых мест:гробниц, мавзолеев исторических личностей-
казахов живших в Узбекистане.

Таким образом, во многом благодаря усилиям целой плеяды выдающихся 
личностей-казахов, научная и творческая жизнь, которых было тесно связана с 
Узбекистаном, на сегодняшний день мы имеем возможность пользоваться плодами 
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трудов наших соотечественников, внесших огромный вклад в культуру и науку 
Узбекистана.

В настоящее время, учитываются многолетние труды и жизнедеятельность 
выдающихся-казахов Узбекистана, ныне почитают их по справедливости, это еще 
раз доказывает неразрывную дружбу двух братских народов.
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КАНЫШ САТПАЕВ – 
ОСНОВАТЕЛЬ АКАДЕМИИ НАУК КАЗАХСТАНА 

Жизненный путь Каныша Имантаевич Сатпаева выпала на время, когда Казахстан 
находился в составе СССР как одна из союзных республик. Он родился 12 апреля 
1899 года в ауле номер 4 Аккелинской волости Павлоларского уезда Семипалатинской 
области (ныне с. Тендик Баянаульского района Павлодарской области) в семье 
скотовода-кочевника Имантая Сатпаева. Учился в ауле у муллы, затем в двухклассной 
аульной школе, Павлодарском русско-киргизском училище, Семипалатинской 
учительской семинарии. В 1918 г. после окончания учительской семинарии вернулся 
в родной аул в качестве учителя, затем работал судьей. Однако Каныша Имантаевича 
всегда тянуло к знаниям. В то время в Казахстане не было высших учебных заведений, 
что затрудняло казахской молодежи получить достойное образование. И вот волею 
судьбы он знакомится с русским геологом М.А. Усовым приехавшим из Томска в его 
родной аул для лечения. Встреча профессора Томского технологического института 
с молодым Канышем Сатпаевым оказалось судьбоносным для последнего. Михаил 
Антонович Усов увлекательно рассказывал любознательному Канышу о строении 
Земли, минеральных ресурсах, хранящиеся в недрах необъятного казахского края. 
Конечно, профессор видя стремление молодого человека к знаниям счел нужным 
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пригласить Сатпаева учится в Томске. Это сильно запало в душу молодого человека 
и он твердо решил учиться на геолога. 

В 1921 г. после сдачи вступительных экзаменов Сатпаев стал студентом 
геологического отделения горного факультета Томского технологического института 
одного из лучших учебных заведений России. 1926 году после успешной защиты 
дипломного проекта он получает звание горного инженера-геолога, став первым 
геологом из казахов, что было в то время редким явлением для Казахстана.

После окончания учебы Каныш Имантаевич как инженер-геолог сам попросился 
на работу в трест «Атбасцветмет» (Атбасарский трест цветных металлов), где стал 
проводить стационарные геологоразведочные работы в районе медного Жезказгана 
и Байконурском угольном месторождении, впоследствии положившего началу 
планомерному выявлению запасов минеральных ресурсов во всем Жезказган-
Улутайском регионе. В 1928 г. К.И. Сатпаев в статье «Карсакпайский район и его 
перспективы» отметил: «Джезказганский район представляет собой в потенции 
одну из богатейших мировых провинций меди, в пользу которой в будущем, 
быть может, уступят пальму первенства не только месторождения Урала, 
но и большинство известных медных провинций Америки» [1, c.104-105]. Именно 
Сатпаев упорно настаивал на усилении темпов геологоразведочных работ и поставил 
перед Всесоюзным советом народного хозяйства Советского Союза вопрос о 
необходимости строительства нового медного комбината в первой пятилетке на базе 
руд Жезказганского месторождения.

Отметим, что последующие геологические изыскания в районе Жезказгана 
подтвердили правоту научных критериев КанышаИмантаевича, выдвинутых им 
еще в 30-е годы ХХ столетия. Кроме изучения недр Жезказган-Улутауского района 
Сатпаев принимал активное участие организации поисковых и разведочных работ на 
всей огромной территории республики и в целом в становлении геологической науки 
в Казахстане. Одновременно сизучением перспектив развития медной отрасли в 
Центральном Казахстане, он разведал месторождения железа, марганца, угля, свинца 
во всем Жезказган-Улутауском районе. 

15 лет работы Каныша Имантаевича в Жезказгане в качестве главного геолога 
и руководителя геологоразведочной службы явились прекрасной школой жизни, 
способствовавшей в дальнейшем проявить лучшие качества как организатора 
производства, науки, государственного и общественного деятеля. Так, в годы 
Великой Отечественной войны Сатпаев возглавлял организованный в Казахском 
филиалеАкадемии наук СССР Институт геологических наук, был заместителем 
председателя, а затем председателем Президиума Казахского филиала АН СССР. 
Его знания, организаторские способности были направлены на обеспечение 
промышленности стратегическим сырьем, необходимым для фронта. При 
его непосредственном участии Жезказган, Жезды, Кургасын и многие другие 
месторождения полезных ископаемых работали для бесперебойного обеспечения 
сырьем действующих заводов СССР в годы войны. 

Сатпаев входил в Комиссию АН СССР по мобилизации ресурсов Урала, Западной 
Сибири и Казахстана на нужды обороны, возглавлявшим президентом АН СССР 
академиком В.Л. Комаровым. В его Институте геологических наук Казахского 
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филиала АН СССР в связи с нехваткой металлов в годы войны был поднят вопрос 
о строительстве крупного в стране металлургического завода в Казахстане. 
По инициативе Сатпаева были произведены работы по геолого-экономической 
характеристике и оценке месторождений руд железа и марганца в Казахстане и 
дальнейшему расширению сырьевой базы будущего металлургического завода. Он и 
его коллеги в 1942 г. участвовали вработе Правительственной комиссии по выбору 
места строительства нового завода в районе урочища Темир-Тау близ г. Караганды. 
Советское правительство вынесло решение о строительстве здесь металлургического 
завода. 

В 1942 г. за фундаментальный труд «Рудные месторождения Джезказганского 
района Казахской ССР» К.И. Сатпаеву была присуждена Государственная премия 
СССР. В августе 1942 г. по совокупности научных работ и за большие заслуги 
в организации науки КанышуИмантаевичу была присуждена ученая степень 
доктора геолого-минералогических наук. Осенью 1943 г. он был избран членом-
корреспондентом АН СССР. С празднованием 220-летием АН СССР Сатпаев 
за заслуги в развитии науки отмечен орденами Ленина и Отечественной войны 
II степени. В 1946 г. К.И. Сатпаев был избран действительным членом Академии наук 
Казахской ССР, в том же году академиком, т.е. действительным членом АН СССР. 
Таким образом, КанышИмантаевич Сатпаев был первым избранным на всесоюзном 
уровне действительным членом АН СССР в Центральной Азии.

Деятельность Казахского филиала АН СССР, особенно в период 
Великой Отечественной войны создали предпосылки для преобразования 
филиала в полноценную Академию наук Казахстана. По словам академика 
Ш.Ч. Чокина«КанышИмантаевич примерно со второго квартала 1944 года 
загорелся идеейи упорно занимался преобразованием филиала в республиканскую 
Академию наук…» [2, c.15]. К тому времени Казахский филиал АН СССР располагал 
16 научно-исследовательскими институтами и 7 самостоятельными секторами, в 
филиале была проделана значительная работа по подготовке научных кадров через 
аспирантуру и докторантуру [3, c.20]. 

Академик Ш.Ч. Чокин в книге «Путь Национальной академии наук» подробно 
описает все трудности, которые пришлось преодолеть Сатпаеву в реализации своей 
идеи преобразования филиала в академию наук. Так, одним из острых проблем была 
нехватка научных кадров, без которого нельзя было ставить вопрос об открытии 
Академии наук. Для решения кадрового вопроса Сатпаев отбирает 24 наиболее 
способных и обнадеживающих кандидатов наук и в середине 1944 г. отправляет их в 
докторантуру в Москву и Ленинград и другие научные учреждения, предварительно 
договорившись с их научными руководителями. При этом добился выделения их 
семьям наркомовского пайка (высокой категории) на получение продуктов питания и 
обеспечил их жильем на местах. По словам Чокина«В военное время это сделать было 
очень трудно, и только сатпаевское умение ставить вопрос и его настойчивость 
обеспечили делу успех» [Там же, c.15]. Кроме научных кадров, Сатпаев решил вопрос 
об открытии 11 новых институтов, что бы необходимым условием для открытия 
Академии наук в Казахстане.
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18 августа 1944 г. было принято решение ЦК Компартии и Совета Народных 
Комиссаров Казахской ССР «О подготовительных мероприятиях к организации 
Академии наук КазССР», в котором предусматривалось открытие Академии 
республики к 25-летию празднования Казахстана – 4 октября 1945 г. Однако по ряду 
причин открытие Академии наук Казахской ССР состоялось в 1946 году. 1 июня 
1946 г. в здании Театра оперы и балета им. Абая состоялось торжественное собрание, 
посвященное открытию Академии наук Казахстана. По инициативе Каныша 
Имантаевича правительство Казахстана пригласило известных представителей 
научной сообщества всех союзных республик, а также многих выдающихся ученых 
АН СССР во главе с его президентом С.И. Вавиловым. В Алматы прибыли академики 
АН СССР И.П. Бардин (первый вице-президент АН СССР, президент С.И. Вавилов 
по состоянию здоровья приехать не смог), А.А.Григорьев, А.Н. Заварицкий, 
М.М. Завадовский, И.И. Мещанинов, К.И. Скрябин, Л.С. Штерн, а также члены-
корреспонденты С.В. Вахрушин, И.И. Горский, В.А. Догель, Н.М. Дружинин, 
В.М.Жирмунский, Б.Л. Исаченко, Д.С. Коржинский, С.Е. Малов, Д.В. Наливкин, 
А.М. Панкратова [Там же, c. 22-23].

Избранный первым президентом Академии наук Казахской ССР  Каныш 
Имантаевич выступил с докладом «Состояние и основные задачи развития 
науки в Казахстане», где четко определил задачи науки республики, отметив, 
что «Академия наук Казахской ССР призвана стать подлинным штабом науки в 
республике» [4, c.50]. Президент АН КазССР считал стратегической задачей ученых 
республики укреплять связь с практикой. Сатпаев обратил внимание исследователей 
на комплексный подход к изучению проблем народного хозяйства республики. 

Академик Сатпаев всегда внимательно следивший за научными публикациями и 
не пропускавший мимо ни одной достойной статьи, монографии обратил внимание 
на обеспечение научно-исследовательских институтов новейшей литературой, 
формировании качественной научной библиотеки, издательского центра. В период 
руководства Академией Сатпаевым практиковалось организация выездных сессий 
академии в актуальных экономико-промышленных регионах республики, целью 
которых «являлся комплексный анализ всех основных природных ресурсов этих 
регионов и путей максимального использования их для народного хозяйства». 
Работа выездных сессий в конечном счете определяли государственную задачу для 
планирования этих регионов в плане дальнейшего их эффективного экономического 
развития. Например, труды Алтайской выездной сессии АН КазССР (1947) целиком 
были положены Госпланом СССР в основу генерального плана развития Большого 
Алтая [Там же, c.51].

Канышу Имантаевичу пришлось пережить немало горестных моментов, которые 
к сожалению сопутствовали в его жизни. Послевоенное время в СССР немало было 
кампаний направленных против свободомыслия, демократии в угоду пропаганды 
коммунистической идеологии. В Советском Союзе развернулась широкомасштабная 
борьба с так называемыми «вейсманистами-морганистами», «буржуазными 
националистами», «космополитами» и т.д. В этих условиях Академия наук Казахской 
ССР, где были сосредоточены лучшая интеллегенция республикистала объектом 
нападок. К.И. Сатпаев был не исключением, он один из первых казахов ставший 
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действительным членом Академии наук СССР, да и первым союзным академиком из 
советских республик Средней Азии становится мишенью разных необоснованных 
обвинений. Уже находясь на должности президента Академии наук Казахской ССР 
он был обвинен «… за грубые ошибки, допущенные при подборе, воспитании 
национальных научных кадров, а также за местнические принципы в выдвижении 
их». В 1951 г. Каныш Имантаевич был снят с должности президента АН КазССР 
и выведен из состава президиума академии. Как пишет его супруга Т.А.Сатпаева: 
«Вместе с бесконечными объяснениями по результатам обследований разных 
комиссий начались объяснения и личного характера по поводу будто бы скрытого 
им происхождения, его родственных отношений к разным людям, работающим 
в системе академии, по поводу неправильно идеологически истолкованного им 
фольклорного материала о батыре Едиге, изученного в период студенчества в 
библиотеке Томского университета и опубликованного еще в 1927 г., и т.д.» [5, 
с. 225-226]. К.И. Сатпаев был вынужден выступать в средствах массовой печати 
с соответствующими объяснениями по поводу необоснованных обвинений, которые 
«…мешали работать, наносили глубокие личные обиды, изматывали нервы» [Там 
же, с.226]. 

Благодаря поддержке российских ученых в лице руководства АН СССР Сатпаеву 
разрешили продолжить работу в Казахстане в качестве директора Института 
геологических наук АН КазССР. 1952-1955 годы прошли не зря для Института 
геологических наук, именно в это время были реализованы задачи по укреплению 
геологической службы республики и в целом развитию геологической науки. Под 
его руководством совершенствовались все направления геологической науки: будь 
это палеонтология, стратиграфия, геофизика, тектоника, литология, петрография, 
минералогия. При нем оснащались лаборатории Института новейшими приборами 
выпускавшиеся в то время. 

По иронии судьбы вынужденный уход с поста президента АН Каз ССР 
позволил Сатпаеву сосредоточиться на давней мечте по созданию прогнозных 
металлогенических карт Центрального Казахстана. За 1952-1954 годы коллектив 
Института геологических наук разработал методологические основы и составил 
металлогенические и прогнозные карты Центрального Казахстана в полумиллионном 
масштабе. Конечно, выполнение такой важной задачи было возможно благодаря 
профессионализму и авторитету академика Сатпаева среди геологического 
сообщества и его организаторскому таланту. Именно под его научным руководством 
была создана первая в СССР серия комплексных металлогенических и прогнозных 
карт Казахстана удостоенная в 1958 году высшей государственной наградой 
Советского Союза Ленинской премии. Он был в числе организаторов первого 
Всесоюзного металлогенического совещания, прошедшего в 1958 г. в Алматы.

Как отметили ученые, фундаментальные основы металлогении, созданные 
под руководством академика КанышаИмантаевича дали научное обоснование 
дальнейшим геологическим работам в республике, определили уникальность и 
результативность Казахстанской металлогенической отрасли как крупнейшей 
минеральной базы руд железа, алюминия, меди. Полиметаллов, золота, урана, редких 
элементов – вольфрама, бериллия, молибдена, агроруд. 
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А с августа 1955 г. после смены руководства республики академик 
Каныш Имантаевич Сатпаев был полностью реабилитирован и вновь стал 
президентом АН КазССР, оставаясь на этом посту вплоть до конца своей жизни – до 
31 января 1964 г. При нем в 1956-1961 гг. были построены и введены в эксплуатацию 
главное монументальное главное здание Академии Казахской ССР, здания 
институтов краевой патологии, зоологии, часть здания Института геологических 
наук, экспериментальные базы институтов металлургии и обогащения, зоологии, 
физиологии, ряд объектов Института ядерной физики и другие сооружения. 
Он уделял непосредственное внимание развитию научных изысканий в области 
машиновычислительной математики, ядерной спектроскопии, химии полимеров, 
эрозии почв, микроэлементов, радиоционной медицине и др. При нем были открыты 
институы ядерной физики, математики и механики, а также институты и отделения 
во многих городах республики – в Атырау, Караганде, Шымкенте, организовано 
научное издательство АН Казахской ССР, укреплялись научные кадры.

Академик Сатпаев постоянно уделял внимание развитию тяжелой 
промышленности республики. Развитие тяжелой промышленности Казахстан он 
связывал с развертыванием производства легированных сталей и специальных 
инструментальных сплавов. Он отчетливо понимал необходимость обеспечения 
водой промышленные районы Центрального Казахстан постоянно испытывавшие 
недостаток водоснабжения в условия засушливого климата. Сатпаев приложил немало 
усилий для строительства Иртыш-Караганда, освоении нефтяных месторождений на 
Мангышлаке.

В народной памяти Каныш Имантаевич Сатпаев остался не только как 
талантливый геолог, организатор и руководитель казахстанской науки, но и как 
крупный государственный и общественный деятель. Ряд лет он был депутатом 
Верховного Совета СССР и депутатом Верховного Совета Казахской ССР, 
заместителем Председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, делегатом 
ХХ, XXI и XXII съездов КПСС. Правительство СССР высоко оценило его вклад в 
развитие промышленности и науки, он был награжден четырьмя орденами Ленина, 
удостоен звания Государственной и Ленинской премии, орденом Отечественной 
войны, медалями. 
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МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ, 
ТАРИХШЫ-ҒАЛЫМ ӘМІР ҚАНАПИН

Елбасы Н.Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының «Ұлы даланың 
ұлы есімдері» бөлімінде «Ұлы Дала тұлғалары» атты ғылыми-көпшілік серияларды 
шығарып, тарату жұмыстарын жүйелендіру және жандандыру қажет екендігін атап 
өтті. Елбасы көптеген халықтардың өз елінің ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының 
есімдерін мақтан тұтатынын жеткізді. «Мысалы, өткен дәуірлердегі Тутанхамон, 
Конфуций, Ескендір Зұлқарнайын, Шекспир, Гете, Пушкин және Джордж 
Вашингтон сияқты дүние жүзіне белгілі тұлғалар бүгінде «өз мемлекеттерінің» 
баға жетпес символдық капиталы саналады әрі сол елдердің халықаралық аренада 
тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп отыр. Ұлы дала Әл-Фараби мен Ясауи, Күлтегін 
мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай және басқа да көптеген 
ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді. Сондықтан, біз біріншіден, атақты тарихи 
тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-
мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық 
саябағын ашуымыз керек», – деді ол өзінің осы бағдарламалық мақаласында [1]. 
Бұдан басқа, қазіргі әдебиеттегі, музыка мен театр саласындағы және бейнелеу 
өнеріндегі ұлы ойшылдар, ақындар және ел билеген тұлғалар бейнесінің өзекті 
галереясын жасауды қолға алу, сондай-ақ «Ұлы дала тұлғалары» атты ғылыми-
көпшілік серияларды шығарып, тарату жұмыстарын жүйелендіру және жандандыру 
сияқты үлкен міндеттер қойылды.

Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, әлемнің озық елдері мемлекеттіктің 
негіздерін нығайту, азаматтық қоғамды қалыптастыру мақсатында атақты көшбасшы 
тұлғалардың, мәдениет қайраткерлерініңөмірі мен қызметін зерттеп, есте қалдыру 
мәселелерінеерекше назар аударады. Міне, осы ретте «Ұлы даланың ұлы есімдері» 
атты ауқымды жобаны қолға алу– ұлтымыздың тарихи жаңғыруының кепілі бола 
алады. 

Ұлы даланың ұлы есімдері тұрғысынан қарастырғанда кеңестік Қазақстанның 
біртуар қайраткерлерінің бірі, ұлт тарихы мен мәдениетінің дамып өркендеуі жолында 
үлкен із қалдырған көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, тарихшы-ғалым, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор Әмір Қанапин есімін құрметпен атаймыз.

Ол 1913 жылы 31 желтоқсанда Қостанай облысының Алтынсарин ауданындағы 
Алпыс Үйқұттық ауылында туған. Ата-анасынан ерте айрылып, жетімдік тақсіретін 
көп тартқан ол жетімдер үйінде тәрбиеленеді. 1930-1932 жылдары Қостанай 
қаласындағы мұғалімдер курсын бітіргеннен кейін одан әрі білімін жетілдіру 
жолында Қостанай қазақ оқу-ағарту институтында екі жыл оқып, математика және 
әлеуметтік-экономикалық пәндері бойынша мұғалім мамандығын алып шығады. 
Алғашқы еңбек жолын 1932 жылы Таулы-Алтай автономиялық облысының Ойрат 
колхоз институтында қоғамдық пәндер оқытушысы болып бастайды. Осы аймақта 
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үш жылдай жемісті ұстаздық еткен талапты жас 1935-1938 жылдары Мәскеу 
мемлекеттік университетінің механика-математика факультетін оқып бітірген соң [2]
КСРО Халық Комиссарлары Кеңесі жанындағы ҚазақКСР-інің тұрақты өкілдігіне 
қызметке орналасады. Одан кейін республика оқу-ағарту халық комиссариатында 
басқарма бастығы, оқу-ағарту комиссарының орынбасары болып істейді. 1941 жылы 
«Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінің жауапты редакторы, 
бас редакторы болып бір жылдай қызмет етеді. 1942-1945 жылдар аралығында 
Қарағанды облыстық партия комитетінің хатшысы лауазымды қызметін абыроймен 
атқарады. Бұл отыз жастағы жігітке көрсетілген үлкен сенім болатын.

Соғыс жылдары Қазақстанда айтыс өнері қайта жанданып, шарықтау биігіне 
көтерілсе, осы игі істің басы-қасында қажырлы қайраткер жас Ә.Қанапиннің 
болғанын да атап өткен жөн. Республикада соғыс кезінде алғашқы айтыс дәп 
осы Қарағанды облысында өткізіліп бастау алғаны белгілі. Міне осы айтыстарды 
ұйымдастыруға мұрындық болған облыстық «Советтік Қарағанды» газетінің 
редакциясы болды. «Советтік Қарағанды» газетінің 1943 жылғы 12 маусымдағы 
санында мынадай хабарландыру жарияланды: «Қарағанды қалалық комитеті мен 
«Советтік Қарағанды» газетінің редакциясы осы жылғы 13 июнь, кешкі сағат 7-де 
Киров атындағы клубтаақын-жазушылар мен кеншілердің кездесуін өткізеді. Мұнда 
«Ұлы Отан соғысы және Қарағанды кеншілерінің міндеттері» деген тақырыпта әңгіме 
өтеді. Кездесуде көмірлі Қарағанды кеншілерінің соғыс кезіндегі өмірі мен күресін 
жазу үшін әдейлеп келіп жатқан жазушы Ғабит Мүсірепов жолдас және өнерге еңбегі 
сіңген қайраткер ақын Доскей болады. Халық ақындары Ілияс Манкин мен Қайып 
Айнабеков №18 шахта мен №20 шахтаның жұмыстары туралы айтысады. Ақындар 
Көшен Елеуов, Аллажар Теміржанов, Әуезхан Көшімов және жазушылар Қағаз 
Сәденов, Қали Садықов т.б. жолдастар өздерінің өлең, очерк, әңгімелерін оқиды. 
Облыстыққазақ драма театры мен радио комитетініңартистері концерт береді» [3].
ОсылайшаҚарағандықаласыныңтарихындаболған айтыс ақындарының бұл тұңғыш 
ерекше бас қосуын облыстық партия комитетінің хатшысы ӘмірҚанапин сөз сөйлеп 
ашқан болатын.

1945–1951 жылдары ол республиканың комсомол басшысы болып, көптеген 
игі шараларды іске асырды, туған халқының шынайы ұлтжанды патриоты ретінде 
жүздеген қазақжастарының Мәскеу, Ленинград сияқты қалалардың білікті жоғары оқу 
орындарында білім алуына жағдай жасады, кейін олардың қызметте жоғарылауына 
қолғабысын тигізді. Олардың арасында Ә. Қанапиннен кейін Қазақстан комсомолын 
басқарып, туған халқының мүддесі үшін кеңестік жүйенің озбыр саясатына қасқайып 
қарсы шыққан, Кеңес Одағы комсомолы Орталық Комитетінің бюро мүшесі болған 
бірден бір жалғыз қазақ, Мәскеудің екі бірдей жоғары оқу орнын бір мезетте оқып 
бітірген ерекше дарынды тұлға, белгілі қоғам қайраткері, философ-ғалым Сағындық 
Кенжебаев, экономист-ғалым, ҚР ҰҒА академигі Аманжол Қошанов бар. Осылайша 
ол өзінің іскерлігінің, білгір басшылығының арқасында ел-жұртқа елеулі еңбек 
сіңіріп, үлкен құрмет пен беделге ие болды, «бейбіт өмірдің білімді, тәрбиелі ұл-
қыздарын тәрбиелеп шығару жолында ұстаздық етті, комсомол жетекшісі болды, 
жастармен тығыз байланыста, қоян-қолтық жұмыс жасады» [4].
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Әмір Қанапин 1951–1954 жылдары Алматы облыстық партия комитетінің 
бірінші хатшысы, 1954 жылдың ақпан айынан Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық институты директорының орынбасары қызметтерін 
абыройменатқарды. 1955–1961 жылдары Қазақ КСР-нің Мәдениет министрі болып 
қызмет етті. Осы басшылық қызметте жүргенде 1958 жылы кеңестік делегация 
мүшесі ретінде Бельгияның Брюссель қаласында өткен әлемдік көрмеге қатысып 
қайтты.

Осындай жоғары лауазымды қызметтерден кейін біржолата ұстаздыққа 
ауысқан  ол жас мамандарды оқытып, ғылыми кадрларды даярлау ісінде елеулі 
еңбек сіңірді. 1962 жылдан бастап өмірінің соңына дейін Алматы шетел тілдері 
институтында (қазіргі Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінде) КОКП тарихы кафедрасының меңгерушісі болып 
еңбек етті. 1953 жылы КОКП жанындағы қоғамдық ғылымдар академиясында 
тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациясын сәтті 
қорғап, 1966 жылы тарих ғылымдарының докторы атанады. Оның ғалым ретіндегі 
іргелі еңбектері қазақ халқының өнері мен мәдениеті тарихына арналған. 

Ғалым, педагог Ә.Қанапиннің ғылыми жетекшілігімен 22 талапты жас 
өздерінің кандидаттықдиссертацияларын сәтті қорғап шыққан. Олардың қатарында 
елімізге белгілі тарихшы-ғалымдар, ҚР ҰҒА академигі Т.Садықов, профессорлар 
Ә.Құдайбергенов, Қ.Әбуев, А.Күзембайұлы және басқалары бар..

Үлкен ізденіс жолындағы ғалым халық университеттері жұмысы бойынша 
республикада алғаш рет ғылыми-әдістемелік кеңес құруда бастамашы болды. Еліне 
сіңірген елеулі еңбегі үшін ол Ленин, Еңбек Қызыл Ту, Құрмет Белгісі, І-дәрежелі 
Отан соғысы ордендерімен және медальдармен марапатталды. Сонымен бірге 
«КСРО Жоғары мектебінің үздігі» төсбелгісімен марапатталып, «Қазақ ССР Жоғары 
мектебінің үздік қызметкері» құрметті атағын иеленді.

Ә. Қанапин Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бюро мүшесі, Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің мүшесі, екі рет КСРО Жоғарғы Кеңесінің, төрт 
мәрте Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты болып сайланды.

Ғалымның артында мол ғылыми мұрасы қалды. Ол – алты монографияның, 
16 кітапшаның, 200-денастамғылымимақаланың авторы. 

Елімізге кеңінен тарайтын «Караван» газетінде жазылғандай: «Министр, 
ғалым және педагог Әмір Қанапиннің өмір жолы оңай болған жоқ, бірақ ол оны 
абыройменөткерді. Мұндай адамның істері мен әрекеттері барынша құрмет көрсетуге 
лайық» [5].

Қорыта айтқанда, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым, пелагог 
Әмір Қанапиннің еліміздің өркендеуіне, халқымыздың өнері мен мәдениетінің 
дамуына үлкен үлес қосқан ұлағатты ұлт зиялыларының бірі болғанын ерекше атап 
өткен жөн. Сондықтан да ол кісіні осындай еңбектерін бағалай отырып, шоқтығы 
биік азамат, бірегей тұлға, қажырлы қайраткер деуге толық негіз бар.
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AMANGELDY IMANOV – A HERO OF TWO EPOCH

Amangeldy Uderbayuly Imanov (in Kazakh: Аманкелді Үдербайұлы Иманов) 
(April 3, 1873 – May 18, 1919) – one of the leaders of the National Liberation Uprising of 
1916 against the Russian Empire in Kazakhstan, participant in the establishment of Soviet 
power in Kazakhstan. Participant of the civil war, member of the Communist Party.

Amangeldy Imanov was born in 1873 in village No. 3, Kaidaul district, Turgay region 
(now Amangeldy district, Kostanay region). His father Uderbay Imanov, from the Uzyn-
Kipchak clan, and his mother Kalampyr, were engaged in agriculture, partly hunting and 
fishing. His grandfather Iman Dulatuly was a great «Batyr» - hero and military leader 
during the reign of Kenesary Khan. Amangeldy lost his father when he was 8 years old.  
He grew up an orphan: farmhand and saw the plight of the people [1].

Amangeldy’s youth was spent in the period of activity of the outstanding teacher, 
Ibray Altynsarin. By the way he attended to village school, then in a madrassah under the 
educator Imam Abdrahman. Here he studied for four years, mastered 3 foreign Eastern 
languages (Turkish, Persian, Arabic). In 1910 Teristibutak, where he lived on his initiative, 
the school was built [1]

Even before the uprising of 1916, Amangeldy was known in the steppe as a fighter 
for people’s freedom against colonial regime of Russian Empire. Under the influence of 
the liberation ideas of the first Russian revolution of 1905-1907, he participated in the 
armed struggle against the «bai» – rich persons. Having established a close relationship 
with a group of Communists, A. Imanov became famous throughout the Torgai steppe as 
an organizer of the national liberation struggle of the peasant masses. In 1896-1908, the 
Russian government repeatedly imprisoned him, considering him unreliable [2].

Soviet historiography traditionally portrays Pro-Soviet leaders and other prominent 
third world allies as «Hero of liberated people» from an unusually early age. Amangeldy was 
no exception: Soviet biographical materials describe him as «an opponent of the Russian 
colonial system», since childhood involved in the struggle with the Western bourgeoisie. 

Publications of the 1950s, as well as some later ones, attribute to him also participation 
in the «armed struggle against the aristocrats» in his youth. During the unrest of 1905-1907, 
he was already 32-34 years old. However, there is no evidence of this participation in either 
Russian or Kazakh sources, apart from the canonical Soviet historiography, which does not 
contain references to archival materials or documents [3].
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Amangeldy is a typical representative of the advanced layers of the Kazakh labor 
“sharua” - poor peasants of the early twentieth century. Thanks to his active participation 
in the social life of the village, which contributed to its significant political development, 
he stood in the forefront of the liberation movement. In the context of the rise of the 
revolutionary movement in Russia in 1916, the uprising began in Kazakhstan and Central 
Asia. The reason for the uprising in Kazakhstan was the decree of king Nicholas II of June 
25, 1916, called «requisition», on the call of Kazakhs aged 19-43 years on the frontline 
trench work. During the uprising, A. Imanov showed himself as a staunch fighter, convinced 
of the anti-national nature of the state power. The uprising had a political significance, was 
directed against the colonial policy of the tsarist government, was aimed at the liberation of 
the people and continued until the February revolution in Russia [4].

Pic 1. Ivan Deev. “Revolutionary”.  June 12, 1936.

In the steppes of Torgay, the insurgency was so powerful that to cope with it for the 
authorities was a very difficult task, because almost all the conscripts were drafted and 
fought on European fronts. At the head of the rebels here were the commanders Amangeldy 
Imanov and Alibi Dzhangildin. Amangeldy managed to create a disciplined cavalry 
detachment with a well-established interaction of parts. At the height of the uprising, there 
were about 50,000 fighters under the banner of amangelda. [8] In October 1916 only in 
Torgay and Irgiz counties about 20 detachments were formed. Amangeldy established strict 
discipline in the units, taught the rebels to use weapons and demanded to learn the rules of 
warfare. «We have organized several forges. Here our blacksmiths together with the workers 
who fled from mobilization from Atbasar, Akmolinsk and even from Semipalatinsk, altered 
and repaired rifle, hunting and ancient match guns, forged knives, axes, pikes... We cooked 
the powder, prepared of the bullet, making saddles and harness,» recalled Dzhangildin [5].

Out of tens of thousands of Amangeldy’s disorganized rebels, Imanov created a slender 
and disciplined military body with rigid hierarchical subordination and divided into tens, 
fifties, hundreds and thousands. At the head of each group stood their commanders: for 
ten warriors, the head of 10 people (onbasy), for 50, the head of 50 people (elubasy), for 
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100, the head of 100 people (zhuzbasy) and thousand, the head of 1000 people (mynbasy). 
A special detachment of «mergens» - snipers was also formed. Amangeldy Imanov 
himself was elected «Sardarbek» – the commander and chief of the rebels, with his well – 
functioning military Council – «Kenes» [6].

Amangeldy openly preparing for war against the tsarist regime. First, he collects 
weapons preserved by the population. To collect the horses, saddles, food in each village 
he appointed a Commissioner. According to his instructions, cattle are collected from 
the population at the rate of one head from 100 heads of cattle, one head of small cattle 
from 25 heads. 3 rubles from the peasant, and 100-500 rubles a Bai economy. Moreover, 
these fees, in case of refusal, were collected forcibly from the “bai”. In auls organize forges, 
special people are appointed to supply them with iron, coal, lead. The cities, towns and 
individuals with whom the insurgents are to communicate are determined, all the ways 
of communication with them are indicated, as well as the places of stops. Amangeldy 
sends special people to Irgiz, Kustanay, Atbasar counties, as well as to Dzhezkazgan and 
Karsakpay mines to prevent the penetration of troops here and prepare a post for his Sarbaz 
[7].

In 1916, Imanov became the hero of the uprising that occurred after the local population 
was called up for the First World War. Imanov was engaged in agitation, using the 
cinematographic apparatus «Kok», which belonged to Dzhangildin: they showed pictures 
to the steppe, and those, interested, joined the uprising [5].

One of Imanov’s appeals to the urban population is known: «Evil people — all your and 
our enemies-started up a rumor that we, who rose up for their rights, will kill all Russians. 
That’s a lie. We are not at war with the working Russian people. We are at war with the 
king, with the Royal orders, with our bais and mullahs, who have sold us to the king and 
shed our blood. Do not believe evil rumors!» [5].

On October 22, 15 thousand rebels led by A. Imanov surrounded Torgay, the siege of 
which lasted several days [8]. Meanwhile, the expeditionary punitive corps of Lieutenant 
General A. Lavrentiev, consisting of 17 rifle squads, 18 Cossack hundreds, 4 cavalry 
squadrons, 18 cannons, 10 machine guns and other guns, was moving towards the city 
in three directions. Having received information about the approach of superior forces of 
the Royal punishers, the rebels lifted the siege of Torgay and went to meet the troops of 
the Royal troops. On November 16, 12 thousand Kazakh warriors attacked the punitive 
expedition of Lieutenant Colonel Catomin in near postal station Topkoima. The main mass 
of insurgents for preservation of manpower in the second half of November departed on 
150 km from Turgay and concentrated near Batpakkara. From here, Amangeldy’s warriors 
raids against the punishers were carried out from the second half of November 1916 to the 
middle of February 1917. The fight between the rebels and the punitive place on Tatary, 
Akchiganak, Dugal-Urpek, in Kuyuk. Intense were the battles in the area of Batpakkara, 
where the headquarters of Imanov [9]. 

 In this operation Amangeldy’s organizational and military talents were clearly 
manifested. His “Sarbazdar” - warriors showed an example of courage and determination. 
The Russian government was forced to send punitive troops to repel the soldiers of 
Amangeldy. Only after the arrival of the main armed forces of the enemy, after 27 days, 
Amangeldy withdrew his army. In January 1917, he again took action to capture the city, 
but was forced to retreat, as the forces were unequal. At this time Amangeldy began to be 
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imbued with the advanced ideas of the Bolshevik party. After the victory of the February 
revolution, the number of rebel groups in the steppe increased dramatically, and at the end 
of 1917, Torgay occupied Amangeldy [6].

Pic 2. Amangeldy’s warriors. Abylkhan Kasteev. Painting. 1970

Between October 1917 — January 1918. Amangeldy actively participated in the 
establishment of Soviet power in Turgay and Turgay region, was a military Commissar 
of Turgay region. He joined the ranks of members of the Communist Party under the 
influence of Alibi Dzhangildin, participated in the work of the regional Congress of Soviets 
(Orenburg, 1918) [5].

In July 1918, at the head of a group of Soviet workers, he held elections of village 
and region Councils. During the Civil war, together with Dzhangildin, he formed the 
first Kazakh national red army units in Kazakhstan, helped the red partisans in the rear of 
Kolchak’s troops [5].

In October 1917 — January 1918, Amangeldy actively participated in the establishment 
of Soviet power in Torgay and Torgay region (now Kostanay region). He was a military 
Commissar of Torgay County. In March of the following year Imanov became a delegate 
from the workers of Turgay district and participated in the first Turgay regional Congress 
of the Council of workers, soldiers, peasants and Kazakh deputies, held in Orenburg, and 
on April 4, he and other delegates had to fight with the people of Commander of white 
guardians Dutov, who attacked the city. And from that time to December Amangeldy led 
a guerrilla movement against Dutov’s troops. In mid-December, detachments under the 
command of Dzhangildin, Imanov and Kiselyov liberated Turgay, and Imanov became 
military Commissar of Turgay County. The Bolsheviks gave him money to form red army 
units [4].

In April 1919, opponents of the Soviets made a coup in Torgay.  After liquidation of 
the Soviet power in Torgay on April 20, 1919 A. Imanov was taken prisoner. Beaverdale 
killed him a few hours before the entry into the city of the red Army [10].

Amangeldy Imanov was buried in Alakol, in 1940 reburied in the district center of 
Amangeldy region (former aul Batpakkara). A monument was installed on his grave in 
1960. The author was the first Kazakh professional sculptor, honored artist, people’s artist 
H. Nauryzbayev. The monument is located on the square in front of the youth leisure center 
«Shugyla» [4].
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On May 15, 1944, the Central Committee of the Communist party of Kazakhstan 
adopted a decision «on the day of honoring the memory of the Kazakh national hero 
Amangeldy Imanov». The party Central Committee ordered party organizations to spend 
the day of the 25th anniversary since the death of “Batyr” as a historical date for the joint 
struggle of the Kazakh and Russian peoples for approval and consolidation of the Soviet 
power, for the destruction of common enemies of the Kazakh and Russian peoples – whites, 
interventionists and bourgeois nationalists, explaining to the workers the outstanding role 
of Kazakhstan Amangeldy Imanov as the largest political figure of the Kazakh people, 
a revolutionary and a Communist fighter for the national independence of Kazakhstan, 
ardent patriot of the Soviet state» [11].

The anniversary events of the Central Committee of the party of Kazakhstan provided 
for the publication of brief abstracts about the life and activities of the Hero, the organization 
of military sports games, equestrian competitions and the establishment of an equestrian 
statue, tombstone, plaques in places most significant in the life and activities of the hero.

Articles of researchers, theses of the propaganda and agitation Department of the Central 
Committee of the Communist party of Kazakhstan were published for the anniversary.

What is new in these publications is that for the first time the role of Amangeldy 
Imanov as a political figure, his passionate struggle with bourgeois nationalists, his role in 
organizing the partisan movement in the rear of Kolchak, in turning the Irgiz and Turgay 
counties into a support base of the red Army units was more clearly shown. The researchers 
paid special attention to the action of Amangeldy in breaking the intrapartum partitions, to 
explaining to workers the nationwide nature of the struggle [5].

A special place in the publication of these years is occupied by G. Musrepov’s article 
«Majestic image». The author rightly opposed the simplification of the image of the Batyr. 
He condemned the views of those who viewed Amangeldy as a newly born Kazakh epic 
Batyr. In contrast to this view, there was no less lightweight opinion, according to which 
A. Imanov, the leader of the uprising, the first organizer of Soviet power in the Kazakh 
steppe, did not rise above a simple hunter, farmhand, brave horseman. Musrepov wrote 
further: «Such a simplified view of Amangeldy Imanov,» no less harmful effect on the 
creation of the image of a real commander and statesman of a new type.» [5].

Unlike many researchers, Musrepov paid special attention to the need to study 
the personal qualities and political beliefs of Amangeldy, which allowed him to correctly 
understand the political task of the national liberation movement during the revolution.

Thus, during the war, a step forward was made in the scientific study of A. Imanov’s 
biography, although researchers were excessively fond of studying generic genealogy. 
Amangeldy Imanov was considered by them as «a living carrier and will continue 
the development of the best heroic traditions of the Kipchak tribe». Some historians have 
looked for the ideological origins of the national liberation movement of 1916 in the 
reactionary speech of Kenesary Khan. In the publications of those years there is no unity 
in views about the milestones of the development of revolutionary consciousness of A. 
Imanov [5].

The study of the problem continued with renewed vigor in the postwar years. In 1947, 
a collection of documents and materials «the Uprising of 1916 in Kazakhstan» (edited by 
B. Suleimenov) was published. He systematized documents and materials that tell about 
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the driving forces of the uprising, the treacherous role of the “bai” and the nationalist 
intellegency, the spread of ideas of Communism in the rebel mass. A significant part of 
the collection was devoted to the disclosure of the content of the revolutionary performance 
of the rebels, including the Torgay hearth of the uprising. In 1949, an article was published 
with. Pokrovsky «Amangeldy Imanov in the struggle for the victory of Soviet power in 
Kazakhstan». For the first time in the literature, the subject of the study was the Soviet 
period of Batyr’s activity. The article put forward the thesis that «the preparation and 
implementation of the anti-Soviet coup in Torgay and in April 1919 were carried out with 
the participation of foreign imperialists.» [5].

 In 1949 he published his article «Hero Communist» A. Nurkenov. In it were laid 
the foundations of the concept, which in a variety of versions was found in all his later 
publications. The keynote by A. Scientists is the idea that A. Imanov – a revolutionary 
professional. During the first Russian revolution Amangeldy «took an active part in the 
revolutionary movement of the masses and joined the socialist party», «several times visited 
the village Krivozerny (in Kazakh Saumalykol) Kokshetau district, where an underground 
printing house was organized.» «Thus,» writes A. Nurkanov – in the revolution of 1905-
1907 A. Imanov in practice fully confirms the Communist ideas, promotes them among the 
working masses.» According to A. Nurkanov, Batyr in 1913-1915 «under the influence of 
Bolshevik groups, from the poor organizes troupes and fights against the volost governors 
and the Russian colonial administration. Amangeldy in that year visits Atbasar and 
Kokshetau counties, conducts conversations with the population and calls it to organized 
struggle». «On his return from St. Petersburg, Amangeldy actively begins to prepare an 
armed uprising, explains to the working masses the purpose and tasks of the uprising, calls 
on the people to unite in the struggle against Russian Empire.» [11].

 A. Nurkenov as a researcher contributed to the study of the biography of the warrior. 
The Northern detachment of the expedition of the Academy of Sciences of the Kazakh 
SSR, which he led, collected a large memoir material. However, in their generalization, he 
failed to overcome the subjective motives of memoirists, recheck, compare these data with 
the materials of archival sources [11].

Thus, for half a century after the tragic death of A. Imanov, a large historical literature 
was created about him, a solid source base was created, memories of Batyr’s contemporaries 
were collected. However, it should be emphasized that the created literature is mainly 
represented by articles published on the pages of the periodical press. Unfortunately, some 
of them are written superficially, without serious knowledge of the subject of research and 
contain many factual and methodological errors.

Not a single lifetime photograph of Amangeldy Imanov survived, later Abylkhan 
Kasteev painted his portrait from the words of Dzhangildin. The Soviet authorities in the 
1930s began to perpetuate his image. Books were written about him, a film was made, 
the famous poet Jambul composed a poem, streets and villages were named after him, he 
turned into a legendary bronze Batyr [5].

The bust is made of bronze. Amangeldy Imanov is depicted with a resolute look, his 
head proudly raised, in his left hand clutching a sword, and his right hand is half-bent at 
chest level. The bust is mounted on a rectangular pedestal lined with marble slabs. At the 
top of the pedestal embossed inscription: «Amangeldy Imanov 1873-1919.» The lower part 
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of the pedestal has a trapezoid shape. The height of the bust is 2.5 m. The total height is 4.7 
m. The area around the monument is fenced with a decorative metal fence, in front of the 
monument there is a granite stone with an inscription in Arabic. The territory is ennobled, 
paved with paving stones [12].

In conclusion, most scholars say that the uprising of 1916 occupies a special place 
in the historical spiral of chronological events. Under the conditions of the imperialist 
yoke and the First World War, Amangeldy Imanov and other leaders of the uprising were 
pioneers in the struggle for the independence of the Kazakh people on the way to people’s 
democracy. Amangeldy Imanov occupies a worthy place in the historical canvas together 
with such “batyrs” – heroes as Isatay Taimanuly, Syrim Datuly, Makhambet Utemisuly, 
Kenesary Kasymuly. 

As writer Ilyas Yesenberlin wrote, «The lion’s heart should be in the one who rules 
people and takes responsibility for them before God.» The lion heart of Amangeldy Imanov 
bravely fought for the aspirations of the common people.

A hundred years have passed since his death. For these times, in memory of the national 
hero, many works of art, articles were written, plays, films and paintings were made. 
Famous poets and writers such as Gabit Musrepov, Zhambyl Zhabayev, and other poets 
dedicated their poems to him. The famous painter Abylkhan Kasteev painted a portrait of 
a national hero and the paintings «The Offensive of Amangeldy», «Torgay Campaign». 
In 1938, the director M. Levin made the film «Amangeldy». In 1947, in honor to Amangeldy 
Imanov, a bronze monument was installed in Almaty. The district in the Kostanay region 
was named after him, monuments were erected, and streets were named in many cities of 
Kazakhstan.

There is currently a debate between historians. Some say that he is a great commander 
who dreamed that all peoples, especially Kazakhs, would live in freedom. Others think 
that he is a henchman of Soviet power. And for this, the hero can be forgotten. However, 
as you see in our independent Kazakhstan, all people love and honor this hero. And we 
objectively seeing his historical portrait can safely contribute his name and legacy to the 
park-encyclopedia «Great names, great steppes»
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М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекетік 
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ЖАҺАНША ДОСМҰХАМЕДОВТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ЖӘНЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨЗҚАРАСЫ

Елбасы Н. Ә. Назарбаевтің «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық 
мақаласындағы тапсырмаларын орындау аясында «тұлғаландыру сипатына ие 
болған» Отан тарихын шынайы түрде талдау мақсатында біртуар қайраткерлердің 
мемлекеттіліктің, елдің ғылымы мен мәдениетіне қосқан үлесін зерттеу өзекті болып 
табылады. Біртуар тарихи тұлғалар елдің символы әрі мақтанышы, оның мұраты 
әрі өнегесі болып табылады. Кез келген қоғамда өз халқының тарихында елеулі рөл 
ойнаған тұлғаны дәріптеу зор идеологиялық және тәрбиелеу маңызына ие, өскелең 
ұрпақты отан сүю және жоғары деңгейлі мәдениетке баулуға ықпал етеді. «Ұлы 
даланың ұлы есімдері» жобасы үшін өзектендіру, ғылыми тұрғыдан таңдау және 
ақпараттық қамтамасыз ету бойынша талдамалық зерттеу жасау» жобасын жүзеге 
асыру ел тарихының әр кезеңінде өмір сүрген көрнекті тұлдарадың қажырлы істерін 
насихаттау, жұртшылыққа паш ету мақсатында жасалып отыр.

Алаш тарихын зерттеу ісі – ел тәуелсіздігінің жемісі болып табылады. 
Алаштанудың негізін салып берген және тарихнамасының бастауында тұрған 
Алаш қайраткерлерінің өздері болатын. Бүгінде қазақ тарихы мен сол тарихты 
қалыптастырған ұлы тұлғалардың басым бөлігі терең және үлкен зерттеулерді қажет 
ететіні анық. Алаш арыстарының бірі, Алашорданың Батыс бөлімі жетекшілерінің 
басшысы Жаһанша Досмұхамедов сынды тұлғаны жан-жақты тереңдете зерттеу 
бүгінгі күні өзекті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы Даланың жеті қыры» 
баяндамасы аясында жұртшылыққа бүгін ұсынылып отырған бұл мақала Жаһанша 
Досмұхамедовтың өмірбаяны, саяси қызметі туралы құнды мәліметтерге сыр 
шерткен. 

Досмұхамедов Жаһанша – қазақ халқының көрнекті мемлекет қайраткері, 
жоғары білімді алғашқы заңгерлердің бірі, саясаткер, Алашорда үкіметінің мүшесі, 
I-II Мемлекеттік Дума мүшесі. 1885 жылы Сырым ауданы, Бұлдырты ауылы, Тамды 
өзені бойында дүниеге келген. Әкесі Досмұхамед Жайық өңіріне аты мәлім дәулетті, 
көзі ашық кісі болған. Бала кезінде ауыл молдасынан хат танып, жалдама жәдид 
мұғалімінен, кейін болыстық орыс-қазақ мектебінен білім алды. 

Белгілі тарихшы ғалым Д. Аманжолованың еңбегінде Ж. Досмұхамедов жайлы 
құнды мәліметтер келтіріледі. Атап айтсақ: «1999 ж. 10 ақпанында Ресей Федеративтік 
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Қауіпсіздік қызметінің Мәскеу және Мәскеу облысы бойынша архиві ҚК 58 б. 
10 және 11 тармақтары бойынша айыпталған Жаһанша Досмұхамедовтың № 6516 
Ісі құпиясыздандырылып Ресей Федерациясының Мемлекеттік архивіне берілген. 
Оның мазмұнын 1938 жылғы тергеу материалдары құрайды»[1]. Бұл материалдар 
Ж. Досмұхамедовтың өмірдерегі және саяси ұстанымдары жайлы нақты ақпарат 
алуға ықпалын тигізері сөзсіз. Автордың мәлімдеуінше Ж. Досмұхамедовтың өз 
қолымен жазған анкетасында, ол 1887 жылы Орал (қазіргі Батыс Қазақстан) облысы 
Жымпиты ауданының № 3 ауылында, малшының отбасында дүниеге келген. Бұл 
жерде ол шыққан әлеуметтік жағдайын жасырған болу керек, себебі ол кезеңде 
ауқатты отбасынан шыққан қазақ балалары ғана жоғары білім алуға мүмкіндігі 
болған.

1898 жылы Сырым елінің баласы Жаһанша Досмұхамедов Оралдағы әскери 
реалдық училищенің дайындық класына қабылданады. Училищенің 1 дайындық, 
6 негізгі және 2 қосымша кластарында 300-ге жуық бала оқыған. Соның ішінде 
18-і қазақ балалары. Жаһанша мектеп есігін алғаш ашқан күннен бастап-ақ оқу 
ынталылығын, зеректігін көрсеткен. Жаһанша зеректігімен дайындық кластан негізгі 
1-ші класқа 1899 жылы тамыз айында емтихансыз қабылданған [4]. Осы оқу орнында 
Жаһанша Досмұхамедов Халел Досмұхамедов Жалмұхамед Сүйінтұрұлы, Нұрғали 
Ипмағамбетов, Нұрғали Досбайұлы, Ғұбайдолла Бердиев, Шабһазкерей Күсепқалиев 
сияқты болашақ қоғам қайраткерлерімен жақындасып, осы топ әсерімен алғашқы 
саяси-қоғамдық көзқарастарын қалыптастыра бастады. 

Училищеде 1902 жылы 21 ақпанда ұлы орыс жазушысы Н.В. Гогольдің қайтыс 
болуына 50 жыл толуын атап өтуде Жаһанша «Ревизордың» бірінші актісіне 
қатысып және «Майская ночь» повесінен үзінді оқуда өзінің әдебиетке көп көңіл 
бөлетінін танытты. 1905 жылы 31 мамырға дейін толық курсын оқып бітіріп, сол 
жылғы 27 қарашада № 991 аттестатпен 1906 жылы тамыз айында, Орал облысының 
стипендиаты ретінде Император атындағы Мәскеу университетінің заң факультетіне 
түсіп, оны № 175 бітіру куәлігімен 1910 жылы 4 наурызда бітіріп шыққан. Университет 
студенттерінің арасында ұлт аймақтарынан келген студенттер сирек кездесетін, деген 
олар оқуда, қоғамдық кездесулерде, пікірталастарда белсенділігімен көзге түсетін. 
Сол кезде Столыпин реформасы ресми әңгімелерде жарасымды пікірлер уағыздалды; 
Ресейде буржуазиялық-демократияға жол ашылды делінген. Жаһанша оның Орта 
Азия т.б. Шығыс аймақтарынан келген әріптестері Столыпиннің жер реформасын 
патша өкіметінің отарлау саясатының басты құралы деп түсінді. 

Мәскеу университеті Жаһанша Досмұхамедовке тек құқықтық көзқарасын 
шыңдауға әсер етіп қоймады, оның адами қалыптасуына, ержетіп, қанатының 
қатаюына зор ықпал еткен. Ол университет қабырғасынан заңгерлік білім алуда 
басқалардан озыңқы, ыждағаттылық көрсетіп, өзін біліммен қаруландырып, алға 
қойған мақсаттарын орындап отырған. Университетте заңгер-профессорлардың 
лекцияларынан басқа Батыс Еуропа елдері заңгерлерінің еңбектері болды. Жаһанша 
заңгерліктің басты шарттарының бірі ораторлық (шешендік) өнерге барынша тырысып 
бақты. Шығыс тілдері факультетінде өтетін лекцияларға өз бетімен қатысып, бұрын 
сонңды естімеген деректерге көңіл аударып, Қазақстан, Орта Азия халықтарының 
Ресей империясының қол астына бағыну тарихымен және ол аймақтардағы ұлт-
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азаттық қозғалыстар жөніндегі ғылыми-зерттеу жинақтарын іздестіріп тауып оқыған. 
Қосымша шығатын «Вестник права», «Тюремный вестник» журналдарын, «Права» 
заңгерлік газетін т.б. оқып, өз білімін тереңдетумен айналысты. 

Осы оқу орнында орыс және Батыс ғалым-заңгерлерінің озық ойлы бөлігінің 
еңбектері ықпалымен заңдық-құқықтық қоғам жетістіктеріне көз жеткізіп, қазақ 
тәрізді дамудың төменгі сатысында қалған ел үшін ескі кереге биліктен азаматтық-
заңдық билік түріне көшудің аса қажет екендігін ұғынды. С.А. Андреевский, 
Н.П. Карабчевский, А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович сияқты Ресейдің атақты 
сот шешендерінің өмірі мен қызметін зерттеп, болашақ қызметіне керек шешендік 
өнердің қыр-сырын меңгерді [2]. Оралға оралып, заңгер болып жұмысқа орналасты, 
жергілікті газетте жер, ұлт мәселесіне қатысты батыл ойлы мақалалар жариялады. 
Қырғидай қыршын юристтен сескенген Орал генерал-губернаторы соңына түсіп, 
Том қаласына қызметке кетуге мәжбүр болды. 1911-1917 жылдары әуелі адвокат, 
кейін Том округтік сотының Каинск уезі бойынша прокуроры қызметтерін абыроймен 
атқарды [1, 158 с.]. 

Университет қабырғасында мемлекеттік, азаматтық, әсіресе қоғамдық 
құрылымдар құқықтары тарихынан және басқа да заң пәндерінен терең білім 
танытқан ол, оның ішінде қазақтың дәстүрлі халықтық құқық үлгілері мен соңғы 
француз революциясының республикашыл алдыңғы қатарлы құқықтық заңдары 
да бар, патшалы Ресейдің сот, прокуротура жүйесіне қызметке қабылдануына қол 
жеткізген. Ж. Досмұхамедовтың революцияға дейін қолы жеткен жоғары ресми 
мәртебесі және заң саласындағы білімі мен біліктілігі оның Батыс Қазақстандағы 
ұлттық қозғалыстың, кейін Алаш қозғалысының жетекшілерінің біріне айналдырды. 
1938 жылғы тергеуде айтқан бір жауабында, ол қазақ облыстың комитетінің 
тапсырмасымен Орал облысының қазақтар қоныстанған аймағында «Орал бөлігін» 
басқару Ережесінің жобасын дайындағандығы жөнінде мәлімдейді. Сонмен қатар, 
Ж. Досмұхамедов сиезге төраға болыпсайланып, ол әзірлеген Ереже ештолықтыру, 
өзгеріссіз қабылданған. [1, 165 с.].

Сол кезеңде ұйымдастырылған Қазақ сиездері монархиялық билікті сынап, оның 
мемлекеттің дамуына кедергі келтіріп жатқанын айтқан және Құрылтай жиналысы 
бар федеративті демократиялық республиканы құру қажеттігін дәлелдеп, Құрылтай 
жиналысына белсенді дайындық жүргізу керек екендігін патша әкімшілігіне жеткізген 
болатын. Осындай саяси науқанға Жаһанша Дұсмұхамедов аянбай атсалысты, бел 
ортаында жүрді. 

1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейін округтық соттың прокурорының жолдасы 
(орынбасары) міндетін атқарған. Туған топырағына, өз қандастарына борышты 
екендігін Жаһанша еш уақытта ұмытпаған. Қазақтардың басым көпшілігінің 
қараңғылықта, әлеуметтік, саяси ағымдардан бейхабар қалғандығы жас заңгер 
барынша мойытты. Томск қаласында округтік прокурордың жолдас-орынбасары 
болып және оған қоса адвокаттық жұмыс атқарған. Көп ұзамай жас адвокаттың 
істеріне ризалардың қатары көбейген. Жаһанша Досмұхамедов осы жұмыста жүріп 
қазақ даласының саяси істеріне барынша өз көмегін берген. «Қолынан бәрі келеді» 
атанған заңгер Жаһанша Досмұхамедов Омск, Троицк, Санк-Петербург қалаларында 
өткізілген талай процестерге қатысып, абырой үстіне абырой жинап, үлкен беделге 
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ие болған. Жан-жақты, қабілетте, терең білімді, орыстың айшықты тілін еркін 
меңгерген, сөздері өткір әрі дәл, шешен сөйлейтін Жаһанша ортақ заңдылықты 
мойындамаушыларға, сот жүргізушілердің озбыр қылықтарына қарсы болды. 
Жаһанша ортақ заңдылықты мойындамаушыларға, сот жүргізушілердің озбыр 
қылығына қарсы болды. Ол қазақ жұртынан шыққан тұңғыш прокурор еді. 

1917 жылғы Ақпан төңкерісінің жеңісі күллі қазақ деген ұлт зиялыларының 
басын қосуға мүмкіндік берген. 1917 жылы сәуір-мамыр айларында көптеген облыс 
уездердің орталықтарында аймақтық қазақ съездері өткізіліп, қазақ комитеттері 
құрыла бастады. Оралдың жекеленген өкілдері Уақытша үкіметтің жергілікті 
органдары болған облыстық және уездік атқару комитеттерінің құрамына енген. 
1917 жылы қазақ съездері Орынбор (Торғай облыстық), Орал (Орал облыстық), Семей 
(Семей облыстық), Омбы (Ақмола облыстық) қалаларында болды. Қазақ съездерін 
өткізу Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, Ж. Ақбаев, Ә. Ермеков, Х. Ғаббасов, Р. Мәрсеков, 
А. Байтұрсынов, Х. Досмұхамедов, Жаһанша Досмұхамедов т.б. белсене араласты. 

Осындай аласапыран жағдайда Жаһанша Досмұхамедов саяси іске батыл 
араласып, сол жылдың сәуірінде Орал облыстық атқару комитетінің төрағасы 
Ғұбайдолла Әлібековтің шақыруымен осы өлкеге келген. Сол жылы наурыз айында 
демалыс алып, Оралдағы Уақытша Қазақ комитетінің арнайы шақыруымен елге 
келді, комитеттің I Қазақ Орал облыстық съезін жинау жөніндегі жұмысына қатысты. 
1917 жылы 19-22 сәуір аралығында Орал қаласында облыстық Қазақтардың бірінші 
съезі өтті. Съезге 800 делегат қатысты. Съезд өз жұмысына тыңғылықты дайындықпен 
келді. Ұсынған бағдарламамен жүрген сиезд Жайық қазақтары үшін өмірлік маңызы 
бар бірқатар қарар қабылдады, соның ішінде тұрақты Жайық сырты облыстық 
қазақ комитеті сайланды, жаңадан жергілікті басқару құрылымы белгіленді. Съезд 
Жаһанша Досмұхамедовты Мәскеуде өтетін I Бүкілресейлік мұсылман съезіне 
делегат етіп сайлады [3]. 

Съезде облыстың қазақ комитетінің құрамына мына адамдар сайланды: 
Ж. Досмұхамбетов, И. Таңберменов, Х. Тасымов, Т. Сыпырбөлиев, И. Мұқанов, 
Д. Сарсенбаев, Ғ. Әлібеков, Д. Құсіпқалиев, Б. Жанқадамов, Р. Қаржаубаев, 
Д. Жұлдызов, Х. Досмұхамбетов, И. Топаев, И. Әбенов, К. Жаленов, Ғ. Есенғұлов, 
С. Қаратілеуов, Б. Жұманғалиев, С. Омаров, Б. Тілепов. Орал облысының барлық 
болыстарынан сайланып келген 800 делегаттың қатысуымен Орал қаласының қазіргі 
Ж. Молдағалиев ескерткіші тұрған жерде, бұрынғы цирк үйінде қазақ құрылтайы 
өткізілді. Оған Байұлы, Әлімұлы, Жеті ру өкілдері мен болыс басшылары қатысты. 
Съезді уақытша қазақ комитетінің төрағасы Ғұбайдолла Әлібеков ашып, құттықтау 
сөз сөйледі. Сол бірінші облыстық қазақ съезінің төрағалығына бір ауыздан Жаhанша 
Досмұхамедұлы сайланған. 

Жаһанша Досмұхамедов съездің хаттамасындағы мәліметтерге қарағанда, Томск 
округтық соты прокурорының қызметін атқарған; ол съезд жұмыс істеген уақытта 
Оралда демалыста жүрген болатын. Округтық сот орынбасары үлкен лауазым иесі 
болған екен. Оған Томск губерниясындағы саяси айдауда болғандар мен қамау 
орындарының үстінен қарау құқығы берілген болатын. Халық өкілдерін қолайлы 
саяси ахуал шабыттандырса керек, олар ерекше көтеріңкі көңіл-күймен төрт күн 
бойы мәжіліс құрған. Құрылтай Төрағасы ретінде Ж. Досмұхамедов халық өкілдері 
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жиналысының мазмұнды өтуіне тікелей әсерін тигізді. Жаһанша Досмұхамедұлының 
ұсынуымен съезд алғашқы күні мемлекеттік басқарудың түрі туралы және уақытша 
үкімет пен соғысқа көзқарасты айқындау жайында мәселелер қарады. Төрағасының 
ұсынысы бойынша съезд мынандай шешімдер алды: 1. Ресей халықтарын 
құлдықта, қараңғылықта ұстаған монархия осыдан былай жойылсын; 2. Ресейде 
Демократиялық Республика орнату идеясын түгел қуаттай отырып, қазақи халқына 
ұлттық территориялық автономия беруді талап етеді. 3. Қазақ еліне келімсектерді 
жіберуді тоқтатып, осы кезге дейін пайдаланбай келген монастырьлардың, 
шіркеулердің, дворяндардың жерлерін қазақтарға себеп-сылтаусыз қайтарылсын; 
4. Бұрынғы бюрократтық әкімшілік жүйесі жойылып, оның орнына қазақ жерінде 
халық сайлаған өкілетті комитеттер құрылсын; 5. Халық ағарту ісін қанағаттанғысыз 
деп тауып, мұғалімдер съезін өткізу, Оралда гимназия бағдарламасы негізінде қазақ 
балаларына арнайы оқу орнын ұйымдастырып оны қазақ қаражатына салынған 
бұрынғы кәсіптік мектептің үйіне орналастыру белгіленсін; 6. Қазақ тілінде газет, 
кітапшалар шығу шаралары жүзеге ассын. 

Орал облыстық қазақ съезінде құрамы 22 адамнан тұратын тұңғыш рет 
қазақкомитеті құрылды. Съезд қабылдаған шешім-қарарлар хаттамасына оның 
төрағасы Жаһанша Досмұхамедов, оның серіктестері (орынбасарлары) Ғ. Әлібеков 
пен А. Қалменов, хатшылары Ғ. Жетпісбаев, Х. Ахметше және Н. Арғыншиев 
сайланды [3, 112 б.]. 

Жанша Досмұхамедұлының ұсынуымен съезд алғашқы күні мемлекеттік 
басқарудың түрі туралы және уақытша үкімет пен соғысқа көзқарасты айқындау 
жайында мәселелер қарады. Талқылау нәтижесін қорыта келе: «...монархизм – 
демократияны құлдықта ұстаудың символы, бір халықты екіншісіне айдап салудың 
қайнар көзі – мәңгі жойылуға тиіс; қазақ халқы демократиялық Республика 
идеясын қолдайды, ұлттық-территориялық федерация туралы мәселені әзірге ашық 
қалдырады», «...қазақ халқы соғыстан басқа халықтармен бірдей зардап шегуде, оның 
ұлдары да отан қорғау үшін шақырылып алынған; ...қазақ халқы бастан кешіп отырған 
ауыр экономикалық жағдайға қарамастан, съезд мынаны мойындайды: күллі әлемнің 
тыныштығына қауіп төндіріп тұрған герман милитаризмі жойылғанға шейін соғысу 
қажет; жұмысшы және солдат депутаттары кеңесі жария еткен жоғары адамгершілікті 
принципте, яғни аннекциясыз, контрибуциясыз бітім жасалуға тиіс, алайда бұл 
бітім талқандалған елдердің тәуелсіздігін қайта қалпына келтіруді, ұсақ халықтарға 
өз тағдырын өзі айқындау құқын беруді және артынша барша мемлекеттердің 
қарусыздануын ескеріп жасалуға керек», «жария етілген бағдарламасын жүзеге 
асыруға және демократия мүддесін қорғауға қызметі бағытталып тұрған шақта – 
уақытша үкіметке жан-жақты жәрдем көрсетілcін» деген қарарлар қабылданды [4].

Жаһанша мен Халел Досмұхамедовтер Орал облысындағы ұлттық-
демократияшыл зиялылардың көшбастаушылары болған. Олар қазақ съезін 
ойдағыдай өткізуге, қабылданған қарарлардың ұлттық мүддеге сай келуіне күш 
жұмсады. Екі азаматтың басшылығымен дайындалған уақытша ережелер, негізінен, 
қазақ автономиясын құруға деген талпынысты көрсетті. Оны «Ереженің» тоғыз баптан 
тұратын «Милицияны құру» деп аталған төртінші бөлімі дәлелдейді. ХХ ғасырдың 
екінші онжылдығындағы аласапыран төңкерістер кезеңінде қазақ халқының жеке ел 
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болу мүддесін көздеп, Досмұхамедовтер автономия құруға ұмтылды және сол үшін 
де олар уақыттың тығыздығына, жағдайдың қиындығына байланысты қазақ жерінің 
батысында басқарушы аппараты, әскери, орталығы бар, тиісті қаржысы жинақталған, 
белгілі бір территориясы бар мемлекеттік құрылым жасады. Жаһанша жас кезінен-ақ 
халқы үшін өте маңызды мәселеге араласып, болашақта үлкен істің басына келетін 
азамат, тағылымы мол, көргені көп, хылқының өткен тарихынан жан-жақты хабардар 
ортадан өсіп шыққан адам.

1917 жылы 21-26 шілдеде Орынбор қаласында I Жалпықазақтық съезі шақырылды. 
Съездің күн тәртібінде 14 мәселе енгізілді. Олардың қатарында: мемлекет билеу 
түрі; қазақ облыстарында автономия; жер; халық милициясы; земство; оқу; дін; әйел; 
құрылтай жиналысына қазақ облыстарынан депутаттар сайлау; бүкіл Россиялық 
мұсылмандарының кеңесі; Қазақ саяси партиясы; Жетісу облысының оқиғасы; 
бүкіл Ресей федералистерінің съезіне, Петроград оқу комиссиясына қазақтан 
өкіл жіберу. Осы съезде Алаш партиясы құрылып төрағасына Әлихан Бөкейханов 
сайланды. Орынбасары Ахмет Байтұрсынов ұсынылып, Алаш билігінің құрамына 
қазақтың зиялы өкілдері – М. Тынышпаев, М. Жұмабаев, Ш. Құдайбердиев, 
Ғ. Қарашев, С. Торайғыров, Х. Ғаббасов, Ә. Ермеков, Ж. Досмұхамедов, М. Дулатов, 
Х. Досмұхамедов т.б. кірді. Бұл съезге Ақмола, Семей, Торғай, Жетiсу, Сырдария, 
Ферғана облыстары мен Iшкi Бөкей Ордасынан өкiлдер қатынасты. Съезде Құрылтай 
жиналысына депутат сайлау мәселесi көтерiлiп, Орал мен Манғышлақ облыстарынан 
сайланатын депутаттардың тiзiмi жарияланды. Сондай-ақ, Ә.Бөкейханов (1866-
1937), У. Танашевпен бiрге Ж. Досмұхамедов та тамыз айында Киев қаласында өтетiн 
федералистер съезiне белгiлi бiр себептермен 8 қыркүйекке қондырылды. 

Алаш қайраткерлері бір уақытта бүкілресейлік мұсылмандар қозғалысына да 
белсене араласты. 1917 жылдың 1-11 мамыр аралығында Мәскеуде, көпес Асадуллаев 
үйінде өткен I Бүкілресейлік мұсылман сиезінде Ж. Досмұхамедов, Х. Досмұхамедов, 
Ғ. Әлібеков, К. Жәленов, рухани өкілдер Ғұбайдолла ишан және Дәулетов ишандар 
қатысты. Съезд Жаһанша Досмұхамедовты Ресей мұсылмандарының кеңесі – 
Бүкілресейлік «Шуро-и-ислам» комитеті төрағасының орынбасары етіп бірауыздан 
сайлады. Осы сапар сондай-ақ Уақытша үкіметтің Құрылтай жиналысы жөніндегі 
заң жобасын әзірлейтін Айрықша Кеңесіне (Предпарламент) мүше болып енді. 
Кейінгі тергеу материалдары көрсеткендей, Ж. Досмұжамедовтың айтуынша патша 
үкіметінің құрамында отаршылық езгіде болған аймақтар «өздеріне территолриялық 
автономияны және Ресейде федеративтік республикалық құрылыс» орнауын қалаған. 
Тіпті сәлемдемемен келген кадеттер партиясының өкілі князь П.Д. Долгоруковты 
қабылдамай, Ж. Досмұхамедоатың айтуынша кадеттерден бас тартқан. Сол кезде 
Бүкілресейлік мұсылмандар кеңесі құрылып, оның атқарушы органы А. Цаликов 
(төраға), Ж. Досмұхамедов (төрағаның орынбасары), мүшелері: У. Танашев, 
У. Ходжаев, С. Максудов, М. Бигеев; З. Шәміл, А. Валидов сайланған. Комитет кеңес 
өкіметін мойындамау туралы шешімді бірауыздан қабылдаған [5]. 

Бұл мәселеден шығатын түйін, Жаһанша Досмұхамедов бастаған қазақ 
өкілдерінің саяси ұстанымдары Құрылтай жиналысы бекітетін буржуазиялық-
демократиялық федеративтік республиканы құруды көздеді. Осыған орай, 
Қазақстанда автономиялық және земствалық өзін-өзі басқаруға негізделген 
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буржуазиялық-демократиялық құрылыс орнау керек, ал оның тиімді түрі АҚШ-тың 
қоғамдық-саяси құрылысы деп түсінді. Сондықтан, ұлт қайраткерлері Қазақ өлкесін 
кеңестендіруді қаламады және оған жол бермеуге бел шеше кірісті.

«Сарыарқа» газетiне жарияланған Орал облысы атынан Құрылтай жиналысына 
сайланған депутаттар тiзiмiнде Ж. Досмұхамедов турасында: «Жаһанша 
Досмұхамедов–өзгерiске шейiн Томск окружной сот товарищ прокурор едi. 
Өзгерiстен кейiн ол орнын тастап, халыққа қызмет етiп жүр. Бұл күнде Петроградта 
Шура-и-Ислам ағзасы, социалист-революционер» делiнсе, ал «Қазақ» газетiнде: 
«Жаһанша Досмұхамедов – юрист, Петроградтағы Шура-и-Ислам ағзасы» деген 
мәлiметтер келтiрiлдi. Ж. Досмұхамедов Орынборда 5-13 желтоқсан аралығында 
өткен II жалпықазақ съезiне арнайы шақырылды. 

1917 жылы 3-5 желтоқсанда Орынбор қаласында II Жалпықазақ съезі шақырылды. 
Съезге төрағалық еткен – Б. Құлманов, серіктері Ә. Бөкейханов, Х. Досмұхамедов, 
Ә. Кенесарин, Ғ. Қарашев болды. Күн тәртібінде Алаш партиясы бағдарламасы 
жобасының талаптары және 10 мәселе, олар: Сібір, Түркістан автономиясы 
және Оңтүстік Шығыс одағы; қазақ-қырғыз автономиясы; милиция; ұлт кеңесі; 
ұлт қазынасы; муфтилік мәселесі; халық соты; ауылды басқару және азық-түлік 
жөніндегі мәселелер. Ұлттық территориялық қазақ автономиялы мемлекетін құруда 
съезд делегаттары бірауыздылық танытқанымен, автономияны ресми түрде жариялау 
мәселесінде пікірталастар жүргізілген. Автономияны жариялау мерзімі туралы қызу 
айтыстар бірнеше күнге созылды. Бұл айтыстардың негізінде Қазақ автономиясын 
жариялауға байланысты өлкені мекендеген басқа ұлт өкілдерінің пікірін анықтау 
және жариялауға тиісті автономияға Түркістанды мекендеген оңтүстік қазақтарының 
қосылу-қосылмауы туралы мәселесін нақтылы шешу қажеттілігі жатты. Съезді 
шақыруға және оның жұмысына белсенді түрде араласқан Халел Ғаббасовтың 
айтуынша, онда автономияны жариялау мерзімі туралы принципті мәселеде біріне-
бірі қарама-қарсы екі бағыт қалыптасты [4, 95]. 

Оның бір жағында Әлихан Бөкейханов бастаған топ «кейінірек», яғни оны 
жақтаушылар съезде өкілдері болмаған орыстардың еркін білмейінше автономияны 
жариялауды кідірте тұру қажет деді. Ал Халел және Жанша Досмұхамедовтер бастаған 
топ «дереу» жариялансын деген ұстаным қалыптастырған. Дауыс беруге көпшілік 
бірінші бағыт жағында болды, бірақ қарсыластар мұнымен келіспеді. Жаһанша мен 
Халел Досмұхамедовтардың автономияны дереу жариялауды ұсынуының себебі: 
Орал, Бөкей Ордасы Ресеймен шекаралас, Ресейдегі болып жатқан жағдай міндетті 
түрде қазақ жерлеріне тез арада тарайды. Егер де біз жан-жағымызғажалтақтап 
қарап отырсақ, уақытты өткізіп алуымыз мүмкін. Халық Кеңестерді жақтап, тапқа 
бөлініп кетсе, қазақ халқының тұтастығынан айырылып қалу мүмкіндігінің зор 
қаупі бар екендігін айтты. Бұл ұсынысты Бөкей Ордасының өкілдері де қолдады. 
Автономия жариялаумен бірге жеке мұфтият құру қажеттілігін айтып, қазақтардың 
діни сезімдеріне қозғау салды. Ал бұл пікір, қазақ халқының қаймағын бұзбау ұстау 
үшін, сөйтіп, Ресейден өз отауын бөліп алудың қамы болатын. 

Дегенмен, ұлттық, халықтық мүддені жеке бастарының саяси ұпай жинауынан 
жоғары қойған Ә. Бөкейханов басқарған съезд делегаттары мен Жаһанша 
Досмұхамедов бастаған Орал облысы мен Бөкей Ордасының өкілдері Алаш 
автономиясын жариялау мерзіміне байланысты ортақ, ымыралы келісіміне келді. 
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Съезд шешімі бойынша Алаш автономиясы жарияланып, Алашорда үкіметі құрылды. 
Алашорда үкіметінің құрамына Орал облысынан Халел Досмұхамедов, облыстан 
тысқары Жаһанша Досмұхамедов сайланды. Ал Алашорда үкіметінің төрағасы 
болып Ә. Бөкейханов көп дауыспен сайланды. 

Екінші жалпықазақ съезінен оралған Жаһанша, Халел Досмұхамедовтер 
қазақтың батыс аймағын басқаратын үкімет құруға кірісті. М. Шоқай, Ә. Кенесарин 
мен А. Шегiровтар бұл мәселеге дауыс беруден қалыс қалған. 

1917 ж. жазда және желтоқсанда өткен I және II Жалпықазақ съездерінде Орал 
қазақтары атынан делегат болып қатысып, соңғы сиезде Алаш-Орда үкіметіне 
(Уақытша ұлт кеңесіне) мүше, «Шуро-и-исламға» II Жалпықазақ съезі атынан 
өкіл болып сайланды. 1918 ж. сәуірдің аяқ кезінде Қазақ Әскер үкіметі мен Орал 
Қазақ земство басқармасы арасын әскери-саяси одақ жөнінде келісімшарт жасалып, 
Жайық сыртына, қазақ ауылдары арасына көшіру жөнінде ойға әкеп тіреді. Таңдау 
Жымпиты қалашығына түсті. Ол 1918 ж. мамырда Жымпитыда өткен ІҮ Қазақ Орал 
облыстық сиезінде төрағалық етіп, осы сиезде Орал губерниясының Жайық сырты 
бөлігін біріктірген дербес әкімшілік бірлік – «Ойыл уәлаяты» Уақытша үкіметінің 
төрағасы болып сайланды [6]. 

Жаһанша Досмұхамедов 1918 жылы 8-23 қыркүйекте өткен Уфа кеңесіне белсене 
қатысып, Директорияның Старейшиналары құрамында жұмыс істеген. Кеңес күндері 
Ж. Досмұхамедов бастаған Уәлаят делегациясы орталық Алаш-Орда үкіметінің 
төтенше мәжілісін өткіздіріп, Ойыл уәлаяты үкіметін таратып, оның орнына бүгінде 
«Батыс Алаш-Орда» деген композит атау алған ірі әкімшілік бірлік – Алаш-Орданың 
автономиясының батыс бөлігін басқару жөніндегі бөлімшесін кұру жөнінде шешім 
шығартуға қол жеткізді. Мұнымен Батыс Алаш-Орда орталық Алаш-Орда үкіметі 
тарапынан заңды түрде мойындалды және оның әкімшілік басқару билігі Бөкей, 
Ырғыз, Маңғыстау жеріне тарады. 

1920 жылы қыркүйектің аяғында аталмыш мекеменің жолдамасымен Түркістан 
Республикасы Халық шаруашылығы Ортақ кеңесінің жүн-жұрқа бөлімшесіне 
меңгеруші болып Ташкент қаласына жіберілді. Түркістан Республикасы Орталық 
атқару комитеті Қазақ бөлімінің хатшысы міндетін қоса атқарды. 1922-24 жылдары 
Ташкенттегі «Талап» мәдени-ағарту қауымының тапсыруымен «Жауыздық 
низамы» деген атпен қазақ тіліндегі алғашқы кеңестік Қылмыстық кодексті 
әзірледі. 1927 жылы қарашадан 1929 жылға дейін Қызылорда қаласындағы Қазақ 
ауыл шаруашылық банкінде заң кеңесшісі болып істеді, 1928 жылы Қорғаушылар 
коллегиясына мүше болып қабылданды. 1930 жылы басына дейін осында болды, сол 
жылы ақпанда Надежда Константиновна Колоссовскаяның шақыруымен Мәскеуге 
ауысты. 1930 ж. қазан айында «Скотовод» басқармасында аға экономист болып істеп 
жүрген кезінде Замоскворечье ауданындағы Шаболовка келте көшесіндегі үйінде 
тұтқындалып, Бутырка түрмесіне қамалды, кейінірек Алматыда жауапталды. 1932 ж. 
20 сәуірде Қазақстан ОГПУ Үштігінің «1921 ж. Ташкентте М.Тынышпаевпен бірге 
астыртын ұйым құрды және 30-жылдары Кеңес өкіметіне қарсы қимыл жасады» 
деп айып таққан қаулысымен Воронеж қаласына бес жыл мерзімге жер аударылды. 
Воронежде жоғары оқу орындарында сабақ берді. Жаһанша Досмұхамедовтің бұдан 
кейінгі тағдыры жөнінде бір-біріне қайшы келетін ауызекі бірнеше дерек бар. Бір 
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мәліметтерге қарағанда, жаза мерзімін өтеп келген соң 1938 жылы қыста Мәскеудегі 
пәтерінен қазақстандық екі қауіпсіздік қызметкері шұғыл алып кеткен. Енді бір 
деректер бойынша, бет-әлпетін өзгертіп Қарақалпақстанда бой тасалап жүріп, 
Мәскеуге келген жерде ұсталды. Үшінші бір дерек үйде сал болып жатқан күйінде 
Мәскеу түрмесіне салынғанын көрсетеді. Жаһанша Досмұхамедов 1958 жылы 
28 ақпанда Қазақ КСР Жоғарғы сотының шешімімен ақталды. Жымпиты ауданында 
бір көшеге және Орал педагогикалық колледжіне Жаһанша Досмұхамедов аты 
берілген.
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KAZAKHS IN THE SECOND WORLD WAR: 
RAKHIMZHAN KOSHKARBAYEV

In Kazakhstan, the issue of forming a unified concept of national history is being 
updated, where the principles of an objective study of all stages of the country’s historical 
development will be outlined. This is necessary, first of all, for the progressive development 
of domestic historical science in accordance with world trends and the application of modern 
methodological approaches, as well as for the formation of a common state ideology and 
the formation of patriotism among the younger generation in the context of the spiritual 
modernization of society. In turn, historical personalism in Kazakhstan as a direction in the 
development of historical thought did not receive proper development in Soviet times and 
is still underdeveloped often in connection with its subordinate position to political history.

Within the framework of the project «Great Names of the Great Steppe», the study of 
the contribution of the Kazakhs to the Victory in World War II is being updated. During 
the war, the Kazakhs, as well as representatives of other ethnic groups of the republic, who 
were called up to the front in the amount of more than 1.5 million, showed an example 
of mass heroism and courage. The Kazakhs took part in the decisive battles for Moscow, 
Leningrad and Stalingrad. The exploits of the Kazakhstanis entered the annals of world 
history. For example, on 19 December 1942, pilot Nurken Abdirov sent his burning 
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plane to an enemy tank column and died the hero’s death together with the crew. Four 
Kazakhstanis – S. Lugansky, T. Bigeldinov, L. Beda and I. Pavlov twice won the high title 
of Heroes of the Soviet Union. The Kazakhstanis were killed not only on the battlefields, 
but also in captivity, in partisan detachments, in the ranks of fascist resistance in Europe. 
One of the most striking examples of courage is a veteran of the Great Patriotic War, an 
officer of the Red Army, Khalyk Khakarmany Rakhimzhan Koshkarbaev, who went down 
in history as a hero who, on April 30, 1945, together with the Red Army soldier Grigory 
Bulatov, was the first to hoist the red banner on the facade («on the stairs» main entrance») 
of the Reichstag building [1].

Rakhimzhan Koshkarbayev was born in the village of Taitobe, Akmola province (now 
Akmola region) of the Kyrgyz Autonomous Soviet Socialist Republic. At 13, he remained 
an orphan and ended up in an orphanage, due to the fact that his father was repressed in 
1937. At the end of 7 classes of the school, he entered the factory school. Koshkarbaev 
talks about his life in detail in the book «Storm». With the outbreak of war, as a teenager, 
he dreamed of going to the front. From August 1942 until the summer of 1943 he was in the 
rifle regiment in the city of Kokchetav, where soldiers from Kazakhstan and Central Asian 
countries underwent military training. Then he was sent to the Tambov General Infantry 
School, evacuated to Frunze (now Bishkek). In 1944, he graduated from college with the 
rank of junior lieutenant, in November he fell on the Belorussian Front in 3 active army, 
whose headquarters was located at the Sedle station near Brest. Rakhimzhan’s participation 
in hostilities at the front is well described in archival documents, including award sheets, 
but for the first time it became available to the general reader through publications on 
periodicals and in fiction. Generally speaking, a lot of poetic works, articles, and memoirs 
have been written about Rakhimjan. But among the multitude of their authors, it is necessary 
to single out B. Momyshuly, K. Kazybaev and Zh. Aupbaev, who were the first and most 
fully-fledged in the popular consciousness to represent this hero.

Junior Lieutenant R. Koshkarbayev served in the 79th Rifle Corps under the command 
of Major General S.N. Perevertkin. Later, the connections of this particular corps entered 
Berlin among the first and took the Reichstag. Rakhimzhan fought in the 150th Infantry 
Division under the command of Major General V.M. Shatilov. A man of honor, he valued 
Rakhimzhan as a brave officer, in his memoirs invariably mentioned his feat and spoke out 
in support of all the post-war repeated appeals about assigning Koshkarbayev the title of 
Hero. The 674th Infantry Regiment of the 150th Infantry Division, where R. Koshkarbaev 
served, was headed by Lieutenant Colonel A.D. Plekhodanov. Aleksey Dmitrievich 
Plekhodanov served in the ranks of the Red Army since 1938, participated in the Finnish war 
and entered the Great Patriotic War as an experienced officer with great combat experience. 
R. Koshkarbayev commanded a platoon as part of the 1st battalion of the 674th Infantry 
Regiment. Towards the end of the war, Lieutenant Koshkarbayev was the commander of 
the intelligence platoon of the 674th Infantry Regiment of the 150th Infantry Division [2].

In the battle for Berlin, he and his platoon were in the very front ranks. In Spree, to 
the last water obstacle and to the Royal Square, in the «house of Himler», he got the first. 
Here in the «Himler’s house», Lieutenant Koshkarbayev was given a military order of 
historical importance – to put the Red Banner on the Reichstag.
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Stepan Andreevich Neustroev, at that time the commander of the battalion storming 
the Reichstag, describes the meeting with Koshkarbayev as follows: «He was not tall, a 
man wide in the shoulders. And I recognized him right away: Lieutenant Koshkarbayev. 
Glory about him as a fearless officer circulated about him” [3] According to the magazine 
of operations of the 150th Infantry Division, at 14.25 hours on April 30, 1945, Lieutenant 
Rakhymzhan Koshkarbayev and Private Grigory Bulatov «crawled to the central part of the 
building in a plasticky way and put a red flag on the staircase of the main entrance». In his 
book «We Stormed the Reichstag», Hero of the Soviet Union I.F. Klochkov writes that 
«Lieutenant R.Koshkarbaev was the first to attach a red flag to the column». [4]

Here is how Rakhimzhan Koshkarbayev described the hoisting of the first red banner: 
«Combat Davydov led me to the window. (It’s still in the Himmler’s house.») «See», he 
says, «the Reichstag? , a rather heavy bundle - a flag wrapped in black paper. With a group 
of scouts I jumped out of the window. Soon we all had to lie down. A strong fire started. 
One fighter remained near me. It was Grigory Bulatov. He kept asking: «What will we do, 
comrade lieutenant?». We lay with him near the moat, filled about water. «Let’s put our 
names on the flag,» I suggested to him. And we wrote with a chemical pencil in my pocket, 
right under the bridge, saying: «674 regiment, 1 battalion». And we brought our names: «Lt 
Koshkarbaev, Dr. Bulatov. We lay there until dark. Then the artillery preparation began, 
and with the very first shots we ran to the Reichstag. Bulatov raised the flag» [5].

For the accomplished feat, the command of the regiment introduced Lieutenant 
Koshkarbayev and Red Army Bulatov to the rank of Hero of the Soviet Union, an award 
sheet was prepared and signed, but he was awarded only the Order of the Red Banner. In 
the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation, the documents 
for submission to the award set forth the military merits of Rakhimzhan Koshkarbayev: 
«Breaking through the enemy’s defenses on April 16, 1945 from the bridgehead on the 
western bank of the river. Oder in the Grosneindorf Comrade Koshkarbayev at the head of 
the assault platoon 17.04.1945 went to the Fridlanderstrom canal. Using an exceptionally 
advantageous line for defense, the enemy tried to stop the advance of our units. Platoon 
Comrade Koshkarbayev was ordered to overcome a water obstacle with improvised means, 
seize a bridgehead on the west bank of the canal and facilitate the crossing of the main forces 
of the regiment. Hiding behind the fire of direct fire guns, a platoon under the command 
of Comrade Koshkarbayev reached the opposite bank of the canal and rushed into the 
German trench with a swift throw. In a trench battle, which reached hand-to-hand combat, 
the platoon destroyed more than 40 German soldiers, captured 3 heavy machine guns and 
fired from captured weapons at intense firing points of the enemy. Taking advantage of 
the success of the platoon Comrade. Koshkarbayev, several more assault groups were 
transported. In the battle of April 29, 1945, the platoon was among the first to force the 
river. Spree, breaking the fierce resistance of the enemy on 30.04.1945, burst into the 
Reichstag and hoisted the banner of Victory. In the days of the battles held from Oder to the 
Reichstag, a platoon destroyed more than 200 German soldiers and officers and captured 
194, captured 14 field guns along with a servant, 27 heavy machine guns and many other 
weapons. He is worthy of the title «Hero of the Soviet Union». The commander of the 674 
rifle regiment, Lieutenant Colonel Plekhodanov» [6].

Later, Panfilovets Bauyrzhan Momyshuly, representatives of the Kazakh intelligentsia, 
among whom Kakimzhan Kazybaev, writers Gabit Musrepov, Gabiden Mustafin, Abdilda 
Tazhibaev, interceded for him. Kunaev himself submitted a request for the awarding of 
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Koshkarbayev and Bulatov to the Central Committee of the CPSU personally to comrade 
Leonid Ilyich Brezhnev. But there was no answer.

Admiring the heroic deed of two brave fighters, the famous writer Boris Gorbatov, 
then a war correspondent, wrote in his article in the Literary Newspaper on December 18, 
1948, the following: «In fact, it is time to stop comparing the soldiers of our army with 
eagles and golden eagles. What golden eagle can compare with the Kazakh Koshkarbayev, 
who, in front of my eyes, together with other comrades, hoisted the Victory Banner over 
the Reichstag. To show such a hero, we need a completely different poetic system, different 
images, different poetry».  [7]

The correspondent of the divisional newspaper, Vasily Subbotin, who was dear to the 
feat of Koshkarbayev and Bulatov, expressed concern in one of his later recollections: 
«For these 15 years, I was simply tormented that the feat that was committed by young 
Rakhimzhan and Bulatov seemed to be forgotten. No one’s name, no matter how it was 
raised, should not overshadow others who have shown equally high courage». [8]

After the war, Koshkarbayev worked on Soviet-economic work in the Akmola region, 
in the apparatus of the Ministry of Public Utilities of the Kazakh SSR. In 1967 he was 
appointed director of the Almaty Hotel, which he directed for about 20 years. In 1980 
he was awarded the title of Honorary Citizen of Tselinograd. The name Koshkarbaev 
was assigned to one of the crews of the shipyard in Berlin. Koshkarbaev is the author 
of several books, military memoirs «Zhenis Zhalauy», «Storm» and others. Rakhimzhan 
Koshkarbayev died in 1988.

In the framework of the politics of memory, the perpetuation of the hero’s memory is 
of particular importance. By a decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 
May 7, 1999, Rakhimzhan Koshkarbayev was posthumously awarded the highest degree 
of distinction – the title «Khalyk Kagarmany». The heroic deed of the hero was highly 
praised by Elbasy N. Nazarbayev, emphasizing his educational and patriotic significance. 
A street in Nur-Sultan and a secondary school in the village of Kosshy in the Akmola region 
were named after him, a memorial plaque was installed in Almaty. The military feat of 
Rakhimzhan was also dedicated to the films «Soldier of Victory. Rakhimzhan Koshkarbaev 
«(1980, the film studio» Kazakhfilm») and «Rakhimzhan Koshkarbaev. Assault on the 
Reichstag» (2005, director - Adil Medetbaev).
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Н. НҰРМАҚОВ -ҚУҒЫН-СҮРГІННІҢ ҚҰРБАНЫ

1936 жылы жазда Мәскеуде қазақ өнері мен әдебиетінің тұңғыш 10 күндігі өтіп 
жатты. Бұл шаттық пен қуанышқа толы сәттерді тамашалаған қазақ қайраткерлерінің, 
өнер адамдарының жаппай қуғын-сүргін қарсаңындағы соңғы бас қосуы еді. Олар 
тура бір жылдан соң басым көпшілігінің жау атанып, адам басына бермес азаппен 
жарық дүниемен қоштасатынын сезген де жоқ. Осындай ресми той-думанға 
Н.Нұрмақов Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің өкілі ретінде емес, бар 
жан-тәнімен ұлтын сүйетін ел азаматы ретінде жұбайы Зүпнүн Ыбырайқызымен әр 
шаралардың бас-аяғын қалдырмай қатысумен болды. Көзі көргендердің айтуынша, 
Нығмет Нұрмақов алған әсері жайлы сол кезде Францияда іссапармен жүрген Левон 
Мирзоянға хабарлаумен болыпты [1]. Бір жағынан, 1932-33 жылдардың нәубетінен 
аман қалған елдің есін жиып, өзді-өзіне келе бастаған шағы. Жұртының осылайша 
жадырағанын көріп шүкіршілік еткен Нығмет Нұрмақов, келген қонақтардан үнемі 
елдің жағдайын сұраумен болыпты. Осылайша жазылған естеліктер оның өмірінің 
соңында елімен сағынысып, қауышқансәттерін айрықша бейнелейді.

Көп кешікпей, ызғарлы 1937 жыл келді. Өмірі қылға ілінген миллиондаған 
адамдардың тағдыры әлемтапырық болып, бірі атылып, бірі тозаққа тасталып 
жатты. Сталиндік қолшоқпарларға Қазақстанда кең көлемде айыптау науқандарын 
ұйымдастыру үшін ірі тұлғалардың есімдері қажет болатын. Біздің пайымдауымызша, 
Мәскеудегі қазақ қайраткерлерінің қатарында оңтайлысының бірі Н. Нұрмақов 
болғандықтан оны айыптау ісі бірінші кезеккеқойылды. Оңтайлысы дегеніміздің 
мәні мынада: біріншіден, кешегі Қазақстан үкіметін ұзақ жылдар басқарған басшы 
Н.Нұрмақовтың Мәскеуде билік басында отырса да, үкімет мүшелері арасында 
ықпалы әлі де сақталып қалды. Ендеше ел азаматтарымен терең байланысы бар 
Н.Нұрмақовтың басын тігу арқылы істі ұйымдастырушыларға онымен кеше ғана 
үкімет құрамында қызмет атқарған қазақ қайраткерлерін түгелдей байланыстырып, 
біріктіріп жіберуіне болатын. Екіншіден, оның Қазақстанда Халком Кеңесінің 
төрағасы болған жылдарындағы қызметі негізге алынды яғни өнеркәсіпті дамыту, 
байларды тәркілеу, жер мәселесіндегі бағыттары, көзқарасы, бір сөзбен айтсақ оның 
«сәдуақасовшылдығы» айыбын түрлендіруге кең мүмкіншіліктер берді. Үшіншіден, 
Мәскеудегі Н.Нұрмақовтың қызметіне соғып, қонақжай Зүпнүн Ыбырайқызының 
дастарханынан дәм татып кететін қарапайым елдің адамдары мен басшыларға дейін 
үзілмейтін. Солардың қатарында Мәскеуде тұратын қазақ қайраткерлерінің басым 
көпшілігі соңғы келген Нығмет Нұрмақовпен тығыз байланыста болып, елдің бар 
жаңалығын осы жерден біліп отыратын. Ендеше Н.Нұрмақовтың ісі Мәскеулік қазақ 
қайраткерлерін де айыптауға оңтайлы істің болғаны ақиқат.

Қазақстан Қауіпсіздік Комитетінің сұратуымен Мәскеудің Қауіпсіздік 
Комитетінен келіп түскен Н. Нұрмақовтың (үш томдық тергеу ісінен қысқа 
көшірмесі бар болғаны 29 бет) шағын тергеу ісінен қайраткердің соңғы өмірін 
бейнелейтін біршама маңызды мәліметтер алынды [2].Құжаттардың анықталғаны 
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НКВД қызметкерлері Н. Нұрмақовты Мәскеудегі жұмысында 37 жылдың 
3 маусымында тұтқындапты. Ол жайлы 19 жыл қуғын-сүргіннің азабын тартып, 
бертінде ғана Алматыда қайтыс болған Нығметтің жұбайы Зүпнүн Нұрмақова 
былайша еске алады: «Нығметті Москвада 1937 жылы ВЦИК-тегі жұмысынан 
ұстады. Түнгі сағат 4-те НКВД-ның төрт адамы келіп, үйдің астаң-кестеңін шығарды. 
Нені іздеп жүргенін қайдан білейін.. Әйтеуір ақтарып шығу олардың міндеті сияқты 
болатын, қорқып кеттік. Оның үстіне зобалаңның нағыз күшіне кіріп тұрған уақыты. 
Күніне бәленше адам ұсталыпты дейтін алыпқашпа сөз еститінбіз. Көршіміз маршал 
Тухачевскийді де ұстап әкетіп еді…» [3]. Сол тінтуді жүргізуші НКВД қызметкерінің 
бірі Низенбергтің жасаған тізімдемесі бойынша бар болғаны Нығмет Нұрмақовтың 
өкімет тарапынан сыйлыққа тартылған наградалары «Зауэр» винтовкасы, «Маузер» 
тапаншасы, аңшы мылтықтары т.б. тәркіленген.

3 маусым күні толтырылған кінә тағу қарарында «пантюркист» деген бірақ 
сөз жазылыпты. 15 маусымда алғаш рет Н. Нұрмақовтан жауап алынған. Сіз, 
контрреволюция ұйымында болғаныңызды мойындайсыз ба? деген сұраққа: 
Н.Нұрмақов «ешқашан кірген емеспін» деп жауап берген [2.3]. Бұл әбден таптаурынға 
айналған, дәстүрлі тергеу ісінің әдеттегі бастамасы болатын. Жан-жақты бұлтартпас 
жалған ақпарлар жасалып, жинақталып жатты.

Н. Нұрмақовтың ұсталғаны жайлы Алматыдағы басшылықтың естіп-біліп 
отырғанын, кей белсенділер өзін көрсетіп қалатын оңтайлы уақытты босқа 
жібермейін дегендей көрініп қалуға тырысқанын да құжаттар айғақтап отыр. 
Солардың біріНығмет Нұрмақовтың ізбасары Қазақстан Халкомы Кеңесінің төрағасы 
Ораз Исаев Қазақстан компартиясының 1937 жылғы маусымдағы өткен I съезіне 
қатысушылар алдында сөйлеген сөзінде Кеңес құрылысына қарсы зиянкестермен 
ымырасыз күреске үндей отырып, «партияға кіріп алған оңшыл ұлтшыл Нұрмақовтың 
Мәскеу қаласында біраз жылдар қызметте отырған, Қазақстанда 1929  жылға 
дейін Совнаркомның бастығы болып отыратын, бір жағынан, совет үкіметінің 
саясаты дұрыс деген болып, Троцкийдің тыңшысы болып, солармен бірге жапон, 
германдардың байларына сатылмақшы болып жүргендігі көрініп, қазіргі уақытта 
ұсталып отырғандығынан» хабардар етті [4].

О. Исаевтың екіленіп дем беруінің нәтижесінде Н. Нұрмақовтың туған жері 
Қарағанды облысындағы А.Асылбеков, Нұрсейітов т.б. бір топ басшыларының 
жаумен байланысы болғаны да айтылды. Яғни Н.Нұрмақовтың тікелей 
басшылығымен Қарқаралы округінде, кейін бүкіл Қарағанды облысында құрамында 
Асылбеков, Нұрсейітов, Гатауллин, Ізбасаров, Ордабаев, Шамсутдинов және т.б. 
бар контрреволюциялық, ұлттық-фашистік, зиянкестік ұйымның 1934 жылдан 
бері әрекет жасап, қарулы көтеріліс арқылы Кеңес билігін құлатуды мақсат етіп 
қойыпты. Бұл қолдан дайындалған істің құжаттарымен толық танысудың барысында 
өмір шындығымен жанасатын жайлардың болғанына немесе ащы ақиқаттың 
айтылғанынакөзіміз жетті. Тіпті істің мазмұнындағы берілген қайраткерлердің 
ұстанымы мен бағыты ұлт мүддесін қорғауға негізделгеніне орай оларды 
Қазақстанның Тәуелсіздігі жолында ұлтымыздың болашағы үшін күрескен, жанын 
пида еткен азаматтар деп бағаласақ артық болмас. Мәселен Абдолла Асылбеков 
1933 жылдың көктемінде Мәскеуге барғанында Н.Нұрмақовтың кабинетінде, 
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кейін үйінде болып, айтылған қызу әңгіме Қазақстандағы қалыптасқан ауыр саяси 
экономикалық жағдай жайлы болғандығын мәлімдейді. «Ұйымның» негізгімақсаты 
Қазақстан халқын қалыптасқан ауыр жағдайдан құтқару үшін күрес болса, оны 
орталықта ірі қызметте отырған қазақ басшыларының қолдауынсыз жүзеге асыру 
мүмкін емес. Қысқасы, тағылған айыпты дәлелдеп көрсету үшін тергеу ісінің кейбір 
тұстарын аударып бергенді жөн көрдік. Тергеу ісінен:

– Ізбасаров: Асылбеков маған Мәскеуде Нұрмақов басқаратын орталық бар, 
Алматыдағы орталықты Сәдуақасов (Жанайдар Сәдуақасов –Б.Қ.) басқарады [5]. 

– Асылбеков: мен ұйымға Нұрмақовтың үгіттеуімен 1934 жылы кірдім. Мәскеуге 
барғанда Нұрмақовтың кабинетінде болып, ол менен Қазақстандағы жағдайды 
сұрады. Кейін әңгімеміз оның пәтерінде жалғасты. Мен Қазақстанға Л.И. Мирзоянның 
келісімен жіберілген қателіктерді түзету бағытында көп жұмыстар жасалып 
жатқандығын хабарладым. Нұрмақов бұл жайларды білетіндігін айтып, Қазақстанды 
түбегейлі құртты, деді. Мне онымен келістім, өйткені ондай пікір менде бұрын да 
бар еді». Сөйтіп А.Асылбеков әңгіменің аяғын Н.Нұрмақовтың «Қазақстанды құртты 
(угробили)» деген сөзімен толық келіскендігімен қорытындылайды.

Көрнекті мемлекет қайраткері Абдолла Асылбеков Қазақстанның 
1920 жылдардағы құрылысында ірі ұйымдастырушылық қабілетімен танылған, 
өзінің ұстанымы мен ой-байламымен ерекшеленетін тұлғалардың бірі. Біздің 
ойымызша, қос қайраткердің ісін біріктіріп қараудың негіздері біріншіден, екеуінің 
бір елден (Қарқаралыдан) шыққаны; екіншіден, бұл азаматтар бір-бірінің қабілеті, 
білімі, тәжірибесін жетік біліп, бағалаған әрі үнемі қызметте де қолдау көрсеткен. 
Ф.И. Голощекин Қазақстанда жоғарғы саяси билік басына келгенде шындықты айтуда 
шыдамсыз, өткір сөйлейтін А.Асылбеков сияқты қазақ қайраткерлерін республика 
басшылығындағы тұтқалы қызметтен бірден шеттеткені мәлім. Сөйтіп Қарағанды 
облысы басшыларына қатысты 100 беттен асатын машинкаға басылған кінәлау 
ісінің соңғы нүктесін қойысымен, Қазақ ССР Жоғарғы Сотының арнайы алқасының 
төрағасы Громовтың 1937 жылдың 23 қыркүйекте істің анықталып, аяқталғаны 
жайлы жеделхат Мәскеудегі Жоғарғы Сотқа жөнелтілді. Оның қысқартылған мәтіні 
мынадай: “Мәскеуге. СССР Жоғарғы Соты. Винокуровқа. Халық жаулары Нұрмақов, 
Құлымбетов т.б. тікелей нұсқауымен Қарағанды облысының Қарқаралы округінде 
1934 жылы құрамында Асылбеков, Ғатауллин, Ізбасаров, Ордабаев, Шамсутдинов 
тағы бірқатар адамдардың қатыстырылуымен контрреволюциялық, ұлттық-
фашистік ұйым құрылды. Бұл ұйым троцкий-бухариндік орталықпен байланысып, 
мақсаты Кеңес өкіметіне қарсы қарулы көтеріліс жасау, фашистік мемлекеттердің 
интервенциясы негізінде Қазақстанды КСРО-дан бөліп әкету, капитализмді қалпына 
келтіру болды”. Одан ары Қарағанды облысын өз ықпалына қаратқан бұл ұйымның 
бар қылмыстары айғақталып дәледенгені, республикалық арнайы қауіпсіздік 
органдарының табысы ретінде баяндалады. Бұл шешім Мәскеуде тағдыры қыл үстінде 
тұрған Н.Нұрмақовтың ісіне үкім шығаруды жеделдетті. Мәскеуде 26 қыркүйекте 
1937 жылы СССР Жоғарғы Соттың әскери алқасының кеңесінде әскери заңгерлер 
Голяков, Ждан, Кандыбин, Рогинскийлердің қатысуларымен Нұрмақовтың ісі 
қаралды. Ешбір куәлерсіз, істі аяқтауға дәлелдердің толық, жеткілікті екендігі жайлы 
қорытындыға келеді.
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27 қыркүйекте СССР Жоғарғы Сотының әскери алқасы сотталушы Нұрмақовтың 
бар кінәларын «мойындағанын» жеткілікті деп санап, мынадай үкім шығарды: 
«Подсудимый Нурмаков в прошлом антисоветский настроенный в 1921 году был 
вовлечен в состав руководства антисоветского пантюркистского центра в СССР и 
возглавил антисоветскую национальную повстанческую акцию против руководства 
партии большевиков и правительства и занимался вредительской работой в 
Казахстане» дей келіп, «тәркіленсін және атылсын» деген қаулы қабылданды 
[2.8]. Сөйтіп, бар болғаны 15 минут уақыт ішінде, ірі қайраткер, бар саналы өмірін 
Қазақстан халқының өсіп-өркендеуімен байланыстырып, КСРО құрамындағы аз-
ұлттардың жанашыры болып танылып үлгерген қазақ азаматының тағдыры шешілді. 
Үкім сол күні орындалды деп көрсетілген. Осылайша қырықтың қырқасына енді 
ғана шыққан Нығмет Нұрмақовтың да ғұмыры замандастары секілді қысқа болды.

Біздің ойымызша, біріншіден, Н.Нұрмақовтың жау атануына негіз болатын 
мүмкіншіліктердің ешбірін қалыс қалдырған жоқ. Атап айтсақ, біріншісі, Н.Нұрмақов 
Қарқаралы өңіріне белгілі Қу болысының атақты байы Ақаев Хасенмен тығыз 
байланыста болуы – өмір шындығы. Оның демеушілігімен Қарқаралы училищесін, 
кейін Омбы мұғалімдер семинариясын бітірді. Аудармашысы, іс жүргізушісі болып 
қызмет жасады. 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін екеуі де Қарқаралы уезінде 
құрылған уақытша үкіметтің мүшелері болды. 1927–1928 жж. Ф.И. Голощекин және 
оның жақтастарының Нығмет Нұрмақов Қарқаралыдағы туыстарына көмектесті 
деген айыптауларының бәрін де түбегейлі жоққа шығаруға болмас. Назар аударарлық 
бір жайт, Ақаев Хасеннің тәркілеу науқаны кезінде комиссияныңтіркеп, тәркілейтін 
малы қалмаған. Біздің болжамымыз бойынша Ақаев Хасен тәркілеу науқанының 
болатындығын алдын-ала білген, ол жайға оның көзін жеткізген Н. Нұрмақов. 
Жылда маусым-шілде айлары еңбек демалысын Қарқаралыда өткізетін Нығмет 
Нұрмақовтың сол өңірдің ауқаттысы, ескі танысы, тіпті аталас болып келетін 
туысқаны Хасен баймен кездеспеуі мүмкін емес. Екінші негіз Н. Нұрмақовтың 
1922 жылдың ақпанында Қарқаралының белгілі байы Ақпаев Ыбырайдың қызы 
Зүпнүн Ыбырайқызымен отау құрды. Осы жайлар Н. Нұрмақовтың қарсыластары 
тарапынан таптық тегі мен көзқарастарынакүмән келтіруге, жиі-жиі жиындарда 
ашық айыптауға жол ашқаны мәлім. Өнеркәсібі дамымаған елде ауыл шаруаларын 
жұмыспен қамти алатын тек бай шаруашылықтар екендігі, оларды күшпен емес, 
экономикалық тетіктерді қолдана отырып әлсірету жайлы Н.Нұрмақовтың пікірлері, 
көзқарасы, ұстанымын Ф.И. Голощекин және оны жақтаушылар тарапынан қайын 
жұртын қорғап отыр деген жеке басына тағылған кінәмен басу оқиғалары көп 
кездеседі. Ал мұндай көзқарастың болуына туыстық байланыстың ықпал еткенін 
тағы да жоққа шығара алмаймыз. 

Аталған мәселелер Н. Нұрмақовты халық жауы ретінде айыптауға бұлтартпас 
дәлелдер. Үшіншіден, 1922 жылдан-ақ Н. Нұрмақов ұлттық мүддеге қайшы 
келетін саяси бағыттарға өз наразылығын білдіре бастады. Көп жағдайда ол Қазақ 
Өлкекомның бюросында ұлттық мәселелерге қатысты нақты көзқарасын білдіріп, өз 
пікірінде қалу. Наразылықтың шегі 1924 жылдың наурызында қазақ коммунистерінің 
атынан қазақ қайраткерлерін ұлтшылдықпен айыптау пиғылының өріс алғандығын 
мәлімдеген 14 адам қол қойған хат БК(б)П орталық Комитетіне жолданғаны болып 
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табылады. Н.Нұрмақовтың Қазақстан үкіметін басқарған жылдар ішінде кеңестік 
саясаттың ұсынған бағдарламасымен келіспеген, ұлттық мүдде мен ерекшеліктерді 
ескеруді талап еткен және сол бағытын жүзеге асыруға күресіп баққан әрекеттері 
Ф.И. Голощекин оның жақтастары тарапынан қарсылыққа кез болды. Ол қарама-
қайшылық мал шаруашылығын дамыту жолдары, қазақтардың ата қонысын қайтару, 
оларды жерге орналастыру, байларды тәркілеу сияқты шаруашылық бағыттарда 
айқын көрінді. Төртіншіден, Н.Нұрмақовтың адамгершілік, ізгілік қасиеттері басым 
болғаны жайлы естеліктерде көп айтылады. Бұл тұрғыдан алғанда қарт жазушы 
Жайық Бектұровтың естелігінің тағылымдық мәні зор. Сол естеліктерде көрнекті 
қазақ ақыны Мағжан Жұмабаевтың жұбайы Злиха апайдың аузынан жазып алған 
мынадай әңгіме келтіріледі. Мағжанның ұсталып, түрмеде отырған кезі. 1929 жылдың 
көктеміндегі міндеттелген мемлекеттік астық салығын төлеуге берері болмай 
қиналып жүргенде, Петропавлға қызмет бабымен Халком төрағасы Н. Нұрмақовтың 
келгенін естиді. Ауыл басшыларынан көлік сұрап, Злиха апай түнделетіп қайнысы 
Нығметке жолығып қайтады. Қысылтаяң заманда “салықтан босатылсын” деген 
үкімет басшысының қол қойып берген бір жапырақ қағазы ұлы ақынның жарының 
есінде мәңгілік сақталып қалыпты...

Осылайша Н. Нұрмақовтың көзін жойған жендеттер енді «халық жауының» 
туысқандарын жазалауға кірісті. Нығмет Нұрмақовтың қилы заманда таңдап 
қосылған жұбайы Зүпнүн Ыбырайқызы Нұрмақова да көп кешікпей қамауға алынып, 
Мәскеудің Бутыркасында, сонсын Карелияда 1941 жылға дейін темір тордың ар 
жағында отырды. Соғыс басталысымен туған отаны Қарағанды лагеріне жөнелтілді. 
«Нығметті 1937 жылы 3 июньде ұстаса, мені сол жылы 20 июльде қамауға алды. 
Сонымен Москваның Бутырка түрмесінде 4 жарым ай отырдым. Содан соң мені 
Москва түбіндегі бір түрмеде 1939 жылға деін ұстады. Түрмедегі әйелдерді 1939 
жылы жазда жинап Карело-Фин АССР-іне этаппен алып жүрді. Ал сол жылдары 
осы автономиялы республикасының жерінде тұтқындар лагері көп болатын. Оны 
жасыруға болмайды. Көп ұзамай Ұлы Отан соғысы басталып, мұндағы лагерьдегі 
тұтқындарды да эвакуациялады. Вагондарға тиелген тұтқын әйелдерді жолшыбай 
ешқандай лагерь қабылдамағандықтан әйтеуір өгіз аяңмен 1941 жылы Карлагке 
алып келді...Әсіресе мені қинағаны балаларымның жағдайы – деп тағы да өткенді 
есіне алады Зүпнүн Нұрмақова, – Тамара деген қызым балалар үйінде қайтыс 
болып кетіпті. Ал Нояным балалар үйінен әскерге «штрафной батальонға» алынған 
екен. Содан «халық жауының» баласы деген қоңырауды әкесі Нығмет Нұрмақов 
ақталғанша тағып жүрді» [3.9].Осылайша тізбектеліп, шер боп тарқатылған 
естеліктерді оқудың өзі ауыр. Қазақ қыздарының санаулысы болып білім алған, ел 
азаматына жолдас болып, жұртының алғысына, құрметіне бөленіп жүрген Зүпнүн 
Ыбырайқызының кейін Қарағанды шахтасына шам ұстаушы болып орналасқанына 
қатты қуанады деп кім ойлаған. 

Нығметтің өз әкесі Нұрмақ, қайын атасы Ыбырай Ақпаев та халық жауының 
туған-туысқаны ретінде айдалып, кейін үштіктің үкімімен атылды. Сондай-ақ, 
Нығмет Нұрмақовтың Қазақ әскери атты полкінде қызмет атқарып жүрген бауыры 
Құрманғали, қайын інісі Абдулхамит сияқты бас көтерер ер-азаматтар түгелдей 
дерлік мерт болды… Олардың үрім бұтақтарының қилы тағдырынсуреттеудің өзі 
ауыр. 
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Нығмет Нұрмақовтың туған ұлы Ноян соғысқа 1941-1945 жылдардағы соғысқа 
қатынасып, әскери қызметін жалғастырумен капитан дәрежесінде құрметті демалысқа 
шықты. Анасымен бірге әкесінің ақталғаны туралы қағазды алды. 1956 жылы жеке 
басқа табынудың зардаптары әшкереленіп, миллиондаған кеңес азаматтары ақталды. 
Кезек Н.Нұрмақовқа да жетті. Анасымен бірге ұлы әкесінің ақталғаны туралы қағаз 
алды. КСРО Жоғарғы Соты әскери алқасының 1956 жылғы 11 тамыздағы үкімінде: 
«Приговор Военная коллегия Верховного суда от 27 сентября 1937 года в отношении 
Нурмакова Нигмета Нурмаковича во вновь открывшимся обстоятельствам отменит 
и дело о нем на основании 5 сти. УПК РСФСР производством прекратить. Нурмаков 
Н. Н. реабилитирован посмертно», – делінген. Көп кешікпей Мәскеу қаласынан 
Нұрмақовтарға тиесілі пәтер берілді. Әкесін елге танытуға Нығметұлы Ноян да ат 
салысты.1960-70 жылдары Ноянның құзырлы үкімет басшыларына, тарихшыларға, 
жазушыларға және өнер қайраткерлеріне жазған хаттары мұрағатта сақтаулы. 
Соғыстан алған жарасы меңдеп ауыра берген Ұлы Отан соғысының ардагері Ноян 
Нұрмақов 1986 жылы Мәскеуде анасының қолында қайтыс болды. Ол Мәскеудегі 
Ваганьков зиратында жерленген. Зүпнүн апамызды кейін Алматыдағы туыстары 
Нығмет Нұрмақовтың туған інісі Жәмелдің балалары Рабиға Жәмелқызы қолына 
алып, бақты. 1996 жылы Зүпнүн Ыбырайқызы 94 жасында көз жұмды.
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ЖОҒАРЫ СОТ ТӨРАҒАСЫ Н. НҰРМАҚОВ

1922 жылдың 6 қазанында Орынбор қаласының Свердлов атындағы клубында 
Бүкілқазақтық Кеңестердің ІІІ съезі ашылғаны мәлім. Оның өтуі жайында үзбей 
хабар беріпотырған «Еңбекші қазақ» және «Советская степь» газеттеріндегі ресми 
ақпараттарда Семейден келген делегацияның құрамында Н. Нұрмақовтың да 
болғанын, оның съездің барысында Қазақ Орталық Атқару Комитетінің мүшелігіне 
сайланғаны туралы айтылады. Бұл Нығмет Нұрмақовтың қызмет жолындағы елеулі 
оқиға. Өйткені 13 қазанда Қазаткомның алғашқы жиналған сессиясы өз мүшелерінің 
арасында атқаратын міндеттерді белгілегенде Н. Нұрмақовқа Қазақ Автономиялы 
Республикасының Жоғарғы Трибуналды басқару ісі жүктелген еді. Осылайша 
«өлкелік шеңбердегі» шенеунік [1] деп партия тарапынан баға берілген Н. Нұрмақов 
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алғаш рет республикалық деңгейдегі қызметке өрледі. Мұндай мінездемені 
Облыстық партия комитеті атынан беруші де, бұған дейін де Нығметке хат жолдап 
алғаш Орынборда қызмет орны белгіленгенін хабарлаушы да Облыстық партия 
комитетінің ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі, белгілі қоғам қайраткері Абдолла 
Асылбеков болды. Оған дәлел – Н. Нұрмақовтың жеке ісіне тігілген мына бір 
жеделхат: «Семейге. Губатқару комитеті, Нұрмақовқа. Облыстық комитеттің мүшесі 
және Бүкілодақтық партия съезіне делегат болып сайландың. Әуелі жанұяңмен 
Мәскеуге жолға шық. Содан соң Орынборда тұрақты қызметте боласың. Обком 
хатшысы Асылбеков, саяси хатшы Әуезов. 28.02.1922». Н. Нұрмақовтың Орынборда 
атқаратын жаңа лауазымды қызметі алдын-ала жобаланған және соңғы қолды қоюшы 
көрнекті қазақ жазушысы Мұхтар Әуезовтің өзі.

Деректерден анықтағанымыз, Қазобкомның шешімімен Семейден М. Әуезов 
пен Н. Нұрмақов бір уақытта Орынборға шақырылған болатын [2]. М. Әуезов 
1921 жылдың соңында астанаға келіп, аштыққа ұшырағандарға көмек беру 
комиссиясының төрағасының орынбасары және сол комитетте бірқатар жауапты 
шаруаларды атқаруға кірісіп кетеді. Ал Н.Нұрмақов облыстық партия комитетінде 
қызмет атқарды және осы обкомның ұсынысымен Қазаткомға тағы да мүшелікке 
сайланған соң Трибунал төрағалығына жоғарылатылады. Жеке ісіндегі трибунал 
қызметкерлеріне тиісті сауалнама парағын толтырғанда «Трибуналдағы еңбек өтілі» 
деген сұраққа «1922 жылдың бірінші айынан бастап Семей губерниялық төңкеріс 
трибуналының алқа мүшесі болдым» [3] деген жауап жазып, бұл істен хабары 
барлығын көрсетіпті. Бұл жайлар Нығмет Нұрмақовтың қызметке келуініңкездейсоқ 
еместігін айғақтайды.

Жоғарғы Трибуналдың бұйрықтар кітапшасына Н. Нұрмақовтың 1922 жылдың 17 
қазанында алғаш рет қол қойған нөмірі бірінші бұйрығы тіркелген. Онда «бүгіннен 
бастап С.Ж.Арғыншиевтен барлық істі қабылдап алып, міндетімді атқаруға кірістім. 
Барлық трибунал қызметкерлері осы күннен қызмет бабы бойынша маған бағынатын 
болады» делінген. Бұл мәлімдеме 27-ге толған, өмір тәжірибесінен өткен, қоғамдық 
ой-өрісі салмақтанған қызметкердің нық қадамын сездіреді.

Соның нақты дәлелі болар, Қазобкомның саяси бөлімі 1921 жылдың өзінде-
ақ Н. Нұрмақовты: «Жақсы шаруа басшысы. Үгіт насихатқа нашар. Осы күнге 
дейінгі жұмысында өзінің өте жақсы жақтарынанкөріне білді. Міндетіне деген 
жауапкершілігі тамаша. Нұрмақовтан өлкелік шеңбердегі қызметкер шығады» деп 
көрегенділікпен болжаған.

Осы мінездемеге сүйене отырып, атқаратын істің алды артын бағамдау, оны 
аяғына дейін жеткізе алатын табандылығы бар Нығмет Нұрмақовтың жаңа қызметі 
барысында жобаланған бағдарламасы, өзіндік көзқарасы болды деп айтуға негіз 
бар. Өкініштісі егеменді ел қатарына енсек те тарихымыздың кейбір ақтаңдақтары 
секілді Қазақстанның Трибуналының қызметі, кейінгі Жоғарғы Сотының құрылуына 
қатысты деректердің көпшілігі әлі құпия белгісін жойған жоқ. Мысалы РСФСР 
Жоғарғы Сотының қазақ бөлімін құруға қатысты мәжіліс хаттамалары немесе 
көшірмелері көп ұшырасқанымен нақты ұсыныс, баяндама, талқылау мәтіндерінің 
бірде-бірін таба алмадық. Орталықтың нұсқауымен тек бір алқа құру белгіленсе, ол 
мәселе республика тарапынан даулы пікір, қайшы көзқарас тудырғаны анық. Бұл 
жөнінде Н. Нұрмақов Мәскеуге де барған.
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Трибунал төрағасы міндетін Н. Нұрмақов қабылдап алған тұста Қазақ Жоғарғы 
Трибуналы біріккен кассациялық және бақылаушы орган ретінде қалыптасып, 
қызметі жүйеленіп, тұрақты бағытқа түскен болатын. Ереже бойынша кассациялық, 
әскери-транспорттық және сот алқаларын құру көрсетілгенімен сот мамандарының 
жетіспеуінен соңғы үшалқа біріктіріліп бірыңғай сот алқасы деп аталды. Кассациялық 
алқа өз алдына құрылды.

Бірнеше бөлімдердің атқару ісі салаланып, жұмысы дұрыс жолға қойылды. Әсіресе 
Жоғарғы Трибунал қызметін ұйымдастырудың ұйытқысы аталған ұйымдастыру – 
нұсқау бөлімі қабілетті мамандарды іздеп таңдау, іріктеп тұрақтандыру, басшылыққа 
алынатын қатынас хаттарды тіркеп, тізіп, бағыттау сияқты маңызды мәселелерді 
шешу мен шұғылданды [4]. 

Орталығы Батыс Сібірдің Омбы қаласы болып, бір жағы Астраханьға 
қарайлап келген Орынбор, Семей, Ақмола, Қостанай, Ақтөбе, Бөкей губерниялық 
трибуналдарының басы біріктіріліп, батыл күрес жүргізудің арқасында Қазақ 
Жоғарғы Трибуналын басшы органы ретінде мойындады. Қорыта айтқанда, 
алғашқы Трибунал төрағасы Сақыпгерей Жармаұлы Арғыншиевтің қажырлы 
ұйымдастырушылығымен Қазақстандағы Трибуналдар қызметі тәртіп кекелтіріліп, 
асақ ауіпті (контрреволюциялық, шпиондық, қарақшылық және т.б.) істерді шешуі, 
сондай-ақ сотісі не түскен шағым арыздарды қарау жұмысы бірізділікке түсті [5].

Ол уақытта үйлестіру құжаттарының дені орталықтан яғни РСФСР Жоғарғы 
Трибуналынан (кейінгі Жоғарғы Сот) сондай-ақ РСФСР Әділет комиссариатынан 
басшылық нұсқау ретінде түсетін. Сондай қатынас хаттарға қалыптасқан тәртіп 
бойынша Қазақстан Республикасының Жоғарғы Трибунал төрағасы қосымша белгі 
соғып, «төмендегі қатынас хатты басшылыққаалудыұсынамын» деп қолқоятын 
немесе соған сәйкес жергілікті ерекшеліктер ескерілген нормативтік-құқықтық 
актілер дайындалды. Міне, Н. Нұрмақовтың қолы қойылған құжаттарды жинақтап, 
сипаттайтын болсақ, негізінен тергеу ісін жүргізудің, қорытынды жасау мен есеп 
берудің тәртіптері, үкім шығару үлгілері және т.б. сот қызметіндегі өзекті мәселелерге 
үздіксіз бағыт беріп отырған. Мысалы, Н. Нұрмақов 1923 жылдың наурыз айының 
ішінде жаза түрлеріне өзгерістер енгізу, амнистияны қолдану тәртібі, амнистияны 
әйелдерге қолдану ерекшелігі, алқаны ңқұжаттарды тіркеу тәртібі сияқты бірқатар 
қатынасхаттарды қолдануға енгізіп үлгерген. Әрине, енді ғана қалыптасып, жан-
жақты қызметі жандана бастаған жергілікті сот органдарының жұмысын бағыттап 
ілгері бастыруда бұл нұсқаулардың мәні зор еді.

Бұл әрбір құжаттың Жоғарғы Трибунал кейінгі Сот қызметін, сондай-ақ 
губтрибуналдармен губсоттардың қалыптасуындағы атқарған ролін анықтау 
арнайы зерттеуді қажет етеді. Айталық, Н. Нұрмақов 1923 жылдың 22 ақпанында 
Республикалық Жоғарғы Соттың атынан мына мазмұндағы құжатқа қол қойып, 
губсоттарға және оның тергеушілеріне жолдапты. Онда: «Әскери қызметшілерге 
қатысты істерді Ақтөбе, Орынбор, Қостанай губсоттары Орынборда орналасқан 
ХІ кавдивизия құрамындағы Волга аймақтық әскери округының Ревәскеритрибунал 
бөліміне, ал Бөкей және Орал губсоттары Саратов қаласында орналасқан 32 дивизия 
құрамындағы Ревәскеритрибуналы бөліміне жіберіп отыру ұсынылады» делінген [6]. 
Бұл Республикалық Жоғарғы Сот бөлімінің көптеген мәселелер бойынша орталыққа 
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тәуелді болғандығын көрсетсе керек. Кейіндері контрреволюциялық саяси істерді, 
қарақшылық, парақорлық сияқты ірі істердің барлығын орталық сұратып 
отырғандығын көрсететін Н. Нұрмақовтың қол қойып, өзара жазысқан көптеген 
құжаттардан байқап отырмыз. Бұл кешегі патшалық дәуірдегідей қылмыстық істерді 
тек империялық сот органдары әрі заңдары негізінде қарайтын отаршылдық тәсіл 
сақталып қалғандығын көрсетеді.

Жоғарыдан түсетін осындай нұсқаулар кеңестік заңдардың оңды-солдыбұзылуына 
да әкеліп соқтырды. Мысалы, 1922 жылдың қараша айындағы БОАК Жоғарғы 
Трибуналының №160/18 құпия қатынас хатымен саяси қылмыстар мен шпиондық 
істерді қарау кезінде сот құрамына Мемлекеттік Саяси басқарма органының 
өкілі енгізілетін болды [7]. Сот процесі барысында ол өкілдің қатысуы жасырын 
болатындығы, оның сот шешіміне ықпал жасай алатындығы да көрсетілді. Мұндай 
заңсыздықтар көп кешікпей жаппай белең алып, «үштіктер», «ерекше кеңестер» 
сияқты жазалау ұйымдары нөмірге алып келді. Бұл сотқа қатысы жоқ ұйымдар 
ешбір сотсыз-ақ шешім шығарып, кеңес өкіметі «жауларын» қуғынға ұшыратқаны 
тарихтан белгілі.

Сол уақыттағы Жоғарғы Сот құрамындағы екі алқаның бірікассациялық алқаның 
жұмысы мазмұнды болғандығын көреміз. Ол негізінен келіп түскен арыз-шағымдар 
бойынша сот шешімдерін қараудан құралған. 1923 жылдың қаңтар айынан басталған 
кассациялық алқа кеңесінің құжаттары мен жақын танысудың барысында біраз 
мәселелерді анықтау мүмкін болды. Оған кассациялық алқаның төрағасы Н. Нұрмақов, 
мүшелері Голубцов, Алексеев кейін Н.М.Демме де қатынасып отырған. 1923 жылдың 
алғаш 6 айының ішінде Жоғарғы Сотқа кассациялық тәртіппен 109 қылмыстық іс 
келіп түскен (Орынбор губерниялық соты-17 іс, Орал-12 іс, Семей-37 іс, Ақмола-20 
іс, Қостанай-13 іс, Ақтөбе-9 іс, Бөкей-1 іс).

Н. Нұрмақовтың төрағалық жасауымен кассациялық алқа сәуірдің 10-на дейін 
43 қылмыстық істің шешіміне анықтама беріп үлгеріпті. Үкім шығарылған жазаның 
түрлері де әртүрлі. Жоғарғы жаза – атудан бастап 2 жылға қамауға дейінгі сот 
шешімдері қарақшылық, тонау, мемлекеттің қазынасына қол сұғу, парақорлық және 
т.б. қылмыс түрлеріне қолданылған. Бірер дәлелдерге тоқталып өтейік. 1923 жылдың 
10 қаңтарында өткен кассациялық алқакеңесінде Черняков бастаған қарақшылар 
тобына қатысты Орынборгубсотының шешіміне наразы шағым қаралды. Салмақтай 
келе, қасақана кісі өлтіріп, қарулы топпен 7 мәрте тонауды ұйымдастырғаны 
үшін Черняковқа берілген ату жазасы және сыбайласы Павловты 2 жылға бас 
бостандығынан айыру шешімдері өз күшінде қалдырылды [8].

1923 жылдың 12 сәуірінде Қылмыстық кодекстің 114 бабы (пара алу қылмысы) 
бойынша Ақмола губерниялық ревтрибуналының шешімімен Қуанышевтің мал-
мүлкін тәркілеу және 5 жылға бас бостандығынан айыру жайындағы іс қаралды. 
Қорғаушысының берген шағым арызында шешімді бұзуға негіз болатын дәлелдердің 
жоқтығына қарамастан, кассациялық алқа айыпталушының 60 жасқа келіп 
қалғандығын әрі оқымағандығын ескеріп, Қазан төңкерісінің 5 жылдығы қарсаңында 
жазасының жарымын азайтуға ұсыныс жасады. Бұл оқиғалар кассациялық алқаның 
қылмыстық істерді қарау кезінде объективтілікпен қатар, адамгершілік қағидаларын 
да ұмытпағандығын көрсетеді.
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Кассациялық алқада істерді әділ әрі жылдам қарап, таразылап отыру арқылы ғана 
бұқара халықтың сеніміне ие болатынын Н. Нұрмақов терең ұғынды. Сондықтан 
әрқашан да алқаның жұмысын өте сергек ұйымдастырып отырды. Мамыр айының 
соңына дейін кассациялық алқада 82 іс қаралып, 32 істің үкімі бекітілсе, 50 іске 
шығарылған шешімдеркүшін жойды [9].

Сол кассациялық алқаның жасаған қорытындыларын қысқаша тұжырымдасақ, 
төмендегідей мәселелерді айтуға болады. Басты кемшілік алдын ала тергеу кезінде 
қылмыстың түп-төркіні дұрысанықталмауынан оған шығарылған сот үкімінің де 
бұзылуына әкеліпсоқтырады. Осындай тергеудегі аяқталмаған шикі істер сотқа келіп 
түсіп, тергеу ісінің олқылығын сот толтыруға кірісетін болған. Осылайша әр істі 
тексеріп шешім қабылдауға қыруар уақыт жұмсалатындығы белгілі болды. Сондай-
ақ істі алдын-ала тергеу ісіндегі құжаттарды толтыру барысындақылмыскерлердің 
қылмысын сипаттап дәлелдеуде заң терминологиясын дұрысқолдана білмейтін 
мысалдар да анықталды. Нәтижесінде іс қарау барысында сот қайшылыққа 
ұрынатын немесе көп жағдайда тергеушінің өзіне сенім артып тексерусіз айыптау 
қорытындысын шығаруға мәжбүр болған. Әсіресе сараптама түрлерінің де ешқандай 
сын көтермейтіндігі анықталды. Дәрігер, каллиграфтардың еңбегіне тиесілі ақы 
төленбегендіктен, олардың асығыс, жарымжан қорытындыларды жасау оқиғалары 
жиі кездескен. Ал тергеушілердің көп жағдайда дәлелдерді салыстырып, салмақтап, 
кінәсін мойнына дұрыс қоя білу сияқты тәжірибе, сондай-ақ, төзімділіктің 
жетебермейтіндігі де белгілі болды. Жоғары Сот тарапынан губсотардың жұмысын 
тексеруге шығып тұратын комиссиялар бұл аталған кемшіліктерді бейнелеген есебін 
Әділет Халық комиссариатының да назарына ұсынып отырған. Н. Нұрмақов бұл 
кемшіліктердің түп-төркіні білікті мамандардың тапшылығынан туып отырғанын 
жақсы түсінді. Көп ұзамай Әділет Халық комиссары және Республика прокуроры 
міндетіне кіріскен тұста ең бірінші қолға алған көңіліндегі шаруасы да сол 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын 6 айлық заң курсын ашу болып, олардың 
оқуды сәтті аяқтауына үзбей жанашырлық жасаған еді.

Қазақстанда Жоғарғы Сотты құру жайлы мәселе алғаш рет 1922 жылдың 
6 желтоқсанында Қазақ облыстық партия комитетінің төралқасында қаралыпты. 
Онда  РСФСР Жоғарғы Сотының қазақ бөлімін құру дұрыс дептабылып, оның төрағасы 
Н. Нұрмақов бекітілсін деген қаулы қабылданады [10]. Осы бағытпен Жоғарғы 
Сотты құру мәселесі бірнеше сатылардан өтті. 1923 жылдың 9-12 қаңтарында алқа 
мәжілісінде Әділет Халық комиссары және Республика прокуроры М. Атаниязов, 
орынбасары С.С.Пилявский, Жоғарғы Трибунал төрағасы Н.Нұрмақов, алқа мүшесі 
А.Бірімжанов тың қатынасуымен РСФСР Сот құрылысы туралы ережені енгізу 
мәселесі талқыға түсті. Әрине, бізге қажеттісі қабылданған екі шешім: біріншісі – 
тұңғыш рет дайындалған республикалық Жоғарғы Сот Ережесінің жобасы қаралып 
жоғарыға бекітілуге жіберілуі; екіншісі – Н. Нұрмақовқа Жоғарғы Соттың басшылық 
құрамын келесі алқа мәжілісіне дайындап әкелудің тапсырылуы [11]. Сөйтіп ақпан 
айында Н. Нұрмақовтың ұсынысымен тұңғыш РСФСР Жоғарғы Сотының қазақ 
бөлімі мына құрамда түпкілікті бекітілді: төрағасы Н. Нұрмақов, орынбасары 
И.А.Кочкин, мүшелері М.Н. Демме, Т. Арыстанбеков, Голубцов, Алексеев. Жаңа 
құрылыс басшысының асқан қажырлық пен біліктілік танытуын қажет етті. 
Жоғарғы Сот жұмысын дұрыс жолға қойып, кәсіби дәрежесін өсіру барысында 
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Н. Нұрмақовтың үздіксіз ізденіп, талмай еңбек еткеніне мұрағат құжаттары куә. 
Н. Нұрмақов алқа, бөлімдерге бақылау орнату, губсоттардың Жоғарғы Соталдында 
есеп беруі сияқты мәселелердің дұрыс шешілуіне араласып, олардың атқарушылық 
қызметтерінің орнығып, қалыпқа түсуін үнемі назарында ұстады. Ұзын саны 
52 адамнан тұратын Жоғарғы Сот аппаратының штатын дайындап, бекітуден өткізді. 
1923 жылдың 19 ақпанында Жоғарғы Трибунал бойынша мына мазмұндағы бұйрық 
жарияланды: «Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің ІV сессиясы қабылдаған 
сот құрылымы туралы ережеге сәйкес және 1923 жылдың 18 қаңтарындағы БОАК 
Төралқасы мен 14 ақпандағы Қазаткомның қабылдаған қаулылары негізінде РСФСР 
Жоғарғы Сотының қазақ бөлімі 1923 жылдың 16 ақпанында өз қызметіне кірісті деп 
есептелсін» [12]. Соңында «төрағасы Н. Нұрмақов» деп қол қойылған. Осы күннен 
бастап, Қазаткомның Жоғарғы Трибуналы ресми түрде РСФСР Жоғарғы Сотының 
қазақ бөлімі деп атала бастады.

Осы мәселенің соңғы нүктесін қойған басты құжат – 1923 жылдың 11 сәуірінде 
БОАК төрағасы қол қойған РСФСР Жоғарғы Сотының қазақ бөлімі туралы қаулы 
болды [13]. Бұл құжат жарық көрген уақытта Н. Нұрмақов Мәскеуде болатын. Оны 
оған берілген мына куәлік растайды: «Құжат иесі РСФСР Жоғарғы Сотының қазақ 
бөлімінің төрағасы Нұрмақов Нығмет ҚАКСР және Жоғарғы Соттың қазақ бөлімі 
бойынша Орталықпен кезекті мәселелерді анықтап, шешу үшін Мәскеуге бара жатыр.

Нұрмақовқа жүктелген тапсырманың өте жауапты және мемлекеттік 
маңыздылығына орай, барлық Кеңес мекемелері және темір жол ұйымдарына 
Нұрмақовқа жергілікті жерлерде және жол жүруіне барлық көмегін беруміндеттеледі.

Құжат қол қойылып, мөрмен бекітілген. Қазаткомның төрағасы Меңдешев. 
Қазатком хатшысы Сәдуақасов».

Құжатта бірқатар мәселелер бойынша барды деп айтылғанымен, 
қандаймәселелердің көтерілгендігі белгісіз. Үлкен істің бірі – азаматтық істер 
бойынша алқа құру мәселесі болды деген болжамымыз бар. Өйткені бұл мәселе кейін 
жалғасын тауып, Н. Нұрмақов 1924 жылы Әділет комиссары болған кезіндеоның 
тікелей араласуымен шешілгені мәлім. Осы сапарынан ол Республика тарихында 
тұңғыш рет Жоғарғы Соттың дүниеге келуін түпкілікті рәсімдейтін тарихи құжатты 
алып келді.

Ереже бойынша РСФСР Жоғарғы Сотының қазақ бөліміне республикадағы Сот 
органдарын бақылау, сондай-ақ кассациялық тәртіппен түскеншағым-арыздарды 
және аса қауіпті мемлекеттік қылмыстарды қарау жүктелді. Бөлімнің төралқасының 
құрамы оның төрағасы, кассациялық жәнесот алқасынан тұрады. Аппараты да осы 
тәртіппен құрылды. Кассациялық алқаның кеңесі оның төрағасы және екі мүшесінің 
қатысуымен өтетін. Кассациялық алқа құрамына Жоғарғы Сот бөлімінің прокуроры 
да енді [14].

Жоғарғы Соттағы өзгерістермен қатар республикадағы сот жүйесі детүгелдей 
реформаланған болатын. 1923 жылдың қаңтарындағы губерниялық 3 сатылы 
соттарды құру жайындағы Әділет Халық комиссариатының қатынасхаты негізінде 
губсоттар дүниеге келді [15]. Жалпы алғандағы бұл ұйымдықжұмыстардың 
қорытындысы 3 сатылы сот жүйесінің: халықсоты, губерниялықсот, Жоғарғы Соттың 
қалыптасуына алып келді. Түгелдей қайта жаңғырудантұратын соттың барлық 
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жұмысын ұйымдастыру мен атқару ауыртпалығы Н. Нұрмақов және оның шағын 
тобының мойнына түсті. 2–3 ай ішінде, дәлірек айтсақ, 1923 жылдың наурызына 
дейін Орынбор, Семей, Ақмола, Орал, Қостанай, Ақтөбе губсоттары құрылды. Жаңа 
тәртіпке негізделген халық соттарының 138 учаскелері және тергеу аппараттарының 
101 учаскесі қайта құрылып, жаңғыртылды [16].

Жоғарғы Соттың бұйрық кітапшасының көрсетуінше, 1923 жылдың 
15 мамырында Мәскеудегі кезекті іс-сапарынан қайтып келген Н. Нұрмақов уақытша 
Әділет Халық комиссары және Республика прокуроры міндетін атқаруға кіріседі. 
Жоғарғы Сот қызметінде жинақтаған білім-тәжірибесі жаңа жұмысына икемделуіне 
септігін тигізгені даусыз. Сол кездегі құжаттар Н.Нұрмақовтың Жоғарғы Сот 
төрағасы лауазымында қала бергендігін көрсетеді яғни ол – Жоғарғы Сот төрағасы, 
Әділет Халық комиссары және Республика прокуроры міндетін қатар атқарды 
деген сөз. Мұндай аса жоғарғы билік лауазымын біріктіріп атқарған мемлекет 
қайраткерлері сирек кездеседі. 1923 жылдың 15 қарашасында өткен Жоғарғы Сот 
төралқасының мәжілісінде баяндамашы Жоғарғы Сот төралқасының орынбасары 
И.А. Кочкин сөзінің соңында: «Қазаткомда жолдас Нұрмақовқа байланысты мәселені 
анықтаукерек, егер Нұрмақов жолдас Әділет Халкоматында біржола жұмысқа 
қалдырылатын болса, онда Қазаткомның мүшелерінің бірін РСФСР Жоғарғы 
Сотының қазақ бөлімінің төрағасы етіп тағайындауды Орталық Атқару Комитетінен 
сұрау қажет» [17] деген екен. Көп кешікпей мәселе анықталып Нұрмақов Әділет 
Халық комиссары әрі Республика прокуроры қызметінде қалдырылды.

Осылайша, Н. Нұрмақов өзіне жүктелген аса жауапты жұмысты аяғына 
дейін жеткізіп орындап шықты. Азамат соғысы жағдайында жұмыс жасап 
келген трибуналдар қайта құрылып, Қазақстанда 3 сатылы сот жүйесі (Жоғарғы 
Сот,  губерниялық сот және халық соттары) дүниеге келді. Қазатком құрамындағы 
Жоғарғы Трибунал РСФСР Жоғарғы Сотының қазақ бөлімі болып қайта құрылды. 
Кассациялық және сот алқалары бірқалыпты жұмыс істей бастады. Жоғарғы 
Сот, губерниялық сот және халық соттарының арақатынасын реттейтін құжаттар 
қабылданады. Қажетті мамандарды іріктеп, қызметінде тұрақтандыру үшін керекті 
шаралардың бәрі жасалды. Түйінін айтқанда, Н. Нұрмақов биліктің маңызды 
тармақтарының бірі сот билігін нығайту Қазақстандағы тұңғыш құқықтық мемлекет 
белгілерін қалыптастырудағы өз міндетін атқарып шықты.
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Қазақстан

ҚАЗАҚТАРДЫ ҚОНЫСТАНДЫРУ САЯСАТЫ
ЖӘНЕ НЫҒМЕТ НҰРМАҚОВ

Кеңестің Қазақ республикасының алдындағы маңызды мәселелердің бірі – 
қазақтарды отырықшы мал шаруашылығына көшіру үшін оларды отырықшылық 
тұрмысқа ыңғайлы құнарлы, жайлы жерлерге қоныстандыру қажет болатын. Ол үшін 
патшалық Ресей тұсында тартып алынған шұрайлы жерлерге қазақтардың қолын 
жеткізу керек еді.

ХХ ғасырдың басында Ресей империясының қазақ өлкесін отарлауды жедел 
қарқынмен жүргізуі жерді пайдаланудағы теңсіздікті күшейте түскен болатын. Биік 
мінбелерден бірнеше қайталанған Н.Нұрмақовтың сөзімен айтсақ: «қазақтардан ең 
шұрайлы, егістікке жарамды 40 млн. десятина жері тартып алынды. Нәтижесінде 
қазақтардың көпшілігі құмды жерлерге, құнарсыз шөл далаларға ысырылып 
тасталды» [1]. Сол сияқты Қазан революциясы қарсаңында Қазақстан жеріне 1млн.-
нан астам адам Ресейдің европалық бөлігінен әкеліп қоныстандырылған болатын. 
Кеңес өкіметі орнағаннан кейін де сырттан ағылған қоныс аударушыларды тоқтатып, 
жерді пайдаланудағы теңсіздікті реттеу мүмкін болмады. Айталық, 1920 жылдың 
17 қазанында Қазақстан Халық Комиссарлар Кеңесінің отарлауды тоқтату туралы 
декреті жарияланды. 1921 жылдың 7 ақпанында және 19 сәуірінде патша өкіметі 
тартып алған жерлерді еңбекшілерге қайтарып, беру жайлы Қазаткомның қаулылары 
қабылданды. Алайда аталған шаралар іс жүзінде жүзеге асырылмады. 

Қайта Ресейдің орталық губернияларынан қоныс аударушыларға РСФСР Жер 
ісі комиссариатының рұқсаты беріліп, 1921 жылғы құрғақшылдықтың салдарынан 
орыс мұжықтарының Ақмола, Семей губернияларына жаппай көшіп келуі басталды. 
Қазақстан Халық Комиссарлар Кеңесінің бұл қоныс аударушыларға тоқтату салмақ 
болған ұмтылысы орталықтың қарсылығына кез болды. Республика үкіметінің 
атына жолданған БОАК төрағасы М.И. Калининнің қолы қойылған жеделхатта 
қоныстанушылардың «қазақ өлкесінен кері қайтаруға» қатаң тиым салынды [2]. 
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Осылайша, қоныс аударушылардың ағылып, Қазақстанның шұрайлы жерлерін 
басып алып орналасуы жалғаса берді. 1922-1925 жылдар аралығында тағы да 200 
мыңдай адам жанұясымен көшіп келді.

Н.Нұрмақов Қазақстан Халық Комиссарлар Кеңесінің төрағасы ретінде бұл 
мәселені қолға алғанда, әуелі туған жерінде ұзақ жылдар теперіш көрген қазақтардың 
өз жерінің құқықтық жағынан толық иесі болуын мақсат тұтты. «Жер мәселесі, – дейді 
Н.Нұрмақов, – қазақтар үшін аса күрделі әрі негізгі мәселе. Жерге орналастыруды 
жүзеге асыруда бірінші кезекте қазақтарды орналастыру қажет, содан кейін келімсек 
европалықтардың мәселесін шешу керек» [3].Ол өзі басқарған үкіметтің жұмысын 
осы бағытта жан-жақты, әрі тиянақты іс жасауға жұмылдырды.

1925-1927 жылдар аралығында қазақтарды жерге орналастыру барынша 
қарқынды, ұйымдасқан түрде жүргізіле бастады. Ең алдымен, орналастыруға қажетті 
жер қоры туралы мәліметтер республиканың барлық ауыл-селоларынан, уездерінен, 
облыстарынан жинастырылып, біртұтас деректер алынды. Жерге орналастыруды 
тиімді ұйымдастыру үшін Жер ісі Халық комиссариаты жанынан арнайы басқармалар 
құрылып, олардың құзырына кең құқықтар берілді. 

1925 жылдың 29 қаңтарында Н.Нұрмақов Қазақстанда Жер съездерін өткізу туралы 
қаулыға қол қойды [4]. Сол жылдың ақпан айында жерге орналастырушылардың 
республикалық 1-ші съезі өтті. Съезде жерге орналастырудың ұйымдастыру тәртібі, 
бөлінетін жердің мөлшерін анықтау әдістері, отырықшы жер шаруашылығымен 
айналысатын аудандарды бөлу ерекшелігі, жерді тіркеу, суландыру мәселелері 
көтеріліп, соңында жерге орналастыру жұмысының бағытын анықтап, ретке 
келтірудегі маңызы зор қарарлар қабылданды. Жер ісі Халық комиссариатының 
қызметкерлері С.Қаратілеуов, белгілі ғалым М.Сириус және т.б. баяндамаларында жер 
мәселесін шешуде құнды пікірлер мен нақты тұжырымдар, ғылыми қорытындылар 
жасалынды [5].

Сол сияқты Жер ісі Халық комиссариатының құрамына мәселені жетік білетін 
(Т. Жаманмұрынов, С.Қаратілеуов, белгілі ғалым М. Сириус т.б.) қызметкерлер 
тартылып, Мәскеуден мамандар шақырылды. Алаштың көсемі экономист-ғалым 
Әлихан Бөкейханов, профессорлар С.П. Швецов, С.И. Руденко тағы басқалардың 
Қазақстанның шаруашылығын терең зерттеуіне жағдайлар жасалынды.

Аз уақыттық ұйымдастыру жұмысының нәтижесінде, Қазақстан 
территориясындағы құрамы таза орыс поселкелерінен тұратын отырықшы жер 
шаруашылық аудандары бөлініп алынды. Бұл аудандардағы отырықшы жер 
шаруашылықтарын өзінің қаржысы негізінде орналастыру белгіленді. Отырықшы 
жер шаруашылығына Қазақстанның жер көлемінен 11,5 млн гектар жер бөлініп, 
онда 167 мың шаруашылық орналасатын болды. Ал, Қазақстанның қалған 
территориясында орналасқан шаруашылықтар көшпелі және жартылай көшпелі деп 
бағаланып, 1924 жылғы Ережеде көрсетілгендей оларды жаппай және міндетті түрде 
жерге орналастыру қажет болды. Бұл жаппай орналастыру ауданына кіретін жер 
көлемі 230 млн. гектар болып, оған 1 млн.-нан астам шаруашылықтың орналасуы 
көзделді [6].

1925 жылдың мамыр-маусым айларынан бастап жерге орналасушы көшпелі және 
жартылай көшпелі шаруашылықтар Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің 
қабылдаған ережесі негізінде шаруашылық салығынан 5 жылға босатылды [7]. 



386

1926 жылы мамыр айында Н.Нұрмақовтың тікелей басшылығымен әзірленген 
Ертіс өзені бойындағы он шақырымдық алқапты пайдалану туралы қаулы 
жарияланды. Қаулыда Халком Кеңесінің төрағасы және Қазақ Атқару Комитетінің 
төрағасы ретінде де Н.Нұрмақовтың қолы тұр [8]. Қаулы негізінде келімсектер мен 
қазақтардың арасында жерді пайдаланудағы орын алған қайшылықтарды шешу 
шаралары белгіленіп, бұл шаруаны жүзеге асыру Жер ісі Халық комиссариатына 
жүктелді.

Жерге орналастыру науқанының 1927 жылдың соңындағы жалпы барысы мен 
қорытындысын мына сандардан көруге болады: отырықшы жер шаруашылығымен 
айналысатын аудандардағы ұжымдарға 137 мың гектар жер бөлініп, оған 3 1/2 мың 
шаруашылық орналасты; жер қоғамдары мен қоныстанушылардан 1 млн. гектар жер 
босатылып, 32 мың шаруашылық үшін бөлінді; егістікке және кең алқаптарға бөлу 
10 мың шаруашылығы бар 403 мың гектар жер алаңында жасалса, жерді пайдалану 
шекарасын белгілеу және жерді тіркеу 44 мың шаруашылық үшін 2 млн.-нан астам 
гектар жерде жүргізілді. 

Ал жаппай орналастыру белгіленген көшпелі және жартылай көшпелі 
шаруашылықтарды жерге орналастырудың нәтижесі мынадай: жұмыстың бірінші 
кезеңі бойынша (зерттеу және дайындық жұмыстар) 365 мың шаруашылық 
орналасқан 28 ½ млн. гектар алаңда жүргізілген; екінші кезеңі бойынша (жобасын 
құрастырып және шекараны белгілеу) – 150 мың шаруашылығы бар 8 млн. гектар 
алаңда жүргізілді [6.18]. Бұл өткен 1925 жылға дейінгі кезеңмен салыстырғанда 
үлкен жылжу еді.

Жерге орналастыру барысында 1926–1927 жылдары туындаған саяси 
қайшылықтар науқанның бастапқыда көзделген мақсатына жетуіне мүмкіндік 
бермеді. Орталықтың қыспағымен бұл мәселеде отаршылдық, империялық ой-
пиғылдар үстемдік құра бастады.

1927 жылы Қазақстанның Жер ісі Халық комиссариаты және Мемлекеттік 
жоспарлау комитеті бірігіп, республика жерін шаруашылыққа тиімді пайдаланудың 
жобасын жасауға қызу кірісті. Жоба Халық Комиссарлар Кеңесінде мақұлданып, 
оның негізінде Қазақстан халық шаруашылығының дамуының 5 жылдық жоспары 
жасалды. Алайда Бүкілодақтық қоныс аудару комитеті 1927 жылы 8 желтоқсанда 
бұл жоспарға қарсы өз хатын жолдайды. Бүкілодақтық қоныс аудару комитетінің 
1927 жылы 6 желтоқсанда 2-ші пленарлы кеңесінде Қазақстан үкіметін қоныс аудару 
жоспарын жасамай, әдейі қоныстандыруға жарамды жер қорын жасырып отыр деп 
айыптаған болатын [9].

Н.Нұрмақов жедел түрде РСФСР Халық Комиссарлар Кеңесінің төрағасының 
орынбасары В.И. Лежаваға және Жоспарлау комитетінің атына жолданған 
жауап хатында Бүкілодақтық қоныс аудару комитетінің кінәсін негізсіз екенін 
түсіндіріп, келтірген дәлелдерін жоққа шығарды. Ең алдымен, Қазақстанның ауыл 
шаруашылығының дамуын ретке келтіру үшін кем дегенде он жыл қоныс аударуға 
тыйым салыну қажеттігін қайталай отырып, Қазақстанның жерінде екпелі жер 
шаруашылығының кең дамуына ешқандай отырғандығын атап көрсетеді. Жақсы 
өнім алу үшін, жерге түсетін жылдық ылғалдылық 350 мм-ден жоғары болу керек 
дейді. Ал Қазақстанның солтүстік аймақтарында жылдық ылғалдылық 300-ге әрең 
жетеді. Сондықтан шаруашылықтың мұндай түрін жаппай дамыту ауыр жағдайларға 
соқтыруы мүмкін деп ескертеді [10].
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Алайда мұндай бірқатар құнды пікірлер мен нақты дәлелдерге қарамастан 
Бүкілодақтық қоныс аудару комитеті Қазақстанның шаруашылығын дамыту 
үшін бос жатқан жерлерді игеру, бидайдың бағалы түрлерін өсіру, техникалық 
дәнді дақылдарды егу деген желеумен қоныс аудару жоспарларын жасап, сырттай 
шешімдер шығарып жатты. Көп кешікпей РСФСР Жер ісі Халық комиссариаты 
және Бүкілодақтық кеңес 1928 жылдан Қазақстанға жаппай қоныс аудару жөнінде 
шешім қабылдады. Сондай-ақ солтүстік облыстар мен Түркістан – Сібір теміржол 
құрылысына қоныстанушыларды көптеп әкелу көзделді.

Әсіресе Қазақстанға Ф.И. Голощекиннің келуімен жер мәселесіндегі ахуал күрт 
шиеленісіп кетті. Ол ұлттық мүддені қорғауға негізделген шаралардың бәріне қарсы 
шығып, қазақ халқын қырып-жоюға бағытталған сойқан саясатын біртіндеп өмірге 
енгізе бастады. Халық Комиссарлар Кеңесінің төрағасы Н.Нұрмақовтың қызғыштай 
қорып, жүзеге асырудағы жерге орналастыру жоспарын қатты сынға алды.

1927 жылдың маусым айында өткен қазақ коммунистерінің кеңесінде 
Ф.И. Голощекин 1922 жылдың 31-ші тамызынан кейін қоныс аударған 200 мың 
келімсек шаруалардың жанұясымен Қазақстанға орнығып жер иемденуін, оларға 
басқаларымен қатар құқықтар мен ерекшеліктерді беруді қолдады.

1927 жылдың қазан айында өткен Өлкелік партия комитетінің мәжілісінде 
Ф.И. Голощекин тағы да Қазақстанда бос жатқан мол жер қоры туралы сөз қыла 
отырып, бұл жерлерге ондаған мың қоныс аударушыларды әкелуге болады деген 
мәселе көтерді. Әрине, мұның аяғы неге апарып соқтыратынын, әрі ол жоспарланып 
жүргізіле бастаған жерге орналастыру саясатының күйреуі екенін Н. Нұрмақов және 
оны жақтаушылар жақсы түсінді. Олар Ф.И. Голощекинге қарсы топ құрып, ашық 
айтысқа түсті.

1927 жылы қараша айында өткен Бүкілқазақстандық 6-конференцияда 
қорытынды сөз сөйлеген Ф.И. Голощекин жер мәселесі жайында жіберілген 
қателіктер жайында ерекше тоқталып, ұзақ сөйледі: «Мен Сәдуақасовшылдықтың 
ғана емес, Нұрмақовтың да бар тобының тұжырымын жоққа шығарамын, ескерту, бұл 
топшылдық емес!». Ф.И. Голощекин шеттен қоныс аударушыларды Қазақстаннан 
қууға Қазақстан Халық Комиссарлар Кеңесі бұйрық берді деп айыптай отырып: 
«Мәселе Қаратілеуовте емес, менің Нұрмақовпен ісім бар. Өйткені қоныстандыруға 
қарсы шыққан нағыз сол. Бұлардың сандарды келтіре отырып дәлелдейтіні қоныс 
аударушыларға бізде жер жоқ дегісі келеді, ал анықтап келгенде қазір ондаған мың 
қоныс аударушыларға жер бар екен. Жолдас Нұрмақов «Мен қоныс аударушыларға 
қарсы емеспін, бірақ оларға беретін жеріміз жоқ» дейді. Сонымен жолдастар, бұл 
айтылғандарды бір-бірімен қалай байланыстыруға болады? 

3 қазанда Нұрмақов жолдас менің қарарыммен, яғни Өлкелік партия комитетінің 
қабылдаған қарарымен келіспегені былай тұрсын, тіпті принципті түрде бізден 
бөлінгені сонша – анықтап түзетулер енгізетін комиссияға кіруден бас тартты. Менің 
қарарымды, жолдастар, отаршылдық (ажыратып жазған біз. – Қ.Б.) деп бағалады, 
ал жолдас Сұлтанбеков бұл қоныстандырушы чиновниктердің пікірі деді» [11]. 
Өкінішке орай, қазақ коммунистерінің арасында бірауыздылық болмағандығын 
Ф.И. Голощекин шебер пайдаланды. О.Исаев, І.Құрамысов, М.Тәтімовтар 
Голощекинді жақтап шықты.
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Сөйтіп, 1927 жылы өткен 6-ші конференция жер мәселесін шешудегі 
Н.Нұрмақовтың тобының «қате бағытын» ащы сынға алып, айыптады. Мәселені 
шешудегі қазақ коммунистерінің негізгі қателігі «таптық мүддені ескермеуі» деп атап 
көрсетілді. Шындығында таптық көзқарас тұрғысынан ұлттық мүдде, ерекшеліктер 
жоққа шығып, бар мәселе қазақтың байы мен орыстың кулагына тірелетін еді. Солай 
болда да. 1928 жылдың күзінде қазақ байларын тәркілеу, кейін оларды тап ретінде 
жою науқанына ұласқаны белгілі. Осылайша бұл, Н.Нұрмақовтың тобының ұстанған 
жерге орналастыру саясатындағы батыл ұлттық қадамының түбегейлі жеңіліске 
ұшырауы еді. Көп кешікпей Жер ісі Халық комиссариатын ұлтшылдықтан тазарту 
жүргізіліп, Ж.Сұлтанбеков, С. Қаратілеуов, Г.А. Бөкейханов, Әлімбаев және т.б. 
қызметінен алынды.

Н.Нұрмақов соңына дейін бұл мәселе бойынша өз пікірінен айныған жоқ. 
Ол Орталыққа бірнеше ресми хаттар жолдап, өз көзқарасын дәлелдеп те бақты. 
Тіпті Н.Нұрмақовтың ұйымдастыруымен құрылған топ Орталық Комитетке дейін 
арызданып, Мәскеуге де барды [11.4].

1927 жылдың желтоқсан айында өткен Өлкелік партия комитетінің мәжілісінде 
Н.Нұрмақов тағы да жер мәселесін жан-жақты салмақтап, талқылауды ұсынды. 
Қалыптасқан жағдайларға байланысты жер мәселесінде ұлттық мүддені көздеген 
ойларын ортаға салып, оны жүзеге асырудың жолдары белгіленді. Сөз соңында 
Ф. Голощекинмен тағы да бетпе-бет айтысып қалды.

Голощекин: Тағы да келісе алмасақ, не істейміз?
Нұрмақов: Келісе алмасақ шешетін жоғары органдар бар.
Голощекин: (Залды көрсетіп) Міне, жоғары орган!
Нұрмақов: Мүмкін сіз мені сауатсыз деп ойлайтын шығарсыз, бірақ мен партия 

жарғысын білемін. Жоғарғы орган конференция, одан әрі Орталық Комитет, содан 
соң партия съезі, сол сияқты Коминтернге жетуге болады. Мен бұл мәселені партия 
съезі шешсін деп отырғаным жоқ. Мәселені осы конференцияда шешейік, бұл 
мүмкін болмаса, Орталық Комитетінің жанынан құрылған Қазақстандағы ұлтаралық 
қатынастарды тексеруші жолдас Киселевтің комиссиясында түпкілікті шешеміз [12]. 
Бұл Н.Нұрмақовтың өз көзқарасында қалып, соңына дейін күрес жүргізгендігін 
айғақтайды.

Алайда осы жылдардың өзінде-ақ сырттан ағылған қоныс аударушыларға ешбір 
тоқтау болмады. 1927-1928 жылдары үздіксіз дабыл қағып Мәскеуге жолданған 
Н.Нұрмақовтың өтініші, талабына Орталық ешбір шара қолданбады. «Өз еркімен 
қоныс аударушылар Петропавловск қаласына эшелондармен келіп түсуде. Олар 
Украина, Солтүстік Кавказдың жер басқармаларының рұқсат қағазын көрсетеді. 
Осыған қарсы шұғыл шаралар қолданып, Қазақстанға келушілерге қатаң тыйым 
салсаңыздар екен. Губернияларға қоныстанушыларды кері қайтару жөнінде бұйрық 
бердік» делінген Н.Нұрмақовтың қолы қойылған бір құжатта [13]. Алайда мұндай 
өтініштерге орталық құлақ та аспады. Мысалы, Қостанай округтік жер басқармасының 
хабарлауынша 1927–1928 жылдар аралығында аталған Қостанай округіне 45803 
адам келсе, Петропавл округіне 25575 адам келіп үлгерген[14]. Бұл сандардан 
республикаға қоныстану қарқынының қаншалықты болғанын шамалауға болады.
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Осылайша 1928 жылдан жерге орналастыру науқаны ұлттық сипатынан айрылып, 
таптық мазмұнға көшті. Бұл шын мәнінде қоныстануға еркіндік беріп, отарлауды 
заңдандыру еді. Кейінгі жаппай ұжымдастыруға бағыт алған шақтағы жерге күштеп 
орналастыру, яғни отырықшыландыру науқанының қазақ халқына әкелген зардабын 
айтып жату артықтау болар. Өкініштісі, Қазақстан Халық Комиссарлар Кеңесінің 
төрағасы Н.Нұрмақовтың басшылығымен жасалған 5-жылдық жоспардағы 
Қазақстанда мал шаруашылығын дамыту, оның санын ірі-қараға шаққанда 
60 млн-ға жеткізу туралы терең тұжырымы аяқ-асты етілді. Асылы, бұл, дәстүрлі 
шаруашылықты сақтап дамыту, қазақтар үшін жерді қайтарып бекітудің, әрі 30-шы 
жылдардың апатынан аман алып шығудың жолы болатын.

Өкініштісі, шөлге, шөлейтке қуылған қазақтар Кеңес дәуірінде де өздерінің ата 
қонысын түгелдей қайтара алған жоқ. 
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Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, 

Атырау, Қазақстан

МҰНАЙШЫ-ГЕОЛОГ БАЛҒАНЫМ ДОСПАЕВАНЫҢ 
ҚАЗАҚ МҰНАЙЫНЫҢ ИГЕРІЛУІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

Еліміздің тәуелсіздігі жарияланғаннан бергі уақытта мұнай саласы 
экономиканың ең басты стратегиялық басым бағыты болып келеді. Биылғы жылы 
қазақ мұнайының 120 жылдығында мұнай саласының игерілуіне үлес қосқан тұлғалар 
тарихының зерттелуі өте маңызды. Қазақстандағы жұмысшы мамандарының 
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қалыптасуы өлкедегі өндіріс орындарының дамуымен бірге жүрген үдеріс болып 
саналады. Еліміздің мұнай саласы жұмысшы мамандарының қалыптаса бастауы 
кеңес үкіметі орнағанға дейін басталды. 1899 жылғы қазақстандық алғашқы мұнай 
фонтаны ашылған кезеңде орын алды.

Еліміздің мұнай кеніштері туралы алғашқы зерттеулер ресейлік зерттеушілер 
еңбектерінде жазылған. Қазақ мұнайына, оның ішінде өнеркәсіпке үлес қсоқан 
әйелдер қозғалысына қатысты еңбектерді шартты түрде бірнеше кезеңге бөлуге 
болады.

Қазақстандық мұнай саласының тарихына қатысты еңбектерді бірнеше кезеңге 
бөліп қарауға болады. Олардың ішінде бірінші кезең – 1917 жылға дейінгі зерттеулер 
(Л.Шандор, С.Першке, Л. Першке) [1]. Ұлы Отан соғысына дейін жарияланған 
ғылыми зерттеулер тобын (С.Шарипов, П.В.Оль, Н.А.Толстоногов) екінші кезеңге 
жатқыза аламыз. Үшінші кезең – Ұлы Отан соғысынан кейінгі кезден Кеңес Одағы 
ыдырағанға дейінгі аралықты қамтитын еңбектерді топтастыруға болады. Бұл кезең 
жалпы қазақстандық тарих ғылымы саласында танымал тарихшылар қалыптасқан 
уақыт. XX ғасырдың бірінші жартысындағы мұнай саласындағы кадрлық әлеует 
мәселесі К.Темірғалиевтің, А.Нүсіпбековтың, темір жол жұмысшылары жайында 
М.Асылбековтың еңбектерінде жазылады [3]. 

1920-30-жылдары басталған индустрияландыру процесі мамандардың, оның 
ішінде техникалық білімді мамандардың болуын талап етті. Атырау еліміздің 
мұнайлы өңірі болғандықтан мұнай саласының мамандарын дайындауда оқу 
орнының қажеттілігі күн тәртібіне шығарылды. Осыған орай 1930 жылғы 2 мамырда 
Гурьевте тау-кен техникумы (қазіргі Саламат Мұқашев атындағы политехникалық 
колледж) ашылады. Сондай-ақ мұнайшы мамандар фабрика-зауыт мектептерінде де 
дайындалды. 1941 жылы 8 наурызда әйелдердің мұнай өндіру техникасын меңгеруі 
жайындағы ақпаратта қазақ мұнайшы қыздары туралы «Балжан Джумагалиева одна 
из первых девушек-казашек села на скамейку Гурьевского нефтяного техникума. 
Старательно изучала она геологическую науку. Геологическое дело для нее стало 
родным. Уже пятый год работает Балжан техником-геологом промысла Искине», - 
деп жазылған.

Атырау мұнайшы әйелдерінің көш басында тұрған тұлғаның бірі -Балғаным 
Доспаева. Ол туралы Атырау облыстық мұрағатында арнайы жеке тектік 193-да 
3 тізімдеме 4 іс бар. 1941 жылдың 2 қарашасындағы «Прикаспийская коммуна» 
газетінде Байшонас кәсіпшілігінен Балғаным Доспаеваның мынадай мақаласы 
сақталған: «На участке, где я работаю, 35 нефтяных скважин. Поэтому я прихожу 
обычно на вахту за час до начала работы, подробно знакомлюсь с положением своего 
участка, выяняю, есть ли простаивающие скважины и причины простоя, сколько 
подъемников работают и что они конкретно делают в данное время. Потом иду 
принимать вахту. Сразу же, как только вахта принята, делаю все зависящее от меня 
для того, чтобы пустить простаивающие скважины.

Когда же нет остановок, я внимательно осматриваю каждую скважину в 
отдельности, смазываю станки-качалки все полевое движение, произвожу мелкий 
текущий ремонт и т.д. Особенное внимание уделяю многодебитным скважинам.

Я работаю в нефтяной промышленности уже давно. Поэтому стараюсь все свои 
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знания передать недавно пришедшим на производство рабочим. Я уже обучила 
несколько операторов, например, тт. Талегенова и Ищанову, они в настоящее время 
работают самостоятельно. Сейчас обучаю недавно пришедшую в нашу бригаду 
т. Мухангалиеву, даю обязательство подготовить ее на оператора к XXIV годовщине 
Октября. 

Наша бригада уделяет большое внимание подготовке участка к работе в осенне-
зимних условиях. Все крупные работы по подготовке к зиме уже закончены – 
самотечные линии отеплены, сделаны обшивка будок, электромоторов, ремонт 
насосов и т.д. оставшиеся мелкие недоделки закончим в течение нескольких дней. 

Спаянность и дисциплинированность, великое чувство ответственности перед 
родиной позволили нам значительно перевыполнить октябрский план. Но мы не 
успокаиваемся на достигнутом. Я обязуюсь еще много, много нефти для нашей 
доблестной Красной Армии, для разгрома фашистской гадины» [4, 3пп].

Еңбекте озат Балғаным Нұртасқызы Доспаева КСРО Жоғары кеңесіне депутат 
болып сайланады. Гурьев №106 сайлау округының округтік сайлау комиссиясы 
Балғаным Доспаеваның кандидатурасы Байшонас, Мақат, Доссор промыслдарындағы 
мұнайшылардың жалпы жиналысында ұсынылып, сонымен қатар облыстың 
қолхозшылары, жұмысшылары, интеллигенциясының жинындарында бірауыздан 
мақұлданғанын атап өтеді. 

Балғаным Доспаева 1898 жылы Гурьев (Атырау) облысының Қызылқоға 
ауданының 17 ауылында дүниеге келген. Ол өзінің өмірбаянында «Родилась в семье 
батрака. Отец всю жизнь работал у феодалов-баев» деп көрсеткен [5, 9-10 пп].

Балғаным 12 жасқа толғанда оның ата-анасы дүниеден өтеді. Асыраушысынан 
айрылған ол ерте жасына қарамастан еңбекке араласты. Жалдамалы жұмыстар 
атқарды. 1930 жылдан бастап Б.Доспаева Ембі мұнай кәсіпшіліктеріндегі Ескене 
және Доссор кәсіпшіліктерінде еден жуушы болып жұмыс жолын бастайды. Одан 
кейін майшы болып ауысады. Өз ісіне жауапкершілігімен көзге түскен Балғаным 
өзіне тапсырылған жұмысты тиянақты атқарып, скважиналардың тоқтаусыз 
жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.1937 жылы ол Байшонас кәсіпшілігіне ауысып, 
онда оператордың көмекшісі болады. 1937 жылдың соңына таман операторлыққа 
ауыстырылады [6, 9 пп]. 

1939 жылы ол коммунистік партия қатарына мүшелікке өтеді. Өндірісте жүріп 
сауат ашып, техминимум курсын бітіріп, мұнай ісін меңгеріп алады.Ұлы Отан 
соғысы жылдарында оның еңбекке жауапкершілігіне орай басшылық үнемі қиын 
учаскелерді тапсырып отырған. 1943 жылы бірінші учаскенің партия ұйымының 
жетекшісі бола жүріп, мұнай өндіру ісіндегі жұмысшылар арасында үлкен саяси-
қоғамдық жұмыстарды ұйымдастырады. 

1943 жылы ол мұнай өндіру мастері қызметіне тағайындалды. Бұл тек 
Балғанымның жетістігі емес, бүкіл Ембі мұнайы саласындағы әйелдердің жетістігі 
болды. Себебі ол мұнайшы әйелдер арасынан шыққан тұңғыш мұнай ісінің мастері 
болған еді. Ол басқарған участок тек қана әйелдерден құралған учаске болатын. 1943 
жылдан бастап он жыл бойы Балғаным Доспаева Байшонас кәсіпшілігінде өндіріс 
шебері болып жұмыс жасады. Ол басқарған мұнай өндірушілер ұжымы әрқашан 
берілген жоспарды артығымен 100-105 пайызға орындап отырды [5,10 пп].
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Балғаным Доспаева мұнай өндіру ісімен бірге жастарға кәсіби біліктілік беруде 
үлкен рөл атқарды. Ол өзі жұмыста жүргендегі өндірістік тәжірибесін жастарға 
үйретіп, ондаған әйелдерге мұнай саласының қыр-сырын үйретті. 1940 жылы 
үздік жұмысы үшін «Отличник социалистического соревнования Наркомнефти» 
белгісімен марапатталды.

Бір атап өтерлігі, 1941–1945 жылдары 450 әйел мұнайшы мамандығын игеріп 
алды. 1944 жылы Балғаным Доспаева осындай әйелдерден құралған бригадаға арнайы 
жіберілген болатын. Кейін ол бригада ең үздіктер қатарына шығып, мұнайшылар 
мақтанышына айналды. Балғанымның жетістіктеріне мұнай саласының басшылары 
үнемі құрметпен қарады. Атап айтқанда, «Казахстаннефть» басқармасының еңбек 
және кадрлар бөлімінің аға инженері Горбунова Балғанымның еңбектегі жеңістерін 
ризашылықпен айтып, депутатқа сәттілік тілеген [7, 16 пп]. 

Мұнай өндіру ісіндегі өзінің жұмысын жоғары деңгейде атқарғаны үшін 
«Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет Белгісі» ордендерімен және бірнеше медальдармен 
марапатталады. 

Балғаным Доспаева КСРО Жоғары Кеңесінің Ұлттар Кеңесінің екінші және 
үшінші шақырылымының депутаты болып сайланды. Қоғамдық және депутаттық 
жұмыстарды да жауапкершілікпен атқарып, өзіне түскен 200-ден астам арыздар 
мен өтініштер бойынша тиісті шешімдердің қабылдануына ықпал етті. 1954 жылы 
оның бастамасымен Байшонас ауылында көгалдандыру жұмыстары да жүргізіледі. 
Қоғамдық белсенді Б.Доспаева Мақат аудандық және Гурьев облыстық партия 
комитеттерінің де мүшелері болып сайланады [5,10 пп.].

1942 жылғы «Прикаспийская коммуна» газетінде екінші ақпандағы № 24 санында 
«Нефтяница Балганым Доспаева» деген мақала жарияланады. Онда мұнайшы 
әйелдің өмір жолы баяндалған болатын: «На месте прежних землянок вырос 
благоустроенный рабочий поселок со школой, гостиницей, детсадом, магазинами. 
Байчунас стал крупнейшим промыслом объединения «Казахстаннефть». Коллектив 
нефтяников выдержал с честью экзамен в годы войны, снабжая страну и фронт 
горючим. Вырос Байчунас. Вместе с ним выросла и Балганым Доспаева. Первая 
нефтяница Казахстана, знатная стахановка, мастер по добыче нефти. 

Свой путь в нефтяной промышленности она начала с уборщицы, промыслового 
управления. В 32 года Балганым ликвидировала неграмотность и несколько лет 
работала масленщицей и оператором. На промысле она вступила в партию. Зимой 
1944 года Доспаеву назначили мастером по добыче нефти 5-ый участок, на который 
ее послали, в то время отставал, не выполнял плана.

Балганым энергично взялась за дело. Она собрала бригаду из 12 женщин в 
большинстве своем жен, матерей, сестер нефтяников, ушедших на фронт.

Когда-то отстававший пятый эксплуатационный участок, сейчас лучший на 
промысле. Он занял первое место в социалистическом соревнований в честь 25-летия 
Казахской ССР. Досрочно завершил годовую программу, вывел сверх плана тысячу 
тонн нефти. Начиная с первых дней нового года участок Доспаевой непрерывно 
повышает темпы добычи нефти, систематически перевыполняя задания» [5,11-12 
пп].

Өзінің еңбек жолын КСРО Жоғарғы Кеңесі Ұлттар кеңесіне депутаттыққа 
кандидат болған кезінде өзінің сайлаушылармен кездесулерінде «Мені 1944 жылы 
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Байшонастағы тек қана әйелдерден құралған № 5 кәсіпшілігіне мастерлікке жіберді. 
Жұмысымды тиісті дәрежеде орындадым, мұнай өндіру жоспарын артығымен 
орындап жүрдім», - деп атап өтеді [8,13 пп]. 

Балғаным Доспаеваның өз қолымен толтырған жеке іс парағы 1-қосымшада 
берілген.

Байшонас промыслының директоры Бердыгужин мен парторг Қарымбаевтың 
мұнай өндіру шебері Балғаным Нұртасқызы Доспаеваға берген мінездемесінде 
былай делінген: «тов. Доспаева Балганым Нуртасовна 1898 года рождения, казашка, 
член КП(б)К с 1939 г. образование – малограмотная, соцпроисхождение из крестьян-
бедняков, работает в системе Эмбы с 1939 г. оператором цеха добычи, повышает свою 
деловую квалификацию, почему была выдвинута с 1944 г. на должность мастера цеха 
добычи. 

За самоотверженный труд и систематическое перевыполнение государственных 
планов добычи нефти награждена Орденом «Трудового Красного Знамени» и 
орденом «Знак Почета» и медалями. 

За время работы на промысле Байчунас она проявила инициативу и 
организаторские способности, добросовестно относится к порученному делу. 

Является депутатом Верховного Совета СССР и членом Пленума Макатского РК 
КП(б)К.

Активно участвует в общественной жизни промысла.
Административных взысканий не имеет» [8,13, 21 пп.].
«Казахстаннефть» бірлестігінің бастығы В.Федоров та өзінің Б.Доспаеваға 

берген мінездемесінде оның еңбектегі жетістіктеріне баса назар аудара отырып атап 
өтеді [4, 13,7 пп]. 

Балганым Доспаева
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Б.Доспаеваның жеке іс қағазы 

 

Б. Доспаеваның аттестаттау парағы

Өзі депутат болғалы көп құрылыстың салынуына себепкер болыпты. Алдымен, 
ауызға ілінері – Гурьевтегі мұнайшылар ауруханасы. Жайық жағасындағы бірнеше 
қабат осы әсем ғимаратқа көз де, көңіл де тояды. Бұл ғана ма? Бірнеше мұнай 
кәсіпшіліктері поселкесінде аурухана, емхана, мектеп үйі салынды. Жаңадан ашылған 
Қарсақ кәсіпшілігінде ауа райы өте қолайсыз болатын. Мұнда күн сайын дерлік 
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құмды боран ұрып тұратын. Күшті жел майда топырақты сыпыра жинап, суырып 
көтергенде, көз алдың тұманданып, ештеңе көрінбей кететін. Мұнай тамшылары 
баттаса қатып, қаудыраған жұмыс киіміңе құм қиыршығы құйылған тарыдай сатыр-
сұтыр соққанда, төбе құйқаң шымырлайтын. Осындай қиыншылықта жұмыс істейтін 
Қарсақ мұнайшыларын тым болмаса жұмыстан бос уақытында аз да болса тыныш 
болсын деп, олар үшін Балғаным айтысып-тартысып жүріп, Байшонас поселкесінен 
қырық үй салдырады. 

1958 жылдың жазында Балғаным Доспаева бала-шаға, немерелерімен туған жері 
Сарыкөлге, Қызылқоғаға, ата қонысқа барып, туыстарымен кездеседі. Содан кейін аз 
ғана уақыт ауырып, дүниеден өтеді.

Жалпы, Ұлы Отан соғысына дейін Ембі кәсіпшіліктерінде 1880 әйел жұмыс 
жасаса, соғыс жылдарында Ембі мұнай кәсіпшіліктерінде 5460 әйел жұмыс жасады 
[11,135]. Олардың қатарында біздің мақаламызға арқау болған мұнайшы-геолог 
Балғаным Доспаева да бар еді. 

Түйіндей келе, Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 
«патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, 
яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. Сол себепті, мен «Туған 
жер» бағдарламасын ұсынамын» деп айтқанындай [12], туған өлкенің еңбектегі 
тұлғаларының тарихын зерттеу жас ұрпақты тәрбиелеуде маңызды орын алады.
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БЕИМБЕТ МАЙЛИН И ЖЕНСКИЙ ВОПРОС 
В КАЗАХСКОМ ОБЩЕСТВЕ 1920-Х ГГ.

Трансформация традиционных обществ колониальных Азиатских окраин, 
предпринятая большевиками, имела свою специфику в зависимости от 
цивилизационных критериев, степени концентрации этно-культурных компонентов 
в составных блоках социально-экономической организации этноса и особенностей 
состава населения. В Казахстане существенной реструктуризации подверглась сфера 
семейных отношений, которая в концентрированном виде представляла собой матрицу 
этновоспроизводства народа. Освященная исламом и опытом поколений предков, 
веками поддерживаемая иерархия семейных отношений (в малом и расширенном 
круге бытия), строилась вокруг табуированных практик и модальностей.

Первый удар приняли на себя женщины, которым было обещано равноправие 
и они подлежали освобождению от семейного гнета как вид собственности, объект 
обменных операций и эксплуатации, и им было предоставлено право организации 
своей судьбы как равноправного субъекта гражданских отношений. Это прежде 
всего касалось статусных позиций и круга обязанностей женщины, из которой 
предполагалось через переходную модель – казахская женщина, сконструировать 
советскую/новую женщину и позиционировать её для внешнего имиджа 
большевистского успеха трансформации женщин Востока. Советские инновации 
позволили казахским женщинам, несмотря на протесты старшего поколения и мужей 
переступить через запреты, т.к. новые табу и модальности поддерживались режимом, 
что постепенно разрушило и многие основания семейных и клановых отношений в 
казахском социуме. 

В советском обществе женщины получили возможность говорить, их 
желания и негодование, планы и надежды могли быть реализованы посредством 
предоставленных государством каналов. Но в художественной литературе 1920х гг. 
их озвучивали мужчины, за очень малым исключением. В повести Майлина 
«Коммунистка Раушан» [1] показывается именно этот небольшой, но значительный 
по своему разрушительному эффекту период слома патриархального порядка 
при активном аффирмативном участии женщин. Майлин видит решение женских 
проблем в совокупности с разрешением социальных противоречий в казахском 
ауле. Он проводит мысль о необходимости переустройства казахского аула, но не 
радикально, а через поддержку и продвижение бедноты и женщин, и реальное 
наделение их властью. 

Статья построена на анализе женского нарратива, через литературные произведения 
Майлина Беимбета, написанные в 1920-е гг., когда он был заинтересованным 
свидетелем и активным участником преобразований в казахском ауле. Основной 
вопрос, ответ на который автор доклада пытается найти в работах Б.Майлина, 
- определить, что сами казахские женщины 1920х гг. (через дискурс писателя-
мужчины) расценивали и одобряли/отрицали как табу и модальности в старом и новом 



397

семейном пространстве. Семья в казахском социуме играет определяющую роль в 
формировании этничности, и роль женщины, несмотря на радикальные советские 
преобразования, остается определяющей в передаче этнического кода. И хотя семья 
была прежде всего сферой реализации мужского начала, но осуществлять его могло 
во многом через женское - женщина играла роль проводника маскулинности. 

В статье проводится анализ литературного дискурса 1920-х гг. в казахской 
советской литературе о казашках. К тому времени они рассматривались как часть 
номадного (отсталого по советским лекалам социума), и, следовательно, как забитая/
эксплуатируемая часть его, виделись в еще более мрачных тонах. Какие мысли и 
чувства определяли повседневную жизнь аульной казашки, в чем она видела смысл 
своего бытия в пространственно-временном континиуме, какие нормы и ценности 
мотивировали принятие решений и насколько она далеко продвигалась в определении 
своего будущего? В советской революционной литературе преобладал русский 
цивилизационный дискурс.

Но казашки были «другими», как это было показано в работе Майлина 
«Коммунистка Раушан». Казахская женщина рассматривается у писателя не в 
контексте оппозиции – казашка-русская, но в треугольнике – аульная казашка – Раушан, 
не принимающая многие аспекты аульной жизни и представитель советизированной 
женщины – Мариям. В данном ракурсе проблемой для Раушан является преодоление 
необходимости следовать традиционной роли аульной женщины, стать такой как 
и все остальные, заниматься только мелкими сплетнями, интригами аульного 
масштаба и домашним хозяйством, но был другой путь - это получить образование 
и влиться в ряды активисток как Мариям. Раушан, у Майлина, есть модель казашки, 
принявшей вызов нового времени, но не отказавшейся от семейного/женского 
счастья и через понимание состояния своего мужа, строить свое будущее уже с 
просветленным взглядом на жизнь и свое бытие. Раушан рассматривается не только 
как представитель определенного социального слоя, хотя осознает место и статус 
своего мужа, и соответственно, свое в системе аульной иерархии. Автор воссоздает 
это и по репликам других, старших по статусу в роду и аульной пирамиде, и по 
описаниям предыдущей жизни мужа – он батрачил 10 лет на своего родственника. 
Следовательно, Раушан должна подчиняться остальным женщинам аула – и 
принимать участие/помогать согласно нормам аульной коммуникаци в коллективных 
трудовых буднях взаимопомощи, делиться своими ресурами и т.д. Но, поскольку 
муж Раушан занимает низкое положение в аульной иерархии, то после того, как она 
стала аулсоветом, предполагалось, что и она будет подписывать все нужные бумаги и 
для родственников мужа. Настроение Раушан и таких как она служило индикатором 
стратегического настроя части казашек, которые до советских реформ не имели 
права голоса в системе аула, она стала своеобразным барометром их убежденности 
идти по выбранному пути, несмотря на давление внешнего окружения. Раушан стала 
метафорой сложного выбора казахской женщины на пути социальных и культурных 
преобразований, предложенных и последовательно проводимых режимом.

Женщина в традиционном казахском обществе несла тройную нагрузку – 
репродуктивная и воспитание/социализация детей, экономическая – выполнение 
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домашней работы (исполнение супружеских обязанностей плюс морально-
психологическая поддержка мужа) и физическая/экономическая нагрузка по уходу 
за скотом, социальная - поддержание статуса семьи в родовой и межклановой 
коммуникации и аульной системе отношений. Женщина является необходимым 
условием протяженности/длительности существования семьи/рода – как 
хранительница очага и авторитета главы рода, репродуктивная сила, ретранслятор 
семейной памяти и культурных практик. Роль и статус женщины в казахском 
обществе были неоднозначными, в зависимости от исходного социального 
капитала (происхождение семьи, её материальный и социальный статус, личные 
интеллектуальные и морально-псхиологические качества). Поэтому устоявшееся 
мнение о подчиненном положении женщины–казашки нуждается в некоторой 
корректировке, т.к. хотя она и была в подчиненном положении, но имея сильные 
личностные качества, могла изменить сложившееся положение вещей в свою пользу. 
Личностный иннтеллектуальный и морально-псохологический капитал женщины 
выступал всегда в качестве навигатора/компаса во внешнем окружении и давал ей 
возможность вступать в своеобразный переговорный процесс с внешней средой. 

Роль внешней среды – границы между частной жизнью и внешней средой – 
в казахском обществе, особенно в рамках аула, была размытой. Поэтому все 
семейные процессы имели публичное значение, и аул, демонстрируя притворное 
невмешательство в семейные дела между супругами, тем не менее выступал в 
качестве заинтресованного лица, подливая масла в огонь и подталкивая супругов к 
тем или иным действиям. Во всех случаях, т.к. поведение женщины должно было 
совпадать с общепринятыми аульными нормами, то женщина, нарушающая их, 
подвергалась публичной критике, её осуждали, это было наглядное пособие для 
подрастающего поколения мужчин (не допускайте, чтобы ваши жены так себя 
вели и для девочек/девушек на выданье, особенно - так себя не положено вести), и 
остракизму. Поэтому Раушан бросила вызов всему аулу и порядкам, которые были 
установлены в древности, считались незыблемыми и были освящены исламом. 
Нарушение этих законов/порядков рассматривалось как падение не просто нравов и 
семейных устоев, но и конец света - в диалогах и репликах аульных женщин. Майлин 
показывает, что Раушан не стала соблюдать родовую иерархию, согласно которой 
все мужчины в роду обладают приоритетным правом диктовать свои условия всем 
нижестоящим по статусу мужчинам, а их жены просто обязаны беспрекословно 
следовать их указаниям.

Советская власть разрушила структуру семейно-клановых отношений, в которых 
именно статус женщин – двойная переменная принадлежность и иерархическое 
перемещение в демографическом плане - являлись определяющими. Женщина 
рассматривалась как форма собственности в казахском родовом социуме именно 
из-за своей переменной принадлежности, сначала как часть своей семьи/рода и 
обменный продукт на комплекс калымных вещей – скот и материальные вещи, а 
затем в качестве части собственности и производящего продукта в новом роду/клане. 

Советская власть предлагала заменить защиту мужчин рода- государственной. 
Особенности большевистской модернизации кочевого социума, нацеленные на 
его женскую половину, имели отличительные особенности. Казахские женщины 
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не носили паранджу, пространственная сегрегация и дискриминация будучи 
транспарентными и поддающимися внешней декодировке, были маркированы по 
культурным и социально-статусным позициям. 

Декреты советской власти были нацелены на решение проблем номадного 
социума, которые виделись в следующих бинарных блоках: 1) богатый-бедный; 
2) доступ к властным и административным ресурсам по признаку социального 
происхождения; 3) реализация прав на создание семье по признаку владения 
собственностью/скотом – калымный и бескалымный браки; 4) власть клана/рода/
семьи/традиции/религиозных установлений (шариата) – советская власть. Первая 
оппозиция по гендерным параметрам давала возможность богатым уплачивать 
калым и иметь необходимое количество жен (в том числе и малолетних), вторая 
оппозиция подразумевала воспроизводство социального статуса и приумножение 
экономических ресурсов через создание семьи по установленным клановым линиям 
и предпочтениям. Третья оппозиция представляла женщину как трофей/товар/
собственность, за что нужно было заплатить и пользоваться. Четвертая оппозиция 
легализовала существующий порядок через авторитет клана, святость заветов предков 
и незыблемость основ ислама. Право решать судьбу женщины было зашифровано 
в каждой бинарной оппозиции. [2]. Жизненные ориентиры и контуры навигации у 
казахской женщины закладываются в семье с детства, и по пути, уже многократно 
пройденному их матерями, они должны пройти, при линейном видении истории 
казахами женская судьба вращалась циклично, на каждом этапе будучи замкнутым 
кругом. Модели женского поведения и статусных позиций были однообразны – в 
лучшем случае она могла стать первой женой-байбише - с набором соответствующих 
прав и обязанностей, и канонами поведения. Или же женщины становились вторыми 
и третьими женами, чье положение было незавидным - зависть, побои, ругань между 
женами, тычки, морально-психологическое давление и унижение. В семье богатого 
она становилась токал, а семье кедея - жена/катын. Но все аульные женщины 
именовались катын - чьи-то жены.

Установление права мужчины/и его рода на женщину через брак (и все 
предшествующие практики и процедуры) меняло её статусные позиции в рамках 
социума – ауыла, что закреплялось в её новом имени – келiн/невестка и чья-
то жена – қатың, т.е чья-то жена. Все замужние женщины ауыла именовались 
ауылдың қатыңдары. Если до 1917 г. такое именование не носило культурного 
смысла, то после большевистских модернизационных реформ актуализировало 
трансформацию аульных женщин в қазақ әйелдері. Постановлением Секретариата 
ЦК РКП(б) от 2 марта 1925 года о состоянии казахской печати открываются новые 
издания. Среди которых особое место занимает «Әйел теңдігі» (1925 июль – в 
последующем «Қазақстан әйелдері»). Майлин показывает, что женщины могут 
подняться в своих семьях через осознание своего униженного положения и уверовав 
в свои силы и поддержку государственных структур. Ей нужно только пробудиться 
и бросить вызов как своей судьбе, так и внешнему окружению. У Майлина, Раушан 
потянулась к другой жизни, которую она увидела, возможно, услышав о политике 
советской власти, поэтому позитивно восприняла многие новшества, что отвечало и 
её свободолюбивой натуре. Раушан в начале повести показана как безграмотная, но 
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не безропотная жена. Майлин отмечает, что Бакен при сватовстве обещал её любить, 
холить и не обижать. По всей видимости, она у него это обещание сумела заполучить, 
и по мере необходимости до описываемых событий, он свое слово сдерживал. 
Раушан любознательная, впитывающая как все новое, цепко удерживает в памяти 
и анализирует события, людей и процессы, в которых волей-неволей ей приходится 
участвовать. Её выводы помогают ей и в дальнейшем, т.к. интуитивно она понимает, 
как надо поступать. Она принмиает и внешние подсказки – от Мариям и других 
ответственных работников советской власти, и выстраивают линию поведения. А в 
аульных перипетиях/интригах она уже разбирается, исходя из жизненного опыта, 
женской интуиции и природной смекалки.

Майлин показывает, что для женщины нового типа характерна занятость уже не 
только домашними делами или досужими разговорами /сплетнями, а общественно 
значимыми. У них правильные мысли, чувства, сны, мечтания, они правильно 
излагают свои желения и цели. Примеры рассказов о том, что должно занимать ум 
женщины – «Берен», «Черное ведро», «Волостная Культай», «Коммунистка Раушан». 
Майлин смотрит на женщину с нескольких ракурсов – с точки зрения советской 
системы, но и казахского народа, и поскольку жизнь аула ему знакома, он тонко 
передает ментальные особенности казаха из аула. На женщину он смотрит глазами 
мужчины, которому надо показать, что она не пропадет в «развороченном бурей быте», 
сможет найти правильную дорогу и выйти из всех сложных испытаний достойно. 
Но прослеживает становление культурной идентичности казахской женщины 
из ауылдын қатындары в қазақ әйелдері. Қатын подразумевает принадлежность 
женщины мужу, и, следовательно, она не имеет личной свободы и права выбора. 
Әйел означает свободу женщины выбирать свой путь. 

Казак айелдері у Майлина, это своего рода третье пространство/гибридное для 
казашки на пути полной трансформации в советскую женщину, однако образ новой 
женщины в 1920-е гг. еще не был сформирован, не только в литературе, поскольку в 
среде большевиков не было ясности в определении женской политики.

А.Коллонтай пропагандировала свободные отношения, что неминуемо должно 
было привести к отторжению традиционным социумом политики большевиков, 
поэтому проводится постепенность в решении женского вопроса в казахской среде: 
сами выработаем, исходя их своего культурного капитала и пробуждения сознания 
женщины.

Советские реформы с начала 1920х гг, практически внедряемые в жизнь 
казахского социума под лозунгами равенства/теңдiк и бескалымные браки по 
взаимному согласию, скоро прижились в сознании женщин. В «Коммунистке 
Райшан» Майлин показывает два пути новой женщины: положительный, который 
должны своим примером показать Раушан и негативный - городская женщина, которая 
курит, позволяет себе свбодные отношения с мужчинами. Начало литературной 
деятельности Майлина было положено небольшой повестью о трагической судьбе 
девушки Шуги из богатой семьи, которая несмотря на свою знатность не могла 
выбрать себе спутника жизни. На пути стояли также зависть и коварство.

Майлин представил эволюцию гендерного дискурса в казахской литературе с 
начала ХХ века до 1930 гг. Майлин не рисует романтизированный образ женщины 
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казашки, но пишет реалистичную картину была аула, и семейной жизни замужней 
женщины, которая пытается освободиться от диктата своего мужа. Решение 
женского вопроса, Майлин видит в сознании женщинами своего пути. В повести 
показаны различные типы отношений между мужем и женой и так называемые 
свободные отношения между Мариям и её другом/товарищем/коллегой, основанные 
на любви, совпадении интересов и жизненных позиций. Также Майлин показывает 
два идущих параллельно процесса- конструирование новой женщины, как проект и 
программа, и аффирмативные процессы, идущие снизу- как уже сложившийся тип 
новой казашки- Мариям и в стадии формирования – Раушан. Исходная точка – ауыл 
қатындары – через қазақ әйелдері должна привести к советской женщине. Повесть 
«Коммунистка Раушан» представляет опыт разрыва женщины с со своей социальной 
средой через самосовершенствование и самопознание, в повести много эпизодов 
посвящено мыслям и чувствам геронии - её переживания, эмоции, мучительные 
поиски разумных решений.

Маулен А., Енсебек Д.
Казахский университет международных отношений и

мировых языков имени Абылай хана

НАЗИР ТЮРЯКУЛОВ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С АРАБСКИМ МИРОМ

Выдающиеся личности Казахстана – гордость народа. Это личности, деяния 
которых записаны на страницы национальной истории. Их имена – визитная 
карточка Казахстана. Благодаря их усилиям прошло становление государственности 
и независимости страны. Эти имена и достижения должен знать каждый казахстанец. 

Назир Тюрякулович Тюрякулов - советский партийный и государственный деятель, 
дипломат, полпред СССР в Королевстве Саудовская Аравия.НазирТорекулов родился 
в 1892 году в семье богатого торговца хлопком из Южного Казахстана.Казах, родился 
в зажиточной казахской семье крупного торговца хлопка в октябре 1892 года в городе 
Коканде.По другой версии принято считать, что он родился в селе Кандоз,близ города 
Туркестан на территории современного Казахстана. Получив прекрасное религиозное 
и светское образование в Туркестанском генерал-губернаторстве, юноша отправился 
на учебу в Московский коммерческий институт, где сумел блеснуть талантами и 
предрасположенностью к изучению иностранныхязыков.[1, c. 49]

Такое деликатное и ответственное поприще, как дипломатия, на протяжении 
мировой истории было и остается не только профессией, но и творчеством, 
искусством укрепления международного взаимодействия. Сошлемся на такой 
авторитет, как Юсуф Баласагунский. В своих стихотворных назиданиях, касающихся 
подбора «нового посла», среди многих прочих качеств он выделяет следующие:

Пусть будет твой посол добросердечен,
Умом и бескорыстием отмечен.
И скромность в довершение всего
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Пусть будет украшением его.
Чтоб с ним никто не избегал сближенья
И не терял, сближаясь, уваженья.
В1916 году имперское правительство издает указ о мобилизации «коренного 

населения» Туркестана на военно-тыловые работы и Торекулов, чтобы помочь 
соотечественникам, бросает учебу в университете и отправляется на работу во 
Всероссийский земский союз в качестве инструктора по работе с мобилизованными 
туркестанцами.Однако в 1917 году началась Февральская революция а за ней и 
Октябрьская. Вступив в состав КраснойармииТорекулов открыл путь к освобождению 
не только своего народа, но и всех угнетенных народов Земли. 

За три года Назир взобрался на пик своей политической карьеры и в 1921 году 
он становится председателем ЦИК Туркестанской АССР.Пост главы центрисполкома 
Туркестана он унаследовал от знаменитого Турара Рыскулова.

Кандидатура Назира Торекулова была рассмотрена на самом высоком уровне 
в ЦК ВКП (б), Организационном бюро, даже на заседании Политбюро и одобрена 
решением Генерального секретаря И.В. Сталина. Отделом кадров Центрального 
комитета вначале был предложен Умар Алиев, владеющий арабским языком, 
который в тот момент работал на Северном Кавказе. Однако Народный комиссариат 
иностранных дел посчитал достойной кандидатуру Назира. В этой связи Сталину 
было направлено специальное письмо, где Торекулова характеризуют как «одного 
из крупных знатоков мусульманского мира и миросозерцания, и вполне пригодного 
для проведения той сложной и тонкой политики, которая требуется от наших 
представителей в Геджасе, и поэтому считают целесообразной кандидатуру г-на 
Торекулова на пост, дающий возможность обозревать весь мусульманский мир от 
Марокко до Индонезии». О многом говорит и тот факт, что они упорно настаивали 
на утверждении его кандидатуры.[2, c. 16]

Уважение и авторитет советского полпреда были полностью заслуженными. 
Как мы уже знаем, до своего назначения арабским языком Торекулов владел хуже, 
чем его конкурент в борьбе за дипломатический пост. Однако вскоре после приезда 
в страну аккредитации полпред в совершенстве изучил арабский, чем выгодно 
отличался от, например, послов Англии и Франции, вынужденных пользоваться 
услугами переводчика.За 8 лет работы в стране, которая на его глазах превратится 
в Саудовскую Аравию, Торекулов пользовался особым расположением короля, 
его семьи и ближайшего окружения. Ему удалось выстроить очень близкие, почти 
родственные связи со всеми влиятельными лицами саудовского королевства.

Уполномоченный представитель со своей стороны трудился честно и смог 
расположить к себе семью монарха и других сильных игроков Королевства. Принц 
Фейсал лично присутствовал на открытии амбулаторного центра для лечения от 
малярии, открытие которого было организованоТорекуловым. Кроме того, Назир 
пригласил из Ленинграда специалиста, который установил первую автоматическую 
телефонную станцию в арабском полуострове, в городе ат-Таиф, где находятся 
множество летних резиденций Короля, подаренную Советским правительством. 
Также он оказывал знаки внимания местной элите, подарив некоторым из них 
древнюю рукопись Корана, слуховой аппарат, чайный сервиз на 12 персон, семена 
дыни и т.д.
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Советской стороне саудовцами была выражена благодарность еще в 1929 г., когда 
для борьбы со вспышкой инфекционных заболеваний в Аравию прибыл известный 
бактериолог Машковский. Одним из вылеченных им от малярии пациентов оказался 
сын Абдул-Азиза, принц Фейсал аль-Сауд.[3, c 69]

Еще в 1930 году, до заключения торгового соглашения, Н. Торекулов вел 
переговоры о продаже советских нефтепродуктов саудовскому режиму. Речь шла о 
продаже 50 тысяч «ящиков» бензина, керосина, так как именно такой объем продукта 
мог удовлетворить годовой спрос страны, и переговоры завершились успешно, хотя 
для этого Назиру пришлось преодолеть ожесточенное сопротивление голландской 
компании «Shell» и американской компании «StandardOilCalifornia». Саудовская 
сторона, кроме нефтепродуктов, изъявила желание импортировать из СССР лес, 
муку, серу, сахар и ткани. В основе «сделки с бензином» был сильный политический 
подтекст.

Активная работа советского дипломата продолжалась. В 1931 году Торекулов 
подготовил и реализовал описанную выше «бензиновую сделку» – первый контракт 
на поставку в Саудовскую Аравию 100 тысяч «ящиков» нефтепродуктов.

К 1931 году усилилось противостояние различных групп влияния на короля, и это 
происходило на фоне ослабления саудовско-британских отношений. Причиной тому 
стали начало строительства Англией укреплений в Иордании вдоль границы Недж, а 
также высокомерное поведение английских фирм в Хиджаз-Недже, будто бы только 
у них было право ведения торговли, а также проект Лондона по созданию Арабской 
Федерации.

Но, несмотря на все эти случаи, 2 августа 1931 года с участием Назира и принца 
Фейсала был подписан договор о продаже в кредит бензина и керосина на сумму 
150 тысяч долларов. Это было действие, совершенное против влияния Англии.

 В своих многочисленных письмах, адресованных Н.Торекулову, заместитель 
народного комиссара по внешним делам СССР давал высокую оценку его заслуг в 
заключении данного договора.Однако начиная с 1936 года, на полные оптимизма 
письма Назира, прикладывающего все усилия для развития и укрепления 
сотрудничества двух сторон, от Центра начали поступать сдержанные и холодные 
ответы. Активная работа Н.Торекулова не получала достойной оценки Центра, 
инструкции, данные уполномоченному представителю, стали более жесткими и 
нейтральными. Это свидетельствовало о том, что советская внешняя политика начала 
ориентироваться в западном направлении[4, c. 3].

Наконец, в январе 1936 года Н.Торекулова возвращают в страну. 3 ноября 
1937 года Н. Торекулов был приговорен к расстрелу и указ был исполнен в тот же 
день в Москве. После получения этого печального известия Саудовское руководство 
приняло решение в дальнейшем не принимать других послов Советского Союза 
в Саудовскую Аравию, вследствие чего отношения между двумя странами были 
заморожены на долгие годы. 28 января 1958 года Высший военный совет СССР 
пересмотрел дело Назира Торекулова и полностью оправдал талантливого дипломата. 
Однако, возмущенная жестокой несправедливостью руководства СССР, Саудовская 
Аравия приостановила двусторонние дипломатические отношения на более чем 
пятьдесят лет.[5, c 2]
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Если зададимся вопросом «Как бы сложились отношения между Советским 
Союзом и Саудовской Аравией, если бы не Посол Назир Торекулов», то есть 
все основания полагать, что труд Назира Торекулова заключается не только в 
установлении сотрудничества между двумя странами, но и в поднятии их отношений 
на очень высокий уровень. Об этом свидетельствует предложение, поступившее 
от Саудовской Аравии провести научную конференцию памяти Назира. Даже факт 
того, что прошло более одного века с момента его рождения, более полувека со дня 
его смерти, нисколько не влияет на добрую память и уважение арабского мира в 
отношении дипломата, ученого, человека Назира Торекулова.
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СМАГУЛ САДВОКАСОВ: СВЕТ УГАСШЕЙ ЗВЕЗДЫ

Фигура Смагула Садвокасова (1900–1933) заметно выделяется в руководстве 
советского Казахского края. Свет его идей, глубина мышления, четкость выражения 
позиции по вопросам национального самоопределения и перспектив развития при 
жизни /достаточно стремительной и короткой/ снискали ему авторитет. Харизматичный 
молодежный лидер и комсомольский вожак /так начиналась биография большинства 
наркомов/, Смагул вырос в крупного политика и экономиста; возглавить Госплан 
республики – не шутка! Мониторить радиофикацию, кооперативное движение, 
просвещение, растить национальные кадры, успевать писать рецензии на первые 
спектакли, самому создавать пьесы и переводить теоретиков марксизма, быть 
требовательным редактором СМИ, и все это выполнять с желанием и большим 
запасом.

В жизни С.Садвокасова, 120-летие которого в следующем, 2020-м году, отметит 
передовая общественность, был трудный год –1927-й.После схваток с Голощекиным, 
Смагул был отстранен от должности наркомпрос и переведен «в распоряжение 
Казкрайкома». Это была политическая опала. До сих пор в историографии темы 
(Б.Даримбет, Д.Камзабек, М.Койгелдиев и др.) не был освещен период пост-
наркомовской биографии Садвокасова, это «бело пятно» нам предстояло исследовать. 
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Архивные документы из фондов ГАСКО (Петропавловск) в сопоставлении с 
другими источниками из центральных и зарубежных архивов, а также оригиналами 
личной подписи С.Садвокасова периода его работы в Госплане и наркомпрос, 
позволили реконструировать системную работу Смагула в Акмолинском губернском 
совете профсоюзов работников просвещения. Если помнить ленинский лозунг: 
«Профсоюзы – школа коммунизма», очевидно, что усилия опального наркома были 
направлены на подготовку кадров в самой сознательной и отзывчивой среде – 
педагогической. 

Актуальность исследования подтверждает значимость подготовки к принятию в 
РК Закона «О статусе педагога», как бы он ни назывался, смысл ясен: укрепить в 
сознании общества особую роль учительства, несущего свет знаний и нравственности. 
Садвокасов на практике проводил эту идею в жизнь, дав путевку в жизнь одаренной 
казахской молодежи. 

Тот год был судьбоносным для всего северного региона: ведь со следующего, 
1928 года Акмолинская губерния была упразднена, будучи преобразована в округ. 
У казахов есть пословица «Бөрі арығын білдірмес», даже находясь в опале, сыны 
Алаш не собирались сдаваться. Чем занимался экс-нарком в указанный период, и кто 
составил круг его общения в Петропавловске, «говорят» рассекреченные зарубежные 
и отечественные архивы. В тот период Садвокасов обобщает свои наблюдения 
в брошюрах, книгах, аналитических статьях: «О театре», «О школе», «О первом 
вузе», «О районировании», «О краеведении», «О националах». Темы публицистики 
актуализировали самые важные моменты развития нации, ряд статей увидели свет 
в московских изданиях. Садвокасов пишет предисловие к изданию поэмы «Козы-
Корпеш и Баян-сулу», а также к Альманаху о произведениях Магжана, других 
творцов.

Смагул Садвокасов - известный казахстанский государственный и общественный 
деятель, организатор молодежного и кооперативного движения, организатор высшей 
школы Казахстана, ректор первого Казпедвуза в Ташкенте, автор нескольких пьес, 
неоконченной повети и истории Казахстана, верный друг М. Жумабаева, М.Ауэзова, 
с которыми начинал работу в газетах «Кедейсөзі» и «Бостандықтуы», которые в 2020 
году отметят вековой юбилей.

Биографические сведения о СмагулеСадвокасове немногословны. Период 
его опалы мало изучен, чтобы восстановить его, потребовалось дополнительное 
изучение материалов. Документальными материалами к воссозданию работы 
его в Петропавловске, с марта по ноябрь 1927 года, - послужили обнаруженные 
автором этих строк, в рамках Госпрограммы «Архив-2025, раритетные источники. 
На них стоит подпись Садвокасова, идентифицированная нами с его подписью в 
документах ГА РК и АП РК, в должностях председателя Госплана и Наркомпроса. 
Подпись характерная: четко прописаны четыре первые буквы фамилии – С, а, д, в 
и далее идет спиралью росчерк сверху вниз. Часто СмагулаСадвокасовичапутают 
с однофамильцем:тоже уроженец Сары-Арки, ЖанайдарСадвокасов, работавший 
на ответственных должностях.Но в 1927 – 1928 годах Ж.Садвокасов трудился в 
должности председателя Сырдарьинского губисполкома, далеко от Петропавловска. 
Сомнения отпадают.
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Надо отметить, что Акмолинская губерния на начало 1927 года занимала 
исключительную площадь, т.к. включала 59 (!) волостей в составе следующих крупных 
уездов: Акмолинский – 19, Петропавловский – 15, Атбасарский – 8 и Кокчетавский – 
17. Площадь губернии была столь обширна, что для руководства был закуплен 
самолет, чтобы своевременно успевать; не шутка – Акмолинск, Атбасар, Кокчетав 
и Петропавловск, четыре города были в подчинении! Такое административное 
деление сохранялось до осени 1928 года. Руководство разветвленной системой 
профобра было делом непростым. Смагулже всегда был заводилой, умел увлечь за 
собой и активно включался в общественные заботы. Его решения на любом посту 
отличались взвешенностью: к примеру, в фондах ГАСКО хранится копия Протокола 
№ 30/68 Заседания Президиума Общегосударственной Плановой Комиссии при 
ЭКОСО от 12 декабря 1923 года. Оно состоялось в Оренбурге, председательствовал 
Предгосплан республики т. Миндлин, среди активных участников был и зам.пред 
Госплана т. Садвокасов. /В тот период Смагул хорошо проявил себя на работе в 
Госплане, занимался вопросами районирования, т.е. рационального размещения 
промышленных объектов и специфики регионов/. Разговор касался КМП – кожевенно-
меховой промышленности. Протокол 1923 года фиксирует живое участие Смагула в 
обсуждении темы децентрализации в руководстве отраслью. На тот момент, с учетом 
мнений производственников (в том числе из Акмолинской губернии), решено было 
оставить производства на местах, избежав ненужных перемещений и затрат. [1. Ф. 
69.]

В начале марта 1927 года Садвокасов, судя по его подписям на 
официальных директивных письмах, приступил к обязанностям заместителя 
председателяАкмолинского губернского профсоюза работников просвещения 
(Акмолгубпрофобр). Появление Садвокасова в Петропавловскесразу вносит свежую 
струю в работу педагогов северной области республики. Первый же документ за 
подписью СмагулаСадвокасова(на данный момент самый ранний из обнаруженных 
нами в фондах ГАСКО – Государствненого архива Северо-Казахстанской области) 
датируется мартом 2017-го и доводит до всех месткомов губернии, что в праздничные 
дни запрещается привлекать к труду педагогов:

«Профсоюз работников просвещения СССР. Управление АкмолинскогоГуботдела. 
6 марта 1927 г. № 363. г. Петропавловск.

Всем месткомам и профуполномоченным г. Петропавловска.
Постановление

Акмолинского губернского отдела труда и Акмолгубпрофсовета от 25 апреля 
1927 года.

В развитие п.п. «д» и «е» ст. 2 Постановления ГОТ и ГСПС от 12 января 1927 года 
«О революционных праздниках и особых днях отдыха в 1927 году» (опубликованного 
в газете «Степная звезда» за № 33-1377) и в изменение п. «с» ст.2-й того же 
Постановления – Акмолинский Губотдел Труда и Акмолинский Губпрофсовет – 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Воспрещается производство работ в следующие особые дни отдыха:
а) 3 и 4 апреля – РАМАЗАН-АЙТ.
б) 10, 11 и 12 июня – КУРБАН-АЙТ.
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в) 15 августа – УСПЕНИЕ.
Завгуботделом труда /Хлыбов/
Председатель ГСПС /Жедейко/
Секретарь ГОТ /Плотников/
Настоящее постановление сопровождается для сведения.
Завпредгубпроса (Подпись) /САДВАКАСОВ/». 
[1. Ф. 2. Оп.1. Д. 394. Директивные указания Губотделарабпроса, информационные 

сводки, планы работ, резолюции по докладам…1926-1927 гг. Л.150.].
Документ отражает оперативность С. Садвокасова, проявлявшего заботу о 

доведении информации до низовых профсоюзов. Источник в действительности 
представляет интерес с точки зрения социальной антропологии; дни отдыха в 
постановлении связаны с верованиями советских граждан, т.е. в начале 1927 года 
атеизм в СССР и Казахстане не приобрел «воинствующего» характера. Религиозные 
чувства населения уважались, наиболее значимые праздники приверженцев ислама 
и христианства объявлялись днями отдыха. 

Религиозные праздники в республике отмечались не только в 1927 году; в ГАСКО 
мы обнаружили фрагменты газет на русском языке, за 1923 год, где размещено 
объявление о выходных днях, среди них: Курбан-айт, Вознесение, Преображение, 
Успение и – даже 12 марта отмечался как праздник – Низвержение Самодержца! [1. 
Ф.69. Оп. 1. Д.36. Л.1об.].

Другие документы ГАСКО за период с марта 1927 года по октябрь 1927 года 
включительно, за подписью Смагула Садвокасова, касаются конкретных вопросов, 
активизации работы профсоюзов: оплаты труда, мониторинга профвзносов на август 
1927 г.[1. Л. 125] и отчетности [1. Л.11, 132], работы ячеек [1. Л.19], соцстрахования 
[1. Л.23] и планов мероприятий. К примеру, на места в июле 1927 года был направлен 
примерный «План недели обороны СССР». [1. Л.58]. В сентябре-октябре того же 
года за подписью С.Садвокасова ячейкам был доведен документ о предстоящем 
проведении 10-летия Октябрьской революции. [1. Л.139]. Им разъяснялись условия 
займа, датируется документ сентябрем 1927 года [1. Л.143-144]. 

Специфика работы профсоюзов требовала тесной коммуникации с активистами 
ячеек, разъяснительной работы. В ведении С. Садвокасова была и Акмолинская 
Совпартшкола, которая также размещалась в Петропавловске [1. Л.116]. На конец 
1925 года в Совпартшколе насчитывалось 9 преподавателей и 78 учащихся, в том 
числе - 40 казахов.[2, с.53]

Повседневные заботы отвлекали Смагула от мучительных размышлений, 
почему его искреннее желание служить народу, столкнулось с злобным и холодным 
отношением Голощекина. В Петропавловске Смагула хорошо зналидрузьяи коллеги, 
знакомые, тоже работавшие в сфере просвещения: Жумагали Тлеулин (с/х техникум 
и казпедтехникум), 

Хайретдин Болганбаев, Тлепбергенов Жиенгали (окончил медресе Галия в Уфе) 
и Мустафин Сейтбаттал, выпускник 1913 года Стамбульской учительской семинарии 
(русский и казпедтехникум) [1, Ф. 2.Оп.1. Д. 493. Годовой отчет Казпедтехникума за 
1927-1928 год и сведения о преподавательском составе. 1. Ф.2. Оп.1. Д. 375. ЛЛ. 55, 
57 об., 226], Кемелев Гали, Омаров Ашим, Жандосов Садвокас, Мамеков Галауетден 
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(сельхозтехникум) [1. Ф. 2. Опись 1. Д. 377. Протоколы школьных советов, списки 
преподавателей Петропавловского с/х техникума, 1925 год. ЛЛ. 54, 107].

Со многими из работников просвещения родной, Акмолинской губернии Смагул 
сотрудничал ранее, ведь Ильяс Темирбеков был наркомом просвещения республики в 
1920-е годы, непосредственно перед тем, как на эту должность был назначен Смагул 
Садвокасов. [Телеграмма за подписью наркома И.Темирбекова в Акмолгубоно от 
10 января 1925 года. 1. Ф.2.Оп.1. Л.7], затем он успел поработать в Каракалпакии 
и заведующим Акмолинскимгубоно. Виза Темирбекова в должности завгубоно 
в Петропавловске стоит на документе от 30 июня 1926 года. [1. Ф.2. Оп.1. Д. 379. 
Русский педтехникум. Л.59]. 

В Петропавловске, как выше указывалось, в должности заведующего губоно в 
1924 году, затем – зам.зав.Акмолгубоно в 1925 годутрудился Хайретдин Болганбаев, 
в свою очередь хорошо знакомый с Ахметом Байтурсыновым и Алиханом 
Букейхановым, Мустафой Шокаем и Ахмедом-Заки Валиди [Виза Болганбаева на 
телеграмме наркома И.Темирбекова от 16 февраля 1925 года: 1. Ф.2.Оп.1.Д. 375.Л.97] 

Следует отметить, что триада талантливых менеджеров системы народного 
образования: Темирбеков – Болганбаев – Садвокасов способствовала тому, что 
кадры из Акмолинской губернии смогли повышать свой профессиональный уровень 
в столице. Так, в Москву выезжали: Гусманов Ахмет-Уали (январь 1925 года), 
Акбердина Шарипа (февраль 1925 года) [1. Ф.2.Оп.1. Д.375. Л.88], а также зав. 
Петропавловской Казшколой Коммуной ЖамшинНурмухамет (март 1925 года) [1. 
Ф.2.Оп.1. Д.375. Л.148].

Завгубоно Болганбаев Кайретдин отличался принципиальностью и был 
эрудированным человеком, достаточно ознакомиться с текстом его телефонограммы 
в союзное ведомство: «15 января 1924 года. № 521. Наркомпрос. Главпрофобр. г. 
Москва.

Акмолинское Губоно просит не отказать выслать программы занятий и, если 
имеются, методические руководства, для производственных и учебно-показательных 
мастерских при детских домах, колониях дефективных, домах несовершеннолетних 
преступников. Зав.Губоно (подпись) Болганбаев. Секретарь Бугров».[1.Ф.2. Оп.1. 
Д.375. Л. 12.].

По-видимому, знакомство с лидерами «Алаш» и политэмиграцией сыграли 
негативную роль в его карьере; Болганбаев перешел на преподавательскую работу и 
затем покинул Петропавловск.

Особую радость Смагулу доставило известие о возвращении в город его друга 
и единомышленника Магжана Жумабаева, тот приступил к работе в русском 
педтехникуме с сентября 1927 года. Об этом есть запись в документах, где указано, 
что Жумабаев МагжанБекенович 1893 г.р. с образовательным цензом «Литературно-
художественный институт в Москве в 1925 году» приступил к работе с 1 сентября 
1927 года, как преподаватель казахского языка. [1. Ф. 2.Оп.1. Д. 494. Годовой отчет 
Петропавловского русского педтехникума за 1927-1928 год, списки и анкеты личного 
состава, на 34-х листах. Л. 28 об.]

Надо заметить, что в 1920-е годы в Петропавловске многие школьные учителя 
и работники профессионально-технических учебных заведений, уроженцы края, 
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активно совмещали преподавательскую работу с публицистикой, печатались в газетах. 
В газетах «Бостандықтуы» и «Мир труда» нередко выходили очерки Б. Ержанова, 
Б. Айбасова, Сабыра Айтхожина, Б.Серкебаева, Карбоза Шектыбаева, Хайретдина 
Болганбаева, С. Мустафина. Некоторые корреспонденции с мест подписывались 
псевдонимами: «қыран», «көз», көрген» и др. Один из тех звучных псевдонимов 
вынесен в заголовок статьи. Активно работали кружки (шахматный в том числе), 
театральные студии, избы-читальни, выписывались журналы и газеты. 

Круг общения Смагула Садвокасова в Петропавловске оказался насыщенным. 
Здесь он чувствовал поддержку, смог собраться и написать ряд объемных трудов. 
Тем не менее, его сковывала узость профессиональных обязанностей. Потенциал его 
не использовался в полной мере; не таков был Садвокасов, чтобы удовлетворяться 
«теплым местечком». Он рвался в бой, анализировал ситуацию и приходил к 
однозначному выводу: пора действовать.

Позже, в Ташкенте, где Смагул стал руководит ьКазпедвузом, лиц с медицинским 
образованием тогда было по пальцам перечесть, - здесь его супруга Елизавета 
Букейханова проходила ординатуру. Об этом сохранилась запись, которая хранится 
в фондах Государственного архива Узбекистана в г. Ташкенте. Находка состоялась 
благодаря аксакалам казахской диаспоры Ташкента, любезно предоставившим 
данный документ и ряд других, в распоряжение исследователей Казахстана.

«ПРОТОКОЛ 16.
Заседания Фракции САГУ от 27-го июня 1928 года
Исполнит. Комиссия Среднеазиатского бюро ЦК ВКП (б)
Фракция Правления САГУ сообщает, что согласно §2 постановления 

Исполкомиссии от 14.VI. по докладу тов. Городецкого, список научных работников 
из основных национальностей:

Научные сотрудники (число штатных мест 20). Жургенев (казах)
Ординаторы клиник (число штатных мест 40). Караханов (туркмен), Аскаров 

(узбек), Кутумова (казашка), Садвокасова (казашка), Рахматуллин (узбек), Фархади». 
[3. Ф Оп.3. Д.1. л. 35].Известно, что Лиза является выпускницей Томского 
мединститута. [4, с. 3]

Такова судьба наркома Смагула Садвокасова, уроженца Северного Казахстана, 
словно Антей, почерпнувшего силы на малой Родине, перед схваткой с системой, в 
решающем для него и для республики, 1927 году. Реконструкция биографических 
сведений о С.С.Садвокасове до сих пор представлялась делом непростым: это 
оказалось возможно при тщательном сопоставлении данных из зарубежных и 
отечественных архивохранилищ[5] [6].

Нам удалось установить факт личного приема в Кремле у Сталина, в марте 
1928 года, на котором присутствовал Смагул Садвокасов. Экс-нарком добивался 
трудоустройства. [7, л. 55] Требуют системной реконструкции последние годы 
учебы и рабогыСадвокасова в Москве, нуждается в систематизации публицистика С. 
Садвокасова, его научные исследования, переводы, письма и т.п.[8; 9, 160]

Небольшая, но красноречивая деталь пребывания С. Садвокасова в 
Петропавловске. Оставаясь реалистом, прогнозируя тенденции в эволюции 
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экономических основ народного хозяйства, Смагул, который внимательно изучал 
труды Ленина и возможности кооперации и был автором ряда глубоких статей и 
брошюры «О кооперации», был убежден, что кооперация – обязательная ступень 
для казахских хозяйств. Только через кооперативные хозяйства следует переходить 
к колхозному строительству, считал Садвокасов, и, что любопытно, хорошо зная 
директора Казпедтехникума Ж. Тлеулина, убедил последнего внедрить новый курс 
кооперации в учебный план техникума. Скорее всего, Смагул сам должен был 
прочесть этот курс, и то был бы серьезный шаг в популяризации идеи кооперации 
через национальные учительские кадры, в аульной среде. Однако, наркомпрос, до 
которого дошла информация о нововведении, указало Ж.Тлеулину на неуместность 
курсов кооперации в образовательной программе педтехникума. Тем не менее, курс 
велся в Казпедтехникуме с началом 1927-1928 учебного года, затем, после письма 
наркомпроса, был переведен в разряд факультативов. Идея осуществилась, хотя 
рациональное зерно в ней имелось: кроме С.Садвокасова, инициировать инновацию, 
никому бы и в голову не пришло. Ведь он до этого руководил Госпланом республики, 
понимал актуальность подготовки кадров, и что казахи в глубинке должны через 
учителей узнать основы кооперации. Все это подтверждает пребывание Смагула в 
Петропавловске в 1927 году.

Наконец, если помнить, что 1927-й – год 10-летия Октября. К этой дате готовилась 
вся страна, весь Казахстан. Смагул Садвокасов, искренне веривший в идеи Ильича, 
организовал празднование памятной даты в губернском центре. В первых числах ноября 
1927 года им подписан и разослан во всем месткомы «План празднования 10-летия 
Октябрьской Революции Петропавловской Городской Юбилейной Комиссии». [1.Ф. 
2.Оп.1. Д.590. Л. 137- 141]. План четкий, в нем указаны пункты сбора, названия улиц, 
расписаны места памятных митингов и колонны, формирующиеся из педагогов и 
учащихся учебных заведений Петропавловска. Из машинописного текста краеведы 
получат сведения о названиях и количестве опорных и 7-летних школ, техникумов, 
совпартшкол, детдомов и коммун. На конец 1927 года в Петропавловске имелись: 
городской театр, кино «Мир труда», казтатклуб, центральный клуб совпартшкол, 
ж/д клуб, Дворец молодежи, Кино ж/дников, клуб на Холодильнике, общежитие 
подростков, Дом работников просвещения и др. В организации праздника ощущается 
энергия С. Садвокасова, умения его создать атмосферу торжественности, хороший 
настрой на позитивный исход коллективного мероприятия. По-видимому, то было 
одно из последних массовых мероприятий, которое организовал С.Садвокасов в крае, 
поскольку в документах следующего, 1928-го, не встречается его виз либо подписи, а 
на должности зам.пред Губпроса оказались другие лица. 

В целях духовной модернизации общественного сознания, узнавания граней 
деятельности и биографий таких исторических личностей, как Смагул С адвокасов, 
внесших реальный вклад в развитие социально-культурной сферы и экономики 
Казкрая и регионов, заботившегося о росте национальных кадров, как авторитетный 
руководитель Акмолгубпрофобра, немаловажным представляется увековечить 
его имя и дела. Как метеор, промелькнули Шокан Уалиханов, Смагул Садвокасов, 
патриоты и подвижники. 
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Предстоящий 120-летний юбилей Смагула Садвокасова должен стать для 
молодежи Казахстана ярким примером любви к Родине, самоотверженного труда во 
благо народа Казахстана. Для историков и обществоведов республики показателен 
сам исторический факт его работы в областном центре ныне СКО – Петропавловске, 
центре края, которому уделял много внимания Садвокасов Смагул на протяжении 
всей своей сознательной жизни: от вопросов делимитации границ Акмолинской 
губернии до кадровых вопросов отрасли просвещения и профобразования. Находка, 
обнаруженная в фондах ГАСКО, символична сам по себе, как напоминание о роли 
Личности в Истории и исторической памяти.
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АҚМОЛА ЛАГЕРІ ТҰТҚЫНДАРЫНЫҢ 
МАТЕРИАЛДЫҚ-ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЫ

ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы сталиндік саяси-қуғын-сүргін саясаты қоғамдағы 
адам санасына салған «жара» тарих бетінде қатталып, адамзат жадында мәңгілікке 
қалады. Зобалаң жылдар зұлматы талай ұрпақтың санасына өшпестей із қалдырып 
кетті. Бұл саясат қазақ халқының да тағдырына барынша әсер етті. Ұлт зиялыларымен 
қатар, олардың отбасы да аяусыз қудалауға ұшырады. Оның жарқын дәлелі қазақ 
даласындағы жаппай салынған жазасын еңбекпен түзеу лагерьлерінің біріне айналған 
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«АЛЖИР» екені даусыз. Әйел мен аналарды жазықсыз қудалап, сәбилерінен күштеп 
айырған зұлматты бұған дейін бұрын-соңды бастан өткермеген халық едік. Ер-
азаматтармен бірдей саяси қуғын-сүргінге ұшыраған аналарымыз 1937 жылдың 
зұлматынан сырт қалмады. Жазықсыздан жазықсыз «Отанын сатқандардың Ақмола 
лагеріне» қамалды. 1930 жылдың ортасынан кейін КСРО аумағында мынадай 
әйелдер лагері болған: АЛЖИР, Горький қаласынан 40 шақырым қашықтықтағы 
Темняков лагері, Фрунзе қаласынан (қазіргі Бішкек қаласы) 100 шақырым жердегі 
Джангир лагері және Потьмадағы Темников лагері [1]. № 00486 бұйрықта «Отанын 
сатқандардың отбасы мүшелері» атанып, сотталған әйелдердің барлығын Темников 
лагеріне жөнелту айтылған болатын. Алайда саяси қуғын-сүргіннің кең көлемде 
жүргізілуінің салдарынан «Отанын сатқандардың» әйелдеріне арналған лагерьлер 
көптеп құрыла бастайды. Өкінішке орай мұрағат құжаттары осындай лагерьлерде 
қанша тұтқын әйелдердің болғаны және олардың немен айналысқандығы туралы 
жөнді мәлімет бере алмайды. Қазіргі күні «Отанын сатқандар отбасы мүшелері» 
атанып, сотталған әйелдер отырған Темников, Сібір, Қарағанды, Томск, Джангир, 
Нижний Тагил, Сегежск, Колыма, Потьма секілді арнайы лагерьлер белгілі болып 
отыр. Олардың ең ірілері Темников, Сібір, Қарағанды еңбекпен түзеу лагерьлері 
болды [2]. 

ХХ ғасырдың 30-40 жылдары КСРО басшылығы Қазақстанды лагерьлер еліне 
айналдыруға әрекет жасады. Сөйтіп ел аумағында Қарлаг, Степлаг, Жезлаг лагерьлері 
және т.б. лагерлер бірінен соң бірі ашылды Солардың бірі – халық арасында 
«АЛЖИР» деп аталып кеткен әйелдер лагері қазіргі Астана қаласына жақын маңда 
орналасқан болатын. Бұл жерге саяси айыптаулармен (негізінен 58-бап бойынша) 
сотталған әйелдер Кеңес Одағының түкпір-түкпірінен әкелінді. Олардың көбісі елдің 
белгілі мемлекеттік және қоғамдық қайраткерлерінің әйелдері, аналары, қыздары 
болатын [3].

Соның ішінде Отанын сатқандар әйелдерінің Ақмола лагері ерекше назар 
аудартады. Сотталушы әйелдер арасында «АЛЖИР» аталып кеткен бұл лагер ресми 
құжаттарда «Р-17» немесе «26-нүкте» деп аталып, қазіргі Астана қаласының маңында 
орналасқан. 

26-нүкте ҚарЛАГ түрмелер жүйесіндегі бөлімшелердің бірі. 1931 ж. Cаратов 
облысынан кулактарды жер аударған кезде алғашқы арнайы қоныс ретінде пайда 
болды. Арнайы қонстанушылар оздері екі-үш барак салып алады. Көп ұзамай, бұл 
жерге Белорусиядан, Қырымнан, Украинадан, Молдавиядан жер аударылған арнайы 
қоныстанушылар әкелінеді. 1937 ж. арнайы қоныстанушыларды басқа қоныстарға 
көшіріп, орнына, келесі жылдың басында, қақаған қыста кеңестік номенклатураның 
басшылық орындарында жұмыс атқарып, «халық жауы» айдарымен жазаға іліккен, 
сотталған, көпшілігі атылып кеткен біртуар азаматтардың жұбайлары, аналары мен 
балалары тауарлы вагондармен әкелінді. Қазақстан жері жазықсыз жапа шеккен 
әйелдердің қанды жасына тұншықты.

1938 ж. құрылған АЛЖИР лагері аз ғана уақыт ішінде жазықсыз сотталушыларға 
лық толады. Әйелдер мен балалардың ұсталуына 1937 жылғы 15 тамыздағы 
№00486 Ішкі істерхалық комиссары Н. Ежовтың жедел бұйрығы тікелей әсер етті. 
Бұйрықта: «Осы бұйрықты алғаннан соң 1936 жылдың 1 тамызынан бастап бірінші 
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және екінші категория бойынша әскери Алқа және әскери трибуналда айыпталған 
оңшыл-троцкистік тыңшылық-диверсиялық ұйымдар мүшелері, Отанын сатқандар 
әйелдерін репрессиялауға кірісіңдер» деп ашық айтылды [4]. Осы бұйрықтан кейін 
арнайы лагерьлерді құру қажеттілігі туындайды. 1918 жылдан бастап 1953 жылға 
дейінгі аралықта, яғни 35 жыл бойы түрліше аталған түрмелер мен еңбекпен түзеу 
лагерьлері, еңбекпен түзеу колониялары кеңес мемлекетінің ажыратылмас бөлігіне 
айналды.Қазақ даласында да осындай түрмелер, мәжбүрлеп еңбек еткізетін лагерьлер 
санының артқаны белгілі. 

Осыншама жазасын өтеушілерді лагерьлерге бөліп, оларды күнделікті 
тұтынатын қарапайым заттармен (сабын, киім-кешек, аяқ киім, құрал-жабдықтар, 
т.б.) қамтамасыз ету, күнделікті-материалдық жағдайын жақсарту, мәжбүрлі еңбек 
ету шараларын ұйымдастыру, т.б. мәселесі өзекті болды. Өйткені, сотталушыларды 
КСРО-ның экономикасына үлес қосулары үшін, қарапайым адам бармайтын, өмір 
сүре алмайтын, мүлдем игерілмеген алыс әрі ауа райы қатал аудандарға еңбекке 
жегіп, пайда алуды көздеген. Бірақ, Кеңес билігінің бұл мақсаты толықтай жүзеге 
аспады. 

ГУЛАГ лагерлерінің барлығына ортақ кемшіліктері болды, олар – антисанитария, 
қарапайым гигиеналық заттардың тапшылығы, мезгілге сай киім-кешекпен 
жабдықталмауы, т.б. Сөзімізді дәйектейтін болсақ, Соловец аралындағы (УСЛОН) 
лагерлерінің тұрмыс-тіршілігін зерттеген арнайы комиссия қорытындысы бойынша 
сотталушыларды емдейтін дәрігерлердің болмауы, не кәсіби дәрігер орнына сол 
сотталушылардың бірі болатыны анықталды. Сонымен қатар үй-жайлардың мүлдем 
ауа райына икемсіздігі айтылып, ал сотталушыларға киім-кешек жетпегендіктен, 
олар жұмысқа кейде жалаңаш шығуға мәжбүр болғандығы туралы жазылған [5, 141 
б.].

1938 ж. концентрациялы лагерлердегі жазасын өтеушілердің тұрмыстық 
жағдайын тексерген комиссияның қорытындысы бойынша төмендегі өрескел 
қателіктер орын алғандығы баяндалады. Мәселен, Байкало-Амур лагеріндегі 
тұтқындар суық, лас барактарда тұрғандығы, ал адамдарды категориялар бойынша 
дұрыс орналастырмағандықтан, күші басым сотталушылар әлсіздерге күш көрсетіп, 
олардың тамағын, киімін тартып алып отырғандығы анықталған. Отырған барлық 
адамдардың жартысына жуығы биттеп кеткен, тіпті жұмыс істеуге киетін киімдері жоқ 
жалаңаштар, «санитарлы тұрғыда қауіпті элементтерге айналған», – деп көрсетеді [5, 
158 б.]. Ал Ухто-Печерский лагерінде жатын үймен тек 50% ғана жабдықталғандығы, 
қалғандары қысы-жазы палаткаларда өмір сүріп жатқан болатын. Осы аталған мүшкіл 
жағдай барлық дерлік лагерьлерге ортақ сипат болды. 

Жоғарыда аталған қателіктерді ескере отырып, КСРО ІІХК №0033 «ІІХК 
колониялары мен еңбекпен түзеу лагерьлерінде отырған сотталушылардың физикалық 
ахуалын жақсарту мен сақтау» жөнінде бұйрық шығарған. Ол бойынша жазасын 
өтеушілердің тұрмыстық ахуалының нашар болуы себепті олардың еңбек өнімділігі 
күрт төмендеп кеткендігі айтылған. Соған орай бірнеше шараларды жүзеге асыру 
тапсырылады. Мысалы, ауа райының қолайсыз күндері таза ауада жұмысқа шығармау 
керектігі, айына 3 күн міндетті демалыс беру, ол күндері жазасын өтеушілерді 
мүлдем жұмысқа жекпеу, 8 сағаттық демалыс, т.б. Келесі нұсқаулар назар аудартады: 
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әр адамға баракта пайдалы тұрмыс көлемі 2 шаршы метрден кем болмауы және 
барактардағы температура 12-14 градустан төмен болмауы анық бұйырылған. Ал 
3-ярустыжататын төсектерді толығымен 2-ярусты төсектерге ауыстыру, бөлмелерді 
үстелдермен, орындықтармен, сөрелермен жабдықтау бұйырылған [5, 217-218 
бб.]. Осы тапсырманың орындалу барысын тексеру нәтижесінде біршама еңбекпен 
түзеу лагерьлерінде тапсырма орындалған, Қарлаг бойынша әр адамға 1,9 шаршы 
метр пайдалы аудан бөлінген, 2-ярусты төсектермен – 75% құрады, 60%жастық 
жапқыштармен, 15% көрпемен жабдықталғандығы жазылған [5, 230-231 бб.].

Дегенмен, жоғарыда айтылған нұсқаулықтар тек қағаз жүзінде қала берді. 
Лагерьлік тәртіптің ішкі өмірін көрген бейбақ аналардың естеліктерінде кереғар 
көріністер баяндалады. Мәселен, Зағипа Тналина, 3 ай Алматы түрмесінде отырған 
соң АЛЖИРге этаппен жөнелтілген. Ол кезде жалпы 32 барак болған екен. Әр баракта 
300-400 адам тұрған. Жастық пен көрпе қамыспен қапталған, барактың ішін қамыспен 
жылытқан. Қамысты бірнеше шақырым жолда орналасқан қамысты көлшіктен орып 
әкелген. 800 г. паек норма асқа қол жеткізу үшін тыным таппай қамысты орып, 
оларды біріктіріп буған. Оны кептіріп, баракты жылытуға пайдаланған. Бірақ одан 
айтарлықтай жылулық болмаған. «Таңғы алтыдан бастап жұмысқа кірісетінбіз. Адам 
мен малды тамақтандыруды салыстырса, малдың ішіп-жемі жақсырақ болған», – деп 
темір тордың арғы жағындағы өмірді жаспен еске алады. АЛЖИР басшылары болса, 
тамақтандыру жұмысы жақсы жолға қойылған, жеткілікті болған дейді. Ал Сағадат 
Ташдитова айтуынша, тамақ жетіспеді, ет мүлдем болған жоқ, қант та болмаған. Ал 
Юзипенко естелігінде (АЛЖИР лагерінің надзирателі) күнделікті жұмыс істейтін 
де, істемейтін де адамға белгіленген сухой паек норма болған. Асханада бүкіл азық-
түлік болған, ет те берілген, сүт те берілген дейді. Барлық көкөністер де берілген. 
Бидайдан жасалған нан болғанын айтып, ақталғысы келгендей [6]. 

АЛЖИР лагерінің тамұғында қапаста отырған аналардың материалдық-
тұрмыстық жағдайын сипаттауда бірнеше ірі пунктерге тоқталған жөн. Оған 
сотталушыларды тұрғын үй-жаймен қамтамасыз ету; азық-түлік, киім-кешек, құрал-
саймандармен жабдықтау; санитарлы-медициналық көмек; лагерь бойынша өлім 
көрсеткіші; мәдени-агитациялық жұмыстар және т.б.

Жалпы ГУЛАГ лагерьлер жүйесінде, соның ішінде Қарлаг лагері бойынша 
жазасын өтеушілердің материалдық-тұрмыстық жағдайы нашар болып, қарапайым 
бекітілген стандарттарға мүлдем сай келмеді. Соның ішінде алғашқы кезде тұрғын 
үй-жайы мәселесі дұрыс шешілмеген еді. Ал қолданысқа берілген барактардың 
керек-жарақтармен қамтамасыз етілуі өте төмен болды. 

ГУЛАГ жүйесінің басшылығына жазылған құпия хатта Ақмола әйелдер лагерінде 
сотталушыларды орналастыратын барактардың жоқ екендегі айтылған. Барлығы лық 
толғанын жеткізген. Бірінен-кейін бірі, Ресей территориясының түкпір-түкпірінен 
келіп жатқан қасіретті аналарды ендігі кезекте Ақмола лагеріне емес, Спасск 
лагеріне жөнелту керектігін жазған. Спасск еңбекпен түзеу лагерінде де күшейтілген 
режимдегі обьект салынғаннан кейін АЛЖИРден 1500 сотталған әйелді сол жаққа 
жөнелтуге рұқсат сұраған [7, 192 б.]. Бұл суреттеліп жақтан жағдай 1938 жылдың 
20 қараша уақытына сәйкес. Яғни «26-нүкте» лагері ашылған кездің алғашқы 
жылында қалыптасқан ахуал еді. 
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1938 ж. отанын сатқан опасыздар отбасы әйелдерінің алғашқы легі Қарлагқа 
келгенде, өздері тұратын барақтарды өз қолдарымен соғып, далада палатканың 
астында түнеуге мәжбүр болған. Оған дәлел, Мария Даниленко: «Біздер 25, 35, 50 
градус салқындық пен 50 градус ыстықта да жұмыс жасадық. Бір жаз ішінде әйелдер 
18 құрылыс обьектілерін салдық деп», – өз естелігінде жазады [8, 82 б.].

1939 ж. бас кезінде Қарлаг ІІХК Ақмола арнайы бөлімінің басшысына жіберілген 
баяндама хатта жазасын өтеп жатқан әйелдердің тұрмыстық жағдайы ешқандай 
сын көтермейтінін, мүшкіл халде екендігін айтқан. Қыс мерзіміне барактар мен үй-
жайлар мүлдем дайын болмады. Нәтижесінде «...қатты аязды күндері асханадағы 
температура минус 35 градусқа дейін жетсе, жартылай жалаңаш адамдар даладағы 
жұмысқа былай тұрсын, асханаға бара алмауда. Ал 1000 аса сотталушы жалаң 
нараларда жатуға мәжбүр», – деп көрсетеді. 

40 градустық арқаның аязында жапа шеккен аналар лагерь сыртына жұмысқа 
шығарылып, жұтаң киімнің кесірінен қаңтардың алғашқы бес күнінде 89 адамды 
үсік шалып, 39-ы 1-дәрежелі үсік алған [7, 193 б.].

ГУЛАГ лагерьлер жүйесі 1937-1938 жж. репрессияның кесірінен, Екінші 
дүниежүзілік соғыстың әсерінен және 1947-48 жж. жүргізілген келесі репрессия 
толқынының нәтижесінде сотталған адамдарға лық толды. Түрмелер мен еңбекпен 
түзеу лагерьлері өзінің белгіленген сыйымдылық нормаларынан әлдеқайда көп 
адамдарды ұстауға мәжбүр болды. Соған орай барлық лагерьлерде материалдық-
тұрмыстық ахуал күрт төмендеп кетті. Сөзімізді дәйектесек, Қарлаг ІІХК-ң 
прокуроры Акуловтың 1936 ж. 5 желтоқсанда берген мәлімдемесінде жазасын 
өтеушілер қара жерге жатуға мәжбүр, ал жатын орынның керек-жарақтары мүлдем 
жетіспейтіндігін, оның орнына қамысты төсеп жатып жүргендерін айтады. Қыстық 
киімдер мен аяқ киімдердің айтарлықтай жетіспейтіндігі мәлімдейді [9, 98 б.]. Байқап 
отырғанымыздай бұл лагерьдің бүкіл жұмыс істеген уақытына ортақ көрініс болды.

Тағдыр тәлкегіне ұшыраған аналардың уайым-қайғысы мен көрген 
қорлықтарының үстіне қарапайым күнделікті тұтынатын заттардың жоқтығы да 
өз кесірін тигізді. Ресми құжаттар лагерь жабдықталуының тұрақсыз әрі әлсіз 
болғандығын әдемі сандар арқылы жабуға тырысқан. Алайда, АЛЖИР лагерінде 
жапа шеккен аналардың естеліктерінде лагерь өмірінің материалдық-тұрмыстық 
жағдайы еш боямасыз ашық сипатталады. 

1941 ж. 3 ақпанда еңбекпен түзеу лагерьлеріндегі арнайы комиссияның тексерісі 
нәтижесінде төмендегідей өрескел қателіктер баяндалады: «жазасын өтеушілердің 
тұрып жатқан барлық барактарында суық, ауа мен жарық жеткіліксіз, 2-3 күн бойы 
пештері жағылмаған кездері болған. Жазасын өтеушілер киімдерін шешпей жатуға 
мәжбүр, еш төсек жабдықтарынсыз жалаң нараларда жатады. Кептіргіш бөлмелер 
дұрыс жоспарланбаған және бөлме іші жылытылмағандықтан түн ішінде киім-
кешектер толық кеуіп үлгермейді. Кейбір лагерьлерде кептіргіш бөлмелері мүлдем 
жоқ. Қыстың күндері сотталғандар жұмыстан киімдері шылқыған су күйінде қайтып, 
азанда жұмысқа қайта сол дымқыл киімдерін киіп кетеді. Олар жұмысқа қажетті 
құралдар мен саймандармен тек 40-45 % ғана қамтамасыз етілген, соның өзінде оның 
сапасы төмен әрі ескі еді. Кейбір адамдар лазаретке жатқызылғанда оның киімдерін 
басқа сотталушылар киіп отырған фактілер тіркелген [10, 145 б.]. 
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Ал Қызылтау лагерінде киім жуатын, моншаның, дезинфекциялық камералардың 
тұрақсыз жұмыс істеуі айтылады. Соның нәтижесінде жаппай биттеу, кір киімді 
ауыстырмау секілді оқиғалар жиі тіркелген. Қарапайым судың өзі тапшы болғаннан 
ішетін судың орнына қар жеу фактілері көрсетіледі. Ал қыстық жылы киімдердің 
жетіспеуінен суық күндері сотталушылар жұмысқа сырт киімсіз және аяқ киімсіз 
шығып отырғандығы көрсетілген. Бұл фактілерді лагерьлік өмірдің қазанында 
қайнап жүріп, өз көзімен көрген аналардың естеліктері толықтырады. 

Осы жағдайларды АЛЖИР лагерінде жазасын өтеген Кучумова Ольга 
Михайловнаның осы тұста айтқан естеліктері аса құнды. Күйеуі Лавров Михаил 
Александрович КСРО мемлекеттік банкінің орталық бухгалтерия басқармасы 
төрағасының орынбасары болып еңбек еткен. Отанын сатқан опасыздардың отбасы 
мүшесі ретінде 8 жылға сотталып, АЛЖИР-ге қамалған. Осы әйелдің біршама 
толық естеліктері жазықсыз жапа шеккендердің күнделікті тұрмыс-тіршілігін, 
материалдық қамтамасыз етілуін сипиттайды. Ольга Михайловнаның мемуарынан: 
«Ұзын бір барак, 300-ге жуық әйелдер. Екі-үш жерден әлсіз шырақтар жанып тұр. 
Ортада сабан кірпіштен жасалған пеш, мұржасы сорайып төбеге дейін созылған. 
Өзіміз терген қамыс жанып жатыр, ал пештің кептіріліп жатқан біздің шұлықтар мен 
аяқ-киімдерімізден бос орны жоқ. Себебі таң азанмен суыққа киіп шығып, жұмыс 
істеуіміз керек», – деп еске алады [11, 394 б.]. Демек, комиссия көрсеткен кемшіліктер 
Ақмола әйелдер лагеріне де тиесілі ортақ сипат болғаны сөзсіз. 

КСРО ІІХК ГУЛАГ жүйесінде әр сотталушыға күнделікті 2000 калория берілуге 
тиісті болған. Бірақ бұл түрмедегі отырған, еңбекпен айналыспайтын адамға 
қатысты бекітілген норма еді. АЛЖИР лагерінде әйелдер таң атысымен қараңғы 
түн жамылғанша Арқаның қолайсыз ауа райына қарамастан тынымсыз еңбек етіп, 
күнделікті мардымсыз тамақ алып отырды. Оған қоса қамтамасыз етуші органдар бұл 
азық-түліктердің өзін толық көлемде жібермей, тек 65-70 %-ын ғана беріп отырған 
[12, 61 б.].

Кукушкинаның еңбегінде 1939 ж. тамыз айының 11-18 аралығындағы АЛЖИР 
лагеріндегі бір апталық ас мәзірінің тізімі көрсетілген (№1 сурет). Алайда, жоғарғы 
жаққа есеп беруде бұл құжат жеткілікті болғанымен, шын мәнінде бұл кестеде 
көрсетілген тағам атауларының көбісін сотталған әйелдер мүлдем көрмеген. Себебі, 
басшылық астың көп бөлігін қоластындағы жазықсықсыз жандарға бермей, өзіне 
алып қойып отырса, екінші жағынан лагерьдегі отырған нағыз қылмыскерлер 
әлсіздерден тартып алып отырған. Тамақтану жұмысы сотталушыларды аспен 
қажетті деңгейде қамтамасыз етуге емес, оларды аштан өлтіруге бағытталғандығы 
айдан анық. Алайда, оның астарында белгілі жоспар жатқан болатын.

ГУЛАГ жүйесінің саясаты лагерьлердегі тамақтану ісі арқылы жазасын 
өтеушілерді ынталандырудың да, жазалаудың да құралы ретінде қолданды. Яғни 
жартылай аш адамды басқарып, оны жарты үзім нан үшін жан аямай еңбек етуіне 
итермеледі. Еңбек өнімділігін арттырған сайын сотталушыға да тиісінше тамақ 
нормасын аз ғана көбірек берген. Тағдыр тәлкегіне түскен аналардың таң атқаннан 
қараңғы түн жамылғанға дейін тыным таппай еңбек етуінің де бір себебі осында 
болса керек. 
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Ақмола лагеріне 5 жылға сотталған Е. Красичкованың естелігінде күнделікті 
ауыр жұмыстың берілуі, белгіленген норманың орындалуы тамақ рационына аз 
да болса қосымша граммдар қосылуына кепіл болғандығын айтады. Куәгердің 
естелігінен: «ауа райы суық, 40 градустық аяз, сүйектен өтетін ызғар жел. Бізді 
лагерь шетіндегі көлшікке апарып, қамыс жинауға бұйырды. Судың бетіндегі мұз 
кейде опырылып, байғұс әйелдер үсті-басы шылқылдаған су болатын. Сол су күйінде 
кешке шейін жұмыс істейтін. Қамысты ору жұмысы оңай емес еді. Тапсырманы 
уақытында орындау үшін үстіміздегі ауыр кеудешені шешіп, тек көйлекпен ғана 
оратынбыз», – деп еске алады. Автордың мәлімдеуінше олар қамыстан үлкен-үлкен 
қырық бау жасауға міндеттелген. Бұл нормадан кем орындаса тиісінше тамақтың 
көлемі де азайтылған, ал асырып орындасаң сәл де болса көбірек тамақ берген. Сонда 
қамыстың қырық бауы үшін 800 грамм нан берілген [13]. 

Жүргізілген арнайы тексеріс барысында еңбекпен түзеу лагерьлерінде тек азық-
түлік, тамақтандыру жүйесі ғана нашар болмай, күнделікті тұрмыста тұтынатын 
заттай қажеттіліктермен толықтай қамтамасыз етілмей, керек-жарақтардың біраз 
бөлігі жоқ екендігі айтылады. Мәселен, әйелдер киімімен қамтамасыз етілу тек 
жартысын ғана құраса, шалбарлар тіпті жартысынан да аз. Жалпы Қарлаг бойынша 
әйелдердің көйлектері бекітілген норма бойынша 29098, әйелдер шалбары 40099, ал 
шұлықтар 43647 бірлік болу керек болса, нақты жағдайда олардың саны әлдеқайда 
аз, яғни 15052, 19852 және 15099 бірлік. Жетіспеушілік апатты көрсеткіштерге 
тең [14, 41-п.]. Сотталған әйелдердің аяғына сәйкес келетін кіші көлемдегі аяқ 
киімдердің жетіспеуінен олар жұмысқа ерлердің ауыр салмақты, ұзындығы тура 
келмейтін аяқ киімдерді киюге мәжбүр болған [14, 121-п.]. Жатын орынға қажет 
төсек жабдықтарының жағдайы бұдан да қиын, матрастар мен көрпелер, жапқыштар 
тапшы болды. 

Тапшылық тек материалдық дүниеде ғана емес, маман кадрлардың жоқтығына 
да тиесілі болды. Мысалы, Қарлаг бойынша санотдел басшысы Бобровников өзінің 
қарамағындағы балалар үйлерінің жағдайы ауыр екендігі, соның ішінде қарапайым 
жөндеу жұмыстары жүргізілмегендігін, маман-кадрлардың жетіспейтіндігін, 
қарапайым тұрмыстық заттармен қамтамасыз етілмегендігін мәлімдеген. Соның 
ішінде балаларға қажет үй жиһаздары мен медициналық құралдар жеткіліксіз болған. 
Мәселен, манеж, жаялық үстелдер, нәрестелерді өлшейтін таразылар, үстелдер, 
сөрелер және т.б. Дәрігерлік қызмет майорының жазбасынан: «...кем дегенде 
10 педиатр-дәрігер, 30-ға жуық медицина қызметкерлері қажет. Педагогикалық 
кадрлар мүлдем жоқ. Нәрестелердің алғашқы дамуына қажетті ойыншықтар (резеңке 
және целлоидты ойыншықтар) жоқ, ал оны өз есебімізден сатып алуымызға жол жоқ, 
ГУЛАГтың орталық қамтамасыз ету бөліміне бірнеше мәрте жазған хаттарымыз еш 
нәтиже бермеуде» [14, 28-п.]. 

Бұл факторлар өз кезегінде лагеріндегі балалар өлімінің күрт өсіп кетуіне себепші 
болған. Жалпы алғанда Қарлагтың бөбекжайлары мен балалар үйінде 1941-1944 жж. 
924 бала, 1950-1952 жж. 1130 бала қайтыс болған [15, 4 б.]. 

1949 ж. Қазақстан бойынша 5 бөбекжайлар болған. Олардың арасындағы 
тұрмыстық, медициналық жағдайы өте нашар лагерь қатарында Бидайлық, 
Жартастық және Ақмола да бар. сәбилер өлімі Ақмола лагері бойынша жылдық 
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пайыздық өлшемі 25,92 % болған [16, 186 б.]. Демек сәбилер өлімі көп тіркеліп, 
ресми дерекке сүйенсек, жыл сайын сәбилердің әр төртіншісі шетінеп отырған. Бұл 
фактілерді жапа шеккен аналардың естеліктері де растайды. 
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Рахметұлы Ш.
Моңғолия еңбек сіңірген мәдениет қайраткері

МҮДЭРІС ЗАЙСАНОВ (1910-1967) 

Моңғолияда аты аңызға айналған ұшқыш генерал. 1910 ж. ШК Зайсан өңірінде 
дүниеге келген.  – 1920 жылдар басында  қысында бала ерткен бір адам Қосағаш 
бағытымен Моңғолия шекарасын асып келіп, Ақкөл шекаралық өткелегінде 
қызметтеп тұрған Райсхан Әуке ұлы (1938 ж. саяси нәубетте атылған) –на әлгі баланы 
аманаттап беріп, өзі зым-зия жоғалып кеткен. 

– Мүдэрісті Рейсханның анасы Анар бауырына басып, бағып күтіп өсірген. 
– 1928 жылы «Ақбалшық» деген жерде Монғоля қазақтарының  тұңғыш мектебі 

орнап  Мүдэріс Зайсанов осы мектепте оқып хадимше Моңғол (Ұйғыр)-ша сауат 
ашты. Қобда шәрінде курс оқыды.

– 1930 Ақбалшыққа Комитеттері өкілі Абай Қасымов, Комсомол өкілі Шәріп 
Өтеповтар келіп қазақ ортасында саяси, ағартушылық іс жүргізді. Мүдэріс Зайсанов 
партияға ілесіп, алғашқ революциялық жастар ұйымын құрды.

– Сол жылы бір топ қазақ жастары  Мәскеуге  КУТВ-ке жіберіліп, Мүдэріс 
Зайсанов солармен бірге кетті. 

– Мүдэріс Зайсанов сол жылдан Кубаны (Томбов)-да атты әскерлер мектебін және 
Орынборда ұшқыштар мектебін оқып бітіріп, лейтенант, сол мектепте оқытушы 
болды. 

– Моңғол-Жапония аралық жағдай ауырлауына сәйкес  Монгол үкіметі Мүдэріс 
Зайсановты шақырып алып, әуе күштері  бастығына, 05 айдан полковник дәреже 
беріп әскери әуе күші қолбасшысына тағайындады.

– Халхингол маңында жапондарға қарсы Моңғол-Кеңес жағының шайқасы 
басталғанда  1939.07.1-де МЗ.  «Бригада әмірі» лауазымымен  майданға қатысты.

– Моңғолия Батыры, ЕС ұшқыш Д.Гунчаи 2009.3.10-да «МОНЦАМЭ» газетіне 
берген сұхбатында «Аңызға айналған қолбасшы МЗ. Бізді бастап 1939.8-айда 8 рет 
соғыс рейсін жасадық. 36 км-ге ол кісі  нағыз батыр, менің ұстазым, мақтанышым 
еді»  – деген 93 жасында. 

– Мүдэріс Зайсанов 1939-дан Моңғолия Халық Ұлы хурал депутатына, Парламент 
мүшесіне сайланды. Б. Қабимен бірге қазақ ұлттық аймағын құруға атсалысты. 1940 
ж. Баян-Өлгей аймағы орнады.

– 1941 ж. шекара бұзған гоминдандықтарды бомбалағаны үшін Алтын жұлдыз 
орденімен сыйланды. Бұрын 1939-да қызыл ту орденімен сыйланған еді.  1944.4.26-
да  біртоп адамға тұңғыш рет (Ю. Цэдэнбал да бар) генерал атағы берілді, Мүдэріс 
Зайсанов сол жолы генерал майор атағын алды. 

– 1945 ж. Кеңес армиясымен  бірге Жапондықтарға қарсы соғыс жарияланып, 
осы жарықтағы ерлігі үшін Кеңес Одағының және  Моңғолияның майоры даңқы 
қызыл ту  орденімен 3 рет сыйланды.

– 1947.6.5-де  Байтаг тауында гоминьдандықтармен сұрапыл шайқас болды. 
Моңғол  әскерлері жауға қарсы жерден, көктен лап қойды. Атакаға ең алдымен Мүдэріс 
Зайсанов шығып көкке көтеріліп, жауды бомбалай жөнелді. Жау орасан көп. Оларға  
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қарсы  біріккен группаны бастап шыққан атты, жаяу әскер командирі Шагдаралов 
деген генерал жаудан қорқып, әскерлеріне «Шегін» деп бұйрық беріп, ол бұйрықты 
ести  алмай жау ортасында қалған лейленант Ж.Жәнәбілхан бастаған  взвод  жаумен 
арпалысып  қалып қойып, сегізі бірдей мерт болады. Сол  шайқасқа гоминданға 
көмекке Оспаннан бір топ сарбаздар келіп, олар  Моңғолияның бірнеше ұшағын атып 
бүлдіреді. Мүдэріс Зайсановтың да бензин  банксын  оқ теседі. Жанармайы сарқыла 
бере Мүдэріс Зайсанов ұшағын еппен жерге қондырғаны туралы қарт Д. Гуынчай 
естелігінде жазған.

– 1948-1951 ж. Мәскеуде әскери әуе күші академиясын команд-штаб 
мамандығымен бітіріп, Моңғол халық армиясында қызметтеді.

– 1950 ж. ұлттық БО аймағының 10 ж. мерекесінде Өлгейге алғаш рет ұшақ  
қондырып, біртоп адамды алып әуеге көтеріліп, ұшағымен әртүрлі ойын жасап, 
газеттермен шашу шашты.

– Мүдэріс Зайсанов 1967.11.19-да  Ұланбаатарда жазатайым қайтыс болды. ҰБ-
лықтар кейіс жасады.  Мемлекет басшылары қатысқан қаралы керуен қайғылы сазбен 
МЗ-тың мүрдесін  зеңбірек тұғырына салып «Алтан өлгей» (Алтын бесік) зиратына 
жерледі.

Мүдэріс Зайсанов Моңғол жерінде тумағанымен осы елдің «жыртысын жыртып», 
шетел басқыншыларынан қорғауды ерен ерлік көрсетті.

Алайда оның қарулас достарының біразына Батыр атағы берілді. Бірақ МДҚТ 
орденімен 4 мәрте сыйланса да оған Батыр атағының берілмегендігі бәлкім моңғол 
болып туылмағандығынан  немесе кейдегі бір өр мінездерінің салдары болар. 

Ол кісі бәзбіреулерше бет-бедел, лауазым үшін жоғарыларға жарамсақтанып, 
айтқанна көне бермейтін бірбеткей тура мінезді адам болған екен. Бұған бір 
ғана мысал: «Өдрин сонин» газетіне 2008. 2.27 де, кезінде бас министр маршыл 
Х. Чойбалсанның оққағары болған, ХҰХ депутатына 2 мәрте сайланған, мемлекеттік 
сыйлықкер Ламзов 90 жасында  берген сұхбатында: «Азаттық соғысы аяқталысымен 
астана қалада  үлкен той-мереке болды. Советтік біраз генералдар арақтатты-ай 
келіп. Біздер қорғаныста  тұрғанбыз. Әлденуақытта ұшқыш генерал Зайсанов  мені 
көкке көтерілем деп елеуреп шыға келді. Бізге күш бермеді. Сәлден соң-ақ Зайсанов 
ұшағына мініп әуеге шыға келді. Өкімет басшыларының бәрі алаңдағы мінберде 
тұрған. Әлгі ұшақ көктен сорғалап келіп, тіптен төмен түсіп қаланың бетімен шырқ 
айналып, дәл төбемізді сүйкей ұшты. Адам сенбестей көрініс. Ұшағының үстіңгі 
жағынан Орталық комитет сарайының төбесі көрініп тұрды. Өте төмен. Осылайша 
елеурепи алды да қаланың сол жақ қанаты у-да шу болды.  Сол кезде мінберде тұрған 
бас  қолбасшы генерал асып-сасып: «Анау оңбағыр Зайсанов масайрап барып құлап 
қалды-ау! - деп тұра жүгірген еді» деп жазған екен.

Зайсан өңірінің тумасы, қазақтың қаһарман перзенті Зайсанов Мүдэрістің саналы, 
абыройна ғұмырының соңғы бөлігі осылайша көңілді, онымен қоса өкінішті өткен.

Көңілді болатыны ол кісінің аты аңызға айналды. Өзі моңғол халқының зор 
құрметіне бөленді. Жомарт Моңғол  ауылдары тәтті-дәмдісін ер халықтың аузына 
тосты. «Ұшқыш қазақ» деп құрметтеді. Ол қазағының  ортасына келіп, ағайын жұртына 
көмектесіп тұрд. Інісі Таштуан Дөтейұлы Моңғолияның әйгілі ұшқыштарының бірі, 
МЕС қайраткер, қазірде анасы 80-нен асып келеді.
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Мүдэріс Зайсановтың зайыбы Мария Петровна (Соня) Мәскеудегі төркініне  
ертерек кетіпті дейтін. Баласы Геннадий дәрігер болыпты.

Моңғолия Қазақтарының тұңғыш мектебі, МЗ-тың алғаш  білім алған ұясы 
Ұланхүс (Ақбалшық)  мектебіне 1981 ж. МЗ-тың есімі берілген.
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Тлеулесова А. Ш.
С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 

Нұр-Султан, Қазақстан

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ РУХАНИ ДАМУЫ

Қазақ халқының ұлттық-саяси дамуының тамыры кешегі кеңес дәуірінен де әрі 
тереңде жатқанын белгілі.

400 жылдан астам қаншама қасірет, қайғы құрбандықпен өткен саяси күресте 
білектің күшімен келген алғашқы тәуелсіз қазақ мемлекеттігі XIX ғасырдың екінші 
жартысында Қазақстанның ресейге қосылуы аяқталған соң мүлде жоғалып, оның 
орнына отаршылдық саясаттың әскери - әкімшілік жүйесі орнады. 1917 жылы ақпан 
революциясынан кейін, Қазан революциясы кезінде ескі саяси жүйенің ыдырауына 
байланысты бүкіл Рессей көлемінде жаулап алған бұқаралық-халықтың қозғалыс, 
жалпы қоғамдық үрдіс заңды түрде қазақтың ұлттық автономиясы, тәуелсіз 
мемлекетін құру идеясын тудырды. 

Атап айтқанда, осы кезеңде Алаш партиясы құрылып, оның басшылары 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конститутциялық Заң 
қабылданды. Осы заң бойынша Қазақстан Республикасының өз территориясында 
өкімет билігінің толық иеленетіндігі, өзінің ішкі және сыртқы саясатын дербес 
жүргізілетіндігі белгіленеді. Аталған Заң республиканың жаңа Конститутциясын 
әзірлеуге негіз болды. 

Қазақстан халқы егеменді мемлекеттің ұлттық өркендеу процесінің негізін 90- 
жылдары бастағаны тарихта қалды. Біздің ата-бабамыз аңсаған жер, қоңысымыз 
мыңдаған жылдар бойы басқыншылықты басынан кешірді. Бұл жерді мекен 
еткен көшпелері мен отырақшылардың бір-бірімен шендескен ғасыр қойнауында 
мәдениеті дамып, Шығыс пен Батыс арасы тұтасып жататын болған. Біздің қасиетті 
жерімізден Жерорта теңізінен Қытайға дейін Еуразияны көктей өтіп жатқан «Ұлы 
Жібек жолының» керуені тоғысқан жер.
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Тәуелсіздікке қол жетісімен алғашқы кезектегі маңызды мәселелерді шешу талап 
етілді. 1992 жылдың басында «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы 
мен дамуының стратегиясы» атты мемлекет басшылығының орташа мерзімдегі 
тұңғыш жоспары жүзеге асырылды. Аталған тарихи маңызы бар құжатта оның 
мақсаты: «...Бүгінде біздің қозғалысымыздың бағытын көруге, оқиғаны болжап 
білуге, түпкі мақсатқа қол жеткізуге әркімнің сенімді болуына мүмкіндік беретін 
Қазақстан қоғамы дамуының айқын да нақты тұжырымдамасы сондықтан да қажет» 
деген сөздермен айшықталған [1, 34 б.].

Желтоқсан көтерісі сол кездегі кеңес одағының керегесін шайқалтып, КСРО- 
дағы ашық демократиялық үрдісінің негізін қалаушы оқиғалардың бірі болды. Ең 
маңызды, тарихи оқиға- халқымыздың ең алдымен жас буынның ұлттық санасын 
оятумен, ұлттық намысын көтеруінде болды. Ол еліміздің тәуелсіздік алуының 
алғышарттарын дайындауға жол ашты. 

Елбасы Н. Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы» атты еңбегінде сол қиын-қыстау 
шақта еліміздің келешегін межелеудің қиындығын еске түсіре отырып, «...1992 
жылдың аяғында менің бұл стратегия тек үлкен жолдың басы ғана деп мәлімдеуіме 
сенетіндер аз болды. Дағдарыстың нағыз қызған шағында стратегия әрбір адамның тең 
мүмкіндіктерді өз еркімен таңдауына және өздерінің экономикалық, әлеуметтік және 
саяси мүддесін жүзеге асыру үшін экономикалық тұрғыдан өзін өзі пайымдауына жол 
ашатын көп қатпарлы нарықтық экономикасы бар кәдімгі демократиялық қоғамды 
құруға арналған бағытын айқындады» деп аталмыш құжаттың тарих сынынан 
сүрінбей өтудегі маңызын алға тартты [2].

ХХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда әлемдік философияның 
принциптері мен заңдылықтарын меңгерген нағыз кәсіби философияның негізі 
қаланды. 

Қазіргі таңда Қазақстан бүгінгі заманғы әлеуметтік кеңістікте және әлемдік 
тарихтың уақыт өз орнын айқын көрінеді. Қазақстандық қоғамда тарихи сананы 
жаңғырту, өзіндік ұлттық бірегейлік пен әдебиет мәдени тұтастықты қалыптастыру, 
болашақ дамудың рухани бағдарын айқындау еліміздің ішкі, сыртқыдамуындағы 
маңызды көрсеткіш.

Қазақстанның Тәуелсіздігін ресми түрде еңалғаш болып мұхиттың арғы 
жағында жатқан Америка Құрама Штаттары мойындады, екінші болып айдаһардай 
айбарлы Қытай, сонан соң Ұлыбритания мойындады. Оның артынан Моңғолия, 
Франция, Жапония, Оңтүстік Корея және Иран Ислам мемлекеті мойындады. 
Иран- Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған алғашқы мұсылман мемлекеті. 
Ал«Тәуелсіздігімізді еңалғаш болып бауырлас Түркия мемлекеті мойындады» 
деген сөздің ақиқат еместігін білгеніміз жөн. Түркия алғаш болып Қазақстанда 
өзелшілігін ашты, бірақ тәуелсіздігімізді мойындауда онжетінші болды. Бұл деректі 
еліміз Тәуелсіздік алғаннан кейін Сыртқы істер министрінің орынбасары қызметін 
атқарған, елдің сыртқы саясат тұжырымдамасы авторларының бірі болған Вячеслав 
Ғиззатов келтірген. Алғашықы күндері әлемнің салмақты елдері мойындап, кейіннен 
басқа даелдер мойындап жатты. Қазақ елінің тәуелсіздігін мойындап, дипломатиялық 
қатынастар басталды [3, 58б].
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Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы мәдениеттің дамуындағы ерекшеліктер 
елдегі саяси және әлеуметтік-экономикалық жайларға тікелей қатысты болды. 
Елдің егемендікке алып, дербестікке қол жеткізуі қазақстандықтардың рухани 
өміріне де айтарлықтай әсерін тигізбей қоймады. Осы кезеңдерде мәдени саланың 
демократизациялану үрдістері күшіне енді. 

Көп ұлтты Қазақстанда тұратын қазақтар мен басқа этностардың ұлттық 
ерекшеліктерін ескере отырып, мәдениетімізді қайта жаңғыртуға байланысты 
белсенді де қарқынды серпілістер басталды. Мәдениет саласында шығармашылықпен 
жұмыс жасайтындар тобы уақытылы толықтырылып отырылмады. Мәдениет пен 
өнер саласында жұмыс жасайтындардың көпшілігі жұмыссыз қалды. Қазақстанның 
өз ішіндегі және БҰҰ-мен мәдени-рухани қарым-қатынастар тоқтатылды. Осындай 
келеңсіздіктер салдарынан, мәдени тұрғыдағы қарама-қайшылықтар жалғасып, 
шетелдік мәдениеттің нашар үлгілеріне еліктегіштердің көбеюі белең алды. 
Концерттік-музыкалық шаралардың өзі бір-бірімен өзара қарым-қатынасы әлсіз 
екі топ: мемлекеттік және жекеменшіктік мекемелер болып екіге бөлінді. Осындай 
келеңсіздіктер әсерінен ұжымдық ұйымдардан гөрі жекелеген өнерпаздар жоғары 
бағаланды. Олардың арасында саналы түрдегі байланыс болмады. Мұндай шараларға 
тосқауыл құру үшін мәдениет саласындағы саясатты қайта қарау керек болды. 

Мемлекеттік мәдени саясаттың басты мәселесі ретінде адамдардың рухани 
байлығын арттыру, еңбек пен халық тұрмысының биік мәдениетін қалыптастыру, 
жеке тұлғаның зиялылығын жан-жақты дамыту, халықтар арасындағы өзара қарым-
қатынастың беріктігін қамтамасыз ету, сондай-ақ, Қазақстанда тұратын халықтардың 
көпғасырлық мұрасын сақтау, мәдениетті биік сатыларға жеткізу үшін мемлекеттік 
деңгейде моральдық және материалдық қолдау жасау мәселелері қойылды.Сондай-
ақ, Қазақстанда тұратын ұлттар мен ұлыстардың рухани деңгейін көтеру жұмыстары 
да уақытылы дұрыс жолға қойылды. Бұл орайда 90 жылдары барлық ұлтқа ортақ 
мерекеге айналған «Наурыз мейрамының» өткізілуін ерекше атап өтуге болады. Бұл 
мереке Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен ұлыстардың жоғары белсенділігімен 
жер-жерлерде жылма-жыл тойланды. Наурыз олар үшін татулық пен бірліктің, 
өзара келісім мен түсіністіктің жарқын мерекесіне айналды. Қазақстанның мәдени 
өміріндегі маңызды оқиғалардың бірі – 1992 жылы қыркүйекте өтілген Дүниежүзі 
қазақтарының құрылтайы. Оған әлем елдерінің атақты жазушылары, ақындары, 
ғалымдары, қоғам және дін қайраткерлері қатыстырылды. Бұл акция қазақтың 
ұлттық мәдениетін шетелдерге танытудың, әлемдік мәдениет кеңістігіне шығарудың 
басы болды. 

Қазақстанның өткен тарихы - қоғамдық сананың түрлі деңгейіндегі гуманитарлық 
кеңістіктің негізгі бөлігін құрайды. Тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесінің 
жаңаруын,қоғамның жасампаз тұлғасын қалыптастыру және ұлттық тарихтың жаңа 
белестерін зерттеуде тарихи сабақтастықтың болуы заңдылық. Сонымен, әр кезеңнің 
өзіндік ерекшелігі бар.

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы Қазақстан Республикасы аумағындаөмір 
сүрген, қазірде өмір сүріп жатқан қазақ және басқа да халықтардың тарихы және 
бүкіл адамзат тарихының құрамдас бір бөлімі. 
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Өйткені ол Еуразияжәне Орталық Азия елдері тарихымен тығыз байланыста 
ұштасып жатыр. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы – Ұлы ДаладаХХ ғасырдан 
бастапбүгінгі күнге дейін орын алған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, 
үдерістерді, тарихи заңдар мен заңдылықтарды аша отырып,оларды тығыз байланыста 
тұтас қарастыратын пән. ХХ ғасыр қазақ халқының тарихи тағдырында өте маңызды 
кезеңдердің бірі. Бұл ерекше тарихи күндер болып есептеледі. 

Нұрсұлтан Назарбаев көпполярлы әлемге кәміл сенген жақтаушы. 1992 жылдың 
өзінде өзінің «Қазақстанның егемен мемлекет ретіндегі қалыптасу және даму 
стратегиясы» деген еңбегінде Қазақстан әлемдік қоғамдастықтың ұжымдық 
қауіпсіздігін құруға ұмтылады деп айқын мәлімдеген болатын. Аймақтық және 
жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ЕҚЫҰ маңызды рөл атқаруы тиіс, оның 
әлеуеті әлі де түгесілген жоқ. Ішкі және сыртқы саясат саласында елеулі табыстарға 
қол жеткізген Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға ұсынары да жеткілікті, сондықтан да біздің 
еліміз осы беделді Ұйымға төрағалыққа өзінің кандидатурасын ұсынды. Бүгінде бұл 
төрағалық нақты шындыққа айналғаны белгілі. Ол жөніндегі шешім Қазақстанның 
демократиялық қоғам және ырықтандырылған нарықтық экономика құрудағы нақты 
жетістіктерін тану болып табылады. 

Нұрсұлтан Назарбаев республиканың 2010 жылы ЕҚЫҰ төрағасы лауазымына 
сайлануы Батыс пен бұрынғы Кеңес Одағы елдері арасындағы өзара қарым-
қатынастардағы бетбұрысты алғашқы қадам болып табылады деп санайды.

Халықтың тарихи жадын жаңғырту, ұлттық сананы және азаматтық бірлікті 
насихаттау, жастарды отансүйгіштік пен толеранттық рухта тәрбиелеу болып 
табылатын Мемлекеттің біртұтас сиаптын көрсету, қоғамдық сананы қалыптастыру, 
ұлттық идеология, азаматтардың жасампаздық белсенділігін дамыту, елдің зияткерлік 
әлеуетін көтеру шеңберінде жүзеге асыруда толағай еңбектер жазылуда. Мәңгілік ел 
құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі.

Қазіргі кезде тарихи-мәдени дамудың үздіксіздігі мен сабақтастығын дәлелді 
көрсету, рухани мұрагерліктің терең тамырларын, бұрынғы ұрпақтың қажырлы 
еңбегін, халықтың жеке тұлғаларын, тарихи тәжірибені және ұлттық дәстүрлерді 
құрметтейтін жастардың ұстанымын қалыптастыру қашанда бірінші тұрады.

Бүгінгі таңда көкейкесті мәселелерді,оқу үрдісінде нақты тақырыптардың негізгі 
мәселелерін терең және тұтастай қабылдауға көмектесіп, фактілер, дәлелдерге, 
жазба, археологиялық деректерге және ғылыми талдауға негізделген және шынайы 
тарихты бұрмалаулардан сақтандыратын, аңыз шығармашылығынан ақиқатты 
ажыратуға, ұлттық басымдылықтарға мән беруге үйрететін уақыт талабы мен 
шындығына сәйкес үйлесімді тарихи сананы және дүниетанымдық принциптерді 
қалыптастыруғамүмкіндік берілуде.

Қазақстан Республикасындағы ұлт саясатының бағдарламасы саяси 
тұрақтылықтың кепілі болып қала бермек.2030 жылға дейінгі даму стратегиясындағы 
ұзақ мерзімді жеті басым бағыттың ішінде ұлттық қауіпсіздіктен кейінгі екінші 
орында көрсетілген. Барлық қазақстандықтардың теңдігін қамтамасыз ету үшін 
әділеттік принцип пен ұлтаралық татулық санасын қалыптастыру маңызды. Ол үшін 
Қазақстанда бірінші қазақ халқының түпкілікті ұлттық мүдделері дұрыс шешілгенде 
ғана өзге ұлттар мен этностық топтардың дамуына жол салынады. Қарап отырсақ, 
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тарихи маңызы зор оқиға еліміздің халықаралық деңгейдегі талассыз беделінің 
арқасында келгенін және қазақ дипломатиясының сыртқы саясаттағы табысты 
еңбегінің нәтижесі деп есептеледі. 

Еліміздің нығайып халықаралық беделінің өскенін көрген әрбір қазақстандықтың 
кеудесінде мақтаныш сезімі кернейді. Қай уақытта да тарихты ұмытпау міндетіміз. 
Қазір іргелі тәуелсізел, демократиялық дәстүрді берік ұстанған қуатты мемлекет 
болдық. Тарихты жасайтын тұлғалар тағлымы өскелең ұрпақтың ұлт мүддесіне 
қызмет етуіне жол ашып қана қоймай, әлемдік өркениеттің дамуына даықпал етеді. 
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Тоқтабай А.У.
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты,

Алматы, Қазақстан

II-ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТА ДИВИЗИЯ БАСҚАРҒАН 
ҚАЗАҚ ГЕНЕРАЛЫ

Сабыр Омарұлы Рахымов – Кеңес дәуіріндегі қазақтан шыққан санаулы әскери 
қайраткерлердің бірі, Речицк 37-ші гвардиялық командирі, екі мәрте Қызыл Жұлдыз 
орденінің, 2-ші дәрежелі Суворов орденінің, 1-ші дәрежелі Кутузов орденінің, 2-ші 
дәрежелі Богдан Хмельницкийдің ордендерінің иегері, 2-ші Белорус майданының 65-
ші армиясының атқыштар дивизиясының гвардия генерал-майоры, Кеңес Одағының 
Батыры.

С. Рахымов Оңтүстік Қазақстан облысының Қазығұрт ауданына қарасты Көкбел 
ауылында 1902 жылдың 12 қаңтарында дүниеге келген, осында 8 жасқа дейін болған. 
Болашақ батырдың әкесі Омарқұл өзінің отбасын Ташкенттің шет жағындағы 
Тақтапұл деген жерге көшіріп әкеледі. Сабырдың анасы Бахарайым Юнусабад деген 
жерде тұратын өзбек диханшысының қызы. Жұбайы қайтыс болған соң, балаларын 
ертіп Рахым деген диірменші ағасының қолына көшіп барады. Сабырдың арғы атасы 
билеушіболыс болған, сондықтан осы туыстықтың баланың келешегіне кеселі тимес 
үшінРахым жиеніне өзінің фамилиясын беріп, баланы қолына алады [1, 3-б.].

1937 ж репрессия жылдарында Сабыр халық жауының отбасына қатысы бар деп 
ұсталып кетеді, бірақ он тоғыз ай тергеуде болғанда осы фамилияның көмегі тиіп, 
кейіннен ол босатылады.
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Сабыр өсе келе Рахым ағасының балаларымен бірге мектепке барып, ауыл 
молдасынан өзбекше білім алады. Сол кезде анасы ұлы мен қызын асырап жеткізу 
үшін Ташкенттің ескі жағында кез келген жұмысты істеп жүрген. 1915 ж қарындасы 
қайтыс болады, он үш жасында Сабыр біреудің малын бағып, осылайшашешесі екеуі 
күндерін көреді. Көп ұзамай анасы да дүниеден өтеді. Өзбекстанда Кеңес өкіметі 
орнаған кезде Сабырдың жасы он алтыға аяқ басқан еді. Барлық жерлерде балалар 
үйі ашыла бастаған болатын. Жасы басқалардан ересектеу болса да, ол орыстың 
балалар үйіне қабылданады [2, 126-б.]

Балалар үйінің директоры, тәжірибелі педагог және тәрбиеші Ш. Хасановтың 
ұлты татар еді. Сабыр оның қызы Әминамен, яғни болашақтағы жарымен осында 
кездескен. Рахымов оны өзі Магра деп атайтын.

1920 ж тоқыма фабрикасына жұмысқа орналасып, ол тоқымашы мамандығын 
алады, енді өмір бойы осы іспен шұғылданам деп ойлайды. Алайда 1918–20 жылдары 
Орта Азияның қазақ, өзбек және т.б. халықтары Қазан төңкерісінің жеңісі мен Кеңес 
өкіметін қорғау үшінҚызыл Армия қатарына алынады. Сол кезде бүкіл Орта Азияда 
басмаштар бандылары қаптап кеткен еді. Сабыр Рахымов жауға қарсы күресуге 
алдыңғы шепке ұмтылды. 

1922 жылдың тамыз айында Бакудың әскери кавалериялық мектебіне құжаттарын 
өткізеді. Осы жылдың қараша айында Бакудегі әскери мектепке қабылданды. 
Жиырма жасында Баку әскери мектебінің ең таңдаулы кавалеристерінің бірі болды: 
атты және қылышты мықтап меңгерді. Осы жылдан бастап С. Рахымовтың тағдыры 
Кеңес Армиясымен тығыз байланысты болды.

1923 жылы С.Рахымов комсомол қатарына алынады. Ол мектептің қоғамдық 
жұмыстарына белсене қатысады, Бакудың қалалық және аудандық комсомол 
конференцияларына делегат болып сайланады. 1925 жылдың 10 ақпанында 
Әзірбайжан әскери мектебінің коммунистер ұжымының жалпы жиналысында оны 
Компартия мүшесіне кандидат етіп қабылдайды. 1925 жылдың тамызында Баку 
кавалериялық мектебін тамамдағаннан кейін ол Самарқандтағы № 19 - таулы-
кавалериялық дивизияның таулы-кавалериялық полкына қызметке тағайындалады, 
онда соғыс басталғанға дейін жұмыс істейді. 

Сабыр Рахымов екі рет үйленеді, бірінші әйелінің ұлты татар, одан екі ұлы болған 
– Роман және асырап алған баласы – Ыдырыс. Екінші әйелі – Құралай Натуллаева 
Сабыр басқарған дивизияда медбике болған, ұрыстарға қатысып, жараланған. Соғыс 
аяқталғаннан кейін ол Ташкенттегі Шымкент көшесінде № 9 үй, № 37 пәтерде тұрды. 
Ол үй Ә. Науаи атындағы опера театрының жанында орналасқан. Жол түсіп бара 
қалсаңыз, Сабыр мен Құралайдың майдандағы жас кездеріндегі фотосуретті көре 
аласыз [3]. 

Кеудесі ордендерге толы Құралай- аты аңызға айналған жауынгер. Өзбекстанның 
Қауіпсіздік Комитеті генералдың шыққан тегі туралы құпияны жария етпеуді талап 
етіп, Құралайды аңдып жүреді. Бірақ фашистің конц.лагерінде болған Құралайды 
қорқыту мүмкін емес еді. Ол жұбайына да, жалпы қазақ халқына да опасыздық 
жасаған емес [4]. Генералдың әйелі Құралайдың және баласы Роман Рахымовтың, 
сонымен қатар, Ташкенттегі генералдың немере қарындасы Лутфи Оспанқұлованың 
үйінде тұрып жатқан генералдың анасы жағынан туыс болып келетін Төлеген мен 
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Әзизмат Кәрімовтардың айтуынша Сабыр Рахымовтың ұлты қазақ екен, өзбек деп 
қате жазылыпты. Ал әкесі жағынан туысы Байдар ақсақал былай деген: «Сабырдың 
әкесінің аты Омар емес, Омарқұл, менің әкемнің аты Құлымбет, Омарқұлдың әкесі 
Мәмбетқұл мен менің атам Қалшора туған ағалы-інілілер. Омарқұл 1918 жылы 
дүниеден өтті, мен өзім оны соңғы сапарға шығарып салдым...» [3].

Соғыс жылдарындағы бір оқиға генерал С. Рахымовтың есінде қалыпты. Бұл 
Дабальцево деген станцияда болған еді. Онда ол фашистер дарға асып кеткен партизан 
әкесін көріп, көз алмай қарап тұрған 12 жасар Геннадий Суворовты кездестіреді. Ол 
балаға жақындап келіп мейіріммен құшақтай алыпты, барлық жағдайын сұрап біледі 
де өзінің атына мінгізіп әкетіпті. Кейіннен Геннадий генералдың адъютанты болып, 
үнемі қасында жүрген. Генералда бұл сияқты балалар, жалпы алғанда, әжептәуір 
болған: У. Куркин, Е. Тимченко т.б. Ержеткен соң олардың кейбірі барлаушы, кейбірі 
мерген, кавалерист болып, бәрі де үлгілі, жетік білімді болып шығады. С.Рахымов 
олардың бәрін жадында сақтап, қамқорлық жасап жүрді [2, 129-б.]. Бұл жауынгерлер 
де генералдың мейірімділігін, шыншылдығын, әдептілігін жоғары бағалап, жақсы 
көріп, естерінде сақтап жүреді.

Балалар үйінің тәрбиеленушісі, комсомол, коммунист, ержүрек батыр, балалық 
шағын жетімдікпен өткізген әйгілі генерал арғы шыққан тегін ешқашан ұмытқан емес. 
Мұны генералдың Кеңес Одағының Батыры Тоғанбай Қауынбаевпен кездесуінен 
байқаймыз. Өзінің қазақ екенін білгеннен кейін, Сабыр Рахымов оған: «Мен өзбек 
болып жазыламын, бірақ мен қазақпын. Сен менің жерлесімсің, мен ұлы жүздің суан 
руынанмын. Бірақ сен ешкімге айтпа», - деп шындығын айтады [5]. 

Генерал С.Рахымовтың қазақ екені көпке аян болды. Тарих ғылымының докторы, 
Марат Сәбитұлы Мұқановтың әңгімесі бойынша, әкесі Ташкентке өзінің ежелгі досы 
Ғафур Гулямға қонаққа барған. Дастархан басында сөзден-сөз шығып, Сәбит досына 
қалжыңдап былай дейді: «Сабыр Рахымов қазақ екен ғой, сендерде сондай танымал 
батырларың жоқ па?». Сол кезде ақынның қонақтары аң-таң боп, үндемей отырып 
қалады. Сонда Ғафур: «Сәбит, ондай әңгімені мен де естігенмін, сен мені сол үшін 
жазғырасың ба? Өздерің «өзбек – өз ағам», - деп ауыз толтырып айтасыңдар ғой, 
енді бір батырды бізге қимайсыңдар ма?», - деп жауап қайтарады. Сүйтіп, Ғафурдың 
жауабы отырған қонақтарды бір серпілтіп тастайды. Ал Сәбит ыңғайсыз жағдайдан 
шығу үшін қарқылдап күліп, Ғафурдың қолын алады [6]. Генерал Рахымовтың 
немере қарындасы Лутфи Оспанқызының әңгімесі бойынша, Сабыр майданға 
аттанар алдында туған жеріне барып, үлкендердің батасын алған. Ол қазақтың халық 
әндерін сүйсіне тыңдайтын және өзі де «Қараторғайды», «Аққұмды» жан-тәнімен 
беріліп айтатын болған [7]. 

Байқасақ,генерал Рахымов текдарынды қолбасшы ғана болып қойған жоқ, 
сонымен қатар мәдениеттің мол қазынасынан нәр алған адам болды.

Взвод командирі С.Рахымов Құрбаши Дадхоның бандыларымен шайқаста өзінің 
алғашқы жауынгерлік қадамын бастайды. Содан кейін ол Джунаидхан, Умар Эфенди, 
Машан Фарабилердің бандыларын талқандау операциясына қатысады. Басмаштарды 
талқандау кезінде С.Рахымовтың өмірінде елеулі оқиға болады. Ол 1928 жылдың 
10 қазанында Компартияға мүше болып қабылданады. 
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1931 жылы С. Рахымов Тәжікстандағы Ибрагимбектің бандасын талқандаудағы 
елеулі ерлігі үшін «Қызыл Жұлдыз» орденімен марапатталады. 

Басмаштармен біраз жыл соғысып жүріп, олардың айналысындағыларға аяусыз 
қарым-қатынасын көрді, сондай-ақ қызыл гвардияшылардың арасында да шектен 
шыққан қатыгездіктерін байқады. Рахымовтың өзі абыройын жоғары ұстады, 
кешірімді бола білді және мейірімділік танытты. Мәселен, 1920 жылдың орта шенінде 
Ташкенттің маңайында басмаш Омар жүгенсіздік көрсеткен; ол Кеңес өкіметін жек 
көрген, артельдегі белсенділердіұрып-соғып, қорлады, малдарын айдап әкеткен. Ол 
күндердің күнінде Рахымовтың қолына түседі. Ол туралы куәгерлерден талай естіп 
жүрген генерал мынадай талап қойып, босатып жіберіпті: «Егер тірі қалғың келсе, 
Ташкенттен кетесің, Өзбекстанға енді қайтып оралмайсың, тағы да қолыма түссең, 
атып тастаймын». Осыдан кейін Омарды ешкім көрмепті, ол туралы естімепті де [8, 
195-б.]

1934 ж С.Рахымов кіші командирлер мектебінің бастығы болды, ал 1939 ж 
Өзбекстаның Осовиахим Кеңесі жауынгерлік дайындық бөлімін басқарды. Тап осы 
жерде оның ұйымдастырушылық қабілеті ашылды. Сабырдың арқасында соғыстан 
бұрын республикада халық арасындағы қорғаныс жұмыстары дұрыс жолға қойылды. 

1940 жылдың қазан айында ол Байрам Али қаласында (Түрікменстан) атқыштар 
полкінің командирі болды. Капитан С. Рахымов жауынгерлік және саяси дайындығы 
үшін және басмаштармен күресте көрсеткен ерлігі үшін 1936 жылы «Қызыл Жұлдыз» 
орденімен марапатталды. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында С. Рахымовты Кеңес Армиясының тәжірибелі 
офицері ретінде Ельня түбіндегі танк дивизиясы мотополкының орынбасары етіп 
тағайындайды. 1941 жылдың 27 маусымында шайқас басталған-ды. Соғыстың 
алғашқы айларындағы қиын кезеңдегі шайқаста ол қатты жараланып, Солтүстік 
Кавказдағы Железноводск қаласының әскери госпиталінде емделеді [9]. 

1941 жылдың қыркүйегінде С.Рахымовты Оңтүстік майданның 353 атқыштар 
дивизиясындағы 1149-полкына командир етіп тағайындайды. Дондағы Ростовта 
ауыр шайқас болып жатты. С.Рахымов өзінің полкімен жауды талқандап, Ростовқа 
бірінші болып басып кірді. Осы операция үшін Қызыл Ту орденімен марапатталды. 

Көп ұзамай С.Рахымов 37-атқыштар дивизиясының командирі болған соң, Донда, 
Кубаньда, Кавказда жауды талқандау шайқастарына қатысады. Осы операция кезінде 
Рахымовтың полкі жаудың 8000 офицерлері мен солдаттарын жойған. 1942 жылдың 
10 ақпанында оған подполковник атағы беріледі. Алты ай өткен соң, КСРО қорғаныс 
комиссариатының орынбасары С.М. Буденный С.Рахымовқа полковник атағын беру 
туралы бұйрыққа қол қояды. 

1943 жылы Кубаньды азат еткенде талантты қолбасшы Рахымовқа осы жылдың 18 
наурызында генерал-майор атағы беріледі. 1943 жылдың 20 наурызындаБас штабтың 
офицері келіп, М.И. Калининнің өз қолымен жазған хаты бар пакетті тапсырады: 
«8 ақпан 1943 ж. Сіз КСРО Жоғары Кеңесінің бұйрығымен ІІ-дәрежелі Суворов 
орденімен марапатталдыңыз. Награданы өз қолыммен тапсыра алмағандықтан 
хат арқылы Сізді жоғары марапатыңызбен құттықтап, әскери өнерде және жеке 
өміріңізде одан әрі жетістіктерге жете беруіңізді тілеймін. КСРО Жоғарғы Советі 
Президиумының председателі М.Калинин» [10].



429

1943 жылдың мамыр айында С.Рахымовтың дивизиясына Өзбекстаннан 
делегация келіп «Мозер» фирмасының атынан «өзбек халқынан» деген жазуы бар 
алтын сағат сыйға тартты. Делегацияның құрамында Ташкент филармониясының 
әншісі, ҚСРО халық артисі Роза Бағланова да бар еді. Әншінің айтуы бойынша, ол 
танктің үстінде тұрыпжауынгерлер алдында бірнеше ән орындап береді. Оларға, 
әсіресе, «Ах, Самара, городок» әні өте ұнап, ерекше қошемет көрсетіпті. Әнші жерге 
түсейін деп ыңғайланған кезде Рахымовтың өзі келіп оң қолын ұсыныпты, бірақ танк 
биік болғандықтан екі қолымен белінен ұстап, еппен жерге түсіріпті. 

1943 жылдың жазында Бас командование С.Рахымовты Мәскеуге біліктілігін 
арттыру үшін оқуға жібереді. С.Рахымовтың әскери теория мен қолбасшылық өнерді 
қандай қажырлылықпен оқығанын оның 1943 жылдың 1 қазанында әйеліне жазған 
хатынан аңғарамыз. «Шындығын айтсам, зачеттар аптасы болғандықтан саған хат 
жазуға қолым тимеді. Мен зачет тапсыра алмайтын шығармын деп уайымдадым, 
күні-түні дайындалдым, тәулігіне небары 2 сағат қана ұйықтадым. Енді мені 
құттықтауыңа болады, мен барлық емтиханнан «жақсы» бағалар алдым». Әрине, 
әскери теорияны әбден ұғып алу Рахымовқа оңай болған жоқ, өйткені оның бітіргені 
бірнеше класс және кіші командирлер мектебі ғой. Ал кезекті курсты бітірушілердің 
ішінде Рахымовтың фамилиясы Академияның үздік тыңдаушыларының қатарынан 
көрінді. 

Кеңес Одағының маршалдары және генералдары Рахымовты білетін және оның 
еңбегін жоғары бағалайтын. Кеңес Одағының екі мәрте батыры, Армия генералы 
П.П. Батов былай деп жазған: «Генерал Рахымовпен танысқан кезде оның ақылды, 
жігерлі және қарапайым екенін көрдім. Ол дивизияның жағдайын анық, айқын және 
дәл баяндап бере алатын» [11, 43-б.].

Армия генералы И.И. Федюнинский оны есіне алып, былай деген: «Рахымов 
маған командалық пунктке қоштасуға келген болатын. Мен оның отыруын өтіндім. 
Ол шинелін шешіп, гимнастеркасымен отырғанда кеудесіндегі Суворов орденін, 
«Қызыл Жұлдыз» орденін және төрт жауынгерлік Қызыл Ту орденін көрдім» 
[12]. 1944 жылдың мамыр айында Бобруйск операциясының алдында Рахымов 
командирлерді, жауынгерлерді және қаруды шаңғыға «отырғызды». Жауынгерлердің 
көмегімен шауып алынған ағаштардан ара мен балтаны пайдаланып, шаңғы жасалған 
болатын. Осының өзі ұрыстың сәтті болуына себеп болды, өйткені немістер батпақ 
жақтан мұндай соққы болады деп ойламаған еді. Генерал Рахымовтың ұтымды 
стратегиясының арқасында Бобруйск операциясы сәтті өтті [13] . 

Маршал Рокоссовскийге бір кезде күш-жігері тасып тұрған, тәжірибесі мол, 
майдан көлеміндегі күрделі операцияда маңызды рөл атқара алатындай сенімді адам 
керек болды. Көптеген кандидатураның ішінен генерал С.Рахымов ұсынылады. Армия 
генералы П.П. Батовтың: «Ол сіздің сеніміңізді ақтайды», - дегеніне Рокоссовкий: 
«Жақсы генерал», - деп таңдана жауап беріпті.

1945 жылдың қаңтарында таң ата көптен күткен ұрыс басталды. Бұл әйгілі 
болған Нареводағы кескілескен ұрыс еді. Мұнда қасарысқан жау әрбір ұлтарақтай 
жер үшін оқты боратты. Генерал Рахымовтың дивизиясы соққыны еппен үдете 
отырып, күші әлдеқайда асып түсетін жауды ойсырата жеңді. Винница деревнясында 
да ұрыс жүріп жатты. Жау осы мықтап бекініп алған жерінде кек қайтаруға тырысып 
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бақты. Алайда Рахимовшылар немістерді дем алмай, ұйқы көрмей аңдып, оларды 
бұлтартпай бассалып, Винница гарнизонын талқан етті. 1945 жылдың 26 қантарында 
Рахымовтың дивизиясы Грауденц үшін қырық күндей ұдайы соғысты. Немістер үшін 
бұл қала жабдықтаушы гарнизон болды, мұнда Гитлердің армиясына қажетті қару-
жарақ шығарылатын, сондықтан да олар қалаға кіреберіс алаңда қасарысып қарсылық 
көрсетті. Гитлер мынадай бұйрық берген: «Біздің Висла бойымен жылжуымызды 
бәсеңдету мақсатында, Грауденцті түгелдей қоршауда қалған жағдайда да соңғы 
солдатқа шейін қорғау қажет» [12]. 

Грауденцті жаулап алу ұрысы 16 ақпанда басталды. Біздің жауынгерлер екі тәулік 
ішінде жаудың қала маңындағы қорғаныс жүйесін жеңіп алды. Генерал Рахымов 
дивизиясы әжептәуір алға жылжып, бірқатар елді мекенді иемденді. 18 ақпан түн 
ішінде Рахымовтың жауынгерлері қорғанға әлденеше рет баса көктеп кірді, алайда 
жау қатты қарсылық көрсеткен соң, шетке қарай шегінді. Осылайша қақпа маңында 
және қорғанның қабырғаларында соғыс болып жатты. 7 наурызда қарсыластары 
Рахымов жауынгерлерінің тегеурініне төтеп бере алмай, қорған жаудан босатылды. 
Одан әрі маршал Рокоссовскийдің бұйрығы бойынша жаудың Данциг тобын қоршап 
алып, жойып жіберу қажет болды. 

1945 жылдың наурыз айында Данциг үшін шайқас басталды. Данциг – ірі 
портты қала, мұнда Шығыс Пруссиядан, Прибалтикадан және Помераннан қуылған 
немістердің миллиондаған армиясын жою ісі жүріп жатты. Қалаға кіреберіс алаңда 
әуедегі, теңіздегі және жердегі күштердің қатысуымен зор көлемді ұрыс жүріп жатты. 
Неміс әскері Данцигке шамасы келгенше жармасып бақты, осылайша өзінің өлімін 
кейінге шегере тұруға тырысты. 

Соғыс соңында, яғни 1945 жылдың 26 наурызында, С.Рахымов дүние салды. Бұл 
кезде оның дивизиясы Грезборенг және Данциг қалаларын босату үшін соғысып 
жатқан еді. Ұрыс өтіп жатқан жер орманы жоқ ашық алаң болатын. Полк шабуылға 
шығайын деп тұрған мезетте жауынгерлердің төбесінен мина ысқырып ұшты. 
Дивизия командирі С.Рахымов ауыр жараланды, тағы екі офицер сол жерде көз 
жұмды. Осыны көрген Армия генералы П.П. Батов былай деп жазды: «Ол снарядтың 
сынығымен басынан жарақат алды, тоны мен бас киімі қанға боялып, басын Данцигке 
қаратып, бүкіл денесімен алға ұмтылған қалпында жатты» [11].

1945 жылдың 30 наурызында С.Рахымов майдандас жолдастарымен бірге 
Белоруссияның Гродно қаласында, Фиррек деген жерде, Данцигке апаратын автожол 
бойында жерленген. Соғыс аяқталған соң генералдың денесі Ташкенттің Орталық 
алаңына әкелініп, 2010 жылы Бауырластар зиратына қайта жерленді.

Неміс-фашист басқыншыларымен шайқаста С.Рахымов үш рет жараланды және 
контузия алды. 1965 ж 6 мамырда оған Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. Генерал 
С.Рахымов ерекше жаратылған тұлға еді, ауыз толтырып айтарлықтай қолбасшылық 
талант иесі. Ол ар, намыс, адамгершілік қасиеттерін жоғары қойды, іс жүзінде Отанға 
шын берілгендігін дәлелдеп, оны қорғау кезінде жан тапсырды. Иосиф Сталин 
С.Рахымовты «темірден жаралған генерал» деп атады. Ол көзі тірісінде жауынгерлік 
ерлігі үшін: Ленин орденімен, 4 мәрте Қызыл Ту орденімен, 2-ші дәрежелі Суворов 
орденімен, 2-ші дәрежелі Кутузов орденімен, «Қызыл Жұлдыз» орденімен және 
әртүрлі дәрежедегі медальдармен марапатталған.
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Кеңес дәуірі кезінде генерал Рахымов Өзбекстанда ұлттық батыр ретінде 
құрметтелді. Ташкенттегі зиратының басына ескерткіш орнатылды. Ташкент пен 
Самарқандта үш ескерткіш орнатылды. 1949 жылы халық жазушысы академик 
Камиль Яшен «Генерал Рахымов» атты пьеса-драмасын қойды. 1966 ж күзінде 
Польшаның Гданьск қаласындағы кеме жасаушылыры КСРО-ның тапсырысы 
бойынша «Генерал Рахымов» траулерін суға түсірді. «Өзбекфильм киностудиясында 
«Генерал Рахымов» фильмі киноға түсірілді.

С.Рахымов өзбек халқының мақтанышы болды, оған арнап поэмалар, өлеңдер 
жазылды. Өзбекстанның халық ақыны Хамид Гулям былай деп жазды: «Сенің өшпес 
ерлігің – мәңгілік, ол халық жүрегінде сақталады» [14]. Бірақ С.Рахымовтың ұлты 
қазақ екені баршаға әйгілі болғаннан кейін 2010 жылы Ташкенттегі «Сабыр Рахымов» 
атты метро станциясы «Алмазар» деп өзгертілді. Осы жылдың желтоқсан айынан 
бастап Ташкенттегі С.Рахымов ауданы Алмазарға ауыстырылды. Ал 2010 жылдың 
қыс айында орталықта қойылған ескерткіш Чиланзар ауданындағы Ғафур Гулям 
паркіне көшірілді. Алайда Өзбекстанның президенті Ш.Мирзиеев 2018 жылдың 
8 мамырында Наманган облысының Нарын ауданында өткен жиналыста сөйлеген 
сөзінде «С.Рахымовтың ескерткіші орнына қайта әкелінді» деп мәлімдеді.

Қазақстанда 2002 ж С.Рахымовтың құрметіне республикалық мектеп-интернатқа 
(Суворов училищесі) есімі берілді. Онда жыл сайын қаңтар айында батырдың туған 
күніне орай еске алу сабақтары өткізіледі. 2004 жылы мектептің ауласына 20 жылдық 
мерейтойға арнап, Қазақстан бойыншатұңғыш рет С.Рахымовтың мүсіні қойылды. 

2012 жылы Шымкентте Жеңіс паркіне кіре берісте генерал Рахымовқа жергілікті 
компаниялардың қаржыландыруымен биіктігі 7 м ескерткіш орнатылды. Нұр-
Сұлтанда, Алматыда, Шымкентте, Қарағандыда, Таразда Рахымовтың есімімен 
көшелер аталды. С.Рахымов Қазақстанда және Орта Азияда дивизия қолбасшысы 
болған тұңғыш генерал еді [15]. Екі халықтың батырының ерлігі қажырлылықтың 
және сүйікті Отанға қызмет етудің айнымас үлгісі ретінде әсіресе жас жеткіншектерге 
өмірлік сабақ болады. 
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2. Меленевская М. Сабыр Рахимов – первый узбекский генерал // Звезда Востока. 

1946. № 1-2.
3. Оспанұлы А. Қазығұрт қыраны – Сокол из Казыгурта // Оңтүстік Қазақстан. 

1972. – 9 мамыр.
4. Аимбетов А. Потерянный казахами генерал Рахимов // Казахская правда. 

2004. – июнь.
5. Қауымбаев Т. Генерал Сабыр Рахымов «бауырымсың» деген еді // Оңтүстік 

Қазақстан. 2008. – 21 тамыз.
6. Тоқтабай А. Қолбасшы (Генерал Сабыр Рахымов туралы тың деректер) // Қазақ 
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11. Батов П.П. Достойный сын узбекского народа // Звезда Востока. 1946. № 6.
12. Федюнинский И.И. Славный сын узбекского народа // Правда Востока. 1961. – 

18 июня.
13. Булатов Ш. Четыре встречи // Правда Востока. 1960. – 8 мая.
14. Гулям Х. Памяти Сабыра Рахимова // Звезда Востока. 1946. № 10-11.
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Турсынова Ж.Ж.
Государственный архив Карагандинской области,

Караганда, Казахстан

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНЫХ В ФОНДАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Послании Главы государства Токаева К.К. народу Казахстана отмечается, 
что пришло время «национальной консолидации», когда во имя созидательного 
движения вперед и вверх нация должна сплотиться и объединить свою энергию 
и волю. Поэтому все решения должны быть справедливыми и разумными, чтобы 
каждый чувствовал, во-первых, заботу государства, во- вторых, становился творцом 
своей судьбы. Ведь процветания добиваются только те страны, которые способны 
создать простор для проявления энергии и творчества каждого человека.

В статье Н.А.Назарбаева «Семь граней Великой степи» и республиканской 
программе «Архив-2025» перед архивистами, историками, исследователями стоит 
задача изучить вклад выдающихся личностей в становлении государственности, 
науки и культуры страны с целью изучения отечественной истории. Выдающиеся 
исторические личности являются гордостью нации, образцом для подражанияи 
воспитания общества в духе казахстанского патриотизма. Всем известно, что 
личности делают историю. В государственном архиве Карагандинской области 
хранятся более 100 личных архивных фондов известных людей нашего региона, 
которые внесли огромный вклад в становление и развитие Карагандинской области.

Комплектование документами личного происхождения является одним из 
приоритетных направлений деятельности Государственного архива Карагандинской 
области и составной частью Национального архивного фонда Республики Казахстан.

Жизнь и деятельность конкретного человека находит отражение в комплексе 
документов личного происхождения, который раскрывает личность человека во всем 
многообразии и определяет его роль в обществе, государстве, истории.

Исследователи, ученые в своих работах используют документы личного 
происхождения в качестве важной группы исторических источников, которые 
содержат уникальную ретроспективную информацию.

Особый вклад в развитие Карагандинского региона в период Независимости внесли 
представители научной и инженерно – технической интеллигенции. Их деятельность 
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отражена как в самостоятельных архивных фондах, так и в коллекциях, а так же в 
фондах краеведов, писателей, журналистов.

Просторы Сары-Арки вырастили целую плеяду выдающихся научных деятелей, 
академиков, среди которых можно выделить К.И. Сатпаева, О.А. Байконурова, 
Е.А. Букетова, А.С. Сагинова, З.М. Мулдахметова, Г.А. Кулкыбаева и многих 
других видных исследователей, внесших достойный вклад в развитие не только 
Центрального Казахстана, но и всей страны.

Одним из крупных и наиболее востребованных фондов личного происхождения 
является фонд академика Академии наук КазССР, профессора, писателя, первого 
ректора Карагандинского государственного университета Букетова Евнея 
Арстановича. Архив академика Е.А Букетова. представляет собой большой комплекс 
документов, отражающих его многолетнюю научную, общественную деятельность и 
литературное творчество. О трудовой деятельности Е.А. Букетова написаны книги, 
очерки, статьи. Но наиболее ценными являются воспоминания земляков, коллег, 
друзей и учеников. По воспоминаниям можно проследить каким он был ученым 
и человеком, какими обладал качествами, проследить путь его становления как 
академика, большого ученого, путь к открытиям в науке. «Букетов – способный казах, 
самородок. Он талантлив и труженик». – так охарактеризовал Евнея Арстановича 
академик АН КазССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор, 
доктор технических наук В.И. Смирнов. [1,23-26]

В документальном фонде Е.А. Букетова собраны многочисленные доклады, 
статьи о становлении казахских научных кадров. Например, статья первого 
президента Академии наук Казахстана К.И. Сатпаева «Наука в Казахстане за 30 лет 
Советской власти», опубликованная в Вестнике Академии Наук Казахской ССР 
в декабре 1947 года, в которой дается объективная оценка Казахстанской науке, 
раскрыт потенциал казахского народа в создании своей национальной науки: «Если 
в 1941 году в Казахском филиале Академии Наук СССР работало 8 докторов наук 
и профессоров, среди которых не было ни одного казаха, то на 1 июля 1947 года в 
Академии Наук Казахской ССР работают 84 докторов наук и профессоров, из них 
13 казахов: если в 1941 году в филиале работало 29 кандидатов наук и доцентов, 
из них только 5 казахов, то в настоящее время в нашей Академии Наук работают 
238 кандидатов наук и доцентов, из них 69 казахов. Если в 1941 году число научных 
работников в филиале составляло 132 человека и из них казахов всего 21 человек, то 
в настоящее время общий контингент работников Академии, включая аспирантов, 
превышает 1000 человек, в числе которых 267 казахов…» [2,1-8]

В отдельном разделе фонда Букетова хранятся письма К.И. Сатпаева жене 
Таисии Алексеевне, письма от коллег и их семей, переписка К.И. Сатпаева с 
академиком В.А. Обручевым и др., биографические сведения, генеалогическое 
древо К.И. Сатпаева, свидетельство об окончании К.И. Сатпаевым Сибирского 
технологического института за 1926 год, статьи, письма, воспоминания ученых, 
коллег, друзей, родственников о К.И. Сатпаеве, подборки различных материалов 
по интересующим темам, собранные К.И. Сатпаевым. Большая масса документов 
датирована, начиная с 1906 по 1949 годы.

В 2015 году был открыт личный архивный фонд академика Национальной 
академии наук Республики Казахстан, Героя Социалистического труда, Почетного 
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гражданина города Караганды Сагинова Абылкаса Сагиновича. Помимо научных 
работ, публикаций в фонде академика отложились подлинные: аттестат, дипломы о 
присуждении ученых степеней, авторские свидетельства Госкомитета СССР по делам 
изобретений, тетрадь по математике студента І курса Днепропетровского горного 
института (1934), тетрадь по электротехнике студента 3 курса (1935), биографические 
материалы и другие.[3,1-4]

В 2013 году архивные фонды государственного архива Карагандинской области 
пополнились документами ученого, академика Национальной Академии Республики 
Казахстан, заслуженного деятеля науки и техники Республики Казахстан, доктора 
химических наук, профессора, почетного гражданина г.Караганды Молдахметова 
Зейнуллы Молдахметовича.

Зейнолла Молдахметович - крупный исследователь в области физической и 
квантовой химии, внесший значительный вклад в развитии этого направления в 
науке.

Молдахметов З.М. – автор более 500 научных трудов в т.ч. 12-ти патентов 
Республики Казахстан, 13 монографий и учебников. Академиком Молдахметовым 
З.М. подготовлено 10 докторов и 31 кандидат наук.

Именно ему принадлежит инициатива открытия в Караганде совместно с 
ректором Современного Гуманитарного Университета профессором Карпенко М.П. 
Российско-Казахстанского современного гуманитарного университета, в дальнейшем 
Казахстанско-Российский университет, ставшего одним из крупных вузов Казахстана. 
Данный университет являлся единственным вузом в нашей стране, в котором учебный 
процесс полностью базируется на современной дистанционной технологии обучения 
с широким использованием телекоммуникационных и информационных систем.

Фонд ученого составляет более 100 дел, значительная часть которых- научные 
статьи, публикации, монографии, учебные пособия, доклады, список научных трудов, 
отзывы, рецензии и др. В январе 2004 года академик НАН РК Молдахметов З.М. в 
составе официальной делегации Казахстана принял участие во встрече Президента 
РК Назарбаева Н.А. с Президентом РФ Путиным В.В. в культурном центре Астаны.
[4,1-3]

В 2004 году в государственный архив Карагандинской области поступил на 
хранение личный фонд члена-корреспондента Национальной академии наук, 
академика академии профилактической медицины Республики Казахстан, доктора 
медицинских наук, профессора, почетного гражданина города Караганды Кулкыбаева 
Габдуллы Абдикожаевича в количестве более 40 дел за 1951-2010 годы. 

Кулкыбаев Г.А. являлся ведущим специалистом в области медицинской экологии, 
гигиены труда и токсикологии промышленных вредностей. Автор около 300 научных 
работ, из низ 30 опубликовано за рубежом, 10-ти могографий, 16 научных сборников, 
имел 8 авторских свидетельств и патентов России, Казахстана на изобретения. Им 
подготовлены 18 докторов и 34 кандидата медицинских наук. 

Под руководством Кулкыбаева Г.А. с 1990 года выполнены 3 научно- 
исследовательские программы по приоритетным направлениям фундаментальной 
науки. Габдулла Абдикожаевич - автор научно-популярной книги на казахском языке 
«Болезни суставов», 30 литературно-критических статей, 10 статей в энциклопедии 
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Казахстана. Личный архивный фонд ученого представлен документами научной 
деятельности: диссертацией, тезисами докладов, монографиями, сборниками 
научных статей и др.[5,1-8]

На государственном хранении также находятся документы ведущего специалиста 
в области горного дела, одного из крупных современных ученых в Казахстане и 
странах СНГ по проблеме надежности горного производства и теории проектирования 
современных предприятий горнодобывающей отрасли члена-корреспондента 
Национальной Академии наук Республики Казахстан, академика международной 
Академии наук экологии и безопасности человека и природы, профессора, доктора 
технических наук Адилова Каиржана Наукебаевича.

Адилов К.Н. – автор 190 научных трудов, в т.ч. 10 монографий, 19 учебных 
пособий и брошюр, 20 изобретений. В фонде ученого хранится 80 дел за 1966-
1998 годы, включающие документы научной деятельности: авторские свидетельства 
и патенты на изобретения, список научных трудов, научные статьи, методические 
и учебные пособия, монографии, рецензии на них и др. Документы общественной 
деятельности ученого представлены индивидуальными планами работы, отчетами 
о научной и организационной деятельности, выписками из протоколов заседаний 
кафедры и др.[6,5-9]

На вечном хранении также находятся документы Фиалкова Бориса Соломоновича 
- члена-корреспондента Академии наук Республики Казахстан, доктора технических 
наук, профессора. Фиалков Б.С. – автор 4-х монографий, свыше 300 статей. Крупный 
ученый, металлург-теплофизик, внесший большой вклад в развитие теории и 
практики доменного производства, нагревательных печей, топливосжигания, 
автоматизации технических процессов. Фонд ученого составляет более 80 дел за 
1952-2000 годы, в составе которого документы научной, служебной, деятельности, 
переписка с учеными, коллегами, друзьями, документы к биографии, изобразительные 
документы. Наибольшую ценность представляют документы научной деятельности 
Бориса Соломоновича: автореферат диссертации, монографии и избранные труды, 
отзывы, рецензии, статьи, авторские свидетельства на изобретения, список трудов и 
др. [7,11-18]

Особый вклад в развитие промышленных центров: Караганда, Экибастуз, 
Джезказган, Темиртау, Балхаш, крупных рудников в Шетском, Карагайлинском 
районах внес учёный в области горной науки, академик Академии Наук Казахской 
CCP Байконуров Омирхан Аймагамбетович. «Учась в ФЗО, Байконуров впервые 
встретился с К.И. Сатпаевым Встреча, с этим выдающимся человеком, определила 
основное направление деятельности Байконурова. Именно благодаря рекомендации 
К.И.Сатпаева в 1935 году молодой рабочий – строитель Карсакпайского медьзавода 
Омирхан Байконуров поступил в Казахский горно–металлургический институт, 
чтобы получить диплом горного инженера по разработке месторождений полезных 
ископаемых. И он добился цели» – писал в своей статье «По славному пути 
Сатпаева и Байконурова» известный журналист, писатель Могильницкий В.М. Он 
также собирал материалы о выдающихся людях Карагандинского региона, которые 
в 2012 году передал в государственный архив Карагандинской области в составе 
своеголичного архива. Архивный фонд представлен рукописями, художественно–
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документальными очерками, книгами о выдающихся ученых Караганды: академике 
А. Сагинове, академике К. Сатпаеве.[8, 12-18]

Ежегодно на вечное хранение в государственный архив Карагандинской области 
поступают новые фонды личного происхождения и пополняются уже ранее принятые, 
тем самым значительно расширяется и обогащается источниковедческая база для 
научных исследований и возрастанию потенциала науки Казахстана.
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Тұрсұн Х.
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік

университеті, Түркістан, Қазақстан

«БІЗДІҢ МЕМЛЕКЕТ ҮШІН БҰЛ МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІ ОРАСАН ЗОР» 
(НӘЗІР ТӨРЕҚҰЛОВ ТУРАЛЫ)

ХХ ғасырдың 20-30 жылдары кеңестік биліктің жоғары эшелонында қызмет 
істеген ұлт қайраткерлерінің арасында мемлекет және қоғам қайраткері, публицист, 
лингвист-ғалым, елші Нәзір Төреқұловтың орны ерекше. Оның қоғамдық-саяси 
және шығармашылық қызметінің тарихында 1922-1928 және 1936-1937 жылдарды 
қамтыған мәскеулік кезеңі назар аударуға тұратлықтай аса елеулі оқиғалармен 
байланысты өрбіді. Оның осы кезеңдегі қызметінің арасынан түркі халықтарының 
жазуын латындандырудағы шығармашылық және ұйымдастырушылық жұмыстары 
мақаланың басты идеясына айналды.

Н.Төреқұлов баспа өндірісін ұйымдастыру барысында ұлттардың тілі мен 
жазуына қатысты мәселелермен күнделікті бетпе-бет келді. Бұл жағдай оның 
Кеңес Одағындағы жаңа әліпби қалыптастыру науқаны бастамашыларының және 
нақты ұйымдастырушыларының бірі болуына алып келді. Жаңа түрік-татар әліпбиі 
жөніндегі Бүкілодақтық орталық Комитет (әрі қарай – ЖТӘЖ БОК) 1926 ж. наурыз 
айында Баку қаласында өтіп, жаңа түрік әліпбиін қабылдаған І Бүкілодақтық 
Түркология съезінен соң КСРО түрік-татар халықтарының ерекше кеңесінің 
шешіміне сай құрылған болатын. ЖТӘЖ БОК КСРО өкіметінің 11 наурыз 1927 ж. 
қаулысымен ресми түрде құрылғанымен оның жұмысы 1922 жылдың наурызында 
басталып кеткен болатын [1]. 
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Латын графикасына көшу туралы пікірталастың шешімін табу мақсатында 
1924 жылы Орынборда Қазақ-қырғыз білімпаздарының тұңғыш съезі өтіп, оған 
қазақ зиялы қауым өкілдерімен қоса, Кеңес Одағына белгілі ғалымдар, түркітілдес 
елдердің делегаттары да қатысып, латын графикасына көшудің мәселелерін ортаға 
салды. Бұл туралы «Еңбекші қазақ» газеті «Бұл жиылыс еріккеннің ермегі емес, 
топалаң уақытындағы той емес, мектептерде оқу ана тілінде жүргізіліп, кітаптар 
жанданып, жазу машинасы шығып, мекемелерде іс қазақ тілінде жатқан дәуірде үлкен 
сапырылыс болып, пікір, өрнек, жазу-сызу, програмдар, жобалар майданы ашылған 
дәуірде өмір тілегімен болып жатқан жиылыс. Бұл жиылыс – ой, сөз жиылысы» 
(«Еңбекші қазақ» 1924 жыл, №23). мазмұнда түсініктеме берген.

Күн тәртібіне «1. Жазу ережелері (яғни орфография мәселелері); 2. Әліпби (яғни 
алфавит мәселесі); 3. Қазақша пән сөздері (терминология); 4. Ауыз әдебиетін жию 
шаралары; 5. Бастауыш мектептердің бағдарламалары» [2] мәселелерін қойған съезде 
латын графикасына көшудің қажеттілі жөніндегі негізгі баяндаманы Мәскеуден 
келген Нәзір Төреқұлов, ал оған қарсы ұстанымдағы баяндаманы қазақ тіл білімі 
теориясының негізін қалаушы ғалым Ахмет Байтұрсынов жасаған.

Баяндамасында Нәзір Төреқұлов: «Біз латын әрпін қазаққа күшпен алдырғалы 
отырғанымыз жоқ. Әріптің сыртқы пішініне, ажарына қызығып, сән үшін алғалы 
отырғанымыз жоқ. Латын әрпі үйрену, жазуға тым пайдалы, жеңіл. Мысалы, газетке 
15 пұт араб әрпі керек, латын әрпімен 2/2 пұт керек. Түрік әрпі үшін 174 ұя керек, 
латынға 24–25 қана ұя керек. Жазу жеңілдігін алғанда да осылай қолайлы. Түрік 
әрпінің біреуі 4 түрлі, латындікі бір ғана түрлі» [3] деген деректер мен дәйектер 
келтіріп, өзн ғылыми тұжырымдарын алға салады. Әрине, елдің мәдени-әлеуметтік 
өмірінде аса үлкен маңызға ие болып отырған мәселенің бір жиынмен шешімін таба 
қоюы қиын. Осыған байланысты съезд жұмысы туралы «Әліппе түзеу тақырыпты 
білімпаздар тобының қаулысы» деген мақаласында Е. Алдоңғаров латыншылдардың 
да, арабшылдардың да уәждері мен дәлелдерінің әлде де пісіп-жетілмегендігін, сол 
себепті де съезге қатысушылар Қарақалпақ және Астрахань қазақтарының басын 
қосып, толық съезд шақыруға келіскендіктері жайында айтылған. Мәрия Майлықұтова 
Ерғали Алдоңғаровтың мақаласына тоқтала келе, съезде қаралған мәселенің барысын 
қадағалау Қазақстан Халық ағарту комиссариатына тапсырылғандығын, мақалада 
негізгі баяндамашылардың жобалары дауысқа түскенде, Нәзір Төреқұловқа – 9 дауыс, 
Ахмет Байтұрсынұлына – 8 дауыс берілгендігі айтылғандығын жазады. 

Нәзір Қазақстан білімпаздарының Орынбордағы съезіне келгенде өзімен бірге 
баспа ісінің мамандарын да ерте келген. Солардың бірі Қанат Қазанғапов Мемлекеттік 
жоспарлау комитетінің төрағасы Абылай Серғазиевпен кездескендегі әңгімесінде 
«қазақ тілінде терілген материалдармен жұмыс істейтін баспа машиналарының 
өнімділігі төмендігін» айтқанда Серғазиев «Есіме түсті, осы жөнінде Төреқұловтың 
Қазақ білімпаздарының съезіне ертіп келген татар баспагер айтып еді» дейді. Сол 
кезде Өлкелік Комитеттің қызметкері Киселев «Төреқұлов ғылыми съезге ешқандай 
татарды ертіп келген жоқ. Ол Қанаттың сөзі болатын» [4] деп жазады.

Қанат Қазанғаповтың осы съезде Н.Төреқұловтан соң сөз сөйлеп, латын әліпбиіне 
көшудің баспа ісіне көп жеңілдік әкелетіндігін баспагер ретінде дәлелді түрде ортаға 
салғаны жөнінде де деректер кездеседі. «Латыншылардың бірі» деп қол қойған автор 
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«Кейбір латын әліпбиіне қарсылар Төреқұлов пен Қазанғаповтың сөздерінен соң 
латыншылар жағына шықты. Съезде латын әліпбиіне көшудің іске асатындығына көз 
жетті» [4,186-189] деп жазады.

ЖТӘЖ БОК Ережесінде бекітілгендей оның басты міндеттерінің бірі ретінде 
КСРО-дағы жаңа түрік әліпбиіне көшкен халықтар үшін жаңа түрік әліпбиінің 
қолданысын жетілдіру мен зерттеуге қатысты ғылыми-теориялық жұмыстарды 
ұйымдастыру болып белгіленді [1].

Еліміз тәуелсіздігінің алғашқы кезеңінде Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың: 
«Бүгінде тәуелсіз мемлекетті құрып, нығайтудан артық ұлтымызды ұйыстырып, 
біріктіретіндей мақсат жоқ. Өз тарихыңның түп-тамырын танып-білу, ата-
бабаларыңның ауқымды іс-әрекетін мақтаныш ету, өктем дәуірдің әртүрлі 
кемшіліктерінен арылу, қазіргі заманға лайық сананы қалыптастыру ұлттық бірігуге 
қуатты күш-серпін береді» [5] деп айтқаны бар еді. Иә, кез келген ел «өткен жолын, 
тарихи түп-тамырын білмей, бүгінмен өмір сүрмей, келешектің қамын жемей» 
алысқа бара алмайды. 

20-жылдардың ортасынан бастап кеңестік биліктің одақтас республикаларын 
латын графикасына көшірудің астарында түбінде түркі халықтарының жазуын 
кириллицаға көшіру мүддесі бұғып жатқан еді. Әзірбайжандық Н. Нариманов 
«латыншаға көшкен бәрімізге бір әліпби жасалып, түркі халықтарының бір-бірімен 
тілі, әдебиеті, әлеуметтің қарым-қатынасы жақсара түседі. Латын жазуы түркі 
халықтарының басын біріктіреді» деген қиял сенімде болды. Әлбетте, бұл сенімді 
де олардың санасына ұялатқан кеңестік тілдің саясат бұғауы» [6] деген асығыс 
тұжырымға қатысты айтпағымыз Н. Наримановпен бірге Н.Төреқұлов сияқты 
басқа да латыншыл қайраткерлердің бұндай сенімі шынайы сенім еді. Олар түркі 
халықтарының латынға негізделген әліпбиге өтуіне берілген мүмкіндіктііске асуынан 
көп үміт күтті.

Жалпы айтқанда Н. Төреқұлов 1927 жылы қараша айының 12 жұлдызындағы 
есепті баяндамасында латын әліпбиінің идеясының түрік-татарларда 50-60 жылдық 
тарихы бар деп көрсеткен. ХІХ-ХХ ғғ. әдебиеттің өркендеуі басқа елдерден 
экономикалық, сауда, мәдениет, шаруашылық жағынан қалып жатқаны туралы, 
айқын көрсетіп талдаған. Басқа Европа елдерімен шайқастарда түрік елдері ұтылып 
жатқандығы түрік-татар қоғамының дамуына кедергілер келтірді. Бұл жерде болған 
пікірталаста жарыссөзге шыққан: Леонтьев, Диманштейн, Василин, Димаев, 
Мамедов, соңғы қорытынды сөз Н. Төреқұловқа тиесілі болған [7].

Нәзір Төреқұлұлы 1926 жылы жарыққа шыққан «Жат сөздер туралы» деген 
еңбегінде өзге тілдердегі сөздердің қазақшаға айналғандағы өзгеру заңдылықтарын 
қарастырып, интернационал сөздерді пайдаланудың нақты жолдарын көрсетті 
(Төреқұлұлы Нәзір. «Жат сөздер туралы. М., 1926 ж.). Ал, «Ұлт мәселесі және 
мектеп» деген еңбегінде автономия алып, өз алдына ел болып жатқан халықтардың 
оқу-ағарту ісінің маңыздылығына көңіл бөлді (Төреқұлұлы Нәзір. «Ұлт мәселесі мен 
мектеп». М.,1926 ж.).

Қазақ жазуы ежелден араб графикасын пайдаланып келген болса, кеңес өкіметі 
орнаған соң коммунистік ұлт саясатының ықпалымен ХХ ғасырда екі реформаны 
басынан өткізді. БОАК жанындағы жаңатүрік әліпбиін дайындау жөніндегі комитеттің 
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мүшесі және латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін жасаушы ретінде 
Нәзір Төреқұлов осы реформаға байланысты ғылыми негізделген тұжырымдар 
жасаған еді. Ол тұжырымдардың бүгінгі күні де маңызы жойылған жоқ. 1929-
1940 жылдары латындандыруға байланысты реформалар қазақ мәдениетіне мықтап 
еніп, алғашқы нәтижелерін бере бастағанымен, түрі ұлттық, мазмұны социалистік 
кеңес халқын «ұлы орыстық» үлгіде идентификациялау мақсатында 1940 жылдан 
бастап өзге ұлттармен бірге қазақ ұлттық жазуы да кириллицаға ауыстырылды. Жазу 
графикасын ауыстыру түріндегі бұл реформалар қазақ халқының мәдени-әлеуметтік 
дамуын тежеді. Нәтижесінде қазақтардың бірнеше буыны араб, латын графикасымен 
қалыптасқан мәдени жетістіктерді оқу мүмкіндігінен айрылды. 

Қазақ-қырғыз білімпаздарының тұңғыш съезі өткеннен кейін араға екі жыл 
салып, 1926 жылдың ақпан айының 26-сы мен наурыз айының 6-сы аралығында 
Әзербайжан астанасы Баку қаласында Бүкілодақтық І-түркологиялық съезд өткізілді. 
Халық арасында «Түркішілер құрылтайы» аталған бұл съезд кеңестік түркітілдес 
халықтардың тарихы мен мәдениетін зерттеуге, түркі тілдерінің туыстығы мен 
емлені түзету, терминология, әліпби сынына, әсіресе түркі халықтарының жазуын 
латын графикасына ауыстыру мәселесіне арналды. Съезге 131 делегат қатысса, оның 
70 пайызын түркітілдес халықтардың өкілдері құрады. Съезд жұмысына кеңестік 
атақты түрколог ғалымдар Л.В. Щерба, А.Н. Самойлович, К.К. Юдахин, Л.И. Жирков, 
Н.Ф. Яковлев, Н.И. Ашмариндермен қатар, түріктің көрнекті ғалымдары Көпүрлү-
Зада, Құсайын-Зада, неміс профессорлары Менсель, Бартольд, Олденбург, Крымский 
және түркітілдес республикалардың білікті мамандарынан құралған делегаттар 
келді. Түркологтардың Бүкілодақтық І съезіне барлығы 130 делегат қатысқан болса, 
оған Қазақстаннан Ахмет Байтұрсын (Академиялық Орталық өкілі), Елдос Омаров 
(Академиялық Орталық қызметкері, Қазақ ХАК), Бай-Сейдули Азиз (Академиялық 
Орталық мүшесі) (тізімде осылай жазылған – дұрысы Әзіз Байсейітұлы – авт), Біләл 
Сүлеев (мұғалім, Қазақ ХАК) және Мәскеуден Нәзір Төреқұлов қатысады. Осы съездің 
6, 8-мәжілістерінде А. Байтұрсын орфография туралы, қазақ терминологиясының 
қағидалары тақырыбында баяндама жасаса, 11-мәжілісте Н. Төреқұлов алфавит 
туралы баяндама жасаған.

Осы съезде де қатысушылар пікірі екіге бөлініп, бір топ түркі халықтары араб 
жазуында қалсын десе, келесі бір топ латын графикасына көшудің қажеттілігін 
айтты. Арабшылдар осы жиында латын жазуына қарсы барлық дәйектерін ортаға 
салып, түркі халықтарының тілдері үшін латын жазуының тиімсіз екендігін 
дәлелдеумен болды. Съезд пленумында сөз алған қазақстандықтардың арасында 
Нәзір Төреқұлұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Елдес Омарұлы, т.б. болды. Ахмет 
Байтұрсынұлы өз баяндамасында «Қаріп мәселесіне мұқтаждық туып отырған жоқ. 
Азғантай күшімізді мектеп үйлерін салуға, оқушылар шығаруға жұмсауымыз керек» 
[8] десе, профессор Яковлев «жақсы әліпби тіл дыбысына түгел жетуі, қаріп белгісі аз 
болуы керек. Бұл екі қасиет – латын таңбаларын алсақ, қазақ әліпбиінен табылатын 
қасиет. Латын қарпі – дамып келе жатқан қаріп, арабтікі тоқтап қалған қаріп» [9] 
деген ой айтады.

Н. Төреқұлов әліпби мәселесімен Шығыс баспасында қызмет істеген кезінде 
бастаған еді. Ресей Ғылым академиясының архивінде Н. Төреқұловтың 1927 жылдың 
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12 қарашасында жасаған «Проблема латинского алфавита – для тюркских народов» 
атты баяндамасының стенограммасы сақталған. Баяндаманы талқылауға Леонтьев, 
Диманштейн, Василин, Шимаев, Мамедов сияқты тілші ғалымдар қатысып, 
талқылауға қатысқан [10]. Баяндамада түркі халықтарының жазуын латын әліпбиіне 
ауыстырудың теориялық және практикалық мәселелерін қозғаған тұжырымдар аса 
құнды, ондағы көтерілген мәселелер бүгінгі күні де өзекті болып отыр.

Баку съезінен соң жаңа түрік әліпбиінің мәселелері ұлт аймақтарында 
талқыланып, нақтылана бастады. Айталық, 1928 ж. 8-13 қаңтарда Ташкент қаласында 
Жаңа түрік алфавиті жөніндегі Бүкілодақтық Орталық Комитеттің ІІ Пленумы 
өтіп, оның жұмысына Н. Төреқұлов қатысады. Мәскеуге оралған соң Кеңес Одағы 
шығыстанушыларының ғылыми ассоциациясына төралқаның мүшесі ретінде осы 
пленум жөнінде баяндама жасайды [11]. Бұндай басқосулар басқа аймақтарда да 
ұйымдастырылған.

Латын әліпбиіне көшу идеясы ХІХ ғасырдың соңында алдымен әзербайжан 
зиялыларының ортасында пайда болды. Осы жайында Н.Төреқұлов: «Әзербайжан 
түркі арасында әліпби мәселесін Мирза Фәтәли (Мирза Фәтәли Ахундов) деген кісі 
әуелі қозғаған. Біздің қазақ-қырғыз арасында Ахмет қандай болса, Мирза да жаңа 
заман әдебиетінде сондай орын алған» [12] деп жазды. Мирза Фәтәли Ахундов араб 
әліпбиіне реформа жасамақшы болып, бірнеше кітап жазғанымен Иран, Түркияда 
өзіне жақтас таппаған соң латын әліпбиіне бет бұрады. Бұл бастамаға сол заманның 
бірсыпыра ғұламалары (Мирза Мелкем-Хан, Мирза-Риза-Хан, Мемед-Ага Шах-
Тахтинский, т.б.) ден қойғанымен мәселе түрлі себеппен шегеріле береді.

Н. Төреқұлов «Жаңа әліпби неге керек?» атты бағдарламалық кітабында (Мәскеу, 
1924) «Бұл айтылған татар, қырғыз, өзбек, түрікпен емлелерінің барлығы бір негізге 
құрылған. Барлығының түзетуде тілегі бір: барлығы да жазуларын тілдеріне ұйқас 
қылып алмақ. Сондықтан бұрынғы бір мұсылман әліпбиі орнына түрлі-түрлі ұлт 
әліпбилері дүниеге келді. Бұл жаңа әліпбилердің барлығы да баяғы араб әліпбиінен 
жасалған. Түбірін алғанда, бұл жаңа әліпбилердің барлығы арабтың ескі тонын 
жамап, амалдаған бір нәрсе. Бірақ Кавказ өлкесіндегі мұсылмандар бұл жолға кірмей, 
тура латыншаға көшуді артық көріп отыр» [12, 58 б.] дейді түркі халықтарының араб 
әліпбиін өз тіршілігіне икемдеу тәжірибесі жөнінде. 

Н. Төреқұлов әліпбиге қатысты Міржақып Дулатұлы, Қошке Кемеңгерұлы, 
Елдес Омарұлы секілді білімдарлармен пікірталасқа түссе, оның идеясын Телжан 
Шонанұлы, Мұхтар Мұрзин, Әбдірахман Байділдин, Кәрім Тоқтабаев секілді 
зиялылар қолдады. Ал Халел Досмұхамедұлы аралық позиция ұстанды. Пікірталасқа 
барғанымен Нәзір Ахмет Байтұрсынұлына құрметпен қарағандығын «Жазудың емле 
жағы қазақта бітейін деп қалған. Байтұрсынұлы Ахмет мұнан 10 шақты жыл бұрын 
қазақ емлесін тілге туралап түзеткенде, барлық жұрт керектігін біліп, қабыл алды. 
Ахметтің емлесі арқасында бүгін «тор» деген сөзді «түрден», «турды» «тұр»-дан 
айыра аламыз... Ленинградтағы академия жанындағы профессорлардың комиссиясы 
жаңа әліпбидің жобасын қарап, тексеріп шығып, Ахметтің дәйекші системасын 
яқұттарға да ұсынды. Ахметтің қызметі – бұл жөнінен ұмытылмайтын реформа. Бірақ 
Ахмет емле жағынан жазуды түзетсе де (түзету ісі кәзірге шейін біткен жоқ), жазудың 
негізі болған хәріп мәселесін шеше алған жоқ» [12, 65 б.] деген пікірі аңғартады. Бұл 
Ахметтің емле жаңалығының барынша ғылыми негізделгендігін танытады. 



441

Мәселеге қатысты қазақ зиялыларының пікірталасы ұзаққа созылып, олардың 
көпшілігі латын таңбаларын енгізуге қарсы болған. Қалай дегенмен де «арабшылдар» 
мен «латыншылдар» арасындағы айтыс-тартыс «латыншылардың» жеңісімен 
аяқталып, 1929 жылдың 24 қаңтарында Қазақстан Орталық Атқару Комитеті 
ІV сессиясының қорытындысы бойынша «Латын әрпі негізінде құрылған жаңа қазақ 
әліпбиі Қазақстанда мемлекет әліпбиі деп саналсын» деген қаулы қабылданды. 
Қазақстанның латын қарпіне көшуіне ресми Мәскеудің зор ықпалы болғанын аңғару 
қиын емес. Дегенмен де, Н.Төреқұлов бұл жерде Мәскеудің саяси ықпалын арқа 
тұтқан жоқ, ол осы мәселеге барынша ғылыми тұрғыда келе алды деп ойлаймыз. 
«Түркітілдес мемлекеттерде кеңестік саяси элита тарапынан кең көлемде жүргізілген 
латындандыру реформасы өз жемісін берді» [13] деген тұжырымның астарында 
Нәзір Төреқұловтың басты орында тұрғаны белгілі. 

Н. Төреқұлов латын әліпбиіне көшу мәселесін саясиландырмай, түркі 
халықтарының мәдени бірлігіне айрықша мән бергендіктен де ЖТӘ БОАК 
жанындағы Ғылыми Кеңестің «унификацияға» қатысты жұмысын сынға алып: 
«Енді мәселені басқа қырынан қоялық: унификацияның қажеттігі қанша, сол өзі 
керек нәрсе ме, керек болса неліктен? Ең алдымен осы сұраққа тиянақты жауап 
беріп алайық; сонда ғана жауабымыз унификация проблемаларын шешуде ғылыми 
негізделген базаға айнала алады. Тап осы унификация бізге керек деп жауап қайтару 
керек бұған» дей келіп, «Біз өзіміздің бірігуімізге қарсы әрекеттің қайбіріне болмасын 
тойтарыс беруге міндеттіміз. КСРО-дағы түркі-татар халықтары көбіне аралас-
құралас ғұмыр кешіп келеді, тіпті мыйдай шатасып жатамыз, мәселен, Оралда, Орта 
Азияда, Сібірде. Бұл аудандардағы әр түрлі түркі-татар халықтарының балалары бір 
мектепте оқиды, базары ортақ, мәдениет пен тұрмыста бір әкімшілікке бағынады. 
Содан да олар бір-бірімен түсініспекке ынталы», сондықтан да «... өзара мәдени 
ықпал, мәдени байланыс, экономикалық бірлік, саудадағы ынтымақтастық жазу 
мәселесіне келгенде, бәрі де ұмыт қалып, бірін-бірі жатырқағысы бар. Тіпті түрлі 
тайпаға жататын, бірақ тіршілікте бірін-бірі түсінетін екі көрші өз ара тілхат жазыса 
алмайтын деңгейге құлдырадық. Сондықтан бізге бірлесу қажет. Унификация нақты 
шындықты ескеріп, біздің заманның ұлт саясатына сәйкес жүргізілуі керек» [13, 123-
124 б]. Бұл тұжырым Нәзірдің бүкіл түркі халықтарының бірлігін ойлаған көсемдігін 
танытады.

Н. Төреқұлов өз тұрғысынан араб хәрпінің келесідей кемшіліктерін тізеді: оқыту 
жағынан көрінген міндері; жазудағы қолайсыздық; медицина, саулық жағының айыбы; 
санмен қатар келгендегі қолайсыздық; білім кітаптарын жазудағы оңайсыздықтар; 
музыкада қолданып болмағандығы; баспа ісінде бұл хәріптің жарамағаны [12, 66-
71 б]. Ал латын әліпбиін сол замандағы «телеграф, типография, жазу машинасы 
сықылды нәрселер үшін қолдануға оңай» екендігін дәлелдейді.

Н. Төреқұлов латындандыру саясаты ресми басталмай тұрып «Орыс әліпбиінің 
майданы тар. Орыс, бұлғар сықылды елдерден басқа онымен жазбайды. Латын 
әліпбиінің майданы кең. Мұнымен кеңірек майданға шығамыз» [14] деп кириллицаға 
деген көзқарасын білдіреді де қазақтың кириллицаға деген көзқарасының терістігін, 
оған үрке қарауын орыс отаршылдығы мен миссионерлік саясатпен байланыстырады.
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Н. Төреқұлов әліпбиге қатысты пікірталастарда көтерген екі маңызды дәлелі 
болды. Оның бірі Ахмет Байтұрсынов негіздеген емле қисыны, екіншісі Халел 
Досмұхамедов нақтылаған сингармонизм заңдылығы. Нәзір ғылыми пікірталаста 
осы екі дәйекті қару етіп қолданды.

1930 жылы мерзімді басылым беттерінде «латын қарпі – мәдениет қарпі; төңкеріс 
қарпі; жұмысшы қарпі; диқандар қарпі; мәдениетке, өркениетке жеткізетін еңбекшілер 
құралы» делінсе, түзетілген араб қарпі, яғни «төте жазу» – дін жолындағы қаріпке 
теңеліп, байларды, молдаларды, алпауыттарды жақтаушы қаріп ретінде қараланды. 
Тіпті: «Жаңа әліпби білмеймін дейтін қызметкерлер жаңа әліптің жасырын жауы деп 
саналып, сотқа тартылсын» [15] - деген әсіреқызыл ұрандар тасталған. Осындай саяси 
даңғазамен әліпби тартысында «арабшыл» танылған Ахмет Байтұрсынов абақтыда 
жабылды, ал «латыншылар» лагерінің басшысы Н. Төреқұлов ғылыми пікірталастың 
саяси айыптауға ұласқан науқаны кезінде Хиджаз корольдігінде КСРО-ның тұрақты 
өкілі қызметінде болатын.

Осы кезеңдегі Н. Төреқұловтың саяси қызметі жайлы қазіргі жаһандану жағдайына 
түрік халықтарының мәдени өміріндегі араб, латын және кириллица түріндегі үш 
әліпбиді тұтынуынан туындаған қиындықтар Н. Төреқұловтың ұсынған идеясының 
дұрыстығын дәлелдесе керек. Ғасыр басында М. Шоқай, Кеңес өкіметінің алғашқы 
жылдарында М. Сұлтанғалиев, Т. Рысқұловтар көтерген түрік халықтарының саяси 
бірлігі идеясын қайта жаңғырту пролетариат диктатурасы орныққан тоталитарлық 
жүйе жағдайында мүмкін болмағандықтан жаңа жағдайда Н. Төреқұлов бастаған 
жаңа әліпбиді жақтаушылар мәдени бірлік идеясын ұсынды. Әйтсе де бұл идея 
1940 жылы КСРО құрамындағы түрік халықтарының жазуын латын әліпбиінен 
кириллицаға ауыстыруымен бірге орта жолда үзіп қалды. 

ХХ ғасырда Қазақстанда жазу мәселесі үш рет өзгеріске ұшырады. Ғасыр 
басынан қазақ жұрты арасында, мерзімді басылымда, мектеп-медреселерде кең түрде 
қолданылып келген араб жазуындағы әліпби болса, кеңестік жүйе орныққаннан 
кейін ХХ ғасырдың 20-40 жж. Қазақстанда жазуды өзгертуге байланысты екі бірдей 
реформа іске асырылды. Оның бірі – 30 ж. басында араб жазуынан латын әліпбиіне, 
екіншісі - 1940 жылы латындандырылған қазақ жазуын орыс графикасы негізіндегі 
жаңа әліпбиге көшіру болды. 

Ал біз латыница қабылданған соң немесе оған дейін қанша басылымдар жарық 
көргенін қарасақ; 1841-1932 жылдар аралығында толық емес мәліметтерге қарағанда 
қазақ тілінде араб графикасымен ҚР Ұлттық кітапханасының басылымдар қорында 
барлығы 1949 атаумен кітаптар сақталған [16]. Бұл цифр осы кезеңде жарық көрген 
кітаптардың негізгі бөлігін қамтиды.

Мұсылман халықтарына арналған кітаптар бастыру алғаш рет ІІ Екатерина 
тұсында 1787 жылдан бастап Санкт-Петербургте, 1793 жылдан Қазан қаласында 
ашылған баспаханаларда қолға алынғандығын ескерсек, араб графикасымен 
басылған кітаптар осы кезден қазақ жеріне тарала бастаған.

Қазақ халқы исламды қабылдағаннан бастап (ІХ ғ) араб графикасын қолданған 
қазақ жазуы ХХ ғасырдың алғашқы жартысында 3 рет ауысты.1929 жылға дейін 
қолданылып келген араб графикасы 1928 жылдың желтоқсанында Қазақ Республикасы 
Орталық Атқару Комитетінің VІ шақырылған ІV сессиясының шешімімен латын 
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графикасына ауыстырылды. Ал 1940 жылдың қарашасында Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің V сессиясында қазақ жазуын латын графикасынан кириллицаға ауыстыру 
туралы заң қабылданды.

Қазақстанда латын графикасының қолданылуы елдегі 
индустрияландыру,ұжымдастыру, дәстүрлі көшпелі қазақ шаруашылығын 
күштеп отырықшыландыру, саяси қуғын-сүргін және мәдени революция сияқты 
күрделі тарихи оқиғалармен қатар іске асты. 1929-1940 жылдарды қамтыған 
латындандырудың күрделілігі аталған оқиғалармен қатар келуімен бірге ғасырлар 
бойы қолданыста болған араб графикасының негізінде қалыптасқан дәстүрлі жазу 
мәдениетін мүлдем жаңа графикаға ауыстырудың психологиялық кедергілерінен 
де туындады. Араб графикасымен сауат ашқан аға буынның бұл кедергіні жеңуі 
қиындыққа түссе, жаңадан сауат ашатын жас буынға латын графикасында 
дайындалған оқу құралдарының жетіспеуі және бір ізге түсірілмеуі түріндегі 
қиындыққа тап болды.

Дегенмен де, қазақ әліпбиін латындандырудың қоғамдық-саяси және әлеуметтік 
жетістіктерін де атап айтуға болады. Жазба мәдениеттің бір көрсеткіші ретінде сол ұлт 
тілінде жарық көрген кітаптардың көлемі мен сапасы танылады. Осыған байланысты 
1929-1941 жылдар аралығында қазақ тілінде латын графикасымен жарық көрген 
кітаптарға талдау жасауға болады. Толық емес мәліметтерге қарағанда осы кезеңде 
философия, психология, логика пәндерінен4 кітап; Атеизм, дін пәндерінен 5 кітап; 
Тіл білімінен – 101 кітап; жаратылыстану ғылымдары бойынша 491 кітап; қоғамдық-
саяси ғылымдардан 1580 кітап, барлығы 2071 кітап жарық көрген [17]. Сол сияқты, 
осы кезеңде Медицина, ауылшаруашылығы, техника, өнеркәсіп, өнер, спорт, әдебиет, 
тарих, география пәндері бойынша барлығы 1538 кітап жарық көрген [18].

Қазақ тілінде араб және латын графикасымен жарық көрген кітаптардың 
тақырыптарына талдау жасағанда жарияланған кітаптардың қамтыған пәндерінің 
аясы кеңігендігін аңғарамыз. Ең бастысы латын графикасын қолдану арқылы қазақ 
тілінің дамуына кең тыныс ашылды. Қазақ тілінің әлеуметтік функциясы кеңейіп, ол 
ғылымның тіліне айналды. 

Қазақ қоғамында жүргізілген осы реформалардың барысы қоғамның мәдени 
дамуына аса үлкен кедергілер ала келді. Осы реформалардың салдарынан кейінгі 
ұрпақ араб және латын графикасымен қалыптасқан мәдени, рухани мұрамен танысу 
мүмкіндігінен айрылып қалды.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласының елімізде тарихи сананың дамуына берері мол. Қоғамның 
әрі қарай дамуына себеп болатын заман сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді 
табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Елбасымыз 
бұл ретте сананың жаңғыруына бірнеше бағытты атап өткен. Көріп тұрғанымыздай 
қазіргі заман технология заманы болғандықтан Елбасы бағыт бағдарын заманға сай 
ой жарыстыратын заман екенін атап өткен.

ХХ ғасырдың басында Қазақстанның тарихы өзінің қиын қоғамдық-саяси және 
әлеуметтік қайшылықтарымен белгіленеді. Сонымен қатар, рухани азаматтық пен 
демократиялық-ағартушылық идеяларға толы бұл кезең, халқымыздың небір алып 
ой иелерін саясат сахнасына шығарған дәуірі болды. 
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Әлем халықтарының басым көпшілігі осы әлiпбидi қолданады. Қазiргi тез 
өзгерiп жатқан жаһандағы ғылым-бiлiмнiң, техника мен технологияның басым бөлiгi 
ағылшын тiлi мен латын әлiпбиiнiң негiзiнде жасалғадықтан қазақ өз ғылымын, 
экономикасын дамытқысы келсе, өркениет көшiне iлесудi қаласа, латын әлiпбиiне 
көшуi шарт. 2017 жылдың сәуір айында 2025 жылы біз жаппай латынға көшетініміз 
белгілі болды. Алаштың ардақты қайраткері Нәзір Төреқұловтың «Латын әліпбиіне 
көшу ол тек уақыттың меншігінде, заманға қарай латынша біздің өміріміздің бір 
бөлігіне айналады» деген болжамы бұл күнде қажеттілікке айналып отыр. 

ХХ ғасыр басындағы азаттық қозғалыстың төңірегіне топтасқан ұлт зиялылары 
қазақ халқына бостандық әперуге, тұрмыс жағдайын өзгертуге, өркениет биігіне 
көтеруге бар ғұмырын арнаған қайраткелер ретінде тарих бетіне алтын әріппен 
жазылып қалады. 

Түркі халықтарының бірлігі мәселесіне келетін болсақ, Қазақстанның латын 
қарпіне өтуі түркі бірлігіне қайшы емес. Керісінше, түркі халықтарының бірлігіне 
жұмыс істейтін, мемлекеттер мен халықтардың арасын жақындастыратын үрдіс. 
Мысалы, бүгінгі күні түркі мемлекеттерінен Әзірбайжан (1992), Өзбекстан (1993), 
Түркия (1928), Түрікменстан (1993) латын қарпіне өткен. Демек, түркі халықтарының 
басым көпшілігі латын қарпінде. Оның үстіне түркі халықтарының ара-қатынасы 
бүгінде тілдік негізде емес, мәдени, тарихи, саяси, экономикалық негіздерде жүзеге 
асып жатыр. Түркі халықтарына ортақ, бәріне бірдей түсінікті тілдің де, әліпбидің 
қажеттілігі айқын сезіліп отыр. 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан Халықы Ассамблеясының 
ХІІ сессиясында қазақ әліпбиін латынға көшіру жөніндегі мәселеге қайта оралу 
керектігін жөніндегі сөзі және 2012 жылғы Жолдауындағы тапсырмасы Қазақстанның 
латын әліпбиіне көшуі қажеттігін нақтылап берді. Қазіргі таңда латын әліпбиіне көшу 
мәселесіне орай мемлекетімізде түрлі талқылаулар өтіп, осы мәселе төңірегінде түрлі 
іс-шаралар жүргізіле бастады.

Қазақстанның латын әліпбиіне өтуінің осыдан тоқсан жыл бұрын «Біздің 
мемлекет үшін бұл мәселенің маңыз орасан зор» екендігін болжаған Н.Төреқұловтың 
тұжырымы бүгінгі күні де маңызын жойған жоқ. Демек, аға буынның қазақ тілін 
әлемдік қауымдастықпен ұштастыру, әлемдік өркениетпен емін-еркін араласып, 
оның игіліктерін тұтынуға қол жеткізуді көксеген арманы орындалатын сәт туды.
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«ХАЛҚЫ ҮШІН ҚАМ ЖЕП, ЕҢІРЕП ТУҒАН АЗАМАТ»
(СҰЛТАНБЕК ҚОЖАНОВ)

Мұстафа Шоқайдың Сұлтанбек Қожановқа арналған осы сөзі қайраткердің бүкіл 
болмысын ашып тұрғандай. Биыл өз қатарластарымен бірге 125 жылдығы атап өтіліп 
жатқан қайраткер туралы көзі тірісінде айтылған жалғыз ғана шынайы пікір, онда да 
шетелдік басылымда жарық көрген, мұғажырлық жағдайда жүрген отандасының бір 
үзік сөзі. 

Қайраткердің 100 жылдығы атап өтілген тұста Елбасымыз Н. Назарбаев 
«С. Қожанов жоғары мәдениетті тұлға еді, Түркістанда ішкі істер, ағарту, жер істері 
наркоматтарын басқарды, «Ақ жол» газетінің алғашқы бас редакторы болды, қазақ 
халқының ұлттық санасын көтеруде көп жұмыстар атқарды, ұлт мәдениетін алға 
сүйреп, ғалымдардың, ғылым мен мәдениет қайраткерлерінің тірегі бола білді» деп 
баға берген еді. Әрине, орынды баға. Бірақ Сұлтанбекті тану енді басталған кезде 
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айтылған пікір болғандықтан да жеріне жеткізе айтылмағаны аңғарыады. Ол кезде 
архивтер қойнауында жатқан тарихи құжаттар айналымға шыға қоймаған болатын. 
Содан бергі уақытта отандық тарих ғылымында үлкен жетістіктерге қол жетті. 
Көптеген тарихи тұлғаларымыз туралы тың тұжырымдар қалыптасты. Қатарлары 
толықты. Жаңа қырлары ашылды. Ең бастысы, олардың тарихтағы орны айқындала 
түсті. Сол тұлғалардың қатарында Сұлтанбек Қожановтың тұлғасы қайраткер ретінде 
ұлтшылдығымен һәм мемлекетшілдігімен тұғырлана түсті.

Тұлғатану отандық тарих ғылымында ділгір мәселелерінің бірі. Мәселе осы 
бағытта жүргізілген зерттеулердің аздығында емес, керісінше ол зерттеулердің 
өзегінің осалдығында болып келді. Тұлғатануда ортақ теориялық-әдіснамалық 
негіздің және сыннан өткен бағалау өлшемдерінің орнықпауынан тарихи тұлғаларды 
бүкіл болмысымен емес, жеке, топтық мүддеге қызмет ететін тар танымдық шеңберде 
ғана танытумен шектеліп келдік. Бұл жағдай көбіне ғалымның оқырманға тұлға 
туралы өз көңілінің қалауымен сомдаған бейнесін ұсынып, тарихи ақиқатты айта 
алмауына жол береді. 

Коммунистік партия тарихының мектебінде өскен тарихшылардың көбі 
тәуелсіздіктің елең-алаңында тұлғатану мәселесінің таптық ұстанымдарынан бас 
тарта алмады. Ал, рухани тұрғыда қайта түлеп, тәуелсіз тарихи сана қалыптастыруға 
бас болған санаулы ғалымдардың бірі академик М.Қозыбаевтың отандық тарих 
ғылымын тарихи қайраткерлермен тұлғалаудың зәру мәселе екендігін айта келіп: 
«Күні кешеге дейін жеке адам мен халықтың қатынасы толық ашылмай келді... 
Қайраткер - жасампаз адам, жоқтан бар жасаушы, өз мүддесін халық мүддесімен 
қабыстырып, өз халқын өркениет көгінде жарастырушы болса керек. Отан тарихынан 
кейбір кездейсоқ адамдарды аластап, тарихи тұлғаларды өз тұғырына қондыру 
керек» [1] деген тәуелсіз ұлттық тарихтың мазмұнын жаңалау тұрғысында айтылған 
пікірінің көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Сұлтанбек Қожановқа тікелей 
қатысы бар.

Отан тарихында осы кезге дейін ғылыми тұрғыда игерілмей келе жатқан 
тақырыптар да, тұлғалар да аз емес. Ал өзінің шынайы тарихи бағасын соңғы 
кезге дейін ала алмай келе жатқан тұлғалардың бірі – Сұлтанбек Қожанов 
еді. Оның тұлғасын тану мен танытуға қатысты бірқатар арнаулы зерттеулер 
жүргізілді. Атап айтқанда, осы кезге дейін Т. Қожакеев, Р. Бердібай, Ә. Тәкенов, 
Б. Қойшыбаев, М. Қойгелдиев, Қ. Ергөбек, А. Шәріп, Х. Тұрсұн, Д. Ысқақ, 
Ж. Әлмашұлы, Ж. Симтиков, Ж. Уалиханова, Д. Салқынбек, Н. Нұрпейіс, А. Әбікей 
және өзбекстандық тарихшылар Р.Я. Раджапова, Қ. Раджапов, С. Тілеуқұлов, 
Ш. Оразымбетовтер, мәскеулік Д. Аманжолова, А. Арапов және т.б. тарихшы, 
әдебиетші ғалымдардың зерттеулерінде қайраткердің қоғамдық-саяси қызметі мен 
шығармашылығы ұлтжанды, мемлекетшіл, алаш рухты азамат ретінде жарқырай 
танылды. Әйтсе де, қайраткердің қоғамдық-саяси қызметі мен әдеби-мәдени 
мұрасын зерттеп, зерделеуде кенжелік, соңын күткен кібіртіктеудің сыры Сұлтанбек 
Қожановты өз қатарластарынан ерекшелендіріп тұрған, оның тағдырына терең 
із қалдырған бағы да, қасіреті де ұлтшылдығы еді. Коммунистік идеяның өзегін 
құраған таптық мүддеден ұлт мүддесін жоғары қойған ұлтжандылығы қайраткерді 
саяси қуғын-сүргін барысында көзсіз көбелектей отқа жақса, ендігі кезекте тәуелсіз 
тарихи танымда ұлтының ұлықтауына өзек болуда. 
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Өткен ғасырдың елуінші жылдарының соңында тоталитарлық билік саяси қуғын-
сүргін құрбандарын құқықтық тұрғыда ақтағанымен осы бір шетін мәселеге аса 
сақтықпен қарағаны аңғарылады. Алғашқы кезекте коммунистік биліктің таптық 
идеологиясына барынша адал қызмет етуге әрекет жасаған С. Сейфулин, Т. Рысқұлов 
сияқты «қызыл сұңқарлар» мен «қызыл жебелер» ақталып, олардың өнегесі кеңестік 
қоғам тұлғасын тәрбиелеудің идеялына айналдырылды. Алланың өзі хош көрген 
ұлттық даралықты жойып, ұлтсыздықтың қойыртпағына айналдырған пролетарлық 
интернационализмге ұлтшылдықты, тұтас халықты таптық жікке бөлушілікке 
ұлттық тұтастықты қарсы қойған Ә. Бөкейханов бастаған Алаш қайраткерлері мен 
кеңестік биліктің жоғары эшелонында қызмет еткен алаштық рухтағы Н. Төреқұлов, 
С. Қожанов, С. Сәдуақасов, Н.Нұрмақов сияқты «национал-коммунистер» партиялық 
тұрғыда ақталғанымен олардың тұлғасын ұлықтау, шығармашылығы мен өнегесін 
елдің игілігіне жарату белгісіз мерзімге кейінге шегеріле берген еді. Бұл – кеңестік 
биліктің ұлттық патриотизмді ұлтшылдық деп бағалаған саясатының қасақана 
ойластырған әрекеті болатын. Тәуелсіздік рухы осы саясаттың сірескен тоңын жібітті. 
Алаш арыстарының және Алаш идеясының саяси ақталуымен қатар Сұлтанбектің 
өмірі мен қызметіне деген қызығушылық пайда болды. 

Осыған байланысты тарихи тұлғаға ғылыми баға берудің объективті өлшемдерін 
басшылыққа алып С. Қожановтың өз ұлтына, ұлттық мүддеге қарсы жасаған 
әрекеттері бар ма? деген сауалға қолда жинақталған, ғылыми айналымға ұсынылған 
деректерді талдай келе бір ауыз сөзбен «жоқ» деп жауап қайтаруға болады. 

Қайраткердің соңына қалдырған өмірбаяндық деректерінде партиялық биліктің 
ыңғайымен өз қызметіне қатысты бүгіп қалған жайттары жоқ емес. Кеңестік 
билікке араласқан қайраткерлердің бәрі өмірбаянында мемлекеттік-партиялық 
номенклатураның өлшемдеріне сыймайтын кейбір «қызметтерін» бүркемелеп 
отырған ғой. Қожановтың да бүгіп қалған «сыры» Алаш қозғалысына тікелей 
қатыстылығын айтудан тартынуы. Сұлтанбектің сөзімен айтқанда кейбір қазақ 
коммунистері Алаш Орданы қаралап, «биік мансаптарға қол жеткізіп» жатқанда ол 
алашшыларды қамқорлыққа алып, олардың идеяларын кеңестік билік жағдайында 
одан әрі жалғастыра алды. Қайраткердің өзі қанша бүркемелегенімен қазіргі кезде 
ашық айтатын шындық - С. Қожановты билік шыңына шығарған саяси қызметінің 
бастауы оның Алаш қозғалысымен тікелей байланыста болғандығы. Бұл ғылыми 
тұжырымға дәлел болатын тарихи дәйектер жеткілікті.Осы пікірді тереңірек өрбітіп 
көрейік.

Қазақстан мен Орта Азияның көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 
ұстаз, ғалым, публицист. Түркістандағы 4 сыныптық орыс-бұратана мектебін 
(1910), 3 сыныптық қалалық мектепті (1913), Ташкент мұғалімдер семинариясын 
тәмамдаған (1915-1917). С. Қожанов 1916-1917 жж. Ташкент қаласында қазақ 
зиялыларының «Кеңес» атты астыртын саяси үйірмесінің белсенді мүшесі болған. Ол 
үйірменің саяси бағыты большевиктік идеядан алыс, алаш рухты болатын. Түркістан 
қаласында С.Қожановпен бірге 1918-1920 жж. бірқатар жауапты қызметтер атқарған, 
Ленинмен кездескендігі жөнінде естеліктер жазған Дүйсенбай Нысанбаевтың 
құпияхатындағы (донос) деректеріне [2, Л.62-67 об.] жасалған сыни талдау «Кеңес» 
үйірмесінің қызметін ғылыми қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Оның партиялық 
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басшылыққа, ОГПУ органдарына Түркістандағы алашордашылардың қызметіне 
қатысты айғақ ретінде ұсынған құпияхаты тікелей Қырғыз (қазақ) өлкелік партия 
комитетінің хатшысы С. Қожановтың ұлтшылдық қызметін әшкерелеуге арналған. 
«Жаман айтпай жақсы жоқ» дегендей, бұл құжаттар кезінде Сұлтанбектің саяси 
мансабына орны толмас нұқсан келтіргенімен қазіргі кезде оның Алаш қозғалысына 
тікелей қатыстылығын айғақтайтын аса құнды деректер қатарына еніп отыр.

Осы «Кеңес» үйірмесінің төрағасы генерал Сейітжаппар Асфендияров, 
орынбасарлары М. Шоқай, Садық Өтегенов болатын. Үйірменің басшы органы – 
бюросының мүшелері Санжар Асфендияров, Қоңырқожа Қожықов, Сұлтанбек 
Қожанов, Алдабек Мангелдин, Серікбай Ақаев, Зұлқарнайын Сейдалин, 
Әлимұхамбет Көтібаровтар еді. Осы саяси үйірме ұлттық идеяларды іске асыруды 
өзінің бағдарламалық міндеті ретінде алға қойған. Үйірменің баспасөз органына 
айналған «Бірлік туы» газетінің алғашқы редакторы М. Шоқай болса, С. Қожанов 
(газет жабылар кезде Хайретдин Болғанбаев редакторы болды – авт.) редактордың 
орынбасары әрі жауапты хатшы, кейін редакторы болып қызмет істеген. 1917 ж. 
қарашаның 26 күні басталған Қоқан қаласындағы Бүкілтүркістан мұсылмандарының 
ІV съезі Түркістан мұхтариаты (автономиясы) ұлттық үкіметін жарияланғанда 
«Бірлік туы» газеті осы мемлекеттік құрылымның қазақ, өзбек, орыс тіліндегі үш 
баспасөз органының біріне айналды. Осы съезге делегат болып қатысқан С.Қожанов 
газет беттерінде автономия саясатын насихаттауға белсене араласты. Түркістан 
мұхтариаты басшылығындағы ұлттық элитаның көшбасшылары М. Тынышпаев, 
С. Лапин, М. Шоқай, С.Ақаев, Қ.Қожықов, С. Өтегенов, Ә. Оразаевтар Алашорда 
үкіметімен байланыс орнатып, қазақ мемлекетінің тұтастығы мәселесін алғаш рет 
ұлттық идея ретінде күн тәртібіне қойды. Бұл идея 1918 ж. 4-9 қаңтарында Түркістан 
қаласында өткен Сырдария облысы қазақтарының съезінде арнайы қарастырылды. 
Алашорда үкіметінің шешімімен Б. Құлманов, Т. Құнанбаев, М.Дулатовтар арнайы 
қатысқан съезд шын мәнінде Алаш қозғалысының оңтүстіктегі ұйымдастырған 
ірі саяси шаралардың біріне айналды. Түркістан қазағын алашқа қосу мәселесін 
талқылаған съезд жөнінде «Сарыарқа» газетінде жарияланған «Алаш һәм Түркістан» 
мақалада «Съезде Алашқа қосылмаймыз деген ешкім болған жоқ: кәрі-жас, қарасы-
төресі, байы-кедейі бірауыз болды» [3] деп ұлттық идеяның қолдау тапқандығы 
айтылады. Сұлтанбек Түркістан қаласындағы осы съезді ұйымдастырушыларының 
бірі болатын.

Съезде көтерілген қазақ елі мен жерін біріктірудің алаштық идеясы Түркістандағы 
кеңестік биліктің жоғарғы эшелонынан орын алған С. Қожановтың кейінгі 
саяси қызметінің темірқазығына айналды. Осындай саяси шараларды батыл іске 
асырған Түркістан өлкесінде Алаш қозғалысының Оңтүстік қанаты дербес жұмыс 
жасағандығын айғақтайтын деректік және дәйектік негіздер жеткілікті. Алғаш рет 
бұл тұжырым Түркістандағы партия-кеңес органдарының ресми құжаттарында 
«Алаш Орданың» түркістандық бөлімі «Бірлік туы» газеті органымен аттас ұйым 
болды. «Бірлік туы» газеті 1917 ж. маусымынан Ташкентте шыға бастады. Аталған 
газетті ұйымдастырушылардың тұғырнамасы дәлме-дәл алашордашылардың 
тұғырнамасындай еді» [4, Б. 184-185] деген сипатта негізделді.

Бұндай деректер Түркістандағы ұлт-азаттық күрес тәжірибелерінде Алаш 
қозғалысының Оңтүстік қанатын дербес тарихи таным нысаны ретінде қарастыруға 
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негіз болды. Орынбордағы Алаш съезінен соң 1917 жылы 2-5 тамызда Ташкент 
қаласында Өлке қазақтарының І съезі болып өтті [5, С.1-5]. Осы съезде С. Қожанов 
15 тұлғаның қатарында Сырдария облысынан Бүкілресейлік құрылтай жиналысына 
кандидат болып ұсынылады. Съездің алаштық саяси бағдар ұстанғандығын күн 
тәртібінде қаралған мәселелердің ұқсастығы да аңғартады. Съездің күн тәртібіне 
бастапқыда «Бірлік туы» қоғамын құру мәселесі ұсынылған, Дегенмен, Орынбордағы 
съезде Алаш саяси партиясының құрылуына байланысты бұл мәселе күн тәртібінде 
қарастырылмады. Ташкентте орын алған қыркүйек айындағы қарбалас оқиғаларға 
байланысты Алаш қозғалысы Оңтүстік қанатының ұйымдық құрылымы қалыптасып 
үлгермеді. 

Түркістан ұлт-азаттық қозғалысының құрамында өлкедегі жергілікті ұлт 
зиялыларымен тығыз бірлікте жұмыс жасағандықтан Оңтүстік қанат қызметінің 
мазмұнында аймақтық, конфессиялық және идеялық сипаттағы ерекшеліктері 
болды. Түркістандағы жергілікті халықтардың арасында отаршылыққа қарсы 
күрестегі мұсылмандық, түркілік бірлік идеялары Алаш қозғалысының өкілдері 
М. Тынышпаев, С. Лапин, М. Шоқай, Қ. Қожықов, С. Өтегенов және кеңестік билік 
тұсында Н. Төреқұлов, Т. Рысқұлов, С. Қожановтардың саяси қызметінде жаңа 
қырынан танылып, қазақ жеріндегі ұлт-азаттық қозғалыстың мазмұнын байытты. 

Түркістан өлкесінде мемлекеттік құрылыстың, билік құрылымдарының 
қалыптасуы күрделі мазмұн алған. Кеңес өкіметі ескі қоғамның билік 
институттарының мазмұнын мансұқтағанымен әкімшілік бірліктер, басқару 
құрылымдары түрінде олардың сыртқы формаларын сақтап қалды. Осы сияқты 
басқару элитасы орталық және жергілікті басқару органдары шенеуніктерінің орасан 
зор бөлігі әкімшілік басқару дәстүрлерін жалғастырып, жаңа қоғамда мазмұндық, 
түрлік жаңғыруды бастан өткізді. Кеңестік қоғамда басқару құрылымдарының 
негізін құраған осы мемлекеттік қызметкерлердің басты миссиясы екі қоғам 
арасындағы байланыстырушылық рөл еді. Өздерінің тарихи миссиясы бойынша 
ерекше маңызға ие болған бұл категорияның арасынан кеңестік қоғамда көрнекті 
қайраткерлерге айналған ұлттық саяси элитаның өкілдері өсіп шықты. Олардың 
қатарында М. Тынышпаев, С. Асфендияров, Т. Рысқұлов, Н. Төреқұлов, С. Қожанов, 
А. Серғазиев, Қ. Ибрагимов, И. Тоқтыбаев, Б. Аралбаев, Қ. Сармолдаев, С. Есқараев, 
О. Жандосов, Т.Жүргенов, Н. Рүстемов, Ә. Палмұхамедов, Ә. Құдабаев, Н. Сатығұлов, 
Қ. Болғанбаев, Қ.Қожықов, Қ. Күлетов және т.б. көптеген тұлғаларды атауға болады. 
Олар Түркістан республикасының жоғарғы билік құрылымдарында басшылық 
қызметтер атқарып, жаңа қоғамда ұлттық құндылықтарды қалыптастыруға елеулі 
ықпал жасаған еді. Олардың бірі таптық, бірі ұлттық идеяға қызмет жасағанымен 
саяси әрекеттерін қазақ елінің болашағымен байланыстырған өз заманының 
перзенттері болатын. 

С.Қожановтың Түркістан өлкесінде Сырдария облаткомының төрағасы, Ішкі істер, 
Халық ағарту, Жер-су істері халкомы, Түркатком төрағасының орынбасары, төрағасы, 
РК(б)П ОК Ортаазиялық бюросының мүшесі болып қызмет істеді. С.Қожановтың 
бірыңғай партиялық саясаттың сойылын соққан кейбір қайраткерлерден ерекшелігі - 
осы қызметтерінде оның алаштық негіздегі ұлттық идеядан бір сәт те қол үзбегендігі. 
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Алаштық идеяның кеңестік билік жағдайында жалғасын тапқандығына өлкедегі 
қазақ облыстарында жер-су реформасының ұлттық мүдде тұрғысында сәтті жүргізілуі 
жарқын мысал болады. Осы жер-су реформасының басы-қасында Жер істері 
халкомы, алашшыл қайраткер Сұлтанбек Қожанов тұрды, оның жанында Қоңырқожа 
Қожықов болды. И.Сталин 1922 ж. 17 шілдесінде Ортаазиялық бюроның хатшысы 
Зеленскийге, көшірмесін Қожановқа арнап жеделхат жолдаған. Ол жеделхатта 
«ұлттар көсемі» «Рудзутактың үш қайтара шақыруынан түрлі себептермен жалтарған 
Қожанов Жетісуда көшіріп жіберу (қоныстанушыларды – авт.) мен тұтқынға алуды 
жалғастыруда. Тез арада Жетісуда көшіріп жіберу атаулыны тоқтатып, Қожановты 
түсінік беру үшін Мәскеуге жіберіңіз» [6, Л.28.] дейді. Қоныстанушылар үшін тартып 
алынған жерлерді өз иелері – қазақтарға қайтару туралы алаштық идеяны кеңестік 
биліктің саясатын пайдаланып, батыл іске асыра бастаған С.Қожановтың бұл әрекеті 
әсте де таптық мүдденің шотын шабу емес, ең алдымен ұлттық мүддеге қызмет ету 
еді.

М. Қойгелдиев Жұмахан Күдериннің тергеу материалдарынан мынадай дерек 
келтіреді: 1932 жылы алаштықтардың екінші соты болып, айдауға кеткендерді жер 
аудару үшін Мәскеудің Павелецк вокзалына алып келгенде оларды Ә.Бөкейханов 
күтіп алады. Оларға Сұлтанбек Қожанов пен Сүлеймен Есқараевтар қосылады. Сонда 
Әлекең уақыттың тығыздығына байланысты «Уақыт аз, екіге бөлініп сөйлесейік. 
Бір тобың Сұлтанбекке барыңдар» [7, Б.22] деген екен. Бұл дерек коммунистік 
биліктің сыны мен қысымында жүрсе де қырағы көздер мен құпияхат жазғыштардан 
қаймықпаған С.Қожановтың алашордашылармен байланысын үзбегенін аңғартады. 
Сұлтанбек осы кезде Мәскеуде Мақта дайындау Одағы басқармасы төрағасының 
орынбасары қызметінде еді.

С. Қожановтың Қазақ Өлкелік партия комитетінің хатшысы болған кезі оның 
саяси қызметінің ең биік шыңы болды. Ұлтық мүддені мемлекетшілдікке ұластырған 
әрекеті оның үстінен қазақ большевиктері мен орыс шовинистері тарапынан 
жоғары партиялық инстанцияларға құпия хаттардың қардай борауына негіз болған. 
Мұндай арыз-шағымдарды саяси ұпай жинау мақсатында, әсіресе, партия-кеңес 
қызметкерлері - олардың арасында Д.Нысанбаев, Ә.Жангелдин, С.Сейфуллин, 
Т.Рысқұлов сияқты таптық идеяның буына елтіген үзеңгілес серіктері де жазды. 
Олардың мазмұны «ұлтшыл», «алашордашыл», «оңшыл ауытқушы», «топшыл» 
деген саяси айыптауларға негіз қалап, соңы Ф.И. Голощекин шығармашылығының 
«жемісі» - «қожановшылық» деген саяси айдарға айналды. Арнаулы органдардың 
мекемелерінде жинақталған бұндай компромат тиянақты талдаулармен БК(б)П 
Орталық Комитеті Саяси бюросы Құпия бөлімінің құзырына жүйелі түрде жеткізіліп 
отырды. Республиканың саяси басшысы болғанымен оның әрбір ізін аңдыған 
мұндай әрекетті Орталықтың қолдап отырғаны да жасырын емес. Осылайша саяси 
еркі шектелген жағдайда С. Қожановтың Қазақстанда қалыпты жұмыс істеуі және 
ұлттық идеяны іске асыруға еркін кірісуі мүмкін емес еді. Қайта, осындай үлкен 
саяси қысымға қарамастан оның республика басшылығында он бір ай қызмет 
жасай алуы ерлікке пара-пар іс. Ф. Голощекиннің келуі бұл саяси үдерісті өршітіп, 
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С. Қожанов Мәскеуге кеткен соң оны айыптайтын саяси науқанға кең өріс ашты. 
Осыған байланысты С. Қожанов И. Сталиннің қабылдауында болып, оның кеңесімен 
Қазақ өлкелік партия комитетіне 1926 ж. ашық хат жазып, ақталуға мәжбүр болған. 
Хаттың жазылу мақсаты оның Қазақстандағы қызметіне қатысты Өлкелік партия 
комитетінің хатшысы Голощекиннің саяси айыптауынан басын арашалау болды. 

Осы хатты деректік тұрғыда талдағанда С. Қожанов Қазақстандағы саяси 
қызметінің сипаты мен мазмұны туралы өз аузынан баяндалған көп мағлұматқа 
қанығамыз. Сонымен бірге бұл құжаттан С.Қожановтың ұлтжандылық қызметіне 
негіз болған қоғамдық-саяси көзқарастарының өзегін танимыз. Ол аталған хатында 
былай деп баяндайды: «Мен партияның алдыңғы қатарында жүріп мына мәселелерге 
белсене қатыстым:

Отаршылдық пен жергілікті ұлтшылдықты саяси тұрғыдан жоюға; Жерге 
орналастыру және жер-су реформасын жүргізуге; «Қосшы» одағын ұйымдастыру 
науқанына; Орта Азияда ұлттық межелеуді іске асыруға; Қазақстанның орталығын 
Орынбордан Қызылордаға ауыстыруға және Қазақстанның ішкі құрылысында 
ұлттық мүддені күшейтуге тікелей араластым» [8, Л. 77-89.]. Ұлтжанды қайраткердің 
өз саяси қызметі туралы жасаған бұл қорытындыларының әрқайсына жеке тоқталып, 
нақты тарихи дәйектер және дәлелдермен кеңінен таратуға болады. Тек соңғы 
мәселені кеңінен тарқатайық.

Қазақ мемлекетінің астанасын таңдау туралы С. Қожанов 1924 ж. 17 желтоқсанында 
«Ақ жол» газетінде жариялаған мақаласында «Қазақстан астанасы орыстың туы 
тігілген қалада емес, қаласы жоқтықтан қазақтың киіз ауылында болса да, қазақ 
жұртшылығына жақын болуы керек. Қазақ астанасы болуға Орынбор қаласы шетте 
болғандықтан ғана жарамайды емес, қазақ қаласы болмағандықтан, қазақ ұлт 
мемлекетінің ұлтшылдығына орда болуына қисыны жоқтықтан жарамайды. Қазақ 
ұлт мемлекетшілдігіне әдемі қала, ыңғайлы үйлер керек емес, жаман да болса, өз 
ордасы болуы керек. Орынбордан көшпей, қазақ ұлтының ішкі тіршілігі оңдалып, 
қазақ еңбекшілерінің көпшілігінің қолына керекті шаралар іс жүзінде істелуі қиын» 
[9] деген тұжырым жасаған еді. 

Дәстүрлі қазақ қоғамында «орда» ұғымы мемлекет құрылымының өмір сүру түрі 
ретінде кеңінен қолданылғаны әргі-бергі тарихтан белгілі. Ұлттық тарихымызда 
Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орда, Ноғай Ордасы, Қазақ Ордасы сияқты мемлекеттік 
құрылымдар берік орын алған. Осы тарихи мемлекеттер тізбегін кеңестік билікпен 
таласа өмірге келіп, ұлттық тәуелсіздік идеясын ту етіп көтерген Алаш Орда 
үкіметі аяқтайды. Ал кеңестік билік тұсында орда ұғымы Қазақ елі мемлекеттігінің 
түрі емес, оның саяси орталығы, астанасы Қызылорда деген мәнге ие болды. Бұл 
атау «түрі ұлттық, мазмұны социалистік» қазақ мемлекеттілігінің рәміздік мәніне 
айналғандай. Осы идеяны іске асырудағы әрекеті С.Қожановтың дәстүрлі қоғамды 
модернизациялауда ұлттық құндылықтарды уақыт талабымен ұштастыруды көздеген 
қоғамдық-саяси, мәдени-рухани ұстанымдарынан туындады.

Ал тарихи деректер жаңа астанаға «Қызылорда» атауын беру алаштық саяси 
элитаның ұжымдық ой-пікірінің жемісі екендігіне куәлік жасайды. Қызылорда 
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қаласында өткен Қырғыз Өлкелік V съезінен соң С. Сейфуллин 1925 ж. 19 сәуірде 
И. Сталинге жазған хатында большевиктік және алаштық лагерьге бөлінген ұлттық 
интеллигенцияның Ақмешіт атауын Қызылорда етіп өзгерту мәселесіне тоқталады. 
Революцияның «қызыл қыраны» съездің Алашорда Батыс бөлімшесінің құран 
аяттарымен көмкерілген жасыл туы астында өткендігін, «қырғыздар үшін қызыл, 
жасыл, ақ түстің» ешқандай мәні жоқ, ең бастысы Орда сөзі сақталып қалса болды» 
[10, Л.15-16] деп алашордашылардың Ақмешітті Қызылорда атандырғандығын 
баяндайды.

С. Қожанов «орда» сөзін дәстүрлі мемлекеттің түрі ұғымында емес, жаңа қоғам 
орнатқан ұлттың астанасы мағынасында қолданады. Осы идея V съезге дайындық 
барысында жаңа астана таңдау, оны қалай атау жөніндегі пікірталастың өзегіне 
айналды. Билік басындағы ұлттық элитаның дәстүрлі орда ұғымына таптық мазмұнды 
айшықтаған «қызыл» сөзін қосақтаудан құралған ұғымды ұсынуы кеңестік биліктің 
де, қазақы жұртшылықтың да көңілінен шыққан мәмілегерлік тарихи шешім болды. 

Осы съезде С. Қожановтың тікелей ұсынысымен мемлекеттілігімізге ұлтымыздың 
тарихи атауын қайтару туралы шешім қабылданды. Ендігі жерде «қырғыз» емес, 
«қазақ» деп аталатын болдық. Отарлық билік белден басып бұрмалаған ұлтымыздың 
атауын қалпына келтіру Қожановқа дейін де қозғалған. «Қазақстан», «Қазақ» 
газеттерінің атауының өзі осы идеяның жүгін арқалап тұр ғой. С. Сейфулин де билік 
басында осы мәселені көтерген болатын. Ал тарихи шешімді қабылдау ел мен жер 
тұтастығы қалпына келген тұста саяси басшылықты қолына алған Қожановтың 
тұсында мүмкін болды. Бұл ойды өзге ойларға өзек болсын деп өрбітіп отырмыз. 
Ұлттық идеяның тұжырымдалуы бір мәселе, ал оның тәжірибеге енуі бір бөлек 
мәселе. Сұлтанбек Қожановтың тағдырына еліміздің тарихи атауын қалпына келтіру 
туралы ұлттық идеяны іске асыру бағы бұйырды. Елдің саяси орталығын таңдау 
мәлелесін де осы тұрғыда бағаласақ, онда Сұлтанбектің тарихи қызметіне айқындық 
бере түсеміз. 

Келесі бір назар аударатын мәселе – С. Қожановтың элитааралық қарым-
қатынастары. Сұлтанбек Қожанов өз заманында шын мәніндегі жеке харизмасы 
мықты элиталық тұлға бола алды. Оның өз төңірегіне ұлттық элита өкілдерін 
топтастырып, оларды ортақ идеяға жұмылдыра алуы жеке басының мүддесінен 
мемлекет мүддесін жоғары қоятын биік азаматтық және саяси кредосын айқындайды. 
Осыған байланысты Қожанов–Шоқай, Қожанов–Меңдешов, Қожанов–Сәдуақасов, 
Қожанов–Рысқұлов, Қожанов–Төреқұлов, Қожанов–Жұмабаев, Қожанов–Дулатов, 
Қожанов–Асфендияров қарым-қатынастары жеке желі етіп қарастыруға сұранып-ақ 
тұр. Мысалы, Мұстафа Шоқаймен байланысы қайраткердің ұлтжанды тұлға болып 
қалыптасуына орасан зор ықпал еткені белгілі. 

Қожановтың кеңестік биліктің жоғарғы эшелонындағы Сафаров, Рудзутак, 
Куйбышев, Петерс, Кагановичтермен қарым-қатынасы бірі қуаттаған, бірі қарсы 
болған ұлттық мемлекеттілік мәселесінің төңірегінде өрбіді. Ал Бас хатшы Иосиф 
Сталинмен арадағы сөз қақтығысулары оның көзі тірі кезінде-ақ ел арасында аңыз 
болып тарады. Ол аңыз Сұлтанбек Орынборға Қазақ өлкелік партия комитетіне 
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хатшы болып тағайындалғанда соңынан ере келгендігін Сәбең – Сәбит Мұқанов 
мөлдіретіп жазды «Өмір мектебінде». Сұлтанбекпен Қоқан автономиясынан бері 
таныс өзбекстандық көрнекті тарихшы Полат Маджидович Салиев 1934 жылы 
25 тамызда тергеушіге берген жауабында Сұлтанбекке мынадай баға береді: 
«Ходжанов развитой и очень смелый человек. Один раз он поехал в Москве и говорил 
со Сталиным. Сталин сказал ему «Добро пожаловать Чингизхан». Ходжанов ответил: 
«тов. Сталин, я не Чингизхан. Чингизхан приехал в Москву с боем, а я тихо, как 
покойник». Сталину понравилась его смелость и он предложил ему учится» [11]. Бұл 
Сұлтанбектің Бас хатшымен әзілдесуінің, сөз қағыстыруының мысалы ғана. Әсте де 
саяси теке-тірестен туған егес емес. Солай десек те бұл сөзге ұсталық, қиын сәтте 
сөз тауып айта алған Сұлтанбектің шешендігінің көрінісі. Өз уәжін тыңдарманның 
сөз саптауына қарай әдемі әзілмен айта білушілік. Сталин де сірескен тұлға емес, сөз 
қадірін білген. Ол да ұтқыр әзілді, қоластындағылармен ресми, биресми жағдайда 
әзілдескенді ұнатқан, өз тапқырлығына масаттанып отырған. Сұлтанбек екеуінің 
арасындағы сөз қақтығыстарының сырын осылай түсінсек керек. Әйтпесе, астарсыз, 
тура айтылған сөздің бас жаратыны бар ғой.

Қай кезде де тарихи танымның рухани өзегі, ғылыми негізі болады. Кеңестік 
қоғамда алаштық үлгідегі қайраткерлердің тұлғасын танудағы рухани өзек таптық-
партиялық құндылықтар болса, оның ғылыми негізі маркстік-лениндік дүниетаным 
қазіргі кезде келмеске кетті. Ал бүгінгі тәуелсіз қоғамда тарихи танымның талабы 
өзгерді. Мақсат та өзгерді. Қоғам жаңарды, қоғаммен бірге адам да жаңарды. Тарихи 
танымды жаңарту – рухани жаңару өзегіне айналды. Ендігі кезекте тұлғаларды 
танудың басты өлшемі ұлттық мүдде болуы керек. Яғни, мәселе тура мағынасында 
қойылғанда – ол тұлға ұлты үшін не істей алды? деген сауалға жауап беруді қажет 
етеді. Сол сияқты партия-кеңес қайраткерлерін біржақты айыптамай олардың 
қайраткерлігіне берілер баға да оның қызметінен ұлт тағдырына қандай және 
қаншалықты пайда немесе зиян келді? деген сауалдың жауабымен айқындалады. 

Осыған байланысты Сұлтанбекті «қызу қанды қазақ» деп атаған большевиктер 
көсемі В.И.Лениннің өзіне тән категориялықпен «Пролетариатқа саяси 
қайраткерлердің тірісі және өлісі туралы да шындық керек, өйткені саяси қайраткер 
атына шын мәнінде лайық болғандардың тәні бақилық болса да олар саясат үшін 
өлмейді» [12, С.8-9] деген тұжырымының мәні өзгере қойған жоқ. Демек, кешегі 
көзқараспен бағаласақ та, бүгінгі таным биігінен ой толғасақ та С.Қожановтың 
тұлғасы саясат үшін де, тарих үшін де қызмет жасай бермек. Ұлт барда ұлттық мүдде 
бар. Қазақтың ұлттық мүддесі бар жерде өмірі мен қызметі ұлтқа қалтқысыз қызмет 
етудің өлшеміне айналған С.Қожановтың тұлғасына көлеңке түспей, жарқырай 
танылатын болады.

Сұлтанбектің саяси ұстазы, кеңестік биліктің Орта Азия мен Қазақстандағы 
ұлт саясатын әшкерелеген өткір мақалаларымен И. Сталиннің түн ұйқысын төрт 
бөлген М.Шоқай партия қатарына енгенімен өздерінің шынайы ұлттық элитаға 
тән азаматтық, отаншылдық биігінен төмендемеген қандастарына ризалық сезімін 
білдіреді. Ол «Смағұл Сәдуақас, Қожанұлы Сұлтанбек және Меңдешұлы Кеңес дәуірі 
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орнаған кезде кеңес үкіметін бірден жақтап шыққан адамдар болатын. Бірақ олар, 
өткен тәжірбиелері көрсетіп отырғандай, Кеңес үкіметіне тек қара басының қамы 
үшін қызмет етпегенін біз жақсы білетінбіз. Сұлтанбек Қожанұлы қара басының 
қамын ойламайтын, халқы үшін қам жеп, еңіреп туған азамат еді. Ол бұдан былай 
да осы қасиеттерінен айрылмайды деп сенеміз» [13, Б.60] деген еді. Сұлтанбек 
осы сенімнен шыға алды. Өмірінің соңына дейін осы қасиеттерінен айнымады 
һәм ұлтының болашағына деген сенімін жоғалтпады. Бұл бағаны Сұлтанбекке көзі 
тірісінде берілген әбден лайықты баға деп қабылдаймыз. Ұлтының ұлы көсеміне 
лайықты тұлғаның бағасы. Ұлтын ұлықтаған ұлылардың бірін-бірі тануының 
жарқын мысалы.

С. Қожановтың қоғамдық-саяси қызметі ұлтқа қызмет етудің жарқын үлігісі болды. 
Ол айтыс-тартыспен, қитұрқылығы мол саяси күреспен өткен сан-салалы қызметінде 
топтық, аймақтық, тіпті таптық мүдделердің деңгейінде қалып қоймай әр кез ұлттық, 
мемлекеттік биіктен табылды. НКВД басшысы Н. Ежов ұсынған Сұлтанбекетің 
тергеу хаттамасымен жеке танысып, күнделікті өмірде әзілдесіп жүретін Сталиннің 
оның тағдырына үкім шығарып отырып не ойлағанын қазіргі кезде тек болжамдауға 
ғана болады. Ал бүгінгі тәуелсіздікке қолы жетіп, ұлттық мүддені ұлықтап отырған 
қазақ халқының Сұлтанбек Қожанов туралы не ойлайтындығын нық сеніммен айта 
аламыз. Ол ой ұлтжандылығы мемлекетшілікке ұласқан, мемлекетшілігі ұлтына 
қалтқысыз қызмет етуге жұмылдырылған қайраткер алаштың Сұлтанбегі болып 
халықтың жадынан да, ғылыми танымнан да мәртебелі орын алғандығы. 
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Алматы, Қазақстан

СЕЙІТҚАЛИ МЕҢДЕШЕВ – 
ҚАЗАҚ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ТӨРАҒАСЫ

Біз бұл еңбегімізде бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміздің негізі болған Қазақ АКСР-
інің тұңғыш төрағасы болған С.Меңдешевтің 1920-1925 жылдардағы қоғамдық-
саяси және мемлекеттік қызметіне талдау жасаймыз. 

1919 жылы 24 маусымда РКФСР ХКК төрағасы В.И. Лениннің қатысуымен өткен 
мәжілісте Қазревкомның жеке құрамы туралы мәселе талқыланып, Қазревкомның 
бірінші құрамы С. Пестковский (төраға), В. Лукашев, Ә. Жангелдин, М. Тұнғанчин, 
С. Меңдешев, Б. Қаратаевтардан жасақталды [1, 69-б.]. Осы күні В.И. Ленин 
С. Меңдешевке Қазревком мүшесі деген мандат тапсырды. Ал 10-шілде күні РКФСР 
ХКК төрағасы В.И.Ленин «Қазревком туралы уақытша ережені» бекітсе, 19 шілде 
күні Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитетті құру туралы» 
декрет шығарды [2, 155-б.]. С. Меңдешевке Қазревкомның халық ағарту саласы 
бойынша жұмыстары жүктелді. С. Меңдешев Москва қаласында В.И. Ленинмен 
болған кездесуден кейін, Қазақстанға қайтып келіп 1919 жылы 5 тамыз күні Бөкей 
губерниясында РК(б)П қатарына өтті [3].

1919 жылы 12 қыркүйекте өткен Қазревком мәжілісінде ашық дауыс беру әдісімен 
С.Меңдешев халық ағарту бөлімінің меңгерушісі болып сайланды. [4, 182-183-
б.]. 1919 жылы 15 қыркүйекте өткен Қазревкомның мәжілісінде С.Пестковскийдің 
ұсынысы бойынша Кеңестердің Бүкілқазақтық съезін шақыруға дайындық жөніндегі 
ерекше комиссия құрылды. Оның құрамына С.Меңдешев, В. Лукашев, Петров және 
т.б. кірді [5, 179-б.]. 

1919 жылы 23 қарашада Қазревком төрағасының орынбасары С. Меңдешевке оның 
өкілеттілігі көрсетілген мандат берілді. Ол бойынша С. Меңдешевке: «...3. Әскери 
ревком бөлімдерінің және Қырғыз өлкесіндегі барлық кеңестік мекемелердің кез-
келген шешімдерін жою және бекіту құқығы; 4. Қырғыз өлкесіндегі кез-келген 
лауазымды тұлғаны орнынан алып тастау құқығы; 5. Әскери ревком кредиттері мен 
қаржысын басқару құқығы; 6. Әскери жеделхат беру және тіке телеграф жүйесін 
пайдалану құқығы» берілді [1, 69-б.]. Бұл құжаттан С. Меңдешевке аса үлкен сенім 
білдіріліп, шексіз билік берілгенін көруге болады. С. Меңдешев Москваға кеткен 
делегация Қазақстанға қайтып келгенге дейін, яғни, 1920 жылдың қаңтарына дейін 
Қазревком төрағасының міндетін уақытша атқарады.

1920 жылы 3-11 қаңтар күндері Ақтөбеде Қазревком мен Түркістан майданының 
Революциялық әскери кеңесінің бірлесе отырып шақыруымен 250 делегат қатысқан 
І Кеңестік өлкелік қазақ конференциясы болып өтті. Конференция барлық қазақ 
жерлерінің бір республика құрамына біріктірілуін жақтады. Осы конференцияда 
1919 жылы 20 желтоқсанда РК(б)П ОК Саяси бюросы бекіткен ревком тізімі 
құпия түрде дауысқа салынды. Дауыс беру қорытындысы бойынша С.Пестковский 
бірауыздан өтсе, А. Байтұрсынов пен С. Меңдешев басым дауыстарға ие болды. 
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1920 жылы 20 ақпанда РКФСР БОАК құрамына С. Пестковский, Т.И. Седельников, 
А. Байтұрсынов, С. Меңдешев, Ә. Жангелдин, Ә. Әйтиев, С. Арғыншиев, Ә. Әлібеков 
кірген Қазревкомды бекітті. [4, 187-189-б.]. 

Қазақстандағы коммунистер қатарының көбейе түсуіне орай, 1920 жылы 
14 мамырда өткен РК(б)П ОК-нің Қыроблбюросының мәжілісінде Қырұйымбюроны 
жойып, оның барлық жұмысын Қыроблбюроға беру жөнінде шешім қабылдады. 
Ал 25 тамызда РК(б)П ОК Саяси бюросы Қыроблпартбюроның жаңа құрамын 
бекітті. Оған В. Радус-Зенькович, А. Авдеев, А. Коростелев, А. Кулаков, И. Акулов, 
Ә. Жангельдин, М. Мырзағалиев, С. Арғанчеев және С. Меңдешев кірді [4, 194-196-
б.]. Осылайша, С.Меңдешев Қазақстандағы ең жоғарғы саяси билік өкіліне айналды. 
1920 жылы 28 шілдеде Қазревком С.Меңдешевті Революциялық әскери трибунал 
мүшесі қылып тағайындады [4, 195-б.].

Құрамында С. Меңдешев жұмыс істеген Кеңестердің Бүкілқазақтық съезін 
шақыруға дайындық жөніндегі ерекше комиссия қызметінің нәтижесінде 1920 жылы 
23 тамызда Қазревком кеңестерге сайлау жөніндегі нұсқаулықты бекітті. Онда Орал, 
Торғай, Семей, Ақмола облыстарының, Астрахан губерниясының қазақ бөлігінің 
(Бөкей ордасы) еңбекші халқына өкілдер сайлау құқығы берілетіні айтылды. 
Сонымен қатар, Қазревком басқаратын аумаққа кірмеген Жетісу, Сырдария, Ферғана, 
Самарқанд, Закаспий облыстарының қазақ тұрғындары өз араларынан съезге кеңес 
беру құқығы бар өкілдерді делегат етіп сайлауға мүмкіндік алды. Егер, съезд 
ашылғанға дейін немесе съезд уақытында бұл аймақтардың Қазақ АКСР құрамына 
кіретіні шешілсе, делегаттарға дауыс беру құқығы берілетіні атап көрсетілді [5, 183-
б.].

Қазревком Кеңестердің бүкілқазақтық құрылтай съезін ұйымдастыру және 
шақыру бойынша жұмыстарға басшылық жасау үшін «Қазақ өлкесінің жалпыға ортақ 
съезін шақыру жөніндегі өлкелік комиссияны» ұйымдастырды. Оның құрамына 
Қазревком мен РК(б)П Қазоблбюросының және басқа мемлекеттік органдардың 
өкілдері кірді. Қазревком мен осы комиссияның тікелей ұйымдастыруымен 
1920 жылдың тамыз-қыркүйек айларында қазақ даласына қарасты барлық облыстарда, 
губерниялар мен уездерде Қазревком әзірлеген сайлау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
сайлаулар өткізіліп, ҚАКСР Кеңестерінің Құрылтай съезіне делегаттар сайланды. 

1920 жылы 25 тамызда өткен РК(б)П ОК Саяси бюросының мәжілісінде 
Қазревкомның және Қазоблпартбюроның жаңа құрамы бекітілді. С. Меңдешев 
екеуіне де мүше болды [4, 196-б.]. Өзінің ерік-жігері мен қазақ халқына қызмет 
етсем деген құлшынысының арқасында Қазақстандағы ең жоғарғы кеңестік 
және партиялық биліктің құрамына енген С. Меңдешев 1920 жылы 8 қыркүйекте 
Қазревком төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Ал 13 қыркүйек күні 
өткен Қазоблбюро мәжілісінде С. Меңдешев ағарту бөлімінің меңгерушісі және 
ревком төрағасының орынбасары болып бекітілді [4, 197-б.].

1920 жылы 4 қазанда кешкі сағат 18.00-де Орынбор қаласында ҚАКСР 
Кеңестерінің Құрылтай съезі салтанатты түрде ашылды. С. Меңдешев съезд 
Президиумының құрамына сайланды [6, 9-11-б.]. Ал 5 қазан күні өткен ҚАКСР 
Кеңестері Құрылтай съезінің екінші мәжілісінде С. Меңдешев Мандат комиссиясының, 
Жер комиссиясының құрамына сайланды. Сонымен қатар, С. Меңдешев съездің 
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халық ағарту секциясының төрағасы болып сайланды. Съездің кешкі мәжілісінде 
Қазревкомның жеке салалар бойынша жұмысы туралы баяндама жасады [6, 18-
24-б.]. Съездің 6 қазан күні өткен таңғы мәжілісінде Қазревкомның қызметі 
туралы баяндамалар талқыланды. Жарыссөзге шыққан Полюдов, С. Айтхожин, 
И.М. Заромский сияқты делегаттар Қазревком жұмысын сынға алды. Ал Ә. Ермеков 
Қазревком жұмысына объективті баға бере отырып, жұмыс жүргізетін нақты 
территориясы да болмаған Қазревкомның Қазақ АКСР-ін құруға қол жеткізуі үлкен 
жетістік деді. Сонымен қатар, Ә. Ермеков ҚАКСР құрамына барлық қазақ жерлерін 
жинау қажеттігін атап көрсетті. С. Меңдешев жарыссөзге орай қорытынды сөз 
сөйлеп: «...аса қиын жағдайда жұмыс істей отырып, істеуге болатынның барлығын 
істедік» [6, 25-29-б.], – деп жауап берді.

10-11 қазан күндері РК(б)П Қазоблбюросы облыстардан келген өкілдермен 
бірге өткізген біріккен пленумда С. Меңдешев ҚазОАК Президиумының мүшесі әрі 
төрағасы қызметіне алдын-ала белгіленді [4, 198-б.]. Съездің соңғы күні өткен кешкі 
мәжілісте С. Меңдешев бірауыздан ҚазОАК Президиумының мүшесі әрі төрағасы 
болып сайланды [7]. С. Меңдешев 1920 жылдың 12 қазанынан бастап 1925 жылдың 
19 сәуіріне дейін ҚазОАК төрағасы қызметін атқарды [8].

1920 жылы 14 қазанда өткен ҚазОАК Президиумының бірінші мәжілісінде 
С.Меңдешев ҚазОАК Әкімшілік комиссиясының төрағасы болып сайланды [9]. 
ҚазОАК төрағасы ретінде С.Меңдешевтің алдында тұрған алғашқы міндеттердің 
бірі әрі бірегейі – Қазақстанның аумақтық тұтастығын қалпына келтіру болды. 
С. Меңдешев басқарған Әкімшілік комиссия жұмысы 1920 жылы 25 қазанда 
Маңғышлақ уезі мен Закаспий облысына қарасты Красноводск уезінің 4 және 
5 болыстарының аумағын ҚАКСР құрамына қосып алып, Адай уезін және 5 адамнан 
тұратын уревком құрамы бекітумен басталды. Алғашқы кезде С. Меңдешев басқарған 
әкімшілік комиссиясының міндетіне Қазақстанның әкімшілік-аумақтық бөлінісін 
әзірлеу, әкімшілік бірліктердің арасындағы шегараны анықтау, ҚАКСР ОАК мен 
Ішкі істер халкоматының рұқсатынсыз губерниялардың, уездердің, болыстардың, 
ауылдардың шегараларының өзгеріп кетпеуін бақылау, республиканың жаңа 
әкімшілік бөлінісінің жобасын әзірлеу кірді [10].

1920 жылдың қараша-желтоқсан айларында С. Меңдешевтің төрағалығымен 
өткен Қазатком Президиумының мәжілістерінде Сібревкомнан Ақмола және Семей 
облыстарын қабылдап алу мәселесі үздіксіз талқыланып отырды. 1920 жылғы 
26 тамыздағы Қазақ АКСР-ін құру туралы декрет бойынша қосылуы шешіліп 
қойғанымен, бұл облыстарды қосып алу оңайға соқпады. Жаңа ғана құрылып жатқан 
республикадағы кадр жетіспеушілігі мен кеңестік аппараттардың әлсіздігі, Қазатком 
мүмкіндігінің шектеулі болуы бұл жұмыстың жүзеге асырылу уақытын ұзартып 
жіберді. Ал Сібревком болса, өз тарапынан бұл облыстарды бермеудің барлық айла-
шарғыларын жасап бақты.

1920 жылы 22-29 желтоқсан күндері С. Меңдешев Москва қаласында өткен 
VIII Бүкілресейлік Кеңестер съезіне ҚАКСР-нен делегат болып қатысып, съезд 
Президиумының мүшесі, ал съездің соңғы күні БОАК мүшесі болып сайланды. [11, 
2-3, 287-б.] Съезд аяқталғаннан кейін С. Меңдешев, Ә. Жангелдин және С. Сейфуллин 
Москвада қалып, 1921 жылы 1-4 қаңтар күндері И.В. Сталиннің төрағалығымен өткен 
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РК(б)П ОК-нің ұлттық республикалар мен облыстардың жауапты қызметкерлерімен 
болған бірінші кеңесіне қатысты. Кеңес негізінен Шығыс еңбекшілері арасында 
бұқаралық-саяси жұмысты коммунистік идеялар негізінде жүргізу мәселелерін 
талқылады. Кеңес шешімімен Шығыс коммунистері ұйымдарының Орталық бюросы 
таратылып, РК(б)П ОК-нің үгіт-насихат бөлімі жанынан РКФСР-ді мекендеген 
түркі халықтары арасындағы үгіт-насихат жөніндегі бюро құрылды [12, 8-б.]. Бюро 
құрамына Қазақстаннан С.Меңдешев сайланды. Бұл шешім 1921 жылы 6 қаңтар күні 
РК(б)П ОК тарапынан бекітілді. РКФСР тарапынан федерация құрамына кіретін түркі 
халықтарына осыншама назардың аударылуы – Т.Рысқұлов басқарған Мұсылман 
бюросының қызметі нәтижесінде күн тәртібіне көтерілген Түрік халықтарының 
коммунистік партиясы мен Түрік Кеңес Республикасын құру туралы идеяны әлсірету 
үшін жасалған кезекті ойын болды.

1921 жылы 6-13 ақпан күндері Орынборда бірінші сайланған Қазаткомның 
1-сессиясы болып өтті. Сессияда баяндама жасаған С. Меңдешев Қазатком 
Президиумының осы уақытқа дейін атқарған жұмыстарына есеп берді және 
Президиум қызметінің негізінен ұйымдастырушылық сипатта болғанын атап көрсетті 
[13, 2-5-п.]. Осы сессияда С. Садуақасов жасаған баяндама негізінде «С. Меңдешев 
басқаратын Ақмола және Семей облыстарын қосып алу жөніндегі төтенше өкілетті 
комиссияны» құру туралы қаулы қабылданды.

С. Меңдешев 1921 жылы 6-10 наурыз күндері Москва қаласында өткен 2-ші 
«Түрік халықтары коммунистерінің бүкілресейлік кеңесіне» қатысты. Қазақстан 
атынан сөз сөйлеген С.Меңдешев: «бізде қазақ және орыс коммунистері деген 
бөлініс жоқ, коммунистер арасында қандай қарым-қатынас болуы тиіс болса, бізде 
сол бар... ҚазОАК декреттерінің тілі қазақ және орыс тілі, біз көрсоқыр фанатизмге 
бой алдырмаймыз, қай жерде қалай дұрыс болса, біз ана тілін қолданамыз: орыс 
тұрғындары үшін орыс тілін, орыс тілін білмейтін қазақтар үшін қазақ тілін. Кеңес 
жергілікті партия ұйымдарына олар Шығыста нағыз Кеңес билігін құру үшін өзбек, 
қазақ және қырғыз батырақтарына коммунизм әліппесін үйретуді ұсынды. Бұл үшін 
жергілікті ұлттардан маман даярлау қажет. Шығыстағы барлық жаулап алу тағдыры 
осыған байланысты,» - деді. «Қазақстандағы жұмыстың нашар жолға қойылғанын» 
көрсете отырып, РК(б)П ОК жанындағы Түрік халықтары арасындағы орталық үгіт-
насихат жөніндегі бюроның жаңа құрамына «Қазақ партия обкомына партиялық 
қызметкерлер мен қазақ тіліндегі саяси әдебиеттерді жіберу жолымен көмектесу» 
ұсынылды. Кеңес соңында Орталық бюроның жаңа құрамына С.Меңдешев Қазақстан 
тарапынан қайта сайланды [4, 206-б.]. 

Ақмола және Семей облыстарын Қазақ АКСР-іне қабылдау жұмысы 1921 жылы 
наурыз айында басталып, мамыр айының соңына дейін жалғасты. Қазаткомның 
«Ақмола және Семей облыстарын қабылдау және ұйымдастыру жөніндегі төтенше 
өкілетті комиссиясының» бірінші мәжілісі 1921 жылы 23 наурызда өткізілді. 
С. Меңдешев бастаған Комиссия Омбы қаласына келіп өз жұмысына кірісті. Комиссия 
құрамында И. Заромский, А. Досов, Ә. Әлібеков, С. Сейфуллин (мүшелері), кеңесші 
дауыспен кәсіподақтардан Запольский, денсаулық сақтау халкоматынан Пикман, 
Азық-түлік халкоматынан Шарипов, Ағарту халкоматынан Байгелдин, Қазатком 
мүшесі Сергеев, комиссия хатшысы Ә. Әлібеков болды. Осылайша, С. Меңдешев 
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басқарған төтенше өкілетті комиссияның күш салуымен аталған облыстарды Қазақ 
АКСР құрамына қосып алу бағытында жаңа қадамдар басталды. 

С. Меңдешев басқарған төтенше өкілетті комиссияның Ақмола және Семей 
облыстарын қосып алу бойынша 1921 жылы сәуір-мамыр айларында жүргізген 
жұмыстары Сібревком мен Орталық тарапынан зор кедергілерге тап болды. 
С. Меңдешев басқарған комиссия Қазақ республикасының мүддесін қорғау үшін 
үздіксіз күрес жүргізді. С. Меңдешев ҚАКСР құрамына қосылатын облыстардағы 
басқару аппаратын қалыптастыру ісіне М. Әуезов, С. Садуақасов сияқты жігерлі 
де сауатты жастарды тартты. 1921 жылы 8 сәуірде өткен ҚазОАК Президиумының 
мәжілісінде С. Меңдешевтің жеделхатына орай, С. Садуақасов «Ақмола облысы 
бойынша кеңес аппаратын ұйымдастыру жөніндегі жұмыстар бойынша Сібірге 
іссапарға жіберілсін» деген шешім қабылданды [14].

С. Меңдешев басқарған Төтенше өкілетті комиссия сәуір айында Ақмола және 
Семей облыстарын ҚАКСР құрамына қосып алу бойынша кешенді жұмыстарды 
жүзеге асырды. Бұл облыстарды қосып алу барысында барлық кеңестік және 
шаруашылық мекемелерді білікті қызметкерлерімен бірге, қажетті керек-жарақтары 
және мүлкімен бірге қосып алуға баса назар аударылды. Әсіресе, Омбы губерниялық 
байланыс, пошта және телеграф бөлімдері бүкіл құрылғыларымен, барлық адам 
құрамымен ҚАКСР қарауына өтті. Сібірден Ақмола және Семей облыстарын бөліп 
алу ҚазОАК төрағасы С. Меңдешев басқарған Төтенше өкілетті комиссияның 
табандылықпен жүргізген қажырлы күресінің арқасында мүмкін болды. 1921 жылдың 
ортасына қарай Ақмола және Семей облыстары түгелімен Қазақстанның қарауына 
өтіп бітті [15, 105-106-б.].

С. Меңдешев Қазақстандағы ең жоғарғы мемлекеттік билік органының басшысы 
ретінде үлкен саяси беделге ие болды. Оны Қазақстанның партия ұйымында өткен 
пленумдар мен бүкілқазақстандық партиялық конференциялардан анық байқауға 
болады. С. Меңдешев 1921 жылы 11-18 маусым күндері Орынбор қаласында өткен 
бірінші бүкілқазақстандық партконференцияға Бөкей губерниясынан делегат болып 
қатысты. Конференцияның 18 маусым күні өткен кешкі мәжілісінде 11 адамнан 
тұратын РК(б)П Қазобкомы (С. Меңдешев (128 дауыс), Г.Коростелев (128 дауыс), 
М. Мырзағалиев (125 дауыс), С.К. Саблин (93 дауыс), М. Костеловская (83 дауыс), 
А. Авдеев (77 дауыс), П.Г. Струппе (71 дауыс), В.А. Радус-Зенькович (69), А.Асылбеков 
(67 дауыс), Петров (67), Ә. Жангельдин (66) және оған 3 кандидатты (Егоров 
(44 дауыс), С. Арғанчеев (36 дауыс) және П.Б. Журевский (35 дауыс) сайланды [16, 
97-б.]. Дауыс беру қорытындысынан, ең көп дауыс жинаған С. Меңдешевтің партия 
мүшелері арасындағы жоғарғы беделін және оған деген сенім дәрежесін байқауға 
болады. 1921 жылы 19 маусымда өткен Қазобкомның І пленумында С. Меңдешев 
5 адамнан тұратын Президиум құрамына сайланды [17].

1921 жылы 27 тамызда өткен Қазобкомның кеңейтілген пленумы 
М. Костеловскаяны РК(б)П ОК қарауына жіберу, ҚАКСР ХКК төрағасы және 
Ішкі істер халкомы қызметтерін атқарып жүрген М.Мырзағалиевті орнынан босату 
туралы шешім қабылдап, Г. Коростелев пен С. Меңдешевті хатшылар етіп сайлады 
[18]. Бірақ, С. Меңдешев ҚазОАК төрағасы қызметінен босатылмағандықтан, РК(б)
П Қазобкомының хатшысы ретінде өз қызметіне толық кірісе алмады.



460

Архив құжаттарына қарай отырып, С. Меңдешевтің әрқашан да ұлттық мүддеге 
адал болғанын, Орталықпен қарым-қатынаста аса сақ қимылдай отырып, қазақ 
халқының мақсат-мүддесінен туындайтын шешімдерді жүзеге асырғанын және 
асыруға тырысқанын көруге болады. Мысалы, 1922 жылы 2 наурызда ҚазОАК 
төрағасы С. Меңдешев Ұлт істері жөніндегі халық комиссары И.В.Сталинге хат 
жазып, Қазақстандағы аса қиын жағдайды, азық-түліктің жоқтығын баяндай отырып, 
РК(б)П ОК Қазақстандағы өкілетті өкілі В.Г. Юдовскийді Қазақстаннан алып кетуді 
сұрады [19]. С. Меңдешевтің бұл өтініші көп ұзамай орындалып, Қазақстандағы 
жағдайды мүлдем түсінгісі келмеген әрі қазақ топшылдығының ішіне топ ете түскен 
В.Г. Юдовский шілде айында қайтадан РК(б)П ОК қарауына кері шақырылды. Бұл 
оқиғадан С.Меңдешевтің И.В.Сталин алдындағы саяси беделін анық бағамдауға 
болады.

С. Меңдешев Алаш-Ордашылармен бірлесе жұмыс жүргізу бағытының 
жақтаушысы болды. Мұны 1920 жылғы ҚАКСР Кеңестерінің Құрылтай съезі 
қарсаңында болған қазақ қайраткерлерінің жалпы бейресми жиынындағы оның 
осы идеяны қолдауы; 1921 жылы 11 ақпан күні таңертең өткен бірінші сайланған 
Қазаткомның 1-сессиясының 9-мәжілісінде Жер-су халкоматының баяндамасы 
бойынша болған жарыссөзде сөз кезегін бірінші Ә. Бөкейхановқа беруі; 1922 жылы 
16 қазан күні РК(б)П Қазобком Президиумы «Кенжин туралы» мәселені қарастырып, 
оны Қазақстаннан аластау туралы мәселе қойылғанда С.Меңдешевтің анағұрлым 
толық тексеру-тергеу жұмыстары жүргізілуі тиіс деуі; 1923 жылы 13 сәуірде 
РК(б)П Орталық Бақылау Комиссиясының мәжілісінде А. Кенжин туралы мәселе 
тағы да қаралып, бұл жолы ол адмирал Колчакқа барған Алашорда өкілі ретінде 
айыпталып, оны Қазақстаннан басқа жерге жіберу туралы шешім қабылданғанда, 
С. Меңдешевтің төрағалығымен 11 мамырда өткен ОК Ұйымдастыру бюросында 
А. Кенжиннің Қазақстан аумағында қалуына рұқсат беруі және т.б. сияқты нақты 
мысалдар, С. Меңдешев туралы тәуелсіздік жылдарындағы бірқатар зерттеулерде 
айтылған «солшыл», «мансапқор» деген айыптауларды толық жоққа шығарады. Біз 
қолымызда жиналған архив құжаттарын оқу барысында С.Меңдешевтің барынша 
ұстамды әрі жағдайға қарай ҚАКСР мүддесі үшін әрекет ете білген саяси қайраткер 
болғанына көзіміз жетті.

С. Меңдешев Қазатком төрағасы қызметінен кеткенге дейінгі барлық уақытта 
РК(б)П Қазобкомы Президиумының мүшесі болып сайланып отырды. Бүкілқазақ 
съездері арасындағы ең жоғарғы кеңестік мемлекеттік органның төрағасы ретінде 
әрі жоғарғы саяси билік мүшесі ретінде С. Меңдешев үнемі қазақ халқының ұлттық 
мүддесі үшін еуропалық коммунистермен бітіспес күрес жүргізуге мәжбүр болды. 
Бұл туралы Қазобком жауапты хатшысының міндетін атқарушы Г.Дунаевтың 1923 
жылы 14 қыркүйекте РК(б)П ОК-не шілде-тамыз айлары үшін жіберген жабық 
есептік хатында орыс коммунистері мен С. Меңдешев бастаған қазақ коммунистері 
арасындағы қайшылықтар егжей-тегжейлі баяндалды [4, 229-б.]. 1922 жылдан 
қазақ қайраткерлері ҚАКСР-дегі бүкіл партиялық билік пен кеңестік органдардағы 
лауазымдарды қазақтандыруды қолға ала бастады. С.Меңдешевтің күш салуымен 1922 
жылы қаңтарда Қазақ қызметкерлерін есепке алу және тиімді пайдалану жөніндегі 
ҚазОАК комиссиясы құрылды. Оның міндетіне барлық қазақ қызметкерлерін есепке 
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алу және оларды кеңестік немесе партиялық жұмысқа пайдалану болды. Комиссия 
жергілікті аткомдардың жанынан өзінің төменгі тізбегін ұйымдастыруға құқылы 
болды. Комиссия өз жұмысын 1922 жылдың соңына қарай аяқтады. 

1922 жылы 6-13 қазанда күндері өткен ҚАКСР кеңестерінің ІІІ съезінде үкіметтің 
баяндамасына орай қабылданған қаулыда төменнен жоғарыға дейінгі барлық кеңес 
аппараттарына қазақ жұмысшылары мен кедейлерін тарту жұмысы күшейтілсін, 
ҚАКСР территориясына қатысты заңдық актілердің қазақ тілінде жарық көруіне 
қатысты шаралар жүргізілсін деген шешім қабылданды. 1923 жылы 22 қарашада 
қабылданған «Қырғыз тілінде іс жүргізуді енгізу туралы» ҚазОАК декретінде 
1924 жылдың 1 қаңтарынан бастап ҚАКСР-дің барлық қазақ болыстарында және 
Ақтөбе губерниясының Адай, Торғай, Шалқар, Темір, Ақтөбе, Ырғыз уездерінде, 
Бөкей губерниясының барлық уездерінде, Орал губерниясының Жымпиты және 
Гурьев уездерінде, Семей губерниясының Қарқаралы және Зайсан уездерінде, 
Ақмола губерниясының Ақмола, Атбасар және Чарлык уездерінде қазақ тілінде іс 
жүргізу енгізілсін деген шешім қабылданды. Ал Орынбор губерниясының уездерінде, 
басқа губерниялар мен уездерде қазақ тілінде іс жүргізу 1924 жылдың 1 шілдесінен 
кешікпей енгізілсін, ол орыс тілімен бірге қатар жүргізілсін деп міндеттелді. Осы 
декрет жарияланған күннен бастап барлық өлкелік мекемелерге орыс тілімен қатар 
қазақ тілінде іс жүргізу міндеттеліп, бұл жұмысты 1925 жылдың 1 қаңтарына дейін 
аяқтау тапсырылды. 

1923 жылы 6 желтоқсанда Қазатком Президиумының қаулысы бойынша 
«Қырғыз тілінде іс жүргізуді енгізу жөніндегі Орталық Комиссия туралы ереже» 
бекітілді. С. Меңдешев бастаған қазақ қайраткерлерінің мұндай ауқымды жұмысы 
көлемі мен сипаты жағынан 1919 жылы Т.Рысқұлов басқарған Мұсбюроның 
қызметін еске салатын еді. Осындай жағдайда, Қазақстандағы орыс коммунистері 
дабыл қағып, С.Меңдешевтің «ұлтшыл-ауытқушылық» бағыты туралы Орталыққа 
арыз-шағымдарды қардай боратты. Мәселеге РК(б)П ОК хатшысы И.В. Сталиннің 
өзі араласуға тура келді. Ол 1923 жылы 21 желтоқсанда С. Меңдешевке: «...
Егер Қырреспублика құрамында белгілі бір пайыз орыстар болатын болса, [билік 
құрамында] орыстардан да өкілдердің болғаны әділетті болар еді. № 2484/ш.» [20] 
деп жеделхат жолдады. Бұл жеделхат РК(б)П ОК позициясын білдіретін еді. 

Бірақ, С. Меңдешев пен С. Сейфуллин бастаған қазақ қайраткерлері алған 
бағыттарынан қайтпады 1924 жылдың 5-10 қаңтары аралығында өткен ҚАКСР 
кеңестерінің 4-ші бүкілқазақтық съезінде «ҚырОАК және Халкомкеңестің есепті 
баяндамасы бойынша» қабылдаған қарарында бірінші кезекте қазақ жұмысшыларын 
кеңес аппаратындағы жұмыстарға тарту, кеңес мекемелеріндегі іс жүргізуді қазақ 
тіліне батыл түрде көшіру, әсіресе болыстық деңгейдегі қазақ қызметкерлерін 
жоспарлы және жүйелі түрде даярлау жөнінде шешім қабылданды [21].

Көп ұзамай, 1924 жылы 20 наурызда Қазатком қаулысымен «ҚКСР қырғыз тілінде 
іс жүргізуді енгізу жөніндегі губерниялық комиссиялар туралы ереже» бетіліп, қазақ 
тілінде іс жүргізу жұмысы республика көлемінде кеңінен қолға алынды. Ереже 
бойынша, негізгі міндеті – іс жүргізуді қазақ тіліне көшіру болғанына қарамастан, 
Қазатком Президиумы жанындағы аталмыш Комиссия республиканың барлық 
деңгейіндегі мекемелері мен басқару аппараты үшін қазақтардан маман даярлауды 
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жоспарлы түрде іске асыра бастады және оларды жұмысқа орналастырып отырды. 
1924-1925 жылдары жергіліктендіру ісі республика көлемінде жақсы жолға қойылып, 
оң нәтижелер бере бастады. 

1924 жылдың басында республиканың барлық қазақ болаткомдарындағы орыс 
қызметкерлері қазақтармен алмастырылып, іс жүргізу қазақ тіліне көшірілді. 
Сонымен қатар, қазақ болыстары деңгейінде жұмыс істейтін қаржы агенттері, 
милиционерлер, мемлекеттік сақтандыру агенттері, халық соттары, тергеушілер 
және т.б. қазақтармен алмастырылды. Қазақ тұрғындарына қызмет көрсететін сот 
бөлімдерінде іс жүргізу, сот ісін жүргізу және сотта сөйлеу қазақ тіліне көшірілді. 
Аппараттарды жергіліктендіруге қажет қазақ қызметкерлерін даярлау үшін қаржы, 
кооперация, милиция, әділет, ағарту және іс жүргізу мен есепшілердің техникалық 
қызметкерлерін даярлайтын қысқа мерзімді курстар ашылды. 1924 жылы 
Петропавловск, Қостанай, Семей, Орда, Ақтөбе және Орынбор қалаларында ашылған 
мұндай курстардың саны 12 болды. Милиция курсын есептемегенде, осы курстарды 
322 адам бітіріп шықты. 1925 жылы осындай курстар Петропавловск, Семей және 
Ақтөбе қалаларында ашылып, бұл курстарды 163 қазақ бітіріп шықты. 1924 жылы 
6 маусымда Қазхалкомкеңесі «Қырғыз Кеңестік Социалистік Республикасы 
милициясының басшылық құрамының өлкелік мектебі туралы ережені» бекітті. 
Ереже бойынша ҚКСР Ішкі істер халкоматы жанындағы өлкелік милиция мектебіне 
негізінен қазақтарды алу көзделді. 

Міне, осындай жағдайда, Қазақстандағы партиялық және кеңестік билік 
аппараттарында басымдыққа ие болуды көздеген және жергіліктендіру саясатын 
мықтап қолға алған С.Меңдешевті қызметінен кетіру мәселесі РК(б)П ОК тарапынан 
қолға алынды. 

1924 жыл – С.Меңдешев үшін өте ауыр жыл болды. Ол ҚАКСР ОАК төрағасы 
ретінде қазақ жерлерін біріктіру жолындағы күресті одан ары жалғастырды. Тұтас 
Түркістан идеясының негізі болған Түркістан республикасын ұлттық бірліктерге 
бөліп, оны ыдырату аясында жүргізілген 1924 жылғы Орта Азиядағы ұлттық-
мемлекеттік межелеу саясатында РК(б)П ОК барлық жерде қазақ халқымен шегаралас 
аймақтардың мүддесін қорғап, қазақтардың жерлерін көпе-көрінеу әділетсіздікпен 
басқа республикаларға беріп жібергенін бүгінде архив құжаттарынан анық көріп 
отырмыз. 

1924 жылы 8 шілдеде Қазобком Президиумы төрағасы С.Меңдешев болған РК(б)
П ОК Ортаазиялық бюросы жанындағы межелеу жөніндегі аумақтық комиссияны 
құрды [4, 229-б.]. 26 шілдеде РК(б)П Қазобкомы Президиумы шешімімен ҚазОАК 
төрағасы, әрі Аумақтық комиссияның Қазақ қосалқы комиссиясының және ТАКСР-
нен Қазақ АКСР-не кірген қазақ аудандарын басқаратын Ревкомның төрағасы 
С.Меңдешев Ташкент қаласына іссапарға жіберілді. С. Меңдешев Ташкент қаласында 
үлкен жұмыстар жүргізді. РК(б)П ОК Орта Азия бюросының, оның аумақтық 
комиссиясының жұмысына қатысты, Аумақтық комиссияның Қазақ қосалқы 
комиссиясының жұмысына басшылық етті [15, 141-б.].

1924 жылы 11 қазанда С. Меңдешев РК(б)П ОК Саяси бюросының Орта Азиядағы 
ұлттық межелеу туралы мәселені қараған кезектен тыс арнайы мәжілісіне қатысты. 
Осы мәжілісте РК(б)П ОК Саяси Бюросы «Орта Азиядағы ұлттық межелеу туралы» 
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мәселе бойынша 24 пунктен тұратын шешім қабылдады. Бұл шешім толықтай өзбек 
тарапының мүддесін қолдауымен ерекшеленеді. Шешім бойынша Ташкент қаласын 
Өзбек республикасына беру туралы Саяси Бюроның бұрынғы шешімі өз күшінде 
қалдырылды [22]. Осылайша, қазақ қайраткерлерінің Ташкент үшін жүргізген күресі 
ауыр жеңіліспен аяқталып, ежелден қазақ халқы қоныстанған 900 000 кв верст 
жердің орнына 600 000 кв верст жерге ие болып, 900 000 қазақ Өзбек республикасы 
құрамында қалып қойды.

Ташкенттен айырылған Қазақ республикасында жаңа астана мәселесі күн тәртібіне 
көтерілді. 1924 жылы 23 желтоқсанда өткен Қазобком бюросының мәжілісінде 
Орынбор-Торғай облысын құру және облыс астанасы ретінде Орынбор қаласын 
қалдыру туралы шешім қабылданды. С.Меңдешев ҚАКСР жаңа астанасы ретінде 
Ақмешіт қаласын ұсынды [4, 239-б.]. Ал 27 желтоқсан күні С.Меңдешев РК(б)П ОК-
не хат жазып, онда Торғай және Орынбор облыстарын біріктіріп, ҚАКСР орталығы 
етіп Орынбор қаласын қалдыру туралы Қазобком шешімімен келіспейтіндігі туралы 
мәлімдеді. Сонымен қатар, ҚАКСР астанасы ретінде Ақмешіт қаласын белгілеуді 
ұсынды [23, 252-255-б.].

ҚАКСР мемлекеттік-партиялық билік номенклатурасындағы күштердің 
арасалмағының өзгеруі – Орта Азия мен Қазақстандағы ұлттық-мемлекеттік межелеу 
саясаты мен ҚАКСР астанасының Орынбордан Ақмешітке ауысуы барысында жүзеге 
асты. Ұлттық-мемлекеттік межелеу саясаты қарсаңында Түрікатком төрағасының 
орынбасары қызметін атқарған, Түркістандағы қазақ қайраткерлері арасында 
Т. Рысқұловтан кейінгі белді де белгілі қайраткер С. Қожановтың 1924 жылғы 
қарашада РКП(б) Қазобкомының жауапты хатшысы қызметіне бекітілуі және 
1924 жылы қыркүйек айында хатшы қызметіне грузин В.И.Нанейшвилидің келуі 
С.Меңдешев бастаған қазақ ұлтшылдарының жағдайын қиындатып жіберді. Ендігі 
жерде С.Меңдешевті орнынан кетіруге бұрыннан мүдделі ҚАКСР Мемжоском 
төрағасы әрі Қазобком Бюросының мүшелігіне кандидат С.Садуақасов пен С.Қожанов 
«блогы» [24] құрылды. Алаш зиялыларының зор қолдауына ие болып отырған бұл 
екі қайраткер бірлесе отырып, С.Меңдешевті орнынан кетіруге кірісті. 

С.Меңдешевті орнынан алу жоспары РКП(б) Қазөлкекомы Бюросының 
1925 жылы 7 сәуірде өткен жабық мәжілісінде жүзеге асырылды [25]. С. Меңдешев 
9-сәуір күні РКП(б) Қазөлкеком Бюросына 1925 жылы 7 сәуірде өткен жабық 
мәжілістің қаулысына наразылық білдіріп, оны қайта қарауды ұсынып хат [24, 159-
159-а.п.] жолдады. Ал 11 сәуір күні С.Меңдешевтің талап етуі бойынша 7 сәуір 
күні ұсынылған Үкімет құрамы қайта дауыс беруге қойылды. Бірақ, бұл жолы да 
С.Меңдешев жалғыз қалды.

ҚАКСР Кеңестерінің бесінші съезінде Орталық қолдаған Қожанов-Садуақасов 
блогы толық жеңіске жетті. Қазөлкеком бюросында алдын-ала дайындалған тізім 
бойынша, Съезд Президиумының ұсынысы бойынша тұтас дауыс беру арқылы жаңа 
Қазатком құрамы сайланды. С. Меңдешев Қазатком мүшелігіне өткенімен, 19 сәуір 
күні 5-сайланған Қазаткомның 1-сессиясында ҚазОАК Президиумына сайланбай 
қалды [26]. Одан ары Қазақстанда қалуды қаламаған С. Меңдешевті 1926 жылы 
26 ақпанда БК(б)П Қазөлкеком бюросы БК(б)П ОК қарауына жіберу туралы шешім 
қабылдады.
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