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Столица независимого 
Казахстана – Астана стала 
подлинным олицетворением 
динамичного роста и процвета-
ния казахстанского общества. 
Реализованный исторический 
замысел Президента Казахстана 
превратил столицу в эпицентр 
независимого Казахстана. Гран-
диозный проект века полу-
чил признание и восхищение 
мирового сообщества, став 
объектом приложения знаний 
и вдохновенного труда 
архитекторов, дизайнеров, 
политиков, финансистов и 
управленцев. Он вобрал в себя и 
аккумулировал их вдохновение, 
силу воли, профессионализм, 

желание оставить будущим по-
томкам главный процветающий 
символ независимости. 

Ставший феноменом новой 
эпохи, успешно реализованный 
проект позволяет историческому 
сообществу проследить вереницу 
исторических событий, внести 
вклад в изучение истории 
становления и развития столицы 
на современном этапе. 

Вопрос о переносе столицы 
Казахстана Президент впервые 
озвучил в июле 1994 года на 
заседании Верховного Совета 
республики. Безусловно, решение 
о переносе столицы принималось 
нелегко. И все-таки итогом 
встречи Главы государства с 
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депутатами Верховного Совета 
РК стало Постановление Вер-
ховного Совета РК от 6 июля 
1994 года «О переносе столицы 
Республики Казахстан», в котором 
давались указания Кабинету 
министров в срок до конца 
1994 года разработать технико-
экономическое обоснование пе-
реноса столицы. Четыре года, 
вплоть до презентации новой 
столицы, Главе государства 
приходилось отстаивать свою 
позицию, так как решение о 
переносе столицы было принято 
во время серьезнейшего кризиса 
во всех сферах общества. Разгар 
социа льно-экономиче ского 
кризиса, отсутствие бюджетных 
средств заставлял задуматься 
о последствиях такого 
рискованного шага. Этот проект 
воспринимался многими как 
рискованное и материально 
затратное мероприятие, которое 
могло осложнить и без того 
нелегкое положение республики.

Главе государства пришлось 
преодолеть консерватизм 
мышления определенной части 
политической элиты страны, 
оппонировать на критику 
отдельных политиков. Одни 
объясняли принятие такого 
решения личными амбициями 
Н.А. Назарбаева, другие счи-
тали, что перенос столицы 
это единоличное решение 
Президента, многие говорили 
об огромных материальных 
затратах на реализацию такого 

масштабного проекта. 
Убеждая своих оппонентов 

в Верховном Совете Президент 
Казахстана заявлял, что 
«безвозвратными расходами 
на перевод столицы были 
лишь затраты по переезду. Все 
остальное – это капитальные 
вложения, это инвестиции в 
будущее». 

Становление новой госу-
дарственности на демокра-
тических основах, приоритет 
рыночной экономики, ин-
теграция Казахстана в мировое 
сообщество – вот тот очерченный 
круг вопросов, который требовал 
концентрации внимания Главы 
государства на их скорейшем 
решении. От высшего ру-
ководства, требовалась такая 
программа, которая могла без-
болезненно помочь Казахстану 
выйти на мировую арену в 
качестве надежного партнера и 
миролюбивого союзника.

Вместе с тем, новые 
исторические реалии давали 
шанс Казахстану начать 
крупномасштабный проект по 
переводу и строительству новой 
столицы на севере республики. 
В этом контексте инициати-
ва Президента становилась 
символом независимого 
Казахстана, освобожденного 
от тоталитарного прошлого, 
стремящегося к формированию 
основ государственности исходя 
из национальных интересов и 
потребностей казахстанского 
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общества. Идея Н.А. Назарбаева 
зародилась в уникальной кон-
кретно-исторической ситуации 
перехода страны от тоталитар-
ного режима к демократическо-
му государству с рыночной 
экономикой. «В начале 1990-х 
годов, когда экономическая 
ситуация была достаточно 
сложной, больше всего нам была 
нужна вера в собственные силы. 
Вера в то, что мы сможем 
превратить Казахстан в сильное, 
процветающее государство. 
Именно тогда у меня появилась 
мысль о новой столице, которая 
станет олицетворением 
безграничных возможностей 
народа Казахстана». В этой 
мысли отразилась историческая 
закономерность развития госу-
дарства и ее столицы [1, С. 3-10].

Выбор новой столицы шел 
по 32 критериям. Среди них – 
социально-экономические по-
казатели, климат, ландшафт, 
сейсмоусловия, наличие и 
перспективы развития инже-
нерной и транспортной ин-
фраструктур, трудовые ресурсы 
и многие другие. Президент 
старался рационально обосно-
вать и продемонстрировать, что 
предлагаемое неординарное 
и из ряда вон выходящее 
решение о переносе столицы 
готовилось тщательно, что 
в нем нет спонтанности и 
скоропалительности. Главны-
ми аргументами в пользу 
переноса столицы стала 

необходимость образования 
нового консолидирующего цен-
тра суверенного Казахстана 
и необходимость отделить 
нарождающуюся управлен-
ческую структуру от сущест-
вовавшей бюрократической 
системы [2].

Президент вспоминал, 
что было несколько горо-
дов, рассматриваемых как 
потенциальные варианты 
будущей столицы, в том чис-
ле Караганда, Жезказган, 
Актюбинск. Но из всех городов 
больше других отвечала всем 
требованиям будущей столицы 
Акмола. Расположение города 
почти в географическом центре 
страны позволяло эффективно 
осуществлять внутреннюю 
политику. 

Наличие крупного железно-
дорожного узла системы 
транспортной инфраструктуры 
города позволял решать крупные 
экономические задачи. 

Город имел опыт и в 
административном управлении, 
являясь в прошлом центром 
Целинного края. Вместе с 
тем в городе имелись адми-
нистративные здания, в 
которых могли разместиться 
республиканские органы управ-
ления и министерства. 

Учитывался и экологический 
фактор. Новой столице страны 
природные катаклизмы не 
грозили. Открытая степь, свежий 
ветер, зеленый пояс формировали 
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экологически благоприятный 
микроклимат столицы. 

Немаловажное значение 
имели и социо-культурные 
аспекты переноса столицы. В 
новой столице была возможность 
сформировать особенный куль-
турный и духовный облик, 
уникальную духовную ауру.

15 сентября 1995 года был 
опубликован исторический Указ 
Президента Н.А. Назарбаева «О 
столице Республики Казахстан», 
в соответствии с которым была 
образована Государственная 
комиссия по передислокации 
республиканских органов управ-
ления из Алматы в Акмолу. 

После создания в 1995 году 
Специального Фонда «Новая 
столица» началось строительство 
новых административных зданий 
и жилья для государственных 
служащих. 

В целях привлечения средств 
для развития столицы в 1996 
году был издан Указ о созда-
нии Акмолинской специальной 
экономической зоны, ее пред-
седателем был назначен Аманжол 
Булекпаев. В результате ее 
успешной деятельности город 
Акмола стал получать 60% 
всей прибыли от деятельности 
экономической зоны, тогда 
как    40% вырученных СЭЗ 
финансовых средств получал 
бюджет области. К 1997 году 
СЭЗ было собрано почти 
$70 млн для интенсивного 
строительства Акмолы. «Сво-

бодная экономическая зона 
города Акмолы» стал мощным 
импульсом для бурного и 
интенсивного формирования 
столичной инфраструктуры и 
застройки районов города. 

Президенту Казахстана уда-
лось взять беспроцентный кредит 
от иностранных инвесторов 
сроком на десять лет. За счет 
безвозмездных  инвестиций в 
строительство Астаны удалось 
привлечь $200 млн. На получен-
ные средства были построены 
многие архитектурные сооруже-
ния и комплексы Астаны, среди 
которых «Астана-Байтерек», 
новое здание акимата, новая 
резиденция Президента Казах-
стана.

20 октября 1997 года был 
издан Указ «Об объявлении горо-
да Акмолы столицей Республики 
Казахстан». Согласно этому 
документу, Акмола вступала в 
права столицы Казахстана с 10 
декабря 1997 года. 8 ноября 1997 
года в центре Акмолы произош-
ла торжественная церемония  
прибытия в новую столицу 
главных государственных сим-
волов.

Как и было запланировано, 
10 декабря 1997 года в Акмоле 
состоялось совместное заседание 
Парламента и Правительства. 
На первом заседании были 
обнародованы первые Ука-
зы, подписанные Президентом 
в новой столице. Вручены 
правительственные награды тем, 
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кто внес наиболее весомый вклад 
в передислокацию столицы. В 
этот же день10 декабря 1997 
года  Адильбек Джаксыбеков был 
назначен аким города. 

Уже 12 декабря 1997 
года в новой столице прошла 
первая международная встре-
ча на высшем уровне, в 
которой приняли участие 
главы правительств Турции 
– С. Демерель, Кыргызстана 
– А. Акаев, Таджикистана – 
Э. Рахмонов, Узбекистана – 
И.Каримов. Первое совещание 
на высшем уровне в столице 
было посвящено вопросам 
дальнейшего экономического 
сотрудничества, созданию еди-
ного рыночного пространства в 
Центральноазиатском регионе. 

Кроме нового месторас-
положения столица обрела и 
новое имя. Президент над этим 
вопросом думал неустанно. 
«Над вопросом переименования 
столицы я думал, что называется 
неустанно. И однажды… 
Однажды ночью, точнее в два 
часа ночи, меня словно осенило 
– Астана! Столица она и есть 
столица! На казахском звучит 
очень красиво. Броско, ярко и 
очень звучно. Так же звучит и на 
русском  и английском. В этом 
названии есть какой-то отте-
нок решительности, твердости 
и четкости – Астана! Словно 
какой-то броский и краткий 
лозунг, отражающий наши 
общие настроения и ожидания 

от переноса столицы», - писал 
Глава государства в своей книге 
«В сердце Евразии» [3. С. 107].

6 мая 1998 года был издан 
Указ Президента Казахстана «О 
переименовании города Акмолы 
– столицы Республики Казахстан 
в город Астана – столицу 
Республики Казахстан». В этот 
же день был издан Указ «Об 
образовании районов «Сары-
арка» и «Алматы» в городе 
Астане – столице Республики 
Казахстан». На городской карте 
Астаны появились два района, 
соединившие две части города 
в одно целое. Официальная 
презентация новой столицы 
состоялась 10 июня 1998 года.

Как показало время, 
Глава государства оказался 
дальновидным политиком. 
Строительство города дало 
мощный импульс развитию 
экономики не только столицы, но 
и всей страны. На стройках города 
работали сотни строительных 
компаний страны и дальнего 
зарубежья, десятки заводов 
стройиндустрии соседних 
регионов, десятки тысяч граждан 
со всего Казахстана получили 
работу.

Стратегия индустриально-
инновационного развития на 
2003-2015 годы взяла курс на 
диверсификацию экономики. 
В Астане в рамках реализации 
Государственной программы 
форсированного индустриально-
инновационного развития РК на 
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2010-2014 годы по региональной 
Карте индустриализации запуще-
но в эксплуатацию 19 проектов 
на сумму свыше 87 млрд. тенге, 
создано более 3 тысяч новых 
рабочих мест. Реальный рост 
ВРП столицы по итогам 2013 
года составил 7 %. Доля региона в 
ВВП страны составила 9,4% – это 
третий показатель по республике. 
Помимо этого, в реальном секторе 
экономики создано порядка 18 
тысяч новых рабочих мест, из них 
в сфере малого бизнеса порядка 
12 тысяч [4].

В городе появились про-
изводства, обладающие мировой 
известностью. Среди них такие 
проекты, как выпуск локомотивов 
«Дженерал Электрик», пас-
сажирских вагонов «Тальго», 
электровозов «Альстом», вер-
толетов «Еврокоптер», общий 
объем производства которых 
только за 2013 год составил $500 
млн [5].

В столице Казахстана созданы 
условия для осуществления 
инвестиционной деятельности. 
Функционирует Специальная 
экономическая зона «Астана – 
новый город». Ее главным звеном 
является Индустриальный парк 
площадью более 1000 гектаров, 
где уже реализовано и заявлено 
к реализации 50 проектов с 
объемом инвестиций до $1 млрд 
[6]. 

Для инвесторов преду-
смотрены преференции в 
виде земельных участков с 

необходимой инфраструктурой, 
отмены налогов на землю 
и имущество, сокращения 
административных процедур, 
упрощенного порядка при-
влечения иностранной рабочей 
силы.

Сегодня перед Астаной 
стоят новые задачи по 
развитию инновационных и 
высокотехнологичных отраслей 
экономики. Для достижения 
этих целей начата работа 
по построению Астаны как 
«умного города». Это проект 
«SmartAstana», направленный на 
модернизацию инфраструктуры 
столицы посредством внедрения 
«умных» технологий в основных 
направлениях жизнедеятельнос-
ти города. Астана претендует к 
2017 году войти в рейтинг топ 
50-ти «умных городов» мира. В 
рамках данного проекта в городе 
уже начата реализация городских 
проектов по модернизации 
транспортной инфраструктуры 
города и повышению уровня 
безопасности его населения. Это 
внедрение интеллектуальной 
транспортной системы и система 
комплексного обеспечения жиз-
недеятельности города Астаны.

С учетом проведения 
всемирной выставки «ЭКСПО 
– 2017», Астана приобретает 
качественно новый эконо-
мический импульс. Власти 
столицы преследуют конкретную 
цель – создание принципиально 
нового инновационного города 
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с чистой экологией и высокими 
стандартами качества жизни. 
Для этого уже разработан 
ряд программных проектов, 
выступающих достаточно при-
быльной инвестиционной пло-
щадкой. Это:

- «Astana Green City» – проект, 
предлагающий столице решения 
в области энергетической эф-
фективности и возобновляемых 
источников энергии;

- «Astana mobility» - проект, 
направленный на обновление и 
улучшение качества транспорт-
ной инфраструктуры и логистики 
города в рамках проведения 
«ЭКСПО – 2017»;

- «Welcome to Astana!» – 
проект, ориентированный на 
унификацию в соответствии с 
международными стандартами 
инфраструктуры гостиничного 
бизнеса и сферы услуг города 
[7].

В Послании народу  
Казахстана 2014 года Астана 
была     признана современным 
урбанистическим центром 
Казахстана, центром науки и 
притяжения инвестиций.

В Стратегии «Казахстан-
2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» 
Астана является центральным 
игроком и инициатором многих 

бизнес-проектов. 
Таким образом, задача 

образования единого администра-
тивно-управленческого центра, 
решающего задачи строительства 
государственности в новых 
условиях была решена. Проект 
Главы государства о переносе 
столицы был успешно реализован 
в короткие сроки, дав импульс 
к модернизации внутренних 
и внешних процессов, создав 
благоприятные условия для ново-
го территориального размеще-
ния производительных сил, 
транспортных коммуникаций, 
притоку инвестиций в  
Казахстан. 

Новая столица решила мно-
гие социально-экономические, 
политические и экологические 
проблемы, обеспечила переход 
к современным технологиям, к 
формированию новых отраслей 
экономики, безопасности страны 
в условиях изменяющегося 
геополитического расклада 
сил, появления новых внешних 
угроз и вызовов. Решение о 
переносе столицы было не 
политической импровизацией, 
а ответом на объективные 
насущные потребности страны 
на переломном этапе ее 
исторического развития.
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ТҮЙІН
Мақаланың авторы: ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының 

бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Ауанасова Əлима Мүсірқызы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық 
университетінің магистранты Сүлейменов Арман Мұратұлы.

Мақалада Қазақстан Республикасының жаңа Астанасы – қазақ 
елінің гүлденуінің жəне динамикалық өсуінің негізі болды. Ел басы 
Н.Ə. Назарбаевтың жүзеге асқан тарихи жобалары Астана қаласын 
Қазақстан Республикасының кіндігіне айналдырған Ұлы жобасы 
қарастырылған.

SUMMARY
The author of the article: Doctor of Historical Sciences, Professor, 

The Institute of State History SC MES RK Auanasova Alima Musirovna, 
Suleimenov Arman Muratovich - Master degree student L.N.Gumilyov 
ENU.

The capital of independent Kazakhstan - Astana has become an original 
personifi cation of dynamic growth and prosperity of Kazakhstan society. 
Capital has turned into the epicenter of independent Kazakhstan by the 
realized historical idea of the President of Kazakhstan.
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К ВОПРОСУ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ СЛОЖЕНИИ 
ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН1

1 Работа выполнена на основании материалов, представленных авторами для 
участия в конкурсе Национального конгресса историков среди молодых ученых на 
лучшую научную статью, посвященную изучению национальной истории на тему: 
«Актуальные проблемы отечественной истории». 

Аннотация
В статье раскрывается вопрос о развитии института президентства 

в Республике Казахстан в рамках избирательного процесса в период 
1990-1999 гг. В результате исследования авторы приходят к выводу 
о необходимости изменения времени окончательного сложения 
института президентства в Казахстане. 

Ключевые слова: институт президентства, избирательная 
кампания, форма правления, референдум.

Введение и последующая 
институализация президентства 
как политического института в 
Казахстане стали, безусловно, 
результатом той трансформации 
в политической, экономической 
и общественной сферах, 
которая охватила все советское 
и постсоветское пространство 
в конце 1980-х и самом начале 
1990-х гг. В Казахстане за 
исторически непродолжительный 
срок сформировалась модель 

президентства которая имела 
как общие характеристики 
с существующими формами 
президентской власти в других 
странах, так и особенные, которые 
проистекали из исторических 
реалий того периода и были 
обусловлены ходом госу-
дарственного строительства.

По институту президент-
ства и выборам Президента в 
Республике Казахстан создана 
обширная, серьезная научная 
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историография. Необходимо 
указать имена историков, 
политологов, юристов, внесших 
вклад в исследование данно-
го вопроса: Ашимбаев М.С., 
Ашимова З., АйтхожинК.К., 
Башмаков А.А., Бурханов К.Н., 
Бусурманов Ж.Д., Даутбаева Д.А., 
Жумагулов Б.Т., Касымбеков М., 
Кубеев Е.К., Кудайбергенов Р.А., 
Малиновский В.А., Нурумбетова 
Г.Р., Рогов И.И., Сапаргалиев Г.С., 
Сейдин Н. и др.

На сегодняшний день 
существует несколько точек зре-
ния на эволюцию политической 
системы Казахстана и института 
президентства в частности. При 
этом исследователи исходят из 
того, что «что именно институт 
президентства оказывает в 
Казахстане особое влияние на 
становление государственности» 
[1, С. 160].

Специалистами выделяется 
несколько этапов или периодов 
этого процесса. Например,          
М.С. Ашимбаев в работе начала 
2000-х гг. выделяет следующие 
этапы: первый этап (1990-1993 гг.) 
– поочередно квазипарламентская 
республика советского типа, 
а затем – «переходная» 
парламентская республика. 
При этом «действовавший в тот 
момент закон об учреждении 
поста Президента в реальности 
ограничивал абсолютную широту 
полномочий представительного 
органа» [2]; второй этап (1993-
1995 гг.) – «по всем формальным 

признакам можно отнести к 
смешанной (полупрезидентской) 
форме правления, т.к. именно в 
этот период представительные 
органы Казахстана формально и 
фактически стали ограничиваться 
в своих властных полномочиях» 
и третий этап (1995-2001 гг.) – 
принятие новой Конституции 
в 1995 г., которая окончательно 
установила в стране формат 
президентской республики [2]. 
Схожая периодизация пред-
ложена Б.А. Майлыбаевым, а 
Т.С. Донаков и Е.К. Ертысбаев 
выделяют четыре периода, с 
последним солидаризируется и 
С.А. Дьяченко [1, С. 161; 3, С. 
330-331].

Практически все иссле-
дователи сходились во мне-
нии что начало сложения 
института президентской фор-
мы правления происходило 
в период 1990-1991 гг., а с 
принятия в 1995 г. окончательно 
формируется президентская 
(по Е.К. Ертысбаеву «супер-
президентская») республика, 
когда Президент становит-
ся всенародно избираемым 
руководителем государства, 
стоящим над всеми ветвями 
власти. 

Таким образом, согласно 
современной историографии 
вопроса, полноценное сложение 
института президентства в 
Казахстане состоялось в 1995г. 
и связано с принятием ныне 
действующей Конституции, 
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ко-торая законодательно закре-
пила положение Президента и 
оформила его функции. Однако, 
на взгляд авторов, данный тезис 
нуждается в уточнении.

Для понимания особенностей 
выборной кампании Президента 
РК 1999 г. необходимо предста-
вить динамику выборного и 
эволюции законодательного 
процессов, влиявших на 
формирование и развитие 
института президентства в 
Казахстане. Первые выборы 
Президента Казахстана про-
водились еще в то время, когда 
Казахстан был в составе СССР. 
24 апреля 1990 г. на Пленарном 
заседании Верховного Совета 
Казахской ССР был принят 
Закон «Об учреждении поста 
Президента Казахской ССР и 
внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию (Основной 
закон) Казахской ССР», который 
был подписан Н.А. Назарбаевым, 
тогда Председателем Верховного 
Совета и Первым Секретарем 
ЦК Компартии Казахстана [4, С. 
15–16]. 

Согласно закону Президент 
должен был избираться де-
путатами Верховного Со-
вета республики сроком на 
6 лет тайным голосованием. 
Избранным считался кандидат, 
получивший больше половины 
голосов от общего числа 
выборщиков. По результатам 
выборов Президентом стал 
Н.А. Назарбаев, получивший 

поддержку в 88,1% [5, С. 201]. 
Отметим, что первые 

выборы Президента были 
безальтернативными и изби-
ратели голосовали либо «За», 
либо «Против» кандидатуры                  
Н.А. Назарбаева. В тот же день 
он был приведен к присяге и 
выступил перед депутатами со 
своей первой программной речью 
уже в новом статусе. Уже 16 
октября 1991 года на заседании 
внеочередной VI сессии Вер-
ховного Совета двенадцатого 
созыва депутаты обсудили и 
утвердили Закон «О выборах 
Президента Казахской ССР» [4, С. 
201]. Согласно закону Президент 
избирался гражданами на базе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права тайным 
голосованием. Президентом мог 
стать любой гражданин Казахской 
ССР в возрасте от 35 до 65 лет, 
проживающий на территории 
республики не менее 10 лет, 
свободно владеющий русским и 
казахским языками. Кандидаты 
должны были выдвигаться об-
щественными объединениями и 
иметь поддержку не менее чем 
100 тыс. граждан республики. 
Выборы были назначены на 1 
декабря 1991 г. 

Осенью 1991 года кол-
лектив Карагандинского ме-
таллургического комбина-
та выдвинул кандидатуру                        
Н.А. Назарбаева кандидатом 
на пост Президента [6, С. 
94]. Выдвинутый депутатами 
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из-вестный поэт, руководи-
тель антиядерного движения 
«Невада-Семипалатинск» Олжас 
Сулейменов взял самоотвод, а еще 
один кандидат Хасен Кожахмет 
не смог собрать необходимое 
количество голосов в поддержку 
своей кандидатуры [5, С. 201-
203]. Таким образом, эти выборы 
прошли на безальтернативной 
основе. Отметим, что это были 
первые прямые выборы в истории 
Казахстана, в которых могли 
принять участие все граждане. 

По итогам состоявших-
ся выборов Президентом был 
избран                  Н.А. Назарбаев, 
за которого проголосовали 
98,78% избирателей из участ-
вовавших 8788726 человек. 
10 декабря 1991 года прошла 
инаугурация Президента. В тот 
же день Казахская ССР была 
переименована в Республику 
Казахстан, а 16 декабря был 
принят Конституционный 
закон «О государственной 
независимости Республики 
Казахстан» [4, С. 223-231]. 
Таким образом, Н.А. Назарбаев 
автоматически стал первым 
Президентом Независимого 
Казахстана. 

В марте 1994 г. была создана 
Ассамблея народов Казахстана, 
взявшая на себя функции нового 
консультативно совещательного 
органа при Президенте. 24 марта 
на первом заседании Ассамблеи 
была принята резолюция о 
проведении республиканского 

референдума по продлению 
полномочий Н.А. Назарбаева 
вплоть до 1 декабря 2000 г. 
[4, С. 180-181]. Необходимо 
отметить, что данное реше-
ние было принято в услови-
ях глубокого политического 
кризиса, когда в марте решением 
Конституционного Суда был 
распущен Верховный Совет 
республики, признанный неле-
гитимным. 

В итоге референдум 
о продлении полномочии 
Президента был назначен на 
29 апреля 1995 г. и состоял из 
одного вопроса: «Согласны 
ли вы продлить до 1 декабря 
2000 года срок полномо-
чий Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева, 
всенародно избранного 1 
декабря 1991 года?». По итогам 
референдума за продление 
полномочий Н.А. Назарбаева 
проголосовали 7932834 чел., или 
95, 46% от общего количества 
избирателей, принявших участие 
в референдуме. Таким образом, 
полномочия действующего пре-
зидента было продлены до 1 
декабря 2000 г. [5, С. 216-218].

7 октября 1998 года после 
долгих дискуссий Парламент 
РК принял закон, который 
внес существенные поправки в 
Конституцию, затрагивающие и 
сферы института президентства. 
В частности срок полномочий 
был увеличен с 5 до 7 лет, 
изменена нижняя возрастная 
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планка от 35 лет до 40, верхняя же, 
составлявшая 65 была отменена 
[6, С. 163-165]. Кроме того, была 
отменена необходимость участия 
50% избирателей для призна-
ния выборов состоявшимися. 
8 октября 1998 года Мажилис 
Парламента законодательно 
сократил срок полномочий 
действующего Президента              
Н.А. Назарбаева по согласованию 
с ним и назначил выборы нового 
Главы государства на 10 января 
1999 г. Раннее был принят 
Конституционный закон от 8 
мая 1998 года, «который внес в 
Закон» О выборах изменения, о 
том что не могут баллотироваться 
в качестве кандидата лица, 
которые в течение года перед 
выборами: подвергались от-
ветственности за совершение 
коррупционного действия, 
получали административное 
взыскание за умышленное пра-
вонарушение, либо имели не 
погашенную, или не снятую ко 
времени регистрации судимость 
[5, С. 238]. Принятые в выборное 
законодательство изменения 
и поправки подвергались не-
однократной критике со стороны 
международных правозащитных 
организаций, в частности Human 
Rights Watch [7].

Всего перед выборами в 
Центральной избирательной 
комиссии зарегистрировались 
8 кандидатов. После выпол-
нения кандидатами в пре-
зиденты всех необходимых 

по закону требований были 
зарегистрированы следующие 
кандидаты: Нурсултан Назарбаев, 
Серикболсын Абдильдин, Гани 
Касымов и Энгельс Габбасов 
[5, С. 240-242]. Таким образом, 
выборы 1999 г. стали первыми в 
истории независимого Казахста-
на альтернативными выборами 
Президента. В результате вы-
боров согласно протоколу и 
сообщениям ЦИК РК в первом 
туре убедительную победу одер-
жал действующий Президент РК 
Н.А. Назарбаев (см. Рис. 1) [8, Л. 
109, 111].

Составлено по: Протоколу 
ЦИК РК об итогах состоявшихся 
10 января 1999 года выборов 
Президента Республики 
Казахстан. ‒ 14 января 1999 г. 
// НА РК  Ф.3. Оп. 2. Д. 12 . ‒ 
Л.109; Сообщение ЦИК РК об 
итогах состоявшихся 10 января 
1999 года выборов и регистра-
ции избранного Президента 
Республики Казахстан // НА РК 
Ф.3. Оп. 2. Д. 12 . ‒ Л.111.

Если мы посмотрим 
на динамику результатов 
выборов Президента РК (см. 
Рис. 2), то заметим, что в ходе 
выборного процесса 1999 г. 
лидер предвыборной кампании 
получил меньшее по сравнению 
с предыдущими выборами коли-
чество голосов. 

Составлено по: Информа-
ционный сборник о выборах и 
республиканских референдумах, 
состоявшихся в Республике 
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Казахстан, в период с 25 марта 
1990 года по 16 января 2012 года, 
I том /Астана: 2012 год. – С. 201, 
205, 218, 243. 

Это конечно связано не 
с падением политической 
популярности кандидата, а 
с тем, что это были первые 

альтернативные выборы и 
голоса избирателей могли 
перераспределяться по 
нескольким кандидатам. 

На самом деле политический 
авторитет и доверие были очень 
высоки что и подтвердили 
победные результаты выбо-

Рис. № 2
Уровень электоральной поддержки кандидата в Президенты РК

Н.А. Назарбаева

Рис. №1
Уровень электоральной поддержки кандидатов в Президенты РК на 

выборах10 января 1999 г.
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ров, состоявшихся 10 января 
1999 г. и не только они. Как 
показывает анализ документов 
Центральной избирательной 
комиссии РК, хранящихся 
в фондах Национального 
архива Республики Казахстан, 
уровень социальной поддерж-
ки кандидата в Президенты                                                         
Н.А. Назарбаева был очень 
высокий и это проявилось уже в 
ходе предвыборной кампании. 

Таким образом, в 1999 г. были 
проведены выборы Президента 
РК на альтернативной основе, 
в соответствии с выборным 

законодательством страны, 
на основе действующей 
Конституции. В связи с этим, 
на взгляд авторов, в отличие от 
устоявшейся в историографии 
точки зрения необходимо 
завершение этапа становления 
института президентства 
в Казахстане отнести не к 
1995 г., когда была создана 
конституционно-правовая база 
института президентства, а к 
1999 г. когда впервые на этой 
правовой основе были проведены 
альтернативные президентские 
выборы.
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ТҮЙІН
Мақала авторлары: ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының 

Еуразиялық жəне салыстырмалы саяси бөлімінің бөлім бастығы 
міндетін атқарушы, тарих ғылымдарының кандидаты Н.С. Лапин.

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының Еуразиялық жəне 
салыстырмалы саяси бөлімінің кіші ғылыми қызметкері, тарих 
ғылымдарының магистрі Қ.Ғ. Ақанов.

Мақалада Қазақстандағы президенттік институтының эволю-
циясы мен 1990 жж. сайлау кампанияларының барысы мəселелерін 
қарастырды. Зерттеу нəтижесінде авторлар Қазақстандағы 
президенттік институтының біржола қалыптасу уақытын дұрыстауды 
ұсынды.

SUMMARY
The authors of the article: 
N.S. Lapin – Acting chief of the department of Eurasian and Comparative 

political researches of the Institute of State History, Committee of Science 
of the Ministry Education and Science of the Republic of Kazakhstan, 
Candidate of historical sciences.

K.G. Akanov – junior research assistant of the department of history of 
industrial-innovation department and ethnosocial processes of the Institute 
of State History, Committee of Science of the Ministry Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan, Master of humanitarian sciences. 

The Assistants of the Institute of State History of the Committee 
of Science of the Ministry of Education and Science of the Republic 
of Kazakhstan N.S. Lapin and K.G. Akanov consider the questions of 
evolution of the institute of presidency in Kazakhstan, the legislative 
amendments and process of election campaign in 1990s. In the result of 
research, authors suggest to correct the time of the fi nal formation of the 
institute of presidency in Kazakhstan.
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УДК 323-053.81(091)(574)
Рахметуллин А.К.

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты,
Еуразиялық жəне салыстырмалы саяси зерттеу бөлімінің

аға ғылыми қызметкері

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ ЖАҺАНДАНУДЫҢ
ЗАҢДЫ ТАЛАБЫ

Аннотация
Бұл мақалада автор Қазақстан Республикасының экономикалық 

дамуына шолу жасай отырып, Еуразиялық экономикалық 
қоғамдастықтық қалыптасу заңдылығына жəне əлемдік жаһандану 
үрдісінің талаптарына  сай Еуразиялық экономикалық одақтың 
құрылуы туралы мəліметтер келтірген.

Түйін сөздер: жаһандану, Еуразиялық экономикалық қоғамдас-
тық, нарықтық экономика, интеграция.

ХХ ғасырдың 90 - жылдары 
КСРО мемлекетінің ыдырауы əлем-
дік дамуда жаңа саяси-экономикалық 
қажеттіліктерді туындатты. Бұрын-
ғы кеңестік одақтас мемлекеттер 
арасындағы мызғымастай болып 
көрінген экономикалық, саяси 
байланыстар бірақ сəтте өзінің 
келешек дамуда қауқарсыз екендігін 
танытты. Осындай тағдыр шешті 
сəттерде елбасы Н.Ə. Назарбаев 
əлемнің алпауыт мемлекеттерімен 
тең дəрежеде əріптестік байланыс 
орнатуды мемлекет дамуының 
басты мақсаты етіп қойды. Ең 
алдымен экономика содан соң саясат 
деген қағиданы ұстанған мемлекет 
басшысы тəуелсіздік алған бірінші 
күннен бастап  еуропа жəне азия 
мемлекеттерін өзара ынтымақтаса, 
біріге отырып дамуға шақырды.
Яғни əлем елдерімен ашық саяси-
экономикалық байланыс жасау 
мəселесі жолға қойылды. Мұндай 

жаһандық қарым-қатынас — бір-
бірімен тығыз экономикалық, 
ғылыми-техникалық, саяси, мəдени 
байланыстағы біртұтас адамзат 
қауымдастығының қалыптасуына 
алып келді. Бұл үрдіс — біздің 
көз алдымызда өте тез қарқынмен 
жүріп жатқан үрдіс. Бұл жаһан-
дық даму үрдісі.  Ресейдің таны-
мал ғалымы А.Уткиннің пікірі 
бойынша жаһандық дамудың 
посткеңестік даму жолында бол-
ған мемлекеттерге алып келер 
мынадай белгілерін анықтайды. 
Алғашқысы – бір өрістіліктің 
(однополярность) белгіленуі, 
екіншісі – əлемдік экономиканың 
жаһандануы, үшіншісі – ұлттар мен 
мемлекеттердің əлсіреуі, төртіншісі – 
өркениеттік сəйкестілікті іздестіруі, 
бесіншісі – əлемдік қауымдастықтың 
басым бөлігі болып табылатын 
кедейлердің бас көтеруі. Яғни, осы 
түрткілердің əсерінен «əлемдік 
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тəртіп қайта түзеледі, жаңа геосаяси, 
экономикалық, өркениеттік əлем 
бейнесі қалыптасатын болады» [1].

«Əлемде жаңа тəртіптің 
орнауы» нəтижесінде ұлттық ұдайы 
өндіруші тетіктерінің шоғырлануы 
мен олардың бір кеңістікке 
жұмылдырылуы негізінде қазіргі 
əлемдік шаруашылық құрылыстың 
бүкіл сипаты түбірімен өзгеріске 
ұшырап, маңызды алғышарттар 
пайда болады. Негізінде, əлемдік 
өндірісті қайта ұйымдастыруға деген 
көлемді қозғалыстар шаруашылық 
өкілеттіліктерді қайта бөліске салу-
да, басымдықтарды қайта қарауға, 
əлемдік шаруашылық байланыстар 
мен өзара əрекеттестіктердің кəду-
ілгі көріністерін өзгертуге қабілетті 
прерогативтерді құрастыруға алып 
келуі мүмкін. Басқаша айтқанда, 
жаһандану барысында əлемдік 
кеңістікті бір аймаққа біріктіретін 
əлемдік байланыстардың жаңа 
түрі пайда болады. Жаһандану 
осындай əрекеттері арқылы 
«халықаралық құқықтық жəне 
мəдени-ақпараттық өрісті, өзіндік 
бір аймақаралық ақпараттық 
алмасу инфрақұрылымын құруды 
қарастырады. Жаһандану əлемдік 
қауымдастыққа жаңа қасиет береді, 
ал осы үдерістің пайымына бару 
біздер үшін əлем туралы ұғымның 
алмасу кезеңінде дұрыс бағдар алуға 
мүмкіндік береді» [2].

Қазіргі таңда жаһандану, ең 
алдымен, бүгінгі орын алып отыр-
ған халықаралық экономикалық 
қатынастардың сипаты мен серпінді 
техникалық прогресті қамтамасыз 

ететін өндірістік күштердің (көлік, 
байланыс құралдары, əлемдік 
компьютерлік желілер жəне т.б.) 
даму деңгейіне қатысты болып 
келеді. Осы орасан ғылыми-
техникалық   прогресс əлемнің 
бейнесін түбірімен өзгертіп, 
жаһандануға алып келді, алуан түрлі 
халықтарды бір-біріне жақындата 
түсті. Солай дей тұрғанымызбен, 
қазіргі жаһандану бір жақта сипатқа 
ие емес. Өте ауқымды болып келетін 
өндірістік-қаржы ресурстарының 
трансұлттық корпорациялардың 
қолына шоғырлануы оларды, 
шындығында, əлемнің нағыз 
қожасына айналдырады, нəтиже-
де трансұлттық мемлекеттер өз 
егемендігінен айрылып, өз елде-
рінің нарықтарындағы қаржы-
экономикалық жағдайды бақылау 
тізгінін босатып алады [3].

Адамзаттың жаңа тарихында 
жаһанданудың талпыныстары ре-
тінде Ұлы Француз революциясы-
нан кейінгі Францияның жүргізген 
соғыстарын, Наполеон басқарған 
соғысты атап көрсетуге болады. 
Осы соғыс нəтижесінде Еуропаның 
басым бөлігін біріктірген Наполеон 
Бонопарт империясы құрылды [4]. 
Жиырмасыншы ғасырда болып 
өткен екі соғыс та жаһандық 
сипатта болды. Сондықтан қазіргі 
таңдағы жаһандану феноменінің 
мəн-жайын ұғыну үшін, жаһандану 
деген түсінікке берілген бұрынғы 
анықтамаларды тану қажет болады.

Жаһандану мəселесіндегі не-
гізгі түсінік – кезінде Иммануель 
Уоллерстайн жəне Фернан Бродель 
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жазып кеткен əлем экономикасы 
болып табылады. Француз та-
рихшысы Фернан Бродель бұл 
жөнінде былай деп атап көрсетеді: 
«капиталистік жаһандану саяси-
географиялық кеңістікті моделдейді. 
Бір ғана орталықтың, қаланың, ты-
ныс алушы организмнің айнала-
сында «көлемі жағынан екінші 
маңызға ие  жұлдыздар» əрекет 
ететін болады, ...мұндай кеңістіктік 
иерархияда орталық – шеткері аймақ 
(периферия) қатынасы басымдық 
танытады [5]. Яғни, əлемнің алпау-
ыт мемлекеттерінің серпілісті 
дамуында Қазақстан мемлекетінің 
орыны ерекше дегенге саяды.

Жаһанданудың оң жəне теріс 
жақтарына талдау жасай келе, 
малайзиялық танымал ғалым 
Музаффар Чандра оның бір ғана 
оң нəтижесі «жанама өнімде» деп 
атап көрсетеді. «Оның нағыз себебі 
пайданы барынша көбейтуден 
көрінеді»,-деп жазады ол, сондықтан 
жаһандану «бүкіл  тарих бойында 
адамзат өркениетінің тұтастығына 
маңызды қауіп төндіретін қатерлердің 
бірі болуы мүмкін». Алайда, 
«жаһандану дін мен мəдениет 
үшін белгілі бір оң  элементтер 
əкелетіндіктен, одан толық бойды 
аулақ салудың да қажеті жоқ. 
Этикалық жəне моральдық ережелер 
қысқа мерзімдік жəне ұзақ мерзімдік 
стратегияда  экономикалық қызмет 
атқару кезінде ескерілуі тиіс. Нарық 
этикалық принциптермен реттелініп 
отыруы қажет» деп санайды ол. 
Оның пікірінше, «ислам жəне 
басқа да дін интелектуалдарына 

қарсы тұру дінмен үйлесе отырып, 
жаһандану үдерісіне енгізілген 
адамгершілік жəне экономикалық 
жағынан негізделген саясаттан 
көрінеді». Егерде жаһанданудың 
артықшылықтары туралы айтар 
болсақ, жаһандану халықаралық 
бəсекелестікті өршіте түседі. 
Бəсекелестік пен нарықтың кеңеюі 
мамандану жəне халықаралық 
еңбек бөлінісін тереңдетуге 
əкеледі. Жаһанданудың тағы 
бір артықшылығы – өндіріс 
ауқымындағы үнемділік, мұның 
өзі ысырапшылыққа жол бермеу 
мен бағаның төмендеуіне, соның 
салдарынан тұрақты экономикалық 
дамуға əкеледі. Егерде жаһандану-
дың оң жəне теріс жақтарын 
саралайтын болсақ, оның өзі əлемдік 
жүйенің сипатына байланысты 
болады. Егер əлем қақтығыстарға 
толы болса, онда ол мүлдем теріс 
сипат алады. Керісінше, əлем 
ынтымақтастыққа қарай бет түзесе, 
онда жаһандану оң əсер береді» [6].

Жоғарыда келтірілген анық-
тамаларға сəйкес Қазақстан 
Республикасы тек бейбіт мақсат-
та, ынтымақтастыққа негізделген 
жаһанданудың оңды жақтарын 
іске асыратын экономикалық 
қоғамдастық құруды осыдан 14 
жыл бұрын қолға алды.Еуразиялық 
экономикалық қоғамдастық 2000 
жылғы 10 қазанда Астана қаласында 
халықаралық экономикалық ұйым 
ретінде Кеден одағына қатысушы 
мемлекеттердің басшылары қол 
қойған Еуразиялық экономикалық 
қоғамдастық (бұдан əрі – ЕурАзЭҚ) 
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құру туралы шартқа сəйкес 
құрылды. ЕурАзЭҚ-ты құру туралы 
шартта бұрын Кеден одағы жəне 
Біртұтас экономикалық кеңістік 
туралы 1999 жылғы 26 ақпандағы 
шартта айқындалған мақсаттар мен 
міндеттерге қол жеткізу үшін тығыз 
жəне тиімді сауда-экономикалық 
ынтымақтастық тұжырымдамасы 
негізге алынған. Қол жеткізілген 
уағдаластықтарды іске асырудың 
ұйымдастыру-құқықтық құралдары 
жəне жасалған халықаралық 
шарттардың бір мезгілде жəне 
бірдей орындалуының тетіктері, 
қабылданған шешімдерді іске 
асыруды бақылау жүйесін енгізу 
көзделген. ЕурАзЭҚ-ны құру тура-
лы шартта Кеден одағы шеңберінде 
бұрын қабылданған шарттар мен 
шешімдердің сабақтастығы қам-
тамасыз етілген, олардың ішіндегі 
айқындаушылары мыналар болып 
табылады: Кеден одағы туралы 
келісім; 1995 жылғы 20 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Ке-
ден одағына қосылуы туралы 
келісім; 1996 жылғы 29 наурыздағы 
Экономикалық жəне гуманитарлық 
саладағы интеграцияны тереңдету 
туралы шарт; 1997 жылғы 22 
қарашадағы Кеден одағын қа-
лыптастыру кезінде тарифтік емес 
реттеудің бірыңғай шаралары тура-
лы келісім; «Қарапайым адамдарға 
қарай он қарапайым қадам» 
мəлімдемесі. Аталған  құжаттардың 
негізінде арнайы келісім шарттарға 
сай құрылған ЕурАзЭҚ мынадай 
мақсаттары мен міндеттері іске 
асыратын болады. Еркін сауда 

режимін толық көлемде ресімдеуді 
аяқтау, біртұтас кеден тарифін жəне 
тарифтік емес реттеудің біртұтас 
шаралары жүйесін қалыптастыру; 
мүше мемлекеттердің ДСҰ-
мен жəне басқа да халықара-
лық экономикалық ұйымдармен 
өзара қарым-қатынасындағы 
келісілген ұстанымын тұжырым-
дау; Қоғамдастықтың сыртқы 
шекараларында экономикалық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, кон-
трабандамен жəне кедендік құқық 
бұзушылықтың өзге де түрлерімен 
күрес; экономикалардың келісілген 
құрылымдық қайта құруын жүргізу; 
бірлескен бағдарламаларды əзірлеу 
жəне іске асыру, əлеуметтік-
экономикалық даму; көліктік 
қызмет көрсетулердің ортақ 
рыногын жəне біртұтас көлік 
жүйесін қалыптастыру; ортақ 
энергетика рыногын қалыптастыру; 
білімнің ұлттық жүйелерін 
үйлесімдендіру, ғылым мен 
мəдениетті дамыту; Қоғамдастыққа 
мүше мемлекеттердің азаматтарына 
оның барлық аумағында білім 
жəне дəрігерлік көмек алуда тең 
құқық беру; ЕурАзЭҚ шеңберінде 
жасалған шарттар бойынша 
мемлекетішілік рəсімдерді орын-
дау мерзімдерін үйлестіру; 
Қоғамдастық шеңберінде ортақ 
құқықтық кеңістік құру мақсатында 
қатысушы мемлекеттердің құқықтық 
жүйелерінің өзара ықпалдасуын 
қамтамасыз ету [7].

Сондай-ақ, ЕурАзЭҚ–ТМД 
кеңістігіндегі ең дамыған аймақтық 
бірлестіктердің бірі. Аталған 
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аймақтық бірлестік жұмысына 
қатысу Қазақстанның сыртқы саяси 
басымдықтарының бірі болып 
табылады. 2003 жылғы желтоқсанда 
ЕурАзЭҚ БҰҰ Бас Ассамблеясы 
жанындағы бақылаушы мəртебесіне 
ие болды, бұл осы интеграциялық 
бірлестікті дүниежүзілік қоғам-
дастық танып отыр дегенді білдіреді. 
ЕурАзЭҚ-қа мүше мемлекеттердің 
өзара ықпалдастығы тауарлар 
аталымының басым көпшілігі 
бойынша ортақ кеден тарифтері 
енгізілген, тарифтік емес реттеу 
бойынша келісілген шаралар жүзеге 
асырылып жатқан, үшінші елдерге 
қатысты ортақ сауда режимдері 
қалыптастырыла бастаған кезеңге 
жетіп отырғанын атап өткен жөн. 
Біртұтас кеден аумағын құру 
басталды. Гуманитарлық салада 
біздің елдеріміз азаматтарының 
білім, мəдениет, денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік құқықтарын 
қамтамасыз ету салаларындағы 
қажеттіктерін неғұрлым толығырақ 
қанағаттандыруға мүмкіндік бе-
ретін бірқатар нақтылы бірлескен 
қадамдар жасалды. ЕурАзЭҚ құру 
туралы шартқа қол қойылған сəттен 
бері ЕурАзЭҚ құру туралы шарттың 
нормалары мен қағидаларын нақты 
толықтыру, Қоғамдастықтың басқа-
ру органдарын құру жəне олардың 
қызметін реттейтін құжаттарды 
əзірлеу, жаңа халықаралық ұйымның 
лауазымды тұлғаларының құқықтық 
мəртебесін, артықшылықтары мен 
иммунитеттерін бекіту, олардың өз 
міндеттерін тиімді жүзеге асыруы 
үшін қажетті жағдайлар жасау 

бойынша халықаралық-құқықтық 
жұмыстың едəуір көлемі атқарылды. 
2003 жылғы 27 сəуірде Душанбе 
қаласында болған ЕурАзЭҚ 
Мемлекетаралық Кеңесі барысында 
(мемлекет басшылары деңгейін-
де) ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық 
Кеңесінің Төрағасы, Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Н.Ə. Назарбаевтың «Еуразиялық 
экономикалық қоғамдастықтағы 
іс ахуалы жəне интеграциялық 
ынтымақтастықты жеделдету 
жөніндегі ұсыныстар туралы» 
баяндамасы тыңдалды. Осы 
баяндама негізінде Тараптар 
ЕурАзЭҚ-қа мүше мемлекеттер 
басшыларының 2004 жылғы 9 
ақпандағы №152 шешімімен 
бекітілген «2003-2006 жəне одан 
кейінгі жылдарға арналған ЕурАзЭҚ 
шеңберіндегі ынтымақтастықтың 
басым бағыттарын» жəне «2003-
2006 жəне одан кейінгі жылдарға 
арналған ЕурАзЭҚ дамуының басым 
бағыттарын іске асыру жөніндегі 
іс-шараларын» əзірледі. ЕурАзЭҚ-
қа мүше мемлекеттер осылай-
ша Қоғамдастық шеңберіндегі 
интеграциялық процестерді одан 
əрі тереңдету мақсатында бұдан 
былайғы қадамдап жүретін іс-
қимылдарын айқындап алды. 
Бұдан басқа, Қоғамдастыққа мүше 
мемлекеттер, экономиканың нақты 
секторында мүше мемлекеттердің 
өзара іс-қимылын дамытудың 
маңыздылығын тани отырып, 
Қоғамдастық шеңберіндегі 
интеграциялық процестерге іс-
кер топтарды тарту жөніндегі 
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жұмыстарды жандандыру туралы 
шешім қабылдады. Осы мақсатта 
2002 жылы жазда «ЕурАзЭҚ Іскерлік 
кеңесі» қауымдастығы құрылды. 2003 
жылғы ақпанда Мəскеуде ЕурАзЭҚ-
тың алғашқы Экономикалық форумы 
өтіп, онда ынтымақтастықтың əр 
түрлі бағыттары бойынша сындарлы 
пікір алмасулар болды жəне өзара 
қызығушылық туғызатын жобалар 
бойынша ұсыныстар енгізілді. 2004 
жылғы қыркүйекте «ЕурАзЭҚ – 
Іскери əлем» Халықаралық Конгресі 
өтті. 2005 жылғы 22 маусымда 
Мəскеу қаласында ЕурАзЭҚ 
Мемлекетаралық Кеңесінің (мем-
лекет басшылары деңгейінде) 13-
ші мəжілісі өтіп, оның барысын-
да Президенттер интеграциялық 
өзара іс-қимылдарды тереңдету 
бойынша бұдан арғы қадамдарды 
талқылады жəне Тараптар 
үкіметтеріне экономикадағы 
ынтымақтастықты жандандыру 
жөнінде нақты тапсырмалар 
берді. 2005 жылғы 27 қыркүйекте 
ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық Кеңесі 
отырысында (үкімет басшылары 
деңгейінде) Қоғамдастық елдерінің 
отын-энергетикалық, көлік жəне т.б. 
салаларындағы қызметін реттейтін 
бірқатар құжаттар қабылданды. 
Сондай-ақ ЕурАзЭҚ Ортақ кеден 
тарифін құру процесін жеделдету 
қажеттігі атап өтілді. 2005 жылғы 
6 қазанда «Орталық Азиялық 
Ынтымақтастық» ұйымы мемлекет 
басшылары саммитінде бұл 
ұйымды Еуразиялық экономикалық 
қоғамдастықпен біріктіру туралы 
шешім қабылданды. Осылайша, 

Қоғамдастықта Өзбекстан секілді 
тағы бір қатысушы мемлекет пайда 
болды. 2006 жылғы 25 қаңтарда 
Өзбекстан Республикасының 
Президенті И.А. Каримовтің қаты-
суымен өткен ЕурАзЭҚ-қа мүше 
мемлекеттер басшыларының 
кезектен тыс саммитінде 2000 
жылғы 10 қазандағы Еуразиялық 
экономикалық қоғамдастық 
құру туралы шартқа Өзбекстан 
Республикасының қосылуы туралы 
хаттамаға қол қойылды, осылайша 
Өзбекстанның Қоғамдастыққа толық 
құқылы мүшелігі ресімделді. 2007 
жылы 6 қазанда Душанбе қаласында 
өткен ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық 
Кеңесінің (мемлекеттер басшылары 
деңгейінде) отырысы Қоғамдастық 
үшін елеулі оқиға болды, ол отырыста 
əзірге ЕурАзЭҚ-қа мүше үш 
мемлекет – Беларусь Республикасы, 
Қазақстан Республикасы жəне Ресей 
Федерациясы – қалыптастырып 
жатқан кеден одағының шарттық-
құқықтық базасының негізі 
қаланды. Осындай жолмен Тараптар 
бұрын 2006 жылғы 16 тамызда 
Сочи қаласында қабылданған, 
Кеден одағын қалыптастыру туралы 
шешімді іске асырудың практикалық 
кезеңіне кірісті.

Еуразиялық экономикалық қо-
ғамдастық 181 миллиондай халық 
тұратын 20,374 миллион шаршы 
шақырым аумақты алып жатыр. 
ЕурАзЭҚ қуатты минералды-
шикізаттық базаға ие əлемдегі 
ең ірі өңірді құрайды. Оның жер 
қойнауында іс жүзінде жылу-
энергетикалық, металлургиялық, 
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кен-химия жəне басқа да минералды 
шикізаттардан тұратын пайдалы 
қазбалардың бүтіндей бір кешені бар.
ЕурАзЭҚ елдерінің əлемдік мұнай 
қорларындағы үлесі 10 пайызды, 
газда 29 пайызды (əлемде 1-орын), 
көмірде 20,7 пайызды (əлемде 
1-орын) құрайды. Өнеркəсіптік уран 
қоры бойынша ЕурАзЭҚ Австралия, 
АҚШ жəне Канада елдерін қоса 
алғандағы көрсеткіштен алда тұр, 
ал алмас, платиноид, алтын, күміс, 
цирконий, сирек металдар мен 
сирек кездесетін элементтер жəне 
өзге де пайдалы қазбалар бойынша 
ЕурАзЭҚ елдері əлемде 1-3 
орындарға ие. ЕурАзЭҚ-та жұмыс 
істеп тұрған еркін сауданың шынайы 
режімі 2000 жылғы 29 миллиард 
доллардан 2008 жылы 123 миллиард 
долларға дейін, яғни 4,1 есеге 
жеткізе отырып, Қоғамдастық елдері 
арасындағы тауар айналымының 
тиімді өсуін қамтамасыз етті. На-
рықтық экономика қатынастары-
на жəне үйлесімді құқықтық 
нормаларды қолдануға негізделген 
Біртұтас экономикалық кеңістік 
қалыптастыру қоғамдастыққа мү-
ше мемлекеттердің күш-жігерін 
ынтымақтастық пен интеграцияға 
бағдарлайтын түбегейлі мақсат 
болып табылады. Бұл кеңістікте 
тауарлардың, қызмет көрсетулердің, 
капиталдар мен жұмыс күштерінің 
еркін қозғалысын қамтамасыз ететін 
біртұтас инфрақұрылым өмірге енген 
жəне үйлесімді салықтық, ақша-
кредиттік, валюта-қаржылық, сауда 
жəне кеден саясаты жүргізілуде. 

Интеграцияның бірінші кезеңі 

– еркін сауда-саттықтың нақты 
режімі – қазірдің өзінде ЕурАзЭҚ-
қа мүше мемлекеттер арасында 
еркін сауда айналымы туралы 
екіжақты келісімдер негізінде тиімді 
жұмыс істеп тұр. Тауарлардың 
ортақ нарығы біздің елдерімізде 
өндірілген тауарлардың еркін 
айналымымен ғана емес, сондай-ақ 
Біртұтас кедендік кеңістік аумағына 
үшінші елдерден енгізілген 
тауарлар арқылы да қамтамасыз 
етілетін болады. ЕурАзЭҚ қыз-
метінің негізгі бағыттарының бірі 
халықаралық ұйымдармен өзара 
ықпалдасу болып табылады. Бұл 
өз кезегінде Қоғамдастықтың 
əлемдегі ұстанымдарын нығайтуға 
жəне өңірдегі тұрақтылықты 
қамтамасыз етудің тиімді жүйесін 
қалыптастырып, экономикалық жəне 
гуманитарлық ынтымақтастықты ке-
ңейтуге оң ықпал етеді.

Еуразиялық экономикалық 
қоғамдастықтың заңды жалғасы 
ретінде Қазақстан Еуразиялық 
Экономикалық одаққа  мүше болды. 
Еуразиялық экономикалық одаққа 
ене отырып Қазақстан Қара жəне 
Балтық теңіздеріне баж салығынсыз 
шығуға мүмкіндік алды. Қазіргі 
таңда Владивосток арқылы  Тынық 
мұхитқа да еркін өткел тауып 
отыр. Темір жол жəне автомобиль 
магистралі құрылыстарының аяқ-
талуы елімізді еуропа мен Азия 
арасындағы аса қуатты көлік дəлізіне 
айналдырады. «Біздің «теңізіміз» 
- Ресей территориясы. Біздің 
«теңізіміз» - Қытай территориясы. 
Осы екі мемлекетті теңіз деп санасақ, 
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біз солардың жағасында тұрмыз. 
Енді біз осылармен сауда-саттық 
жасамасақ, онда экономикамыз 
қалай өседі?» - деді Нұрсұлтан 
Əбішұлы [8].

Жаһанданудың заңды тала-
бы ретінде қалыптасқан бұл, 
Еуразиялық экономикалық одақ 
Қазақстан экономикасын əлемдік 

деңгейге көтеретін, болашаққа 
сенімділікті нығайтатын əлемдік 
бастама. Еуразиялық экономикалық 
одақты əр ел мен континенттер-
ді сауда-экономикалық жағынан 
байланыстырған Ұлы Жібек жолы-
ның бейнесі деп айтуға əбден 
болады.
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экономического союза в контексте глобализаций.

SUMMARY
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In the article, problems of economic development of Kazakhstan since 
independence, as well as data on common factors of Eurasian economic 
community development and Eurasian economic union development in 
terms of globalization are considered.
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА КАЗАХСТАНА

Аннотация
В статье рассматривается проблема изучения рейтинговых 

показателей Казахстана и международной рейтинговой системы в 
целом. Дается обзор происхождения рейтингов и их применение. 
Подчеркивается актуальность изучения вопроса для улучшения 
международного имиджа Казахстана. 

Ключевые слова: рейтинг, рейтинговые агентства, кредитный 
рейтинг, Стратегия «Казахстан-2050».

В Послании народу Казахста-
на «Стратегия «Казахстан-
2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» 
Президент Республики 
Казахстан–Лидер Нации 
Н.А. Назарбаев поставил задачу 
вхождения нашей страны в 
число тридцати самых развитых 
государств мира к 2050 году, 
что подразумевает дальнейшую 
реализацию политики ин-
тенсивного социально-поли-
тического и экономического 
развития страны. Однако, 
наравне с этим, необходимо 
понять и систему определения, 
так называемых «самых развитых 
стран мира». В Послании 2012 
года Президент Н.А. Назарбаев 
отметил: «Есть признанные 
рейтинги, по которым все 
страны мира сверяют свое 
развитие. Шесть лет назад я 

поставил общенациональную 
задачу – войти в число 50-ти 
наиболее конкурентоспособных 
стран мира. В рейтинге 
Всемирного экономического 
форума Казахстан уже 
занимает 51 место. Сегодня 
мы в шаге от нашей цели» [1, 
С. 16]. В 2013 году Казахстан 
выполнил поставленную задачу 
и вошел в 50-ку наиболее 
конкурентоспособных стран 
мира. 

Поэтому для дальнейшего 
развития страны и достижения 
поставленной задачи вхождения 
Казахстана в 30-ку самых 
развитых стран мира необходимо 
всесторонне исследовать 
проблему рейтинговой системы 
и рейтинговых показателей 
Казахстана. Начнем с определе-
ния термина Рейтинг – 1) это 
определение позиций объекта 
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в какой-либо шкале ценностей; 
2) оценка, отнесение к классу, 
разряду, категории; 3) позиция 
участника на рейтинговой шкале, 
определенная с помощью глубо-
кой многофакторной модели 
оценки [2, С. 1009]. А система 
рейтингов – независимые 
эксперты, где рейтинг-это 
оценка, своего рода индикатор 
для принятия решений. От 
результата уровня рейтинга 
зависит динамика дальнейшего 
сотрудничества, то есть его 
расширение или, наоборот, 
сужение, что напрямую влияет на 
имидж, в данном случае страны, 
и дальнейшие инвестиции. 
Рейтинги присваиваются в 
результате аналитического от-
чета, который формируется на 
основе длительных наблюдений, 
специально разработанных ме-
тодик и дает представление 
о текущем положении дел в 
исследуемых банках [3].

Рейтинговая система, 
как совокупность оценок и 
информаций, зародилась в 
Соединенных Штатах Америки 
в начале ХХ века. Стимулом 
послужила развитая система 
железных дорог, в частности, 
широкий рынок облигаций 
железнодорожных компаний 
и целого класса инвесторов, 
требующий качественную ин-
формацию о риске банкротства. 
Только кредитные рейтинговые 
агентства могли дать инвесторам 
информацию о надежности и 

качестве облигаций и других 
ценных бумагах [4, p. 19].  В 1909 г. 
Джон Муди открывает первое 
в мире рейтинговое агентство, 
предоставляя услугу по оценке 
облигаций железнодорожных, 
энергетических и промышленных 
компаний. В 1916 г. издательская 
компания Poor’s выпускает 
свой первый рейтинг, далее 
следуют Статистическая 
компания Standard в 1922 г. и 
Издательская компания Fitch 
в 1924 г. В результате слияния 
Издательской компании Poor’s 
и Статистической компании 
Standard в 1941 г. появляется 
Standard and Poor’s, известный 
как S&P [5, p. 2]. Таким образом, 
можно сказать, что кредитное 
рейтинговое агентство ключевое 
инновационное событие начала 
ХХ века. 

Долгое время рейтинговая 
система оставалась особен-
ностью США, лишь в 70-х гг. ХХ 
века достигнув международного 
уровня, рейтинговая система 
формируется в его современном 
понимании. На самом деле 
70 гг. ХХ столетия являются 
переломным периодом в 
развитии рейтинговой системы. 
Именно в этот период начинают 
разрабатываться регулирующие 
требования к рейтинговым 
агентствам, инструментарии 
рейтинговой системы, методики и 
подходы оценок. К концу ХХ века 
система рейтингов и рейтинго-
вых агентств разнообразного 
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направления становятся обя-
зательным и атрибутом между-
народных сделок. Согласно 
статье Credit Ratings International, 
опубликованной в газете Financial 
Times, наряду с компаниями-
основателями рейтинговой 
системы США, как Moody’s 
Investors Service, Standard & 
Poor’s, Fitch Ratings, самыми 
влиятельными агентствами 
были признаны Canadian Bond 
Rating Service и Dominion 
Bond Rating Service Канады, 
Japanese Bond Rating Institute и 
Japanese Credit Rating Agency 
Японии, и рейтинговое агентство 
Великобритании IBCA [5, p. 2].

Сегодня локальными 
рейтинговыми агентствами 
располагает практически 
каждая страна. В Казахстане 
осуществляют деятельность 
такие локальные агентства, 
как – Рейтинговое агентство 
Регионального финансового 
центра города Алматы (РА 
РФЦА), Эксперт РА Казахстан и 
KzRating. Рейтинговая система 
Казахстана начала развиваться 
сравнительно недавно – KzRating 
предоставляет услуги на рынке 
Казахстана с 2006 г., а первое в 
стране национальное рейтинго-
вое агентство РА РФЦА было 
создано в 2007 г., следом в 
2008 г. был открыт Эксперт РА 
Казахстан. 

В стране ведутся работы по 
улучшению рейтинговой сис-
темы, примером может служить 

Указ Президента Республики 
Казахстан «О Концепции даль-
нейшего развития институтов 
независимой оценки контракции 
рисков (рейтинговых агентств, 
кредитных бюро) и коллектор-
ских агентств» от 13 августа 
2012 года [6]. Целью данной 
концепции является улучшение 
деятельности национальных 
рейтинговых агентств, что 
обусловлено Стратегическим 
планом развития РК до 2020 года, 
где основным показательным 
результатом социально-эконо-
мических реформ являются 
позиции Республики Казахстан в 
глобальных рейтинговых отчетах 
[7]. 

«Основными видами рей-
тингов являются рейтинги на-
дежности, качества управления, 
но самый распространенный 
– кредитный рейтинг. Этот вид 
рейтинга является неотъемлемой 
частью финансового и фондового 
рынков и представляет собой 
независимое и объективное 
мнение о кредитоспособности 
компаний, предприятий, регио-
нов и стран» [6].

Рейтинговые агентства ру-
ководствуются общепринятой 
шкалой буквенного обозначения 
от A до D, согласно которой 
буквенное обозначение ААА 
– очень высокая степень 
кредитоспособности, а D 
– процедура банкротства. 
Дополнительную функцию 
выполняют символы «+» и 
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«–», а также цифры «1», «2», 
«3», показывая наивысший 
и наименьший уровень ха-
рактеристики данного рей-

тингового показателя. Оценочная 
шкала ведущих рейтинговых 
агентств приведена в Таблице 1 
[8, p.2]. 

Таблица 1
Международный долгосрочный 
кредитный рейтинг Fitch Moody’s S&P

Высшая категория / высшее качество / 
чрезвычайно сильный AAA Aaa AAA

Очень высокая категория / высокая 
категория / очень сильный AA Aa AA

Высокая категория / повышенная 
средняя категория / сильный A A A
Хорошее качество / средняя категория / 
удовлетворительный BBB Baa BBB

Спекулятивное / низкая средняя 
категория / спекулятивный – менее 
уязвимый

BB Ba BB

Высоко спекулятивное / низкая 
категория / более уязвимый B B B

Высоко рисковая категория / в данный 
момент уязвимый CCC Caa CCC

Высокий риск дефолта / Высоко 
спекулятивное / в данный момент 
высоко уязвимый

CC Ca CC

Высокий риск дефолта / чрезвычайно 
рисковая / неизбежный дефолт C C C

Нарушены обязательства D C D

Кредитный рейтинг, бу-
дучи основным инстру-
ментом инвесторов для 
принятия решений, дает 
систематизированную оценку 
кредитоспособности частного 
лица, предприятия или страны.  
Суверенный кредитный 
рейтинг Казахстана имеет 
положительные показатели 
в сравнении с соседними 
странами. Согласно данным 
2013 года Standard & Poor’s 

оценивает суверенный кре-
дитный рейтинг РК на BBB+, 
что является средним, то  есть 
удовлетворительным показате-
лем согласно вышеприведенной 
таблице [9]. В данном рейтинге 
Казахстан лидирует среди стран 
СНГ, где у РФ рейтинг равен 
ВВВ, у Украины и Беларуси 
В-. Согласно Fitch суверенный 
кредитный рейтинг РК равен 
BBB+ и характеризуется как 
стабильный [10]. Международное 
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рейтинговое агентство Moody’s 
дает оценку Ваа2, также оценивая 
как положительное [11]. 

Помимо суверенного кре-
дитного рейтинга, в мире 
существует большое разнообра-
зие рейтингов (стран, городов, 
компаний, университетов, 
личностей и т.д.). К примеру: 
Ежегодный отчет глобальной 
конкурентоспособности, Ин-
декс развития человеческого 
потенциала (ПРООН), Индекс 
счастливая планета, Индекс 
процветания стран мира, 
Всемирный индекс свободы 
прессы, Глобальный индекс 
миролюбия, Индекс восприятия 
коррупции, Рейтинг стран мира 
по уровню автомобилизации и 
другие [12]. 

Республика Казахстан в 
международных рейтингах в 
целом показывает положитель-
ные результаты, с годами улучшая 
свой рейтинг. На сегодняшний 
день одним из показатель-
ных рейтингов является 
Ежегодный отчет глобальной 
конкурентоспособности, под-
готовленный Всемирным эко-
номическим форумом. Имен-
но, данные этого рейтинга 
приводил в пример Президент 
РК Н.А. Назарбаев в Послании 
народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050» в 2012 г. 
Выполнение задачи вхождения 
Республики Казахстан в список 50 
наиболее конкурентоспособных 
стран мира было определено, 

также, на его основании. 
Согласно отчету глобальной 
конкурентоспособности за 2013-
2014 гг. Казахстан занял 50 
место из 148 стран, тем самым 
улучшив свой показатель на 
одну позицию в сравнении с 
предыдущим годом [13, p. 68]. 
По результатам нынешнего года 
Казахстан сохранил 50 место 
[14, p. 14]. Положительные 
успехи Казахстана связаны 
с такими направлениями 
как гибкий и эффективный 
рынок труда, где наша страна 
занимает 15 место, и стабильное 
макроэкономическое окружение 
–27 место. Уязвимым местом 
Казахстана в данном рейтинге 
является здравоохранение и 
начальное школьное образования, 
которые занимают 96 позицию, 
а также развитие финансового 
рынка 98 место [14, p. 230]. По 
колличеству населения страны 
Казахстан занимает 54 позицию с 
популяцией в 17,2 млн. человек, 
расположившись следом за Чили 
[14, p. 401]. 

Программа развития Орга-
низации Объединенных Наций 
(далее ПРООН) занимается 
разного рода исследованиями, 
рейтингами в разных нап-
равлениях. Главной считается 
серия докладов ООН о развитии 
человека – Индекс развития че-
ловеческого потенциала (Human 
Development Index, далее HDI). 
Данный рейтинг считается одним 
из самых авторитетных в мире, 
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где уровень грамотности является 
одним из ключевых показателей 
социального развития. Согласно 
Рейтингу стран мира по уровню 
образования ПРООН Казахстан 
с индексом 0,83 занимает 35 
позицию среди 188 стран. В 
целом, согласно отчету 2014 года 
Казахстан занимает 70 место 
[15].

В зависимости от рейтинга, 
Республика Казахстан занимает 
абсолютно разные позиции. К 
примеру:

– 103 позиция из 162 по 
данным Глобального индекса 
миролюбия 2014 года, который 
измеряет уровень безопасности 
в стране и характер внешней 
политики [16];

– 86 позиция из 132 по данным 
рейтинга стран мира по Индексу 
социального развития 2014 года;

– 140 позиция из 175 
согласно Индексу восприятия 
коррупции 2013 г. Рейтинг 
предоставляется международ-
ной неправительственной орг-
анизацией Transparency Inter-
national, основной показатель 
которой распространенность 
коррупции в государственном 
секторе;

– 47 позиция из 142 по данным 
Индекса процветания Института 
Legatum 2013 г.;

– 160 позиция из 179 по 
данным Всемирного индекса 
свободы прессы 2013 г., 
подготовленный международной 
н е п р а в и т е л ь с т в е н н о й 

организацией «Репортеры без 
границ»

– 35 позиция из 188 по данным 
Индекса уровня образования в 
странах мира 2012;

– 47 позиция из 116 по 
данным Глобального индекса 
терроризма 2012 г., во внимание 
берется количество инцидентов в 
год, количество пострадавших и 
уровень материального ущерба;

– 97 позиция из 194 по 
данным Рейтинга стран мира по 
показателю уровня урбанизации 
2011 г., предоставленный Де-
партаментом Организации 
Объединённых Наций по 
экономическим и социальным 
вопросам [12].

Рейтингов, аналогичных 
перечисленным, достаточное 
количество и они требуют 
систематизированного анализа. 

Темпы развития миро-
вой экономики, расширение 
рынка капитала, доступность 
информации и другие 
процессы глобализации ха-
рактерные исключительно 
для современности вызвали 
необходимость систематизи-
рованной оценки на между-
народном уровне. Сегодня 
данную роль выполняет система 
рейтингов, функционируя в 
качестве независимого эксперта. 
Дальнейшее изучение данного 
вопроса откроет возможность для 
систематизированного анализа 
ситуации, прогнозирования тен-
денций развития и спада, а также 
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их предотвращения. Результа-
ты исследований системы 
международных рейтингов 
смогут помочь решить вопрос 
по улучшению рейтинговых 

показателей страны в будущем 
и развития внутри республикан-
ской рейтинговой системы в 
целом.
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ТҮЙІН
Мақаланың авторы: ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының 

кіші ғылыми қызметкері, тарих мамандығы бойынша гуманитарлық 
ғылымдарының магистрі Сметова Айнагүл Тілекжанқызы.

Мақалада Қазақстанның рейтингтік көрсеткіштері мен 
халықаралық рейтинг жүйесін зерттеу мəселелері қарастырылды. 
Тақырыптың жан-жақты зерттелуі Қазақстанның халықаралық 
беделін көтеруіне ықпалды мəселелерге ерекше көңіл аударылды.

SUMMARY
The author of the article: Master of Arts in History, junior research 

associate of the Institute of State History Science Committee of the 
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan Ainagul 
Smetova.

In this article, the problems of studying the rating indicators of 
Kazakhstan and the international rating system are considered. An 
overview of the origins of ratings and their use is presented, as well as the 
importance of studies on topic that will help to improve the international 
image of Kazakhstan is highlighted.
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ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ
 

УДК: 373.5(091)
Қ. Əдиет

Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының аға 
ғылыми қызметкері, гуманитарлық ғылымдар магистрі

МЕКТЕП БАҒДАРЛАМАСЫ МЕН ОҚУЛЫҒЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ҮЛЕС ҚОСҚАН ТАРИХШЫ ҒАЛЫМ

Аннотация
Мақалада көрнекті тарихшы ғалым Б.Ғ. Аяғанның тəуелсіздіктің 

алғашқы жылдарынан бастап мектептерге арналған дүниежүзі жəне 
Қазақстан тарихы бағдарламалары мен оқулықтарын жазуға қосқан 
үлесі баяндалады.

Түйін сөздер: Қазақстан тарихы ғылымы, бағдарлама, тарих 
оқулығы, ұлтжандылық сезім.

Қазақстан тəуелсіздікке қол 
жеткізген соң тарих ғылымына 
да еркіндік тиді. Ол ғылыми пəн 
ретінде жоғары жəне орта оқу 
орындарында жеке пəн ретінде 
оқытылатын болды. Əсіресе 
қазақтар үшін төл тарихын 
білуі ұлттық намысқа айналды. 
Бірақ алғашқы жылдары оқу 
орындарында бұл пəнді өз 
деңгейінде оқытуға жарамды 
оқулық та, оқу бағдарламалары 
мен қосымша оқу құралдары да 
болмады.

Өйткені КСРО кезінде 
Қазақстан тарихынан мамандар 
даярлау ісі мен қазақ тарихын 
зерттеу сын көтермейтін 
деңгейде болған еді. Сондықтан 
Қазақстан тарихы бойынша оқу 
орындарына арналған оқулықтар 
мен оқу құралдарын шығару ісі 
де алға баспаған еді.

Кеңестік заманда қолданы-
лып келген «пышақтың қырын-
дай» ғана Қазақстан тарихы 
оқулықтары жаңа талаптарға 
жауап бере алмады. Жоғары жəне 
арнаулы орта оқу орындарының 
оқытушылары мен мектеп мұ-
ғалімдері бұқаралық ақпарат 
құралдарында («Социалистік 
Қазақстан» (қазіргі «Егемен 
Қазақстан»), «Қазақ əдебиеті», 
«Ана тілі» газеттері мен 
«Мəдениет жəне тұрмыс» (қазіргі 
«Парасат», «Қазақстан əйелдері», 
«Қазақстан коммунисі» (қазіргі 
«Ақиқат») сияқты журналдарда 
басылатын тарихи зерттеулер мен 
ғылыми-көпшілік мақалаларды 
қанағат етуге мəжбүр болды. 

Сондықтан республиканың 
Білім министрлігі бірінші 
кезекте жалпы білім беретін 
орта мектептерге арналған жаңа 



39

    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     № 4, 2014   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     

мазмұндағы бағдарламалар мен 
тарих оқулықтарын шығаруды 
жеделдетіп қолға алды. Алдымен 
əрине бағдарламалар жазылды. 
Өйткені кеңестік заманда 
қалыптасқан дəстүр бойынша 
мектеп бағдарламалары мұғалім 
үшін негізгі мемлекеттік құжат 
қызметін атқарды. Ал оқулықтар 
соған негізделіп жазылатын.

Министрлік «Қазақстан та-
рихы» пəні бағдарламаларын, 
оқулықтарын дайындайтын 
авторлар тобын құрды жəне 
оқулықтар тізімі жасалып, 
авторлар құрамын бекітті. 
1992 жылы алғаш рет дербес 
«Қазақстан тарихы» пəнінің 
бағдарламасы дайындалып, 
ол «Дүние жүзі тарихы» пəні 
бағдарламасымен бірге жеке 
кітапша болып шықты.

Осыларды жазып, дайын-
дауға, талқылап бекітуге көпте-
ген тарихшы, əдіскер ғалымдар, 
əдіскерлер, мектеп мұғалімдері 
қатысты. Солардың қатарында 
Бүркітбай Ғелманұлы Аяған (ол 
кезде фамилиясы Б.Ғ. Аяғанов 
деп жазылатын - авт.) да болды.

Алғашқыда мектеп оқулығын 
жазуға ғалымдар арасынан 
авторлар табу оңай болған жоқ. 
Ғалымдар тарих ғылымын жете 
меңгергенімен оқулық жазудың 
əдістемесін, талап-шарттарын 
толық білмегендіктен жəне бұл 
сала бойынша тəжірибелері 
болмағандықтан жұмысқа бірден 
кірісе алған жоқ. Ал ұлттық 
мүддені жəне рухты жоғары 

ұстаған 38 жастағы жас ғалым 
Б.Ғ. Аяған бұл жауапты іске бел 
шеше кіріседі. 

Тарих бағдарламасының «В» 
нұсқасын Б.Ғ. Аяған А.К. Əбішев 
жəне Е.М. Омаров үшеуі ав-
торлық бірлестікте жазып шықты 
[1]. Бұл бағдарлама кеңестік 
заманда қолданылып келген 
бағдарламадан мүлдем өзгеше 
жасалды.

Бағдарламаның төмендегідей 
ерекшеліктері болды. Авторлар 
ұжымының ұсынысы бойынша 
«Қазақстан тарихы» пəнін 5-ші 
жəне 8-10-шы сыныптарда 
оқытуға 153 сағат бөлінді. 
5-сыныпта оқытуға жұмасына 
0,5 сағаттан жылына-17 сағат, 
ал 8-сыныпқа-34, 9-сыныпқа-34, 
10–сыныпқа-34, 11-сыныпқа-34 
көлемінде уақыт бөлінді.

Бағдарлама мазмұны респуб-
лика тарихын барлық нақты 
мəліметтік жəне теориялық 
проблемалар кешені тұрғысынан 
алып қарастырды жəне ежелгі 
дəуірден біздің заманымызға 
дейінгі хронологиялық дамуды 
тұтас қамтыды.

Бағдарламада Қазақстан 
тарихындағы «ақтаңдақтарға» 
ерекше назар аударылды. Атап 
айтқанда қызу айтысқа толы 
«Қазақ халқының этникалық 
тарихы», «Қазақстанның Ресейге 
қосылуы», «Қазақстандағы 
ұлт-азаттық қозғалыс», 
«Қазақстандағы Ақпан жəне Қазан 
төңкерістері», «Қазақстандағы 
ұжымдастыру саясаты» т.с.с. 
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Дегенмен бағдарлама сол 
кездегі Қазақстан Коммунистік 
партиясы мен үкіметінің білім 
беру жөніндегі қабылданған 
құжаттарына сəйкес жазылғанын 
ескеруге тиістіміз.

Кейін өңделіп, толық-
тырылған Қазақстан тарихының 
осы бағдарламасы мектептерде 
10 жыл бойы өзгеріссіз 
пайдаланылды [2, 56 Б.].

Б.Ғ. Аяған өзінің ғылым 
жолындағы ұстазы академик 
Кеңес Нүрпейісовпен жəне Н. 
Жақсылықовпен бірге 1993 жылы 
11 сыныпқа арналған «Қазақстан 
тарихы» оқулығын жазды [3]. 
Бұл мектеп оқушыларына рес-
публиканың кеңестік кезеңдегі 
тарихын жаңаша көзқараспен 
оқытуға арналған алғашқы оқу-
лық болды. Оқулық құрылымын 
жетілдіруге бағытталған сол 
кездегі жаңалықтар енгізілді.

Нақты айтқанда, əрбір 
тараудың алдына мазмұнын 
ашатын жоспары жазылды. Əр 
тараудың соңында сұрақтар 
мен тапсырмалардан басқа, 
сол  кезеңге қатысты құжаттық 
материалдар, тарихи тұлғалар-
дың естеліктері, оқушыларға 
пайдалануға негізі жəне қосымша 
əдебиеттер тізімдері ұсынылды. 
Кеңестік кезеңдегі оқулықта 
бұлар болмайтын еді.

Оқулық авторлары Қазақстан 
тарихының соңғы 40-50 жылдық 
өткен кезеңін баяндауда 
социалистік көзқарастан, Ком-
мунистік идеология тұжы-

рымдарынан бас тартып, тарихты 
шындық тұрғысынан жазуға 
ұмтылды. Авторлар республика 
тарихы кезеңдерін бұрынғы 
схематизмнен, яғни «кеңестік 
бесжылдықтарға сəйкес бөлу-
ден», «жаңа тарихи дəуірді 
бастайтын» партия съездерін 
мадақтаудан бас тартты. 
Социализмнің дағдарысқа 
ұшырауының объективті жəне 
субъективті себептерін ашуға 
ұмтылды.

Бұл оқулық мектеп 
мұғалімдері мен оқушылар 
жəне ата-аналар тарапынан 
жақсы бағаланды. Авторлар 
осы оқулыққа байланысты 
мектептерде, тарих пəні 
мұғалімдерімен болған кез-
десулерде жəне баспасөзде 
жарияланған мақалаларда 
оқулықтың сапасын көтеруге 
бағытталған сын-пікірлер мен 
ұсыныстарды ескеріп жетілдіріп 
отырды. Соның нəтижесінде бұл 
оқулық алты рет басылып 10 
жылдан астам уақыт мектептер-
де қолданылды. Мыңдаған 
шəкірттер осы оқулық бойынша 
Отан тарихы туралы білім 
алды. Бір ескеретін жағдай бұл 
оқулыққа осы уақыт аралығында 
бəсекеге түсетін балама оқулық 
жазылған жоқ.

Б.Ғ. Аяған келесі жылы жалпы 
редакциясын басқарып Қарақол 
Ізтілеуовпен бірге 8-сыныпқа 
арналған «Орта ғасырлардағы 
дүние жүзі тарихы» оқулығын 
жазды [4]. Ол республика 
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мектептеріне 196 мың данамен 
таралды.

Бұл оқулықтың ерекшелігі-
сол кездегі əлем тарихындағы 
оқиғаларды орта ғасырлардағы 
Қазақ тарихымен, мəдениетімен 
тығыз байланыста баяндауы 
болды. Алтын Орда мемлекеті 
мəдениетінің сол кездегі түркі 
халықтарымен, мемлекеттерімен 
ортақ мəдени байланыста 
дамығанын сипаттады (§24).

Автор бұл оқулықта алғаш 
рет Алтын Орда тарихын сол 
кезде Қазақ елінің тарихымен 
байланыстыра сипаттайды. 
Бұл бұрын ұлттық оқулық 
жазуда  жаңа бастама еді. Автор: 
«Еуразияның орасан зор аумағын 
алып жатқан түркі-моңғол тілдес 
тайпалар құрған Алтын Орда, 
Ақ Орда, Көк Орда мемлекеттері 
əлемдік өркениеттің дамуына 
күшті əсер еткен» деген сол кез 
үшін тың тарихи тұжырымды 
мектептің тарих оқулығына 
алғаш рет енгізді [4, 4 Б.].

Оқулықтың келесі бір 
ерекшелігі-автор Алтын Орда 
тарихын баяндағанда ұлттық 
дереккөздерін пайдаланып, 
оқулыққа сол дереккөздерден 
үзінділер келтіріп құндылығын 
арттыра түседі. Мəселен,              
Ш. Құдайбердіұлының «Түрік, 
қырғыз, һəм қазақ шежіресі» 
еңбегінен Алтын Орданың 
құрылуы, оны билеген хандар 
жəне бұл мемлекеттің ыдырау 
себептері туралы деректер кел-
тіреді.

2004 жылы Қазақстан 
Республикасы жаңа буын 
оқулықтарымен оқытуға көше 
бастады. Б.Ғ. Аяған енді ел 
алдындағы жауапкершілікті 
мойнына алып жаңа оқулық 
жазуға да кіріседі. 2005 жылы 
жалпы редакциясын өзі басқарып 
М.Ж. Шəймерденовамен бірге 
9-сыныпқа арналған Қазақстан 
тарихы оқулығын жазып, ол 
Білім жəне ғылым министрлігінің 
ұсынысымен мектептерге 
пайдалануға жіберілді [5].

Оқулық Қазақстанның 
XX ғасыр мен XXI ғасырдың 
бас кезіндегі қазіргі заман 
тарихының неғұрлым маңызды, 
бетбұрыс кезеңдерін сипаттап, 
өзекті оқиғаларға баға беріп, 
олардың себеп салдарлық 
байланыстарын ашып көрсетті. 
Авторлар оқушылардың Отандық 
тарихтың негізгі кезеңдерін жете 
меңгеруі үшін тарихи оқиғалар, 
қазақ қоғамын дамытуға елеулі 
үлес қосқан белгілі қайраткерлер 
туралы нақты деректер ұсынды. 
Оқулықта өткен оқиғалар-
ға тұжырымдамалық бағытта 
жаңа, неғұрлым объективті 
тұрғыдан баға берді. Кеңес 
Одағы құрамында болған кездегі 
қазақ халқының саяси, рухани 
жəне əлеуметтік мəдени өмірде-
гі қайғылы құбылыстарының 
шындығы ашылып, ақиқаты 
баяндалды.

Мəселен, авторлар 1917 
жылғы Қазан төңкерісінен кейін 
Қазақстан тарихының қайғылы 
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беті ашылды. Қазақ жері өз 
мақсаттарына жету қандай 
құралдар болса да қолданудан 
тайынбайтын, бір-біріне қарама-
қарсы күресуші жақтардың 
қиян-кескі шайқас алаңына 
айналды. Қазақ халқы іс жүзінде 
қызылдар мен ақтардың қанды 
қақтығысының кепіліне айналып, 
балға мен төстің арасында қалған 
жағдайды бастан өткерді деген 
тұжырым ұсынды [5, 58-59 Б.].

50-70 жылдары КСРО сияқты 
Қазақстанда да диссиденттік 
құбылыстар болып, олардың 
Махмет Құлмағамбетов, Хасен 
Қожахметов сияқты өкілдері 
қуғын-сүргінге ұшырағаны 
туралы мектеп оқулықтары 
түгелі, тəуелсіздіктің алғашқы 
он жылдығында шыққан тарихи 
кітаптарда кездеспейтін тарихи 
деректер берілді [5, 245 Б.].

Қазақстанды 20 жылдан астам 
басқарған Д.А. Қонаевтың еліне 
сіңірген зор еңбегін сипаттай 
келе авторлар «Еш күмəнсіз адал, 
дарынды жəне талантты адам 
бүкіл КОКП сияқты, əміршіл-
əкімшіл жүйенің өкілі ғана 
болып қалды» - деп [5, 270 Б.] 
оқушыларды тарихи тұлғаға əділ 
бағасын беруге бағыттайды.

Авторлар Тəуелсіз Қазақ-
станның қалыптасу кезін-
дегі тек табысты, жағымды 
құбылыстарды ғана жазып 
қоймай сол кезде жіберілген 
қателіктерді, кемшіліктерді де 
ашып көрсетеді.

Мысалы, 90-жылдары на-

рықтық экономикаға өтудің 
бір қажетті шарты-жеке-
шелендіру кезінде:  «Ауыл-
да да күрделі өзгерістер 
жүрді. Өте аз уақытта қираған 
колхоздар мен совхоздардың 
орнына серіктестіктер, акцио-
нерлік қоғамдар, фермер 
шаруашылықтары пайда бол-
ды. Бірақ ауылдағылардың 
совхоздардың өте тез қи-
ратылуынан алғашқыда екі 
ұдай жағдайда қалғаны рас еді. 
Олардың жеке шаруашылық 
жүргізу дəстүрінен ажырауының, 
нарықтық шаруашылықтың 
қыр-сырын білмеуінің де мəні 
зор болатын. Көптеген ауыл 
тұрғындары өздерінің жер 
үлестерін өте арзанға сатты, 
ауыл шаруашылық құралдарын 
ойланбай бөліске салды. 
Нəтижесінде ауылдықтар жаңа 
алыпсатарлардың, əртүрлі делдал 
фирмалардың алдауына түсті. 
Нарыққа өту ауылдық жерлерде 
өте қиын жүрді [5, 352 Б.].

Оқулықтағы əрбір тақырып 
соңында оқушылар білуге тиісті 
негізгі ұғымдар, терминдер, өзін-
өзі тексеруге арналған сұрақтар, 
тест тапсырмалары, кестелер, 
тірек-схемалар, шығармашылық 
тапсырмалар, кеңестік заманда 
Қазақстанды басқарған бірінші 
басшылар туралы қысқаша 
мəліметтер, тарихи хронология, 
оқуға ұсынылатын əдебиеттер 
тізімі берілді.

Сонымен қатар оқушылар-
дың өздігінен ізденіп білімдерін 
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молайтуға бағыттап рефераттар 
жазуға арналған тақырыптар 
тізімі ұсынылды. Оқулық жа-
зудағы мұндай жаңалықтардың 
бірқатары сол мектептерде қатар 
қолданыста жүрген, 9-сынып-
қа арналған М. Қозыбаев,                              
К. Нүрпейісов жəне  Қ. Жүкешов 
жазған «Қазақстан тарихы» 
оқулығында болған жоқ.

Жаңа талаптарға сəйкес 
оқулықпен қоса мұғалімдерге 
арналған əдістемелік құрал, 
хрестоматия, дидактикалық 
материалдар, қосымша оқу 
құралы да жазылды. Б.Ғ. Аяған 
осылардың бəрін ыждағат-
тылықпен қарап олардың сапалы 
шығуына басшылық етті.

Автор оқулықтың 2013 
жылғы өңделіп, толықтырылған 
үшінші басылымында оған 
құрылымдық жəне мазмұндық 
көп өзгерістер енгізіп жетілдіре 
түсті [6]. Білім беру стандартына 
сай оқулық атауы ықшамдалып 
«Қазақстан тарихы» деп аталды. 
«XX ғасырдың бас кезіндегі 
Қазақстан» деген бірінші 
бөлімге: «Алаш қозғалысы жəне 
«Алаш» партиясының құрылуы» 
деген (§6) жеке тақырып 
қосты. «1917-1941 жылдардағы 
Қазақстан» деген екінші 
бөлімге: «Қазақстандағы ұлттық 
автономиялар» (§10), «Қазақ 
АКСР-і аумағының қалыптасуы» 
(§14), «Қазақстандағы «Кіші 
Қазан» бағыты» (§18) деген 
тың тақырыптар қосылды. Бұл 
тақырыптардың мазмұны кейін 

Қазақстан Республикасының 
көрші елдермен келісіп, 
шекарасын анықтап, заңмен 
бекітілуіне негіз болғанына 
оқушылардың көзін жеткізе-
ді. «1946-1991 жылдардағы 
Қазақстан» деген төртінші бөлім-
ге «Қазақстанда əскери-өндіріс-
тік кешеннің қалыптасуы» (§35), 
«Қазақстандағы экологиялық 
проблемалар мен əлеуметтік-
демографиялық үрдістер» (§44) 
деген отандық тарихшылар 
зерделеп ортақ пікірге келген 
тың тарихи тұжырымдарға 
негізделген жаңа тақырыптар 
қосылды.

Жаңа, үшінші басылымда 
Тəуелсіз Қазақстан тарихын 
баяндауға кітаптің үштен бір 
бөлігі арналды, яғни бұрынғы 
оқулықта оған 7 тақырып бөлінсе, 
енді 15 тақырып арналды.

Бұл бөлімде еліміздің 
тəуелсіздікке қалай қол жеткізіп, 
КСРО ыдырағаннан кейінгі 
республикада қалыптасқан 
ауыр саяси жəне əлеуметтік-
экономикалық дағдарысты еңсеру 
үдерісін, нарықты экономика мен 
демократиялық қағидаттарды, 
жаңа астана салу мен ұтымды 
сыртқы саясат жүргізуде-
гі Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Н.Ə. Назарбаевтың 
тарихи рөлі нақты сипатталады.

Білім жəне ғылым ми-
нистрлігіне қарасты Мемлекет 
тарихы институтының негізін 
қалап жəне басқара отырып,      
Б.Ғ. Аяған тəуелсіздік жылдарын-
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дағы Қазақстанның дамуы 
тарихы бойынша 12 жылдық 
мектептің 11 жəне 12 сыныптары-
на арналған эксперименттік 
оқу бағдарламалары мен оқу 
құралдарын жазуға басшылық 
жасады. Мəселен, 2013 жылы 
эксперименттік мектептердің 11-
сыныбына арналған «Қазақстан 
тарихы» оқулығын балама негізде 
жазып, 500 дана таралыммен 
білім беру ұжымдарына ұсынды 
[7].

Осы еңбектердің бəрі              
Б.Ғ. Аяғанның тəуелсіз Қазақ 
елінің қиын да күрделі қалыпта-
суы кезеңінде тарихшы ғалым 
жəне елінің патриоты ретінде 
ұлтының, мемлекетінің тарихын 
өскелең ұрпаққа танытуда үлгі-
өнеге көрсетіп жəне оларға 
тарихи білім беру арқылы тарихи 
сананы қалыптастыруда елеулі 
еңбек еткенінің айғағы деуге 
болады.

Халқымызда ежелден келе 
жатқан «Əркімнің туған жері 
– «Мысыр шаһары» деген сөз 
бар. Барлық саналы ғұмырын 
қалада өткізіп жатса да Бүркітбай 
Ғелманұлы өзінің туған ауылы 
«Ақтасқа» «кіндігінен байлан-
ған» азамат. Өзі алғаш əліппе 
ұстап, мектеп табалдырығын 
аттаған, балалық бал дəуренін 
өткізген туған ауылына деген 
сезімі ерекше. Елінің қай 
қиырында жүріп еңбек етсе 
де ауылын ойлап, тілеуін 
тілеп жүреді. Өз қаржысына 
ауылының арғы-бергі тарихы 
мен адамдарының тағдырын 
бейнелеген «Ақтас –деген ауыл 
бар» атты кітап та шығарды [8]. 
Кезінде беделін, дос-жарандарын 
салып жүріп «болашағы жоқ» 
деген шағын ауылға əбден тозығы 
жеткен ескі мектептің орнына 
жаңа мектеп салғызды.
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В статье рассматривается научный и педагогический вклад 
известного ученого-историка Б.Ғ. Аяғана в разработке, издании 
школьных учебников и программ по всемирной истории, истории 
Казахстана в годы независимости.

SUMMARY
Author of the article: Senior research fellow of the National Academy 

of Education named after Y.Altynsarin, master of humanitarian science 
Kaiyrken Adiet.

In this article, scientifi c and pedagogical contribution of prominent 
scientist and historian B.G. Ayagan in development of school textbooks 
and programs on world history and history of Kazakhstan is presented.
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ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми 
қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты

ОҚУЛЫҚ ЖАЗҒАН МЕКТЕП МҰҒАЛІМІ

Аннотация 
 Мақалада алматылық мектеп мұғалімі Дүйсенбай Бабаевтың 

(1930-2000) ғылыми ізденіспен ұштасқан ұзақ жылғы педагогтік 
қызметі, тəуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақ елінің орта 
ғасырлардағы тарихын жаңаша зерделеуге негізделген алғашқы 
оқулықтарды, яғни 7-8 сыныптарға арналған «Қазақстан тарихы» 
оқулықтарын жазып ұсынуы, ұзақ жылғы ұстаздық еңбегінің халық 
тарапынан лайықты бағалануы баяндалады.

 Түйін сөздер: оқулық, тарих пəнін оқыту, тарихи білім, 
Қазақстанның орта ғасырлар тарихы.

Қазақстан егемендік алғанда 
оның ертеңін ойлап, мектеп 
оқушыларына арналған төл 
оқулығын жазған авторлардың 
бірі-Дүйсенбай Бабаев.

Дүйсенбай Бабаев 1930 жылы 
Жамбыл облысында дүниеге 

келген. Жамбыл қаласында орта 
мектепті бітірген соң Алматы-
дағы Абай атындағы  Қазақ 
педагогикалық институтының 
тарих факультетінде білім алды. 
Педагогикалық жоғары білім 
алған соң Алматыда ұстаздық 
қызметін бастап 1957 жылдан 
№115 орта мектепте (ол 1966 
жылға дейін №89 сегізжылдық 
мектеп болған) тарих пəнінің 
мұғалімі болып қызмет етеді. 

Шығармашылықпен айна-
лысатын ұстаз мектепте еңбек 
етіп жүріп ғылыммен айналысуға 
талпыныс жасайды. 70 жылдардан 
бастап мектепте тарих пəнін оқы-
ту мəселелерін зерттеп ғылыми-
педагогикалық мақалаларын 
республикалық баспасөзде, 
педагогикалық басылымдарда 
жариялай бастайды.

Республикалық газет-
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журналдарда республиканың 
сол кездегі қоғамдық-саяси 
өміріне, мектептегі оқу-
тəрбие жұмыстарына қатысты 
мақалалары жарияланды. 80-
жылдары бір ғана «Қазақстан 
мектебі» журналында бес жыл-
дың ішінде 5 ғылыми-əдістемелік 
мақаласы басылды. Ол кезде 
қазіргідей көп педагогикалық 
журналдар болмайтын. Бұл қазақ 
тілінде шығатын беделді, əрі 
жалғыз басылым болғандықтан 
оған мақала шығару кез келген 
мұғалімнің қолынан келмейтін. 
Өйткені журналға қабылданатын 
мақалаға қойылатын талап күшті 
болатын.

Д. Бабаев Қарағанды, 
Павлодар, Шымкент, Көкшетау 
қалаларындағы түрлі ғылыми 
жиындарға қатысып, баяндамалар 
жасап, əріптестерімен іс-
тəжірибесімен бөлісті. Теледидар 
арқылы да сабақ өткізеді.

Қазақстандық ұстаз Мəскеу 
мен Ереванда өткен педаго-
гикалықоқуларға қатысып қо-
ғамдық пəндерді оқыту мен 
мектептегі оқу-тəрбие мəсе-
лелеріне байланысты мазмұнды 
баяндамалар жасайды.

1979 жылы Мəскеуде 
«Передовой педагогический 
опыт, экспресс-информация», 
«Показ преимуществ советского 
образа жизни в процессе изучения 
истории и обществоведения 
как средства формирования 
коммунистической убежден-
ности» атты еңбектері жарық 

көреді [1].
Д. Бабаев 1972 жылдан 

бастап Ы. Алтынсарин атындағы 
Педагогикалық ғылыми-зерттеу 
институтындағы оқу-əдістемелік 
кеңестің құрамына қабылданады. 
Өзі еңбек ететін мектепте осы 
институттың ғылыми-əдістеме-
лік зертханасымен шығармашы-
лық байланыс жасап, əдіскер 
ғалымдармен бірлесе отырып 
педагогикалық эксперимент 
жүргізуге қатысады. Өздігінен 
ізденіп мектеп оқулығы мен 
көмекші құралдар жазудың талап-
шарттарын меңгереді. Қазақтың 
бай құнарлы тілін еркін білетін 
мұғалім халықтың ауыз əдебиеті 
мен шежіресі бойынша білімін 
молайтады.

Республикаға танымал болған 
мұғалімді ұлт тарихын мектепте 
оқыту бағдарламасын жасайтын 
авторлар қатарына шақырады. 
90-жылдары Д. Бабаевтың автор-
лығымен Қазақстан тарихы 
пəнінің үш оқулығы шығып 
мектептерде пайдалануға бе-
ріледі.

80-жылдардың аяқ кезінде 
КСРО-дағы қайта құруларға 
байланысты Қазақстан тарихы 
мектептің оқу жоспарына дербес 
пəн болып енгізілді. Бұл еліміздің 
қоғамдық-саяси өміріндегі ма-
ңызды оқиға болды. Осыған 
байланысты Білім министрлігі 
пəнді оқытуды жақсартуға 
бағытталған жұмыстарды қолға 
алды.

«Қазақстан тарихы» пəні 
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бағдарламаларын, оқулықтарын 
дайындайтын авторлар тобын 
құрды жəне оқулықтар тізімі 
жасалып, авторлар құрамы 
бекітілді. Осыларды жазып, 
дайындауға, талқылап бекітуге 
көптеген тарихшы, əдіскер 
ғалымдар, əдіскерлер, мектеп 
мұғалімдері қатысты. Солардың 
қатарында Алматы қаласындағы 
№ 115 орта мектептің тарих 
пəнінің мұғалімі Дүйсенбай 
Бабаев та болды. 1992 жылы 
алғаш рет дербес «Қазақстан 
тарихы» пəнінің бағдарламасы 
дайындалып, ол «Дүние жүзі 
тарихы» пəні бағдарламасымен 
бірге жеке кітапша болып шықты 
[2].

Кейін өңделіп, толық-
тырылған Қазақстан тарихының 
осы бағдарламасы мектептерде 
10 жыл бойы өзгеріссіз 
пайдаланылды. [3, 56 Б.].

Д. Бабаев 1990 жылы 
архивтік жəне əдеби деректерді, 
ғылыми зерттеу материалдарын 
пайдаланып жаңаша сипаттағы 
8-класқа арналған «Қазақстан 
тарихы» оқулығын жазып, ол 
Қазақ ССР Халыққа білім бе-
ру министрлігінің ұсынуымен 
баспадан 60 мың дана болып 
шығып мектептерге таратылды. 
Бұл мектеп оқулығы Қазақстан 
территориясындағы алғашқы қау-
ымдық құрылыс кезеңінен бас-
тап XVIII ғасырға дейінгі қазақ 
халқының бірнеше мың жылдық 
тарихын 3 бөлім 9  тарауға 
бөліп оқушылар үшін ықшамдап 

ғылыми негізде түсіндіріп берген 
алғашқы балама оқулық болды 
[4].

Оқулық кемінде төрт 
оқу жылы бойы, 1995 жылы                            
К.М. Байпақов.  Б.Е. Көмеков, 
К.А. Пищулина оқулықтары 
шыққанға дейін қолданыста 
болды.

Мектеп ұстазы жазған оқу-
лық мұғалімдер мен оқушылар 
жəне ата-аналар тарапынан 
оң бағасын алды. Тəуелсіздік 
алғаннан кейінгі ұлт тарихын 
жаңаша оқыту қажеттілігіне 
орай Д. Бабаев енді Қазақ елі 
тарихының орта ғасырлар жаңа 
заманы кезеңін оқытуға арнап, 7 
жəне 8 сыныптарға оқытылатын 
екі оқулық етіп жазды.

1994 жылы XV-XVII ғасыр-
лардағыҚазақстан тарихы оқу-
лығын өңдеп 8 сыныпқа арнап 
қайта шығарды [5].

Бұл сыныпқа арналған 
оқулық ұстаздар мен оқушылар 
тарапынан қолдау тауып үш 
рет басылып шығуға мұмкіндік 
алды.

Ал 1995 жылы 7 сынып-
ка арнап V-XV ғасырлардағы 
Қазақстанның орта ғасырлардағы 
тарихына арналған оқулығын 
жазды [6].

Қазақстан тарихын оқытудың 
теориясы мен əдістемесін жаса-
ған педагогика ғылымдары-
ның докторы, профессор                                  
Т.Т. Тұрлығұл Д. Бабаевтың 1990 
жылы 8-класқа арнап жазған 
оқулығын талдап төмендегідей 
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баға берген:
«Оқулық мазмұны Қазақстан 

тарихын ежелгі заманнан XVIII 
ғасырдың аяғына дейін қамтиды. 
Оқулықта 80-жылдардың аяқ 
кезінде тарих ғылымында, 
оның əдіснамасында пайда 
болған жаңалықтар ескерілген; 
бағдарламаға сəйкес жазылған, 
ғылыми жағынан Қазақстан 
тарихы ғылымының сол кездегі 
дəрежесіне сай келеді; тари-
хи материалдардың тəрбиелік 
мүмкіндігі ескерілген; тарихи 
фактілер, оқиғалар, құбылыстар 
нақты мысалдармен ашып 
көрсетіледі; ғылыми-теория-
лық материалдар жеткілікті 
дəлелдермен түсіндіріледі; та-
рихи материал оқушылардың 
дайындық дəрежесі мен таным 
қызметін ескере отырып 
іріктелген; оқулық тілі түсінікті; 
оқу материалының жүйелілігі, 
реттілігі сақталған; сұрақтар 
мен тапсырмалар негізінен сəтті 
іріктелген; иллюстрациялар бе-
рілген» [3, 64 Б.].

Əріптесінің оқулықтың ма-
ңызы туралы пікірін профессор                    
Б.Қ. Əбдіғұлова да қолдап: 
«Бағдарлама мен оқулықтың 
мазмұны қазақ халқының 
тарихы туралы бүтіндей түсінік 
қалыптастыруға, оқушылардың 
ұлттық тарихи санасын оятуда, 
елжандылыққа тəрбиелеуде 
септігін тигізді» деп бағалады [7, 
35 Б.].

Кеңестік идеология құрсауы-
нан құтылған Отандық тарих 

ғылымы тың зерттеулер жүргізіп, 
ұлттың өткен тарихын жаңаша 
зерделеп, жаңа тұжырымдар 
мен пайымдауларға қол 
жеткізді. Соның нəтижесінде 
Қазақстанның орта ғасырлар 
мен жаңа замандағы тарихынан 
мектеп оқулықтарын жазуға 
танымал тарихшылар мен əдіскер 
ғалымдар кірісіп жетілдірілген 
жаңа оқулықтарды өмірге əкелді. 
Сөйтіп өтпелі кезеңде өз міндетін 
орындаған Д. Бабаев оқулықтары 
келесі буын оқулықтарға жол 
берді.

Д. Бабаев мектепте сабақ 
беру барысында үнемі ізденіп, 
қосымша əдебиеттер оқып, 
көрнекті құралдар дайындап 
мол тəжірибе жинап, сабақтарын 
əрқашан жақсы деңгейде өткізіп, 
білім-білігімен, жеке басының 
үлгі-өнегесімен шəкірттерінің, 
əріптестерінің, ата-аналардың 
құрметіне бөленді.

Көп жылғы ізденіске толы 
еңбегі бағаланып ол 1980 жылы 
«Қазақ ССР халық ағарту ісінің 
үздігі» атағына ие болды. 1991 
жылы «Методист мұғалім» атағы, 
ал 1993 жылы «Қазақстанның 
еңбек сіңірген ағарту қызметкері» 
құрметті атағын алды.

Ізденімпаз, əдіскер ұстаз 
2000 жылы өмірден озды. Еңбегі 
мен есімі ардақталып 2001 жылы 
тамыз айында табан аудармастан 
43 жыл еңбек еткен №115 қазақ 
орта мектебіне Дүйсенбай 
Бабаевтың есімі берілді [1].

Дүйсен Бабайұлы көп 
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балалы жанұяның отағасы 
болды. Балалары да өсіп жетіліп 
əрқайсысы өмірден өз орындарын 
тапты. Бір қызы-Айгүл Бабаева 
əнші, сазгер тележүргізуші 
ретінде əкесі сияқты елге танымал 
мəдениет қайраткеріне айналды.

Тəуелсіздіктің алғашқы 

күрделі де қиын жылдарында 
қарапайым мектеп мұғалімі                 
Д. Бабаев білім-білігін жұмсап, 
жас ұрпаққа санасында тарихи 
білімді қалыптастыруға өзіндік 
үлес қосып, білім беру тарихын-
да осылай із қалдырды.
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В статье рассматиривается вклад талантливого учителя Дуйсенбая 
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учебников по Истории Казахстана в первые годы независимости 
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SUMMARY
The author of the article leading research associate of Institute of 

State History of the Science Committee of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan, candidate of pedagogical sciences 
S.Zh. Dyusen.

The contribution of the talented teacher Dyisenbay Babaev 
(1930-2000) to the publication of the fi rst national school-
books on history of Kazakhstan since independence was 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Аннотация
В статье характеризуется деятельность выдающегося 

представителя национальной интеллигенции Сакена Сейфуллина в 
контексте творческого наследия. Особое внимание уделено работе 
«Казахская литература», изданной в 1932 году, анализируются 
публицистические статьи автора, посвященные вопросам социально-
экономической, культурной модернизации казахского общества, 
анализу международных отношений, внешней политики периода 20-
30-х гг. ХХ века. 

Ключевые слова: национальная интеллигенция, творческое 
наследие, индустриально-экономическое развитие, культура, 
образование, казахская литература, казахская история, традиционное 
общество, потестарная система,  международные отношения, внешняя 
политика.

Знаменательным событием 
общественной мысли Казахстана 
конца XIX начала XX века 
является выход на арену 
социально-политических и 
культурных событий целой 
группы заметных представите-
лей казахской интеллигенции, 
воистину уникальных по 
уровню знаний, интеллекта, 
ответственности перед народом. 
Все они ставили перед собой 
одну цель - достижение великого 
будущего казахского народа. 

Однако, тоталитарная 
система уничтожила лучших 
представителей интеллектуаль-
ной элиты, целую генерацию 
национальной интеллигенции. 
Жертвой тоталитарного ре-
жима  стал известный поэт, 
политический деятель - Сакен  
Сейфуллин. Непреходящую зна-
чимость его деятельности  для 
Отечественной истории отметил 
в своем выступлении на юбилей-
ных торжествах, посвященных 
100-летию Сакена Сейфуллина, 
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Президент Республики  Казахстан 
Н. Назарбаев: «Сəкен - біздің 
ұлттық мақтанышымыз, ел үшін 
еңіреген ер, қайтпас қайсар 
күрескер. Сəкен - өлеңнен өрнек 
өрген ақын, қара сөздің сиқырын 
игерген прозашы» [1].

Жизнь, общественно-
политическая деятельность, 
творческие искания Сакена 
Сейфуллина воплотились в 
короткий  временной отрезок 
(1894-1938), всего 44 года. 
Но этот период вместил в 
свои рамки весь драматизм, и 
все величие знаменательных 
событий первых десятилетий 
XX века. Сакен Сейфуллин 
был очевидцем и участником 
грандиозного революционного 
переустройства бывшей империи. 
В период 1922-1924 гг. являлся 
председателем Совнаркома 
Казахской АССР, одним из 
первых поднимал важнейшие 
проблемы индустриально-
экономического развития 
Казахстана, ставил большие 
задачи.  За данный короткий 
период  им написано около 200 
статей, в которых автор излагает 
собственное видение проб-
лем социально-экономического 
развития Казахстана в 1920-
1923 гг. ХХ века: «Қазақ 
шаруашылығы» (1922), «Екібас 
заводында» (1923), «Қазақ 
кедейлеріне фабрика керек» 
(1923), «Қазақстанда əуе 
кемесі болатын болды» (1923), 
«Ұшу бізге қажет» (1923), 

«Аэропланнан құр қалмайық» 
(1923), «Кедейге не керек» 
(1923) [2]. На страницах газеты 
«Еңбекші қазақ» Сейфуллин 
публикует в некоторых номерах 
две, три иногда до четырех 
статей, в которых пишет о 
текущем моменте, о необходимых 
преобразованиях и решениях. 
Из этих фактов можно сделать 
вывод о том, какое сложное было 
время, каких безотлагательных 
решений оно требовало [3, С. 
432].

Приоритетное внимание 
автор уделял вопросам 
образования, культуры, ис-
тории. Своеобразной энци-
клопедией традиционного 
казахского общества является 
фундаментальный труд 
«Казахская литература», 
вышедший в 1932 году в 
издательстве «Казахстан». 
Работа над историей казахской 
литературы, историей казахского 
народа, знаменательное 
обращение поэта к историческим 
основам, этому предшествовали 
следующие события. С 1928 
года он работает в Ташкентском 
Казахском педагогическом 
институте. Сама атмосфера  
Ташкента, одного из крупней-
ших городов Средней Азии, 
располагала к занятию наукой, 
просвещением. Определенный 
импульс его активной творческой 
деятельности давали встречи 
с известными учеными этого 
времени, здесь работали 
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известные русские ученые, 
профессора Виноградов, 
Фиолетов, Успенский. С 
лекциями перед студентами выс-
тупали знаменитые историки, 
профессор С.Е. Малов, академик 
В.В. Бартольд.

Знакомство с деятельностью и 
трудами известных востоковедов 
оказало значительное воздей-
ствие на формирование истори-
ко-культурологических взглядов 
Сакена Сейфуллина, несомнен-
но способствовало созданию 
собственных исследований по 
истории казахского народа. В 
этот период он систематизирует, 
приводит в порядок множество 
произведений казахского устного 
народного творчества. При 
этом ставит следующие зада-
чи: во-первых, систематизация 
произведений, во-вторых, сох-
ранность и популяризация, 
следовательно, необходимость 
их публикации, в-третьих, 
обеспечение школ и вузов 
изданиями по истории казахской 
литературы. Исходя  из 
практической необходимости, 
Сакен Сейфуллин приходит к 
мысли о написании вузовского 
учебника по истории казахской 
литературы, который бы 
«давал знания  из истории и 
из литературы» [4, С. 41]. В 
предисловии к учебнику он 
пишет: «Қазақ əдебиеті» туралы 
бірдеме жазу, ескі ел əдебиетін 
іздеп құрастырып, жинастыру, өте 
қажет екендігі соңғы жылдарда 

тым қатты сезілді» [5, С. 10]. 
«Казахская литература» была 

издана в 1932 году, учебник 
содержал богатый материал 
по теории и истории казахской 
литературы. В нем были  
собраны произведения устного 
поэтического творчества: сказки, 
лирико-бытовые песни, сказания, 
изречения, пословицы, поговорки, 
образцы древнего казахского 
эпоса. Высокую оценку изданию 
дал академик              М. Габдуллин: 
«Учебник Сакена Сейфуллина 
является и научным трудом, 
и учебником-хрестоматией, и 
историей казахского народа, 
он дает прекрасные знания из 
истории казахского народа, 
из истории его литературы. 
Это большое наследие для 
современных исследователей, 
педагогов, учащихся и 
студенческой молодежи. В этом 
его большая ценность» [6, С. 41].

Не ограничиваясь изуче-
нием истории казахской 
литературы, Сакен Сейфуллин 
затрагивает в учебнике вопросы 
этнографии казахского народа, 
характеризует традиции, 
обычаи, верования, анализиру-
ет особенности потестарно-
политической системы тра-
диционного казахского об-
щества, роль биев, батыров. 
Широчайший охват различных 
сторон жизнедеятельности 
традиционного общества ха-
рактеризует его исследование. 
При этом анализ идет на основе 
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привлечения многовековой 
фундаментальной базы уст-
ного народного творчества. 
Высоко оценивая    культурные 
достижения традиционного об-
щества, автор в то же время 
дает свою оценку его разви-
тию, высказывает оригинальную 
мысль, что самобытная культу-
ра кочевого общества, сами 
казахи остались в стороне от 
цивилизационно-культурного 
воздействия  ведущих стран 
Европы и Арабского мира. 
Автор пишет: «Билер табының 
дегенімен құрылған салт-сана, 
мəдениетін Европа мен Арабтың 
зор мəдениетінен қоқпар сияқты 
алып қашқан тəрізді». Культура, 
обычаи традционного общества, 
словно в безудержной гонке 
национальной  игры унесены  
прочь от цивилизационного, 
культурного, экономического 
воздействия ведущих стран 
Европы и Арабского мира. 
Кочевой способ хозяйствования, 
сам образ жизни казахских родов 
и племен не способствовали его 
дальнейшему всестороннему 
развитию, считает автор.

Особое внимание ис-
следователей творческого на- 
следия Сакена Сейфуллина 
привлекает предисловие к 
учебнику «Казахская литерату-
ра», известное как «Қазақ 
тарихынан қысқаша мағлұмат», 
посвященное историческим со-
бытиям периода XIII-XVIII вв. 
[7]. Историческое исследование 

Сакена Сейфуллина было 
значительным явлением, 
исходящим из понимания 
насущных потребностей свое-
го времени, когда история 
казахского народа еще не была 
написана, стремлением автора 
внести свою лепту в воссоздание 
истории казахского народа. Сакен 
Сейфуллин обращается к трудам 
известных российских историков 
Н.М. Карамзина, В.И. Соловьева, 
использует работы В.В.Бартоль-
да, В.В. Радлова, М. Тынышпаева, 
А. Диваева упоминает работы                                                                  
Ш. Кудайбердиева,     Х.  Досмуха-
медова приводит выдерж-
ки, цитаты из произведений 
вышеуказанных авторов, что 
свидетельствует об информи-
рованности автора, глубоком 
проникновении в проблему.

Начатые, как предисловие к 
учебнику «Казахская литература», 
заметки переросли в стройное по-
вествование по истории средне-
векового Казахстана. Автор 
охватил историю монгольских 
завоеваний, положение тюркских 
племен в период монгольского 
вторжения, этнические процессы 
на территории средневекового 
Казахстана, историю казахских 
родов и племен, ногайский 
фактор в этнических процессах, 
историю средневековой казахской 
государственности, отдельные 
аспекты вхождения казахских 
земель в состав российского 
государства. Сакен Сейфуллин 
один из немногих авторов 
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того времени, обратившихся 
к ногайской проблематике.  
Изучение данной проблемы 
он проводит через анализ эпи-
ческих произведений, которые 
считает важным историческим 
источником, проводит связь с 
современностью, приводит спи-
сок ногайских родов и племен, 
которые встречаются среди 
тюркских народов, указывает их 
современное местоположение.

Видный знаток казахской 
истории профессор Санжар 
Асфендияров положительно 
отозвался о книге Сакена. 
Необходимо отметить тот 
факт, что в период усиления 
тоталитарного режима, гонений 
на интеллигенцию, обвинений 
в национализме, навешивания 
ярлыков, обращение Сакена 
Сейфуллина к истокам, к истории 
казахского народа, казахской 
литературе, безусловно, сродни 
героическому подвигу [8].

В то же время в 
публицистических исследо-
ваниях Сакена Сейфуллина 
получила освещение актуаль-
ная проблематика международ-
ных отношений, внешней 
политики молодого советского 
государства, что вновь под-
тверждает разносторонность, 
информированность, компетент-
ность  автора. Интерес к 
международной проблематике 
в трудах Сакена Сейфуллина 
определялся видимо, следую-
щими факторами:

- во-первых, своеобразием 
внешнеполитической ситуации 
периода двадцатых годов ХХ 
века, основным императивом 
которых было доминирование 
идеологии, международная си-
туация, несомненно, привлекала 
внимание ведущих политиков, 
государственных деятелей, пуб-
лицистов; 

- во-вторых, в работах авто-
ра прослеживается стремле-
ние истинного исследователя: 
изучить и понять реальную 
действительность далеких 
восточных регионов (Турция);

- в третьих, интерес автора 
к международной тематике, 
подъему освободительного 
движения в восточном ре-
гионе, особенно к  радикаль-
ным преобразованиям проис-
ходившим в Турции, объяснялся 
неувядающей надеждой боль-
шевиков на мировую социа-
листическую революцию.

Интерес представителей 
казахской национальной ин-
теллигенции (разных нап-
равлений) к событиям, про-
исходившим на международ-
ной арене отмечен в работах 
современных зарубежных ис-
следователей. Японский исто-
рик, Уяма Томохико отмечает «...
видные представители казахской 
интеллигенции пристально на-
блюдали за международной 
обстановкой, чтобы узнать свое 
место в мире» [9, С. 14].

Несмотря на наличие, 
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а где-то и превалирование 
идеологических штампов в 
оценке событий (что совершенно 
не умаляет значение его трудов), 
публицистику Сейфуллина ха-
рактеризует обстоятельный ана-
лиз событий, происходивших не 
только в европейских странах, 
но и в восточном регионе. 
В своих статьях: «Советтік 
Руссияның  жайы» (1920), «Совет 
үкіметі һəм оның дұспандары» 
(1920),  «Англия мен Россия 
арасы» (1923), «Мысықтың 
табаны жұмсақ,  тырнағы 
қанды» (1923), «Түркияның 
жайы» (1924) [2], автор 
анализирует сложные проблемы 
взаимотношений первого в мире 
социалистического государства 
и стран  капиталистического 
лагеря, демонстрирует свои 
взгляды на исторические 
события, современником которых 
он являлся, его статьи яркое 
свидетельство аналитического 
подхода, к изменениям про-
исходившим на мировой поли-
тической арене. 

Таким образом, Сейфуллин 
ставит на повестку дня мно-
жество проблем, не по-
лучивших  должного освеще-
ния в тот исторический период. 
Весьма точное определение 
данной ситуации дал видный 
представитель казахской ин-
теллигенции Габбас Тогжанов: 
«Многие из нас (можно даже 

сказать все) сейчас универсалы. 
Универсалы не потому, что 
много знаем, а потому, что по 
необходимости выполняем 
много обязанностей. Перед 
казахским обществом стоит 
множество нерешенных, 
глубинных, противоречивых 
проблем. Хочется вникнуть в 
их суть, решить эти проблемы. 
Литературная критика требует 
знания истории, история требует 
знания экономики, истории 
казахской литературы» [10, С. 
87].

В двадцатые годы политика 
молодого советского государства 
во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, особенно в 
сфере культуры была направле-
на на всестороннее обновле-
ние, считалась новаторской, 
смелой, способствующей более 
полному приобщению народа 
к образованию, просвещению, 
активному строительству ос-
нов новой культуры. В этот 
период именно национальная 
интеллигенция способствовала 
модернизации, реформированию 
казахского общества. 

В данном контексте изу-
чение проблем, связанных с 
деятельностью таких истори-
ческих личностей, как Сакен 
Сейфуллин также открывает 
новые возможности для даль-
нейшего исследования казахской 
истории, культуры, цивилизации.
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ТҮЙІН

Мақаланың авторы: ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының 
аға ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты                                     
С.А. Бағдатова. 

Мақалада көрнекті ұлттық зиялы өкілі Сəкен Сейфуллиннің 
қоғамдық-саяси қызметі қарастырылған, шығармашылық жəне 
публицистикалық мұрасы талдауға алынған. 

SUMMARY
The article is related to the outstanding representative of the national 

intellectuals Saken Seifulin. The article considered the creative heritage 
and publication activities.
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КАЗАХСКИЕ ХАНЫ И СУЛТАНЫ В БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ХVIII-ХIХ ВВ.

Аннотация
Ханская власть, институт султаната играли важную роль в 

социально-экономической и политической жизни феодального 
Казахстана. Вопросы его структуры, развития, а также те коренные 
изменения, которые произошли в султанате в связи с колонизацией 
Казахстана царским правительством, хотя в той или иной степени 
освещены в литературе, однако в ряде аспектов остаются недостаточно 
разработанными. В данной статье рассматривается один вопрос: 
отношение царского правительства к институту султаната в Среднем 
жузе в XIX в.

Ключевые слова: колонизация, султанат, методы, власть, 
аспекты, Средний жуз.

Ханская власть, институт 
султаната играли важную роль 
в социально-экономической и 
политической жизни феодального 
Казахстана. Вопросы его 
структуры, развития, а также те 
коренные изменения, которые 
произошли в султанате в связи 
с колонизацией Казахстана 
царским правительством, хотя в 
той или иной степени освещены 
в литературе [1], однако в ряде 
аспектов остаются недостаточно 
разработанными. В данной 
статье рассматривается один 
вопрос: отношение царского 
правительства к институту 

султаната в Среднем жузе в XIX 
в.

Исследование ограничивает-
ся Средним и Младшим казах-
скими жузами, подвергшимися 
колонизации в разные сроки. 
Средний жуз позднее Младшего 
был присоединен к России. Его 
отдаленность от центральных 
районов России и сложная 
политическая обстановка опре-
делили несколько иные методы 
колонизации и иную организацию 
административного управления. 
Казахская аристократия была 
включена в бюрократическую 
систему Российской империи. 
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Были учтены государственные 
традиции народов Централь-
ной Азии, начиная с VI в., 
легитимизировавшие главен-
ствующую роль ханов и 
аристократии в кочевых го-
сударствах. У номадов Цен-
тральной Азии восприятие 
представлений о власти 
являлись составной частью 
единой мировоззренческой 
системы, сложившейся в раннем 
средневековье, утверждавшей 
сакральный характер верхов-
ной власти. Идеологичес-
ким обоснованием верховной 
власти служила идея Тенгри 
- «небесной» инвеституры. 
Важной для кочевого мира была 
идея о всеобщем космическом 
порядке: сверху - небо, снизу 
- земля, между ними – сыны 
человеческие, а над ними 
верховная власть. Эта парадигма 
власти оставалась характерной 
для казахов-кочевников и в 
позднем средневековье, в период 
их присоединения к Российской 
империи, начавшийся в 1731 г. 
Народ отводил хану вершину 
общественной пирамиды и считал 
его центральным звеном социума, 
т.к. он поддерживал сакральную 
связь с Тенгри для гармонии, 
стабильности, процветания об-
щества. Стремление обосновать 
и генеалогически подкрепить 
легитимность аристократии-
чингизидов в Монгольской 
империи с XIII в. также было 
связано с легендами о «небесном 

рождении», сложившимися у 
тюрков еще в домонгольский 
период. Получение благослове-
ния Тенгри оставалось важным 
для каждого последующего 
главного хана в казахских жузах, 
что являлось доказательством 
его легитимности, давало 
приоритет среди претендентов 
чингизидов в политических 
и социальных отношениях. 
Главный хан сохранял единство 
в жузе и законы, которые были 
выражением порядка. В XVIII 
в. главные ханы в казахских 
жузах подписывали договоры 
с соседними государствами, в 
том числе и о присоединении к 
Российской империи.

Кочевое общество, состо-
явшее из родовых общин, 
связанных этническими, гене-
алогическими, брачными, со-
циально-экономическими от-
ношениями и политическими 
связями, признавало верховную 
власть главного хана и 
аристократии-чингизидов и 
служило средством обеспечения 
их безопасности. Род самого 
верховного правителя составлял 
вершину генеалогической 
пирамиды родов. Верховная 
власть возникла как институт над 
племенами и родами. При этом 
племенная и родовая аристокра-
тия должна была подчиняться 
верховному правителю. Тра-
диционный тип господства 
(через генеалогию) давал право 
главному хану и аристократии 
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руководить социумом. Удельно-
административная система ор-
ганизации кочевого населения 
предполагала включение всех 
частей жуза в единую систему с 
центром. Дисперсность кочевых 
территорий обуславливала не-
обходимость такой системы 
управления, делало её мо-
бильной.

Организация кочевого 
социума через аристократию, 
у казахов – это знать белой 
кости (ханы, султаны) и черной 
(бии, родовые старшины) была 
сохранена в полном объеме в 
XVIII в., после присоединения 
Младшего и Среднего казахских 
жузов к Российской империи. 
Бюрократическая реорганиза-
ция кочевой государственности 
казахов началась в конце XVIII 
- 20-х г. XIX вв. и связана с 
именами барона Игельстрома, 
Сперанского М.М., декабриста 
Батенькова Г.И. и др. Они, 
проводя реформы политико-
административного устройства 
Младшего и Среднего казахских 
жузов, на первом этапе сделали 
попытку сохранить традицион-
ные институты казахской 
кочевой государственности, 
сохранить ханскую власть и 
институт султаната, встроить 
их в бюрократическую систему 
Российской  империи  XIX в.

Средний жуз был присоеди-
нен к России в XVIII в. Но 
укрепление вассальной зави-
симости Казахстана от  России и 

перерастание ее в колониальную 
зависимость относится к концу 
XVIII-XIX вв. В 50-х годах 
XVIII в. была построена линия 
военных укреплений на границе 
с Младшим и Средним жузами. 
С этих пограничных аванпостов 
царизм начал активное про-
движение в глубь Казахстана.

Колонизация Казахстана 
повлекла за собой земельные 
захваты. Казахские роды были 
лишены лучших пастбищных 
угодий по Яику, Иртышу, Ишиму, 
Илеку и побережью Каспийского 
моря. Наряду с укреплением 
военных гарнизонов и захватом 
земель царизм уделяет внимание 
развитию торговли, так как 
Казахстан являлся потребите-
лем российских товаров и 
неисчерпаемым источником 
сырья. Такая политика вызвала 
отрицательную реакцию со 
стороны казахской аристократии, 
поэтому царизм вынужден был 
искать союза с султанатом, 
заигрывать с его верхушкой.

В начале XIX в., когда 
экономическое и политическое 
влияние казахской аристократии 
было значительным, царское пра-
вительство, опасаясь волнений в 
казахской степи, привлекает ее на 
службу в аппарат правления. Но 
так как колонизация Казахстана 
проходила быстрыми темпами, 
то вскоре обнаружилось, что 
принятые в 1822 г. «Устав о 
сибирских киргизах (казахах)» и 
в 1824 г. «Устав об оренбургских 
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киргизах (казахах)» не отвечают 
экономическим и политическим 
задачам самодержавия. Был 
принят целый ряд новых законов, 
в частности «Об отдельном 
управлении сибирскими кир-
гизами (казахами)» (1838 г.). Этими 
мерами царское правительство 
пыталось приспособить управ-
ление Средним жузом к своей 
земельной и торговой политике. 
Отсюда его стремление добиться 
централизации власти и контро-
ля русского чиновничества над 
местным управлением.

Дополнения, сделанные в 30-
50 годах XIX в. к Уставам 1822 и 
1824 гг., были расширены в 1868 
г. во «Временном положении 
об управлении Уральской, 
Тургайской, Акмолинской и 
Семипалатинской областями». 
Это положение явилось новым 
этапом социальной политики 
царизма, от ограничения 
привилегий местной социальной 
верхушки царизм переходит к их 
полной ликвидации.

Успехи внешней политики 
царского самодержавия по-
зволили в 1891 г. принять 
«Степное положение», в котором 
гарантируются интересы новой 
социальной казахской верхушки 
- байства. Царизм видел в ней 
зарождающуюся буржуазию. В 
Младшем и Среднем жузах до 
введения Уставов 1822 и 1824 
гг. существовала ханская власть 
и султано-бийское управление, 
хотя оба эти института, начиная 

с XVIII в., претерпели значитель-
ные изменения.

Казахские ханы по традиции 
избирались из султанов, и 
их власть передавалась по 
наследству. Вопрос о том, кому 
должна переходить власть, реша-
ло экономическое и политичес-
кое положение наследника.

С присоединением    Казахстана 
к России главные ханы стали 
ее вассалами. Царское прави-
тельство не сразу осмелилось 
нарушить традиционное управ-
ление в казахских жузах. Царизм, 
пытаясь превратить казахских 
ханов в государственных 
чиновников, столкнулся с 
большими трудностями. Казах-
ские ханы, являясь его вассалами, 
упорно боролись за свои 
феодальные права, и до 20-х годов 
XIX в. сумели в той или иной 
мере сохранить их за собой, чему 
немало способствовала избран-
ная ими политика лавирования. 
Ханы служили одновременно 
царизму и феодальной верхушке 
Казахстана, выставляя себя 
защитниками интересов казах-
ского народа.

Царская политика ослабле-
ния ханской власти наглядно 
проявилась в конце XVIII в. в двух 
крупнейших антиколониальных 
выступлениях казахов - кресть-
янской войне 1773-1775 гг. под 
предводительством Пугачева Е.И. 
и восстании Срыма Датова в 80-х 
и 90-х годах XVIII в. Это дало 
понять русскому правительству, 
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что экономическое и поли-
тическое влияние казахских 
ханов достаточно велико, чтобы 
не считаться с ним. И все же 
земельная и торговая политика 
царизма подорвала экономичес-
кое и политическое влияние ха-
нов. Они не смогли противостоять 
земельным захватам русского 
самодержавия. К тому же в 
период антиколониальных выс-
туплений в конце XVIII в. ханы 
подорвали свой авторитет тем, 
что  выступали то на стороне 
народа, то на стороне царского 
правительства. Падение эконо-
мического и политического вли-
яния казахских ханов имело 
следствием ликвидацию ханской 
власти в Казахстане.

После ликвидации ханской 
власти в Младшем и Среднем 
жузах царизм решил опереться 
на султанат. В начале XIX в. 
он был наиболее сильной в 
экономическом отношении и 
организованной феодальной 
группой. В первой половине 
XIX в., опасаясь, что лишение 
феодальных прав султаната    
может привести к волнениям, 
царское правительство переда-
ет султанам административную 
власть в среднем звене управления, 
оставив за собой высшую власть 
и управление в жузах, областях и 
губерниях.

Превращение вассальной 
зависимости в колониальную 
изменило характер торговли и 
сделало султанов основными 

посредниками в торговле России 
с казахской степью в пограничной 
полосе. Они получали пошлины 
за охрану транзитных русских 
караванов, проходивших через 
Казахстан в Среднюю Азию и 
Сибирь.

В первой половине XIX в. 
торговля Казахстана с Россией 
расширяется, перестает носить 
пограничный характер, и вместе 
с тем роль султанов в ней падает. 
На смену им приходят торговцы 
- баи, которые заключали 
коммерческие сделки с русскими 
купцами и промышленниками.

В казахском обществе 
наряду с аристократической 
верхушкой «ак-суек» («белая 
кость») существовала прослойка 
феодально-родовой знати «кара-
суек» («черная кость») - бии, 
старшины. Царизм, проводя 
политику на отстранение султа-
нов от власти (они являлись 
наиболее консервативной, ста-
ромодной феодальной про-
слойкой), переносит опору на 
знать «черной кости», постепенно 
передавая ей административную и 
судебную власть. Таким образом, 
к концу XIX в. выделилось 
байство нового типа - казахская 
торговая буржуазия.

После принятия «Уставов» 
1822 и 1824 гг. начинает падать 
экономическое и политическое 
влияние султаната. Все устрой-
ство аппарата управления казах-
ской степью было направлено 
на ограничение феодальных 
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прав султанов, превращение 
их в служилых чиновников 
царского правительства. Правда, 
в «Уставах» 1822 и 1824 гг. эта 
линия еще слабо проступает, 
за султанами формально еще 
сохраняются привилегии. Но в 
«Положении» 1868 г. ограниче-
ние прав отражено более четко и 
последовательно.

«Уставом» 1822 г. Средний 
жуз был разбит на округа, 
подчиненные Омскому област-
ному управлению. Окружные 
приказы возглавлялись старши-
ми султанами, в подчинении 
которых находились два русских 
чиновника-заседателя и два 
почетных казаха по выбору. 
Волость возглавлялась волост-
ным султаном, аульным стар-
шиной [2].

Старший султан избирался 
султанами. Он имел чин 
майора российской службы и 
считался земским чиновником, 
поставленным русским пра-
вительством во главе местного 
управления. После десятилетней 
службы старший султан получал 
дворянское звание. В случае 
отставки или срочной смены он 
оставался в числе почетнейших 
султанов. Старший султан по 
«Уставу» 1822 г. должен был 
заботиться о сохранении порядка 
в округе и благосостоянии 
местного населения.

Регламентируя обязанности 
старшего султана, царское 
правительство пыталось прибли-

зить власть султанов к прежней 
ханской, но на деле существовала 
полная подконтрольность влас-
ти чиновников-султанов русской 
администрации. Сохраняя за 
собой почетный титул, султаны 
оставались бесправными и не 
избирались в местный аппарат 
управления.

Старшему султану под-
чинялись волостные султаны. 
Должность последних счи-
талась наследственной, право 
на управление волостью пе-
редавалось им по первородству. 
Общество могло переизбрать 
султана, но с согласия Омского 
областного управления. Если 
султан не имел наследника, то 
его брат или родственник могли 
занять его место. Султаны, не 
управлявшие волостями, сох-
раняли звание, но вмешиваться 
в управление делами не имели 
права.

Волостные султаны имели 
звание чиновников 12 класса 
(согласно «Табелю о рангах») и 
пользовались правами волостного 
головы. Они подчинялись поми-
мо старшего султана окружному 
приказу, и их власть была 
исполнительной [3].

Старшим и волостным 
султанам подчинялись аульные 
старшины, которые избирались 
обществом (султаны в выборах 
не участвовали) каждые три 
года и утверждались окружным 
приказом. Отменить выборы мог 
лишь начальник Омской области.
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Аульным старшинам чи-
нов не полагалось, они были 
непосредственно связаны с во-
лостными султанами, исполняли 
их приказания, информировали о 
положении дел в своем ауле [4].

«Устав» 1822 г. ввел в степи 
выборную систему с целью 
дальнейшего ослабления власти 
феодалов и превращения их в 
царских чиновников. Выбор-
ная система нейтрализовала 
также сопротивление местной 
социальной верхушки, оказав-
шейся не избранной в местный 
аппарат управления.

Предоставляя право выбо-
ра старшего султанатолько 
султанам и сохраняя право 
наследственности, царское 
правительство опиралось на 
местную аристократическую 
верхушку казахского населения. 
На протяжении первой половины 
XIX в. царизм все более урезал 
права казахских султанов. Нередко 
нарушались правила о выборах 
старших и волостных султанов, и 
эти должности нередко занимали 
лица, не имевшие звания султана 
[5].

Царизм всеми мерами 
стремился отказаться от 
посредничества казахских сул-
танов в управлении Средним 
жузом. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что по Уставу 
1822 г. старшие султаны не 
приравнивались к российскому 
дворянству. Дворянским званием 
царизм награждал султана только 

за длительную военную службу 
или в том случае, если он избирал-
ся обществом три раза подряд 
и   это не случайно. Еще с конца  
XVIII в. в России происходил 
процесс консолидации дворян-
ства - господствующий класс 
ограждает себя от всех сословий.

Законом 10 февраля 1832 
г. учреждено потомственное 
и личное гражданство для 
представителей буржуазии, раз-
ночинной интеллигенции и детей 
дворян. Законом 11 июля 1845 
г. повышены классы «Табеля о 
рангах», дававшие потомствен-
ное и личное дворянство. 
Этими мерами царизм пытался 
оградить дворянство от ино-
родцев, затормозить процесс 
разложения сословий и рост 
разночинной интеллигенции, 
укрепить социальную опору 
самодержавия.

Такую же политику царское 
правительство проводило и в 
других колониальных окраинах 
России, например, в Башкирии, 
где в XVIII в. правительство 
отстранило от власти мест-
ную аристократию. Опираясь 
на феодальную верхушку, 
связанную с земледелием и 
заинтересованную в поддержке 
сильной централизованной влас-
ти, царизм сначала ослабил, а 
затем полностью лишил фео-
дальных прав местную знать [6].

Какова же была политика 
царского правительства по 
отношению к султанам в 
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период между утверждением 
«Устава» 1822 г. и «Временным 
положением» 1868 г.? Принятые 
в этот период законоположения 
(1838, 1854, 1855, 1861 гг.) внесли 
ряд новых статей в «Устав» 1822 
г. Сложная внешнеполитическая 
обстановка и феодально-мо-
нархические выступления в 
Казахстане в 20-40-х годах XIX 
в. способствовали радикальным 
изменениям в управлении 
Казахстаном.

В первой половине XIX в. 
усиливается кризис феодаль-
но-крепостнического строя 
в России, что вызывает уста-
новление своеобразной военно-
полицейской диктатуры с 
централизацией распорядитель-
ной и исполнительной власти. 
Сформировался так называемый 
«попечительный» абсолютизм, 
для которого характерно не-
доверие к массам, усиление 
надзора, стремление вмешивать-
ся в детали управления.

В Среднем жузе система 
попечительного абсолютизма 
сказалась на регламентации 
вопросов управления казахской 
степью, в усилении контроля 
над местными (казахскими) чи-
новниками и получиновниками. 
Было отменено право выбора 
старшего султана только 
султанами, значительно рас-
ширен круг лиц, допущенных 
к выборам; старшие султаны, 
занимавшие должности в 
окружных приказах, заменя-

лись русскими чиновниками 
Царизм ликвидировал  право  
наследственности при выборе 
волостных султанов, расширил 
круг лиц, имеющих право быть 
избранными на эти должности 
[7].

Эти изменения в системе 
управления Казахстаном связаны 
«Положением» 1868 г., разработ-
ка которого совпала с успехами 
внешней политики России и 
Средней Азии и на юге Казах-
стана и отменой крепостного 
права.

Развитие промышленности 
и товарно-капиталистического 
земледелия требовало сырья 
и рынков сбыта. Россия была 
заинтересована в поставке 
на службу развивающейся 
экономики сырьевых ресурсов 
Казахстана. Для этого нужно 
было перестроить систему 
управления степью, отказаться 
от услуг феодальной знати, 
привлечь к участию в управлении 
нарождающуюся казахскую 
буржуазию (баев).

«Положением» 1868 г. 
знать «белой кости», лишалась 
привилегий в системе адми-
нистративного управления, 
главные функции власти были 
сосредоточены в руках русских 
чиновников. Волостное и 
аульное управление по своим 
внешним функциям напоминало 
самоуправление в русских 
деревнях, где также созывались 
крестьянские волостные и 
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сельские сходы. Этим самым 
царское правительство пыталось 
подчеркнуть сходство аппарата 
управления в казахском ауле и 
русской деревне.

Волостные султаны и аульные 
старшины имели полицейские 
и распорядительные функции в 
пределах волости и аула, могли 
созывать и распускать волостные 
и аульные сходы, а также право 
наложения административных 
взысканий за неисполнение 
их распоряжений. Разница 
в полномочиях волостных 
управителей и аульных 
старшин состояла лишь в том, 
что волостные управители 
утверждались губернатором, а 
волостные старшины - уездными 
начальниками.

Лишая султанов феодальных 
прав, царское правительство 
стремилось слить их с 
основной массой казахских 
шаруа, а затем приблизить к 
категории государственных 
крестьян. Этим ограничивались 
претензии султанов на особые 
привилегии. Так, в «Уставе» 1822 
г. подчеркивалось: «Султаны 
над подведомственными им 
киргизами не имеют права ни 
владетеля, ни помещика, но суть 
только волостные правители от  
начальства с соглашения народа 
поставленные» [8]. Правда, 
по «Уставу» 1822 г. султаны 
пользовались некоторыми зе-
мельными льготами. Старший 
султан, например, имел право на 

получение от 5 до 7 квадратных 
верст удобных для земледелия 
земель, волостные султаны - до 
45 десятин, а аульные старшины 
- до 30 десятин. Они имели также 
право на общинные земли.

Но «Положением» 1868 
г. все земли кочевников 
объявлялись государственными 
и предоставлялись казахами 
в общественное пользование. 
Собственниками земли считались 
лица, «коим высочайше были 
пожалованы земли, и лица, 
имеющие на владение землей 
указанные акты» [9].

Отказавшись от посред-
ничества султанов в управлении, 
царское правительство лишило их 
и земельных льгот. «Положение» 
1868 г. не подтвердило статей 
«Устава» 1822 г. о наделении 
султанов землей.

Объявив земли кочевого 
населения государственными, 
царское правительство тем самым 
объявило казахов зависимы-
ми крестьянами Российского 
государства, пользующимися ка-
зенными землями на положении 
дореформенных государствен-
ных крестьян. За это они платили 
государственную кибиточную 
подать.

Но, признав земли казахов 
государственными, прави-
тельство смогло добиться 
практического превращения 
казахских шаруа в государ-
ственных крестьян. Казахи 
постепенно превращают-ся в 
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колониальное крестьянство, 
которое эксплуатировалось 
и царизмом, и русским капи-
тализмом.

Правовые привилегии казах-
ской аристократии - ханов и 
султанов - в Российской империи 
сохранялись в XVIII - первой 
половине XIX вв., а затем они   
стали ограничиваться. Пол-
ностью было отменено хан-
ское управление в казахских 
жузах. В правовых актах 
второй половины XIX - начале 
XX вв. отсутствуют статьи, 
подтверждающие привилегии 
султанов в  бюрократическом 
аппарате страны. Были сох-
ранены, полученные за 
службу, дворянские звания, 
титулы, а также чины и ранги 
согласно «Табелю о рангах». 
Но на практике, в реальной 
жизни казахская аристократия 
-чингизиды - осталась в соста-
ве бюрократической системы 

Российской империи, так как 
сумели дать детям российское 
гражданское и военное 
образование, сохраняли дву- и 
многоязычие. Они числились на 
высших и средних должностях 
в столице, Петербурге, в Ми-
нистерствах (МИДе, Военном, 
Главном Штабе) и ведомствах 
просвещения, права, сельского 
хозяйства. Казахи служили в 
офицерском корпусе регулярной 
армии и иррегулярных казачьих 
войсках Российской империи. 
Кроме того, представители 
аристократического сословия 
казахов служили в губернской, 
областной, уездной гражданской 
и военной администрации; 
преподавали в высших, средних 
учебных заведениях; а также 
были членами общественных 
организаций - Российского гео-
графического, исторического, 
экономического и других об-
ществ.
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29. Отделение первое.
8 ПСЗ-1. Т. 38 № 152912. § 274.
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ТҮЙІН
Мақаланың авторы: (Ресей) РАЕН Академигі, РАН тарих 

институтының профессоры, тарих ғылымдарының докторы Наиля 
Ермұханқызы Бекмаханова. 

Мақалада феодалды Қазақстанның əлеуметтік – нарықтық жəне 
саяси өміріне хандық билік, султандық институттар өте маңызды 
болған.

Қазақстанды колондаудан болған құрылымы, дамуы, сонымен 
қатар түбегейлі өзгерістердің сұлтандыққа əсері қарастырылған. 

SUMMARY
The authors of the: Member of Russian Academy of Natural Science, 

professor of Institute of History of the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Historical science (Russia) N.E. Bekmakhanova.

An important role in the socio-economic and political life of the feudal 
Kazakhstan are played Khan's power, and the institution of the sultanate. 
Questions of its structure, development, and the fundamental changes 
that have occurred in the Sultanate in connection with the colonization of 
Kazakhstan
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УДК: 94(574)
Қарасаев Ғ.М.

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты 
Деректану, тарихнама жəне Отан тарихы бөлімінің бөлім 

бастығы, тарих ғылымдарының докторы, профессор

ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОЛТҮСТІК-ШЫҒЫС АЙМАҒЫН (ОРТА 
ЖҮЗІ РУЛАРЫ) РЕСЕЙЛІК ОТАРЛАУДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН 

ТАРИХЫ РЕСМИ ДЕРЕКТЕРДЕ
(Петропавловск уезі қазақтары туралы ХХ ғасырдың басына

дейінгі мəліметтерден)

Аннотация 
Мақалада: Ресей патшалығы тарапынан қазақтардың Орта жүзі 

руларының тарихи жайылымдықтары енген Батыс Сібір өңірін 
жаулау ХVІ ғасырдың соңынан Ермактың осы аймақтарға жорығынан 
басталғандығы жайлы.

Аталған аймақты Ресей патшалығы тарапынан отарлаудың 
барысы, бодандыққа түскен жергілікті қазақтардың теңсіз жағдайлары 
ХІХ-ХХ ғасыр басы Ресейлік отарлаудың жекелеген тарихын ресми 
деректерге сүйене жазылған.

Түйін сөздер: Батыс Сібір, өңір, Орта жүз, тұрмыс, жұт, уез, сауда, 
казак, патшалық.

Ресей патшалығы тарапынан 
қазақтардың Орта жүзі рулары-
ның тарихи жайылымдықтары 
енген Батыс Сібір өңірін жаулау 
ХVІ ғасырдың соңынан Ермактың 
осы аймақтарға жорығынан 
бастау алады.

Аталған аймақты Ресей 
патшалығы тарапынан отар-
лаудың барысы, бодандыққа 
түскен жергілікті қазақтардың 
теңсіз жағдайлары ХІХ-ХХ 
ғасыр басы көлеміндегі көптеген 
ресейлік басылымдарда кеңінен 
жазылды. Атап айтқанда: 
«Материалы по киргизскому 
землепользованию, собранные 

и разработанные экспедицией 
по исследованию степных 
областей. Акмолинская область. 
Петропавловский уезд» [1] атты 
жинақта Қазақстанның солтүстік-
шығыс аймағы қазақтарының сол 
мерзімдегі Петропавловск уезі 
құрамындағы шаруашылығы, 
тұрмыстары баяндалған. Өл-
кеге жоңғарлардың шапқын-
шылығына, Орта жүзі руларының 
осы өңірдегі ата-қоныстарын 
ресейлік отарлаудың кезеңдеріне 
сипаттама берілген. Атап айтқан-
да онда баяндалатынындай: 
«Өлкенің келесі үлкен қасіреті, 
...шаруашылықтық тұрғыдан 
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алғанда мұз деп аталатын 
...қыстың бас кезіндегі (қазан 
айындағы) қар мен жаңбырдың 
қатар жаууына орай қардың 
жоғары қабаты тіпті жылқы 
теуіп сындыра алмайтын мұзға 
айналып, оның арты қысқы 
жайылым пайдаланылмай, 
малдың аштықтан жаппай 
қырғынға ұшырайтын жұтқа 
ұласады. Алайда мұз жəне одан 
кейінгі жұт əр жыл сайын 
болмайды. Қырғыздардың 
есінде 1892 жылғы осындай жұт 
сақталынып қалды.

...Уездің қазіргі қырғыз 
тұрғындары 4 үлкен рулардан: 
Арғын, Керей, Уақ жəне 
қыпшақтардан, солармен қатар 
хандар мен олардың жасақ-
тарының (Төленгіттердің) ұр-
пақтарының аздаған өкілдерінен 
жəне Бұхарадан шыққандардан 
тұрады. Соңғылары есеп үшін 
уездің қырғыз тұрғындарының 
қатарына (Полуденск уезі) 
жатқызылады; ал негізінде 
олар қалаларда тұрады жəне 
де саудамен, сонымен бірге 
өндіріспен айналысады. Қала 
тұрғындарынан айырмашылығы 
жазда көрші казак жерлеріне киіз 
тігіп, сонда тұруы ғана.

Əр рудың көлемін ауылдары 
жəне төменгі анықтамадағы 
шаруашылықтар (жанұялар,-
Ғ.Қ.) санынан білуге болады: 

Арғын р. 547 ауыл 4423 
шаруашылық барлық шаруаш-
тың       38,8%

Керей р.   509    ---        4380       ----                                                    

38,5
Уақ р.      221   ----        2260      -----                                                   

1968
Қыпшақ р. 35   ----          252     -----                                                      

262
Басқалары 6  ----             84     -----                                                        

0,7
Барлығы 1318 ауыл 11399 

шаруашылық 100 шаруашылық.
Яғни, уездің қырғыз 

тұрғындары негізінен алғанда 
уез тұрғындарының төрттен үш 
бөлегін құрайтын сандары бірдей 
Арғын жəне Керейлерден жəне 
одан кейін тұрғындардың бестен 
бір бөлігі болатын Уақтардан 
тұрады. Қалған барлық рулар уез 
шаруашылықтарының 3% ғана 
жетеді.

Əрбір рулық топтар уезде 
белгілі территорияларға орна-
ласқан. Осы тұрғыдан алғанда 
уезд территориясы негізгі рулар 
арасында төмендегідей тұрғыда 
бөлінді: Ишимнен (Есілден,-
Ғ.Қ.) шығысқа қарай уездің ең 
солтүстік шығысындағы аздаған 
территорияны Уақтарға бере 
отыра Арғын руының қырғызда-
ры орналасты; батысқа қарай 
əрқашан бірге тұрып келе жатқан 
Керей жəне Уақ рулары, сонымен 
қатар Керейлер солтүстікке, ал 
Уақтар оңтүстікке де орналасты. 
Өзара бірігіп қимыл жасайтын екі 
рудың ортасына арал ретінде саны 
аз Қыпшақ руымен көршілес бола 
отыра Арғын руының бөлімшесі 
Қанжығалы руы орын тепті.

Уездің шығыс бөлігіне 
қоныс еткен арғын руының ең 
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басты  өкілі Атығай (Дəуіт деп те 
аталады) руы болып табылады. 
Аталған рудың территориясы-
ның тұтастығын солтүстіктен 
оңтүстікке дейін кесіп өтетін 
шағын Қарауыл руының иеліктері 
ғана бұзады.

Осылармен қатар аталған 
рудың иеліктері уездің 
Атығай жəне Уақ руларының 
аралығының ең шығыс бөлігіне 
де орналасқан.

Уезде Арғындардың осы 
үш руынан басқа өзіндік 
территориялары жоқ, сондықтан 
да казактар мен шаруалардың 
жалға беретін жеріне орналасқан 
келесі екі-Қаракесек жəне 
Қаржас руларының аз санды 
топқа бөлінген өкілдері бар. Екі 
ру да Полуденск болыстығына 
тіркелген.

Уездегі Қыпшақ руы 
Торайғыр, Күрлеуіт жəне Нияз 
тараулары арқылы орналасқан.

Уезд территориясын қазір-
гі қырғыздардың арға ата-
бабаларының қай мерзімнен 
бері мекендеп келе жатқандығы 
жəне қырғыздарға дейін кім-
дер иеленгендігін мұрағат құ-
жаттарын пайдаланудың мүм-
кіндігі жоқтығынан қырғыз-
дардың өздерінің айтулары жəне 
əдеби деректер арқылы ғана біле 
аламыз.

Христиан кезеңінің басталуы 
мерзімінде (VІІІ-ІХ ғасырлар) 
Қытайдың қазіргі солтүстік про-
винциясы жерлерін (Жоңғария 
жəне Монғолия), келесі бө-

ліктері қазіргі Семипалатинск 
облысының иеліктерін (Ертіс 
өзені бойын) мекен еткен 
қырғыздар көшпелі монғол 
тайпаларының ұлы жылжулары 
нəтижесінде біртіндеп солтүстік-
батысқа қарай ығысты. ХІV 
ғасырда қырғыздардың Ар-
ғын жəне Найман рулары 
Нұраның оңтүстік-шығысында 
көшіп жүрді (мөлшермен 
Семипалатинск облысының 
Қарқаралы уезі жерлерінде). 
Бұл мерзімде Петропавловск 
уезінің территориясы Сібір 
патшалығының (хандығының,-
Ғ.Қ.) құрамына енді. Аталған 
патшалықтың құрамында кейін 
қырғыз халқының құрамына 
енген тайпалардың болғандығы 
белгісіз. Кейін, ХVІ ғасырда 
өлкеде қалмақтардың пайда 
болуына орай олар қырғыздарды 
біртіндеп солтүстік-батысқа 
қарай ығыстырды. ХVІІ 
ғасырдың басында (1621 жыл) 
қалмақтар Ишим (Есіл,-Ғ.Қ.) 
жəне Тобол өзендерінің жоғары 
ағысында пайда болды. Тура осы 
мерзімде қалмақтар ығыстыр-
ған қырғыздар Петропавловск 
уезі шеңберінде пайда болуы 
мүмкін. Сол мерзімде бұл өлкеге 
қырғыздарға «естек» деген 
атаумен белгілі болып, қазіргі 
қырғыздарға олармен болған 
жекелеген қақтығыстар туралы 
оқиғалар естерінде қалған 
башқұрттар ие болуы мүмкін. 
Атап айтқанда, 53 топқа жататын 
Керей руы ауылдарының 
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қырғыздары олардың арғы 
бабасы Смайыл өздерінің 
жерлерінен оны иеленіп отырған 
естектерді ығыстырды, аталған 
бабаларынан 11 əулет тараған, 
яғни естектермен қақтығыс 250-
300 бұрын, немесе мөлшермен 
ХVІІ ғасырда орын алғандығын 
айтады. Көрші Көкшетау уе-
зінің қырғыздары естектердің 
осында болғандарының ізде-
рі Петропавловск уезімен ше-
карадағы Қылшықты өзенін-
дегі көне, сонымен бірге анық 
байқалатын суландыру арықта-
рын көрсетті.

Алайда, мүмкін осы  
мерзімде мұнда қалмақтар 
болуы мүмкін, себебі Сібір 
жылнамашысы Ремезов Сібір 
ханы Көшімнің ХVІ ғасырдың 
соңындағы Ермактан қашуын 
сипаттай отыра «Көшім Ишим 
(Есіл,-Ғ.Қ.), Нор-Ишим, Оми 
жəне Камышловодағы қалмақтар 
иелігіне қашқан» дегенді айтады. 
Аталған жылнамашы көрсеткен 
территория өңіріне уездің шығыс 
бөлігі, Ишим (Есіл,-Ғ.Қ.) өзені 
жəне Камышлов өзені (бірнеше 
тұзды көлдерге жəне сайға 
айналған Қамсақты, Желді өзек, 
жəне басқалары).

Сондықтан да ХVІІІ ғасыр-
дың басынан Петропавловск 
уезінде қырғыздар орналасқан 
деп есептеуге болады, себебі 
осы мерзімге қырғыздардың 
күшейе түскен қалмақтардың 
жаңа қысымшылықтарына орай 
солтүстік-батысқақарай  жа-

ңадан жылжулары орын ал-
ды. Қырғыздардың ХVІІІ жүз-
жылдықтың бірінші ширегіндегі 
орналасқан жерлерінің қатарын-
да Ишим (Есіл,-Ғ.Қ.) өзенінің 
аңғары аталады. 1752 жылы Ишим 
өзенінің бойында Петропавловск 
қамалын (қазіргі Петропав-
ловск қаласы) жəне Орынбор 
мен Омбы қамалдарының ара-
сындағы бірнеше қамалдарды 
негіздеген генерал Киндерман 
осы қамалдардың екі жағынан 
қырғыздарға тап болған. Қазіргі 
қырғыздардың ауызша естелік-
тері жəне уезд териториясын-
да жерленген баюбаларының 
молалары негізінде уездің 
кейбір аймақтарын олардың 
ата-бабалары 300-400 жыл 
бұрын мекендей бастаған; 
Полуденск болыстығы 1 ауыл-
дық қауымдастығына қарасты 
№3 шаруашылық ауылының 
ақсақалы (Жакей Оразбай) бұл 
мерзімді тіпті 500 жыл бұрын деп 
анықтайды.

Уездің батыс бөлігінде 
қалмақтардың болуының іздері 
қырғыздарға «оба» деген атау-
мен белгілі қалмақ зираттары 
арқылы белгілі. Бұл «обалар» 
негізінен алғанда жоғары төм-
пешікке орналасып, аса биік емес 
қорғандарды еске түсіреді. Олар 
Обаған өзенінің барлық ағысы 
бойынан (өзінің атауын «оба» 
сөзінен алған), Қойбағар өзенінің 
ағыс жəне үлкен солтүстік 
жайлаудан кездеседі (алаң 24.А.).

Бізге белгілі, қалмақтардың 
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шабуылы 1756 жылғы тынымсыз 
Жоңғар мемлекетін Қытайдың 
талқандауына орай ХVІІІ ға-
сырдың екінші жартысында тоқ-
татылды. Осы уақыттан бастап 
Петропавловск қырғыздарының 
өміріндегі жаңа кезең, орыстар 
билігінің дəуірі басталады.

Жоңғар мемлекетінің талқан-
далуына дейінгі 1752 жылы уездің 
қазіргі солтүстік шекарасында 
орыстар бірнеше бекіністерді, 
атап айтқанда Преснегорьков-
ская жəне Горькая жүйелерін 
негіздеді. Бұл бекіністерде күзет 
қызметін атқаратын əскери 
командалар тұрды. Көрсетілген 
уақыттан бастап қырғыздардың 
орыстармен тікелей жақындасуы 
басталады.

Осыдан 30 жылдан кейін, 
1782 жылы көрші қырғыздар 
Ресей қарамағына өтеді. ХІХ 
ғасырдың басынан (1808 жылы) 
орыс бекіністеріндегі əскери 
командалар жермен қамтамасыз 
етілген тұрақты тұрғындарға, 
казактарға айналдырылды. Казак 
жерлері мен қырғыздардың 
көштері арасында бейтарап, 
шекаралық, немесе он ша-
қырымдық аймақ енгізіліп, 
бекініс жүйелеріне қырғыздар 
жіберілмейтін болды. Бастапқы 
мерзімде орыстар мен қырғыздар 
арасындағы қатынас көршілік 
жағдайында болған жоқ. Осы 
уақытқа дейін егде қырғыздар 
аталған қатынастар туралы 
қорқынышпен еске алады. 
Соңынан көршілер бір-бірімен 

үйренісе түсті жəне де қырғыздар 
казак жерлеріне жалдаушылар 
ретінде орналаса бастады.

1824 жылы Сібір қырғыздары 
Ережесі қабылданды; басқару 
қырғыз сұлтандарына (хандар-
дың ұрпақтары) жүктелген 
сыртқы округтер ашылды. 
Округтерде қырғыздарды рулық 
болыстыққа бөлу енгізілді. 
...Осылармен қатар жүйе бой-
ындағы казак қоныстарының 
құрамы күшейтілді жəне көр-
ші Көкшетау уезінде жаңа 
қоныстар негізделді. Мұның бар-
лығы қырғыздардың байырғы 
орындарынан жаңа қарқынмен 
қозғалуына жағдай жасады. 
Осы мерзімге өз мекендерінен 
Пресновск станицасы мен 
Островск қонысының казактары 
ығыстырған 154 ауылдық, 
Надеждинск қонысының негіз-
делуіне орай ығыстырылған 55, 
Көкшетау уезінен келгендерге 
байланысты казак станицасы 
Щучью (Шортан) үшін алынған 
жерлерге орай ығыстырылған 58 
топтар қалыптасты. Қырғыздар 
тағы да орыс қоныстары 
жүйелерінен аластатыла бас-
тады.

Алайда осы мерзімде 
оңтүстікте, Ақмола уезінде 
қырғыздарды Ресейден бөлінуге 
күштеген Кенесары пайда болды.

Келіспейтіндерді қатал жа-
залады. Ол жəне оның жақ-
тастары Петропавловск уезі 
иеліктерінде, соның ішінде оның 
батыс бөлегінде өзімен көшуге 
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келіспеген қырғыз ауылдарын 
қирата отыра бірнеше рет пайда 
болды. Ол ұйымдастырған 
бүлік 10-жылға жуық уақытқа 
созылды (1837-1847) жəне бейбіт 
қырғыздардың солтүстікке, орыс 
иеліктеріне көшулеріне мəжбүр 
етті. Осы тұрғыда қырғыздардың 
бір бөлегі қазіргі Тобол гу-
берниясының иеліктеріне кетті, 
келесі бөлегі жазда казак жүйеле-
рі маңайына қоныс етіп, қыстау 
үшін өз орындарына (Қанжығалы 
руы, Орта болыстығы, 1-VІ 
ауылдық қоғамдары) келетін 
болды. Кенесары қозғалысының 
басылуына байланысты бос 
қалған жерлерге негізінен 
алғанда бұрынғы иелері (Керей 
руы) немесе жаңадан келушілер 
орналаса бастады.

Тұрғындардың осылай сырт-
тан келіп орналасулары жəне 
олардың уезд территориясынан 
кетулерімен қатар казактардың 
жер иелену көлемінің артуына 
орай қырғыздар орналасқан жер 
есебінен ішкі жылжулар да орын 
алды. Жерлері казактарға алынған 
қырғыздар басқа жаққа көшуге 
немесе бұрынғы өз жерлерін  
жалға алуға мəжбүр болды. 
Алайда ақыр соңында жалдаудан 
да кете бастады. Өз жерлерінен 
қуылған қырғыздар туыстарының 
қасына келіп орналаса бастады 
немесе бос жайылымдықтарға 
қоныс тепті. Казак жерлерінің 
осылай көлемінің артуынан Ишим 
(Есіл,-Ғ.Қ.) бойы қырғыздары 
зардап шекті.

Осыдан 30-35 жыл бұрын 
бірнеше қатар қырғыз ауылдары 
өз орындарынан ығыстырылды 
немесе олардың жерлерінің казак 
офицерлеріне берілуіне орай 
толығымен жойылды. ...Казак жер 
иеліктерінің ұлғаюы себебінен 
зардап көргендер Көкшетау 
уезіндегі жерлері Қотыркөл 
станицасы үшін алынған 52 
жəне 53 ауылдық топтар болды. 
...Осы шабуыл басылмай жатып-
ақ шаруалар тарапынан жаңа 
шапқыншылық бастау алды.

80-жылдардың басында 
Ишимде (Есілде,-Ғ.Қ.) өз 
еркімен қоныстанушылардан 
Новоявленный қонысы негіз-
делді. Қоныс иелігіне көрші 
қырғыздардың жерлері алынды. 
Осыдан барынша зардап шеккен 
қырғыздар Көкшетау уезіндегі 
өздерінің туыстарына көшуге 
мəжбүр болды.

Жерлері қоныстанушылар 
мүддесіне алынған көптеген 
ауылдар бүгінге дейін ор-
наластырылмаған. Атап айт-
қанда 1896 жылғы Макарьевск 
қонысын негіздеуде оның ие-
лігіне Пресновск болыстығына 
енетін 3-ауылдық қоғамдастық 
құрамындағы 6 шаруашылыққа 
(Ақсақалы Елеуке Мамеков) 
тиесілі Құрық кескен қыстауы 
өтті.

Қырғыз ауылдарын осылай 
ауыстыру мен күйзелтумен өлкені 
орыстық отарлау шектелмейді. 
Орыс қоныс аударушылары жаңа 
өлкеге бұрынғы отандарындағы 
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түсінік жəне ұғыммен (жаңа жерге 
деген ұмтылыс,-Ғ.Қ.) келеді. 
Оларға қырғыздардың көшпелі 
мал шаруашылығына негізделген 
өмірлері мүлдем түсініксіз. 
Қоныс аударушыларда аталған 
адамдардың «Патшаға солдат 
бермеуі» жəне «аңдар сияқты ұяда 
тұрғанымен» мол жер кеңістігін 
пайдаланаyы арқылы «жерлері 
біздің пандардан да артық» деген 
өшпенділік пікір қалыптасқан. 
Сондықтан да қоныс аударушы-
лар қырғыз шабындықтарын 
шауып алу, жазда бақылаусыз 
қалатын қырғыз құрылыстары-
нан ағаштарды тасып əкету, 
қырғыз қыстауларын бораннан 
қорғайтын тал шоғырларын кесіп 
тастау, олардың ата-бабаларының 
молаларын талқандауды жөн-
сіз əрекет деп есептемейді. 
Осының барлығы қырғыздарды 
қатты ашуландырады. Келесі 
жағынан алғанда орыстардың 
шекара ұғымын бірден меңгере 
алмайды, сондықтан да қоныс 
аударушылармен олардың осын-
дай зиянкестіктері үшін жиі 
қақтығыстарға барады. Бұған 
керісінше қоныс аударушылар 
өз малдарын қырғыздардың 
жерлеріне жіберуді одан ары 
жалғастырады.

Орыстық, соның ішінде 
казактардың жəне шаруалардың 
отарлауынан негізінен алғанда 
орыс қоныстарының екі 
қатарлы жүйесі–жаппай казак 
жүйелері жəне оған қоныстар 
легі қосылатын уездің солтүстік 

өңірінің қырғыздары барынша 
зардап шегуде. Осындай 
(орыстардың,-Ғ.Қ.) оңтүстікке 
қарай жүйелі түрдегі жылжудан 
Ишим (Есіл) өңірі қырғыздары 
зардап шегуде. Атап айтқанда, 
№73 топты құраған Петропавел 
болыстығын 4 ауылдық қоғам-
дастығының қырғыздары өзде-
рінің ата-бабаларының қазіргі 
Тобол губерниясы Ишим 
уезінің осы күнгі Сібір темір 
жолының Мамлютка станциясы 
орналасқан жерде тұрған, алайда 
оларды орыстар петропавел 
уезіндегі Ишимге (Есілге,-Ғ.Қ.) 
ығыстырған. Мұнда 70 жыл тұр-
ған оларды қоныс аударушылар 
ығыстырған. Оңтүстікке қарай 
көше отыра осыдан 10 жыл 
бұрын оларды Покровск поса-
дын қоныстанушылар тағы да 
ығыстырғандығын айтады.

1868 жылдан қырғыздар 
пайдаланып келе жатқан 
жерлер мемлекеттің меншігі 
деп жарияланды. (Закон. Гражд. 
Ст.387) Қырғыздардың бұрынғы 
өздерінің иеліктеріне құқықтары 
төмендегідей тұрғыда: «Көшке 
( ж а й ы л ы м д ы қ т а р ғ а , - Ғ . Қ . ) 
пайдаланылатын жерлер олардың 
дəстүрлері мен аталған ереженің 
талаптарына сай қырғыздардың 
мерзімсіз қоғамдық негізде 
пайдалануына қалдырылады» 
деген тұрғыда белгіленді. (1891 
жылдың 25 наурызындағы 
Жоғары негізде бекітілген 
далалық Ереженің 120 бабы.).

1901 жылғы экспедиция 



77

    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     № 4, 2014   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     

жинақтаған деректері бойын-
ша Петропавловск уезі қыр-
ғыздарының 362382 бас ірі қара 
жəне ұсақ малы болса, соның 
ішінде бір шаруашылыққа 31 бас, 
екі жынысты бір адамға-6,65 бас, 
ал ер жынысты адамға-10,3 бас 
малдан айналды.  Бар малды  бір 
өлшем – ірі жылқымен есепке 
алғанда, уездің бар табынын 
163154 ірі қара мал басы, соның 
ішінде əр шаруашылыққа 14,3 
бас, қос жынысты əр адамға-2,45, 
ал əрбір ер жынысты адамға 4,6 
бастан деп есептеуге болады.

Қырғыздар жайылымдықты, 
сонымен бірге шабындық, егістік 
жерді, тіпті қыстауды жалға 
алады. Қырғыз ауылдарының 
едəуір бөлегінің жерлері қоныс-
танушылардың иеліктеріне 
алынғандықтан өздерінің 
бұрынғы жерлерін жалға алуға 
мəжбүр болады.

Орыстар егістікке, атап 
айтқанда жыртуға жəне 
шабындыққа қолайлы жерлерге 
ие болды.

Жерді жалға алудың маңызын 
келесі анықтамадан білуге 
болады: 1320 шаруашылық 
ауылының 641 ауылы немесе 
уездің 48,5% жайылымдық 
жəне шабындық жерлерді 
жалға алады. Яғни, ауылдардың 
жартысына жуығы жерді жалға 
алуға мəжбүр. Атап айтқанда 
3288 шаруашылықтың 415 ауылы 
немесе барлық ауылдардың   31,4% 
жəне уезд шаруашылықтары-
ның 28,9% жайылымдықты, 
1341 шаруашылықтың 305 

ауылы немесе уездегі бар-
лық ауылдың 23,1% жəне 
барлық шаруашылықтың11,8% 
шабындықты жалдайды. Осы-
лармен қатар егіншілікпен 
айналысатын 2843 (шаруа-
шылықтың,-Ғ.Қ.) 177-і немесе 6,2 
% егістікті жалға алады» [1.11, 
67-87,118, 220 Бб.].

Келесі ресейлік ресми 
жазбада: «...1908 жылдың соңы, 
1909 жылдың басына Еуропалық 
Ресейден қоныс аударушыларға 
320000 бөлік ұсынылады.

Бұл бөліктер төмендегідей 
болды.

 Далалық аудандар:1. 
Петропавловск  3000
Барлығы 4000 бөлік» [2. 

464 Б.] – деген сандардан да 
қазақ жерінің аталған өңірін 
орыстандырудың ХХ ғасыр 
басындағы көлемін айқындауға 
болады.

Петропавловск уезінде қыр-
ғыздар облыстық жерлерді жалға 
алуда, [3] деген одан кейінгі нақты 
дерек те туған жерінде теңсіздік 
пен лажсыздыққа ұшыраған 
халқымыздың жағдайын паш 
етеді.

Қорыта айтқанда, ХХ 
ғасыр басындағы аталған жазба 
деректеріндегі жеке бір уезд 
қазақтарының ата-мекендерінің 
өткені, олардың шаруашылық-
тық, əлеуметтік жағдайлары 
арқылы халқымыздың Ресей 
империясының отарында бол-
ған мерзіміндегі қарама-қай-
шылықты жан-жақты тарихын 
толығымен айқындауға болады.
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НОГАЙСКО-КАЗАХСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В XV-XVI ВЕКАХ.

Аннотация
В статье рассматривается история политических отношений 

между Ногайской Ордой и Казахским ханством, а позже отношения 
Большого Ногая с казахскими жузами. Кроме того, показано, что 
распад Ногайской Орды привел к присоединению отдельных групп 
ногайцев к казахским родам.

Ключевые слова: Ногайская Орда, Казахское ханство, Россия, 
Большие Ногаи, взаимоотношения, этапы, присоединение, распад.

Взаимоотношения между 
Ногайской Ордой и Казахским 
ханством (образованным в 
середине XV в.) представляют 
несомненный научный интерес.

Взаимодействие этих двух 
государств влияло на меж-
дународные отношения в Цен-
тральной Азии.

Как же складывались но-
гайско-казахские отношения 
в XV–XVI вв.? После ухода 
Шейбанидов с подвластными 
им «кочевыми узбеками» с 
территории современного Цен-
трального и Северного Казахста-
на в Мавераннахр (около 1500 
г.) в Восточном Дешт-и Кипчаке 
складывается новая политическая 
ситуация. Территории Ногайской 
Орды и Казахского ханства 
приходят в соприкосновение. 
Прежние отношения между 

этими двумя государствами 
трансформируются, что отра-
зилось на изменении задач их 
внешней политики, особенно в 
80-е гг. XVI в. в период внутрен-
них трудностей Казахского 
ханства, когда политический 
распад вновь угрожает единству 
казахов и его независимости. 
В 90-е гг. XVI в. в истории 
Казахского ханства начинается 
новый этап, расширяются 
его международные связи с 
Россией. С другой стороны, 
главный акцент ее внешней 
политики переключается на юг 
и северо-восток, где кочевья 
казахов начинают оспаривать 
передвинувшиеся на территорию 
современного Северного, Северо-
Восточного и Юго-Восточного 
Казахстана ойратские племена.

Об отпадении ногайских 
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улусов и присоединении 
их к казахам, связанном с 
экономическим и политическим 
кризисом, разразившимся в 
середине XVI в. в Ногайской 
Орде, писал в 1557 г. в Москву 
правитель Ногайской Орды бий 
Исмаил: «Да племянники ж мои 
от нас отстали ныне за Яиком, 
а приложилися х Казатцкому 
царю, со мною завоевалися, да 
надо мною времени ищут» [1]. 
Особенность этой волны перехода 
части улусных людей Ногайской 
Орды к казахам состоит в 
том, что родовые коллективы 
откочевывали недалеко от своих 
прежних кочевий. Настроение 
Ногайской Орды, неодобрение 
многими политического курса 
Исмаила были основными 
причинами, по которым часть 
выходцев из ногайских улусов 
поддерживали западную поли-
тику Казахского ханства, а затем 
влились в состав этнически очень 
близких к ним казахов. Надо 
думать, что к казахам в основном 
присоединялись многочисленные 
ногайские племена алшынов [2].

Казахские исторические 
предания свидетельствуют, что 
с приходом многочисленных 
алшын возникла необходимость 
в племенной реорганизации и 
при хане Хак-Назаре оформилось 
деление казахов на три жуза с 
перераспределением кочевий. 
Алшыны составили Младший 
жуз. Эта крупная реформа 
помогла казахам значительно 

возвыситься, а Хак-Назар-хан в 
70-е гг. XVI в. стал оспаривать 
у ногайских правителей не 
только яицкие, но и поволжские 
кочевья.

Кровавые междоусобицы, 
происшедшие на рубеже XVI–
XVII вв. окончательно истощили 
людские резервы Большого 
Ногая и выказали его полную 
неспособность в дальнейшем 
противостоять наступлению 
калмыков [3].

Если Исмаил в середине 
XVI в. имел постоянное войско 
численностью до 200 тыс. 
человек [4], то Иштерек при 
условии объединения всех сил 
Большого Ногая мог выставить 
в 1604 г. лишь 60 тыс. воинов 
[5], что говорит о значительном 
уменьшении населения Большого 
Ногая к началу XVII в.

Наряду с уходом людей 
нередким был и их захват в 
результате набегов. В ноябре 1604 
г. Иштерек мотивировал свое 
нежелание идти на дальнейший 
поход в Крым тем, что «в те деи 
поры только без них на их улусы 
придут Казыев улус или Казацкая 
Орда, или калмаки, – и улусы 
их разорят, и жены и дети их 
поемлют» [6].

Казахские переходы в 
ногайскую среду были также 
значительны. Это касается двух 
периодов. Первый – конец 20–
30-х гг. XVI в. Второй – 1581–1582 
гг. В 1535 г. правитель Ногайской 
Орды Сейид-Ахмед (Шейдяк) 



81

    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     № 4, 2014   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     

писал: «Казатцкой царь Хозя 
Махмет царь с пятьюнатцатью 
сынми у нас живет, триста тысячь 
моих казаков» [7]. В августе      
1581 г. в Москве получили весть 
о том, что «многие из Казатцкие 
Орды люди разошлися по иным 
землям, и в Ногай, и в Бухары» 
[8]. Но развитие Ногайской Орды 
было таким, что она не смогла 
закрепить за собой ни казахов 
ногайского происхождения, ни 
казахов, ранее не входивших 
в состав ногайских улусов, и 
не только лишилась их снова, 
но потеряла свои родовые 
коллективы.

В майском послании                    
1578 г. в Москву правитель 
Больших Ногаев Урус стремился 
показать давность спора с 
казахскими ханами, ссылаясь на 
XIV в.: «А с Акназаром царем и с 
его отцом [9] с Урусом царем наш 
прадед Идиги князь от тех мест и 
по ся места в недружбе в великой 
бывали. Таковы они недруги 
наши» [10]. Но исторические 
реалии таковы, что после 
эпохи противоборства Эдиге с 
ханом Урусом и его потомками 
не раз ногайское и казахское 
политические объединения дей-
ствовали сообща.

Как известно, внук Эдиге бий 
Ваккас способствовал приходу к 
власти над узбекско-казахскими 
кочевыми племенами шейбанида 
Абу-л-Хайра, потомки которого 
вели с казахами длительные 
кровопролитные войны. Ваккас, 

как правитель Ногайской Орды, 
был союзником Абу-л-Хайра 
и находился в вассальной 
зависимости от него. Он 
использовал силы объединенных 
племен Дешта для сохранения 
независимости своего улуса в 
борьбе с ханами Большой Орды. 
В «Таварих-и гузида-йи нусрат-
наме» о Ваккасе сказано, что он 
«дважды стал для хана причиною 
того, что он овладел троном 
Саина. Он много рубил саблей 
и снискал хану славу. В век 
Бахтийар-султана и Ваккас-бека 
этот улус стал процветающим, он 
наслаждался привольной жизнью, 
называя их «благодетелями» [11, 
С.59]. Какое-то время Ваккас-
бий поддерживал выступления 
улусного хана Мустафы против 
Абу-л-Хайра. Но вслед за этим 
участвовал в 1446 г. в походе Абу-
л-Хайра на города, подвластные 
в то время Могулии-Сыгнак, 
Ак-Курган, Аркук, Узгенд и 
Сузак. Как пишет Масуд ибн 
Усман Кухистани, Ваккасу был 
пожалован Узгенд [12].

Распад весьма непрочного 
государства «кочевых узбеков» 
у Абу-л-Хайра был ускорен 
откочевкой султанов Кирея 
и Джанибека с казахскими 
племенами во второй половине 
50-х гг. XV в. на юго-восток. В 
западных областях обособились 
ногайские правители.

Сына Абу-л-Хайра, пра-
вившего кратковременно, под-
держивало значительно меньше 
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сил. В борьбе за наследие Абу-
л-Хайра ногайские и казахские 
правители приняли деятельное 
участие, возможно, согласовы-
вая свои усилия. В числе «врагов» 
хана Шайх-Хайдара, воевавших 
его улусы, источники называют 
сибирских ханов Сайидек и 
Ибака, Мангитских (ногайских) 
правителей Аббас-бека (Ваккаса), 
Мусу и Ямгурчи, казахских ханов 
Джанибека и Кирея [12, С. 68]. 
В то время, когда хан Большой 
Орды Ахмат привел свое войско, 
Ибак убил Шайх-Хайдара.

Уже в этот период мы 
видим противоречие между 
ногайскими правителями, при-
держивавшимися разной по-
литической ориентации. Внук 
Абу-л-Хайра Мухаммед Шейбани 
был принят астраханским ха-
ном Касимом и ногайским 
бием Темиром, внуком Эдиге. 
По этой причине хан Большой 
Орды Ахмат, Ваккас и Ибак, 
объединившись, осадили Астра-
хань и вынудили Шейбани 
уйти в Туркестан. Зимой 1470 
г. в Туркестан «пришел врагом 
Кирай хан» [13]. Шейбани был 
вынужден уйти в Бухару. Когда 
через 2 года Шейбани вновь 
появился со своим отрядом в 
Дешт-и Кипчаке, а ногайский 
мурза Муса принял его в свой 
юрт, казахский хан Бурундук с 
50 тыс. войском выступил против 
ногайцев, но, потерпев поражение 
в сражении, отступил [13, С. 64].

Это первое со времен Эдиге 

и хана Уруса зафиксированное 
в источниках столкновение 
ногайцев с казахами. Это собы-
тие означало, что совместная 
борьба ногайских и казахских 
правителей за наследие Абу-л-
Хайра завершилась и начиналось 
уже политическое соперничество 
между Ногайской Ордой и 
Казахским ханством. В целом, 
почти столетие – с конца XIV в.  до 
конца XV в. ногайцы и казахские 
племена находились в мирных 
отношениях друг с другом [14, 
С.99].

Ногайский мурза Муса, хотя и 
породнился с сыном Абу-л-Хайра 
(выдал дочь за Суйунч-Ходжа-
хана), после совещания с мурзами 
высказал нежелание сделать 
Шейбани полновластным ханом 
в Деште. Возможно, этим самым 
Муса хотел избежать дальнейших 
осложнений с казахами.

Муса владел не всеми 
ногайскими улусами. В Ногай-
ской Орде часто происходили 
междоусобные войны. Так, по 
казахским генеалогическим 
преданиям, ногайский правитель 
Ваккас был убит своим 
двоюродным братом Куджашом, 
а Куджаш – сыновьями Ваккаса 
Мусой и Ямгурчи [15, С.20]. 
Матвей Меховский также 
гово-рит об убийстве Ваккаса 
(Оккаса), хотя делает неверные 
хронологи-ческие прикидки 
[16Б С. 93]. В 1492 г. Ваккас 
еще упоминается как «князь» 
в документах Посольского 
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приказа, а в 1494–1495 гг. князем 
называется уже Муса [17, С. 46-
49]. О столкновениях Мусы с 
Куджашом есть сведения у Абу-
л-Гази. После поражения от 
мурзы Куджаша Муса обратился 
за помощью к хорезмскому 
султану Буреке (Берке). Во время 
одной неожиданной вылазки 
«Куджаш-мирза был схвачен, а 
султан велел убить его. Жители 
были ограблены, остальные 
покорились» [18, С.168].

Ногайцы (мангиты), кочевав-
шие близ Сыр-Дарьи, в 80-е гг. 
XV в. поддерживали казахов в 
их борьбе с шейбанидами. Когда 
Мухаммед Шейбани занял Узгенд 
и Сыгнак, войска хана Бурундука, 
сыновей Джанибека султанов 
Касима и Адика, мангита Хамза-
бека [19, С. 111] «три месяца 
осаждали Сыгнак, каждый день 
два раза сражались, потеряли 
много своих людей и, не будучи 
в состоянии что-либо сделать 
отступили» [20, С. 28]. Весной 
следующего года хан Бурундук, 
все сыновья Джанибека, ногайцы 
– все объединились, завязали 
«бои» и правители Сыгнака Садр 
Ислам-Кази, Чикмак-Йузбеги, 
Сиддык-шейх отдали город 
казахам. Тогда же «Бурундук-хан, 
сыновья Джанибека, все мангыты 
– все собрались, объединились 
с Мухаммад Мазид-тарханом, 
сорок дней осаждали» Аркук [21, 
С. 29]. Хамза-бек с 4 тыс. человек 
осадил крепость Узгенд [22, С. 
112-113].

При хане Бурундуке, и в 
особенности при Касим-хане, 
казахи представляли собой 
могущественное политическое 
объединение. Когда кочевые 
узбеки ушли в Среднюю Азию, 
казахи стали единственны-
ми соперниками ногайцев в 
Аральском регионе. Первый 
поход хана Бурундука против 
ногайцев кончился для казахов 
неудачно, следующий – заставил 
ногайцев откочевать на запад. 
Хан Бурундук однажды занял 
Сарайчик, сделав его своей 
столицей [23].

Временем широкой терри-
ториальной экспансии Казахско-
го ханства было правление хана 
Касима (1512–1520 гг.) [24, С.47-
49]. При хане Касиме казахи 
дошли почти до Урала, сделав 
центром владение Синей Орды. 
Кроме них, в состав ханства 
входили восточные кочевья 
ногайцев и племен, кочевавших в 
западных районах Моголистана. 
При хане Касиме казахи вновь 
овладели Сарайчиком. В                                  
1519 г. ногайцы жаловались, что 
«им тесно от казацкой орды» [25]. 
Архивные документы сообщают 
о вытеснении в 1519 г. ногайских 
мурз на правобережье Волги 
действиями «Казатцкой Орды» 
[26], поэтому казахские кочевья 
на время примыкали к владениям 
Астрахани.

После смерти хана Касима 
в Казахском ханстве началась 
вражда между его сыновьями 
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[27]. Воспользовавшись этой 
обстановкой, ногайцы вытеснили 
казахов из окрестностей 
Сарайчика, и они вынуждены 
были откочевать далеко на 
восток [28]. По сообщению 
«Сборника летописей», один 
из братьев Касима, Джадик-хан 
«был убит вместе с одним из 
сыновей своих на Ильян-тюбе, 
сражаясь с Шигим-мурзою» 
(следовательно, еще до 1521 г.). 
Племянник Касима Булат-султан 
(сын его брата Усяк-хана) «вместе 
с сыновьями своими погиб в 
борьбе с ногайцами» [29].

При правлении хана Тагира 
(1523–1532 гг.) владения казахов 
значительно сократились, и 
население уменьшилось коли-
чественно [30]. Родственники 
упрекали хана Тагира: «У тебя 
в Узбекистане из-за мангитов 
(ногайцев) дела не ладятся: преж-
де было у тебя людей десять лаков 
(миллион); а теперь вследствие 
войн с мангитами число их 
уменьшилось до четырех лаков 
(400 тыс.); противиться ты не 
в силах» [31, С.194]. Позже и 
население из этих 400 тыс. стало 
покидать Тагира. Автор «Тарихи-
Рашиди» и Мухаммед Хайдар 
наплыв казахов на Моголистан в 
932 г.х. (1526 г.) объясняет тем, 
что их из Узбекистана вытеснили 
в эту пору ногайцы [31, С. 202].

Летом-осенью 1525 г. и 
весной следующего года но-
гайские мурзы организовали 
крупные походы на казахов и 

одержали решающие победы 
над казахскими правителями. 
Описывая события того времени, 
Мухаммед Хайдар сообщает: 
«…Тахир-хан находился в 
Узбекистане, но сложившиеся 
там обстоятельства вынудили его 
идти в Могулистан» [32]. В дру-
гом месте  он еще более точен: 
«…В связи с выступлением 
мангытов узбеки-казахи не 
имели больше возможности 
оставаться в Дашт-и Кыпчаке. 
Они прикочевали в Могулистан. 
Их было двести тысяч человек» 
[32, C. 214].

К концу 20-х гг. XVI в. Ших-
Мамай не вел наступательную 
политику на казахских правите-
лей, так как его, видимо, больше 
занимали казанские события. 
Будучи тестем казанского хана 
Сафа-Гирея, он отправил зятю 
на помощь своего старшего сына 
во главе ногайского войска, когда 
в 1530 г. русские подступили к 
стенам Казани. Но в мае 1531 г., 
после низложения Сафа-Гирея 
и приходу к власти противников 
ориентации на «крымцев и 
ногаи», дочь Ших-Мамая была 
выслана к отцу [33, С. 47-57].

В середине 1530 г. ногайцы 
приняли активное участие в 
окончательном военном разгроме 
Казахского ханства. Весной 
1535 г. правитель Ногайской 
Орды Шейдяк сообщал в 
Москву: «Казатцкий царь Хозя-
Махмет (Ходжа-Махмет–Д.К.) с 
пятнадцатью сынами у нас живет, 
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триста тысяч моих казахов» [34].
В том же 1535 г. казахи 

осаждают Ташкент. «Для 
борьбы с общим врагом, – 
пишет В.В. Бартольд, – Рашид 
(хан Моголистана Сеид-
Рашид) заключил союз с 
узбеками Мавераннахра, также 
враждовавшими с казахами 
из-за набегов последних на 
Ташкент; кроме того, на казахов 
с северо-запада нападали ман-
гыты (ногайцы)» [35, С. 94]. Эти 
сообщения «Тарихи Рашиди» 
подтверждаются также до-
несением московского посла          
Д. Губина 25 сентября 1536 г. 
[36].

Поход казахов на Ташкент 
закончился неудачно. В                  
1536 г. ногайский мурза Юсуф 
предпринял крупный поход 
против казахов и разбил их, 
новым казахским ханом стал 
ставленник ногайцев. Правитель 
Ногайской Орды бий Шейдяк 
в 1538 г. писал «Шурина своего 
Ханбулат-солтана царем чиню» 
[36, C. 38].

В 1537 г. хан Моголистана 
Рашид совместно с узбеками 
Мавераннахра и ногайцами нанес 
казахам тяжелое поражение, при 
котором пал их хан Тугум, сын 
Джадик-султана, и с ним около 
40 султанов [37, С. 29-30]. 

Поражение казахов привело 
к дальнейшему смещению 
ногайских кочевий на восток и 
утверждению власти ногайских 
мурз над рядом казахских улусов. 

Ших-Мамай кочевал на Сыр-
Дарье [38, С. 33].

Менее ясно отражены в 
источниках ногайско-казахские 
связи и отношения между 
1538–1548 гг. Известия русских 
дипломатов свидетельствуют о 
внутренних раздорах в Ногайской 
Орде, о междоусобных распрях 
между ногайскими мурзами, 
членами огромной княжеской 
семьи. Именно во время 
этой смуты много ногайцев 
перекочевало к казахам. Силы 
Казахского ханства начали расти. 
К тому же появление калмыков 
ослабило казахов и заставило их 
искать соглашения с ногайцами. 
Возможно, казахские правители, 
в том числе султаны, имевшие 
улусы на западе, оставались в 
зависимости от ногайских мурз, 
и, вероятно, принимали участие в 
некоторых внешнеполитических 
шагах Ногайской Орды.

Мирные отношения Ногай-
ской Орды с Казахским ханством 
сохранялись при правлении бия 
Юсуфа (1549–1554 гг.), так как 
он, в связи с вмешательством в 
дела Казани, а затем борьбой с 
Исмаилом, был заинтересован 
в спокойствии восточных 
пределов страны. Иван Федцов, 
приехавший в Москву 3 октября 
1549 г. рассказывал, что приходят 
на ногайские улусы из Ургенча 
дети бывшего ногайского бия 
Шейдяка, отгоняют стада, а 
«от других стран им, ногайцам, 
войны нет» [38, C. 171].
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На востоке в годы княжения 
Исмаила обособилась часть 
Ногайской Орды, кочевавшая 
между Эмбой и Сырдарьей, в 
ближайшем соседстве и соп-
рикосновении с казахами. Здесь 
был удел (юрт) Ших-Мамая, 
как о том свидетельствует уже 
Герберштейн [39]. Орда эта 
получила в дальнейшем название 
алты улу («шесть сыновей») 
от стоявших во главе ее шести 
сыновей Ших-Мамая («Шесть 
братов Ших-мамаевы дети») [40, 
С. 61]. «А Шихмамаевы дети 
Касай-мирза с братьею кочуют на 
реке Сыре к Казацкой орде, ибо 
к Волге их Юсуф-князь кочевать 
не перепустил», – так доносил 
служилый татарин Кадаш 
Кудинов, приехавший в Москву 
из Ногайской Орды 26 ноября 
1549 г., вскоре после смерти 
Ших-Мамая [40, C. 201]. После 
убийства Юсуфа Ших-Мамаевы 
дети неоднократно выступали 
против Исмаила. Кочуя за Эмбой, 
они сохраняли независимость 
и отказывали в подчинении 
ногайскому князю [40, C. 283].

Движение ногайских улусов 
на восток в казахские степи, 
особенно усилилось в годы 
голода и разрухи (1557–1559 
гг.). Как пишет историк П.П.    
Иванов,  «в своем дальнейшем 
продвижении в среднеазиатские 
степи ногаи должны были в 
конце концов столкнуться с 
казаха-ми, переживавшими во 
вто-рой половине XVI в. эпоху 

политического подъема» [41, С. 
30]. Ногайские мурзы сообщали 
об отпадении улусов от Ногай-
ской Орды и присоединении их к 
казахам. Так, в 1557 г. правитель 
Ногайской  Орды жаловался   
Ивану IV: «да племянники  
ж  мои… ныне за Яиком, и 
приложилися к Казатцкому 
Царю…» [42, С. 18-19].

В это время при хане Хак-
Назаре, восстановившем былое 
могущество Казахского ханства, 
«территории от Эмбы до 
Аральского моря и Сыр-Дарьи 
снова находятся под контролем 
казахов» [43].

Немаловажную роль в 
осложнении отношений между 
Ногайской Ордой и Казахским 
ханством в конце 60-х гг. XVI в. 
играла их позиция по сибирскому 
вопросу. Кучум, захватив власть 
в Сибирском ханстве в 1563 г., 
находился в дружественных 
отношениях с Бухарой, а с 
ногайскими правителями уста-
новил династические связи: сына 
и наследника Алея (Али) женил 
на дочери правителя Большого 
Ногая Тинехмата, а дочь выдал 
замуж за Акмурзу [44].

Распространение власти 
хана Хак-Назара на территорию 
современного Северного и 
Северо-Западного Казахстана на-
толкнулось на противодействие 
не только Сибирского ханства, но 
и Ногайской Орды.

Таким образом, вновь 
основным направлением внешней 
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политики Казахского ханства 
стало соперничество между 
ними и ногайцами за обладание 
западноказахстанскими землями.

Выражением этого явления 
стал крупный поход казахов на 
Ногайскую Орду, предпринятый 
силами трех правителей: хана 
Хак-Назара, Шыгай-султана и 
Джалым-султана. Возможно, уже 
тогда ставилась задача ликви-
дации господства ногайцев 
на территории современного 
Западного Казахстана, расши-
рения кочевий казахов до Яика.

В наказе Федору Мясоедову, 
отправленному в конце фев-
раля 1569 г. с посольством к 
королю Польско-Литовского го-
сударства Сигизмунду-Августу, 
упоминается о походе казахов 
1568 г. против ногайцев: «А сее 
осени приходили на ногайские 
люди Казатцкие Орды царь, и 
царь и великий князь, воеводы 
астороханские ногайским людем 
давали царя и великого князя 
стрельцов, и ногайские люди 
и стрельцы казатцких людей 
поби-ли наголову и царевича у 
них убили» [45, С. 591-592]. В 
1569 г. московский посол Семен 
Мальцев, посланный в Большие 
Ногаи к князю Урусу, сыну 
Исмаила, описывал поход казахов: 
«Казатцкие Орды Акназара Царя 
и Шигая Царевича и Челыма 
Царевича, а с ними 20 Царевичев 
приход… на Нагаи, и бой» [46]. 
Русский посланник в Турцию 
в 1570 г. Иван Новосильцев, 

отвечая на вопрос кафинского 
беглярбея (наместник султана) 
Касим-бея о ногайских мурзах, 
сказал: «Нагайской Тинехмат 
князь и мирзы все государю 
нашему послушны – куды им 
государь велит на свое дело идти, 
и нагайские люди на государеву 
службу ходят, а государь 
Тинехмата князя и мирз жалует 
и от недругов их обороняет – 
приходил на них недруг их Ак-
Назар, царь Казацкие Орды, со 
многими людьми, и нагайские 
люди с государя нашего людьми 
казатцких людей побили и 
царевича не одного убили» [47].

В 1577 г. московские гонцы, 
приехавшие из Больших Ногаев, 
сообщали, что Хак-Назар 
совершил набег, на этот раз на 
кочевья Ак-мурзы, и Бек-мурзы, 
сыновей Ших-Мамая, и угрожал 
князю Тинехмату захватить его 
владения между Яиком и Волгой. 
«Да сказывал, Государь, татарин 
Иллибабаев, что приходили сее 
весны Казачьи (т.е. Казахской) 
орды люди на Ак-мирзу да на 
Бек-мирзу, а у них отогнали 
многия стада, да у них же взяли 
пять человек. И они, Государь, 
отпустили пятого человека к 
Тинехмату-Князю и к Урус-мирзе, 
и велели им говорите, что де царь 
наш Акак-Назар (Хак-Назар) с 
Царем и великим Князем в миру 
и с Таксицы (Ташкентцы) и с 
Юргенцы в миру же, а нашему де 
Царю Акак-Назару вас воевати, 
по Яике и по Волге не дать 
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кочевати…» [48, С. 333-337].
В начале 80-х гг. XVI в., 

в связи с гибелью во время 
междоусобиц хана Хак-Назара 
в условиях междуцарствия и 
военных вторжений на него, 
Казахское ханство ослабело.

Ногайский бий Урус сообщал: 
«…Казатцкой Акназар царь и 
Чалым царевич померли, и яз для 
улусов их шти мурз со мною ратью 
послал тот улус взять» [49]. О 
масштабах ногайских вторжений 
неоднократно сообщали из 
Ногайской Орды [50]. Так, бий 
Урус в письме, доставленном в 
Москву в конце августа 1581 г. 
служилым татарином У. Айдаро-
вым, сообщал: «…Сего лета 
из Казат цкей Орды привели ко 
мне двадцать тысяч людей, а 
которые козаки там осталися и те 
побежали на Иртнш (Иртыш) на 
реку» [51].

В конце XVI в. все чаще 
происходят столкновения и 
казахов с передвинувшимся 
на территорию Восточного, 
Северного и Юго-Восточного 
Казахстана ойратами. Ногай-
ский мурза Келмагомед в 
1587 г. сообщал в Москву, что 
«собирается воевать калмаков» 
[52]. В этих условиях острота 
противоречий между ногайцами 
и Казахским ханством исчезает.

В дальнейшем, очевидно, 
сохранялось то положение во 
взаимоотношениях Больших 
Ногаев с казахами, которое в 
январе 1594 г. в Москву посол 

казахского хана Тевекелля Кул-
Мухаммед в беседе с пленником 
России султаном Ураз-
Мухаммедом охарактеризовал 
так: «…с ногаи со шти браты в 
миру, и с Тинехматовыми детьми 
да с Урусовыми – ни так ни сяк» 
[53].

Еще в 1604 г., при Борисе 
Годунове, «Алтыульский 
улус» (как и «Казыев улус») 
рассматривался в российской 
дипломатической переписке 
как самостоятельная Орда, не 
подчиненная ни казахам, ни 
Москве, ни князю Больших 
Ногаев Иштереку. «Третий 
Ногайский Улус, именуясь 
Альтаульский, занимал степи в 
окрестностях Синего моря, или 
Арала и находился в тесной связи 
с Бухарией и со Хивою: Иштерек 
должен был также склонить его 
Мурз к подданству Российскому 
[54].

Многие факты подтверждают, 
что в конце XVI в. Казахские 
степи были заняты ногайцами. В 
1604 г. правитель Больших Ногаев 
Иштерек сообщал астраханскому 
воеводе Степану Годунову: 
«Как Исмаил убил Юсуфа князя 
и Смаил князь с мурзами и 
улусными людьми учали кочевать 
по Яику и за Яиком, по Иргизе и 
по Сыр реку…» [55].

В 1582 г. Шайбанид Абдулла-
хан II в погоне за правителем 
Ташкента и Туркестана Баба-
султаном, который спасся 
бегством к ногайцам, отправился 



89

    МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     № 4, 2014   МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ     ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА     

на север со среднего течения 
Сырдарьи, из района городов 
Йассы, Сауран, Сыгнак, пересек 
р. Сары-су, дошел до гор Улуг-
таг, т.е. Улу-Тау, и прошел вдоль 
них на север. Но при этом он 
нигде не встретил казахов. Часть 
казахских племен в это время 
находилась на его стороне. Во 
главе с ханом Шигаем и его 
сыном султаном Таваккулом 
они вошли в состав войска 
Абдаллаха и приняли участие в 
этом походе. Маршрут похода в 
земли ногайцев говорит сам за 
себя. По «Шараф-наме-йи-шахи» 
– это Центральный Казахстан. И 
действительно, войска Абдаллаха 
искали ногайцев в этом районе, 
к северо-востоку от Аральского 
моря, около озера Ак-Куль, и 
некоторых находившихся там 
же пунктов [56, С. 269-300]. 
Именно здесь они обнаружили 
отдельные группы сторонников 
Баба-султана, ко-торые ушли, как 
сообщается в «Шараф-наме-йи 
шахи», к ногайцам.

Дальнейший распад Ногай-
ской Орды способствовал 
присоединению отдельных, 
вероятно, довольно многочис-
ленных, ногайских улусов, к 
Казахскому ханству и смешению 
их с казахами. «При таких 
условиях, – писал П.П. Иванов, 
– массовое организованное 
передвижение в Среднюю Азию 
ногайских улусов должно бы-
ло смениться разрозненными 
переходами отдельных не-

значительных групп, при-
соединившихся к казахским 
родам и действовавших заодно 
с ними. Этот процесс перехода 
к казахам носил, по-видимому, 
весьма значительные размеры, 
особенно усилившиеся после 
гибели одного из важнейших 
ногайских князей Ормамбета 
(внука Исмаила) в конце XVI в.» 
[57].

Восточная группа ногайских 
улусов, которой управляли 
сыновья Ших-Мамая, «алты-
ульцы» растворились, по-
видимому, в составе казахов так 
называемого «Младшего жуза», 
владения которого простирались 
впоследствии от Яика и Эмбы 
до Иргиза и Аральского 
моря, охватывая земли, когда-
то населенные ногайцами. 
Первоначально Младший жуз 
носил название Алшын – «по 
имени племени алшын, ранее 
входившего в состав ногайского 
улуса» [58].

Мы проследили историю 
политических отношений между 
Ногайской Ордой (с середины 
XVI в. – Большие Ногаи) с 
Казахским ханством на большом 
хронологическом отрезке вре-
мени.

По причине борьбы за 
пастбища, выгодные кочевые и 
торговые пути, политическое 
влияние на соседние регионы, 
с начала XVI в. Ногайская Орда 
и Казахское ханство вступают в 
этап устойчивого политического 
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противоборства, что не исключа-
ло мирные отношения между 
этими двумя государствами, 
которые существовали, несмотря 
на столкновение их интересов, 
продолжительное время – в сере-
дине XVI в. (с 40-х гг. до 1568 г.) 
и в последующие 15–17 лет XVI 
в.

К 40-м гг. XVI в. Ногайская 
Орда, в основном, решила 
казахскую проблему, политичес-
ки доминируя на значительной 
части территории современного 
Западного Казахстана.

В 70-х гг. XVI в. Казахское 
ханство, сместив акцент своей 
внешней политики на запад и 
северо-запад, доминирует над 
Большими Ногаями, угрожая 
ей захватом Волго-Яицкого 
междуречья. Отношения с 
казахами стали в это время сильно 

беспокоить Больших Ногаев.
К середине 80-х гг. XVI в. 

на первый план во внешней 
политике сильно ослабленно-
го внутренними неурядицами 
Казахского государства выдви-
нулись казахско-ойратские от-
ношения, и  Казахское ханство, 
практически, прекращает ак-
тивную наступательную поли-
тику за возврат земель и улусов, 
отошедших к Большим Ногаям во 
время нестроения 1580–1582 гг.

У Больших Ногаев в этот 
период ногайско-казахские 
отношения также отступили 
на второй план, так как они 
должны были защищать свои 
владения как от ойратов, так и 
от действий волжских и яицких 
казаков, вытесняемых русской 
администрацией все дальше на 
восток.
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Дагестандық ғылыми орталығының тарих, археология жəне 
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Мақалада Ноғай Ордасы мен Қазақ хандығының арасындағы 
саяси қарым – қатынас, ал кейіннен Үлкен Ноғай мен Қазақ жүздерінің 
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арасындағы жағдайлар. Сонымен қатар Ноғай Ордасының ыдырауы 
ноғайлардың жекелеген топтарының қазаққа қосылғандығын 
көрсетеді. 

SUMMARY
The author of the article: D.S. Kidirniyazov  (Russia), Professor of 

the Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Dagestan 
Scientifi c Center of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist 
of the Republic of Dagestan, Doсtor of historical sciences.

This paper examines the history of political relations between the Nogai 
Horde and the Kazakh Khanate, and later the Greater Nogai relationship 
with Kazakh zhuz. Moreover, we show that the decay of the Nogai Horde 
led to adherence by certain groups to Nogai Kazakh leave.
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МЕМЛЕКЕТ ЖƏНЕ ҚОҒАМ
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

УДК  341.1 (574)
Ерімбетова Қ.М.

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының Индустриалды-
инновациялық даму жəне этноəлеуметтік үдерістер тарихы 

бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының 
кандидаты 

ЗАМАНАУИ ƏЛЕУМЕТТІК ƏЛЕУЕТ ЖƏНЕ ТҰРҒЫНДАР 
КӨШІ-ҚОНЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕЛУІ

Аннотация
Мақалада қазіргі кезеңгі өзекті мəселелердің бірі-тұрғындардың 

əлеуметтік əлеуеті мен олардың көші-қонына əсер етуші факторлар 
сараланады. Қазақстандағы тұрғындардың ішкі жəне сыртқы көші-
қонын реттеу бойынша мемлекеттік шешімдер мен олардың жүзеге 
асу тетіктеріне талдау жасалынады.

Түйін сөздер: тұрғындар əлеуеті, экономикалық реформа, көші-
қон, босқындар, эмиграция, иммиграция, мемлекеттік шаралар.

Қазақстан Республикасы 
ХХI ғасыр басында реформалар 
көшбасшысы жəне нарықтық 
экономиканы дамытудағы, соны-
мен қатар инвестициялық топтың 
ТМД елдері арасында жоғары 
рейтингтік бағасын алған ел 
ретінде мойындалып, аймақтық 
көшбасшыға айналды. Тарихи 
тұрғыда экономикалық өсу кезеңі 
деп те аталады. Əлеуметтік-
экономикалық тұрақтылық негізі 
саяси модернизация мəселелерін 
шешу бағытын бастауға мүмкін-
дік берді. Бұл Н.Ə. Назарбаевтың 
реформалауды кезең-кезеңімен 
жүргізу стратегиялық бағытында 
«алдымен экономика, сонан 
соң саясат» белгіленгені аян. 
Өтпелі кезеңнің өзіне тəн 

қиыншылықтары болды, жаңа 
ішкі-сыртқы қауіп-қатердің 
де алдын алу шараларын 
жүргізу қажеттілігі туында-
ды. Дағдарыс өршіп тұрған 
1990 жылдардың ортасында 
тұрғындарды əлеуметтік қам-
тудың дəстүрлік жүйесінің 
бəсекеге қабілетсіздігімен, ха-
лықты əлеуметтік қорғаудың 
жаңа моделін қарастыру жəне 
анықтау қажеттілігі өсті. Оның 
негізгілері: аралас зейнеткерлік 
жүйе (жинақтау мен ниеттестік 
(ортақ жауапкершілік) жүйесін 
қосу, кейін екіншісіне алмасты-
ру), кедейшілік белгілерін ар-
найы мойындау жəне тиісінше 
тұрғындардың əлеуметтік қол-
дауға мұқтаж бөлігіне көмек 
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беру (атаулы əлеуметтік көмек) 
қағидасымен тиісінше нақты 
тұрғындарға бюджеттен қажетті 
төлемақы беру, мемлекеттік 
реттеу (базалық төлемақыны 
мемлекеттік қаржыландыру жəне 
мемлекеттік бақылау), тұрғындар 
жағдайын жетілдіру бойынша 
мемлекеттік бағдарламаларды 
жоспарлау. 

Қазақстан Республикасы 
Президенті Жарлығымен 
«Қазақстан Республикасының 
2010 жылға дейінгі Стратегиялық 
дамуы» бекітілді. Стратегиялық 
жоспар бойынша елдің əлеумет-
тік саясаты, оның ішінде 
«Тұрғындар стратегиясы (демо-
графиялық даму)» ерекше 
қарастырылып, тұрғындар са-
нын елдің əлеуметтік дамуы 
деңгейіне сəйкес дамыту мақсаты 
қойылуына негізгі алғы шарттар: 
1999 жылғы халық санағына 
сəйкес Қазақстан тұрғындары-
ның жалпы саны бойынша туу 
көрсеткішінің азаюы есебінен 
табиғи өсімнің төменгі қарқыны, 
көші-қонның теріс айырмасы 
(1991-2000 жж. аралығында 2,5 
млн. жуық адамға ел аумағынан 
көшкен, ал осы кезеңдегі им-
мигранттардың жиынтық саны 
небəрі 0,87 млн. адамды құрады), 
ауыл тұрғындары үлесінің 
кемуі, халықтың аймақтарда 
орналасуының əртүрлілігі, ха-
лық тығыздық көрсеткішінің 
төмендігі. 

1999 жылғы халық санағы 
мəліметі бойынша тұрғындардың 

кəрілену үдерістері байқалды. Бұл 
эмиграция үрдістеріне негізінен 
тұрғындардың еңбекке жарамды 
жастағыларының түскенін көр-
сетеді. Сондықтан да он жылға 
арналаған Стратегиялық жоспар 
тұрғындар жағдайын жақсарту 
барысындағы əлсіз тұстары мен 
мүмкіндік туғызатын, этникалық 
қазақтарды отанына қайтуға 
көмектесу саясаты, Қазақстан-
ның адам құқықтары бойынша 
əйелдерге қатысты барлық 
қысым түрлерін жою туралы 
Конвенцияға қосылуы, Қазақстан 
Республикасы Президенті 
жанынан отбасы мен əйелдер ісі 
бойынша Ұлттық комиссиясының 
жəне ІІМ-нің əйелдерге қатысты 
күш көрсетумен күрес жөніндегі 
арнайы бөлімнің құрылуының 
басым тұстары ескерілді. Басты 
мəселе көші-қонның теріс 
айырым көрсеткішін төмендету 
жəне тұрғындардың табиғи 
өсіміне басымдылық жасалған 
стратегиялық міндеттер алға 
қойылды [1]. Бұл міндеттерді 
орындауда нақты іс-қимыл 
Стратегиясының көші-қон үр-
дістерін реттелуіне қол жеткізу 
қажеттілігі күн тəртібіне қойыл-
ды. Мұнда «тұрғындар санын 
қандай мəселелерді басымдыққа 
ұстау арқылы көтеруге болады?» 
деген сұрақ тұрды. Халықаралық 
тəжірибелерге сүйенсек, мысалы,  
елдің жалпы даму мақсатын 
көздеген Австралия, Канада, 
Израйль жəне АҚШ иммиграция-
ға дем беріп отырса, Бельгия, 
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Франция жəне Нидерландыда 
тұрғындардың еңбекке қабілетті 
бөлігін сұрыптау (селективный) 
иммиграциясын қолдады. Им-
миграция тұрғындарды то-
лықтырудың негізгі көзі болып 
табылатын елдер қатарына: 
Австралия, Бельгия, Канада, 
Израйль, Германия жəне АҚШ. 
Барлық жерде иммиграция 
этникалық рең беретіні түсінікті. 
Сол сияқты осы кезеңде 
біріккен Еуропа аймағында 
оңтүстіктен солтүстікке, дамыған 
индустриалды елдерге көші-қон 
тасқыны байқалды.

Елде эмиграция үрдісін 
төмендетудің басты кілті-
тұрғындардың еңбекке жарамды 
бөлігін қажетті табысы бола-
тын экономикалық жағдайларды 
қамтамсыз ету бойынша шара-
лар. Кəсіпкерлерді қолдайтын, 
түрлі нысандағы  несиелендіру 
жүйесін, микронеселендірумен 
қоса дамыту жөніндегі арнайы 
бағдарламаларды кеңейту жəне 
тиімді жүзеге асыру міндеті 
қойылды. Иммиграциялық сая-
сатта иммигранттарға əлеу-
меттік жəне тұрғын үй-тұрмыс 
мəселелерін нақты шешуге, 
олардың Қазақстанның əлеуметтік 
жəне экономикалық жүйесіне 
жылдам кірігуі үшін жағдай 
жасау бойынша көмек беру 
қажеттілігі артты. Реэмиграцияны 
ынталандыру мен қолдау саяса-
тын жандандыру жұмыстары 
да қажет болды. Сондықтан да 
осы кезеңнен бастап аймақтық 

еңбек нарқы жағдайының 
өзгерістеріне тұрғындардың 
еңбекке жарамды бөлігінің сол 
бағытқа қарай қолдау көрсетуі 
үшін бағытталған, тұрғындардың 
көші-қонға жұмыла кірісуін 
жеделдету мақсатымен, тұр-
ғындардың ішкі көші-қонын 
реттеудің Мемлекеттік саясаты 
жүргізілді.

Қазақстан экономика жағы-
нан 2006 жылдың аяғында 
дүниежүзіндегі қарқынды да-
мушы елдерінің ондығына 
шыққандығын, жылына ІЖӨ 
9-10% деңгейге экономикалық 
өсімі дəлелдеді. Экономикалық 
өсімнің жоғарғы деңгейін 
шикізат секторлары емес, өңдеу 
өнеркəсіптері есебінен ұстап 
тұрудың экономикалық тетіктері 
(2000-2006 жж. аралығында ма-
шина жасау өндірісі көлемінің 
өсімі 600 пайызды құрады) 
жасалынды. 2000 жылы құ-
рылған Ұлттық қор активі 12 
миллиардтан асты. Ел бюжеті 
толықтай экономиканың шикізат 
емес секторлары есебінен, 
мұнай-газ ресурстарының қатыс-
тырылмай құрылды. Ауылды 
қалпына келтіру үш жылдық 
бағдарламасын жүзеге асыру 
нəтижесінде ауылдық жерлердің 
қайта құруларды жүйелі сипатта 
жаңа деңгейге (дүниежүзінің 40 
аса еліне астық өнімін шығаруда, 
кəсіпкерлер саны өсті) көтеру 
қолға алынды. Қазақстан 
тəжірибесі ТМД елдерінде 
пайдаланыла бастады. 
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Əлемдік банк бағасы бой-
ынша Қазақстан дүниежүзінің 
инвестиция үшін қолайлы жиыр-
ма елінің қатарына жатқызылды 
[2]. Ішкі жəне сыртқы қауіпсіздік-
ті қамтамсыз етуде Қазақстанның 
(халықаралық қауіпсіздік құ-
рылымдарына ОДКБ, ШЫҰ т.б. 
қатысуы) халықаралық беделге 
ие болуы, Қазақстан тарапынан 
ірі халықаралық бастамалар 
жасалуы, ядролық қарудан бас 
тарту, Азиядағы өзара іс-қимыл 
жəне сенім шаралары (СВМДА) 
жөніндегі Жиналыс, Əлемдік 
діндер көшбасшылары Съездерін 
өткізу, терроризмге қарсы күрес-
ке жəне Тəжікстан, Ауғанстан, 
Ирактағы бейбіт қатар өмір 
сүру міндеттеріне байланысты 
миссияларға қатысу. Қоғамды 
жаңғыртуда (көпэтникалық жəне 
көпконфессиялық құрылымдарды 
ескеру, азаматтық қоғамның 
институттарын дамыту- саяси 
партиялар, үкіметтік емес 
ұйымдар, тəуелсіз БАҚ т.б.) 
демократияның қоғамдық инсти-
туттарын құру мен нығайта алуда. 
Мемлекеттіліктің орнығуымен 
Қазақстанның көпұлтты жəне 
көпконфессиялық қоғамының 
алғашқы демократиялық дəстүрі 
бекіді.

Көші-қон органдары 2000 
жылдардың басында  шиеленіс 
(Тəжікстан, Ауғанстан) жəне 
экологиялық босқыншылық 
аймағынан (Өзбекстан, Қара-
қалпақ) этникалық қазақ-тардың 
қайтып келуге ниет білдіргендер 

үшін жағдай жасауға қарсы 
еместігін білдірді. Көші-қон 
мəселелерін реттеу жүйесіне 
Агенттіктен басқа да көптеген 
мемлекеттік органдар тартылды.

Бұл мəселе Мемлекет 
басшысы тарапынан қолдау 
тауып, көші-қон жəне соған 
қатысты мəселелер туралы заң 
мен нормативтік-құқықтық 
актілері, оның ішінде жыл 
сайын ағымдағы жылға 
қатысты иммиграция квотасын 
бекітілді. Ал Парламентте 
көші-қон, босқындар жөніндегі 
заң жобалары талқыланып, 
заңды қабылданады, көші-қон 
саласы бойынша халықаралық 
келісімдерді бекітеді. Парла-
мент жанынан этникалық 
қазақтардың қайтып оралуын, 
шетелдегі отандастарымызбен 
байланыстарды қолдау мəсе-
лелерімен айналысатын көші-қон 
жəне отандастармен байланыс 
жөніндегі Комиссия құрылды. 
Əділет министрлігі көші-қон 
жəне демография Агенттігімен 
бірлесіп (халықаралық ұйым-
дардың кеңесі арқылы, оның 
ішінде УВКВ ООН жəне МОМ) 
көші-қон, босқындар туралы заң 
жобаларын əзірлейді, Үкімет оны 
Парламенттің талқылауы мен 
бекітуіне ұсынады.

Қазақстан Республикасы 
сыртқы істер министрлігі 
көші-қон мəселелері бойынша 
халықаралық ұйымдар жəне 
басқа да елдермен жұмыс 
жүргізуде жауапкершілік ала-
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ды, қазақ диаспорасымен 
байланыс жасайды. Сыртқы 
істер министрлігі Агенттікпен 
бірлесе отырып, үкіметаралық 
байланыстар мен келісімдер, 
жалпы көші-қон бойынша 
(босқындар, жеңілдетілген аза-
маттық, еңбек көші-қоны жəне 
т.б.) халықаралық ынтымақтас-
тық мəселелерімен айналысады. 
Сыртқы істер министрлігі 
визаға қолдау көрсету туралы 
өтініш білдірген ұйымдар, 
компаниялар жəне шетелдік 
азаматтарға есепке алу, рəсімдеу, 
ҚР СІМ шетелдік мекемелерінде 
визалық құжаттарды беру мен 
есепке алуды, жеке категориялы 
азаматтарды тіркеу мен есепке 
алуды, ҚР-на келу жəне кетуге 
көпреттік, бірреттік, транзиттік 
визаларын беру мен мерзімін 
ұзартуды жүзеге асырады. 
Сыртқы істер министрлігі, Ішкі 
істер министрлігі, Президент 
əкімшілігінің азаматтық бөлімі 
жəне Президент жанындағы 
азаматтық мəселелер жөніндегі 
Комиссия азаматтық жəне баспа-
на беруге қатысты мəселелерге 
жауап береді.

Сол сияқты мемлекет заңсыз 
көші-қон легіне байланысты 
ескерту шараларын жүзеге 
асырады. Ел аумағында пас-
порттық жəне визалық бақы-
лауды жүзеге асыра отырып, ҚР 
Ішкі істер министрлігі заңсыз 
иммигранттарды анықтай оты-
рып, депортациялайды немесе 
шығарып жібереді. Ішкі істер 

министрлігі көші-қон полициясы 
тексеруді жүргізеге асырады, 
республика аумағындағы шетел 
азаматтарының келуі мен 
орналасуын, тіркеуден өтуін, 
есепке тұруын бақылайды, 
визаларының берілуін, олардың 
мерзімін созу немесе қысқарту, 
шетелдіктердің республика 
көлемінде  сақталынатын заңдық 
тəртіптерін сақталуын қадағалау 
жəне ол бұзылған жағдайда 
анықтау жұмыстарын жүргізеді.  
Бұл құжаттарды қолдан жасаудан 
бастап, қылмыстық құрылымдар, 
кейбір жағдайда көрші елдер 
азаматтарының заңсыз жолдарға 
қолдау көрсеткен тұстары т.б. 
мұндай қауіпті əлеуметтік 
құбылыстарға жол бермеу 
шараларын дер кезінде қолға 
алу қажеттігі туындады [3].  
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
шекаралық қызметі заңсыз 
иммиграцияның алдын алуда 
маңызды жұмыстар жүргізді. 
ҰҚК мемлекет шекарасынан 
өткен шетелдік азаматтардың 
құжаттарының түпнұсқалығын 
тексереді жəне бақылайды, 
визалық, паспорттық, көлік  
туралы мəліметтерді есепке 
алады, шетелдік азаматтардың 
территориядан кірген немесе 
шыққан кезде заң мен ережелерді 
бұзған жағдайда оларды 
елден депортациялайды. 1990 
жылдың екінші жартысында 
республиканың оңтүстік жəне 
солтүстік шекараларында, тексе-
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ру-рұқсатнамалық шекаралық 
пункттер саны өсті, сол сияқты 
қалалардағы əуежайларда да,  
шекаралық қызметте бақылауға 
жəне ұстауға, қажетті жағдайда 
заңсыз мигранттарды шығарып 
жіберуге жағдай туғызады.

Көші-қон мəселелерінің ұй-
ымдастырылуы 1992-1997жж. 
негізінен Еңбек жəне əлеуметтік 
қорғау Министрлігі құзырында 
болды. Көші-қон үрдістерін 
басқару институционалдық 
дамуда ғана емес, мемлекеттік 
органдар арасында атқаратын 
міндеттердің нақты бөлінуінде. 
Президент Жарлығымен Агент-
тік құрылған кезде Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің тап-
сыруымен көші-қон үрдістерін 
басқару бойынша өкілетті орган 
ретінде басқа мемлекеттің 
үкіметі мен оның басқа да 
құрылымдарымен еңбек көші-
қоны мəселесі жөнінде келісім 
жасауға құқысы болды [4]. Бұл 
өкілетті орган мен еңбек жəне 
еңбек қатынастары саласы 
бойынша негізгі атқарушы орган 
– ҚР Еңбек жəне əлеуметтік 
қорғау Министрлігі арасында 
қарама-қайшылықтар тудырды. 
Сондықтан да бірнеше жыл ҚР-
ғы халықаралық еңбек көші-қон 
саласындағы қызметтерді реттеу 
құқысына байланысты бір-
бірімен келіспеушіліктер орын 
алды, тек 1998 жылы  шетелден 
еңбек күшін əкелу жəне алып кету 
қызметі Еңбек жəне əлеуметтік 
қорғау Министрлігіне бекітілді.  

ҚР Қаржы министрлігі көші-қон 
саясатының қаржымен қамтылу 
мəселелерімен айналысады. ҚР 
Туризм жəне спорт жөніндегі 
Агенттікте халықаралық 
туризмге басымдық берілген. 
Мемлекеттік төтенше жағдайлар 
комитеті табиғат апаты жəне 
еріксіз орналастырылған 
жағдайларда көмек көрсетеді. 
Көші-қон мəселесімен əрбір 
ведомоство өздерінің құзырлық 
міндеттеріне сай айналысады, 
нақты министрліктер мен 
ведомостволар арасында өзара 
тығыз байланыстар жүргізіледі. 

Ведомоствоаралық үйлестіру 
Қазақстан Республикасы көші-    
қон саясатын жасау жəне жүзеге 
асыру жөніндегі жұмысшы 
тобының отырысында жүзеге 
асырылды, сонымен қатар ҚР 
заңнамасында қарастырылған 
көші-қон жəне демография 
Агенттігі де тартылады. 
Тұрғындардың көші-қоны 
мəселесіне байланысты ар-
найы, жеке мəселелерді 
шешу үшін уақытша арнайы  
ведомоствоаралық комиссия 
құрылды. Осындай ҚР көші-қон 
саясатын жасау мен жүзеге асы-
ру жөніндегі Ведомоствоаралық 
жұмысшы тобы 2000 жылы 10 
ақпанда ҚР Премьер-министрінің 
ұйғарымымен құрылды. Жұ-
мысшы тобы 2001 жылдың 
наурыз айында,  негізінен үдемелі 
демографиялық жəне əлеуметтік-
экономикалық даму, мигранттар 
мен босқындардың құқын жүзеге 
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асыру, сол сияқты еліміздің 
мемлекеттік қауіпсіздігін нығайту 
мақсатын алға қойған, 2001-
2010жж. арналған Қазақстан 
Республикасының көші-қон 
саясатының Бағдарламасының 
жобасын жасады (Салалық 
бағдарлама 29 қазан 2001ж. 
бекітілді -Қ.Е.) [5].

Қазақстан Республикасын-
дағы көші-қонды сипаттайтын 
негізгі үрдістер: эмиграция үрдісі, 
иммиграция үрдісі, сыртқы көші-
қон, заңсыз көші-қон, еңбек 
көші-қоны жəне босқындар 
мəселесі. Көші-қон мəселелері-
нің шешілуі, елдің əлеуметтік-
экономикалық жағдайдына 
байланысты келешектегі оның 
тұрақтылығы анықталатыны 
мəлім. Сондықтан да сыртқы 
көші-қонды саябырсыту арқылы 
республика тұрғындарының 
санын арттыру, мигранттар, 
оралмандар құқтарын жүзеге 
асыру бойынша қажетті жағдайлар 
тудыру жəне елдің ұлттық 
қауіпсіздігіəн нығайту сияқты 
нəтижелерге жету бағытында 
Қазақстан Республикасы Үкі-
меті елде көші-қон саясатын 
қалыптастыру мақсатында 
Қазақстан Республикасының 
2001-2010 жылдарға арналған 
көші-қон саясатының Салалық 
бағдарламасын қабылдады. 
Осыған байланысты имми-
грация үрдістерін дамытудың 
мемлекеттік реттеу мен іс-
қимылдар қажеттілігі ту-
ындағандықтан да Бағдарлама 

күн тəртібінде тұрды. 
Бағдарлама көші-қон сая-

сатын жүзеге асырудың таяу 
арадағы жəне ұзақ мерзімді 
басым бағыттары белгіленді. 
Алғашқы кезеңде алдымен 
эмиграция үрдісін азайтуға, 
көші-қонның теріс айыры-
мын төмендету, шетелдерден 
отандастарымыздың келуіне 
қолдау көрсету, мигранттар 
мен босқындардың құқтарын 
жүзеге асыруға қажетті жағдай 
жасау, заңнамалар мен басқару 
жүйесін жетілдіру, мемлекет-
тік қауіпсіздікті нығайтуға 
бағытталды. Екінші кезеңде, 
Бағдарлама көші-қонның 
оң айырымына қол жеткізу 
мақсатында сыртқы көші-қон 
үрдістерін реттеу, сол сияқты 
сыртқы ғана емес ішкі көші-қон 
легін елдің экономикалық өсімін 
қамтамасыз ету. 

Сол мақсаттағы реттеуге жол 
ашатын құқықтық, экономикалық 
жəне əлеуметтік негіздерін 
жетілдіру мақсатын алға қойды 
жəне нақты іс-қимылдар 
жасалынды. Эмиграциялық 
үрдістің жоғары деңгейде болған 
1994 жылмен салыстырғанда 
2004 жылы эмиграция 7,3 
есеге азайып, 66,5 мың адамды 
құрады. Елдегі көші-қонға 
əсер етілген факторларды 
төмендегідей топтарға бөлуге 
болады: саяси, этномəдени, 
əлеуметтік-экономикалық, таби-
ғи-климаттық, экологиялық, ақ-
параттық-насихаттық.
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1990 жылы 79,4 мың неміс, 
1,6 мың татар, 1,4 мың белорус 
Қазақстан аумағынан тарихи 
отанына көш түзесе, Қазақстанға 
2000-2010 жылдар аралығында 
ТМД, Қытай, Моңғолия, Түркия, 
Ираннан 650 мың этникалық 
қазақтар тарихи отанына қайта 
оралды [6]. Көші-қонға əсер 
етілген əлеуметтік-экономика-
лық фактор-жұмыссыздық, тұр-
ғындардың тұрмыстағы қаржы-
лай қиыншылықтарға тап болуы. 
Дегенмен, 1990-шы жылдың 
басында эмиграцияның өсімімен 
жұмыссыздар санының да өсуі 
қатар жүрсе, 1990-шы жылдардың 
соңында жұмыссыздар санының 
кемуімен қатар, эмиграция 
үрдісінің төмендеуі байқалады. 
Экологиялық жағдайларға бай-
ланысты Семей, Арал өңірі, 
Батыс Қазақстан (Капустин 
Яр), Оңтүстік Қазақстан (Созақ 
полигоны) тұрғындары ішкі 
көші-қон легін азайтпай отыр. 

Қорытынды. Тəуелсіздіктің 
алғашқы жылдары көші-қон легі 
көлемінің ұлғаюына байланыс-
ты елдің этнодемографиялық 
жағдайы, тұрғындардың этни-
калық құрамы  өзгеріске ұшыра-

ды. 1991-2001 жылдар аралығын-
да өзге ұлттардың тарихи 
отанына жаппай көшуі тұрғындар 
санының азаюына əкелгенмен, 
1999 жылдан бастап сыртқы 
көші-қон үрдісі бəсеңдеді жəне 
табиғи өсімнің нəтижесінде 2002-
2004жж. республика тұрғындар 
саны (алғаш рет соңғы 13 жылда) 
1,5% өсті. Тұрғындардың 15-29 
жас аралығындағы жастар мен 
жұмысқа қабілетті бөлігі басқа 
топпен салыстырғанда өсім 
берді. Соңғы жылдары Қазақстан 
Еңбек көші-қоны шығатын 
елдер тобынан, шетелдік жұмыс 
күшін белсенді қабылдайтын 
ел қатарына көшті. Негізгі 
себеп, 2000-ші жылдан бастап 
Қазақстан экономикасының даму 
басымдылықтарына байланысты 
жұмыс орны санының көбеюі, 
тұрғындардың жалақы көлемі 
мен табысының өсуі [6, п.78]. Ең 
бастысы, қандай көші-қон түрлері 
мен легі болса да, Қазақстанның 
саяси тұрақтылығы, өзге ұлттар 
мен ұлыстарға қолайлы жəне 
ұтымды болды. Бұл - мемлекеттік 
шаралардың жүйелі жүргізілу 
басымдылықтарының бірі.
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Вера есть понимание смысла жизни

и признание вытекающих из этого
понимания обязанностей.

Л.Н. Толстой
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В данной статье рассматривается круг вопросов, связанных 
с формированием и сохранением религиозной толерантности на 
территории поликонфессионального и полиэтничного Казахстана.
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толерантность, мировые и традиционные религии, ислам, православие, 
протестантизм, секта, межнациональное согласие.

В эпоху глобализации 
мирное сосуществование, 
конструктивное взаимодействие 
и диалог религий переходят в 
разряд наиболее актуальных 
проблем в связи с усилением 
конфликтов на почве религиоз-
ных разногласий и религиозного 
экстремизма. Успешное решение 
этих проблем во многом будет 
зависеть от знания тенден-
ций развития государственно-
религиозных отношений, дея-
тельности религиозных орга-
низаций, как в прошлом, так и 
в настоящем. Особый интерес 
в этом смысле представляют те 
религии, которые сохраняют свое 
влияние на значительную часть 
населения, в первую очередь это 
касается ислама, православия и 
протестантизма.

Религиозными организациями 

был пройден сложный и 
тяжелый путь от непризнания 
социалистических идей в 
начале XX в. к признанию 
социализма в стране и заявлению 
о политической лояльности к 
власти, а затем и к стремлению 
доказать отождествление ком-
мунистических идей с рели-
гиозными. Таким образом, 
происходит переход от отрицания 
социализма к признанию, а затем 
и поддержке.

Небольшой экскурс в 
историю Казахстана неизбежен 
для понимания его современного 
положения.

Хозяйственно-культурная 
и политическая жизнь на тер-
ритории Казахстана во многом 
определялась ее географическим 
положением на перекрестке пу-
тей, в первую очередь, Великого 
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шелкового пути. Здесь шел про-
цесс взаимообогащения культур. 
Несомненно, это наложило от-
печаток на религиозную жизнь 
рассматриваемого региона, так 
как здесь с глубокой древнос-
ти сосуществовали различные 
культы и верования, а номады 
были зачастую носителями 
этих религий, выступая 
связующим звеном между 
различными цивилизациями. 
Возможно, эта особенность и 
предопределила Казахстан как 
многоконфессиональный регион, 
а религиозные представления 
кочевников как синкретизм.

В Казахстане преобладают 
исторически два этноса и две 
религии: носители ислама - 
тюркские народности, боль-
шинство из которых казахи и 
исповедующие православие 
славянские народности, боль-
шинство которых - русские.

Наиболее значительной 
религиозной конфессией на 
территории Казахстана является 
ислам - мировая религия, 
возникшая в VII в. н.э. на юго-
западе Аравийского полуостро-
ва. Процесс распространения 
ислама в Казахстане имел 
длительную историю и 
происходил на протяжении 
многих столетий, начиная с 
VII-VIII вв. н.э. Важнейшей 
характеристикой исламизации 
был его добровольный харак-
тер, абсолютное преобладание 
ненасильственных форм, 

обусловленное постепенной 
адаптацией нового вероуче-
ния и возникновением не-
противоречивого синтеза древних 
культурных элементов и ислама, 
деятельностью просветителей и 
ученых [1, С. 5].

Первоначальным регионом 
проникновения ислама был Юж-
ный Казахстан. Юг Казахстана 
был полностью интегрирован 
в исламскую цивилизацию, 
что находит выражение в 
единообразии урбанистической 
культуры Средней Азии и 
Казахстана. Массовый переход 
тюрков в ислам был связан 
с возникновением династий 
Караханидов и Сельджуков.

Исламизация шла интенсив-
но в оседлых и приграничных 
с мусульманскими центрами 
регионах, уже к концу X в. ислам 
утвердился в Жетысу и в районе 
Сырдарьи.

Распространение ислама 
шло преимущественно сре-
ди господствующей элиты, 
остальное население в под-
авляющем большинстве при-
держивалось различных рели-
гиозных воззрений. Старые 
домусульманские обычаи, язы-
ческие обряды и верования 
еще практиковались кочевыми 
племенами.

В целом, население 
Казахстана до XIII в. было, 
в общем исламизировано. В 
эпоху Казахского ханства ислам 
являлся фундаментальным, 
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системообразующим фактором 
национальной культуры, важ-
нейшим элементом этнической 
идентичности и идеологией 
государства. Столицей Казахского 
государства был город Туркестан 
(древний Йасы) - крупный 
религиозный центр всего 
центрально азиатского региона.

Распространение ислама 
в период ХVI-ХVII вв. - 
время становления казахской 
государственности рассматри-
валось как важный идеоло-
гический фактор укрепления 
власти.

Важный этап в распрос-
транении и укреплении ислама 
в степных просторах Казахстана 
наступил после превращения его в 
колонию. Мусульманская религия 
играла важную роль в сохранении 
национальной идентичности 
в процессе противостояния 
колонизации и русификации.

Конец ХIX в. характе-
ризовался усилением мусуль-
манского влияния в Казахстане. 
Особо это нашло яркое 
подтверждение в появлении 
значительного количества на-
чальных религиозных школ, 
росте числа казахов, обучавших-
ся в среднеазиатских духовных 
учебных заведениях, строи-
тельстве мечетей и медресе.

В целом, распространение 
ислама в Казахстане имело свои 
специфические особенности. 
В казахском обществе ислам 
носил синкретический характер, 

выражавшийся в сосуществовании 
с такими верованиями как культ 
предков, природы, шаманизма, 
тенгрианства, зороастризма.

Среди населения Казахстана 
к концу XIX в. существовали 
различные конфессиональные 
группы, но основными явля-
лись последователи ислама и 
христианства. Мусульмане, 
среди которых были казахи, 
татары, узбеки, уйгуры и другие 
тюркские народы представляли 
в тот период подавляющее 
большинство - 86,6%. Христиан 
насчитывалось 11,7%, а удельный 
вес иудеев был примерно 0,06 
%. Исключение составляла 
Акмолинская область, где 
различные течения христианства 
исповедовали 30,38% , ислама 69, 
43% [2, С. 56]. Различные течения 
христианства были представлены 
главным образом иммигрантами: 
русские, украинцы и белорусы 
в основном являлись пра-
вославными и единоверцами, а 
также старообрядцами, поляки 
- последователями римско-
католического вероисповедания, 
немцы - протестантизма.

Второй по численности 
верующих в Казахстане мировой 
религией является православие - 
одна из конфессий христианства. 
Первые формы христианства 
несторианского толка проникли 
на территорию Средней Азии и 
Южного Казахстана по Великому 
Шелковому пути с юго-востока. 
Несторианство получило 
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признание среди найманов, 
переселившихся в конце XII- 
нач. XIII вв. из Центральной 
Азии в Восточный Казахстан и в 
Семиречье.

История появления право-
славия (в его русской традиции) 
в нашей стране связано с 
военными поселениями, воз-
никшими вследствие присо-
единения Казахстана к России. 
В своей колонизаторской по-
литике царизм стремился ис-
пользовать православную цер-
ковь в своих политических 
целях, рассматривая ее как 
важнейшее средство воздействия 
на духовную жизнь населения 
края. К концу XIX в. изменилась 
конфессиональная структура 
населения Казахстана, в котором 
набирала темпы тенденция 
повышения численности пред-
ставителей православной кон-
фессии. В отдельных областях 
их численность к концу XIX в. 
составляла более трети всего 
населения. Тем не менее, успехи 
царской администрации в 
христианизации казахов были 
более чем скромными, поскольку 
казахское население практически 
не принимало изменения в 
сфере духовного сознания, а 
насильственные меры вызывали 
противодействие.

С процессом присоединения 
Казахстана к России про-
исходило распространение и 
укрепление протестантизма, 
ставшего впоследствии од-

ной из многочисленных кон-
фессий Казахстана. Первые 
протестантские группы на 
территории Казахстана, пред-
ставленные немцами, были 
лютеранами, затем меннонитами, 
баптистами и адвентистами. 
Вызвано это было тем, что в 
российской армии и местной 
колониальной администрации        
был значительный контин-
гент немцев. Помимо этого 
Западная Сибирь, в том числе 
и территории, входящие в 
состав Казахстана, были местом 
ссылки военнопленных шведов, 
поляков, финнов, значительная 
часть которых принадлежала к 
тем или иным протестантским 
конфессиям.

С конца XIX - начала XX 
вв. в результате осуществления 
переселенческой политики 
царского правительства процесс 
распространения протестантских 
конфессий значительно уси-
ливается. В этот период по-
являются первые баптисты.

В советское время Казахстан 
был местом заключения и ссылки 
многих репрессированных (эт-
нических немцев, западных 
украинцев, поляков и др.), среди 
которых была значительная доля 
католиков.

С 1917 г. с установлением 
Советской власти государственная 
политика в отношении религии 
и верующих претерпела 
серьезную трансформацию. На 
смену лояльному отношению 
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царских властей к религии и 
религиозным общинам приходит 
антирелигиозная политика боль-
шевиков.

«Религия есть опиум для 
народа» - эта фраза Маркса стала 
азбукой всего материализма. 
Важнейшим документом, четко 
определившим отношение 
советского государства к религии 
и церкви, был декрет «Об 
отделении церкви от государства 
и школы от церкви». Другим 
законодательным актом, имевшим 
отношение к свободе совести было 
постановление «О религиозных 
объединениях» 1929 г., которое 
хотя и подвергалось уточнению, 
редактированию и дополнению, 
но в целом сохранялось как 
действующее вплоть до 1990 года. 
Аналогичные постановления 
были приняты и в других союзных 
республиках. Этот документ стал 
на долгие годы атеистической 
конституцией страны.

1929 г. стал временем 
массового закрытия церквей, 
мечетей, храмов. Начались 
массовые и самые сильные 
гонения, приведшие к новой 
войне с религией. Пик массовых 
репрессий пришелся на 1936-1937 
гг.

Утверждалось, что рели-
гиозное мировоззрение несов-
местимо с социалистическим 
обществом. При этом уже с 
середины 20-х г. советская 
идеологическая система не пред-
полагала никакого плюрализма и 

не предоставляла возможности  
для свободного существования 
иных мировоззрений. На мно-
гие годы была развернута 
воинствующая антирелигиозная 
пропаганда.

Закрытие церквей и 
мечетей, «раскулачивание» 
служителей культа, высылка 
на принудительные работы, 
аресты, конфискация имущества, 
наложение непосильного 
налога, штрафы и аресты за их 
неуплату становились «нормой» 
жизни и свидетельствовали 
об установившейся практике 
беззакония в отношении 
верующих [3, С. 96].

Церкви и мечети не просто 
закрывались, но и разбирались 
и «перебрасывались» на 
строительство Домов Советов, 
школ или использовались 
под культурные учреждения, 
допускалась даже продажа 
церквей различным учреждениям, 
которые использовали их под 
складские помещения и иные 
нужды [4, С. 78].

До недавнего времени 
считалось, что репрессивные 
меры советской власти касались 
всех религий и сект. Однако 
новые документы доказывают, 
что запреты затронули только 
«избранных». Так, в недавно 
вышедшей в Алматы книге 
профессора А.И. Артемьева 
«Свидетели Иеговы Казахстана 
и Средней Азии: историко-
религиоведческий анализ» 
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публикуется постановление Пре-
зидиума Верховного Совета, 
подписанное А.Микояном и 
секретарем М.Георгадзе. Дан-
ный документ адресовался 
председателю Совета по делам 
религиозных культов при Совете 
Министров СССР.

В этом постановлении 
отменялись ограничения по 
деятельности христианских сект 
«Свидетели Иеговы», «Истинно-
православные христиане», «Ин-
нокентьевцы», «Адвентисты-ре-
формисты» и освобождали их 
от административного надзора. 
Другими словами, не будет 
ошибкой, если мы скажем, что 
с 1965 года указанные секты 
получили поддержку со стороны 
государства. Таким образом, 
эти секты последние 50 лет 
при значительном ограничении 
исламского воспитания и 
просвещения, беспрепятственно 
вели свою пропаганду. Если 
принять во внимание, что в 
Советском Союзе запрещалось 
свободно пропагандировать 
ислам, несмотря на наличие 
десятков миллионов мусульман,  
то становится явной односторон-
няя политика Советской власти и 
в этом вопросе.

Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что к 1991 
г., когда наша республика обрела 
суверенитет, религия ислам 
находилась в не самом выгодном 
положении в сравнении с другими 
верами. Пришлось начинать поч-

ти с нуля.
Годы суверенитета, этот 

относительно небольшой по 
историческим меркам отре-
зок времени был насыщен, 
тем не менее, бурными 
преобразованиями, повлекшими 
процесс политических, эко-
номических, культурных изме-
нений в жизни нашей страны.

Конституция Республики 
Казахстан в статье 22 закрепляет 
право каждого на свободу 
совести. Свобода совести - это 
право каждого человека выбирать 
самостоятельно систему духов-
ных ценностей, возможность 
избрать любую религию, либо не 
быть последователем ни одной 
религии и быть атеистом. Свобода 
совести не должна ограничиваться 
никем и ничем. Религиозная 
вера не должна навязываться. 
Право на свободу совести и 
вероисповедания закреплено во 
многих международно-правовых 
актах.

После обретения сувере-
нитета, первым законом, ре-
гулирующим отношения в 
религиозной сфере, был Закон 
«О свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях», 
принятый 15 января 1992 г. Это 
был первый закон в данной 
сфере и, как показала практика, 
содержал немало спорных 
положений и неточностей. Одним 
из последствий данного закона 
было разрастание различных 
сект, зачастую деструктивного 
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характера, которые часто 
оказывали отрицательное 
влияние на психическое и 
интеллектуальное здоровье осо-
бенно молодежи в процессе 
богослужений, литургий, ини-
циаций, медитаций. Через 
механизм развития состояний 
измененного сознания, через 
механизмы психического вну-
шения, заражения, подражания, 
к которым предрасположена 
молодежь, секты формируют 
психологическую зависимость от 
них молодых людей, погружение 
в мир иллюзий, фантазий, 
однобокого, превратного пред-
ставления о жизни, о мире [5, С. 
200].

Личность вступившего в 
деструктивную религиозную 
секту неузнаваемо меняется. 
Такой человек выпадает из семьи, 
из учебной деятельности, иногда 
бросает работу.

В Казахстане за время 
атеистического воспитания народ 
утерял религиозные знания, чем 
и пользуются всевозможные 
нетрадиционные религиозные 
течения и секты, негативно 
влияющие на сознания людей. 
Возникла необходимость раз-
работки и принятия нового закона 
о религии, который не позволит 
«мошенникам дурить людям 
головы, отрывать их от семей, 
превращать в зомби и основной 
источник своих доходов». 
Такой закон РК «О религиозной 
деятельности и религиозных 

объединениях» был принят 
11 октября 2011 г., в котором 
отмечается, что «Республика 
Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским 
государством, подтверждает 
право каждого на свободу совести, 
гарантирует равноправие каждого 
независимо от его религиозного 
убеждения, признает истори-
ческую роль ислама ханафистско-
го направления и православного 
христианства в развитии культуры 
и духовной жизни народа, уважает 
другие религии, сочетающиеся 
с духовным наследием народа 
Казахстана, признает важность 
межконфессионального согласия, 
религиозной толерантности и 
уважения религиозных убежде-
ний граждан» [6].

Важным и востребованным 
шагом стала проведенная 
регистрация и перерегистрация 
религиозных объединений в 
соответствии с новым законом.

На 1 января 2011 г. в 
Казахстане насчитывалось 4551 
религиозных объединений и их 
филиалов, а также  малочисленных 
религиозных групп, не имеющих 
признаков юридического лица, 
представляющих 46 конфессий. 

По состоянию на 25 октября 
2012 года на религиозном поле 
Казахстана осталось 3088 
религиозных объединений и 
их филиалов, представляющих 
17 конфессий. Таким образом, 
количество религиозных 
объединений сократилось на 
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32% или на одну треть [7]. 
По некоторым конфессиям 
картина следующая: исламских 
организаций, не прошедших 
перерегистрацию оказалось 582, 
православных - 24 организации, 
пятидесятнические церкви - 211, 
евангельские христиане-баптисты 
- 264, католицизм - 39, свидетели 
Иеговы - 11 и т.д. [8]. 

Согласно статье 17 закона 
«О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях» 
отказ в государственной ре-
гистрации и перерегистрации 
предусматривается в несколь-
ких случаях. Во-первых, 
организации, допустившие на-
рушение порядка создания и 
реорганизации юридического 
лица, установленного законо-
дательными актами РК. Во-
вторых, несоответствие 
учредительных документов 
законодательным актам РК. 
В-третьих, когда содержащиеся 

в представленных документах 
сведения недостоверны.

Хотелось бы надеяться на 
то, что прошедшие регистрацию 
религиозные организации, вне 
зависимости к какой вере они 
принадлежат, будут заниматься 
главным своим призванием - 
способствовать духовному и 
нравственному становлению 
личности, сохранением и 
укреплением мира и согласия в 
нашей стране.

Каждый человек имеет 
право самостоятельно выбрать 
свой жизненный путь. Учебные 
заведения - школа, вуз - должны 
дать учащимся те знания, которые 
не позволят им стать «добычей» 
религиозных сект и экстремистов. 
Информирование молодежи о 
деструктивных религиозных 
организациях является самым 
эффективным средством 
профилактики вовлечения их в 
эти организации.
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ТҮЙІН
Мақаланың авторы: ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының 

ғылыми қызметкері Сейфуллина Əйгерім Берікқызы. 
Мақалада сұрақтың ауқымы аумақта поликонфессионалды жəне 

Қазақстанның полиэтникалық құрамы жəне діни толеранттылықтың 
сақталуы қарастырылған.

SUMMARY
Author of article: research associate of the Institute of state History 

SC MES RK Seyfullina Aygerim Berykovna. 
In this article the circle of the questions connected with formation and 

preservation of religious tolerance in the territory of polyconfessional and 
polietnic Kazakhstan is considered.
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МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
НОВОСТИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА

ТАНЫМАЛ ҒАЛЫМ

Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрлігі 
Мемлекет тарихы институты-
ның директоры, тарих ғылым-
дарының докторы, профессор 
Бүркітбай Ғелманұлы Аяған –  
60 жаста.

Бүркітбай Ғелманұлы 2008 
жылы ҚР Үкіметінің қаулысымен 
Астанада құрылған Мемлекет 
тарихы институтына директор 
болып тағайындалды. Міне, 
осындай Елордамыздағы ғылыми-
зерттеу институтындағы ұжымға 
басшылық жасай жүріп, институт 
қызметкерлерінің айналысатын 
негізгі бағыты – Қазақстанның 
қазіргі заман тарихының өзекті 
тақырыптарына бағыт көрсетуші, 

басы-қасында аянбай еңбек етумен келеді.
Ғалымның 1994 жылы «Қазақстан мемлекеті: қоғамдық 

жүйелердің дамуы», 1999 жылы «Қеңестік социализмнің дəуірлеуі 
мен құлдырауы. Қазақстандық полигон», 2005 жылы «Красные и 
черные», 2006 жылы «Қазақ тұтқыны» жəне «Ақиқат», «Мысль», 
«Евразийское сообщество», «Центральная Азия» (Швеция), «Форум» 
(АҚШ) жəне т.б. журналдарда мақалалары жарияланған. 

Ал, бертіңгі уақытта Мемлекет тарихы институтының ұжымымен 
бірге  Қазақстан тарихының тəуелсіздік кезеңіне қатысты бірқатар 
еңбектерді жарыққа шығарды. Атап айтсақ, «Қазіргі Қазақстан 
тарихы» (2010), «Қазақстан тарихы: Хрестоматия» (2010), 
«Қазақстанның жаңа тарихы» 3 томдық (2012), «Рассветы и сумерки 
Казахской степи» (2014) жəне т.б. еңбектердің авторы.

Тарихшы ғалымның негізгі айналысатын бағыты «Қазақстанның 
қазіргі заман тарихы – тарих ғылымында салыстырмалы түрдегі жаңа 
бағыт». Біздің еліміз екі ғасырдан астам уақыт отар ел болды. Сол 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
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себепті, тарихы бұрмаланып, өзге ұлттың өкілдері ол туралы тарихи 
зерттеулер жазды. Ал, қазақ халқының арасынан шығып, ұлттық 
тарихын жазуға бағыт алған перзенттерін шектеді, қуғындады жəне 
тұқыртып қойды. Тек еліміз тəуелсіздікке қол жеткізген уақыттан 
бастап, жаңа көзқарас тұрғысынан Қазақ елінің тарихындағы 
«ақтаңдақтар» зерттеліп, бірқатар еңбектер жазылып келеді. Біздің 
мемлекетіміз іргелі елге айналуы үшін болашақ бағыт-бағдарын 
өткен тарихына қарап айқындай түсуі қажет. 

Еліміздің көнеден бүгінге дейінгі тарихы жаңаша көзқарас 
тұрғысынан сарапталып, зерттеулер арқылы зерделеніп, көне 
дəуірден Қазақ елінің тəуелсіздігіне дейінгі жəне Тəуелсіздіктен 
бүгінгі уақытқа дейінгі ұлттық тарихы шынайы зерттеле түсуі керек. 
Мəселен, Қазақстанның тəуелсіздік алғаннан кейінгі 20 жылдан астам 
уақытының аралығында ғасырға татырлық оқиғалар бар. Ал, елдікті 
нығайту жолындағы жаңа қадамдары мен табыстарының өзі қаншама 
көп. Міне, осындай оқиғалар мен құбылыстарды ой елегінен өткізу, 
зерттеп жазу үлкен ауқымды жұмыстар екені анық. Бірақ, осы үлкен 
міндетті атқарып шығу еліміздегі тарихшы қауымның үлесіндегі 
мəселе. 

Талантты ұйымдастырушы ғалымның бірқатар мекемелерде 
қызмет атқарған, өмірлік тəжірибесі мол. Сондықтан, өзі басшылық 
етіп жұмыс жасаған ұжымдарда талай игі істерді ұйымдастырып 
келеді. Мəселен, 2008 жылдан бүгінге дейін Мемлекет тарихы 
институтында іргелі жəне қолданбалы ғылыми-зерттеу жобаларына 
басшылық жасауда. Сондай-ақ, институттан «Ғылыми қазына» 
сериясымен жарық көрген ғылыми басылымдарға бағыт-бағдар 
көрсетіп келеді. 

Еліміздің Елордасы Астанаға көшкеннен кейін республикалық 
жəне халықаралық конференциялар, форумдар жəне тағы басқа 
алқалы жиындар өтіп тұрады. Міне, осындай бір шет елдерден келіп 
қатысқан халықаралық конференция Қазақстандағы ашаршылықтың 
80 жылдығына байланысты  2012 жылы «Қазақстандағы ашаршылық: 
халық қасыреті жəне тарих тағылымы» тақырыбында өтті. Бұл алқалы 
мəжілісті ұйымдастыру жəне өткізу барысында қыруар жұмыстар 
атқарылды. Оның да басы-қасында Бүркітбай Ғелманұлы жүрді.

Еліміздегі жас ғалымдардың қалыптасуына көмек қолын 
ұсынушы. Ол 2013 жылы 5 маусымда өткен Қазақстан Республикасының 
тарихын зерделеу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының 
кеңейтілген отырысы (жалпыұлттық кеңес) мəжілісінің хатшысы 
жұмысын да абыроймен атқарды. Осы тарихшылардың алқалы 
мəжілісінде елдің болашағы үшін тарихымызды жаңаша көзқарас 
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тұрғысынан зерделей түсу, ұлттық сананы нығайту, өзекті 
тақырыптарды зерттеу жəне жаңа заманға сай оқулықтар жазу сияқты 
нақты міндеттер жүктелді.

Осы бағытты күшейту мақсатында жастардың арасында 
Қауымдастық құру, зерттеу жұмыстарына жұмылдыру жəне өз алдына 
жұмыстар атқару, жаңаша көзқараспен ұлттық тарихты шынайы 
зерделеуді жүзеге асыруды білетін жас ұрпақты тəрбиелеу мəселесі 
аталды.

Тапсырмаға сəйкес, 2013 жылдың 7 маусымында ҚР БҒМ ҒК 
Мемлекет тарихы институтында жас тарихшылардың мəжілісі өтіп, 
онда «Жас тарихшылардың республикалық қауымдастығын құру» 
мəселесі талқыланып, оған төраға жəне оның орынбасары мен 
хатшысын сайлау, Жарғысын бекіту мəселесі көтеріліп, соңынан 
«Жас тарихшылардың республикалық қауымдастығы» құрылды. 

Еліміздің болашағы жастар екені анық. Сондықтан, оларды осы 
бастан дұрыс бағыттап, тəлім-тəрбие беріп жолға салу аға буын 
алдындағы бір міндет деп айтуға болады. Осы аталған қоғамдық 
бірлестікті құруға қолдау білдірген ҚР Президент Əкімшілігінің 
қызметкерлері, ҚР БҒМ Ғылым комитетінің жəне Мемлекет тарихы 
институтының басшысы Б.Ғ. Аяған екендігін айтқанды жөн көрдік.

Еліміздің елдігін сақтауда ұлттық сана, ұлттық намыс, тарихи 
таным деген мəселелердің барлығы жастарымыздың бойына осы 
тарих саласынан алатын тағылым арқылы дариды. Сол себепті, 
біздер аға буын мен жастар арасындағы сабақтастықты жалғастырып 
отыруды басты назарда ұстауымыз керек.

ҚАНАТ ЕҢСЕНОВ,
Жас тарихшылардың республикалық 

қауымдастығының төрағасы, т.ғ.к.
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НАГРАДЫ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ

В канун Дня Независимости Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев подписал Указ «О награждении государственными 
наградами Республики Казахстан за заслуги в государственной и 
общественной деятельности, значительный вклад в социально-
экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и 
сотрудничества между народами». Согласно Указу Главы государства 
большая группа граждан за значительный вклад в социально-
экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы 
и сотрудничества между народами, активную общественную 
деятельность награждена государственными наградами. В их числе 
видные деятели культуры, науки, образования, здравоохранения, 
представители производственной сферы, бизнеса, сотрудники 
правоохранительных органов, военнослужащие, спортсмены, 
ветераны войны и труда.

Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков вручил государственные 
награды людям, внесшим значительный вклад в развитие столицы.

– Вы трудитесь в различных областях и сферах. Но ваша 
деятельность всегда была направлена на благо государства и общества. 
Именно на таких людях, как вы, держится основа государства. 
Так было, так есть и будет всегда. Уверен, что вы и в дальнейшем 
будете с честью служить стране и ее гражданам», – подчеркнул аким 
столицы.
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Руководители городских 
управлений, представители сферы 
здравоохранения и образования, 
видные общественные деятели 
столицы получили из рук акима 
заслуженные награды. В общем 
были награждены 50 обладателей 
государственных премий. 

В числе награжденных и 
видные казахстанские ученые. 

Орденом «ПАРАСАТ» награж-
ден академик НАН РК, профессор 
РГП «Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева», 
доктор исторических наук  
КУМЕКОВ Б.Е. 

Орденом «ПАРАСАТ» награж-
ден профессор КазНУ им. Аль-
Фараби, доктор исторических наук 

У.Х. ШАЛЕКЕНОВ.
Орденом «ҚҰРМЕТ» и нагрудным знаком «ҒЫЛЫМДЫ 

ДАМЫТУҒА СІҢІРГЕН ЕҢБЕГІ ҮШІН» награжден директор ГУ 
«Институт истории государства» Комитета науки МОН РК, член 
Национального Cовета РК, доктор исторических наук, профессор  
АЯҒАН Б.Ғ.

В этот же день в концертном зале Казахского национального 
университета искусств состоялась торжественная церемония 
вручения государственных и ведомственных наград работников 
сферы образования, внесших вклад в развитие отрасли за годы 
Независимости.

В церемонии награждения принял участие Министр образования 
и науки Республики Казахстан Аслан Саринжипов.

«Сегодня мы проводим церемонию награждения государственными 
и ведомственными наградами сотрудников министерства и 
подведомственных организаций, своим трудом и усердием внесших 
значительный вклад в развитие системы образования и науки в 
республике», – отметил в своем выступлении Министр.

30 работников сферы образования были награждены орденами 
«Құрмет», «Парасат», медалью «Ерен еңбегі үшін», званием 
«Заслуженный деятель Казахстана», а так же ведомственными 
наградами министерства и партии «Нұр Отан».  
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 Коллектив Института истории государства поздравляет ученых с 
заслуженными наградами и желает им новых достижений на научном 
поприще во благо развития отечественной науки и образования, 
процветания Независимого Казахстана.
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и  этнографии Дагестанского научного центра РАН, заслуженный 
деятель науки Республики Дагестан, д.и.н. (Россия)
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