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БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ

ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
директора Института истории государства
Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, доктора исторических наук,
профессора Аягана Б.Г.
Изучение исторического наследия является одной из фундаментальных
основ конкурентоспособного развития Казахстана и всего Евразийского содружества государств в системе международного сообщества XXI века. Вызовы и риски современного мира имеют глобальный и конкретный характер,
требуют определенных адекватных ответов. Объективный взгляд на историческое прошлое определяет целостность формирования исторического сознания. В нем органически переплетаются традиционные идеалы и социокультурные ценности новых поколений.
Существенно, чтобы наше представление об исторических событиях имело не фрагментарный характер, а складывалось как о едином целостном процессе. Озвученные в Программной статье Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи»
широкомасштабные проекты «Архив - 2025», «Великие имена Великой
степи» способствуют поиску и выявлению новых документов и материалов
в архивных фондах Казахстана и зарубежных стран, пополнению источниковедческой и историографической базы, разработке новых концептуальных
подходов в исследовании и изучении истории Казахстана. Большое значение
придается не только введению в научный оборот архивных данных, но и их
конвертации в цифровой формат, чтобы сделать доступными для всех заинтересованных экспертов и широкой общественности. В своей Программной статье Елбасы подчеркивает: «Убежден, у народа, который помнит,
ценит, гордится своей историей, великое будущее. Гордость за прошлое,
прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот
залог успеха нашей страны».
В 2020 году мировая общественность будет отмечать 1150-летие великого мыслителя и ученого аль-Фараби, 175-летие великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы. Эти события важны и значимы
для истории и культуры современного мира. Продвижение общечеловеческих
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ценностей в культурно-образовательном пространстве способствует укреплению общественного согласия и развитию Казахстана.
Всестороннее и углубленное изучение национальной истории оказывает
существенное воздействие на воспитание патриотизма и гражданской ответственности у граждан полиэтнического общества в условиях глобализации.
В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог
– основа стабильности и процветания Казахстана» отмечено: «Согласие
между различными социальными и этническими группами – это результат
усилий всего общества».
Изучение национальной истории продуцирует наше отношение к историческому прошлому, является одним из регуляторов общественной жизни и
источником моделирования новых социальных проектов.
Цель конференции – всесторонний научный анализ Программной
статьи Елбасы «Семь граней Великой степи».
Задачи конференции:
1) выработка рекомендаций для реализации предложенного Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаевым проекта «Архив
- 2025»;
2) активизация изучения ключевых событий отечественной истории, отраженных в государственных программах и Посланиях;
3) пропаганда отечественного исторического наследия на международном
уровне.
Участниками конференции являются известные отечественные и зарубежные ученые-историки, крупнейшие специалисты по истории Евразии,
представляющие такие страны, как Польша, Россия, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан.
Предложены следующие основные темы для дискуссии:
Архив – 2025. Перспективные направления и современные задачи исследовательского поиска.
Великие имена Великой степи – создание биографической энциклопедии.
Взаимосвязи тюркского и славянского миров – история становления
и развития казахстанско-российских отношений (к 500-летию установления
дипломатических отношений Казахского ханства и России).
Выражаю благодарность Фонду Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы как соорганизатору данного представительного международного научного форума за взаимопонимание, помощь и поддержку.
Желаю успеха в работе всем участникам конференции!
Спасибо за внимание!
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РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА Н.А. НАЗАРБАЕВА
В МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Аяған Б.Ғ.,
д.и.н., профессор, Институт истории государства КН МОН РК
Уважаемые гости! Уважаемые коллеги!
Я искренне и от души приветствую всех гостей и участников, которые собрались в этом зале для проведения международной конференции «Евразийское историческое наследие: грани истории - от истоков до современности».
Сегодня в зале собрались представители различных научных школ.
Дорогие участники конференции! Столь авторитетная группа ведущих
ученых из различных стран, а также из Казахстана собрались, чтобы обсудить
один из самых актуальных вопросов, а именно, вопрос исторического наследия «народов Евразии от самых истоков и до современности». Понятно, что за
два небольших дня обсудить до конца столь важную тему невозможно, но мы
дадим коллегам хороший импульс для работы. Рано или поздно, эта проблема
должна была обсудиться, более того, на страницах печати, в социальных сетях
эта тема уже горячо «простреливается». Вышли даже монографии, например,
о «Великой шахматной доске», о «конце истории» и «последнем человеке».
Я, наверное, намеренно ограничусь отдельными проблемами данной
темы, а если конкретно: а) методологией поиска и источниками; б) ранее слабо изученными научными темами, которые очень актуальны на сегодняшний
день в Казахстане, но они также оказывают огромное влияние на евразийский
мир.
В настоящее время, везде, в том числе и в казахстанском научном сообществе, идут горячие дискуссии, - на какой методологии поиска мы должны
остановиться? Предлагаются различные варианты, но при этом постоянно
циркулируется вопрос, что вот была же «единая марксистко-ленинская» методология, а почему бы сегодня не предложить обществу такую единую универсальную методологию?
В Казахстане было проведено множество «круглых столов», конференций
с обсуждением подобной темы. Я же полагаю, что в науке, особенно исторической, не может быть единой универсальной методологии поиска вообще.
Так называемая «марксистко-ленинская» методология, введенная окружением И.В. Сталина в «Кратком курсе ВКП(б)», оказалась абсолютно не готовой к раскрытию закономерностей человеческого бытия, ни в общественном
устройстве, ни в экономике. Так, например, классовые антагонизмы привели
к поиску «классовых врагов», уничтожению целого слоя предпринимателей,
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интеллектуалов высшей пробы. В стране постоянными стали репрессии, депортации, преследование инакомыслия и научных исследований.
В области экономических отношений создание так называемой «общенародной собственности» уничтожило рынок как основную базу развития экономики страны. Во все годы существования СССР постоянным дефицитом
были основные виды питания и одежды. Население страны гонялось за «импортным ширпотребом» и музыкальной продукцией «Битлов» (The Beatles) и
«Stonеs» (The Rolling Stones). В стране развернулись кампании по «скорейшему строительству» коммунизма в рамках Программы КПСС 1962 года и созданию бесклассового общества, «простого» или же «развитого социализма».
В области политического управления – функционирование монополии
КПСС, которая стала тормозом для развития всей страны. И поэтому развитие
свободы СМИ, многопартийность стали теми силами, которые вывели республики СССР из закостенелости и консерватизма.
В числе реформаторов 80-90-х годов ХХ века, создавших Союз Независимых Государств на месте бывшего СССР, был и Первый Президент - Елбасы
Н.А. Назарбаев.
Независимый Казахстан прошел свой путь созидания после развала СССР.
Обобщая опыт прошлых лет, Первый Президент - Елбасы Н.А. Назарбаев
в 2017 году в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания»1 четко отметил: «К сожалению, история дает нам
немало примеров, когда целые нации, ведомые несбыточными идеологиями,
терпели поражение. Мы видели крах трех главных идеологий прошлого века
– коммунизма, фашизма и либерализма». Но век радикальных идеологий еще
не изжит. Поэтому перед нами стоят сложные задачи по анализу советского
прошлого, экономической и идеологической платформы большевиков.
Завершая тему методологии изучения в современном мире исторических
событий, мне бы хотелось подчеркнуть, что мы должны использовать опыт
и создателей «Анналов» - Марка Блока, Люсьена Февра, Фернана Броделя,
а также и традиции русской, грузинской, азербайджанской, армянской, украинской школ. Не менее важны достижения современных школ европейских и
восточных народов. Для нас огромное значение имеет опыт ученых и архивистов Узбекистана и Кыргызстана. Казахстанские ученые выпустили учебники
для школ и ВУЗ-ов, целевые монографии с использованием новой методологии.
При методике изучения необходимо использовать все ресурсы, образно
говоря, от ручки и до космических съемок. Здесь важны как письменные источники, так и устные предания долгое время преподносившиеся как мифо1
Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstvavzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniyа
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логические и недостоверные. Манипуляций бывает немало и в письменных
источниках.
Относительно научных проблем по изучению евразийского исторического наследия мне бы хотелось привести два догмата:
- во-первых, мы все наследники великих цивилизаций, которые существовали на этих необъятных просторах. Не все народы сумели выйти из этих
перипетий истории, например, согдийцы, хазары, кипчаки, албанцы Кавказа,
которые растворились, но современные народы – есть прямые наследники тех
древних этносов, которые населяли эти края;
- во-вторых, государственные институты, которые функционировали на
этих просторах, создавались ими и не кем-нибудь другими. «Глубина исторического горизонта казахского народа очень велика», - писал Н.А. Назарбаев.
А между тем, нередки случаи, когда молодежи, например, показываются все
блестящие стороны Римской империи, Византии, Османской империи, Китая или цивилизации Майя. Так, например, молодые люди лучше знают султана Сулеймана, его жен и наложниц, а благодаря китайскому телевидению
мы познали многих китайских императоров или Хубилая, но гораздо менее
осведомлены о великих полководцах своего прошлого. В целом, наши народы многое объединяет в истории. И много тем, которые требуют дальнейших
объективных исследований.
До сих пор, например, в негативном свете показывается история Золотой Орды. Я понимаю, что в формировании негативных оценок в отношении
Золотой Орды, возможно, сыграл религиозный фактор. Как известно, многие средневековые хроники создавались монахами, служителями церкви или
даже купцами. В своих работах Л.Н. Гумилев указывал на засилье западных
историков ХІХ века, свысока смотревших на Восток.
Из всех великих государств прошлого - Римской империи, Османского
султаната, Византии до сих пор, на мой взгляд, наиболее слабо изучена история Золотой Орды. Этот прецедент непонятен тем более, что большинство
народов Евразии, многие современные государственные образования обязаны
своим происхождением именно этому, огромному по своим масштабам и по
своим импульсам созидающей силы, государству. Так, например, разрозненные русские княжества смогли трансформироваться в единое целое во время
золотоордынского правления; Крымское, Казанское, Казахское ханство образовались в период распада Золотой Орды. На регионы Кавказа в ХІІІ-ХІV веках золотоордынские правители через Хулагидов и потомков Бату оказывали
огромное воздействие. Дмитрий Кантемир - потомок Ногайских владетелей,
создал Молдавское княжество.
Многие тюркские и даже нетюркские народности, за небольшим исключением, смогли сформироваться как целостные сообщества и народы в пери8
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од функционирования Золотой Орды. Например, востоковеды признают роль
институтов, созданных детьми Чингис-хана в образовании единого Китая с эффективной экономической системой, введением стабильной национальной валюты и проводимой внешней политикой.
Украина, как оригинальное образование, сложилась в период распада Золотой Орды. Известна связь Орды с Великим Литовским княжеством. И многие народы Поволжья, Центральной Азии, пройдя длительный путь эволюции,
смогли сложиться в полноценные народы, как в период рассвета, но также
и в период падения Золотоордынского государства. Если сказать конкретно,
родимые пятна этого глобального образования наиболее заметны в традициях русских княжеств, китайцев, татар, башкир, ногайцев, калмыков, казахов,
узбеков, собственно самих современных монголов. Пассионарная активность
народностей и племен, создавших в XIII веке этот глобальный организм, совершенно гаснет к XVIII-XIX векам, что искренно поражало многих европейских путешественников, в том числе, русских офицеров и чиновников.
Анализ показывает, что западные и восточные ученые давно и обстоятельно изучают феномен Золотой Орды. Например, Арнольд Тойнби, Бертольд
Шпулер, ученые Китая, Индии и другие дали миру блестящие образцы исследований. История Золотой Орды заняла прочное место в «Хрониках» мировых цивилизаций. Много ценных документов по истории этого государства
сохранены и в российских архивах, а также в древних письменах Армении,
Азербайджана и Грузии, особенно много материалов хранится в фондах архивов Ирана, Китая, Индии.
И совершенно естественно возникает вопрос: в чем главная причина подобного положения, когда ученые Евразии: России, Казахстана, Монголии,
Узбекистана, задержались на этом пути?
К чести дореволюционных российских ученых - В. Ключевского, Н. Костомарова, В. Вельяминова-Зернова, В. Бартольда, необходимо сказать, что
они были довольно объективны. Мы можем, конечно, найти ряд субъективных ошибок в их сочинениях, но ими была проведена огромная работа. Искания и труды татарского ученого М. Сафаргалиева остаются одними из самых
замечательных исследований по истории Золотой Орды. Но наиболее тяжелый урон и всему корпусу ученых, и самой методологии изучения истории
Золотой Орды был нанесен в советский период.
Примат классовых подходов, желание по новому переустроить советское
общество, разрушив прежнюю историографию, привели не только к совершенному застою в изучении этого периода, но так же была извращена сама
постановка вопроса.
В аккумулированном виде этот взгляд был отражен в Постановлении ЦК
ВКП (б) от 9 августа 1944 года «О состоянии и мерах улучшения массово-по9
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литической и идеологической работы в Татарской партийной организации»2.
Постановление не запрещало, как считают некоторые ученые, изучение
истории Золотой Орды, но именно этот директивный документ загнал изучение истории Золотой Орды в узкие и совершенно ненаучные рамки трудов
К. Маркса, И. Сталина (краткий курс) и идеологов КПСС. Это был тупиковый
путь, из которого до сих пор не может выйти историческая наука постсоветских государств. До сих пор издаются книги, снимаются кинофильмы, основанные на старых идеологемах, где скачут узкоглазые джигиты в малахаях.
За этим постановлением последовал ряд других решений, в частности по
работе Института истории и литературы Казахстана. В республике набрала
ход компания по уничтожению исторического наследия Великой степи. Шельмованию подверглись имена ученых и поэтов, а произведения уничтожались.
Ужасным репрессиям подверглись историки Ермухан Бекмаханов, Бекежан Сулейменов, литераторы Мухтар Ауэзов, Бейсембай Кенжебаев, Кайым
Мухаметханов и другие. Особенно тяжелому прессингу со стороны партийных органов подвергся золотоордынский период в истории народов СССР.
В данном случае я не говорю, что Золотая Орда была миролюбивым государством. Как и все великие империи того времени Золотая Орда завоевывала
новые земли, осаждала города. Но такими же были и Римская, Османская и
Российская империи. Таков был общий характер деятельности сильных средневековых государств.
Интрига истории состоит и в том, что в ХIII-XV веках в рамках этой империи абсолютное большинство народов оказались объединенными в первый
Евразийский союз.
Но для нас очень важен научный анализ, а не политические пристрастия
отдельных сил или мемуары отдельных лиц.
Золотой Орде, как государственному образованию, в истории не повезло.
И только благодаря прогрессивно настроенным российским, татарским историкам, таким как академик РАН А.О. Чубарьян, было отменено определение
«татарское иго».
Но наиболее предметно в последние годы данной темой занимались ученые Татарстана. Так, например, вышли три тома книги «Золотая Орда в мировой истории», переводы немецких авторов о Золотой Орде, исследования о
Касимовском ханстве и т.д.
Огромная помощь в развитии исторической науки в Казахстане была оказана Первым Президентом - Елбасы Н.А. Назарбаевым. По его инициативе
и поддержке в сложнейшие годы были приняты такие общегосударственные
программы как «Культурное наследие», «Научное сокровище», «Народ в потоке истории» и в этом году «Семь граней Великой степи». В исполнении
2
См: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и пленумов ЦК. т.6, 19411945 г., М:,1971 г., с.114.
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этой программы кроме казахстанских ученых активное участие принимали и
ученые из России, Турции, Китая. Мы надеемся, что в исполнении научных
программ примут участие и ученые, которые собрались в этом зале.
За короткий период были найдены, скопированы и возвращены в Казахстан миллионы страниц ценнейших документов из хранилищ Китая, Индии,
Италии, Ирана, Великобритании, Турции, России и других государств, где
имелись документы с древнейших времен до современности. В настоящий
момент работает центр по систематизации и оцифровке материалов, уже сейчас проводятся выставки, а обработанный материал используется при составлении типовых программ, учебников. Ими пользуются докторанты и исследователи.
Возвращенный массив позволит казахстанским ученым работать здесь же,
не выезжая без нужды за рубеж. В то же время, работа в зарубежных архивах
позволила нам установить новые контакты с зарубежными центрами.
Изменилась на сегодня и роль ученого. Меры, предпринятые после расширенных заседаний Межведомственной рабочей группы по вопросам изучения национальной истории, позволили значительно модернизировать историческую науку. Мы хорошо понимаем, как это подчеркивалось в решениях
заседаний Межведомственной рабочей группы (2013 г.), которые проводились
под руководством Государственного секретаря РК М.М. Тажина, что «задача
историка состоит не в том, чтобы втиснуть национальную историю в какие-то
жесткие рамки неких универсальных закономерностей, а в том, чтобы понять,
как развивается ее живой, универсальный организм»3. За эти годы были выпущены учебники для школ и вузов, готов и базовый учебник для студентов.
Значительно расширились горизонты национальной истории. Вместе с
тем нам важно избежать идеализации прошлого. Многочисленный корпус исследователей Казахстана работает над этой сложной и благодарной задачей.
Уважаемые гости!
Все выступления приглашенных ученых посвящены освещению различных аспектов жизни народов и государств, существовавших на евразийском
пространстве. Красота мира в ее многообразии.
Дорогие коллеги! Завершая свое выступление, мне хотелось бы поблагодарить всех в зале, как гостей, так и своих соотечественников! Я думаю, что
сегодняшняя конференция станет тем рубежом, где усилия коллег-историков
по объединению сил во благо любимого ремесла принесет свои плоды!

3
Доклад Госсекретаря М.М. Тажина на заседании Межведомственной рабочей группы
по изучению национальной истории Республики Казахстан. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. - 2013
год. - 5 июня.
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Уважаемые организаторы и участники
международной научной конференции
«Евразийское историческое наследие: грани истории –
от истоков до современности»!
Организованная Фондом Первого Президента Республики Казахстан и
Институтом истории государства Комитета науки Министерства образования
и науки Республики Казахстан международная научная конференция является важным событием в научной жизни наших стран. Она, на наш взгляд, не
только будет способствовать укреплению двусторонних и многосторонних
научных связей между странами евразийского исторического и культурного пространства, но и явится важной вехой в деле изучения нашего общего
исторического наследия, будет способствовать усилению духа партнерства и
дружбы между нашими странами.
От имени дирекции и коллектива Института всеобщей истории Российской Академии Наук сердечно приветствую Вас и желаю успешной работы!
С уважением,
директор ИВИ РАН
д.и.н., член-корреспондент РАН

		

М.А. Липкин

Директору Института истории государства КН МОН РК,
члену Национального совета РК, профессору
Б.Г. Аягану
Господин Буркитбай Гелманович,
Национальная Академия Наук Грузии сердечно приветствует организаторов и участников Международной научно-практической конференции
«Евразийское историческое наследие: грани истории - от истоков до современности», организованной Фондом Первого Президента Республики
Казахстан - Елбасы и Институтом истории государства Комитета науки
МОН РК.
Успешное проведение данной конференции имеет особую актуальность
для изучения стран, соприкасающихся с «Великой степью».
Желаю конференции успешной и плодотворной работы.
С уважением,
вице-президент НАН Грузии,
академик							
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Участникам международной научно-практической конференции
«Евразийское историческое наследие: грани истории –
от истоков до современности»
Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Институт истории Националыюй Академии Наук Республики Армения
приветствует организаторов и участников созванной в столице Казахстана Нур-Султане, международной научно-практической конференции, посвященной вопросам изучения Евразийского исторического наследия.
Исторические связи и отношения народов Евразийского пространства
идут из глубины веков, на протяжении десятилетий их судьбы переплетались
в едином государстве, многие из них продолжают тесное экономическое и
военно-политическое сотрудничество и в наши дни. Совместно изучая страницы истории и культуры наших народов и стран, их взаимоотношения на
разных исторических этапах и исторических перепитиях мы можем обогатить их новыми и интересными фактами и событиями, о которых повествуют
древние исторические памятники и наши летописцы. В рукописях армянских
средневековых авторов можно найти много интересного и полезного не только по истории и культуре Армении и армянского народа, но и соседних и прилегающих стран и народов единого Евразийского пространства, их жизни и
быта, взаимоотношений.
Уверены, созванная в Нур-Султане представительная конференция будет
интересной и плодотворной, откроет новые возможности для дальнейшего
более тесного взаимодействия и сотрудничества между научными организациями и специалистами наших стран. Желаем всем участникам конференции
весомых результатов и успехов на благо исторической науки, наших стран и
народов.
От имени историков Армении
директор института, академик НАН РА		

А.А. Мелконян
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Ардақты ағайын! Құрметті қонақтар!
Сіздерге табыстың тайқазанын тасытып, ел мәртебесін биіктетін ел тарихында Елбасымыздың мәртебесін ұлықтауға, көне тарихтың дамуына қосқан
үлесін шын саралайтын уақыт жеткенін хабарлағым келеді. Уақыт көші
тоқтамай алға жылжуда.
Конференция жұмысына шын жүректен тілектеспін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Қасиетті өлке Тәуелсіз еліміздің абыройы артып, тұғыры биіктей
берсін! –демекпін.
Құрметті халықаралық ғылыми – практикалық
конференцияға қатысушылар! Мәртебелі қонақтар!
Сіздермен осы залда кездесіп еліміздің кешегі өткен тарихы мен бүгінгі
ұрпақтар сабақтастығына арналған «Ұлы даланың жеті қыры» мемлекеттік
бағдарлама аясында осы конференцияның өтуі бүгінгі күні өзекті болып табылады.
Алтай мен Атырау арасына кеңінен жазылған Қазақстанның әлемге танылуына Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дұрыс жүргізген саясатының арқасында
алға ұмтылдық. Халық оған өз тағдырын және ұрпақтар болашағын сеніп
тапсырды. Нұрсұлтан Әбішұлы елдің дамуы мен гүлденуіне тендессіз күш
салды.
Сан ғасырлық тарихында қазақ халқы өзінің қауіпсіздігі мен аумақтық
тұтастығын, ана тілі мен ділін және басқа да құндылықтарын сақтап қалу үшін
қилы кезеңді бастан кешірді. Аттары аңызға айналған көшпелілер – сақтар,
ғұндар мен көк түркілердің ұрпағы ретінде біз басты байлығымыз – қазіргі
Қазақстанның ұлан-байтақ даласына мұрагер болдық.
Біздің даңқты бабаларымыз – ұлы хандар мен батырлар терең ақыл, биік
намыс, ержүректік арқасында ел мен жердің тәуелсіздігі үшін күресті. Бүгінде
өз тарихымызға көз салып, ой екшеген біз Тоныкөк, Күлтегін, Білге Қаған
секілді көреген билеуші, ұлы қолбасшылардың қадірін түсіне бастадық.
«Түркі халқым үшін түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым», - деп
Күлтегін бабамыз айтқандай, олардың тас ескерткіштерге қашап жазып
қалдырған сөздері түркі халқының талайлы тағдыры мен тәуелсіздік үшін
күресін ұрпақтар санасына мәңгіге бекітті.
Халық мүддесін басты мұрат ету үрдісін сарабдал хандар – Қазақ
хандығының негізін салушы Керей мен Жәнібек, Қасым, Хақназар, Есім,
Тәуке, Әбілқайыр мен Абылай жалғады. Олардың бастауымен біздің еліміз,
азулы көршілерінің тоқтаусыз қысымына қарамастан, тарих қойнауында
жоғалып кетпей, өзін сақтай білді.
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Алтай мен Атырау арасына кеңінен жазылған Қазақстан жері басқыншы
жаулардың шабуылынан аз зардап шеккен жоқ. Сонау ежелгі заманда–ақ
ата – бабамыз «Жау жоқ деме, жар астында, бөрі жоқ деме, бөрік астында» деп бекер айтпаған. Осындайда Жалаңтөс Айтқұүлұлы, Қарасай
Алтынайұлы,Қожаберген Толыбайұлы, Есет Көкіұлы, Бөгенбай Ақшаұлы,
Қабанбай Қожағұлұлы, Хангелді Сырымбетұлы, Саңырақ Тоқтыбайұлы,
Өтеген Өтеғұлұлы, Қойгелді Сартұлы, Райымбек Түкеұлы, Наурызбай
Құттымбетұлы, Олжабай Толыбайұлы, Баян Қасаболатұлы, Жанатай Ақанұлы,
Жауғаш Қырбасұлы және тағы басқалары туған ел мен жерді есепсіз жаудан
ерлікпен қорғады. Олардың халқына деген адалдығы, ерлігі мен батырлығы
біздің санамызда мәңгілікке сақталып қалды.
Халқымыздың тәуелсіздікке, аумақтық тұтастыққа деген сан ғасырлық
арманы біздің заманымызда, өткен ғасырдың тоқсанынышы жылдарында
ғана орындалды. Кеңес Одағының құрамына өткен 70 жыл уақыттан кейін
Қазақстан егемендігін алды, өз экономикасы, жер ресурстары, тілі мен
мәдениеті бар, халықаралық қатынастар саласында өзіндік саясатын жүргізе
алатын тәуелсіз мемлекетке айналды.
1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігін жариялап, жаңа
тарихын бастайтынын әлемге паш етті. Республика халқының - қазақ және
басқа ұлттардың заманға сай жан-жақты дамуына мүмкіндік туды. Осы ретте
алда тұрған басты мақсат – егемен мемлекет құру, азаматтық қоғам институтын түзету болатын. Сонымен қатар, болашақ бағдарын айқындап алу үшін
тәуелсіздіктің алғашқы қадамдарын саралап алу қажет болды.
Мұнын бәрін іс жүзіне асыру үшін біз Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті, кейіннен шынайы Ұлт Көшбасшысы ретінде танылған тұлға –
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастауымен алға ұмтылдық. Халық оған
өз тағдырын және ұрпақтар болашағын сеніп тапсырды. Нұрсұлтан Әбішұлы
елдің дамуы мен гүлденуіне тендессіз күш салды. Тәуелсіздік алғаннан бері
28 жыл ішінде Елбасының басқаруымен Қазақстан саясат пен экономикада
ауқымды жетістіктерге жетіп, әлемнің ірі державалары пікіріне құлақ асып,
ұсынысын мақұлдайтын беделді мемлекетке айналды.
Тұңғыш Президент Н. Назарбаев Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде
қалыптасуы мен дамуының стратегиялық мақсаттары мен бағыттарын
айқындады. Осы еңбекте айтылған басты қағидаттар кейіннен 1993 жылғы
28 қаңтарда қабылданған тұңғыш негізгі Заңымызға – Конституцияға енді.
Біздің Елбасымыз қоғамдық келісім мен бірлік ұстанымын жас, тәуелсіз
мемлекеттің саясатындағы басым құндылық ретінде санамызға сіңірді. Ол
мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын айқындады. Жүзден астам ұлттан
тұратын халық үшін шын мәнінде көшбасшы бола білген Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда Елбасы атанса, халықаралық аренада тұлғаға айналды.
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Біздің республикамыздың заманауи зайырлы мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуы Нұрсұлтан Назарбаевтың жан аямай еңбегінің нәтижесі
екені даусыз. Оның сан салалы еңбегінің бір қыры – мемлекеттің қорғаныс
әлеуетін қалыптастыруы мен күшейтуі дер едім. Ұлан – байтақ жерімізді,
бейбітшіл елімізді, қуатты экономикамызды қорғау, қауіпсіздігін сақтау
бүгінгі қилы заманда тіптен оңай емес.
Білектің күші, найзаның ұшы жеткіліксіз. Терең ақыл, асқан білім, біртұтас бірлік қажет деп ойлаймын!
Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің депутаты,
генерал-лейтенант					
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БАЯНДАМАЛАР
ДОКЛАДЫ
ҚАЗАҚСТАНДА ТАРИХ ҒЫЛЫМЫНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ
Аяған Б.Ғ.,
ҚР БҒМ Ғылым комитеті
Мемлекет тарихы институтының директоры,
т.ғ.д., профессор
Тәуелсіздік жылдарында Отандық тарих ғылымы көптеген жетістіктерге
жетті. Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан кейін кеңестік кезеңде бұрмаланып
келген ұлттық тарихтың күрделі мәселелері қайта қаралып, тарихтың
«ақтаңдақтары» зерттеле бастады.
Қазақстанның кеңестік кезеңіне байланысты тарихи зерттеу еңбектері
көптеп жарияланды. Мәселен, 1991 жылы Қазақстан Республикасының
Жоғарғы Кеңесі кеңестік кезеңінің ақтаңдақтары саналатын ашаршылық
және қуғын-сүргін тарихын қарау жөніндегі арнайы комиссия құрды. Академик Манаш Қозыбаевтың басшылығымен оның құрамында К.Н. Нұрпейісов,
Ғ.С. Сапарғалиев, М.Қ. Қойгелдиев, Ю.И. Романов, М.Ж. Хасанаевтар
сияқты белгілі ғалымдар жұмыс атқарды. Нәтижесінде бұрын көпшілік
қауымға белгісіз болып келген ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қасіретті
оқиғалардың құпиясы ашыла бастады. Ғалымдардың игі бастамалары мен
тынымсыз еңбектерінің арқасында 1993 жылы 14 сәуірде Қазақстанда «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы» арнайы Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.
Қазақстан халқының тарихи санасын қалыптастыру бағытында көп
жұмыстар атқарылды. Тарихшы ғалымдардың ең алғашқы қолға алған
мәселелері - Қазақстандағы ұжымдастыру және тәркілеу, саяси қуғын-сүргін
құрбандарының құқықтарын қалпына келтіру сияқты іргелі зерттеулерден
және қазақ зиялыларын ақтау шараларынан басталды.
Біз әлі де XX ғасырдың 90-жылдары қабылданған «Тарихи сананы қалыптастыру туралы концепцияны» түгелдей іске асыра алмай келеміз.
Осы бағыттағы тың зерттеулердің қатарына М.Қ. Қозыбаевтың «История и
современность» (1991), К.Н. Нұрпейісовтің «Алаш һәм алашорда» атты зерттеу
еңбегі (1995), Ж.Қ. Қасымбаевтың «Кенесары хан» (1993), «Последний поход
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и гибель Кенесары» (2001) монографиялары, Ә.С. Тәкеновтің Қазақстанның
қазіргі заман тарихы бойынша 20 баспа табақтан тұратын құжаттар мен материалдар жинағы (профессор Қ.Қаражановпен бірге, 1998) жатады. Негізінде
М.К. Қозыбаев, Ж.Б. Абылхожин, Қ.С. Алдажұмановтың «Насильственная
коллективизация и голод в Казахстане 1931-1933 гг.» (1998), Книга скорби Азалы кітап 1-2 том (1998), «Гонимые голодом. Сборник документов о судьбе
казахов, бежавших в Сибирь в начале 30-х гг.» (1998), К.Л. Есмағамбетовтың
«Әлем таныған тұлға. М.Шоқайдың дүниетанымы және қайраткерлік болмысы» (2008), М.Қ. Әбусейтованың «ХVІ ғасырдың 2-жартысындағы Қазақстан»
(орыс тілінде), ХV-ХVІІ ғасырлардағы Қазақстан және Орта Азия: тарих, саясат, дипломатия» аталатын монографиялары отандық тарихнама ғылымына
қосылған елеулі үлес ретінде қабылданды. Қазақстан тарихына сүбелі үлес
қосқан ғалымдардың қатарына К.Байпақов, В.Ф. Зайберт, К.Есмағамбетов,
Ж.Таймағамбетов, Қ. Әбуев, Ә. Төлеубаев, З.Самашев, Т.Омарбеков т.б.
жатады.
Қазақ халқының көне заманнан бүгінге дейінгі тарихы ең алғаш рет
тәуелсіздік жағдайында жаңаша көзқараспен академиялық басылым ретінде
қайта жазу жұмысы қолға алынып, академиялық басылымдар, «Қазақстан тарихы» 5 томдық еңбегі және «Қазақстан тарихы» очеркі жаңадан жарық көрді.
Жаңа оқулықтар. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жағдайында
орта мектептер мен жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар жазу мәселесі
күн тәртібіне қойылды. 1990 жылдардың ішінде Жанұзақ Қасымбаевтың
9-сыныпқа арналған Қазақстан тарихы, Манаш Қозыбаевтың 10-сыныпқа
арналған Қазақстан тарихы, Кеңес Нұрпейісов және баяндамашы екеуі
дайындаған 11-сыныпқа арналған Қазақстан тарихы оқулықтары жарыққа
шықты. Осындай жаңа көзқараспен жазылған мектеп оқулықтарын оқыпүйренген жас ұрпақ жаңа Қазақстандық патриотизм бағытында тәрбиелене
бастады.
Еліміздегі жоғары оқу орындарының ғалымдары мен оқытушылары да студенттерге арналған оқулықтар жазды. Атап айтсақ, Карл Байпақов пен Жәкен
Таймағамбетовтің «Қазақстан Археологиясы», Сәйден Жолдасбайұлының
«Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан тарихы», Аманжол Күзембайұлы мен
Еркін Әбілдің «Қазақстан Республикасының тарихы», Ж.Қ. Қасымбаевтың
«Қазіргі Қазақстан тарихы» оқулығы, Б.Ғ. Аяған, А.М. Ауанасова және
А.М. Сүлейменовтер жазған «Қазіргі Қазақстан тарихы» 3 томдығы шықты.
Елімізде осындай жаңа оқулықтардың жарық көруі заңды құбылыс еді.
Өйткені, Патшалық Ресей империясы және Кеңестік дәуірде Қазақстан
тарихының келелі мәселелеріне шектеу қойылды. Мақсатты түрде ұлтты санасыздандыру процесі жүргізілген болатын.
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Жаңа концепция, жаңа көзқарас. Тарих ғылымы мен білімі мәселелері
көп жағдайда методологиялық мәдениет деңгейімен байланысты. Ғылыми
танымның жалпы, Қазақстан танымының айрықша қазіргі методологиясы
қоғамдық-гуманитарлық ойдың және технологиялық революцияның озық
жетістіктеріне негізделуі тиіс. Тарихи зерттеулердің жаңа методологиясы мен
методикасы ғана ұлттық тарихты шынайы ашуды нақты айқындап, тарихи
келешекті көрсетеді және басқа деректер базасын түзу Қазақстанның біртұтас
тарихын және оның тұжырымдамалық негізі – дәуірлеуді ұсынуға мүмкіндік
береді.
2012-2017 жылдар аралығында Мемлекет тарихы институтының «Ұлы
дала тұлғалары» сериясымен Б.Ғ. Аяған, Ә.М. Ауанасованың «Нурсултан
Назарбаев и казахстанская модель строительства государства (исторический
аспект)», С.Ж. Дүйсен мен Қ.А. Еңсеновтің «Жұмабек Тәшенев» (2012),
А.Н. Қашқымбаевтың «Ілияс Есенберлин» (2014), С.Ж. Дүйсен мен
Ж.Н. Қалиевтің «Кәрім Мыңбаев», Қ.М. Ерімбетованың «Қазақтың тарих
ғылымы. Академик Анна Панкратова» (2016), «Тарих толқынындағы тағдыр.
Шәбден Ерәлиев» (2017), Қ.А. Еңсеновтің «Нұртас Оңдасынов» (2017)
атты кітаптары жарық көрді. Бұл ізденістер кезінде айтылмаған көптеген
оқиғалардың беттерін ашты.
Бірақ та, еліміздегі тарихшы қауым өкілдері жаңа заманға лайықтап
«Тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасын» жаңадан жазуы қажет.
Жаңа бағыттар - популяциялық генетика, күнделікті өмір тарихы, археология бағыттары. Тарих ғылымының дамуында популяциялық
генетиканың маңызы зор. Адам генетикасының белгілі бір бөлігі ретінде,
популяцияның генотиптік құрамын және сол құрамның өзгеруіне тікелей әсер
ететін факторларын зерттейді. Тарихи оқиғалар мен құбылыстардың барысын толықтай түсіну және қоғамның түрлі өмір тіршілігін ғылыми зерттеу
үшін халықтың генофоны туралы терең және толықтай, яғни бұрынғы үрім
бұтағының даму үрдісінде қалыптасқан, оның тұқым қуалау факторлары туралы түсінік қалыптастыру қажет.
Қазақстан антропологиялық мектебі - оның негізін қалаушы, әлемдік ғы
лыми ортаға танымал ғалым, ҚР ҰҒА академигі О.Ы. Ысмағұлов есімімен
байланысты. Қазіргі уақытта бұл саланың ғылыми орта мойындаған
мамандарының бірі – PhD докторы Ж.М. Сәбитов және оның тобы.
Популяциялық генетиканы олар қолданбалы тарих пәні ретінде қарастырады.
Қазақстан Республикасында «Күнделікті өмір тарихын» зерттеу
мәселелері тарих ғылымындағы жаңа бағыттардың бірі ретінде қолға алынуда. Бұл бағытта алға шыққан мемлекеттер Ресей және Украина ғалымдары
екендігі белгілі. Ал елімізде бұл бағытты дамытушы ғалымдар профессор
З.Сақтағанова, Ғ.Алпысбаев, А.Қалыш, Е.Жалмағамбетов, К.Абдрахманова,
М.Қозыбаева, Д. Асымова т.б.
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Қазақстанда археология саласы бойынша ғалымдарымыз көптеген
табыстарға жетті. Мәселен, көне тас дәуірінің тұрақтары табылып, одан кейін
бірнеше «Алтын адам» қазба жұмыстары ашылып, ортағасырлық қалалар,
оның ішінде әлемге белгілі Әбунасыр әл-Фараби дүниеге келген Отырар
қаласы қаншама жыл зерттелді. Қазақ хандығы заманындағы Түркістан,
Сауран қалалары және тағы басқаларына зерттеу жұмыстары жүргізілді.
Археологиялық зерттеулердің жаңалықтары әлемдік деңгейде ғылыми
қауымдастыққа таныстырылды. Яғни, бұл тарихи орындар Қазақстан жерінде
өмір сүрген ата-бабаларымыздың «Далалық өркениет» қалыптастырып, көне
замандардан бері Еуразия кеңістігінде Еуропа мен Азияны жалғастырушы
және мәдениеттер мен өркениеттердің диалогын қалыптастырушы ретінде
маңызды рөл атқарғандығын байқатады.
Жаңа халықаралық әріптестік қарым-қатынастар. Қазақстан Респуб
ликасы өз алдында тәуелсіздік алған уақытта күн тәртібінде жаңа кезеңнің
жаңа талаптары қойылды. Тарихшы қауым Отан тарихын қайта жаңаша
жазу және насихаттау бағытында жұмыстар бастады. Осы алғашқы тарихи
іс-шаралар дер кезінде қолға алынған болатын. Мысалы, алғаш рет АҚШ,
Қытай, Түркия, Моңғолия, Венгрия мемлекеттерімен байланыстар орнатылып, ғалымдар арасында өзара әріптестік қатынастар басталған болатын.
Бұл бағытта археологтар мен шығыстанушылар да шетелдермен байланыстар жасады. Археология және Шығыстану институттары ЮНЕСКО аясында
жоспарланған келелі тақырыптармен зерттеу жұмыстарын қолға алды. Осындай игі бастамалардың нәтижесінде Отан тарихына қатысты жаңа және тың
деректер табылып, жаңаша тұжырымдар жасала түсті.
Қазіргі уақытта да Қазақстанда тарих саласын зерттеумен айналысатын Археология, Шығыстану, Тарих және этнология, Мемлекет тарихы институттары халықаралық әріптестіктерді дамытып келеді. Мәселен, 2018
жылы Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы тарихшыларының
бірлескен жұмыс тобының І отырысы өтті. Отырыста «Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы тарихшыларының бірлескен жұмыс тобы туралы
Ереже» қабылданды. Қазақстан-Ресей қарым-қатынастарының кемшін зерттелген және дискуссиялық мәселелерін бірлесіп терең зерттеу мен жариялауды ұйымдастыру мәселелері жоспарланды.
Сыңаржақ, жалтақ концепциялар. Қазіргі уақытта ескі көзқараспен
жазылып келе жатқан еңбектер де баршылық. Олар негізінен бұрынғы
«Марксизм-ленинизм» және «Еуроцентризм» көзқарастарынан арыла алмай
келе жатқан ғалымдардың көзқарастары екендігі анық.
Тарих ғылымының басқа да қоғамдық ғылымдар сияқты өзінің зерттейтін
объектісі бар екендігі баршамызға белгілі. Өкінішке орай, кеңес дәуірінде
ғылымдағы марксизм-ленизм ілімінің басымдылығы мен үстемдігінің
арқасында тарих ғылымының пәні көмескі, әрі біржақты қалыптасты.
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Қазақстан тарихнамасында кенжелеу қалған салаларының бірі, оның
теориялық мәселелері. Кеңес дәуірінен бізге жеткен тарих ғылымындағы
теориялық зерттеулер толығымен философ-ғалымдардың еншісінде болды.
Кезінде олар ғылымның барлық мүмкіндігін өз елінің қажетіне жаратуы
керек деп, барлық тарихшыларды осы мақсатты орындауға шақырды. Кейін
неміс тарихшыларының тәжірибесін кеңес ғалымдары да тиімді пайдаланып,
объективтілік принципін партиялық, таптық көзқараспен ауыстырды.
Осындай жағдай қазіргі кезде біздің елде туындап отыр. Қазақ тарихын
еуроцентризм және марксизм тұжырымдамасынан тазартып, ұлттық тарих
жасау жолында ақиқат принципін пайдаланудың пайдасы тиері анық. Қазіргі
уақытта әлем халқы марксизм-ленизм методологиясынан бас тартқан және
тарихты өркениеттілік көзқарас тұрғысынан қарастыруда. Соның ішінде
Қазақстан тарихшылары да өз елінің тарихын жаңаша көзқараспен зерделеуді
жүзеге асыруда.
Ең алғашқы Далалық империя (Түрік қағанаты). Алтай тауы мен
Қазақстан жерінде VI ғасырда ең алғашқы Далалық империя – Түрік қағанаты
құрылды. Ол мемлекетте 12 сатылы лауазым иелері болды. Жоғары билеуші
болып – қаған отырды. Түрік қағанаты - Шығыста Қытай және Батыста
Византияға дейін сауда-экономикалық байланыстар жасады. Бұл қағанат қазақ
даласында ерекше із қалдырды. Мысалы, Моңғолияда Тоныкөк, Білге қаған
және Күлтегін ескерткіштері көне түркі жазуымен сақталса, Қазақстанда Талас өзені бойынан табылған түркі ескерткіштері бар. Бұл сонау түркі дәуірінде
далалық өркениеттің болғандығына анық дәлел болып табылады.
Алтын Орда тарихының зерттелуі. Бүкіл тарих ғылымы үшін ең
қиын соғатыны Алтын Орда тарихын зерттеудің әдістемесі кеңестік тоқырау
кезінде жасалғандығы. Сол идеология дәріптеген таптық көзқарастардың
басымдылығы кеңестік қоғамды бір орталыққа бағындырды, ескі тарихнаманы бұзу осы кезеңді зерттеудегі тоқырауға әкеліп қана қоймай, мәселенің
тұжырымдалуы да бұрмаланды.
Жинақталған түрде бұл пікір Большевиктік Бүкілодақтық Коммунистік
партиясы Орталық Комитетінің 1944 жылғы 9 тамыздағы «Татар партия
ұйымындағы бұқаралық-саяси және идеологиялық жұмыстың жағдайы
және оны жақсарту шаралары туралы» қаулысында көрініс тапты. / См: КПСС
в резолюциях и решениях съездов, конференции и пленумов ЦК. т.6, 19411945 г., М:,1971 г., с. 114- /.
Кейбір ғалымдардың пікірінше, бұл қаулы Алтын Орданың тарихын зерттеуге тыйым салмады. Бірақ дәл осы Директивалық құжат Алтын Орданың
тарихын К.Маркс, И.Сталин және КОКП идеологтарының шығармаларының
тар және мүлде ғылыми емес шеңберіне алып келді. Бірқатар кітаптар әлі
де осы методологиямен зерттелуде, ескі идеологияға негізделген фильмдер
түсірілуде. Соның бір мысалы - «Орда» атты фильм.
21

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ
Соңғы жылдары осы тақырыппен айтарлықтай айналысқан Татарстан
ғалымдары екендігі белгілі. Мәселен, «Әлемдік тарихтағы Алтын Орда» үш
томдығы шықты, неміс авторларының аудармалары, Қасым хандығы туралы
зерттеулер және т.б. жарық көрді.
Дүние жүзіндегі деректер мен ғылыми әдебиеттерді жинастырып,
«Жошы Ұлысы және Алтын Орда» тақырыбында авторлар ұжымы 3 немесе
5 жылдық ғылыми жоба ретінде іргелі еңбек жазып, қазақ, орыс және ағылшын
тілдерінде нұсқаларын жаңадан шығаруы керек; Ұлытаудағы Жошы хан
кесенесін әлемдік туризмде көрсете алатындай дәрежеде кешенді құрылыс
жасап, Жошы ханға биік ескерткіш орнату; Алтын Орда дәуіріне қатысты
қалашықтарда қазба жұмыстарын жүргізу және аспан астындағы музейге айналдыру; Алтын Орда мемлекеті туралы сериалды фильм түсіру; Үш жылда
бір рет Ұлытауда «Жошы ұлысынан Қазақ хандығына дейін» тақырыбында
халықаралық құрылтай өткізу орынды болмақ.
Қазақстан жерін мекендеген халықтардың мемлекеттілігі. Қазақ
жерінде ежелден бүгінгі күнге дейінгі мемлекеттіліктің тарихи сабақтастығы
орын алып келеді. Мысалы, көне Үйсін, Қаңлы, Ғұн, Түркі Қағанаты, Түркеш
Қағанаты, Қарлұқ қағанаты, Қарахандар мемлекеті, Қыпшақ хандығы, Моңғол
дәуіріндегі ұлыстар, Алтын Орда, Ақ Орда, Қазақ хандығы болып жалғасын
тапты. Қазіргі уақытта әлемдік қауымдастықта Қазақстан Республикасы
ретінде танылып отырған біздің мемлекетіміздің бірнеше мың жылдық тарихы бар екендігіне тарихтың өзі куә.
1917 жылғы революция мен Компартия идеологиясының шырмауы.
Қазақ елі Патшалық Ресей империясынан кейін Кеңестік қызыл империя
құрамында 70 жылдан астам уақыт тәуелділікте болды. 1917-1919 жылдары
Алашорда қайраткерлері азаматтық қарама-қарсылық көрсеткенімен, кеңестік
большевиктер тобы басымдықпен жеңіске жетті. Күштеп таңылған идеология
қоғамда үстемдік құрды. В.И. Ленин басқарған большевиктер тобы үкімет басына келді. Тоталитарлық режим орнады. Қоғам толық бақылауға алынды.
Бір топтың басқаруымен қуғын-сүргін ұйымдастырылды. Республикаларда
азаттық жолында күрескен зиялы қауым аяусыз жазаланды. Қоғамда цензура
күшейді. Баспадан шығарылатын әр оқу құралы мен әдебиет қатаң сүзгіден
өтті.
Қазақстан-Ресей қатынастары. Қазақ хандығы болып құрылған уақыттан
бері Ресеймен байланыстар жасалып келеді. Оған дәлел - Қасым ханның Иван
Грозныйға, Абылай ханның Екатеринаға жазған хаттарының сақталғандығы.
Міне, қазіргі уақытта Қазақстан-Ресей арасында саяси, экономикалық және
дипломатиялық байланыстар жалғасуда. Атап айтар болсақ, Елбасы Н.Ә. Назарбаев пен Ресей Президенті Б.Н. Ельцин қол қойған «Мәңгілік достық» туралы келісім жасалды. Қазіргі кезеңде екі елдің тарихшы қауымы да өзара
әріптестікте қызметтер атқаруда.
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Қазақ диаспорасының тарихы. Қазіргі уақытта әлемнің бірқатар
елдерінде қазақ диаспорасы өмір сүреді. Тарихқа назар аударсақ, XIX ғасырда
Қытай және Ресей империяларының өзара шегара сызығын белгілеуге байланысты бірқатар елді мекендерде тұратын Шығыс өңірдегі қазақтар Қытай
жағында қалып қойды. Олар азаттық үшін күресіп, ХХ ғасырда тағдырдың
айдауымен сонау Қытайдан Пәкістан, Үндістан, Түркияға қарай асты. Ал,
ашаршылық жылдарында ауа көшкен қазақтар Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей
жерлеріне кетті. Қазіргі уақытта жақын және алыс шетелдерде (Дания, Голландия, Германия, Франция және т.б.) 5 миллион қазақ тұрады.
Академиялық көп томдықты қайта дайындау қажет. Қазақстанда
5 томдық академиялық басылым жарық көрді. Алайда, олар 1990-2000
жылдардың аралығында жазылған болатын. Одан кейінгі жылдары тарихшы қауым алыс және жақын шетелдерден «Мәдени мұра» бағдарламасымен
көптеген тың деректер әкелуге қол жеткізді. Қазіргі уақытта «Архив - 2025»
бағдарламасы жүзеге асырылуда. Яғни, жаңа архив материалдары жинақталуда.
Сондықтан, 5 томдық академиялық басылымды жаңа заманға лайықтап,
қайта жазу мәселесін қолға алу және оның авторлық ұжымын ұйымдастыру,
мемлекеттік деңгейде қолдау мәселелері жүзеге асырылуы керек.
Жас дарындарды тарту. Тарих ғылымы саласына жас толқынды әкелудің
арнайы механизмдерін жасауымыз керек. Мысалы, мектеп жасынан дарынды
оқушыларды конкурстар арқылы іріктеп, оларды жоғары оқу орындарының
тарих факультеттеріне түсуге бағыттау. Одан кейін студенттердің дұрыс білім
алуына жадай жасау қажет. Әсіресе, тілдерді оқытуды қолға алу шарт. Содан
кейін, магистратура мен доктарантурада қалыптастыру қажет. Міне, осындай
сатылардан өткен тарихшы мамандар елдің ертеңі бола алады.
Мемлекет тарихы институты ғалымдары Scopus журналдарында импактфактор мақалалар жариялауда. Атап айтсақ, олар: Индия, Ресей, Вэнесуелла
және Румыния мемлекеттерінде жарық көрді. Қазақстан тарихының өзекті
тақырыптарына ғылыми мақалалар жазу және оны әлемдік деңгейде жариялау, Отан тарихын насихаттау мәселесін де ғалымдар қолға алуда.
1. Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, Е.К. Нурпеисов. ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОНСОЛИДАЦИИ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЕДИНСТВА
НАЦИИ // Вестник Томского государственного университета. История. –
2018. - № 52. – С. 33-37.IF
2. Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, Е.К. Нурпеисов. ОСНОВАНИЕ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ КАЗАХСТАНА:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ДИСКУРС//История. Электронный научнообразовательный журнал. - Выпуск 1 (75). - Том 10. - 2019. IF
3. Б.Г. Аяган. ПОСЛЕ РАСПАДА СССР: КАЗАХСТАН И РОССИЯ НА
НОВОМ ВИТКЕ ИСТОРИИ (1991-2000 ГГ.)// История. Электронный научнообразовательный журнал. - Выпуск 1 (75). - Том 10. - 2019. IF
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4. Б.Г. Аяган. ИТОГИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ЭВОЛЮЦИЯ
ИДЕЙ КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ// История. Электронный научнообразовательный журнал. - Выпуск 6 (86). - Том 10. - 2019. IF
5. Аяган Б.Г. КАЗАХСКИЕ ШЕЖИРЕ (РОДОСЛОВНЫЕ) КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПЛЕМЕН «ЗОЛОТОЙ ОРДЫ» И «БЕЛОЙ ОРДЫ».
Рецензия на монографию д.и.н., профессора М.А. Алпысбеса (ЕНУ имени Л.Н. Гумилева) //Золотоордынское обозрение. – Казань. - 2019. - № 6
(в печати). IF
6. Auanasova, A., Ayagan, B., Nurpeisov, E. BASES AND LEGAL STATUS
OF STATE SYMBOLS OF KAZAKHSTAN: HISTOCAL AND LEGAL DISCOURSE // Istorya, Volume 10, issue 1, 2019.
7. Karasayev G.M., Duysen S.Zh., Kashkimbaev A.N., Kaliev Zh.N., Yensenov
K.A. PRESIDENT OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN N.A. NAZARBAYEV’S
REGIONAL, GLOBAL ENDEAVORS IN INTERNATIONAL POLICY (19911999 ) (ON THE EXAMPLE OF HISTORICAL RESEARCH ASPECT) // Astra
Salvensis - Volume 6, Issue 1(11), 2018. рр. 239-255. (IF)
8. Karasayev G.M., Yensenov K.A., Duysen S.Zh., Talgatbek M. Aminov, Kaliev Zh.N. N.A. NAZARBAYEV AND THE PROBLEM OF NUCLEAR WEAPONS IN THE HISTORY OF INDEPENDENT KAZAKHSTAN (1991-1995) //
UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. ANO (JULO-SEPTIEMBRE), 2018,
рр 223-232.
9. Kanat A. Yensenov, Gani M. Karasayev, Seytkali Zh. Duysen, Bekmurat R.
Naimanbaev, Marat K. Islamov. THE MODEL OF INTERETHNIC ACCORD IN
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN (1991-2018): HISTORICAL RESEARCH
ASPECT // ANNALS OF THE UNIVERSITI OF CRAIOVA – HISTORY. Year
XXIII, № 1(35) / 2019. рр 79-92.
10. Yarygin S.A., Lapin N.S. POPULATION AND SOCIAL STRUCTURE OF
TASMOLA CULTURE // Antropologist, Volume. 22, issue 3, 2015.
11. Kanat Yensenov, Seitkali Duisen, Kunduzai Erimbetova, Jabai Kalyev and
Bauyrzhan Yensepov. HISTORY OF KAZAKHSTAN AS AN IMAGE OF AN
INDEPENDENT STATE // https: //www. scopus.com /freelookup /form/author.urі.
2016;
12. Ganiy M. Karasayev, Kanat A. Yensenov, Alima M. Auanasova , Kairbolat
J. Nurbai.
MIGRATION OF RUSSIAN PEASANTS TO THE EAST REGIONS OF
KAZAKHSTAN AT THE LATE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY
(THE HISTORIC SIGNIFICANCE) // Vol. 48. Is. 2. pp. 677-687. (IF)
Институт ғалымдарының Scopus базасында импакт-фактор мақалаларынан
15-тен астамы жарияланып, 10 шақты индекс хирша түсті.
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Қазақстанда Sсopus журналдар ашу. Қазақстанда бұрыннан шығарылып
келе жатқан және қалыптасқан ғылыми журналдар бар. Солардың қатарында
«Отан тарихы» журналын халықаралық деңгейде жоғары рейтингті импактфактор SCOPUS журналдарының қатарына енгізу үшін мемлекеттік деңгейде
қаржылай көмек көрсету керек. Халықаралық байланыста журнал шығару
өте маңызды мәселе. Біріншіден, Отан тарихын ағылшын тілінде әлемдік
қауымдастыққа жариялау болса, екінші, жас мамандарды даярлау мен
қалыптастыруда PhD докторлықтарын қорғату үшін жарияланымдарын
шығаруға қажет.
Кадрлық әлеуметтік және әлеуеттік мәселені шешу. Ең алдымен
кадрлардың әлеуметтік мәселесін шешуге бағытталған жоспарлар жасалуы
керек. Мысалы, кеңестік кезеңде пәтер беру, жатақханамен қамту және шетелге тағылымдамаларға жіберу деген мәселелер жүзеге асырылған.
Ал, әлеуеттік мәселеге келер болсақ, тарихшы қауым арасында жасы
егде тартқан адамдар кездеседі. Келешекте тарихшы қауым арасында кадр
тапшылығы сезілетіні анық. Өйткені, қазіргі уақытта кандидаттық және
докторлық диссертация қорғау жоқ. Диссертациялық кеңес 2010 жылдан бері
тоқтап, оның орнына PhD доктарантура ашылды. Бірақ, олар қорғауға өте аз
шығады, олардың өзіндік қиындықтары бар. Осыған байланысты ойланатын
мәселе әлде де көп.
Халықаралық байланысты күшейту. Тарихшы қауымның халықаралық
байланысқа шығуы үшін жағдайлар жасалуы керек. Біріншіден, «Болашақ»
бағдарламасымен бөлінетін тағылымдама орындары өте аз. Сондықтан,
тарихшылар үшін арнайы әр институттан жылына 2 адамды шетелдерге
мемлекеттің қолдауымен жіберуді ұйымдастырып отыру керек. Екіншіден,
өте қажет шетелдік конференцияларға қатысуға қаражат қарастырылмаған.
Қарастыру қажет. Үшіншіден, әріптестікте бірлескен ғылыми жобалар жасауға
мүмкіндіктер жасауды қолға алған дұрыс болады.
Көптілді тарихшыларды дайындау. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
университеті мен Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
Шығыстану және Тарих факультеттері өзара бірлескен әріптестікте көне
түркі, қыпшақ, араб, парсы, қытай және ағылшын тілдерін оқитын мамандар
даярлау мәселесін қолға алуы қажет.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ИСТОРИКОВ ТЮРКСКОГО МИРА:
ПРОБЛЕМЫ, СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Гасымлы М.,
Директор Института Кавказоведения Национальной Академии Наук
Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор
(Азербайджанская Республика)
Уважаемые участники конференции!
Прежде всего, хочу особо поблагодарить моего друга - видного историка,
профессора Буркитбая Аягана за приглашение, и выразить братскому казахскому народу свое глубокое уважение и почтение. Надеюсь, что конференция
принесет большую пользу и создаст новые возможности для сотрудничества
историков тюркского мира.
Дорогие друзья!
Труды аксакала тюркского мира, видного государственного и политического деятеля Нурсултана Назарбаева, а также усилия, прилагаемые Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом
Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым для расширения и углубления братских отношений между двумя нашими странами, ставят перед
нами – историками и политологами, целый ряд важных вопросов, требующих
решения.
Дискуссии по истории Золотой Орды, составляющей одну из страниц
общей истории тюрков - коренных народов Евразии, считающейся центром
и сердцем мира, выявляют стоящие перед историками тюркского мира проблемы, их современное положение и необходимость совместного сотрудничества для их решения. Как известно, консолидация лидеров тюркского мира
за последние годы, их общие действия, учреждение Тюркского совета, пришлось по душе всем тюркским народам, в том числе историкам и политологам. Стремления глав наших государств в деле установления сотрудничества
ставят перед нами важные задачи по осуществлению совместной деятельности в целях исследования значимых исторических и политических вопросов.
В настоящее время существует целый ряд серьезных научных проблем, требующих совокупного исследования со стороны историков тюркского мира.
Считаю, что тесное и плодотворное сотрудничество историков и политологов
в условиях происходящих в мире на сегодня сложных процессов, совместное
проведение ими исследований по нижеперечисленным направлениям становятся чрезвычайно необходимыми.
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В первую очередь, нам следует написать общую тюркскую историю и преподавать ее как в средних школах, так и в высших учебных заведениях. В этом
направлении уже предпринимаются определенные шаги. Это представляется
важным как с точки зрения существования нашего общего исторического прошлого, корней, культуры и языка, так и ознакомления молодого поколения с
этим, установления тесных связей друг с другом и реализация совместных
действий.
Тюркские страны сотрудничают между собой в политико-дипломатической,
военной, экономической, гуманитарной, культурной областях, в сфере безопасности и т.д. Всем известно, что истории тюркских государств и народов,
пройденным ими путям и взаимоотношениям в период независимости посвящено пока недостаточно исследований. Поэтому сотрудники соответствующих научно-исследовательских институтов тюркских государств должны заниматься изучением, а также написанием диссертационных работ и книг на
эти темы.
Другим важным вопросом является проведение совместных научноисследовательских работ для раскрытия причин и целей двойной политики
некоторых государств по отношению к тюркскому миру. Исходя из этого, целесообразно использовать широкие возможности, предоставляемые данным
сотрудничеством.
Необходимо предпринять серьезные шаги для изучения важных вопросов истории тюркских народов, не имеющих независимых государств. Первым шагом, который следует сделать в этом направлении, является принятие
в вузы тюркских государств талантливой молодежи этих народов на специальности «история», «политология», «международные отношения», «международное право».
В целом, перед историками тюркского мира стоит задача исследования
многих актуальных проблем. С этой целью им необходимо сотрудничать друг
с другом, а для этого существует целый ряд возможностей и большой потенциал.
Благодарю за внимание!
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В КРЫМСКОМ
ХАНСТВЕ В ХVII-XVIII ВВ.
Куртсеитов Р.Д.,
к.соц.н., доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин Крымского инженерно-педагогического университета
им. Февзи Якубова
В последние годы источниковая база изучения истории Крымского ханства успешно расширяется, публикуются транслитерированные источники,
издаются монографии, освещающие ранее мало исследованные проблемы
социально-правовой сферы. В 2017 г. вышла в свет монография М. Якубовича Фiлософська думка Кримського ханства (Философская мысль Крымского
ханства)» [1]. В которой представлена религиозно-философская составляющая общественной мысли Крыма и территорий, входивших в состав ханства,
в исторической ретроспективе, начиная с Крымского Юрта Золотой Орды и
заканчивая XVIII в.
В научный оборот введены ранее неизвестные философские работы, рукописи, хранящиеся в различных архивах и собраниях библиотек США, Турции, арабских и европейских стран, включая Ватикан. М. Якубович показал
творчество неизвестных и малоизвестных в настоящее время представителей
крымской философской мысли Ибрагима ал-Кырыми, Абул-Бака ал-Кафауви,
Мухаммада ал-Кафауви, Мухаммада ал-Аккирмани, Селима Дивана Киримли, Хамида «Би-нува» Кирими и др.
Автором проведен анализ развития религиозно-философской мысли в
контексте развития исламской философии, с местными крымскими особенностями, в которой морально-этические и правовые аспекты занимали значительное место.
С принятием ислама населением Крымского ханства нормы исламского
права – Шариата, в значительной мере вытеснили применявшиеся ранее нормы права тюркского мира Торе, нормы обычного права Адат (Адет) в повседневной практике. Вместе с тем форма регулирования государственных вопросов и межгосударственных отношений в значительной мере осуществлялась
ханскими решениями, оформленными в виде ярлыков и других официальных
документов.
Неоценимым вкладом в развитие историографии Крымского ханства и
его правовой системы стало издание Институтом истории им. Ш. Марджани
АН Республики Татарстан в 2017 г. сборника «Документы Крымского ханства из собрания Хусейна Фейзханова» [2], 378 единиц документов были
транслитерированы с арабицы на латиницу, сопровождены аннотациями на
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русском языке к.ф.н. Рефатом Абдужемилевым. Коллекция была собрана Х.
Фейзхановым в 1858г. и издана В. Вельяминовым-Зерновым в 1864 г в СанктПетербурге как «Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные,
по распоряжению Императорской академии наук, из Московского главного
архива Министерства иностранных дел».
Арабографичные тексты со сложной лексикой, большим количеством
иноязычных заимствований после выхода в свет в XIXв. были доступны лишь
очень ограниченному кругу специалистов. Р. Абдужемилев не только транслитерировал, но и типологизировал, систематизировал эти документы в хронологической последовательности, начиная с ханских документов, документов калги-султанов до дипломатической переписки 1520 – 1742 гг.
Опубликованные уникальные исторические документы содержат обширный материал по межгосударственным отношениям, а также ценную информацию социально-бытового, правового характера, порядок регулирования
имущественных и финансовых отношений между Крымским ханством, Речью Посполитой, Московским царством и другими государствами.
Без преувеличения, еще одним значительным событием 2017 г. стало издание первого тома «Кадиаскерские книги Крымского ханства: исследования,
тексты и переводы» – судебных реестров Шариатского суда ХVII–XVIII вв.
транслитирированные и переведенные на русский язык к.ф.н Олегом Рустемовым [ 3]. Хронологические рамки первого тома охватывают период с 1608
по 1613 гг. Общее количество сохранившихся книг судебных решений составляет 124 единицы, из них копии 61 тома хранятся в г. Симферополе в крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского.
В дореволюционный период Кадиаскерские книги хранились в Симферопольском архиве и впервые как исторические источники были» использованы
В.Д. Смирновым при написании 2-х томной работы «Крымское ханство под
верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века” (1887 г.) и «Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII веке до присоединения его к России» (1889г.), которые были перизданы в 2005 г. [4; 5].
Содержание 25 Кадиаскерских книг было использовано Ф.Ф. Лашковым
(1858-1917 гг.) при написании своих работ по истории Крыма, среди которых
«Исторический очерк Крымско-татарского землевладения» представляет для
нас особый интерес [6]. Автор работы исследовал проблему землепользования и землевладения в Крымском ханстве до и после его присоединения в
1783 г. к Российской империи.
Транслитерированный и опубликованный в 2017г. первый том Кадиаскерских книг содержит 335 решений суда. Судебные решения были написаны
арабицей на старокрымскотатарском языке, который, как и юридическая терминология включал большое количество персидских и арабских лексических
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заимствований, что в значительной мере усложняло чтение и адекватный перевод текстов [7].
Следует особо отметить, что культурная жизнь Крымского ханства представляла синтез исламской и тюркской культур, вобравших в себя культурное наследие дотюркского периода. Большое распространение в этот период
получили развитые формы разнообразных жанров литературы, музыкального
искусства, живописи, различных видов декоративно-прикладного искусства.
В составе населения ханства кроме крымских татар были представители незначительных по численности этнических и конфессиональных групп,
каждая из них имела собственную систему образования и судопроизводства.
При этом представители всех конфессий могли и обращались по различным
судебным вопросам в суд Шариата, в том числе по вопросам, в которых они
выступали как в роли истца, так и ответчика.
Вся территория Крымского ханства была разделена на 44 кадылыка, административно-судебных округа. Все судебные заседания проводились в
присутствии свидетелей. Участники судебного процесса – ответчик, истец,
свидетели принимали присягу, клялись Аллахом. Решения суда выдавались
участникам судебного процесса и заносились в кадиаскерские книги. В юрисдикцию суда входили все без исключения вопросы, начиная с незначительных (гражданских) и заканчивая сложными (уголовными) делами, в том числе
убийствами, нанесением раны др.
Первый том Кадиаскерских книг включает Сиджили - решения суда Бахчисарайского кадылыка, охватывает широкий круг вопросов. Решения, касающиеся семейно-брачных отношений, занимают значительное место. Заключение брака начиналось с заключения брачного договора, в котором оговаривалась величина Мехр-и мюэджеля, которую жених передавал невесте в виде
имущества или денежных средств, драгоценностей в качестве взноса для поддержания ее в случае своей смерти или развода, для содержания малолетних
детей. В брачном договоре-контракте оговаривались вопросы возможности
наличия у мужа наложниц и имущественных прав детей ею рожденных. Договор составлялся судьей-кади (кады) при участии вступающих в брак, после
его заключения совершался обряд бракосочетания – никях. При расторжении
брака учитывалось то, кто из супругов стал причиной развода или инициировал его, определялась сумма выплат для содержания детей. Судебные реестры
содержат информацию о подтверждении своего статуса наложницей, тяжбы о
получении вольной различными категориями зависимых по возрасту, полу, об
отказах от брака женщинами, которых выдали замуж без их согласия.
Существовала широкая практика предоставления вольной различным
категориям зависимых. В случае рождения зависимой женщиной ребенка от
владельца, в случае гибели владельца во время военных или других действий,
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при условии наличия письменного или устного завещания при свидетелях
она получала вольную. Пленники получали вольную по истечению семи лет
нахождения в плену и ни одного дня больше. В случае непредоставления
вольной пленнику по истечению срока, он обращался в суд Шариата. В таких
случаях своим решением суд предоставлял вольную пленнику. В судебных
реестрах часто содержится информация о возврате мужем жене имущества,
которое было получено им при заключении брака. Реестры содержат информацию о разрешении вопросов связанных с сиротами, правом усыновления
их, выплат имуществом и деньгами части наследства. Долговые тяжбы также
разрешались в суде при предоставлении доказательств и показаний свидетелей, таким же образом решались спорные вопросы имущественного характера, в том числе о воровстве или уводе скота.
Земельные отношения регулировались в соответствии с нормами Шариата, но имели свои крымские особенности, связанные с сохраняющимися силу
нормами обычного права, о которых в своей работе говорит Ф.Ф. Лашков.
Земля, по Шариату, является божественным даром и принадлежит только Всевышнему. В тоже время «Жизнь крымских мусульман в силу естественного
хода ее развития не могла быть втиснута в рамки ислама. Поэтому в Крымском
ханстве существовала не одна владельческая единица и не одна поземельная
форма. …из числа других владельческих единиц преобладала коллективная
земледельческая единица, деревенская община джемаат или эхали, имеющая
уже в ХVII в. Свое юридическое место и значение ... Мы говорим это на основании кадиэскерских книг, которых нами просмотрено около 25. Они обнимают с некоторыми перерывами период от 1018 г. по 1097 г. Х. (1607-1686
от Р.Х.)». Судебные реестры содержат информацию о продаже земли под различные хозяйственные нужды, начиная с земли для выращивания сельскохозяйственных культур, вплоть для сооружения торговых учреждений и других
сооружений. О наследовании земли, в том числе с многолетними сельскохозяйственными культурами (фруктовый сад, виноградник), или горно-лесного чаира с привитыми деревьями различных сортов (яблони. груши, фундук,
кизил и др. ).
Ситуация с землевладением и землепользованием меняется после 1783 г.,
кардинальные изменения происходят сразу же после выхода указа Сената от
30 октября 1794 г., который предоставлял право на владение крымской землей российским вельможам, помещикам, чиновникам. Ф.Ф. Лашков пишет
в выше упомянутой работе – «…новые помещики воспитанные на крепостных началах, смотрели на живущих в пределах их земель татар, как на своих постоянных работников». Грабеж и перераспределение крымской земли
приобретает немыслимый размах, пользуясь бесправием и беззащитностью
крымских татар, используя их незнание российских законов, русского языка.
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К середине XIX в. значительная часть сельского населения переходит в разряд
безземельных или малоземельных крестьян. Это становиться одной из основных причин массовой эмиграции крымских татар после окончания Крымской
войны.
Правительственные земельные комиссии, направляемые в Таврическую
губернию для разрешения существующих споров, были малоэффективны.
Анализ и содержание новых источников, а также введенных в научный
оборот после их транслитерации, позволяет по новому взглянуть на социальную картину крымскотатарского мира, его повседневность в Крымском ханстве в ХVII-XVIII вв. Правовое регулирование социально-имущественных
отношений определяет уровень правовой защищенности различных слоев населения независимо от конфессионального и этнического происхождения, как
достаточно высокое. Судебные решения дают обширную информацию лексического, этнографического, социального, хозяйственного характера, которую
могут использовать представители гуманитарных наук.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
НОГАЙЦЕВ И КАЗАХОВ
Кидирниязов Д.С.,
д.и.н., проф. (г. Махачкала, РФ)
В истории и культуре каждого народа есть свои узловые точки отсчета.
Один из таких моментов в истории ногайцев – это период образования и падения Ногайской Орды. Этот отрезок истории, не столь уж отдаленный от нас
временем, чрезвычайно важен для современных ногайцев Северного Кавказа, Крыма, Поволжья (Российская Федерация), Турции, Румынии, Болгарии
и других стран Европы, поскольку именно тогда сформировался ряд этнообразующих признаков, достаточно устойчивых для выделения и определения их места и роли в мировом историческом процессе.
Самоназвание ногайцев – «ногай». Ногайский язык относится к кипчаконогайской подгруппе кипчакской группы тюркских языков, куда входят ногайский, казахский и каракалпакский.
Как известно, ногайские феодалы играли большую роль в политической
жизни Дешт-и-Кипчака в конце XIV в. и на всем протяжении начала XV в.
Эдиге в течение 20 лет держал в своих руках всю власть в Золотой Орде, а его
сыновья правили отдельными ее областями и занимали высшие государственные посты при ханах Джучидах. Старший брат Эдиге Иса-бек в период господства Тохтамыша (1381-1395) был одним из его темников [10, с. 153, 168],
а при хане Фуладе (1409-1411) занимал должность старшего эмира. Большую
роль в политической жизни Дешт-и-Кипчака XV – начала XVI в. играли потомки Эдиге – Ваккас-бий, Муса-мурза, Ямгурчи и др. [1, с. 45].
Период распада Золотой Орды в конце XIV – начале XVвека и образование государственности ногайцев (Мангытского юрта, а затем Ногайской
Орды) – один из самых интересных и мощных периодов в истории не только ногайцев, но и тюрских народов Евразии. События этого времени легли в
основу исторических легенд и преданий ногайцев, в частности эпоса «Эдиге». Историческая личность Эдиге (1361 - 1419), основателя Мангытского
юрта и Ногайской Орды, как одного из государственных деятелей Золотой
Орды достаточно известна. Эдиге, не будучи чингизидом, не мог присвоить
титул хана [7, с. 37].
Взаимоотношения между Ногайской Ордой и Казахским ханством представляет несомненный научный интерес.
Взаимодействие этих двух государств влияло на международные отношения в Центральной Азии.
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После ухода Шейбанидов с подвластными им «кочевыми узбеками» с территории современного Центрального и Северного Казахстана (около 1500 г.)
в Восточный Дешт-и Кипчак складывается новая политическая ситуация. Территории Ногайской Орды и Казахского ханства приходят в соприкосновение.
Прежние отношения между этими двумя государствами трансформируются,
что отразилось на изменении задач их внешней политики, особенно в 80-е гг.
XVI в. в период внутренних трудностей Казахского ханства, когда политический распад вновь угрожает единству казахов и его независимости.
Российской военной администрации на Кавказе постоянно приходилось
решать проблему приема и размещения вновь прибывших лиц, как выходцев
из Ирана или Турецкой Армении, так и выходцев из центральных и восточных районов самой Российской империи. Интересный пример подобного перемещения представляет история переселения в Караногайское приставства
7 ногайских семей, ведших происхождение от известного ученого своего времени ногайского наймана Казакая Алиева. Казакай, выселенный из СевероВосточного Кавказа (Караногая) в 1766 г. в Оренбург, сыграл большую роль
в возрождении и развитии изучения арабского языка среди казахов, татар и
башкир. Ногайский ученый умер в 1796 г. в казахском ауле, получившем в
честь него название Ахун Казакай. А его дети, 20 лет спустя, с позволения
наместника Кавказа генерала А.П. Ермолова, переселяясь из-под Оренбурга
через территорию Букеевской Орды на Северный Кавказ, вернулись, таким
образом, на родину отца [11, с. 370-371].
Героический эпос представляет драгоценное создание творческого таланта ногайского народа, который на протяжении нескольких столетий совершенствовал образ, возникший на основе исторической действительности.
Большинство ногайских богатырских поэм по своим документальным
материалам восходит к историческим преданиям времен сначала Ногайской
Орды (XV-XVI в.), а затем Малой Ногайской, Большой Ногайской, Кубанской, Буджакской, Едисанской и Джембойлукской улусов (вторая половина
XVI-XVIII в.).
Следует указать, что в основе их лежат исторические факты разных лет,
оставившие глубокий след в сознании ногайцев. Основным содержанием героического эпоса является изображение национального героизма.
Героический эпос ногайцев сохранил память о реальных исторических
событиях и действиях прошлого в масштабах эпической идеализации. Людская память благодарно отнеслась к талантам Средневековья, передавая их
наследие от поколения к поколению.
Героические произведения ногайцев затрагивают несколько основных
тем, связанных с общей темой защиты Отечества и борьбы против произвола местной аристократии. Наиболее многочисленную группу составляют те
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эпические поэмы, в которых народ воспевает подвиги батыров – героев, выходцев из народа, поднявшихся на борьбу против несправедливого правителя.
К этой группе необходимо отнести эпические произведения «Шора батыр»,
«Эр Копланлы», «Эр Косай» и т.д. [3, с. 392-393].
В некоторых эпических поэмах осуждаются междоусобицы между князьями и мурзами, красной нитью проходит мысль о необходимости создания
крепкого, сплоченного государства, способного защитить Ногайскую Орду
от внешних недругов. Сюда относятся поэмы «Сорок ногайских богатырей»,
«Мамай», «Ормамбет» и др.
Период XV – XVII в. в истории ногайского народа известен как «богатырский век ногайцев» и является эпическим временем исторической поэзии.
Исторический эпос, являясь ведущим жанром устного творчества ногайцев,
сплачивал силы народа для решения больших внешнеполитических задач
и развивал народный патриотизм.
Эпические произведения «Мамай», «Ормамбет», «Сорок ногайских богатырей» и др. относятся к разным эпохам и отражают важнейшие события.
Но их объединяет общая идея осуждения трагических и кровавых междоусобных войн местных владетелей, стремления к единению земель Ногая.
В эпической поэме «Мамай» освещаются семейные распри и междоусобные войны среди многочисленных сыновей ногайского бия Мусы в середине
XVI в. Центральное место в произведении занимает батыр Мамай. Герой
поэмы символизирует собой единство ногайской земли. Эпический Мамай
покровительствует обиженному, слабому, разумно управляет государством.
При нем на страну ногайцев неприятели не решаются идти войной. Но образ эпического Мамая не во всем совпадает с историческим бием Мамаем.
Возможно, популярность в широких массах народа миролюбивой политики
исторического Шейх-Мамая (Шейдяк) в условиях длительной междоусобной
войны в XVI в. наложило свой отпечаток и на создание образа эпического
Мамая [8, с. 98].
Как известно, после смерти Шейх-Мамая в Ногайской Орде утвердился бий Юсуф. Новый правитель занял враждебную Москве позицию, идя на
сближение с османской Портой и ее вассалом Крымским ханством. Кроме
того, Юсуф был связан с Казанским ханством (казанская царица Сююм-бике
была его дочерью) и считал, что казанская политика России нарушает его интересы. Не поддержал бий Юсуф и кандидатуру Дервиш-Али на астраханский
престол.
Следует отметить, что в ногайских эпических произведениях широко
запечатлены ратные подвиги народа за свободу и независимость, обычаи,
религия, идеалы, мечты о лучшей жизни. Например, герои поэм «Шорабатыр», «Эр Таргыл» и «Адиль-Солтан» совершают свои подвиги в Крымском
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ханстве, Казанском ханстве, Башкирии, где проживало большое количество
ногайцев. Герои этих произведений борются против местных правителей.
В борьбе с неприятелями принимали участие и ногайские женщины.
О мужественной девушке Ян-Бикеш повествует ногайская поэма «Елкилдек
батыр». Старый и бедный Янай горюет о том, что у него нет сына, который
бы смог отправиться на войну с грозным врагом. Вдруг поднимается его дочь
Ян-Бикеш и решительно начинает одевать боевые снаряжения. Героически
сражаясь, Ян-Бикеш встречает достойного себе жениха – Елкилдека, с которым и связывает свою судьбу [7, с.27-28].
Народным характером и большой художественной силой отличается поэма «Эр Таргыл». В произведении ярко выражена идея национальной независимости и свободы. Веками для ногайцев поэма «Эр Таргыл» была любимым произведением устного народного творчества, а образ поэтического героя служил примером мужества и патриотизма. В Крыму быстро разнеслась
слава о герое. Он трижды спасает страну ногайцев от нашествия калмыковойратов [9, с. 73-78].
Известные ногайские поэты XVI-XVIII вв. (Асан Кайглы, Авал-Аксак,
Казтуган, Эльбурган Найманулы, Исмаил Мажары и др.) в своем творчестве
поднимали такие животрепещущие вопросы своей эпохи, как укрепление
и развитие дружбы ногайского народа с соседними народами Северного Кавказа и с Россией, облегчение жизни обездоленного трудового народа, прекращение мухаджирства ногайцев в Османскую империю [5, с. 268].
Великий и любимый народом поэт Досмамбет Азавлы родился в г.Азав
(Азов) в начале XVI в. и умер где-то в начале XVII в. Всю свою жизнь поэт
прожил как храбрый воин и противостоял османским правителем, которые не
раз хотели захватить его родной город. У Досмамбета было два сына, которые вместе с отцом охраняли разные места. С него когда-то российский поэт
Н.В. Гоголь написал образ Тараса Бульбы. Разница была только в одном, что у
ногайского поэта Досмамбета Азавлы сыновья никогда не были изменниками.
Известный ногайский поэт XVII в. Казы-тувган отстаивал свободу своего народа, воспевая добрососедские отношения с адыгскими племенами.
Он гордился дружбой с представителями соседних народов [4, с. 255-260].
Внешние враги, особенно калмыки-ойраты, стали вытеснять, начиная с
30-х гг. XVII в. ногайцев с насиженных мест, особенно с Нижнего Поволжья.
Ногайские князья и мурзы после долгих кровавых лет междоусобиц, не смогли объединить свои воинские силы против общего неприятеля. Кровопролитные и ожесточенные схватки заканчивались поражением ногайцев. Вся эта
трагедия ногайского народа отражена в поэзии Казы-тувгана. Его плач в поэме «Если Волгу захватят – есть Кубань» даже через несколько столетий сжимает сердце, эхом отдается в памяти потомков:
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«Захватили Урал,
Захватили и Эмбу,
Захватили Эдиль,
Захватили и Дон,
Что осталось еще захватить?
Трепещущего сокола
Из рук старейшин вырвали,
Там, где народ зимовал,
Где скот наш рос и процветал –
Славный город Кара-Дуван
Разорили…
Что еще осталось разорить? [4, с. 255 - 256]».
В другой поэме «Мой ногайский народ» поэт отмечал:
«Спасаясь от калмыков
Все потерял, все потерял
Ногайский мой народ.
Прося снопы у пахаря,
Прося огня у кузнеца,
То бросаясь в реку,
То разбиваясь о скалы,
Гибнет, ох гибнет
Ногайский мой народ.
Потеряв мать – Волгу,
Загнав аргамака,
Отца – мать отравив
Слухом о поражении,
Растерялся, ох, растерялся
Ногайский мой народ.
Ищет родину етисан,
Ищет пищу ембойлук,
Ищет выход етишкуьл,
Чтоб спасти родной народ,
Ногайский мой народ.
Одни уходят в Крым,
Другие на Урым,
Потомки героев – мы,
Вот и мы уходим
К подножью высоких гор.
Сгорел родной Яик,
Поникла Волга мать.
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И только одна лишь весть,
Что на Кубани есть –
Есть еще последние ногайцы,
Согревает надеждой
Ногайский мой народ» [4, с. 259-260].
В библиотеках Российской Федерации, Казахстана и других стран сосредоточено богатейшее культурное наследие тюркских народов – уникальные
коллекции рукописей на арабском, персидском, старотюркском и османском
языках, десятки тысяч такого же характера старопечатных книг, охватывающих всю книжную культуру тюрко-мусульманского мира. Эти рукописи и
книжные памятники, хотя и были написаны на разных языках, способствовали созданию многонациональной тюркской культуры, в которой было принято считать, что тюркский язык – язык войны, арабский язык – язык науки,
а персидский – изящной словесности. Со временем культурно-историческая,
научная и материальная ценность их только возрастает, так как они представляют собой оригинальные исторические источники, содержащие давно утерянные знания о прошлом.
Многие образцы легенд и преданий, сохранившихся в рукописях или
в устном народном творчестве тюрков, уже опубликованы и представляют собой памятники книжной культуры. Неотъемлемой частью духовной культуры
тюркских народов являются эпосы – героические повествования о прошлом.
Это: северокавказский «Нартский эпос», башкирские «Урал-батыр», «Акбузат», «Бабсак и Кусяк», «Алпамыша», «Юсуф и Зулейха», «Батырша», казахский «Кобланды-батыр», киргизский «Манас», ногайский «Эдиге» и другие.
Многие эпосы, такие как «Эдиге» (башк.: «Идукай и Мурадым»), «Эр Таргыл», «Адиль-Солтан», «Ахмет, сын Айсула», «Сорок ногайских богатырей»,
«Шора» «Козы-Корпеш и Баян-Слу», «Боз-йигит», «Кобланды-батыр» одинаково широко распространены у башкир, казахов и ногайцев, так как эти народы длительное время находились в тесном взаимодействии друг с другом,
и фактически между ними не существовало территориальных границ.
Особенностью эпического произведения является то, что эпос претендует не только на объективность, но и на правдивость своего повествования.
Действительно, многие события, о которых говорится в героических повествованиях тюркских народов, имели реальную основу. Однако, в отличие от
традиционных письменных источников, в эпосе центральное место занимает
не факт, а образ. Поэтому для датировки описываемых событий и выявления
их достоверности необходимо привлечь другие, датированные, источники.
В развитии традиционной духовной культуры многих тюркских народов
большую роль сыграли ногайцы. Как известно, Ногайская Орда оказалась
наиболее могущественной среди государств, образовавшихся после распада
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Золотой Орды. Она объединила в своем составе тюркские племена Поволжья,
Урала и западной части Казахстана, а впоследствии сыграла важную роль
в формировании этнической карты Северного Кавказа, Крыма. Именно в эту
пору эпические сказания, связанные с историей Ногайской Орды, получают
широчайшее распространение среди тюркских народов, органично вплетаются в состав эпических преданий казахов, находят частично отражение
и в киргизском эпосе «Манас». Так, сам Манас, согласно киргизскому эпосу,
происходит из рода Сары-Ногай («желтые ногайцы») или, по другой версии,
является внуком хана Ногая, родоначальника всей ханской семьи Манаса.
В башкирской литературной традиции памятниками ногайского периода, относящимися к XV-XVI вв., считаются «Сказание Мамай-хана», «Мэргэн и Маян-хылу», «Таргын и Кужак», «Ек-Мэргэн», «Идукай и Мурадым»,
«Сура-батыр», «Кобланды-батыр» и другие. К этому же периоду, очевидно,
следует отнести широкое распространение среди тюркских народов творчества сказителей - йырау. В их песнях воспевались доблестные поступки батыров, боровшихся за свободу родной земли. Многие произведения сказителей
были широко известны в тюркском мире, стали общим духовным достоянием
башкир, ногайцев, казахов, каракалпаков.
Ногайцы, кумыки, карачаевцы и балкарцы - это наиболее близкие по языку, обычаям и истории северокавказские народы, что особенно ярко отражено
у ногайцев и кумыков. В художественном творчестве наиболее ранняя общность и взаимосвязь у этих народов наблюдается в фольклоре: проникновение к кумыкам, карачаевцам и балкарцам сюжетов об Эдиге, Шора-батыре,
Мамае, Адиль-Султане и др., а также ряда текстов казацких песен, толгау
и т.д.; влияние на ногайцев традиций карачаево-балкарского танца, поздних
лирических песен, а также письменных произведений. Так, обращает на себя
внимание близость во всех отношениях друг к другу ногайских фольклорных
произведений из цикла «кыска казак йырлар» и кумыкских «къанна къазакъ
йырлар», пословиц, поговорок и т. д. Широко бытует среди ногайцев и кумыков сказание об Аманхоре - в устной и письменной формах. С замечательным
восточным произведением «Тахир и Зухра» балкарцы и карачаевцы познакомились через ногайцев и кумыков.
К сожалению, эпическое наследие ногайского народа изучено недостаточно. Только в последние годы, благодаря организации в г. Черкесске периодически созываемых международных конференций «Ногайцы: XXI век.
История. язык. культура. От истоков – к грядущему», наметились некоторые
сдвиги в этом направлении. Так, в рамках проведенной в 2016 году второй
по счету международной конференции, была проведена презентация книги
«Эдиге», представляющей собой первое собрание оригинальных текстов сокровищницы народной словесности ногайцев – эпической поэмы «Эдиге»
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[12]. В книге, опубликованной под редакцией известного ногайского исследователя, доктора филологических наук Н.Х. Суюновой, собраны все известные
варианты эпоса, записанные в XIX-XX вв. в местах компактного расселения
ногайцев. Кроме того, в 2019 г. в Москве, в издательстве «Наука» (60 печ. л.)
книга «Соьз казнасы» («Сокровищница слов») – первое научное издание наследия видного ногайского просветителя последней четверти XIX – первой
половине ХХ в. А.-Х.Ш. Джанибекова. [3] Книга включает в себя основной
труд ученого – одноименный сборник текстов многожанрового фольклора
и авторской поэзии ногайцев, записанных им во время научных экспедиций
во все регионы проживания ногайцев. Следует также отметить, что в специальных разделах издания очерки автора, переводы фольклорных текстов на
русский язык, научные статьи, письма, фотоматериалы и т.д.
Таким образом, содержание эпических сказаний всегда в широком понимании «исторично», так как отражает национальное прошлое, как оно отложилось в сознании и памяти самого ногайского народа, его обычаи, традиции,
религия и общественные идеалы.
Литература
1. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М., 1965.
2. Джанибеков. А.-Х.Ш. Соьз казнасы. М., 2019.
3. Жирмунский В.М. Тюрский героический эпос. Л., 1974.
4. Йыр иеси мен эдим». Поэтический сборник. Махачкала, 2009.
5. Магомаев В.Х., Кидирниязов Д.С. Ногайцы в северокавказском историческом процессе в XVI – начале XX в. Грозный, 2017.
6. Ногайцы в известиях русских, западноевропейских и восточных авторов
XV-XVIII вв. / Сост., введение, комментарии к текстам. Кидирниязов Д.С. Махачкала, 1999.
7. Песни ногайцев. Ставрополь, 1949.
8. Продолжение Древней российской вифлиофики, СПб., 1793. Ч. 8. .
9. Сикалиев А.И. Ногайский героический эпос. Черкесск, 1994.
10. Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся истории 30. М.; Л., 1941.
Т.2.
11. Ханмурзаев И.И., Идрисов Ю.М. «Прошение Найманова куба» 1816 года
– новый источник по биографии Мухаммада Ибн Али Ал-Дагестана (Казакая-кади
Алиева) // ИАиЭК. Т. 15. № 3. 2019.
12. Эдиге. Ногайская эпическая поэма. М., 2016.

40

СБОРНИК СТАТЕЙ
АРМЯНСКИЕ ИСТОЧНИКИ О НАРОДАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗОЛОТОЙ ОРДЕ (XIII-XV вв.)
Мелконян А.А.,
Национальная академия наук Республики Армения
После создания Месропом Маштоцом армянской письменности в начале
V в. армянская историческая наука стала неуклонно развиваться и в X-XIV вв.
вступила в новую фазу своего развития. Продолжая традиции раннесредневековых мыслителей Мовсеса Хоренаци и Анания Ширакаци, армянские
историки продолжали сообщать сведения не только об Армении и соседних
странах, но и народах дальнего зарубежья – от Китая до Западной Европы.
Неслучайно, что в период развитого средневековья помимо исторических трудов с традиционным заглавием «История Армении», в армянской историографии появляются работы с названием «История вселенская» (Պատմութիւն
տիեզերական), то есть «Всемирная история».
В трудах армянских историков XIII-XV вв. содержится достаточно большой материал о нашествиях монголов в Центральную Азию, Иран, Закавказье
и Малую Азию1. Армянские авторы уделили большое внимание также обширной Монгольской империи, государственным образованиям, создавшимся после ее разложения, в частности, Золотой Орде, а также проживающим на этих
территориях народам.
С точки зрения изучения истории Золотой Орды XIII-XV вв. труды армянских историков данного периода Григора Акнерци, Вардана Аревелци,
Мхитара Айриванеци, Киракоса Гандзакеци, Смбата Спарапета, Степаноса Орбеляна, Безымянного Себастаци, Хетума (также – Гетум) Патмича,
Товма Мецопеци и многих других имеют исключительно важное значение.
1
До первых нашествий армяне не имели никакого представления о монголах. Автор того
времени Давид Багишеци писал: «пришли с северо-востока татары, по словам некоторых,
они были из страны Чина и Мачина (Китай и Монголия – А.М.)». У другого летописца Григора Сисеци читаем: «Появились с Востока неизвестные варварские племена, которых называют Татарами». (см. «Армянские источники о монголах», извлечения из рукиписей
XIII-XIV вв., перевод с древнеармянского, пред. и прим. А.Г. Галстяна, М., 1962, с. 70, 103).
Почти все армянские авторы отмечали, что монголы были меткими стрелками. Поэтому вместо слов монгол или татарин, они в их адрес часто употребляли словосочетания «племя
лучников», «нация лучников», «народ стрелков» и тд. Даже книга одного из историков XIII в.
Григора Акнерци имеет соответствующее заглавие – «История народа лучников». Степанос
Орбелян рассказывал, что «…Всевышний с востока к нам отправил народ лучников, называемых мугалами (монголы – А.М.), а по простому – татары. Они из стран Чина и Мачина, что
находится за Хужистаном…» (Степанос Орбелян, История Сюника, перевод, пред. и прим.
А.А. Абраамяна, Ереван, 1986, с. 322, на арм. яз.). Подробно о монголах см. Патканов К.,
История монголов по армянским источникам, вып. 1, СПб,. 1873, вып. 2, СПб,. 1874.
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Помимо этого, огромный материал содержится и в многотомниках «Памятные
записки» и «Мелкие хроники». До сих пор остаются неизученными десятки источников Института древних рукописей Матенадарана им. М.Маштоца
на кипчакском языке, содержащих сведения не только о кипчаках и армянах,
но и о других народах.
Примечательно, что почти все вышеперечисленные историки были не
только очевидцами событий того времени, но и непосредственно общались
с монголами, татарами, представителями других тюркоязычных народов.
Из историков половины XIII в. Смбат Спарапет поехал в Старый Сарай, затем
в Монголию и лично вел переговоры с монгольскими ханами, Вардан Аревелци в Тавризе был на торжественном приеме у Хулаву хана. Киракос Гандзакеци, оказавшийся в плену у татар, целыми страницами досконально описывает
их традиции, религию, быт, внешность и т.д. В его труде помимо огромного историко-этнографического материала также содержится уникальный татаро-армянский словарь, который дает возможность изучить тюркский язык
XIII века.
В книге Гандзакеци читаем: «Язык их языческий и (поэтому) непонятен
нам, (ихние) …названия…в течение многих лет были нам неизвестны, а теперь поневоле стали известны»2. Затем приводится множество слов, часть
которых ныне можно найти в тюркских языках. К примеру, отца называли
эчка (по казахский – экечи), брата – ага (по каз. – агасы), бороду – сахал
(по каз. – сакал), хлеб – отмак (по турецкий – екмек), барана – койна (по тур.
– койун), ягненка – гурган (по монг. – гурга), козу – иман (по мон. – ямаа),
лошадь – мори (по монг. – мор), мула – лоса (по монг. – луус), верблюда – таман
(по монг. – теме), собаку – ноха (по монг. – нохой), волка – чина (по монг. –
чоно), медведя – айтку (по тур. – айи, по каз. – аю), голубя – кочучин (по тур.
и азерб. – геоарчин, гюверчин), орла – буркви гуш (по узбекский – бургут),
воду – усун (по монг. – ус), вино – тарасун (по монг. – дарс), море – наур тангыз (по каз. – тениз, по тур. – дениз), меч – иолту (по мон. – илд), стрелу – сму
(по монг. – сум), небо – гога (по азерб. – геею), солнце – наран, нар (по монг.
по ныне – нар), ночь – сойни (по мон. - шене)3. Но немало слов, сходство
которых трудно найти. Этот вопрос ждет соответствующих исследований современных тюркологов.
Имея глубокие знания о Монгольской империи, армянские авторы четко
отмечают, что хотя в отношении жителей огромной державы часто употребляется общий термин «татары», но на самом деле речь идет о многих народах.
В одном из рукописей Матенадарана, написанной в пригороде Исфахана –
Киракос Гандзакеци, История Армении, перевод, пред. и прим. В. Аракеляна, Ер., 1982,
с. 197 (на арм.яз.).
3
См. там же.
2
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Новой Джуге (Новая Джульфа), читаем: «Мы терпели всякие ужасы от народа
стрелков, которых называли «острыми и легкими» или «тур и ар», отсюда
получается татар… (Они) частью владеют Скифией, находящейся между
рекой Атиль и горой Эмавон, где обитают 43 племени, называющие себя на
своем варварском языке хужакан. Сильнейший из этих народов – бушх, а другой – тугар, это, как я полагаю, и есть гатары. Как мы сами услышали от них
же, предки татар вышли из страны Туркестан…».4 Некоторые авторы считали, что весь мир оказался под господством монголов. Летописец Безымянный
Себастаци полагал, что «Они (татары) захватили все страны до самого моря и
властвовали над всеми этими странами»5. А Смбат Спарапет с ужасом писал:
«Что касается татар, да будет вам извесно, что они так многочисленны, что их
невозможно сосчитать. Они прекрасные стрелки, страшного вида и различны
между собой»6.
В армянских источниках также представляется процесс отделения Золотой Орды от Монгольской империи. Армянские историки иногда употребляют термин «Орда» (Հորդա) – (без слова «Золотая»). По их представлениям,
Золотая Орда – это «Северное царство», со столицей Сарай, а «Южное царство» – это бывшая Великая монгольская империя, в состав которой, как часть
административной единицы - ильханство, входили Армения и все Закавказье7. Золотая Орда в армянских хрониках также известна как «Հիւսիսային
աշխարհ»8, что в дословном переводе означает «Северный мир», «Северная
держава», а ее правитель Бату хан (Батый) – как «Մեծ թագաւորն հիւսիսոյ»,
«Մեծ կողմնակալն հիւսիսոյ»9 т.е. – «Великий царь Севера», «Великий наместник Севера». Как видим, в данном случае вновь в армянском понимании
имеются ввиду «Северное царство» и ее грозный правитель.
Степанос Орбелян описывает процесс становления империи и подвласных ею образований. По его мнению изначально были созданы три Орды.
Первая охватывала земли «Хазар, Сутахов, Русских, Черкессов и Болгар –
до границ Аламании (Германия) и Онкров, то есть французов. Предводителем ее был Бату хан»10. В состав другой Орды входили большая часть Индии,
4
Институт древних рукописей – Матенадаран, рукопись 1248 (см. «Армянские источники о монголах», с. 45-46).
5
См. «Армянские источники о монголах», с. 27.
6
Там же, с. 65.
7
Степанос Орбелян подробно представляет список всех правителей ильханства (Степанос Орбелян, ук. соч., с. 366-372.
8
См. Мелкие хроники, XIII-XIV вв., составил В. Акопян, т. I, Ер., 1951, с. 43 (на арм. яз.).
9
Указ. соч., т. II, Ер., 1956, с. 141-142 (на арм. яз.), Вардан Аревелци, История вселенская,
Ер., 2001, с. 197-198, 204.
10
Степанос Орбелян, ук. соч., с. 322. Несомненно, Орбелян ошибается, полагая, что страна Онкров, это Франция. В данном случае речь идет о Венгрии. Об обширных владениях
Бату (Батый) хана историк XIII в. Киракос Гандзакеци писал: «Великий военачальник Батый,
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земли Уйгуров и Огузов, Хорезмцов и Делимиков. Третья Орда включила в
свой состав регион за великой рекой Аму Моран (то есть – Аму Дарья) – Хорасан, известные города Балх (центр исторической Бактрии, ныне в Афганистане – А.М.), Хужастан, Персия, Армения, Грузия, Атропатена, Аран, Ассирия и все земли до Киликии и Средиземноморья11. По другому поводу Орбелян свидетельствует, что во второй половине XIII в. уже существовали две
Орды – Северная и Южная, граница между которыми проходила по «…Аланским воротам, что в древние времена называлась Дариалам, а ныне – Джасанским ущельем», через которое проходит «дорога хазаров, аланов, осетин,
кипчаков и потомков Берка – того Великого Северного царства»12.
После распада империи отношения между этими царствами часто носили
враждебный характер. Степанос Орбелян рассказывает об одном из столкновений новообразованных держав. Начиная с Северного Кавказа до центральноазиатских степей, то есть приграничные регионы Золотой Орды с Южным
царством, внук Чингиз хана Берке (также – Берка) хан контролировал в основном с помощью вооруженных отрядов кипчаков. Армяне, оказавшиеся под
владычеством Южной империи, были вынуждены выступать на ее стороне.
В 1251 году армянские дружины под командованием известного князя Буртела присоединились к войскам Хулаву хана и отправились на север против
Берка хана. По сведениям историка, битва произошла «На Хазарском поле,
ныне называемой Кипчакским, …у великой реки Терек»13. В числе многих
погибших был и князь Буртел.
В целях ослабления Южного царства, ханы Золотой Орды устанавливали
связи с армянской знатью и грузинским двором и часто поддерживали борьбу
народов Закавказья против ильханства. Во время одного из восстаний армяно-грузинских князей войска Золотой Орды в основном с кипчакскими дружинами во главе с Берке ханом поспешили на помощь восставшим. В 1277 г.
они дошли до Дербента. Получив известие об этом походе, новый хан, сын
Хулаву – Абага хан взялся за жестокое подавление восстания, тем самым предотвратив вторжение войск Золотой Орды в Закавказье14.
находившийся на севере, обосновался на жительство на берегу Каспийского моря и великой реки Атль (Волга – А.М.), равной которой не найдется на земле, с…тр. 218 ] ибо из-за
равнинной местности она растекается, подобно морю. Там в великой и обширной долине
Кипчакской и расположился он вместе с огромным, неисчислимым войском, ибо обитали они
в шатрах, а когда снимались с места, шатры перевозили на повозках, впрягая в повозки множество волов и лошадей. Он очень усилился, возвеличился над всеми и покорил всю вселенную, обложил данью все страны. И даже его сородичи почитали [Батыя] больше всех остальных, и тот, кто царствовал над ними (коего они величают ханом), садился на престол по его
приказу (Киракос Гандзакеци, ук. соч., с. 255-256) .
11
Степанос Орбелян, с. 322-323.
12
Там же, с. 372.
13
Там же, с. 332.
14
См. История Армении, изд. Института истории НАН РА, т. II, кн. II, с. 312 (на арм. яз.).
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Почти во всех трудах армянских историков XIII в. описываются визиты в Золотую Орду и Монголию двух видных государственных деятелей
Киликийского армянского царства – спарапета (военный министр) Смбата
в 1248 г. и его брата, царя Хетума I в 1254 году. Царский двор, во избежание
кровопролития, решил отправить военачальника Смбата в Монголию и формально принять господство монголов. По сведениям Григора Акнерци – Гуюк
хан принял его с почестями, дал Смбату великий ярлык (մեծ իառլախ), похтах (պոխտախ) – почетный женский головной убор, в знак союзнических
отношений, выдал за него знатную татарку и предложил армянскому царю
Хетуму приехать в Каракорум15. Спустя несколько лет через территорию
Золотой Орды в далекое путешествие отправляется и сам царь Хетум. О поездке брата историк Смбат Спарапет писал: «В 702 году армянского летоисчисления (1253 – А.М.) армянский царь Гетум… отправился на Восток к народам стрелков, к Мангу-хану. Константин, отец короля, с верными людьми
отправил Гетуму приготовленные подарки. После того, как царь получил эти
великолепные дары, он поехал к Мангу-хану и преподнес их ему. Хан радостно принял Гетума и исполнил все его просьбы»16.
В результате этих утомительных поездок удается подписать очень важный
монголо-армянский союзнический договор. По одному из пунктов договора
армяне получали право свободной торговли по всей обширной территории
Монгольской империи. Маршрут армянского царя Хетума проходил из Киликии и Армении через Дербентские ворота, по западному берегу Каспийского
моря, бассейн реки Атиль (Աթլ), то есть – Волги, до сталицы Золтой Орды,
где он остановился у Батыя и его сына Сартаха. За тем Хетум отправился в
долгий путь на восточный берег Каспийского моря, перешел реку Айех (Яик,
ныне Урал) и прибил в Ор17, расположенный на полпути между местопребыванием Батыя и Мангу-хана. Переправившись через реку Ертич (Երթիճ,
Иртыш), они вступили в страну Наимана18 и через Каракитай (полагается речь
идет о Южной Манджурии) достигли Татаристана (Монголия). Хетум пробыл
в Орде пятьдесят дней, хан «пожаловал ему указ с печатью, дабы никто не
смел притеснять его и страну его; он пожаловал также грамоту, освобождавшую повсеместно церкви (от податей)»19.
См. Григор Акнерци, История народа лучников, Ер. 2011, с. 48-49 (на арм. яз.).
Смбат Спарапет, Летопись, первод с древнеармянского, пред. и прим. А.Г. Галстяна,
Ер., 1974, с. 130.
17
Орь – река ныне в Актюбинской области Казахстана и Оренбурской области РФ, левый
приток Урала.
18
Наиманы – одно из монгольских племен в бассейне реки Черный Иртыш и озера
Зайсан-нор (нйне – в Воточном Казахстане).
19
Киракос Гандзакеци, ук. соч., с. 263.
15
16
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Благодаря более подробного описания обратного путешествия армянского
царя удается получить новую информацию о странах, городах, географических названий из Монголии до Индии, Центральной Азии, Персии. Вчастности в упоминаниях историков Киракоса и Смбата помимо многих общеизвестных местностей на этом пути мы сталкиваемся со многими названиями,
уточнение местоположения которых требует дополнительных исследований.
На обратном пути царской делегации упоминуются Гумсгур, Перпалех, Пешпалех, Страна песков, Арлех, Куллук, Енках, Тчанпалех, Хутапа и Анкипалех.
Затем они вступают в Туркестан, оттуда - в Екопрук, Динкапалех и Пулат,
пройдя через Сут-Гол и Молочное море20, прибывают в Алаулех и Иланбалех,
переправившись через реку Илансу21, пройдя множество населенных пунктов,
побывав у гор Харчух, где прародина сельджуков, доходят до Самарканда22,
Сарипула, Кермана и Бухары. Им приходится перейти реку Джейхан (Аму
Дарья), через Мазандаран, Казвин, Тавриз, вернуться в Армению. Наш данный краткий обзор пройденного маршрута царя Хетума убеждает, что специалисты должны тщательно изучить этот материал в плане уточнения расположения этих местностей.
Источники сообщают, что в период первых походов с местными народами
монголо-татары обращались очень жестоко. Однако, после завоевания этих
стран, иногда отношение к местным народам менялось в лучшую сторону.
Некоторые монгольские правители, такие как: Хулаву хан, Сардах хан – сын
Батыя и другие, принявшие христианство, поддерживали христианские народы, в том числе армян. Вардан Аревелци как очевидец рассказывает, что
на встрече с представителями византийской, грузинской, армянской и ассирийской знати Хулаву хан отличился особым уважительным отношением к
христианству и к христианским народам23. А Сартах хан, по свидетельству
Киракоса Гандзакеци – «…во многом облегчил положение церкви и христиан
и с согласия отца своего издал приказ об освобождении [от податей] священников и церкви, разослал его во все концы, угрожая смертью тем, кто взыщет
подати с церкви или духовенства… С этого времени, осмелев, стали являться
к нему вардапеты, епископы и иереи. Он любезно принимал всех и исполнял
все их просьбы. Вместе с другими прибыл к нему (Сартаху) и великий ишхан
Хачена и областей Арцаха Гасан, которого ласково называли Джалалом – муж
благочестивый, богобоязненный и скромный, армянин по происхождению»24.
20
По мнению К. Патканова Сут-Гол в переводе означает Молочное море (ук соч., вып. II,
с. 130), под которым надо понимать Аральское море.
21
Река Или на юго-востоке Казахстана, на границе с Китаем.
22
В Самарканде несколько лет назад побывал и Смбат, откуда отправил письмо Кипрскому королю Генри Лузиняну, в котором сообщает о мощьи Монголской империи («Армянские
источники о монголах», с. 64-65).
23
См. Вардан Аревелци, ук. соч., с. 198, 204-210.
24
Киракос Гандзакеци, ук. соч., с. 257-258.
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Основным источником событий XV в. по данной проблеме является труд
историка и государственного деятеля Товма Мецопеци «История Тимура и его
преемников», где можно найти уникальные сведения об образовании империи Тамерлана и о народах, проживающих на этих территориях. Несомненно,
армянские источники имеют исключительное значение и для изучения истории армянских поселений на территории Золотой Орды в Крыму, Поволжье,
Центральной Азии, на Северном Кавказе и т.д.
Обобщая, можно с уверенностью констатировать, что только совместными усилиями специалистов, и в первую очередь историков, станет возможным
более глубокое изучение историко-культурного наследия народов евразийского пространства.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ОПЫТ УСТНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сабиров А.,
канд.истор.наук, доцент
ТГПУ им. Низами (Ташкент, Узбекистан)
Сегодня в исторической науке центральноазиатских стран находятся
исследования различных форм исторической памяти, включая написанные
в жанре «oral history» (устной истории). Это открывает совершенно новые
исследовательские перспективы и возможности разворота к так называемому «молчаливому большинству». То есть к человеку, который в качестве
«безликого большинства» оставался за бортом истории [1]
В известных работах ведущих представителей американской и европейской науки сформулирована проблематика оral history, начата разработка исследовательского инструментария, созданы основы для институализации этого направления с собственными исследовательскими центрами, журналами,
учебными курсами [2]
В странах Центральной Азии потребность в документировании истории
недавних событий и стремительных социально-политических перемен привела к ренессансу устной истории.
Например, в Афганистане исследовательские проекты, основанные на методе интервью, фиксируют нерассказанные истории людей об их жизни за
десятилетия войн и бедствий.
Здесь любопытным представляется проект устной истории, целью которого было собрать и записать истории учителей во времена гражданской войны в Афганистане. Свидетельства преподавателей не только вызвали широкий
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общественный резонанс, но и привели к серьезным политическим дебатам
в Афганистане по поводу новых учебников истории, в которых фактически
пропущены последние тридцать лет афганской истории.
Другой интересный проект в Палестинской автономии, в одном городке
на Западном берегу р. Иордан, который стал центром координации сбора нарративов недавней истории жизни членов глобальной палестинской диаспоры
и их размещения на едином общем веб-сайте.
В Турции университеты вводят и расширяют программы устной истории
в ответ на растущий спрос со стороны студентов и исследователей.
Устная история в Турции возникла после 1980-х годов, когда приватизированные СМИ, новая общественная среда, повторное открытие истории,
а также личное, семейное и коллективное самосознание турок сформировали
условия для появления и роста интереса к устной истории.
В Кыргызстане и Таджикистане Академия ОБСЕ провела два исследования по направлению «Устная История».
На мой взгляд, кыргызские коллеги реализовали очень интересное исследование. Это «История Кыргызстана глазами очевидцев (начало ХХ века)»
[3]. Работа имела в основе отличающийся от многих других работ принцип:
обобщить как можно большее количество конкретных сведений, полученных
от свидетелей и очевидцев определенных событий и сравнить все это с той
информацией, которая появлялась в газетах и учебниках соответствующего
периода.
В таджикской гуманитарной науке устная история неплохо представлена
«женским аспектом», т.е. развитием нового типа исторических исследований
под названием «устная женская история».
В данном аспекте можно отметить любопытный проект Б. Кабиловой
и Н. Халимовой «Устные истории женщин Таджикистана», где гендер осмысливается применительно к исторической науке и народному песенному творчеству [4].
Можно отметить работу Людмилы Мягкой «Устные истории пожилых
русскоязычных женщин Таджикистана» [5].
Через устные рассказы русских женщин о своей жизни и жизни своей семьи исследователь осуществляла историческую фиксацию времени «мира социализма» и «коммунизма», как идеологии, с позиции женщины в процессе
её движения.
Неплохо представлена «женская устная история» и в Кыргызстане, Казахстане. Примерами могут служить интересные наработки Араповой Эльмиры
из Ошского государственного университета [6] и Мухамбетовой Куралай из
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (проект «От
феминистской эпистемологии к методам: специфика женских исследований).
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В своей работе казахская исследовательница, опираясь на методы устной
истории, дает обзор особенностей феминистски-ориентированного научного
подхода, ставящего в центр анализа уникальный женский опыт.
Интересный опыт устной истории в Казахстане, в том числе и как опыт
международной группы исследователей «Афганская война 1979-1989 гг. глазами очевидцев (оral history)» [7].
Аналогичным проектом сотрудничества казахстанских, российских и
среднеазиатских экспертов можно отметить работу «Депортация народов в
Казахстан в 1930-1950 гг.: общность истории» [8].
Еще один любопытный проект казахских коллег – «Поиск забытых имен:
«Устная история» о 1930-х годов в фондах ЦГА научно технической информации» (Алматы). Авторы проекта провели большую работу по выявлению и
семейных архивов, где фиксировалась устная история, т.е инициирование и
запись воспоминаний фондообразователя или его потомков [9].
Начальным опытом применения научного подхода устной истории в Узбекистане можно считать исследования профессора Х. Зияева в конце 50-начале
60-х годов прошлого столетия, когда он лично собрал воспоминания у оставшихся в живых участников мощного национально-освободительного восстания 1916 г. против царской колониальной власти в Ферганской долине [10].
Специалистами Института истории АН Республики Узбекистан и Музея
памяти жертв репрессий проводилось нарративное интервьюирование детей
и других членов семьи участников антисоветских восстаний, репрессированных представителей узбекского дехканства, купцов, ремесленников, которые
были депортированы на Украину как социально опасные элементы [11]. С целью институционализации работы по сбору и анализу устных воспоминаний
Институт истории Академии Наук Узбекистана в 2010-2011 гг. под руководством автора реализовал исследовательский проект «Устная история Узбекистана ХХ века как метод и источник исторического исследования» [12].
Результатом опыта устной истории становится книга «Устная история в
Узбекистане», которая включает публикации, посвященные теоретическим
вопросам и практическим исследованиям по устной истории Узбекистана и
зарубежный опыт oral history [13].
Необходимо подчеркнуть, что при использовании материалов устной
истории требуется определенная осторожность. Личное восприятие человека
субъективно и факты могут быть искажены в силу политической, классовой,
национальной и религиозной тенденциозности, слабой информированности и
т.д. При этом они дают богатый материал для исследований по исторической
антропологии, микроистории, истории ментальностей, истории повседневности, истории частной жизни, исторической психологии и других историко-антропологических направлений.
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Имеющийся пусть небольшой опыт устно-исторических исследований
историков Средней Азии и Казахстана свидетельствует о появлении новых
возможностей в совместном изучении исторической реальности во всех ее
проявлениях.
Результат краткого научного обзора центральноазиатского опыта устной
истории приводит к следующим проблемам, которые присутствуют в региональном контексте oral history:
8. Выход за рамки национальных границ на глобальный уровень. Существует широкое поле для новых совместных исследовательских проектов и
научных обменов в этой области.
9. Разнообразные сферы применения устной истории. Методы устной
истории применяются в самых разных сферах и целях: они могут подвергнуть
сомнению (и скорректировать) выводы традиционного исторического анализа
и помочь поставить диагноз современным политическим проблемам.
10. Плюсы и минусы новых технологий. Прогресс в области новейших
технологий, особенно в сфере информации и коммуникации, способствует
распространению проектов по устной истории. Но он требует от исследователей и большей ответственности, особенно в методологическом плане, на
стадии планирования проектов, в принятии непростых решений этического,
а также технического характера (например, по вопросам архивирования данных и доступа к ним).
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СЛЕД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ В ИСТОРИИ ПОЛЬШИ
Селим Хазбиевич,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша
в Республике Казахстан и Кыргызской Республике,
доктор исторических наук, профессор
Потомки тюрков Кипчаков, переселившихся в Польшу и Литву в эпоху
поздней Золотой Орды, стали называться польско-литовскими татарами ранее татарами Великого Литовского Княжества. Сейчас они стали очень малой этнической группой в Польше. Их количество не превосходит 2500 тысяч в Польше и тоже самое в Литве. Около 5 тысяч татар бывшего Великого
Литовского Княжества проживают в Беларуси. И все же польские и литовские,
а также беларусские татары, оставшиеся на Западе, считаются наследниками
Золотой Орды, сынами Великой степи.
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Наши предки прибыли в Литву после смерти хана Узбека (Мухаммед Султан Узбек, правил Золотой Ордой в 1313-1341 годах), в середине ХІV века,
во время большой Смуты. Позднее и хан Тохтамыш, ведя боевые действия,
несколько лет находился на территории Польши и Литвы. Этот исторический
период значительно сблизил литовских князей с ханом Тохтамышом. Даже
создатели Казанского Ханства и Крымского Ханства – Улу Мухаммед хан
и Хаджи Гирей хан долгое время со своими воинами проживали в Литве под
защитой великого литовского князя Витовта которого называли «белым ханом». Сохранилась интересная рукописная литература польско-литовских
татар с древних столетий. Сейчас она исследована польскими, литовскими,
белорусскими и европейскими учёными. Из нее видно, что изолированные от
исламского мира польские татарские богословы до 20 столетия пользовались
астрономическими высчитыванием Улугбега с 15 столетия и до второй мировой войны в пятницу в мечетях в хутбе вспоминали и молились за золотоордынских ханов.
В исторический период начала 15 столетия один из самых авторитетных и
влиятельных сыновей хана Тохтамыша – Джелаледдин – получив поддержку
Великого литовского князя и в 1410 году принял участие в составе польсколитовской армии в самой решающей в тот период для восточной Европы битве с орденом крестоносцев под Грунвальдом. Грунвальдское сражение было
самым большим противостоянием средневековья в Европе.

Современная реконструкция Грунвальдской битвы
в честь 600-летней годовщины (15 июня 2010)
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О Грунвальдском сражении в немецких архивах есть интересные сведения. Крестоносцы написали письмо Папе Римскому, в котором жаловались,
что в сражении против крестоносцев в рядах польского короля Ягайло и литовского князя Витовта боролись язычники, которыми считали немцы татаров. На территории Польши и Литвы в период с ХV и до конца ХVІІ века
часто встречаются названия тюркских народов. В некоторых источниках они
называются татарами, а иногда и «липками». Название «татары липка» связано с искажением названия «Литва».

Татарские воины в армии
Наполеона Бонапарта

Татарский воин гвардии
Наполеона Бонапарта

Имеются интересные данные о татарских кавалерийских отрядах:
до ХVІІ века эти войсковые части делились на родовые и племенные отряды. То есть, тюрки, которые позднее в истории Польши и Литвы назывались
«татарами», были небольшой частью племен, ныне проживающих в современным Казахстане. Это были поселившиеся в свое время на территории
Великого Литовского княжества уйсуны, найманы, жалайыры, конраты, аргыны и ногайцы. Эти племена в Польше с начала ХVІІІ века теряли свою родовую структуру и стали в общем называться польско-литовскими татарами.
В эпоху древней, первой Речипосполитой от XVI до конца XVIII столетия в польской и литовской армии существовали татарские отряды лёгкой
кавалерии.
53

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ

Реконструированная команда 1 эскадрона 13 Вильнюского
уланского (татарского) полка

Майор Александр Ельяшевич
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В 1813 году в составе армии Наполеона Бонапарта сформирован кавалерийский эскадрон из литовских татар. В польской истории Наполеон не характеризуется агрессором, а наоборот он является в польской исторической
традиции освободителем и великим полководцем.
Последний татарский эскадрон в польской армии был создан перед
Второй мировой войной в 1936 указом верховного главнокомандующего.
В 1939 году немецкие войска напали на Польшу и этот эскадрон татарских
улан отправился на войну. Последним командиром татарского отряда в польской армии был майор польской кавалерии Александр Ельяшевич. Эскадрон
под его командованием 1 сентября 1939 года вступил в бой с немцами.
Эскадрон в составе части польской армии участвовал в обороне Варшавы. Ельяшевич попал в плен. После войны жил в городе Гданьск на севере
Польши.

Сохраненная оригинальная фотография 1938 г.
солдат татарского эскадрона
Польские татары боролись в составе польской армии во время Второй мировой войны. Татарские воины участвовали в польской армии под руководством генерала В. Андерса, которая организовалась в СССР в 1942 в результате договора между Сталиным и польским правительством премьер-министра
генерала Владыслава Сикорского.
Татары участвовали даже в польском подпольном движении против немцев в составе Армии Краёвой в 1941-1945 гг.
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На фото с левой стороны Эмир Байрашевский главный имам
в польской армии и генерал Владыслав Андерс
В Польше сейчас проживают около двух с половиной тысяч татар.
Верующие – в основном мусульмане-сунниты ханафицкого мазхаба, есть также христиане-католики татарского происхождения. Они являются и татарским
сообществом, и мусульманской общиной.

Мечеть в селе Крушиняны (Польша)
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По данным переписи населения 2011 года татарскую национальность декларировало 1916 человек, в том числе 665 как единственную. В Подляском
воеводстве сохранились две татарские деревни с мечетью и мусульманским
кладбищем: Крушиняны и Бохоники. Кроме того, татары живут в Гданьске,
Белосток, Варшаве и Гожуве-Велькопольском.
Новая мечеть построена в городе Гданьск существует с 1990 года.

Новая мечеть в Гданьске

Мечеть в деревне Богоники (Польша)
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С 28 декабря 1925 года в Польше действует Мусульманский религиозный
союз (правление находится в Белостоке), во главе которого стоит муфтий,
а с 1992 года – Союз татар Республики Польша (автономные отделы в Белостоке и Гданьске), который является наследником Культурно-просветительского Союза татар Речипосполитой, который существовал в 1925-1939 гг.

Леон (Арслан) Найман Мирза,
Кричинский татарский деятель, юрист, издатель, журналист, писатель,
главный редактор Ежегодника польских татар,член правительства крымских
татар в 1918 году, а также правительства Азербейджана в 1919-1920 гг., лидер
общественного и культурного движения польских татар, расстрелян немецкими
фашистами в декабре 1939 г. Происходил от найманских князей, проживавших в
Литве. В 2018 году Президент Польши наградил его посмертно Орденом Белого
Орла, который является самым главным орденом Польши.

Этот культурно-просветительский союз проводил большую деятельность.
Издавались книги, журналы, писались доклады и выступления на темы истории польских татар, мусульманской религии, истории Польши, татарского национального сознания, а также истории Золотой Орды. Во главе этого движения стояли братья Леон и Ольгерд Кричинские. Сейчас развивается изучение
научных источников по истории татар Польшы и Литвы.
Польское государство поддерживает политически и материально развитие культуры польских татар.
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ДУНАЙСКО-ДОНСКАЯ СТЕПЬ В ПОЗДНЕЕ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ЗАПАДНЫЙ ФРОНТИР ДЕШТ-И-КИПЧАКА
(ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Черкас Б.В.,
ведущий научный сотрудник Института истории Украины
Национальной академии наук Украины, д.и.н.
Сегодня в западной исторической литературе сформирована концепция
так называемого Фронтира, данная концепция подана в украинском варианте
Ярославом Дашкевичем под названием – Великий Кордон. Речь идет о порубежье, которое отделяло оседлые и христианские народы на юго-востоке
Европы от исламо-кочевого мира. Причем в рамках данной концепции исследуется влияние данного Кордона на историю порубежных государств, их не
только политическую, но и социальную историю. Отдельное внимание уделяется социальным группам населения, которые были сформированы в зоне
данного порубежья. Речь идет о таких военных корпорациях как граничары,
секеи, гайдуки, украинское и российское казачества.
Основной идеей исследования Кордона в европо-центричной версии является восприятие востока Европы как края, представляющего окончание
цивилизации. Дальше лежит таинственная степь, из которой на протяжении
столетий приходят кочевники и торговые караваны с восточными товарами.
Но тут возникает логический вопрос, а что для степных государств Дешти-Кипчака представлял данный Фронтир? И что собой представляла именно
западная часть степи, упиравшаяся в указанный Фронтир?
Уже в «Сокровенном сказании монголов» Чингизхану преписывался приказ для Субудея и Джебе покорить много стран и народов и дойти до города
Кивамен, в котором, по предположению историков, указывался Киев. Фактически тут Киев и Поднепровье в целом выступают крайней точкой известного
Чингизхану мира. Позднее, уже во время Западного похода монголов, возглавляемого Бату, есть все основания полагать, что последней точкой наступления
тоже должен был стать Киев. И в дальнейшем степи западнее Дона воспринимались как далекий мир рядом с различными западными народами и странами. И, что главное, тот западный мир тоже нес угрозу и, соответственно, там
тоже для степных государств шел Фронтир со своими «татарскими» казаками.
Уже в 1245-1246 гг. Курумыши с 60 тыс. войском охраняет западные владения Джучидов, поскольку была (реальной или мнимой – вопрос дискуссионный) опасность со стороны западных соседей. Именно в западных степях
формируются Орды Ногая и Мамая, которые проводят самостоятельную по59
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литику по отношению к Улусу Джучи. С XV в. из западных степей периодически выходят различные претенденты на Джучидский престол, начиная с
Тохтамыша и Джел-ед-дина и т.д. И именно в этой части степи сформируется
самое западное государство кочевников, а именно Крымское ханство с анклавом в Придунавье – Белгородско-Буджакской Ордой. И это государство просуществует до конца XVIII в. Что же собой представляли степи западнее Дона
и почему существовали условия для всего вышеуказаного?!
Следует отметить, что Дунайско-Донской регион в целом являлся довольно комфортным для жизни кочевых обществ и построения государств на их
основе. При этом все же эта степь имела свои особенности и специфику. Так,
степи западнее Днепра были очень плодородными и с наличием большого
подножного корма, а также достаточным количеством пресной питьевой воды.
Наличие большого количества балок и долин особенно вдоль правого берега
Днепра, давали надежное укрытие во время климатических и погодных кризисов: засуха летом или глубокий снег и мороз зимой. Ярким примером могут
служить события зимы 1516/1517 гг. когда большая часть кочевого население
Крымского ханства была вынуждена выйти с Крымского полуострова и растянуться вдоль Днепра от Очакова на юге до Черкасс на севере.
В то же время Днепровско-Донская часть степи значительно уступала по
своим природным качествам. Между Крымским полуостровом и Самарью,
степь была ограничена питьевой водой и имела довольно бедный растительный покров. Как результат, кочевники были вынуждены подниматься значительно севернее речек Самарь, Ореля, Ворскла и таким образом входить в
зону проживания и миграции оседлого населения.
Ширина степи западнее Дона ограничена с севера лесостепью и лесными
масивами, на юге же – Азовским и Черным морями. Причем западнее степь
постепенно сужается и упирается в горные массивы Карпат и Дунай. Таким
образом, ширина степи относительно небольшая – 400-500 км в широкой части. И отсюда вырисовавалась главная политическая специфика региона, а
именно - большое количество соседних государств. Морское побережье принадлежало византийцам, итальянским республикам, а позднее Османской империи. На западе граница упиралась во владения Болгарского царства, Королевств Венгрии, Польши и Руси.
Позднее на политическую арену в данном регионе выйдут Османская империя, Валашское и Молдавское княжества, Великое княжество Литовское.
Таким образом, Орды, занимавшие данную степь, фактически находились в
окружении европейских стран, и единственным выходом в Дешт-и-Кипчак
служил маршрут вдоль Азовского моря на юге или Самаро-Северско-Донецкий регион на севере. В экономическом плане данная политическая география
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приносила значительные выгоды тем, кто контролировал степь. Ведь основной торговый поток, как местного значения, так и в рамках Великого Шелкового пути (северной его части), проходил как раз между вышеозначенными
европейскими странами. А в условиях отсутствия местных залежей серебра
именно торговля приносила живую монету! Такая специфика делала торговые маршруты и дороги стратегически важными, что провоцировало борьбу
за них. Даже названия этих торговых коммуникаций, что донесли до нас источники, указывают на их транзитный характер: Из Варяг в Греки, Левантийский, Регинсбургский и т.п. Степные государства могли на коротком историческом этапе держать под контролем весь регион западнее Дона, выводя свою
власть в зону лесостепи. Именно такие выгоды и специфика географии дала
возможность Ногаю, Мамаю, Гиреям и др. позиционировать себя как самостоятельных субъектов!
В то же время наличие природных защитников оседлого населения, как
то: лесной пущи, горных массивов, развитой речной системы, давало возможность европейским соседям выдерживать даже самый сильный удар из степи,
и в нужный момент переходить в наступление. В условиях, когда за спиной
соседей, таких как Венгрия, Польша или Литва находился Европейский континент с его демографическими, экономическими и технологическими возможностями, вопрос выживаемости степных государств, чья экономика базировалась на кочевом хозяйстве, становился критическим, что, в свою очередь,
вынуждало кочевую элиту отдавать себя под опеку соседей, в основном Литовских и Османских монархов. Наличие же большого количества укрытых
районов, в целом меняющаяся политическая палитра на землях меж Дунаем
и Доном во времена позднего средневековья создавали условия для формирования казацкого образа жизни не только у оседлых народов, но и кочевников.
Источники XV-XVI вв. насыщены упоминанием данного термина как названия или характеристики по отношению к различным Джучидам, которые
мигрировали по региону в надежде закрепиться в конкретном районе, или,
позднее, уже по отношению к сообществам или ввиду их деятельности (казакование)! К сожалению, тема тюркского казачества в западной части степи
еще недостаточно раскрыта и таит в себе немало загадок.
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КОНФЕРЕНЦИЯҒА
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ МАҚАЛАЛАРЫ
СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВ
ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
Ауанасова А.М.,
руководитель Отдела истории социальноэкономического развития Казахстана ИИГ КН МОН РК,
доктор исторических наук, профессор
Нурпеисов Е.К.,
ведущий научный сотрудник Отдела евразийства и
политических исследований ИИГ КН МОН РК,
кандидат юридических наук, доцент
Историческое сознание, является своеобразным безграничным интеллектуальным хранилищем сведений о событиях и людях далекого прошлого и
современного общества. В нем достойное место занимают образы великих
людей, внесших весомый вклад в мировую цивилизацию и в развитие своей
страны. Уникальные плоды научного и художественного творчества одних,
ратные подвиги и искусство государственного управления других великих
людей, фиксируясь в историческом сознании в виде эмоционально окрашенных образов, передавались из поколения в поколение. Совершаемая при этом
ретроспективная оценка позволяет последующим поколениям с благодарностью воспринимать позитивные результаты деятельности великих людей и
имплементировать некоторые из них в ткань современной жизни. Это есть непосредственное влияние великих людей после своей смерти на уклад жизни
последующих поколений.
Но есть и опосредованное влияние исторических великих людей на современное общество через массовое сознание. Целенаправленно или стихийно внедряемые в него образы великих людей с превалирующими чертами патриота своей родины, борца за ее процветание, уникальных творческих личностей, обогативших мировую и национальную культуру и науку, становятся
первоначально фактом феноменального поля сознания человека. А затем уже
в результате интериоризации эти образы в массовом сознании становятся эталонами социально значимой деятельности в различных сферах общественной
жизни.
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Хотя многие идеи, творения и свершения исторических знаменитостей
утрачивают свою прикладную актуальность ввиду их реализации, они сохраняют свое мотивирующее действие в качестве притягательного примера
для современного поколения. При этом следует иметь в виду, что творческое
наследие великих людей, актуальное для своего времени, имея непреходящий характер, сохраняет свое значение и в последующие эпохи. Например,
философские трактаты аль-Фараби, поучительная поэзия Абая, уникальные
инструментальные произведения Курмангазы прославляют казахов далеко за
пределы их исторической родины – современный Казахстан.
В то же время не достигнутые в свое время цели и не увенчавшиеся успехами деятельность многих политических деятелей и знаменитых батыров стали примерами служения своему народу. В этом качестве они опосредованно,
посредством интериоризации индивидуальным и общественным сознанием,
мотивируют социально значимую деятельность, как отдельного человека, так
и общностей, различающихся по уровню и социальному составу. Так, например, национально-освободительное движение под предводительством Кенесары хана, попытки лидеров «Алаш» по созданию независимого казахского
государства не увенчались успехом. Но их борьба стала вдохновляющим примером для возрождения казахской государственности.
Идеологический смысл творения великих людей и их героических образов состоит, таким образом, не в том, что они являются непосредственными
инструментами решения современных противоречий и проблем в обществе,
в жизни отдельного человека, а в том, что они дают возможность осознать
действительные общественные и личные интересы и превратить в мотивы
созидательной деятельности и духовного творчества, облагораживающих
человека. Тем самым великое наследие великих людей способствует формированию социальных установок и ценностных ориентаций людей в русле их
этнической, национальной и религиозной и иной идентичности.
Обращение к авторитету великих личностей вполне оправдано еще и тем,
что «исторический процесс в массовом сознании носит преимущественно
персонифицированный характер» [1].
Отсюда становятся понятными логические основания инициатив Елбасы
по увековечению и популяризации имен великих представителей Великой степи. Рассматривая свои инициативы в контексте программы «Рухани жаңғыру»
Н.А. Назарбаев выдвинул и обосновал ряд конкретных предложений, направленных на демонстрацию величия великих людей. Это особенно важно в современных условиях в связи с тем, что история великих людей представлена
в общественном сознании фрагментарно из-за недостаточного введения в научный оборот письменных источников о знаковых фигурах предшествующих
веков, а в некоторых случаях из-за фактического отсутствия таких источников,
когда их заменяли мифы и легенды, не все, достойные высокочтимого отно63
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шения деятели прошлого, нашли свое место в исторической персоналистике.
В многовековой тени истории оставались творческие изыскания и практическая деятельность выдающихся личностей. Они остались в истории Великой
степи, но не отражены историческим сознанием современников.
Порой имена великих людей в угоду официальной политике сознательно
вытравливались из общественного сознания, а кое-где незаслуженно окрашивались в мрачные тона. Ближайшим примером может служить отношение
советской власти к лидерам автономии «Алаш», искавшим пути возможного государственного развития Казахстана. Для них вопрос восстановления
исторической справедливости в отношении казахского народа был смыслом
жизни. Они понимали, что полноценное развитие народа, бывшего в свое время государствообразующей нацией, в ХХ веке невозможно без возрождения
собственного государства. Это укрепило в них уверенность, что в Великой
степи необходимо создать государство для выражения и защиты интересов
проживающего здесь населения, независимо от их этнической принадлежности. Но эта позиция не соответствовала официальной политике того времени
и поэтому имена лидеров «Алаш-Орды», их политические взгляды и практическая деятельность по созданию автономии оказались под запретом. Лишь
спустя практически полвека их имена постепенно стали достоянием в общественного сознания.
История знает немало случаев борьбы с именами великих людей уже после их смерти – сжигание их книг и книг о них, разрушение созданных ими
шедевров архитектуры, официальное отрицание научных идей с запретом их
использования и др.
В связи с этим вполне оправданной становится постановка Первым Президентом РК – Елбасы Н.А. Назарбаевым задачи: « во-первых, создать учебнообразовательный Парк–энциклопедию «Великие имена Великой степи», в котором под открытым небом будут представлены скульптурные памятники в
честь наших знаменитых деятелей и их достижений. Во-вторых, путем, организации целевого государственного заказа необходимо инициировать формирование актуальной галереи образов великих мыслителей, поэтов и правителей прошлого в современной литературе, музыке, театре и изобразительном
искусстве» [1].
Задача весьма актуальная в условиях современной идеологической многовекторности после советского откровенно принудительного единогласия.
Ясно, что многообразие идеологических процессов не может быть сведено к
пропаганде великих деяний великих людей, но занять в них свое достойное
место оно должно. Это предполагает серьезную исследовательскую работу,
особенно по периодам истории Казахстана, далеко отстоящим от сегодняшних дней. Немаловажны поиск и обнародование образа великих людей в современной истории, которые по соображениям политической конъюнктуры
оставались вне поле зрения общественности.
64

СБОРНИК СТАТЕЙ
При кажущейся простоте поставленной Н.А. Назарбаевым задачи, ее решение потребует активизации научных исследований, на основе архивных и
других достоверных источников об образе выдающихся людей Казахстана в
разные исторические периоды его развития. Это позволит создать скульптурный ансамбль и галерею образов великих людей, художественный замысл и
смысл, которых будет символизировать неповторимый вклад знаменитых людей в развитие духовной и материальной культуры Казахстана, что в свою
очередь, повысит их идеологическое воздействие на общественное сознание
населения.
В связи с этим с одобрением следует отнестись к принятой впервые попытке обоснования таких критериев. В феврале 2019 года Институтом истории
и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова разработан и опубликован проект Концепции учебно-образовательного Парка-энциклопедии «Великие имена Великой
степи» [2].
В нем особое место занимает раздел: «Критерии определения великих
имен Великой степи для включения в состав скульптурной композиции:
- соответствие государственной, военной, политической и культурной деятельности великой личности национальным интересам казахского народа;
- степень участи личности в решении судьбы казахского народа;
- бескорыстность служения нации;
- вклад личности в формирование казахской национальной идеи;
- наличие патриотических качеств;
- степень известности великой личности в истории и культуры казахского
народа» [2].
Представленные в самом общем виде эти критерии вполне могут стать
началом более детализированной их трактовки, необходимой как для научных
исследований, так и прикладных работ в этом направлении. Так, например,
можно предложить основания классификации критериев в зависимости от
ряда факторов. В качестве таких факторов можно назвать следующие:
Географический фактор.
1. Здесь речь идет о значимости выдающейся личности в мировом масштабе или в пределах страны. Имена аль-Фараби и Яссауи, к примеру широко
известны мировому сообществу, в то время как имена трех знаменитых биев
– Толе би, Казыбек би, Айтеке би широко популярны в Казахстане.
Политический фактор.
2. Определяется вклад личности в социально-политическое развитие Казахстана. Здесь должны быть отражены имена политических деятелей, внесших вклад в формирование и развитие казахской государственности и боровшихся за национальное освобождение.
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Творческий фактор.
3. Означает уникальные индивидуальные способности, проявляющиеся в
научном и художественном творчестве, а также и в спорте, и этим выделяющие Казахстан в мировом сообществе.
Здесь нужно иметь ввиду, что выдающийся человек может одновременно
соответствовать всем этим критерием. Например, Н.А. Назарбаев и О.О. Сулейменов усилиями, которых был закрыт Семипалатинский ядерный полигон,
внесли неоценимый вклад в мировое антиядерное движение. Одновременно
с этим один из них известен как лидер государства, а второй – как оригинальный поэт.
Разработка таких критериев, необходимых для системного исследования
биографии великих людей, особенно важна для практической реализации задач, обозначенных в статье «Семь граней Великой степи».
Вполне очевидно, что в реализации этих задач особо ответственную роль,
прежде всего, должны играть ученые-историки. Благодаря их достоверным
данным скульпторы могут придать изваяниям неповторимый колорит своих
героев. Сухие факты жизнеописания великих людей, установленные ученымиисториками, будут трансформированы в живые образы персонажей драм,
опер, романов других произведений художественного творчества. Критерии
величия великих людей особенно важны для подготовки научно-популярной
серии о выдающихся деятелях Великой степи. Здесь авторы находятся перед
искушением пропогандировать имя человека, которому они лично симпатизируют, не обращая внимание на обществекнную значимость его идей и деятельности.
В целях исключения субъективного фактора при исследовательской работе по определению круга великих людей и описанию их биографии следует
широко использовать возможности социологических методов, таких как анкетирование, экспертная оценка, контент-анализ документов, публикации и
других.
Учитывая неотложный характер предстоящих задач целесообразно, в первую очередь, провести работу по определению критериев отнесения к категории великих личностей и развернуть на этой основе персоналистские исследования. Это возможно при условии установления научным сообществом в
конвенциональном порядке критериев величия великих дел и великих фигур,
благодаря чему станет понятным и их идеологическое значение.
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НУРТАС ОНДАСЫНОВ - ВИДНЫЙ КАЗАХСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Аминов Т.М.,
старший научный сотрудник Института истории государства
Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, доцент, кандидат исторических наук
В истории казахского народа занимают свое достойное место крупные
великие личности, чьи имена вписаны в нее золотыми буквами. Относительно выдающихся личностей ХХ века Первым Президентом РК – Елбасы
Н.А.Назарбаевым было сказано следующее: «Если же внимательно приглядеться к истории двадцатого столетия, то казахская интеллигенция породила немало выдающихся деятелей уже в первой трети столетия. Есть порой
незримые для постороннего или невнимательного взгляда каналы влияния
интеллектуальных и гражданских уроков тех громких имен, которые сегодня по достоинству должны быть оценены потомками, современной казахской
интеллигенцией. В начале двадцатого века задачу выработки казахской национальной идеи взяла на себя духовно-интеллектуальная элита, выдвинушая
идею национальной косолидации» [1, с. 148.]. Яркими представителями казахской национальной интеллигенции той эпохи были Султанбек Кожанов,
Назир Тореқулов, Гани Муратбаев, Садуакас Оспанов, Амин Жусупов, Мухтар Ауэзов и другие, достойным воспитанником и прямым продолжателем
славных дел которых стал видный государственный и общественный деятель
Ондасынов Нуртас Дандибаевич в советскую эпоху.
Согласно собственноручно написанной самим Нуртасом Ондасыновым
биографии, он родился 26 октября 1904 года в ауле Ушкаик Туркестанской
области в простой крестьянской семье. Лишившись родной матери Жумагуль
в возрасте 3-4 лет, он воспитывается у второй матери Даригуль. Она была
очень доброй, поэтому он рос не зная разницы между родной матерью и мачехой. Однажды Даригуль, взяв Нуртаса за руку привела к аульному мулле и
сказала следующее: «Я привела нашего самого младшего сына, научите его
чтению корана. При этом можете разумно применить и силу, лишь бы кости
его были целы». Этот эпизод надолго сохранился в его памяти, как один из
самых сложных моментов своей жизни. Полученные им тогда знания у муллы
пригодились ему уже после выхода на пенсию, при написании арабско-персидского толкового словаря.
Спустя несколько лет началась первая мировая война, на которую для выполнения тыловых работ указом царя от 25 июня 1916 года были призваны
граждане казахской национальности, что еще больше осложнило и без того
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тяжелое положение аульной бедноты [2, с. 22]. Вдобавок к этому, в 1917 году
последовала сильная засуха, которая превратила в пустыню посевы и пастбища, лишив людей продовольствия и животных корма. Из-за этих явно неблагоприятных явлений казахское население, не имевшее собственных орошаемых угодий, подверглось джуту и стало поголовно гибнуть. Жертвой этого
бедствия стали также отец Нуртаса с несколькими своими детьми и внуками.
«Родившись в бедной крестьянской семье, я на себе испытывал все трудности
и лишения того периода. Рано лишился своей матери и отца, а затем и мачехи
Даригуль... Но какие бы трудности не испытывал, я никому не протягивал
свою руку за помощью. Я жил твердой верой в себя и свой труд. В ауле выращивали разные культуры, пасли скот. Позже вместе с другими, переехав в
Ташкент, нанимался на работу к узбекам. Одним словом, своим трудом зарабатывал себе на пропитание. В результате такого самовоспитания и стремления к самообеспечению я даже позже, когда уже занимал весьма солидное положение, не пытался овладеть какими-либо материальными благами, никогда
не использовал свои возможности в личных целях приобрести какую-либо
дорогую вещь и что-то другое», - писал в своих воспоминаниях Нуртас Ондасынов [2, с. 46].
В Ташкенте он сперва работает на заводе обработки шерсти, затем
устраивается рядовым рабочим на кирпичный завод Ташкентской железной
дороги. Спустя некоторое время до него доходит весть об открытии там школ
для детей-сирот. В августе 1920 года Нуртас поступает на учебу в одно из
таких детских учреждений - школу-интернат №14. Как стало известно позже,
эти интернаты были открыты усилиями представителей молодой казахской
интеллигенции во главе Гани Муратбаевым. Воспитанников вышеуказанного
интерната первоначально русскому языку обучал также сам Гани Муратбаев.
В апреле 1921 года Нуртас вступает в ряды комсомольской организации,
организованной Гани Муратбаевым.
После окончания школы-интерната в 1923-1927 гг. Нуртас учился в Ташкентском техникуме лесного хозяйства. В 1927-1930 гг. работал в учреждениях Водного хозяйства Кзылорды, Жамбыла и Шымкента. Будучи с молодости
устремленным к знаниям, в 1930-1934 гг. поступил на учебу в Институт ирригации, относящийся к Среднеазиатскому университету в городе Ташкенте.
А в 1934-1938 гг. работает заместителем руководителя, руководителем Казахского лесного хозяйства.
В дальнейшем, повышаясь по служебной лестнице, избирается председателем исполкома Восточно-Казахстанского областного совета. По истечении шести месяцев в этой должности, его деловитость и новаторство будут
замечены первым серетарем ЦК Компартии Казахстана Н.А.Скворцовым, и
он в июле 1938 года рекомендует назначить Н.Д.Ондасынова председателем
Правительства (Совнаркома) республики.
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В результате в июле 1938 года Н.Ондасынов избирается членом
Цетрального комитета Компартии Казахстана и на первой сессии Верховного
Совета Казахской ССР наначается председателем Правительства Казахской
ССР (Совета Народных Комиссаров, позже – Совета Министров). В качестве
председателя Правительства в самые трудные для Советского Казахстана
1938-1951 годы он сумел отстоять интересы страны. В 1951-1953 гг. становится слушателем Московской ВПШ при ЦК КПСС. После окончания срока
обучения он в 1954-1955 гг. работает председателем Президиума Верховного
Совета Казахской ССР, а в 1955-1962 гг. в течение семи лет руководит Гурьевской (ныне Атырауской) областью в качестве председателя облисполкома, затем – первого секретаря обкома партии.
Таким образом, Н.Д.Ондасынов в общей сложности 25 лет находился на
партийно-советской работе. В течение этих 25 лет (1938-1963 гг.) был депутатом Верховного Совета Казахской ССР, 18 лет (1940-1958 гг.) – депутатом
Верховного Совета СССР. Избирался заместителем председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР, заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР. Работая в этих должностях в 1938-1964
гг. избирается членом Центрального комитета Компартии Казахстана, в 19391952 гг. – членом Центральной Ревизионной комиссии КПСС [2, С. 23-24].
Как было отмечено в воспоминаниях Нуртаса, по рассказам аксакалов,
предки Н.Ондасынова в свое время поселились в Каратау, перекочевав сюда из
знаменитого местечка Жидели-Байсын. Дед Нуртаса Дандибай был одним из
долгожителей своего рода, счастливо доживавший свой век в кругу многочисленных потомков. Мать Нуртаса Жумагуль была любимой снохой Дандибая.
После кончины первого своего мужа Жумагуль в качестве вдовы остается с
двумя дочерьми – Мариям и Батимой, а также с сыном – Козыбаем. Несколько
позже, следуя казахской традиции аменгерства, на ней женится старший брат
покойного ее мужа – Ондасын, отец Нуртаса (Пояснение. Согласно сведениям
исследователей, Ондасын – родной отец Нуртаса, а Дандибай – его дед) [2, С.
26]. Создав семью, они стали жить дружно и в полном согласии. Однако спустя некоторое время Жумагуль потеряет своего сына Козыбая и глубоко печалится, умаляя Всевышнего подарить ей вновь сына. Но вместо сына на свет
появились две старшие сестры Нуртаса – Алима и Салима. Мать опять впадает в уныние, не достигнув своей мечты. После продолжительной неудачи
и печали, наконец-то сбывается ее желание. После двух дочерей у Ондасына
на свет появляется третий ребенок – сын Нуртас. Его родители на торжествах
по случаю рождения сына собирают всех многочисленных родственников и
его назовут «Нурмухаммедом», чтобы он стал верным посланником Аллаха.
Со временем от данного имени оставляют только корень – «Нур», затем желая, чтобы его жизнь была крепкой как камень, стали величать «Нуртасом».
Позже во всех документах было узаконено это имя.
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Семья его отца Ондасына была многодетной и влачила бедное
существование. Как помнится Нуртасу в пору его раннего детства, в их семье
из одного котла одновременно питались четырнадцать душ. Бедной семье не
так-то легко было прокормить их всех. Людям для достойного существования в
первую очередь нужно их взаимное согласие и поддержка друг друга. Хорошо
понимая это условие, братья и сестры Нуртаса бепрекословно выполняли
требования своих родителей. В результате семья Ондасына была образцом
такого взаимопонимания и единодушия.
После окончания сезонных работ в ауле сыновья Ондасына выезжали
в сторону Ташкента, где нанимались на работу к узбекам. Там до поздней
осени собирали хлопчатник, затем и зимнее время продолжали трудиться, где
была такая возможность. Весной они возвращались в аул. Но в последний раз
весной 1919 года Нуртас остался в Ташкенте, так как устроился там в качестве
рабочего на кирпичный завод в местечке Келес под Ташкентом. Во время
работы на этом предприятии до него доходит весть о том, что некий Гани
Муратбаев открывает школу-интернат для детей-сирот. Он не соглашившись
со старшим братом, предлагавшим возвращаться домой, прихватив с собой
двоих-троих ребят, прибегает в интернат [3, С. 31-32].
Школа-интернат №14, где обучался Нуртас, строила свою работу по правительственной структуре. Позже данная стуктура была признана образцовой
и нашла свое распространение в системе среднего и высшего образования города Ташкента. В школе-интернате вместе с Нуртасом обучался его соратник
Бектас Шынарбаев, у которого позже писатель Кулбек Ергобек берет интервью. Во время беседы аксакал рассказал один интересный эпизод из жизни
интерната. Воспитанники школы в свободное от учебы время, собираясь в
своем кругу, избирали правителей из числа обучающихся. На одном из таких
собраний ими был избран следующий состав собственного правительства:
Нуртас Ондасынов – председатель Совнаркома, Бейсембай Кенжебаев – нарком просвещения, Бектас Шынарбаев – нарком зеленых (экологии), Жамалбек
Шалабаев – нарком гигиены и т.д. Пожелания детей как будто было поддержано Всевышным. И действительно позже в течение 13 лет Нуртас Ондасынов
будет работать председателем Совнаркома. Бейсембай Кенжебаев становится
известным ученым-тюркологом, Бектас Шынарбаев – заместителем министра
сельского хозяйства, Жамалбек Шалабаев – министром по снабжению топливом, заместителем председателя Совнаркома [4, С.49-52].
Нуртас Ондасынов о своем наставнике Гани Муратбаеве, у которого получил воспитание в годы обучения в Ташкенте, оставил следующее впечатление:
«Несмотря на небольшую разницу в нашем возрасте, так как ему тогда было
всего 18 лет, к Гани Муратбаеву, как к уважаемому учителю все почтительно обращались «Гани ага». Гани, находя общий язык как со старшими, так и
с младшими, своими прекрасными качествами воспитателя снискал к себе
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огромное уважение. Я лично к нему был сильно привязан. С первой встречи
он воспроизвел на меня исключительное впечатление и я стал обращаться к
нему как к самому близкому и дорогому человеку» [5, С.2].
Занимаясь комсомольской работой, Гани одновременно преподавал учащимся интерната русский язык. Позднее, когда Гани Муратбаев был избран
секретарем ЦК комсомола Туркестана, продолжал поддерживать тесные отношения с интернатом, где обучался Нуртас. Добрые традиции, начатые Гани,
нашли свое продолжение у его последователей. На этот счет Нуртас Ондасынов в своих воспоминаниях пишет следующее: «Гани для нас, только что приступивших к овладению знаниями черномазых и смуглых ребят из простого
кочевого народа, был поистине исключительной личностью, на которого мы
все стремились равняться» [6].
В целом, в различных трудных ситуациях Нуртаса Ондасынова выручали
и направляли на путь истины, встречавшиеся на его жизненном пути добрые
люди. Благодаря им он уже с уверенностью смотрел в свое будущее и стал
добиваться определенных успехов. После окончания школы-интерната №14
в 1922-1927 годы он обучается в Ташкентском техникуме лесного хозяйства.
В поступлении на учебу в техникум ему содействие оказал Народный комиссар просвещения Султанбек Кожанов. В 1925 году, когда столица из Оренбурга переехала в Кзылорду тот же С.Кожанов приглашает студента техникума Н.Ондасынова на временную работу в только что открывшийся в городе историко-краеведческий музей. И он в период летних каникул заработает
себе определенную сумму денег. Во время следующей встречи С.Кожанов
дарит ему первый том стихов Абая, вышедший в 1922 году под руководством
Назира Торекулова, а также вышедший в 1923 году со своим предисловием
однотомник произведений Магжана Жумабаева. При этом он дает Нуртасу
наставление, чтобы он как можно больше читал этих двух знаменитых поэтов
и учился у них. Позже он через С.Кожанова в один удачный день знакомится с
Н.Торекуловым. Назир Торекулов также дает ему наставление, чтобы он глубже изучал народное творчество и больше читал народные эпосы, сказания и
легенды. После выхода на пенсию и перезда в Москву, он вспомнив добрые
наставления Назира-ага, засучив рукава принимается за изучение народного
творчества и подготовку толковых словарей [3, С.44-45].
Нуртас Ондасынов в качестве молодого специалиста, окончившего Ташкентский техникум лесного хозяйства, начинает свой трудовой путь в должности статиста Кзылординско-Казалинского водохозяйственного округа.
Об этом свидетельствует собственноручно написанное им заявление на имя
руководителя Водного хозяйства, которое сохранилось в Кзылординском областном государственном архиве [7]. В заполненных в данном хозяйстве документах имеется запись о том, что он с 23 апреля 1925 года является кандидатом в члены партии. Нуртас Дандибайулы уже с этого периода начинает
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участвовать в общественной жизни своего коллектива. 9 декабря 1925 года он
участвует в работе собрания членов и кандидатов в члены партии. В протоколе того собрания и в списке выступающих указаны его фамилия и инициалы.
Этот документ также сохранен в материалах того же архива [8].
Нуртас Ондасынов в Кзылординском регионе в качестве статиста проработал семь месяцев, с октября 1927 года по май 1928 года включительно.
Затем он в целях продолжения следующего этапа трудового пути в 1928 году
переезжает в город Аулие-ату (ныне Тараз). Жамбылский регион прдставлял
собой одно из важных звеньев Водного хозяййства Казахстана. После пяти
месяцев плодотворной деятельности в Таласском учреждении данного региона Нуртас переводится на работу в Шымкентское Водное хозяйство Южного
Казахстана [3, С. 64].
В качестве молодого специалиста, окончившего Ташкентский техникум
лесного хозяйства, он принимает активное участие в разработке и реализации
важных водохозяйственых мероприятий в данном регионе, тем самым вносит свой посильный вклад в развитие экономики родного края. В то же время
с целью получить высшее образование в 1930 году поступает на учебу
в Институт ирригации, который тогда входил в состав Средне-Азиатского
университета в городе Ташкенте.
После окончания трех курсов Института ирригации Н.Д.Ондасынов работает преподавателем на Рабочем факультете Средне-Азиатского университета. Отсюда в октябре 1934 года он направляется на работу в Казахстан. Здесь
он до 1936 года сначала работает замесителем начальника, затем начальником
треста Лесного хозяйства Казахстана. С работы в данном учреждении начинается его трудовой путь на высоких руководящих должностях республики
[3, С. 78].
В 1935 году руководитель треста Лесного хозяйства Н.Д.Ондасынов в связи с подготовкой к 15-леию Казахской ССР поручает руководителям своих
подведомственных учреждений организовать специальную выставку, посвященную основным достижниям своей отрасли с иллюстрацией фото-снимков различных водохозяйственных объектов, изделий и предметов, изготовленных из казахстанских лесоматериалов и т.д. В тот период в подчинении
треста, руководимого Н.Д.Ондасыновым, работало семь управлений лесного
хозяйства [10].
В феврале-июле 1938 года Н.Д.Ондасынов работает председателем исполкома Восточно-Казахстанского областного совета депутатов трудящихся
в Семее. На эту должность его рекомендовал Л.И.Мирзоян, работавший в тот
период первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. По воспоминаниям
Нуртаса Оңдасынова, в годы руководства республикой Л.И.Мирзояна в Казахстане были восстановлены порядок и спокойствие, разоблачены факты злоу72
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потребления служебным положением со стороны ряда руководящих кадров,
был значительно обновлен состав партийно-советского руководства области
и районов. В результате у многих людей появляется чувство уверенности и
веры в будущее. К сожалению, это продлилось не на долго, по ложному обвинению в допущенных недостатках в интернациональном воспитании трудящихся Л.И.Мирзоян стал жертвой политических репрессий.
После назначения на вышеуказанную должность Н.Д.Ондасынов, засучив
рукава, активно включается в работу по решению социально-экономических
проблем области. К примеру, Нуртас Дандибаевич в качестве председателя
облисполкома 13 февраля 1938 года со всех районных руководителей запрашивает отчеты о проделанной ими работе за 1937 год, указав при этом, что
они не выпоняют эту миссию в установленные сроки. В связи с этим данный вопрос был рассмотрен на заседании исполкома и было принято решение, обязывающее руководителей районного масштаба представлять отчеты
об общем положении каждого района, включая сведения о доходах каждого
колхоза [11].
По инициативе Н.Д.Ондасынова 21 февраля 1938 года на заседании бюро
обкома партии был рассмотрен вопрос связанный с производством золота
рудного Алтая в Восточном Казахстане. В результате было дано поручение
соответствующим хозяйствующим субъектам о принятии необходимых мер
по устранению серьезных упущений в указанной отрасли, обеспечению рабочих новым оборудованием и проведению дополнительных разведывательных
работ в золотых приисках. Согласно архивным материалам, Н.Д.Ондасынов
14 марта 1938 года проводит заседание исполкома облсовета, где собрав всех
18 руководителей отделов, дает им конкретные поручения, связанные с благоустроиством областного центра. Еще одно принятое важное решение было
связано со строительством моста через реку Иртыш. На его возведение было
выделено финансовых средств на сумму 5759130 рублей [12].
На заседании исполкома Восточно-Казахстанского областного совета
13 апреля 1938 года был рассмотрен вопрос «О перестройке национальных
школ», которым было предусмотрено открыть для детей немецкой, татарской,
балкарской и чеченской национальностей специальные школы с разрешением
в них изучение наряду с казахским и русским языками, своих родных языков.
Первым секретарем Восточно-Казахстанского обкома партии Н.Железовым
и председателем областного исполнительного коммитета Н.Ондасыновым
8 марта 1938 года было принято решение о праздновании 75-летнего юбилея
народного акына Жамбыла. Проведение юбилея акына было намечено провести в городе Семейе. Наряду с этим редакторам газет было поручено развернуть пропаганду принятого решения по данному юбилею, руководителям
районов рекомендовано в районных центрах организовать проведение торжественных вечеров [3, С. 91].
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Хотя высшим представительным и исполнительным органом ВосточноКазахстанской области (Семипалатинск) Нуртас Ондасынов руководил незначительный срок, всего шесть месяцев, он за это время сумел проявить себя
умелым руководителем и профессиональным организатором. В 1938 году
Н.Д.Ондасынов от Восточно-Казахстанской области избирается депутатом
Верховного Совета Казахской ССР. По истечении шести месяцев работы на
посту председателя исполкома данной области его вызывает на прием к себе
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Н.А.Скворцов и сообщает, что
он рекомендуется на должность председателя Совнаркома и никакого отказа
быть не должно.
В беседе с профессором Г.Сагымбаевым сам Нуреке признается, что на
первых порах нахождения в этой ответственной должности ему было не совсем сладко. Некоторые руководители республиканских ведомств, не желая
выполнять его поручений, ссылаясь на недостаточный его опыт, бегали по
кабинетам секретарей и заведующих отделами ЦК Компартии Казахстана со
своими жалобами на Н.Д.Ондасынова. И в такие моменты он находил поддержку у самого Н.А.Скворцова. Теперь все его решения стали выполняться
бепрекословно. В результате уже в течение первых двух лет авторитет возглавляемого им Совета Министров возрос и он превратился в настоящий
штаб хозяйственного руководства. Это подтверждается в рассказах наркомов
Сайлаубая Кайнарбаева, Казтая Едигенова, Атымтая Кисанова, работавших в
прямом подчинении у Н.Д.Ондасынова: «Мы не знаем другого руководителя
Правительства, который бы превосходил Нуртаса Дандибаевича по деловым
и интеллектуальным качествам. Он был был талантливым, высокоэрудированным и требовательным руководителем, который умел добиваться беспрекословного исполнения принятых им решенй. Мы его называли хозяйном,
а не председателем». Такого рода мнения придерживался и Динмухаммед
Кунаев, - говорит Г.Сагымбаев [13, С.122-123].
Спустя некоторое время, как Н.Д.Ондасынов стал руководителем правительства республики, в Москве на заседании Союзного правительства рассмотрели вопрос «О мерах по развитию животноводства в Казахстане». Заседание вел председатель Совета Народных Комиссаров В.М.Молотов. Вспоминая первую свою встречу с И.В.Сталиным на том заседании, Н.Д.Ондасынов
рассказывал: «Я не думал, что сам вождь придет на это заседание. И увидев
И.В.Сталина, который неожиданно, почти скрыто зашел к нам, я до того растерялся, что потерял дар речи и перестал выступать. Заметив мое сильное
волнение, В.М.Молотов объявил перерыв. Он представил меня И.В.Сталину,
сказав: «Новый руководитель правительства Казахстана. Он молод, но хорошо владеет вопросами животноводства». И.В.Сталин ему в ответ: «Хотел послушать, но потом Вячеслав сам мне расскажешь». Сказав это, он вышел к
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себе». После этого эпизода некоторые оппоненты подсмеивались над Нуреке,
называя его «трусом». Но они не были правы, так как при встрече со всемогущим повелителем великой державы, тем более в первый раз, мог растеряться
любой из них, не только 34-летний молодой руководитель Нуртас Ондасынов
[13, С. 126-127].
Положительный отзыв В.М.Молотова об Н.Д.Оңдасынове при встрече его
в Кремле с самим И.В.Сталиным оправдался. Под руководством Нуртаса Ондасынова в годы третьей пятилетки животноводство в Казахстане несколько
укрепилось. В республике в стуктуру животноводства была внедрена новая
система. Каждому хозяйству в соответствии с особенностями земельных угодий и материальными возможностями было вменено организовать животноводческие фермы. Благодаря принятым мерам жизненный уровень населения
несколько поднялся. Государство стало предоставлять колхозам в долг денежные средства на приобретение новой техники и увеличение поголовья общественного скота. Наряду с этим в хозяйствах увеличились посевные площади
пшеницы, риса, подсолнечника и картофеля. В честь перечисленных успехов
Казахстана в вышеуказанной отрасли Н.Д.Оңдасынов был награжден первой
своей высокой наградой – орденом Ленина [3, С.111].
«Годы руководства правительством республики Н.Д.Оңдасыновым стали
годами подъема экономики», - отмечает ученый-исследователь К.Енсенов в
своем мемуаре. Под его непосредственным руководством в крае высокими
темпами развивались черная металлургия, производство нефти и угля. Введены в строй многие заводы, фабрики и животноводческие фермы. Кзылорда
превратилась в крупный рисосеющий регион, Шымкент прославился своим
хлопком, Жамбыл и Талдыкорган – сахарной свеклой, Алматы – плодовоягодной продукцией, Семей – мясо-молочной продукцией, Атырау – своей
нефтью. Казахстан превратился в крупную животноводческую и зерновую
базу страны, заняв третье место после России и Украины. В результате увеличилось поголовье скота и выросла его продуктивность. Тем самым позже
в годы войны Казахстан сыграл решающую роль в снабжении фронта продовольствием [3, С. 106-107].
В архивах и библиотеках сохранилось множество документов, которые
вполне могут подтвердить вклад Н.Д.Ондасынова, внесенный им в социально-экономическое развитие республики. К примеру, 29 мая 1939 года первый
секретарь ЦК Компартии Казахстана Н.А.Скворцов и председатель Совета
Народных Комиссаров Н.Д.Ондасынов обратились с рекомендательным письмом о необходимости строительства железной дороги Мойынты-Шу на имя
председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.М.Молотова. Положительное решение данного вопроса сыграло огромную роль в развитии экономики как республики, в частности, так и всего СССР, в целом [14].
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Н.А.Скворцов и Н.Д.Ондасынов 27 января 1940 года в письме, адресованном на имя Генерального секретаря ЦК Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) И.В.Сталина и председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.М.Молотова поднимают вопрос о дальнейшем развитии Эмбинского нефтяного района. Как было указано в том документе, план добычи
нефти на 1940 год, установленный тресту, работающему на данном месторождении составив 1100 тысяч тонн, превысил показатель 1939 года на 143 процента. В дополнение к этому объем добычи нефти в Кульсары и Сагызе также
определен на 33 процента больше прошлогоднего. Для обеспечения выполнения такого масштабного объема добычи нефти в данном регионе необходимо
как минимум в два раза увеличить выделение финансовых средств на производственные нужды района указывается в письме. Учитывая вышеизложенное, далее указывается в письме, необходимо принять экстренные меры по
ускоренному развитию данного нефтепромысла, на этой основе можно было
бы довести добычу нефти в Эмбинском районе в 1940 году до 1100 тонн, а в
последующие годы – намного больше увеличить добычу черного золота на
нужды страны [15, С. 74-75].
Н.А.Скворцов и Н.Д.Ондасынов 28 августа 1940 года на имя И.В.Сталина
В.М.Молотова направили свое очередное письмо, где внесли предложение о
проведении производственной разведки месторождений полезных ископаемых в Атасу и Карсакпае, а также о необходимости строительства Казахского
металлургического комбината. При этом напомнили, что еще в материалах
XVIII съезда ВКП (б) было предусмотрено в третьей пятилетке полностью завершить промышленную разведку рудных месторождений в Атасу и Карсакпае, осуществив на этой базе строительство металлургического комбината
[15, С. 86-87].
Исключительная деловитость и высокая ответственность, хладнокровие
и сдержанность Н.Д.Ондасынова с особой силой проявились в период Великой Отечественной войны. Он в качестве руководителя Правительства вместе
с первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Н.А.Скворцовым выступал
по радио и на страницах печати, где призывал к единству и согласию, не жалея сил и средств быть готовыми встать на защиту горячо любимой Родины.
В связи с введением в республике чревычайного положения при Совете Народных Комиссаров Казахстана было создано Бюро по оперативной организации мобилизационных работ, которым лично руководил сам Н.Д.Ондасынов.
В республике были сформированы стрелковые и кавалерийские бригады.
Из срочно призванных граждан Алматы, Жамбыла, Южного Казахстана и
Кыргызстана сформировалась 316-стрелковая дивизия. В дополнение к ней,
в первые три месяца были образованы 238, 310, 314, 357 и 391-стрелковая
дивизии, их с напутственной речью на фронт отправил Нуртас Ондасынов.
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В республике началась работа по пересторойке народного хозяйства на
военный лад. При центральных и областных государственных органах и учреждениях создавались бюро по распределению рабочей силы, отделения по
размещению прибывшего по эвакуации населения, выполнению военных заказов, сборке эвакуированного оборудования. К середине июля 1941 года число прибывшего по эвакуации в Казахстан населения достигло 386 тысяч человек. Вместе с населением прибыло 142 эвакуированных завода и фабрики.
Одна треть эвакуированных лиц были размещены в городах по крупным предприятиям. В республику переехало также 149 домов для детей-сирот. Задачи
по обустроиству эвакуированных населения и предприятий легли на плечи
Правительства и местных исполнительных комитетов [3, С.125-127].
Как известно, несмотря на все тяготы и лишения кровопролитной войны,
в Казахстане в те годы по инициативе и при непосредственном участии председателя Совнаркома Нуртаса Ондасынова введены в строй сотни промышленных и культурных объектов, открыто несколько высших учебных заведений. Не перечисляя все эти объекты, достаточно остановиться на строительстве в 1942 году Казахского металлургического завода, которым был заложен
фундамент нынешнего металлургического комбината «Кармет-Испат».
И так в самые тяжелые для народа военные годы в Казахстане был заложен
фундамент тяжелой промышленности. Об этом Нуртас Ондасынов в своих
воспоминаниях доводит до нас следующие сведения: «До войны в Казахстане
черной металлургии почти не было. Необходимые для народного хозяйства
металлы приходилось с трудом доставлять издалека. Поэтому Правительство
республики внесло на расмотрение Центрального комитета ВКП(б) о строительстве близ Караганды построить завод по выплавке стали, используя в качестве сырья местный металлолом. И мы нашли поддержку... Строительство
завода пришлось на трудное военное время. В такой обстановке мы просили
помощь от Москвы, Государственного Комитета обороны. Суть помощи состоялась в том, чтобы дать отсрочку от призыва в армию двум тысячам молодых парней, оставив их для работы на заводе. Нелегким это дело было. Но дугого пути не было. Все-таки вопрос был решен в нашу пользу. Центральный
комитет согласился с нашим мнением. И так две тысячи парней мы направили
учиться на Магнитогорский и Новокузнецкий металлургические комбинаты…По вопросам развития Темиртау мне пришлось несколько раз побывать
у министра И.Ф.Тевосяна. Он в этом деле нам оказал большую поддержку…
Во время одной из наших встреч ему было сообщено о перспективе развития
поселка Самаркан, который в последнее время значительно вырос и теперь
стал городом. Услышав эту весть, И.В.Тевосян спросил у меня: «А как Вы
назвали этот город, ведь и в Узбекистане тоже есть город Самаркан?»... При
подписании документов нам с Вами хотя бы условно придется указать точное
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название города, где строится комбинат. И тут же вновь обратился ко мне с
вопросом: «Как звучит слово «железо» на казахском языке?» Я ответил: «темир». Дважды повторив вслух это слово, министр обрадованно воскликнул:
«Город следует назвать «Темир». И тут же мне пришла в голову мысль, что
это должно быть не просто «темир» (железо), а целая гора «темира» (железа).
Я сразу ему сообщил об этом и сказал: «Если город назовем «Темиртау», как
Вы поддержите меня?». Он еще больше обрадовавшись, сразу согласился со
мной. И так город был назван «Темиртау», состоящий из двух слов: «Темир»
(придумал И.Ф.Тевосян) и «тау» (предложено мной). [2, С. 90-91].
Нуртас Ондасынов в качестве члена бюро Центрального комитета Компартии Казахстана нес ответственность за развитие сферы культуры. И благодаря его поддержке, даже в трудные военные годы в республике были открыты Казахская государственная консерватория, Казахский государственный
женский педагогический институт, завершилось строительство Казахского
театра оперы и балета имени Абая, был заложен фундамент здания Академии
наук Казахской ССР. Нуртас Ондасынов повседневно вникал в вопросы развития театра, кино и средств массовой информации [2, С. 5-6].
Так, постановлением Совета Народных Комиссаров от 12 сентября 1941
года была создана Алматинская киностудия художественных фильмов, 25 января 1944 года она была переименована и названа Алматинской киностудией
художественных и хроникально-документальных фильмов. Глава Правительства Н.Д.Ондасынов проявляет заботу о размещении в Алматы эвакуированных в годы войны киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм» и создает им необходимые условия для съемок более десяти художественных и документальных фильмов. Наряду с этим, дает задание об отправке на фронт для выступления перед бойцами концертных бригад из казахских мастеров культуры.
Для поддержки духа народа, перенесшего на себе все тяготы войны, принимает решение о проведении 11 декабря 1943 года в городе Алматы айтыса акынов и дает указание о назначении им достойных подарков. Н.Д.Ондасынов в
годы войны представляет на Сталинскую премию первый том романа «Абай»
М.Ауэзова [15, С. 9].
В период работы руководителем правительства Н.Д.Ондасынов уделял серьезное вниманию привлечению для работы в различных сферах республики
квалифицированных кадров. К примеру, в 1942 году во время одной из своих командировок он встретившись с директором Лениногорского комбината
цветных металлов Динмухаммедом Кунаевым, приглашает его к себе на работу в качестве своего заместителя и в течение девяти лет они плодотворно
и дружно трудятся в одной упряжке. Второй момент – относительно научной
сферы. Н.Д.Ондасынов выступает инициатором создания Академии наук Ка78
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захстана и рекомендует первым ее президентом Каныша Сатпаева. Вместе с
тем, он активно содействует избранию К.Сатпаева в 1943 году членом-корреспондентом Академии наук СССР, а позже – действительным ее членом.
Третий пример – здесь речь идет о его участии в судьбе первого казахского
скульптора Хакимжана Наурызбаева. Н.Д.Ондасынов, будучи в командировке
в 1943 году в Кустанайской области, случайно встречается с юношей, умеющим искусно лепить из глины различные фигуры животных. Он сразу приглашет его учиться в столицу. Через год забирает Хакимжана в Алматы, создает
ему все необходимые условия для учебы и становления квалифицированным
специалистом [2, С. 6-7].
По мнению исследователей, Н.Д.Ондасынов относится к редкой когорте
руководителей, которые как в годы войны, так и после нее проявили исключительную деловитость и высокий организаторский талант. Это был самый
ответственный период, связанный с прокладкой каналов Иртыш-Караганда,
Арыс-Туркестан, Мырзашол, строительством Атырауского, Темиртауского,
Жезказганского и Балхашского заводов-гигантов, железной дороги МойынтыШу, возведением других великих строек.
В 1954 году в марте месяце после окончания Высшей партийной школы
в Москве Н.Д.Ондасынов избирается председателем Президиума Верховного
Совета Казахской ССР. Во время работы в этой высокой должности он подписывает множество важных законов [16]. К сожалению, проработав в той
должности лишь один год, Нуртас Дандибаевич по собственному желанию
вынужден будет перевестись на должность председателя исполкома Гурьевского областного совета. Однако, он не стал переживать по поводу перевода
его на относительно нижестоящую ступеньку руководящей работы. Он попрежнему всегда находился в гуще масс и сумел находить решение самых
сложных вопросов в интересах народа.
И так сначала будучи председателем исполнительного комитета Гурьевского областного совета народных депутатов, затем в 1957-1962 годы работая первым секретарем областного комитета партии, Н.Д.Ондасынов вполне
ужился с Атырау-Мангистауским регионом. По рассказам государственного и
общественного деятеля Сагидоллы Кубашева, Н.Ондасынов придавая первостепенное значение всестороннему развитию экономики и социальной сферы
данной области, одновременно уделял серьезное внимание кадровому укреплению аппарата областного комитета партии из числа местных работников
казахской национальности. До его прихода руководящий состав кадров не
только областного уровня, но даже районного звена завозился извне. Теперь
все изменилось. В результате состав местных кадров стабилизировался, наметился их перспективный рост. В то же время Нуреке проявлял заботу о нефтянниках края, внимательно прислушиваясь к их мнениям, всегда поддерживал их ценные инициативы. Многие из тех, кто прошел школу его воспита79
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ния, плодотворно работая в различных сферах деятельности, сумели показать
себя только с лучшей стороны. К их числу по-праву относятся такие известные общественные и государственные деятели республики, как М.Есенов,
З.Камалиденов, С.Утебаев, Ж.Досмухамбетов, О.Кушеков, Ғ.Сагымбаев,
Ж.Танкибаев и др.
Нуртас Ондасынов вышел на пенсию, не достигнув даже 58-летнего возраста. Его преждевременный уход с руководящей должности нанес ущерб
не только ему самому, но и партийно-советскому активу Гурьевской (Атырауской) области. Народ Атырау прощался с Нуреке с чувством сожаления
[17]. Нуртас Дандибаевич после выхода на пенсию в 1962 году, поселившись
в Москве, до 1989 года занимался там научно-изыскательской деятельностью.
После смерти, последовавшей в 1989 году, он был доставлен и похоронен на
своей родине – в Туркестане.
Длительное время работая председателем Правительства, Н.Д.Ондасынов
внес значительный вклад в развитие экономики, науки и образования, а также в подготовку национальных кадров республики. Приступив к этой должности летом 1938 года в возрасте всего лишь 34-х лет, он взвалил на себя
груз огромной ответственности в самое сложное время, когда в стране еще
продолжались массовые политические репрессии. По длительности нахождения на посту главы правитетельства его превзошел лишь Байкен Ашимов.
Но Байкен-ага руководил правительством в эпоху так называемого «зрелого
социализма», хотя позже начинается период застоя и падения. А Нуреке находился у руля исполнительной власти в сложные, полные драматизма и трагедий предвоенные и суровые военные годы, а также в не менее трудный послевоенный период [2, С. 4-5].
Если взять в целом, имя Нуртаса Ондасынова, без всякого сомнения, тесно
связано с определенным этапом социально-экономического развития Казахстана. Он работая в течение 13-ти лет руководителем правительства, поднялся на уровень государственного деятеля, способного инициировать решение
крупных вопросов развития экономики и духовной сферы своей республики,
тем самым он не был рядовым функционером, беспрекословно выполнявшим
лишь задания, поступавшие сверху.
Нуртас Ондасынов в советский период, в эпоху самого И.В.Сталина, под
руководством Политбюро ЦК партии, трудился вместе, в тесном содружестве, с первыми секретарями ЦК Компартии Казахстана Н.А.Скворцовым
и Ж.Шаяхметовым. Он вместе с ними несколько раз был на приеме у
И.В.Сталина, участвовал в работе форумов выссокого уровня [18, С. 228].
Однако в постсталинский период вышеуказанные достоинства и в целом
его принципиальность и твердость характера Н.С.Хрущева не устраивали.
Вследствие этого, к сожаленю, в возрасте 58-ми лет, по секретному поручению
Н.С.Хрущева Нуртаса Ондасынова отправят на пенсию. С Н.С.Хрущевым
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он в свое время не согласился по трем принципиальным вопросам. Первые
два из них относились к освоению целинных земель в Казахстане и передаче отдельных районов Южного Казахстана Узбекистану. Третий вопрос поднимался относительно освоения нефтяных залежей Мангистау. Руководитель
центральной власти категорически выступил против развития Западно-Казахстанского нефтегазоносного региона в пользу Сибири. Н.С.Хрущеву тогда не
понравились позиции Н.Д.Ондасынова, который яростно отстаивал интересы
Казахстана. За это его подвергли гонению. Но Н.Д.Ондасынов не стал унижаться и склонять голову перед всесильным «волюнтаристом» того периода,
каким был Н.С.Хрущев.
Последние годы жизни Нуртаса Оңдасынова с выходом его на заслуженный отдых прошли в Москве. Слухи о том, что он переехал жить в Москву по
семейным обстоятельствам не подтвердились. Если углубиться в суть этого
вопроса, создается впечатление, что некоторые влиятельные силы своими стараниями добились того, чтобы Нуреке остаток жизни провел не только вдали
от своей привычной среды, но также – как можно дальше и от своих единомышленников. После выхода на пенсию он занялся научной деятельностью.
Подготовил к изданию «Арабско-казахский» и «Персидско-казахский» толковые словари. Одновременно работал членом бюро Историко-литературного
объединения ветеранов-коммунистов при Институте марксизма-лениизма
Центрального комитета КПСС, а также руководителем его Казахской секции.
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ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫН ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ
ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ
Алдаберген М.Н.,
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті,
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент
Шымкент қ., Қазақстан
Қазақстан территориясындағы пайда болған үлкен мәдени жетістіктердің
шоғыры осы кең байтақ өлкеде қалыптасып әлемдік өркениетке айналып
оның дамуын және жаңғыруын насихаттау, зерделеу, ұлағаттау, ұлықтау
идеясы Елбасының «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласының негізгі
мәселесі болып табылады.Үлкен Еуразия аймағындағы тәуелсіз Қазақстан
мемлекеттік символикалық түрде «Ұлы Дала елі» деп атау идеясы Елбасы
Н.Ә. Назарбаевтың еншісінде деп айтуға болады. Мемлекеттердің символика
лық бейресми атаулары тарихтан ерте кезден бастап қалыптасқанын әлемдік
тарихтан білеміз. Мысалы, шығыстағы Қытайдың – «Аспан асты» елі
Жапонияның - «Күншығыс елі» батыстағы Кореяның – «Таң самалы»,
Нидерландияның «Қызғалдақтар елі», Англияның – «Тұманды Альбион»
елі т.с.с. аталуы көп. 2015 жылдың 12 қыркүйегінде Қазақ хандығының 550
жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзінде Қазақстанды –
Ұлы Дала Елі деп атауды жан-жақты негіздеді. Елбасы өзінің баяндамасында:
«...біздің қасиетті жерімізді ежелден Ұлы Дала, ал біздерді – Ұлы Дала ұрпағы
деп атады, оны сонау ерте замандардан бері туған жерге деген халықтың
махаббаты домбыраның, қобыз бен жетігеннің жүректі арбайтын әуеніне
айналдыра отырып ақындар жырға қосты. ... ХХІ ғасырда далалық Еуразия
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ның құшақ жетпес кеңістігі қайтадан түлеп, өркендеуде. Біз өз тарихымыздың
жаңа шамшырағын жақтық. Сондықтан да бүгінде және әр кезде де біздің
Қазақстан-ол Ұлы Дала Елі! Ол-түлеген Ұлы Дала Елі. Біздің сүйікті
Отанымыздың өткенін де, қазіргісін де, болашағын да бейнелейді. Онда
қазақстандық мінез бен оның негізгі сипаттары көрініс тапқан. Олар-біздің
жан дүниеміздің ашықтығы мен кеңдігі,біздің жүректеріміздің жылуы,
қонақжайлық пен бейбітсүйгіштік кемеңгерлік пен ойшылдық еңбексүйгіштік
пен іскерлік» – деген еді.[1]. «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласында
айтылғандай Қазақстан аймағы, Еуразия құрлығының ортасында орналасуы ерте дәуірден бері өркениетті мемлекетіміздің сауда және мәдениет
саласындағы қарым-қатынастардың жүйесіне – Ұлы Жібек жолы желісіне
тартылды.
Керуен жолдарын мінсіз ұйымдастырып,қауіпсіздігін қамтамасыз еткен Ұлы дала халқы ежелгі және орта ғасырлардағы аса маңызды сауда
қатынасының басты дәнекері саналды. Дала белдеуі Қытай, Үнді, Парсы, Жерорта теңізі, аяу Шығыс және славян өркениеттерін байланыстырды. Алғаш
пайда болған сәттен бастап, Ұлы Жібек жолы картасы, негізінен, Түрік
империяларының аумағын қамтыды, Орталық Еуразияда түркілер үстемдік
құрған кезеңде Ұлы Жібек жолы гүлдену шегіне жетіп, халықаралық ауқымда
экономиканы өркендетуге және мәдениетті дамытуға септігін тигізді [2].
«Ұлы жібек жолы» – Жерорта теңізінен Қытайға дейін Евроазияны
көктей өтіп жатқан керуен жолдарының тоғысқан тоқсан торабы, ал сонау ежелгі дәуірдегі орта ғасырдағы осы аймақтардың сауда және мәдени
байланыстарының тұсауын кескен аса маңызды қатынас жолы. Бұдда
дініндегі бұтқа табынушы қажы Сюань-Цзан 629жылы «Будданың қасиетті
қалдықтарын көзбен көру және дін ілімін шындап зерттеу үшін» Қытайдан
Үндіге сапар шекті. Ол Қытайды Батыспен байланыстырып жатқан және
техникалық жаңалықтарға діни мұраттар мен мәдени жетістіктерге мұрындық
болып тұрған осы халықаралық жолмен жүрді. Чань-Аньнан шыққан
саудагерлердің қоспақ-түйелі керуенімен атақты Гоби шөлін жағалап,Дунхан
арқылы «Ұлы айдахар құмы»аталатын сортаң шөлейтті, Хами мен Тұрфан
алқаптарын, Тянь-Шаньның солтүстік бөктерімен мұздақ тауларын, шамасы, Музур-Ола жоталарын басып өткен Сюань-Цзян мен оның сапарластары
«Көкмөлдір көлге» жетті. Оның «Ыстық көл»деп те аталуына қарай кәдімгі
Есік көлін еске түсіру қиын емес. Қажы осы өзенді айналып өтіп, Батыстағы
шекарасы сонау Қара теңізге дейін созылып жатқан байтақ мемлекеттің
әміршісі-түрік қағаны тұрған Суяб қаласына келді. Егер «Жібек жолының»
жекелеген бөліктерінің сыңарлары жөнінде айтар болсақ, ондағы қатынастар
мен сауда байланыстары біздің дәуірімізге дейінгі ІІІ-ІІ мыңжылдықтарда
басталған. Мұндай байланыстар Бадахшан тауынан лазурит (көк лағыл) кені,
ал Хотон аймағындағы Жаркент – Дарияның жоғарғы ағысынан нефрит кені
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ашылуына орай жолға қойылды. Бадақшаннан шығарылған лазурит Иранға,
Месопотомияға, Анатолийге, Египет пен Сирияға тасылып жатты. Бадахшан
лазуриті, І мың жылдықтың жартысында Қытайға да жеткізіле бастады. Орта
Азия мен Орта Шығысты Жерорта теңізімен және Үндімен жалғастырып
жатқан «Лазурит жолымен»қатар дүниеге келген «Нефрит жолы» Шығыс
Түркістанды Қытаймен жалғастырды. Біздің дәуірімізге дейінгі І мың
жылдықтың орта кезінен «Дала жолы» деген жол болғаны белгілі. Егер
тарихтың атасы Геродоттың жазбаларына жүгінсек, бұл жолдың сорабы мынандай бағытта болғанын байқаймыз: Қара теңіз жағалауынан Дон жағасына
дейін, одан әрі савроматтар мекенднген Орал тауы етегінен Ертіске, Алтайға,
сонан Жоғарғы Ертіс пен Зайсан көлін мекендеген агриппийлер еліне қарай
созылады. Бұл жолмен былғарылар мен терілер, иран кілемдері, құнды металдардан жасалған бұйымдар кең таралып жатты.[3]
Қымбат бағалы жібектерді тарату ісіне сақтар мен скифтердің көшпелі
әулеттері де атсалысты. Солардың қатынасаралық көмегімен сол кезде
қасқалдақтың қанындай қымбат тауар Орталық Азия мен Жерорта теңізіне
дейін тарады. Дегенмен зерттеушілер, оның ішінде Ма Юн мен А.П.Фракфор
тәрізді көрнекті ғұламалар жібек жолы жөнінде, оны VІ-ІV ғасырларға
жатқызып,осы асыл тауар шамамен 40 параллель бойында жатқан далалық
аймақпен,яғни Хуанхэ өзенінің үлкен иілісінен басталып, Алтайдың шығыс
және солтүстік сілемдерін, Қазақстан даласы мен Қара теңіз жағалауын
басып өтіп,гректер мен этрустар жеріне жеткізілді деп жобалауға болады дей
қоярма екен. Соңғылары тіпті «Жібек елінің» өзі қайда екенінен де бұлдыр
хабардар еді [4].
Қазақстанның батысын Қиыр Шығыспен, Амур бойымен керуен жолдары байланыстырып жатты. «Бұлғын жолы» дейтін жол белгілі, ол арқылы
Византияның, Иранның, түрік қағанаттары мен соғды князьдіктерінің Бохай мемлекеттерімен және Жапониямен байланыстары жүзеге асырылған.
VІ ғасырда «Бұлғын жолының»теңіздегі бөлігі «Жапонияға баратын жол»
деп аталған. ІІ-V ғасырларда Жібек жолы, егер Шығыстан бастасақ, Чаньаннан басталып, Ланчжоу ауданында Хуанхэ арқылы өтетін өткелге, одан әрі
Нань-Шанның солтүстік сілемдерін жағалап, Ұлы Қытай қорғанының батыс шеті мен «Яшма қақпалары бекетіне» беттеген. Осы арада бір жол айырылып, Такла-Макан шөлінің солтүстігі мен оңтүстігін жағалап кеткен.
Солтүстік жол Хами, Тұрфан, Бесбалық, Шихо жазиралары арқылы Іле
өзенінің аңғарына: ортаңғы жол Чаочаннан Қашқарға, Ақсуға және Бедел
асуы арқылы Ыстықкөлдің оңтүстік жағасына: оңтүстік жол Дунхуан, Хотан,
Жаркент арқылы Бактрияға, Үндістан мен Жерорта теңізіне шыққан, бұл –
«оңтүстік жел»деп аталатын жол: «солтүстік жол» Қашғардан Ферғанаға және
одан әрі Самарқан, Бұхара, Мерв арқылы Хамаданға, Сирияға барған.
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VІ-VІІ ғасырларда, Ферғана арқылы өтетін бұрынғы жол төте және
қолайлы болғанымен, Қытайдан батысқа Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан
арқылы өтетін жол мейлінше жандана түседі. Жолдың ауыстырылуын
мынадай себептермен түсіндіруге болады. Біріншіден, Жетісуда түрік қаған
дарының ордалары болды, Орта Азия арқылы өтетін жол өзара қырқыс салдарынан VІІ ғасырда қауіпті болды.
Үшіншіден, түріктердің бай қағандары мен олардың төңірегіндегілер
теңіздің арғы жағының тауарларын ірі мөлшерде тұтынушылар болатын.
Сөйтіп бұл басты жолға айналды да, елші және сауда керуенінің негізгі
көпшілігі VІІ-ХІV ғасырларда осы жолмен жүрді. Жібек жолының бұл бағыты
бір орнында тұрақтап қалған жоқ, ғасырлар ішінде белгілі бір учаскелері мен
тармақтары алма-кезек мейлінше үлкен маңыз алып, керісінше, басқаларымен
жүріс тоқтап қалды, ал олардың бойындағы қалалар мен сауда бекеттері
құлдырауға ұшырады. Мәселен, VІ-VІІІ ғасырларда негізгі бағыт Сирия –
Иран - Орта Азия - Оңтүстік Қазақстан - Талас аңғары – Шу аңғары - Ыстықкөл
ойпаты-Шығыс Түркістан болды. Бұл жолдың бір тармағы, дәлірек айтқанда,
тағы бір бұтағы жоғарыда айтылған жолға Византиядан Дербент арқылы Каспий өңірі даласы – Маңғыстау - Арал өңірі - Оңтүстік Қазақстанға шықты.
Егер батыстан шығысқа қарай қарағанда, Жібек жолының Қазақстандағы
бөлігі міне былайша көрінеді. Жол Шаштан (Ташкенттен) шығып, Тұрбаттағы
асу арқылы Жібек жолындағы аса ірі орталықтардың бірі Испиджабқа
беттейді. Мұнда түрлі елдердің саудагерлері тоқтаған,қалада Бұхараның,
Самарқанның көпестеріне қарасты сауда құрылыстары мен керуен-сарайлар
болды, ал Испиджаб көпестері Мерв, Балх, Бұхара мен Хорезм көпестерімен
бірге Бағдаттағы Харба ибн Абдаллах әл-Балхи рабадында өз факторийін
ұстаған. Испиджабтан құлдар, ақ маталар, қару, семсер, мыс пен темір
тасылған. Испиджабтан керуендер Шығысқа, Шарап, Будухкет қалалары,
Тамтаж және Абараж керуен-сарайлары арқылы Таразға беттеген [5].
Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өтетін Жібек жолының негізгі торабынан солтүстік пен шығысқа қарай жолдар шығып, олар Орталық және
Шығыс Қазақстан аудандарына, кейін Сарыарқа ретінде белгілі болған Дешті
Қыпшақ даласына, Ертіс жағалауына, Алтай мен Монғолияға беттеген. Мұнда
дала жолы өтеді, онымен аттылы көшпелілердің тайпалары жүріп-тұрған.
Бірақ Қазақстанның далалық аудандарында көшпелілер ғана мекендеген деп
ойлау дұрыс болмас еді. Мұнда егіншілікке қолайлы жерлерде-Сарысу, Кеңгір,
Жезді өзендерінің аңғарларында, Ертіс жағалауында орта ғасырлар кезеңінде
егіншілік алқаптар мен қала өмірі пайда болып, дамыды. Сонымен бірге сонау қола дәуірінде-ақ мысқа, қалайыға, қорғасынға, күміске бай кеніштер
ұқсатылып, неғұрлым кейінгі кезде нақ сол жерлерде кен қазушылардың, металл балқытушылардың, мысшылар мен күміс ісі шеберлерінің қоныстары
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өсіп шықты. Орталық Қазақстанның шикізат ресурстарына – малға, жүнге,
теріге, металға бай аудандары сауда байланыстары жүйесіне, соның ішінде
халықаралық жүйеге тартылып, көптеген керуен жолдарымен Жібек жолы
жүйесіне қосылды. Қазіргі кезде Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту әрекеті
халықаралық деңгейде қолға алына бастады. 1987жылы Парижде ЮНЕСКОның бас конференциясында «Жібек жолы - диалог жолы» атты халықаралық
жоба жарияланды. Осы бағдарлама шеңберінде Ұлы Жібек жолының тарихын,
маңызын зерттеу әр елде қолдау тауып, зерттеу жұмыстары қолға алынды.
Қазақстанда да ғалымдардың ауқымды істері атқарылуда [6]. ЮНЕСКО-ның
«Ұлы Жібек жолы ескерткіштері» аталымы бойынша әлемдік мәдени мұра
лар тізіміне енген ортағасырлық 8 ескерткіш (Сауран қалашығы, Түркістан,
Сидақ, Қараспан, Жуантөбе, Күлтөбе, Отырар оазисінің ескерткіштері,
Бөржар қорғаны) туралы тұңғыш рет деректі фильм түсірілді.
Тарихи-мәдени мұраларымызды насихаттап, жастарға патриоттық
тәрбие беру мақсатында түсірілген «Көне жетігеннің сыры»атты он сериалы телехикая «Хабар» арнасы мен облыстық телеарналарда көрермендерге
ұсынылды. «Киелі Қазығұрт», «Отырарды қорғау», «Күш атасы-Қажымұқан»,
«Бәйдібек би», «Ордабасы-бірлік туы» атты тарихи-анимациялық фильмдер
де көрермендерді қуанышқа бөледі. Мұнан бөлек, «Түркістан», «Оқсыз»
анимациялық фильмдері мен «Төле би» телесериалының түсірілімі аяқталды.
Елбасының «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласы аясында «Ахмет Ясауи»
он сериялы тарихи фильмі, «Әл Фараби» толық метражды көркем фильмі,
«Яссы құпиялары» деректі фильмі, «Қамбар батыр», «Сауран қалашығы»
анимациялық фильмдерін 2019 жылы жүзеге асыру жоспарлануда. Сайрам
ауданындағы «Ханқорған» археологиялық қалашығында археологиялық
қазба, реставрация және консервация жұмыстары нәтижесінде ашық аспан
астындағы музей ашылады.
«Ордабасы тауы» қорық мұражайына ел бірлігін дәріптеген қазақ
халқының Төле, Қазыбек, Әйтеке билеріне монумент құрылысы басталды.
«Қазақстанның киелі жерлері» арнайы жобасы бойынша республикалық
тізімге Түркістан облысынан 24 нысан енгізілді. Сонымен қатар сексен
тарихи-мәдени ескерткіш жергілікті маңызы бар қасиетті, киелі жерлердің
тізіміне кірді [7]. Облыстағы киелі орындарды ретке келтіру және дамыту барысында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Сондықтан да Ұлы Жібек жолының,
Ұлы Дала Елінің жаңғыру тарихындағы ролі мен маңызы зор деп ойлаймыз.
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КАЗАНГАП САТЫБАЛДЫУЛЫ БИ И ЕГО РОЛЬ
В УКРЕПЛЕНИИ КАЗАХСКО-РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ
Айтенова А.Б.,
сотрудник Национального архива РК
Тема возродения имен исторических личностей, внесших значительный
вклад в социально-политическое, экономическое и культурное развитие не
только своего края, но и Казахстана в целом, становится особенно актуальной в связи с реализацией национального проекта «Великие имена Великой
Степи».
Одной из таких исторических личностей, который жил и работал ради
блага своего народа, но в то же время понимал, что защищать национальные
интересы казахов невозможно без обоюдовыгодного сотрудничества с местной администацией, без налаживания контакта с ней, и что, когда есть необходимость, надо идти на диалог и компромисс с русской администрацией, был
Казангап Сатыбалдыулы.
Казангап Сатыбалдыулы (1771-1856 гг.) известен, прежде всего, как государственный деятель, возглавлявший в 1843-1848 годах Баянаульский окружной приказ. Он происходил из рода Бәсентиін-Бөрі (Арғын), был старшим
бием этого рода и являлся правнуком Байдаулет батыра (по некоторым
источникам - внуком), друга и соратника известного казахского батыра
Малайсары (род Бәсентиін-Сырым) [1, с. 41, 149].
Еще в 1822 году согласно «Устава о сибирских киргизах» была упразднена ханская власть в Среднем Жузе и территория последнего стала частью
общероссийской системы управления. На левобережной (реки Иртыш), основной территории казахов Среднем Жуза были образованы 8 внешних округов (на правом берегу Иртыша образованы 4 внутренних округа), в том числе
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в 1833 году – Баянаульский внешний округ во главе со старшим султаном
(аға-сұлтаном) Шон Едыгеулы [1, с. 14]. Казангап Сатыбалдыулы, как влиятельный би, как человек, которому доверяла сибирская администрация, еще
в 1820 годы проводил работу по организации самостоятельного Баянаульского округа, когда на территории казахов Среднего Жуза открывались первые
внешние округа [1, с. 43]. Хотя сам Казангап Сатыбалдыулы остался без должности, однако, чтобы угодить 5 волостям подвластного ему рода Бәсентиін,
его сына Бердалы избрали заседателем Баянаульского окружного приказа [1,
с. 43-44]. В 1841 году Бердалы Казангапулы уже избирается старшим султаном указанного округа, а через год, после его смерти, после проведения годовых поминок по сыну на эту должность вступает сам Казангап Сатыбалдыулы
[1, с. 41, 150].
Так как Казангап Сатыбалдыулы хорошо владел русским языком, западносибирский генерал-губернатор, Омская областная администрация, знавшие
его как компромиссного, грамотного человека и влиятельного среди казахов
Среднего Жуза бия, использовали его в качестве посредника между местным
казахским населением и сибирской властью [1, с. 43]. Например, большую
помощь и содействие сибирской администрации он оказал при транспортировке добываемой из озера Калкаман соли в город Павлодар [1, с. 43]. Казангап Сатыбалдыулы выступал от имени степных биев (Среднего Жуза) как
доверенное лицо западно-сибирского генерал-губернатора [1, с. 43]. Анализ
источников показывает, что он, доводя до сведения Омской областной администрации проблемы своего народа, внес посильный вклад в защиту его интересов, потому что он был одним из немногих политических деятелей своего времени, умевших, когда надо, идти на компромисс, благодаря чему он
и завоевал особое расположение чиновников сибирской администрации [1,
с. 29-30]. И в то же время он был близок народу, так как помогал людям не
только советами, но и конкретными делами, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что он добился у Омской администрации положительного
решения конфликта между казахами рода Бәсентиін и сибирскими казаками
в лице командиров Коряковского и Выдрина (из-за пастбищ) в пользу первых, и тем самым уберег сородичей от уплаты крупного штрафа по заявлению
указанных представителей сибирского казачества [1, с. 29-30]. Следует отметить, что добиться такого положительного решения в споре со всесильными
тогда сибирскими казаками, особенно в отношении болезненного для казахов-кочевников вопроса пастбищ, учитывая реалии того сложного для казахов
времени, было очень трудно, что свидетельствует о большом влиянии Казангапа Сатыбалдыулы на чиновников сибирской администрации. Становлению
Казангапа Сатыбалдыулы старшим султаном Баянаульского внешнего округа
во многом способствовало одинаково хорошее расположение к нему как мест88
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ного казахского населения, так и сибирских властей [1, с. 116]. Русские источники, характеризуя личность Казангапа Сатыбалдыулы, используют эпитеты
«умен, честен, откровенен» [2, с. 190-191].
О компромиссной натуре и мудрости Казангапа Сатыбалдыулы бия могут
свидетельствовать его слова-напутствия отцу выдающегося казахского акына-просветителя Абая Кунанбаю Оскенбайулы, с которым он был в дружеских отношениях. Так, будучи старшим султаном Каркаралинского внешнего
округа, Кунанбай нередко ездил по служебным делам в Омск, в областную
администрацию и по пути часто заезжал к своему бывшему коллеге Казангапу Сатыбалдыулы, был его почетным гостем, делился с ним своими размышлениями, советовался как со старшим товарищем [1, с. 44-46]. Например,
вследствии конфликта с Божеем Кунанбай был вызван в Омск по следственному делу и по пути навестил Казангапа Сатыбалдыулы [1, с. 44]. Кунанбай
поделился с последним своими проблемами и Казангап би дал ему дружеский
совет не враждовать с Божеем, уладить конфликт мирным путем, «если победишь, то только себя, а если проиграешь, то навлечешь на себя проклятие и
беду», - напутствовал гостя Казангап Сатыбалдыулы [1, с. 45-46].
Источники свидетельствуют не только о политической, но и предпринимательской деятельности Казангапа Сатыбалдыулы бия, который был известен в Прииртышье и за его пределами огромными капиталами и торговыми
операциями в скотоводческой и земледельческой отраслях, а также активной благотворительной деятельностью [3, с. 208-209]. Так, свою политическую деятельность на посту главы Баянаульского окружного приказа Казангап Сатыбалдыулы начал со строительства на собственные средства мечети
в Баянауле, а муллой назначил специально приехавшего из Казани татарина
Габдулгафара [1, с. 150]. Прибывшего из Казани вместе с указанным муллой
молодого татарина по имени Рамазан Казангап Сатыбалдыулы взял на свое
попечение и сделал своим помощником в торговых делах [1, с. 150]. Рамазан
объездил всю Сибирь, посещал Ирбитскую и другие крупные ярмарки, проводя торговые сделки по заданию Казангапа Сатыбалдыулы [1, с. 150]. По рассказам местных информаторов, например, Каратая Жукенова, проживающего
в п. Кызылжар Павлодарской области, Казангап Сатыбалдыулы построил медресе в нынешнем поселке Ленинский (7-й аул), в последующие годы в его
здании располагалась школа [4].
После смерти Казангапа Сатыбалдыулы Рамазан из привезенного им из
Кызылжара (Петропавловска) и Омска жженого красного кирпича и белого
мрамора построил на его могиле мавзолей с белым куполом. Внутри мавзолея
был установлен монумент из белого мрамора, где была надпись о его трудах.
При советской власти мавзолей был разрушен, а кирпичи использованы для
строительства животноводческой фермы. Впоследствии (в 1905 году) внук
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Рамазана Абдулфаттах Рамазанов построил для мусульман города Павлодара
мечеть с белым куполом в честь Казангапа Сатыбалдыулы (местные казахи
и татары называли ее Акмечеть), которая по сей день служит местом отправления молитв для мусульманского населения города и области [1, с. 150151]. По сведениям А. Гейнса и других дореволюционных исследователей,
Казангап Сатыбалдыулы и его потомки были крупными предпринимателями
и торговцами в Прииртышском регионе [1, с. 131; 3, с. 208-209].
В источниках известного собирателя казахского шежире и фольклориста
Машхур-Жусупа Копейулы говорится о таких качествах Казангапа Сатыбалдыулы бия, как красноречие и ораторское искусство. По его сведениям, однажды Малайсары батыр, якобы, спросил у своего товарища и соратника Байдаулет сардара (военачальника), кому тот оставил свой «бата-кұт» [1, с. 149].
В ответ Байдаулет батыр, якобы, сказал: «мой «кұт» передастся старшему
сыну моего сына Сатыбалды, а если ему не передастся, то останется в стволе
моего ружья» (образное сравнение – А.А.) [1, с. 149]. Как говорили знающие
люди, сбылись слова Байдаулет батыра и «бата-кұт» передался в наследство
старшему сыну Сатыбалды Казангапу и от людей того времени, спрашивавших о Казангапе, якобы, сохранились такие слова: «когда говорит Шон (Едыгеулы - А.А.), он черного аргымака-скакуна утопает (своими словами - А.А.) на
дно реки, а когда говорит Казангап, он вытаскивает (своими словами - А.А.)
этого аргымака со дна реки» [1, с. 149]. Знаменитый казахский акын Шоже,
путешествуя вдоль Иртыша по аулам рода Бәсентиін, в своих поэмах-песнях
восхвалял деяния Казангапа Сатыбалдыулы [1, с. 42, 152]. Другой известный
акын Биржан в айтысе также с известным акыном Сарой, восхваляя гражданские и личностные качества Казангапа Сатыбалдыулы, показывает его как
«жемчужину» всего племени аргынов Среднего Жуза. М.Ж. Копейулы в одном из записанных из уст народа рассказов называет его «вышедший из бөрі
и своим именем содргонувший землю Казангап», и показывает его как одно из
удивительных явлений того сложного времени [1, с. 103].
Казангап Сатыбалдыулы би за свою добросовестную и усердную многолетнюю трудовую деятельность был награжден различными званиями и подарками. Так, он первым из сибирских казахов был удостоен чести личной
аудиенции царя в Санкт-Петербурге и награжден званием старшины и ежегодным денежным вознаграждением в 50 рублей [1, с. 42, 151; 2, с. 190-191].
В 1810 году Казангап Сатыбалдыулы удостоен звания капитан, а с 1817 года
– звания штаб-офицер и вознагражден халатом с головным убором и 500 рублей серебром [1, с. 42-43, 151; 2, с. 190-191]. В 1825 году он получил халат
из рук западно-сибирского генерал-губернатора, в 1833 году удостоин звания
майора, в 1838 году - 300 рублей серебром, в 1842 году - золотой медали на
Владимирской ленте, а в 1844 году стал обладателем покрытого позолотой
серебряного бокала [1, с. 42-43, 151; 2, с. 190-191, 443].
90

СБОРНИК СТАТЕЙ
Сегодня сохранились географические названия, связанные с именем Казангапа Сатыбалдыулы, например, – это «Қазанғаптың асуы» («перевал Казангапа») в Баянаульских горах, «Қазанғаптың қоралары» («сараи Казангапа») возле родника Толеу при въезде в Баянаул. Его летние пастбища и зимовки-стоянки (царское правительство называло последние урочищами) находились на левобережье Иртыша, на территории современного Аксуского района
Павлодарской области [1, с. 152; 2, с. 443]. Его родовое кладбище находится
недалеко от Павлодара, вблизи селения Жолкудук указанного района, где в
2008 году в его честь был воздвигнут монумент из камня, а весной 2016 года
в указанном селении открыта новая мечеть его имени.
Теперь кратко остановимся на известных предках и потомках Казангапа
Сатыбалдыулы. Так, по нашим предположениям, прибывший 13 сентября
1716 года в Тобольск в составе посольства хана Каипа вместе с Бекболатом
Екешевым Байдаулет Бориев (в источнике: Буриев) и есть вышеупоминавшийся нами прадед Казангап бия Байдаулет батыр, они вели переговоры с сибирским губернатором М. Гагариным о создании совместного с Россией военного
союза против джунгар, о возможности создания благоприятных условий для
свободной торговли казахов-скотоводов на близлежащих рынках Сибири и заключении с Россией «вечного мира», однако сибирский губернатор отказался
от предложения казахских послов создать военный союз против Джунгарского ханства [5, с. 274; 6, с. 111, 127].
Сын Казангапа Сатыбалдыулы Бердалы Казангапулы (1802-1842 гг.) был
бием Басентиинской волости, заседателем Баянаульского окружного приказа
(1833-1837 гг.), в 1840 году - кандидатом на должность старшего султана Баянаульского внешнего округа, а в 1841-1842 годах возглавлял названный округ
[1, с. 46-48, 151]. В русских источниках про него отмечается, что он был «честолюбив, честен, скромен и довольно образован, зажиточен» [2, с. 178].
Внук Казангапа Сатыбалдыулы Иса Бердалыулы (в русских источниках
– Иса Бердалин) (1825-1899 гг.) был старшиной аула, управителем Алтыбаевской волости, бием [1, с. 49, 142; 7, л. 22-42]. По некоторым сведениям Иса Бердалин, как имеющий звание «почетного киргиза», был избран в состав первой
Всероссийской переписной комиссии по Павлодарскому уезду и утвержден
приказом Семипалатинского областного военного губернатора от 14 октября
1896 года [3, с. 198]. 26 марта 1894 года Иса Бердалин был представлен к золотой медали на Станиславской ленте [1, с. 142]. Согласно приказа Степного
генерал-губернатора от 10 июля 1890 года «за усердную службу и особые заслуги» управитель Алтыбаевской волости Иса Бердалин награжден халатом
2 разряда [1, с. 153]. Он «участвовал в коронации последнего царя Николая II
в Санкт-Петербурге» [1, с. 154]. В газете «Дала уалаяты» в номере от 14 ноября 1899 года был помещен некролог, где говорилось, что Иса Бердалыулы
всегда думал об интересах народа [1, с. 49].
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Имя правнука Казангапа Сатыбалдыулы и сына Исы Бердалыулы Кабыша Исаулы Бердалина (настоящее имя – Абдулжапар, приблизительно
1867 г.р., умер в 1935 г.), активного деятеля национально-освободительного
движения «Алаш», председателя Павлодарского уездного Совета Алашорды,
делегата II Всеказахского съезда в декабре 1917 года в городе Оренбурге, было
известно по всей Семипалатинской области [1, с. 121-122, 124]. Так, в фондах
государственного архива Павлодарской области о нем написано, что он «потомок потомственных граждан... Пользовался громадным влиянием... Представителем Центрального Духовного Управления выдвигался на должность
Мухтасиба, как наиболее религиозный и авторитетный человек в округе»
[8, с. 126]. Павлодарский уездный Совет Алашорды во главе с Кабышем Исаулы проводил большую работу по строительству основ казахской государственности, в частности, под руководством Совета был организован алашский
отряд в количестве 150 джигитов для борьбы с большевиками [1, с. 124-125].
Как известно, члены партии «Алаш» и правительства «Алашорда» тесно сотрудничали с Сибирским и Всероссийским правительством [9, с. 205]. Например, 7 июля 1919 года члены Семипалатинского областного Земства в составе Раимжана Марсекова, Кабыша Бердалина и Турагула Кунанбаева провели
встречу с председателем Совета Министров П. Вологодским по вопросам деятельности казахского суда, административного устройства казахских земель,
регулирования земельных отношений, содействия по обеспечению населения
продовольствием и «... прекращения гонений на местах на казахскую интеллигенцию» [1, с. 121;9, с. 275; 10, с. 119].
Кабыш Исаулы Бердалин был известен среди народа и как акын-импровизатор [1, с. 117-118]. Есть сведения, что его поэтическое наследие хранится
в фондах научной библиотеки Академии наук Казахстана под чужим именем
(псевдонимом). В 1928 году по указу «О конфискации байских хозяйств» он
был репрессирован, а его родственники высланы в Актюбинский округ (его
супруга Бибиханым Оспанкызы умерла по пути в Актобе от голода и болезней) [8, л. 181-182]. 7 января 1934 года по доносам шпионов Кабыш Бердалин
был выслежен и арестован органами ОГПУ и сначала содержался в Омской
городской тюрьме, затем – в Тайгинском отделении Сибирского лагеря, где и
скончался 9 апреля 1935 года [1, с. 127].
В заключение следует отметить, что несмотря на малочисленность источников о Казангапе Сатыбалдыулы, из имеющихся материалов вырисовывается образ человека, преданного своему народу, служившего его интересам и
честно выполнявшего свой гражданский долг. Служить народу и государству
было главной задачей влиятельного казахского бия.
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БИЛЕР БИЛІГІ САБАҚТАСТЫҒЫ ЖӘНЕ
ҚАЛЫБЕК БИ ҰРПАҚТАРЫ
Ахметова У.Т.,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті,
тарих ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор
Қазақтың тарихында елдікті қорғауға атсалысқын атадан балаға туған
жерді қорғауды өсиеттеп келе жатқан елміз. Қазақ хандығының ХҮІІІ-ХІХ
ғасырлар аралығы қоғамдық өміріне белсене араласып, елін жерін қорғауға
атсалысқан бабаларымыз жетерлік. Мысалы, тарихта аты қалған Әйтеке
бидің немересі Қаракөбек би, би Сырым батырдың балалары Жүсіп, Қазы,
не болмаса, Әбілқайыр ханмен замандас болған Шекті Мөңке би, Бақтыбай
батыр, Қара батыр және өзге де батыр, билердің ізін архив құжаттарынан
табуымызға болады. Атасақ, Ресей әкімшілігінің тапсырмасымен келген
елші, аудармашы Тевкелев күнделігінде 1732 жылы 28 наурызында старшина
Бақтыбай батырдың орыс көпестерінің сауда керуенін ұстап, өз талабын
қойғанын және қазақтар пайдасына шешкенін жазады [1, С.106].
Ал келесі құжатта 1748 жылы 6 шілдедегі Тевкелев күнделігінде Орск
бекінісінде Шекті руының ру ақсақалы Қара батыр өзінің нөкерлерімен
қасына туған ағасы старшина Бәйімбет батырдың ұлы Шығырбай,
екіншісі атақты ру старшина Бақтыбай батыр ұлы Асан және үшіншісі
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Пұсырман ақсақалды ертіп келгенін жазады. Кездесу барысында елшіге
туысы руы шекті Бақтыбайдың ұлы Дәулетбайдың Санкт-Петербургте
екендігін, ол Әбілқайыр ханның ұлы Қожахмет сұлтанның қасында әскери
қызметте екендігін еске салады. Дәулетбайды демалысқа жіберуін сұрайды.
Тіпті, бұйрықпен ол қызметінен Ресейден елге босатар болса, ел ішінде де
адал қызмет атқаратынын жеткізеді [1, С.187-193]. Одан әрі Қара батырдың
Тевкелев елшілігіне азық-түлігіне бірнеше қой бергенін айта келе, заманында
Ордада шекті Қара батырдың әкесі Ақкішібайдан байлығы жағынан оның
алдына шығатын атақты адам болмағанын атап өтеді. Қара батырмен
әңгімесінен белгілі болғандай, қыс қыстауы Гурьев қаласына жақын бірнеше
рулы елмен барып, Ақжайық бойына қыстағаны белгілі болады.Тевкелев бұл
кездесу соңында Қара батырға, Асан батырға, Шығырбай батырға төрт аршын
қызыл бархат мата, ал Пұсырманға жасыл төрт аршын бархат мата және бірбірден қызыл былғары сыйлаған [1, С.193]. Бұдан байқағанымыздай, қазақ
қоғамында билер билігінің саяси және әлеуметтік тұрғыда салмағы болған.
Хан билігі қазақ қоғамындағы ең жоғары билік болған және бұл дала
заңымен заңдастырылған. Қазақ хандығы билігі мирасқорлық жолмен төре
тұқымы басқарса, ал қазақты рулық басқару қызметін билер ақылымен, аузы
дуалы шешендігімен, батырлығымен рулы ел құрметіне бөленіп, би атағына
ие болған билер атқарған. Қара халық арасынан шыққан билік иелерінің
қоғамдағы саяси, әлеуметтік қызметін әдет-ғұрып заңдар жинағы Дала
заңымен бекітілген. Бұл жинақ Жеті жарғы не болмаса Адат деген атауымен
қазақтарға белгілі болған. Адат исламға дейінгі қазақтардың дәстүрлі өмір
сүрудің ауызша тараған әдет ғұрып құқығы. Адат қазақтың әдет деген ұғымына
сай келеді. Жеті жарғы бойынша билер қызметін «Халық Кеңесі» мен «Билер
Кеңесі» арқылы арнайы атқарушы органы қалыптастырып, бүткіл қазақ
қоғамының мәселелерін шешіп отырған. Қара қылды қақ жарған билер билігі
ел басқарған сұлтандар мен хан билігінің өзін қадағалап ұстаған. Мысалы,
1832 жылы Орданың батыс бөлігінің билеуші сұлтан Баймағамбет
Айшуақовтың Орданың ішкі ру арасындағы тартыс мәселелерін шешуде
әділдік танытқаны үшін Орданың орта бөлігіндегі тілеу-қабақ бөлімінің би
және старшындары арнайы ризашылығын білдірген [2, 12об. п.].
Әлімұлы Шектінің Қабағынан тарайтын би әрі батыр болған Пұсырман
ұрпақтары билер Қалыбектің Сегізбайы мен Алыбайы, Алыбайдың
Сарышоңайы, Саршоңайдың Меңдіғұл, Қасым, Отаралысы, Қарабастың
Жапағы мен Тінәлісі, Жапағының Бәсені, Бәсеннің Көтібары, Тінәлінің
Арыстаны ХҮІІІ-ХІХ ғасыр аралығы Қазақ хандығы тарихын зерттеу
барысында қоғамдағы жеке тұлғалар қызметін аша тұсу мақсатында жазылған
тарихшы Ә.Мұқтардың тарихи зерттеулерінде сараланады [3].
Билер қызметіне қол жеткізгендер қазақ қоғамында ақылымен,
батырлығымен, халық үмітін ақтай алар сенім артқан ары, ұяты бар, намысы
бар, бойында имандылығы басым, әділетті шешім қабылдай алар, өресі
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жоғары адамды сеніп көтерген. Би атану ел сенімін ақтап, халқын қорғап,
халқы атынан қызмет етуді білдірген. Бұл жөнінде ғалым З.Ж.Кенжалиев
«Дәстүрлі қазақ қоғамындағы сот билігінің кейбір мәселелері» атты еңбегінде
«билік те байлық сияқты өткінші дүние. Қазақтар ұғымында билік пен байлық
баянсыз, алдамшы құбылыс деп қарап, рухани құндылықтарды жоғары қойған.
Билікке қолы жеткен жан, оның қадірін біліп, халық игілігі үшін жұмсалуы
керек. Өйткені, халық-биліктің негізі және тірегі, оның қайнар көзі. Билік
игілігі халыққа бағышталуы керек. Билік елге қызмет етеді, ал билік иесі –
ел қызметшісі. Сондықтан да халық оларды құрметтеп, мәпелеп, қадірін
біліп, қасиетінің парқына жете түсіне білген. Қазақтар жалпы билікке деген
көзқарастары осындай болды»,- деп атап көрсетеді [4, 66 б.].
Міне, сондықтан да қазақ қоғамындағы хан, биге, батырға деген құрмет
осындай ұғымдардан туындап, оларды әрқашан жадына сақтап, үлгі тұтқан.
Әрине бұны архив құжаттары да дәлелдей түседі. Атасақ, 1803 жылғы тамыз
айында Ресейдің Ішкі істер министрі В.П. Кочубейге 24 би-батырлардың
атынан жолданған хатта қазақ-орыс шекарасында казак-орыстар мен
башқұрттың әбден есіріп алғаны, нәтижесінде Б.Куватов, А.Бектеміров
қарамағындағы башқұрттардың қазақтардан 23 117 жылқы, Жайық казакорыс әскері басшысы полковник Михайловтың бір ғана жорықта 12 772
жылқыны қазақтардан тартып әкеткені ашық жазылады. Орынбор әкімшілігі
мен генерал-губернатор Н.Н.Бахметевтің жүргізген осындай саясатын
әшкерелеуде Кіші жүзден Әлімұлдарының билері Мұсылман, Жанназар,
Қаражігіт билер атсалысқан [5, С. 213-217 ]. Бұл билер Сыр бойындағы
Әбілғазы ханның сенім артқан билері болатын [6, 1-3 п.]. Ресей мемлекеті
өзіне бас имеген Әбілғазы хан жанындағы беделді тұлғаларға назар аударады.
Қаражігіт би, қазы, Әбілғазы ханның Хан кеңесінің мүшесі болып, тарихта
қалған тарихи тұлғалардың бірі. 1803 жылы Қаражігіт бимен қатар аталатын
Мұсылман мен Сарышоңай билерді: «Үлкен Әлімұлы немесе Бөлекшөре
шектінің 4 бөлігінің - тілеу, қабақ, назар және шүреннің басшылары. Олар
8000 жанұя», Жанназар, Жанұзақ, Қожаберген, Өтеген билерді 8000 жанұядан
тұратын кішкене шектілерді басқаратынан Орынбор хабарлы болады. Шекті
тілеу Қаражігіт бидің аталастары қыста Жем бойларын, Борсық құмын, Арал
теңізінің батысындағы Қоңырат қаласына дейінгі жерлерді, жаз айларында
Жем өзенінің солтүстігін, Темір өзені бойларын, Сағыз, Ойыл, Қобда, Елек
өзені бойларын жайлаған [7,40 б.].
Кейін Қаражігіт Бектауұлы Арынғазы Әбілғазыұлының бас кеңесшісі,
Хан Кеңесінің төрағасы қызметін атқарған.1821 жылдың шілдеде СанктПетербургке Ресей патшасының қабылдауына аттанған Арынғазы Әбілғазыұлы
елшілігінің құрамына Орынбор әкімшілігі Әлімұлы руының сұлтаны Мұрат
Жәдігерұлы, Жағалбайлы руынан сұлтан Елжан Әбілғазыұлы, шекті руынан
сұлтан Исмаил Даниярұлы және қожа Шүкірәлі Әлмұхаметұлы, билерден
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шекті-тілеу Қаражігіт Бектауұлы, байбақты Жүсіп Сырымұлы, шекті-қабақ
Қасым Сарышонайұлы және Санамас Сатыұлы, шекті-шүрен Санамас
Сердәліұлы, жағалбайлы-білеш Бармақ Бұлпашұлы елшілік құрамына таңдап
алынады [8, 18-22 п.]. Бұл деректе келтірілген Сарышоңай ұлы Қасымның
елшілік тізіміне енгенін байқаймыз. Әйтсе де, Санкт-Петербургке аттанған
елішілік құрамына енбей қалу себебі, біз үшін белгісіз болып отыр.
Орынбор губернаторы Игельстром кеңсесі құжатына түскен деректе
билердің билігі Кіші жүздің үлкені саналатын Әлімұлдары ұлы биі, я болмаса,
бас биі - бас старшын -3, Байұлында -2, Жетіруда -2. Осы әр рудың басында
тұрған Әлімұлдарында 12, Байұлында -14, Жетіруда -13 рубасын және Кіші
жүзбен бірге қонып көшіп жүрген Орта жүздің 3 рулы елінің басында 3 биі
бар екенін санамалап көрсетеді.
Жалпы қазақ қоғамындағы билер ел басқару қызметінің сан-саласында
еңбек еткен. Би атағын иемденгендер оқыған сауаты бар, хан кеңесшісі, ол
керуенбасы, ол ру ақсақалы, ол сот ісін атқарушы қазы, ол елші-дипломат
және өзге де қызметтерді қоса атқарған. Билер қызметі дала заңы бойынша
көрсетіліп берілген. Оларға:жер дауы, отбасы, ұрлық, қарлық, барымта, ру
арасы дауы, елін қорғау жаудан, құн дауы, жесір дауын шешу мәселелері
енген. Билердің басты қызметі руластарының барлық өмір салтын дұрыс
ұстануын қадағалаған. Бидің рулы елімен дауысы зор болған. Бидің беделі
мен абыройы рулы еліне байланысты, себебі, рулы елінің саны көп болса,
соғыс жағдайында жаугер халқы көп деген мағынаны берген. Бидің күші
рулы елінде. Рулы елдің қарым-қатынасы аталық орналасуына да байланысты
болған. Мысалы, Кіші жүз рулары ішінде Әлімұлдары руларының үлкендігі
қатаң сақталған. Олардың пікірімен шешімі Байұлдары мен Жетіруға заң
болып есептелген. Ал егер Байұлы мен Жетіру халқы өз билерінің шешіміне
риза болмаған жағдайда, онда аға би Әлімұлына келіп жүгінуге құқысы
болған. Ондай жағдайда бұрынғы билер шешімі өз күшін жойған.
Ресей қай заманда да қазақ ішіндегі беделді тұлғалдарды өзіне
тартуды мақсат тұтқан. Мәселен 1838 жылы 15 қыркүйекте зауряд
хорунжий Шустиковты казак-орыстарымен босатуға ықпалдасқаны үшін
билер Отаралы Сарышоңқаев пен Қосбақ Мұсылмановты алтын медальмен,
ал Жұманазар Жаманшинді күміс медальмен марапаттаған [9, 116 п.].
Ал қазақтар үшін басты мақсат орыс билігімен қарым-қатынасты шиеле
ністірмеу еді.
Соңғы табылған деректер бойынша Исатай батыр мен Махамбет батыр
бастаған ұлт азаттық қозғалысқа Шекті руының Тілеу Қабақ бөлімінің
қазақтары қатысқандығы анықталып отыр. Ол турасында 1839 жылы Ресей
билігі Тәуке Айшуақов пен Күнгүрбай Ботбаевқа тілеу-қабақ қазақтарының
көтерілісін басуға көмектескені үшін пенсия тағайындарда арнайы атап өтеді
[10,112а п.].
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Қазақ хандығындағы хандық билікті шектеу мақсатында 1844 жылы
«Орынбор қазақтарын басқару ережесін» енгізілді. Ондағы мақсат хандық
билікті түбегейлі жойып, дистанциялар арқылы басқару болатын. Осындай
сәтте де орыс әкімшілігі ел ішінен беделді азаматтарды іздедеі. Сенім
Отаралы биге түсті. Оның алдында Орынбор әкімшілігі 1840 жылы 5 шілдеде
Тілеуқабақ руы қазақтарының старшыны Отаралы Сарышоңқаевқа адал
қызметі үшін хорунжий атағы мен наградаға ұсынғанды [10,129 п.].
1850 жылы Хиуа ханы Тілеуқабақ бөлімі қазақтары Хиуа ханнының зекет
төлеу талабын орындаудан бас тартты. Оның басында атақты Есет Көтібаров
жүрген болатын [11,78 п]. Бұл жылдар қазақ елі басында мазаң зұлмат заман
болған дәуір еді.1850 жылы 19 қыркүйегінде Кіші жүздің Орта бөлігінде
Елек, Ембі және Темір өзендерінің жоғары жағында қатты қарлы боран тұрып,
екі күнде бәрін қатырған. Елге тараған хабар бойынша Кіші Орданың малжаны қырылған. Атасақ, 200-ге жуық адам саны және шөмекей, жағалбайлы
және төртқара руларының мал шығыны көп болған деген дерек келтіреді
[11,80 п.].
Шекті руының бөлімдерінің мал саны туралы мәлімет.
Ру бөлімдері аты

түйе

жылқы

қой

сиыр

Назар бөлімі

6 000

3 500

100 000

2 000

Шүрен бөлімі

6 000

15 000

95 000

900

Дінші бөлімі

1 500

3 000

9 000

300

Тілеу бөлімі

2 500

11 000

50 000

1000

Қабақ бөлімі

2 000

6 000

25 000

200

Жанқылыш бөлімі

2 000

2 500

6 000

50

300

500

1 500

70

Қырғыз бөлімі

Кішкене шекті бөлімі
900
2 000
4 000
60
Ресей билігі осы сәтте малы көп қазақтар қатарынан шектілер мен
төртқараларды атайды, соның ішінде ең жақсы түйелер мен қойлары бар
Қабақ, Тілеу және Назар бөлімдерінде екенін ерекше атап өтеді [11,168 п.].
1853 жылы 23 қыркүйекте кішкене Шекті биі Изтелеу Болатовты күміс медальмен марапаттайды [12, 138 п.].
Орынбор Шекаралық комиссиясының ұсынысымен генерал-адьютант
Перовскийдің бекітуімен 1854 жылы Шекті руы Қабақ бөліміне заурядхорунжий Нияз Отаралиев, ал Тілеу бөліміне Жемен Жаулубаев старшын
болып сайланады. Нияз Отаралиевке айына орыс әкімшілігінен 75 рубль, ал
хатшысына 30 рубль қаражат төленсе, Жемен Жаулубаевқа 30 рубль жалақы,
оның хатшысына 20 рубль жалақы төлеген. Дегенмен архивте құжатында
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көрсетілгендей 1860 жылы Орынбор әкімшілігі Қабақ бөлімінің старшыны
Нияз Отаралиевті қызметінен босатады. Бұл турасында тарихшы Ә.Мұқтар:
«Нияздың билігін елі де, Ресейде қабылдады. Ресей оны 1854 жылдан 1861
жылы күз айларында сұлтан Сейдалиннің анықтауынша «Нияз би 1861 жылы
кейін дәлелденбеген қазақтар арызымен босатылады. Орнына Есет Көтібаров
сайланады» деп анықтай түседі [13, 3 б.]. Одан әрі Н.Отаралиевтің старшындық
қызметі аталасы Қабақ бөлімінің билері Есет Көтібаров пен Әзберген
Мұңайтпасовқа тапсырылады. Есет би қызметке тұрған кезеңде әкімшілік
төмендегідей мінездеме береді: «Би Есет Көтібаров тек Қабақ бөлімінің ғана
емес, бүткіл Шекті руының аса беделді, ықпалды адамы. Соңғы екі жыл
уағында өзінің патша әкімшілігіне адалдығын дәлелдеп үлгерді. Сондықтан да
Қабақтарды басқаруға әбден лайықты», деп жазады [14, 1-3пп.]. Бұл деректен
көріп отырғанымыздай Есет батыр мен қатар Әзберген Мұңайтпасовты билер
деп қатар аталады, тарихшы Сейпілмәлікованың зерттеулерінде келтіргендей,
Әзберген бидің Есет батырмен бірге қазақтардың азаттық күресіне және бүткіл
қоғамдық қызметіне белсене араласқанын аша түседі [15, 89-102 б.].
1855 жылы сұлтан Асфендияр Сүйеуғалин (Сюгалин) билер сиезіне
барлық правительдермен бірге 12 құрметті билері, 200-ден аса адайлар,
Орданың сыйлы ақсақалдары және дау-дамайды шешуге ұмтылған дауласқан
қазақтарды жинап мәжіліс құрған. Жерін шапқан Шектілерге ренжіген адайлар шабуыл кезінде барымталаған мал мен жандарын сұрай келгенін айтады.
Әрине, алдымен мәмілеге ұмтылған шүрендер мен қаракесектер адайларға
тұтқынға түскен бір әйел мен екі қыз баланы кері қайырған. Билер сиезінің
шешімінің оң аяқталуына бірден-бір ықпалдасқан елді басқарып отырған билер өзара мәмілеге келіп, ел арасын реттеп, жайылымдарын анықтап, реттеп
тарасқан болатын. Адайлар Жем мен Сағыз өзендері бойындағы жайылымдарына қарай жылжыған. Сұлтан Сүйеуғалин аталған өзендер жағасында көшіп
қонған адайлардан түтін салған жинауға арттарынан ілесе кеткен [11,75 п.].
Өткен тарихымыздан билер қызметінің жарқын тұстарын көре аламыз.
Сонымен Қазақ хандығының ХҮІІІ-ХІХ ғасырлар кезеңінде өмір кешіп,
билік құрған Қалыбек ата ұрпақтары елінің алдында халқына адал қызмет жасап, ұлағатты өсиеттерімен ұрпақтарын қазіргі Қазақ елінің жарқын күндеріне
жеткізді. Басқа бақ жарасады, батырға жақ жарасады. Аталы ерден би туса,
халыққа жанасады,-деп атамыз Шекті Мөңке би айтқандай халқымен бірге
болып, ұмытылмай ұрпақтан ұрпаққа жетіп, есімі бізбен бірге өмір кешіп келе
жатқан бабаларымыз қолдағай. «Көп сөзі қола, аз сөзі алтын» болған билер
сөзі Қазақ елі барда жасай бермек.
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ТАУЕЛСІЗДІК АЛУ ҚАРСАНЫНДАҒЫ ҚҰЖАТТАР
ОТАНДЫҚ АРХИВ ҚҰЖАТТАРЫНДА
Абенова А.М.,
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
ғылыми қызметкері
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында революциялармен, төңкерістермен, бүлікшілдікпен басталған XX ғасыр
келбетіне былай деп баға берді: «Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке
толы, зобалаң да зұлмат ғасыр болды. Біріншіден, ұлттық дамудың ықылым
заманнан жалғасып келе жатқан өзімізге ғана тән жолы біржола күйретіліп,
қоғамдық құрылымның бізге жат үлгісі еріксіз таңылды. Екіншіден, ұлтымызға
адам айтқысыз демографиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір ғасырдан
бері әлі жазылмай келеді. Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті құрдымға
кете жаздады. Төртіншіден, еліміздің көптеген өңірлері экологиялық апат
аймақтарына айналды.
Еліміздің тарихында экологиялық апатты аймақ болып танылған Семей полигоны Кеңес одағы кезінде ядролық сынақ жүргізуге құрылған нысандардың
бірі болды. Тарихтан белгілі ең алғашғы Семей полигонындағы жарылыс
1949 жылдың 29 тамызында өткізілген. Бұл қазіргі Шығыс Қазақстан, Павлодар және Қарағанды облыстарының түйіскен жерінде орналасқан 18 миллион
гектар жерді қамтыды.
Биыл «Невада-Семей» қозғалысының құрылғанына 30 жыл толды «Невада-Семей» қозғалысы» 1989 жылы 28 ақпанда белгілі ақын, әрі қоғам
қайраткері О.Сүлейменовтың бастамасымен дүниеге келді. Бұл қозғалысты
Қазақстан халқы қолдап, қысқа уақыттың ішінде кең ауқымды бұқаралық
қозғалысқа айналды. Семей ядролық сынақ айлағының қоршаған орта мен
жергілікті халыққа тигізкен ауыр зардаптары туралы алғаш рет әлемге паш
етілді.
Ядролық сынақ-адамзаттың қасіреті, ұлт пен ұрпақ үшін мәңгілік жазылмас жара. Ядролық апатқа қарсы құрылған «Невада – Семей» қозғалысының
тарихи мән-маңызы айрықша.
Біріншіден, қозғалыс ХХ ғасырдың тарихында алғаш рет Қазақстан
халқын өз жерін, өмірін қорғауға бастаған алғашқы қоғамдық-саяси ұйым болды. Қозғалыс – Қазақстанда демократиялық үрдістердің туына себтігін тигізді
және тұңғыш демократия бастауында тұрды. Антиядролық қозғалыстың күшжігері арқасында 1989 жылы жоспарланған 18 ядролық сынақ саны 7-ге дейін
азайтылды.
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Екіншіден, қозғалыс ел егемендігі жарияланбас бұрын Семей ядролық
полигонын жабуды күн тәртібіне қойды. Сол жолда бұқараны жұмылдыру
арқылы Кеңестік Қазақстан басшылығының нақты шешім қабылдауына
түрткі болды. 1989 ж қарашада Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің сессиясы Семей полигонын тоқтату туралы КСРО Жоғарғы кеңесіне өтініш жасап, қаулы
қабылдады. Алғаш рет КСРО үкіметі де ядролық қаруды сынауға тыйым салу
туралы шешім шығарды.
Үшіншіден, КСРО билігінің шешімі тәуелсіздік алып үлгермеген Қазақстан
басшылығының қолымен қабылданды. 1991 жылдың 29 тамызында Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев Семей полигонын жабу туралы Жарлыққа қол қойды.
Кейіннен 29 тамыз – халықаралық ядролық қаруға қарсы күрес күні болып
бекітілді.
Төртіншіден, қозғалыс Қазақстанның брендіне айналды. Осының
арқасында Қазақстан туралы және оның позициясын бүкіл әлем білді. Жапонияда «Хиросима – Семей», Ресейде «Семей – Жаңа Жер»қозғалысы пайда
болды. «Невада – Семей» қозғалысының бастамасымен «Әлем сайлаушылары ядролық қаруға қарсы» атты халықаралық конгресс өтті. Онын мақсаты
әлемдегі антиядролық қозғалыстарды біріктірп, жер бетіндегі барлық ядролық
сынақтарды жою болды.
«Невада – Семей» қозғалысының халықтық сипатын осы ұйымның
негізі болып қаланған өңірлік ұйымдардардың бір жезқазғандық – «Ұлытау»
қозғалысы көрсетті. Бұл қозғалыс 1989 жылы құрылды.
Жезқазған қалалық мемлекеттік архивінде 687- қорында, «Ұлытау»
қоғамдық қозғалысына қатысты құжаттар жинақталған. Атап айтқанда,
қоғамдық-саяси ұйымдар атынан ұйымының Олжас Сүлейменовқа, Әбіш
Кекілбаевқа жазған хаттары, қозғалыстың төрағасы Ә.Байменовтың Олжас
Сулейменовке жазған хаты, «Ұлытау» қозғалысының атқарған жұмысы туралы есебі, «Ұлытау» қоғамдық қозғалысының төрағасының орынбасары
Бақтияр Қожахметовтың үндеу хаты, Ұлытау» қоғамдық қозғалысының жалпы жиналысының хаттамасы, фотоқұжаттары жинақталған.
Архив құжаты
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ КЕҢЕСІНІҢ ДЕПУТАТЫ
ОЛЖАС ОМАРҰЛЫ МЫРЗАҒА!
Құрметті Олжас мырза!
Бүгінде қазақ елінің қай қиырына барсаңыз да бауыры бүтін жаралған
дүниені таппайсыз. Соның бірі - 35 жыл бойы Байқоңыр ғарыш айлағының
зардабын тартып отырған біздің аймақ халқы!
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Ғарыш айлағына берілген 2,2 млн.га. жерде облыс халқының 70 проценті,
негізгі қорының 70 проценттейі экологиялық әсерге ұшырауда. Ол аймақтағы
адамдардың орташа өмір сүру жасы 46-49 жас аралығында. Мұндай
көрсеткішті құлдар құрлығы болған Африкадан да бүгінде кездестіре алмайсыз. Аурудың бұрын болмаған бірнеше түрі пайда болып облыста әрбір 10
мың адамға шаққанда 134 адамға дейін өлуде. Туылған әрбір 1000 сәбидің
15,2 проценті туа мүгедек болып, 30,8-і шетінеуде.
Байқоңырдан ұшқан ракета сатылары бөлінгеннен кейін қалатын
1-3 тонна көлеміндегі жанар май ауаны және түскен жерін тікелей ластауда. Ал төбеден түскен ракета сынықтарынан шамамен 40 адамнан 1 адам
өлетіндей қауіп бар. Бұл орташа өнеркәсіптік өлім қаупінен 25 есе артық деген сөз. Мұның сыртында облыс үстінен ондаған жылдар бойы 6 әуе трассасы арқылы «Плесецк», «Капустин яр», «Омск», тағы басқа Ресей аумағынан
ұшырылған ракеталар қосымша экологиялық зардап келтіруде.
Қоршаған орта мен жануарлар, өсімдіктер дүниесіне, өзі жетіспейтін су
қорларына және жер қыртысына Байқоңырдың тигізіп отырған залалы тіпті
шошынарлық. Мысалы 1980-90 жылдары Торғай, Жезқазған облыстарында дала аңдары, әсіресе ақбөкендер жаппай қырылғаны белгілі. Тексерілген
2 метр тереңдікке дейінгі жер қыртысынан өте улы зат-гептил табылып отыр.
Яғни тамыры екі метрге дейін жерге сіңетін өсімдік түрлері түгелдей құрып
бітуде. Уланған шөпті жеп, суды ішкен мал ауруға шалдығып оның ет-сүтімен
коректенген халық улануда. Өлім мен ауру осылай өршіп қазақтың тұқымы тозуда. Армияға шақырылған жас жігіттердің жартысынан астамы ауру-сырқау,
әлжуаз, салмақтары 40 кг. да жетпейтін көтерем болып шығуда.
Аспаннан жауған ракета сынықтарынан шабындықтар мен жайылымдар
өртенуде. Бір ғана Ұлытау ауданында ракета сынықтары түсіп биыл шілде
айында ғана 32 мың га. жайылымдық және 2 мың га шабындық жер түгел
өртеніп, қу тақырға айналды. Басқаны қойып қасиетті де киелі Ұлытаудың өзі
ғарыш айлағының құрбандығы болуда.
Айта берсек ғарыш айлағынан шегіп жатқан зардабымыз шексіз. Бұған
«Казмеханобр», ҚазМҰУ, Казгеофизика» Ғ.Ө.Б. және басқа ғылыми-зерттеу
орталықтарының деректері дәлел болады. Біз келтірген деректер де осы
ғылыми институттардікі. Мұзтаудың жоғарғы жағындай ғана бізге белгілісі
осындай болғанда, әлі де белгісіздерінің тигізіп отырған зардаптары қандай
екенін бір Алла ғана біледі. Өкінішке орай соңғы жылдары сол жартымсыз ғылыми-зерттеу жұмыстарының өзін қаржы жоқ деген сылтаумен
тоқтатып тастауда. Біздінше қаржы емес, жауапты адамдардың ұлтына, еліне
жанашырлығы тапшы болып отыр.
Бір сәт көз алдыңызға тұзды шан бораған қу тақыр шөлейт даланы, оның
дәл ортасында орналасқан елді мекен мен әр үйдің алдында ауру-сырқаудан
тұнжырап, еңсесі түсе өмірден үмітін үзіп есеңгіреп үрпиіп тұрған қазақтарды
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елестетіп көріңізші. Біз Байқоңыр ғарыш айлағына таяу орналасқан аудан шаруашылықтырын арнайы аралағанда осыны көрдік. Сондай-ақ сол
ауылдардың сиырлары қара терге малшынып қинала аянышты мөңіреп келіп
үйінің алдында теңкиіп өліп жатқанын, қойлардың іші қабысып ауырғанын,
60 тоқтының өзектен уланған су ішіп бәрі бірдей сеспей қатқанының да куәсі
болдық.
Ал енді отыз бес жыл бойы осындай зардап тигізіп келе жатқан Байқоңыр
кешенін пайдаланған КСРО, мұрагері Ресей келтірген зиянын жойып, өтеу
бағытында мүлдем ештене істеген емес. Бірлі – жарым іс шарлар белгіленсе, ол
қағаз жүзінде қалды. Қазіргі кезде ғарыш айлағын Ресейге 20-30 жылға жалға
беру мәселесі толық шешіліп болмай жатып олар одырандап ойына келгенін
істеуде. Халыққа ескертпей ракета ұшырып, түскен сынықтарды жинамақ
түгілі, шопанның қотанына түсіп малы, диқанның егініне түсіп дәні өртенсе
де мыңқ етер емес. Ал Ресейге қатысты әскери бөлім басшылары бөлім территориясына /Жезқазған қаласының іргесіне орналасқан/ аяқ бастырмайды.
Ортақ мүлік кезінде осылай одырандап ойрандаған ресейліктер егер
Байқоңырды 20 жылға басыбайлы иеленсе немізді қалдырады?! Халық та,
жер де азып-тозып қайта қалпына келместей болып, генофонымыз азғындап
адам болудан, ұлт болудан қаламыз ғой. Әрі Ресей бәрібір ғарыш айлағын
20 жылда әбден тоздырып темір-терсек үйіндісіне айналдырып тастап кетері
анық. Ендеше 20 жыл ел мен жерді экологиялық зардапқа ұшыратқанша неге
оны бүгін жауып тастамаймыз. Әрі жалға бергенде төлейтіні тиын-тебен екен.
Тіпті ауыл адамдарының бүгінгі арман-тілегі өтемақы алу емес, олардың
денсаулығына зор зиян келтіріп отырған ғарыш айлағын мүлде жабу. Өйткені
денсаулығы құртылған, тұқымы азған, жаппай қырылудағы халыққа ақша
неге керек, Байқоңыр тажалдан бізді ақша сақтап қала ма? – дейді олар.
Бүгінде қарапайым токарь станогында тұрған орыс қазақ баласына
кәсібін үйретпей бас тартып аярлық жасап жатқанда, өркеуде, астамшыл
ресейлік орыс бұратана қазақты космосты, ғарышты, ғарыш айлағын игеріп,
ауздықтауға үйретеді деген сандыраққа кім сенеді! Яғни жиырма жылдан соң
да Байқоңыр ғарыш айлағын орыс мамандарынсыз меңгеріп кете алмаймыз.
Ал олар өз айтқандары болмаса бізге ғарыш айлағын жарамсыз етіп қалдырып
кетері анық.			
Құрметті Олжас мырза!
Біз бұл бағытта нақты біршама әрекеттер жасаудамыз. Атап айтқанда:
1. Жезқазған қаласындағы мектеп оқушылары Президент Н.Назарбаевқа
ашық хат жолдады
2. Облыстағы саяси – қоғамдық ұйымдар бірлесіп өз облысымыздан, партиямыздан сайланған Жоғарғы кеңес депутаттарына Байқоңыр мәселесін
көтеруді талап етіп хат тапсырдық.
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3. Республика Жоғарғы кеңесінің төрағасы Ә.Кекілбаев мырзаға да толық
дерекпен хат жолдадық.
4. Саяси-қоғамдық ұйымдардың қозғау салуымен облыстық мәслихат
өзінің кезекті сессиясына экология мәселесін қарауға арнап, нәтижесінде олар
да ресми түрде Жоғары Кеңеске үндеу қабылдады.
5. Құрамында Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының облыстық ұйымы,
Республика Адам құқын қорғау жөніндегі комитеттің облыстық ұйымы,
Солдат аналары облыстық ұйымы өкілдері және облыстық телекомпания,
баспасөз өкілдері бар көш-керуен Байқоңыр ғарыш айлағының зардабын тартып отырған аймақтарда болып арнайы бейнефильм түсіріп қайтты.
6. Байқоңырдың зиянды әсеріне ұшырап отырған көрші жеті облыста да
бұл мәселеге үлкен аландаушылық туып, біздің ісімізді қолдауда.
Құрметті Олжас мырза!
Жалпы естір құлақ, көрер көз болса жеріне жеткізіле әңгіме айтылды деп
есептейміз. Дей тұрғанмен республика басшылығы әзірге бұған бет бұрар
түрі жоқ, үнсіз.
Ендігі үмітіміз Сізде. Сіздің жеке беделіңіз, Семей атом полигонын
жаптыруға сіңірген еңбегіңіз біз көтеріп отырған мәселеге халықтың, ресми
басшылықтың назарын аударуға жетеді деп ойлаймыз.
Жезқазған облысы халқының және саяси-қоғамдық ұйымдар атынан:
Халықаралық «Қазақ тілі»				
Кенжеболат
қоғамы облыстық ұйымы төрағасының 		
ЖОЛДЫБАЕВ
орынбасары
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Қазақстан Республикалық партиясы 		
облыстық комитетінің төрағасы			

Аманғали
ӘБУОВ

Солдат аналары облыстық ұймының 		
төрайымы 						

Дина
АҚЫЛБЕКОВА

Қазақстан Республикасы Адам құқын 		
қорғау жөніндегі облыстық ұйымның 		
төрағасы

Қайрат
МЕЙІРБЕКОВ

Қазақстан Социалистік партиясының 		
облыстық ұйымының төрағасы			

Әубәкір
АХМЕТБЕКОВ

Облыстық мейірмділік және денсаулық 		
қорының төрағасы 					

Тұрлыбек
ӘМІРСЕЙІЛОВ
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Архив құжаты
Уважаемый Олжас Омарович!
Здравствуйте!
Я пишу это письмо по поручению Совета движения «Улытау» – областного
отделения «Невада – Семипалатинска».
Одно из направлений деятельности нашего движения – работа по охране памятнтков истории и культуры. Эту работу ведут наши ребята, объединенные в группу
«Жадыгер». Уже есть первые результаты. Самым главным считаем то, что по нашему предложению обласной Совет принял программу охраны памятников истории и
культуры, а один из основных пунктов ее – создание Улытауского национального
музея – заповедника. По этому поводу есть уже решение Совмина КазССР.
В планах на этот год – организация экспедиции по Малому Шелковому Пути
(Отырар – Улытау).
Заключительные мероприятия в рамках этой экспедиции намечено провести
в Улытау в виде фестиваля «Қасиетті Ұлытау».
Как вы знаете Улытауский район входит в число 30 отсталых в соц – экономическом развитии районов Казахстана. И даже при условии освоения средств, выделяемых Совмином на созданее музея – заповедника, нашему народу будет стыдно
перед посетителями музея – заповедника за столь плачевное состояние святых для
нас мест.
Далее. Мы считаем, что Улытау ценен в настоящее время не только памятниками
истории и культуры, своей неповторимой природой, но и тем, что это место, история
которого должна помочь воспитанию в людях стремления к единству и консолидации, возвышаясь над тем, что послужило причиной обид и упреков.
Поэтому мы считаем, что нужно не только реставрировать памятников, но возродить дух Улытау и с этой целью необходимо привлечь к этой проблеме внимание широкой общественности. Исходя из этого одним из первых пунктов всей программы
«Экспедиция по Малому Шелковому Пути» является учреждение Фонда «Қасиетті
Ұлытау». Учредителями былы бы движение «Улытау» и может быть район.(Кстати,
и вся экспедиция призвана обратить внимание общественности к проблемам некогда
процветавшей ветви Великого Пути).
На заседании совета мы решили, что преседателем Фонда «Қасиетті Ұлытау»
должен быть человек, деятельность которого связана как с тем, чтобы оживлять нашу
связь с нашей историей, помочь осознать величие культурного наследия так и с тем,
чтобы народ был един и достоен культуры предков.
Поэтому мы решили попросить Вас, Олжас Омарович, быть председателем этого
фонда.
Мероприятия по учреждению мы хотели бы провести в ближайшее время.
Если бы у Вас не будет возражении то мы бы приехали бы и Вам с конкретным
планом мероприятии и уточнили бы срок.
С уважением Алихан Байменов,
председатель Совета движения «Улытау»
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Архив суреттері

Ұлытау қоғамдық қозғалысының Жезқазған өңірінде ракета
қалдықтарын анықтау барысындағы суреттері
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Үш жүздің басын қосқан, дала өркениетінің алтын кіндігі «Ұлытаудың»
атын иеленген қозғалыстың бірнеше бағытты таңдап алып, халықтың
көңілінен шығатын іс тындырғанын, мақсатына жеткен қозғалыс болғанын
жезқазғандықтар ризашылықпен айтады - дейді қозғалыстың төрағасы болған
Әлихан Мұхамедияұлы Бәйменов мырза.
«Ұлытау» қозғалысы бірінші болып Байқоңыр ғарыш айлағының улы
қалдықтарының төгілуіне қарсы шықты. Байқоңырдан ұшқан ракета сатыларынан бөлінетін қалдықтарды жинауды ұйымдастырады. Олардың зиянын анықтап, фотоға түсіріп, ауыл адамдарынан пікір жинап, дайындық
жұмыстарын жүргізді. Табиғатты қорғауға жаппай акциялар өткізді. Ұлттық
мәдениет пен қазақ тілін дамыту мәселесін де көтерді. Содан кейін азаматтарды Жезқазған маңындағы радиолокациялық станцияны жоюға біріктірді.
Кейіннен «Ұлытау» қоғамдық қозғалысының бастамасымен Ұлытауға
ұлттық қорық мұражай мәртебесін алу мәселесін көтерді. «Ұлытау»
ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-мұражайы Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің 1990 жылғы 29 қарашадағы № 466 қаулысымен құрылды.
Бақтияр Қожахметов басқарған бұл мұражайдың негізі бағыттары – өлектану,
археологиялық, архитектуралық кешендердің тарихи орнын сақтау. Тарихи
мекен Ұлытаудың оңтүстіктегі ежелгі қалалармен байланысы болған ,соны
көрсету үшін «Кіші Жібек жолымен: Отырардан Ұлытауға дейін» атты экспедиция ұйымдастырды.
«Ұлытау» қоғамдық қозғалысы да ерекше мән мағынаға ие. Ең алдымен
бұл қозғалыс ұлттық сананың қайта жаңғыруның жарқын көрінісі болды.
Елбасының Болашаққа көзқарас «Қоғамдық сананы жаңғырту» бағдар
ламасының міндеттерінің бірі тұтас тарихтың қабылдануын қалыптастыру
болып табылады. Қазақстан аумағында болған көптеген тарихи оқиғалар
түрлі себептермен әлі күнге дейін зерттелмеген Қазіргі танда қазақ тарихын
терең зерттеуге, отандық және шетелдік құжаттармен жұмыс істеуге, ғылыми
айналымға енгізуге үлкен мүмкіндік туды. Оған Елбасының «Ұлы даланың
жеті қыры» мақаласында Үкіметке тапсырған «Архив 2025» жеті жылдық
бағдарламасы сеп болмақшы.
Кім ақпаратқа ие болса, сол әлемді билейді» демекші, қазіргі ақпараттық
дәуірде сол ақпаратты пайдалану ісінің мән-маңызы ерекше. Архив қорларында
сақталған құжаттар бізге өткенге үңілуге, сол кездегі атмосфераны сезінуге
және қазіргі жарияланымның ықпалында болған белгілі оқиғаларды өзгедей
қарауға мүмкіндік береді. Сондықтан тарихымыздың асыл қазынасын ұрпаққа
аманат ету, ұрпақ алдындағы парызымыз деп ойлаймын.
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ТӨТЕШЕНІ ТОЛЫҚ ТЕКСЕРІП, ҚЫТАЙ АРХИВІНЕ
ЖОЛ АШУ КЕРЕК
Андас Қ.,
Алматы облыстық «Жетісу» газеті
Елбасы «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында: «Ежелгі дәуірден
қазіргі заманға дейінгі кезеңді қамтитын барлық отандық және шетелдік
мұрағаттар дүниесіне елеулі іргелі зерттеулер жүргізу үшін «Архив – 2025»
жеті жылдық бағдарламасын жасауымыз қажет деп санаймын», – деп осы
салада еңбектеніп жүргендерге маңызды тапсырма жүктеп, атқарылатын
жұмыстың ауқымдылығын бағдарлап берді [1]. Демек, бұл сенім біздің
азаматтығымызға жүктеліп отыр. Расында, елімізде архив басқарудың өз
жолы қалыптасқан. Біздің мемлекеттік, жергілікті архивтерде де ұланғайыр құнды дүниелер самсап тұр. Сан дәуірдің құпиясын ашып, сырын
суыртпақтар құнды деректер де аз емес. Бірақ, біздің тарихымыздың бұлағы
бүгінгі қазақ баласы иелік етіп отырған аумақпен шектелмейді. Кешегі сақ,
ғұн, үйсін, қаңлы, қыпшақ, найман, керей, жалайыр, түрік, түркеш, қарахан,
қарлұқ, Алтын орда, Ақ орда, Көк орда, Қазақ хандығы сияқты сан дәуірді
бастан өткерген бабаларымыздың табаны әлемнің әр түкпірінде басылды.
Сол жерде біздің ежелгі тарихымыздың ізі қалды. Менің пайымымша, Елбасы
өзіміздегі дүниені емес, сол бабалар парасатын пайымдаудың ауыр да, абыройлы міндетін жүктеп отыр. Оның нәтижелі, нәтижесіз болуы осындай ұлы
міндет жолында жүрген сіз бен біздің қажырлы еңбегімізге байланысты.
Әдетте қарапайым түрде ойлансақ бізге дейінгі зерттеушілер ашылуға
тиісті жаңалықтың бәрін тындырып тастаған сияқты сезіледі. Бірақ, ғылым
қашанда жаңалықты, жандануды қалап тұратынын жасыра алмаймыз. Сондайақ, мемлекет, қоғам, адам өмірінің өзгеруіне сай жаңа идеялар жарыққа келіп,
адамзат өркениетін өрге оздыратын ғылыми дүниелер жарыққа шығары да
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ақиқат. Өкінішке орай, Кеңестік режим Орталық Азия елдеріндегі жергілікті
жұрттың тарихын тануға көп кедергілік жасады. Бұл үшін ол дәуірді кінәлағым
келмейді. Керісінше, көшпенділер өркениетін тануға деген ұмтылысты біраз
уақыт кейінге шегіндірді. Одағы ыдырап, Орталық Азиядағы бірқатар елдің
тәуелсіздік алуына байланысты жаңа дүниелер жарқырап шыға бастады.
Тіпті, тәуелсіздіктен кейін тарихтың кейбір ақтаңдақ беттерін қайта қарап,
зерттеуге мүмкіндік туды. Тарихшы ғалымдар мен жазушылар осы бағытта
білек сыбана еңбек етіп, көптеген құнды дүниені халық назарына ұсынды.
Мұрағаттардың қақпасы ашылып, шаң басып жатқан құнды жазбалар қайта
қағыстырылып, халықтың рухани әлеміне сіңісіп жатты. «Мәдени мұра»
Мемлекеттік бағдарламасы аясында архивтік мұраны сақтау мен көбейтуге
ерекше көңіл бөлінгені белгілі.
Архивистер мен ғалымдардың бірлескен күш-жігерінің нәтижесінде
Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры соңғы жылдары Армения,
Араб Республикасы, Түркия, Франция, Венгрия, Германия, Ұлыбритания,
АҚШ, Ресей, Қытай Халық Республикасы, Польша, Өзбекстан архивтерінен,
сондай-ақ ғылыми мекемелер, музейлер мен кітапханалардың қорларынан
алынған сирек кездесетін құжаттық деректермен толықтырылды. Бірақ
олардың барлығы бірдей ғалымдар тарапынан толық анықталып зерттеле
қойған жоқ. Шетелдік архивтерде еліміздің тарихына қатысты әлі де талай
құжаттар сақталып жатқан болуы әбден мүмкін.
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуы барысында Алматы облысы архивінің архивистері 2006 жылдың қараша айында
Өзбекстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивіне жұмыс сапарымен
барып, нәтижесінде архивтің 20 қорынан Қазақ тарихына қатысты 18801928 жылдар аралығын қамтитын 500 құжаттың көшірмелерін алып қайтқан
болатын. Қазіргі уақытта құжаттар археография және деректану Ұлттық
орталығының дерекқорына енгізілген. Ол «Шетел архивтеріндегі Қазақстан
тарихы» ақпараттық анықтамалығын құруға өзіндік үлес қосты.
Өзбекстан Республикасының архивіндегі Жетісудың тарихына қатысты
Түркістан генерал - губернаторының канцеляриясы, Түркістан Орталық
атқару комитеті, ТүркАССР-нің халық комиссарлар Кеңесі, ТүркАССР-нің
Егіншаруашылығы халық комиссариаты, ТүркАССР-нің Халық ағарту комиссариаты және тағы с.с. қорлардан құжаттардың көшірмелері алынды.
Алынған құжаттардың қатарында, Қазақстанның Ресейге қосылуы, Жетісу
өлкесінде шекаралық шептер белгіленуі, Қапал және Верный бекіністерінің
салынуы, Жетісудағы әскери губернаторлықтың билігі, Батыс Сібір генералгубернаторлығының қызметі, Ресей империясының 1860-1866 жылдардағы
Қазақстанның оңтүстік өңірін жаулап алу барысы, 1867-68 жж. әкімшіліктерриториялық реформа, 1867 жылы 11 шілдеде Түркістан генерал109
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губернаторлығы (орталығы-Ташкент қ.) құрылуы, оның құрамына Жетісу
және Сырдария облыстарының қарауы, 1863-83 жылдардағы.
Жетісуда казак-орыс мекендерінің пайда болуы, жергілікті қазақтардың
отарлық жүйеге қарулы қарсылығы, өлкеге орыс, украин келімсектерінің
қоныс аударуы, 1870-1880 жж. Қытайдан Жетісуға қоныс аударуына байланысты, осыған орай Жаркент учаскесінің (1882) құрылуы, ал 1893 жылы
оның жеке уезге айналуы, 1882 жылы 18 мамырда Жетісу облысы Дала
губернаторлығының (орталығы - Омбы қ.) қарамағына берілуі, 1891 жылы
25 наурыздағы Ақмола, Семей, Жетісу және Торғай облыстарын басқару
туралы ережеге сәйкес әкімшілік-территориялық құрылымының өзгеріске
ұшырауы, 1897 жылы 26 желтоқсандағы арнайы жарлықпен Жетісу облысы қайтадан Түркістан генерал-губернаторлығының қарамағына берілуі,
1906 жылы облыста Қоныстандыру басқармасының құрылуы, 1918 жылы
30 сәуірде өткен Түркістан өлкесі Кеңестерінің 5-съезінде Ресей Федерациясы құрамындағы Түркістан АКСР-інің құрылуы мен оның құрамына Жетісу
облысының енуі, 1920 жылы 26 тамызда БОАК пен РКФСР Халкомкеңесінің
«Қазақ Автаномиялық Кеңестік Социалистік Республикасын құру туралы»
декретінің қабылдануы, осы жылдың 4-12 қазанында өткен республикалық
Құрылтай съезінде қазақтар қоныстанған Түркістан АКСР-індегі облыстарды, соның ішіндегі Жетісу облысын Қазақстанға қосу жөніндегі мәселелер
туралы, 1921 жылы 5 ақпанда Верный қаласы мен уездердің атауы өзгеріп,
«Алматы» деп аталуы, 1924 жылы 14 қазанда 11-шақырылған БОАК-нің
2-сессиясы Орта Азия Республикалары мен Қазақстан жерін ұлттық межелеу туралы қаулы қабылдауына байланысты Жетісу облысы таратылып, оның
оңтүстігіндегі Пішпек, Қарақол, Нарын уездері – Қара Қырғыз автономиялық
облысының қарамағына берілуіне, Солтүстігіндегі Алматы, Жаркент, Лепсі,
Талдықорған уездері Қазақ АКСР-інің құрамына еніп, солардың негізінде
Жетісу губерниясы құрылуына қатысты құжаттардың [2] бар екенін атап
айтуға болады.
Сонымен қатар, ұлт зиялылары Мұстафа Шоқай, А. Байтұрсынов,
С. Қожанов, І. Жансүгіров, Х. Досмұхамедов, Г. Мұратбаев, М. Тынышпаев,
С. Есова, Ы. Көшкінов, Б. Сүлеев, О.Жандосов, М. Жұмабаев, А. Розыбаеиев, А. Чинбулатов, Х. Күдербеков, Қ. Жандарбеков [3] тағы да басқа
қайраткерлерге қатысты жеке құжаттардың көшірмелері алынды.
Өкінішке орай, нарықтың экономика бірталай талантты ғалымдар мен
табжылмай ізденетін зерттеушілердің ғылымдағы сұрабын үзіп жібергенін
жасыра алмаймыз. Десе де, тарихты танудың ұлы көші үздіксіз алға жылжи
берді. Әдетте біз: «Қазақ халқы мың өліп, мың тірілген» деген тіркесті жиі айтамыз. Сол сияқты қазақтың тарихы да, мұрағаттағы құжаттары да мың өліп,
мың тіріліп жатыр. Бір қызығы, біздің халқымыздың даналығы сондай, адамзат өркениетінің табы қалған осындау даладағы қандай жаңалық болса да,
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соның бәрін ерінбей, жалықпай қабылдауға әр дәуірде дайын болған. Басқа
жұрт сүйекке жазу жазып, ойын өрнектеп жүргенде, біздің бабаларымыз
салиқалы тарихын тасқа қашады.
Аттың жалы, түйенің қомында жүрсе де, қазақтың асыл қасиетін жыр
тілімен келешек ұрпаққа мұрағаттады. Ежелгі бабаларымыздың бармағының
табы қалған балбал тастарды асылдың сынығындай төбесіне көтеріп, одан
халқымыздың этнографиясын үйренді. Күлтегін ескерткішінен тартып,
бүгінге дейін табылған тасқа қашалған ескерткіштерді айтпай-ақ қояйын.
Оның жалпы баянын өздеріңізде білесіздір.
Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде магистуратурада оқып жүргенде «Рухникалық жазба ескерткіштердің әлем және қазақ
әдебиетіндегі көрінісі, көркемдік шешімі» атты жұмысымды жазу үшін Жетісу
(Жоңғар) Алатауының сай-саласын қыдырып, жартастарына жармасып, бұтабүргенге таланып жүріп, кездестірген әлі күнге ғылыми айналымға түсе
қоймаған тасқа қашалған жазулар мен суреттерді көргенде бабаларымыздың
парасатына расында тәнті болғанмын.
Былай қарағанда мүлгіп жатқан қазақ даласының қойны-қонышы тұнған
тарих. Оның сырына жету, құпиясын ашу, осы дәлелдер арқылы өзгелер өз
бетінше пайдаланып жүрген асыл тарихымызды ақтап алуға бүгінгі күні жол
ашылып отыр.
Сондықтан ең алдымен Елбасының «Архив – 2025» бағдарламасы
тек мемлекеттің қарастылығындағы мұрағаттарды аударып, төңкеру емес,
аспан астындағы алып мұрағаттың құпиясын жинақтап, өзіміздің өр
құндылығымызды әлемге паш ету деп түсіндім. Ойды ой қозғайтыны белгілі,
біздің тарихымыз мың өліп, мың тірілгені сияқты біздің ұзақ тарихымызда көптеген әріптерді қолдандық. Өткенге бармағанның өзінде соңғы бір
ғасырда Ахмет Байтұрсынов реттеп берген төте жазу, крилиция, латын харпін
өз керегімізге жараттық. Қазіргі архивтерде осы үш әріппен қағазға түсірілген
сансыз дүние жатыр. Өкінішке орай, біз осыны өзіміз танитын харіптегі
мұраларды ғана теріп алып, тереңдете зерттеп жүрміз. Қалғандары қалып жатыр. Демек, үзік-үзік тарих жасап, үздігіп жүргеніміз жасырын емес. Бұл да
мұрағатқа деген мұқияттылыққа жат. Ендеше, «Архив – 2025» бағдарламасы
қате жіберген осы келеңсіздіктерді қайта толықтауға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Осы тұрғыда өзім бетпе-бет келіп, «қап-ай» деп қолымды ысқылаған
бірнеше мысалға тоқтала кетсем айып етпессіздер.
Биыл Ілияс Жансүгіровтың 1915 – 1928 жылдар аралығындағы төтеше
шыққан газет-журналдардағы мұраларын түгендеу үшін Алматыдағы Ұлттық
академиялық кітапхананың сире кездесетін қолжазбалар қорындағы газетжурналдарды ақтарып, төңкеріп шығуға тұра келді. Басында «Ілияс туралы талай дүние жазылып жүр ғой, осы талпынысымнан бірдеңе өне қоя ма?» деген
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ойда мазалады. Бірақ ақиқатпен бетпе-бет келгенде өзім ойламаған, түсіме де
кірмеген рухани әлемге кіріп кеткенімді сезбей қалдық. Нәтижесінде, Ұлттық
кітапхананың сирек қорындағы төте жазумен жазылған қазақ, қырғыз, ұйғыр,
өзбек, башқұрт, ноғай, татар тілінде шыққан 128 газет-журналды ақтарып
шығуға тұра келді. Ал өткен жылдан бері қарай қырғыз елінің тарихшыларымен бірге «1916 жылғы қазақтың ұлт-азаттық көтерілісінің баспасөздегі
көрінісі» деген жобаны жүзеге асыру барысында сол мұраларды тағы бір
рет екшеп шығуға тұра келді. Мен осы барыста төте жазумен жазылған
баспасөздегі көптеген дүниенің әлі де бізге жетпей жатқанын сезіндім. Тіпті,
жеткендерінің денінің түрі өзгеріп кеткен, қысқартылған, сөздері ауысқан,
тағы басқа түрлі кедергіге ұшыраған. Бұл тек газет-журналда жарияланған
дүниелер. Ал архивтерде төте жазумен жазылған әлі де елге жетпеген қаншама
мұрағат бар. Оны елге жеткізудің, қайтадан қараудың, зерделеудің уақыты
келді деп ойлаймын. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласындағы
«Барлық отандық архивтермен жүйелі жұмыс жүргізуі керек» дегені осыған
саяды деген ойдамын [4].
Елбасы мақаласындағы тағы бір тапсырма шетелдегі архивтермен жұмыс
жүргізіп, қазақ тарихына қатысты дүниелерді жинақтауға бақытталды. Мен
басқа шет елдердің мұрағаттарында қандай дүниенің бар екендігін білмеймін.
Бірақ, өзім туған, өскен, оқыған, архивтерін білмесем де тау-даласын тынымсыз аралаған, Нығымет Мыңжани, Су Би Хай, Тұрғын Алмас сияқты
зерттеушілердің лекциясын тыңдап, тәлімін алған Қытай жерінде ұшан-теңіз
дүниенің жатқанын әбден білемін. Жасыратыны жоқ, тәуелсіздік алғалы бері
Қытайдағы қазақ тарихына қатысты мұрағаттарды жинастыру, оны елге оралту жайлы тиянақты жұмыстар істеліп жатыр.
Үкіметтің көмегі, ғалымдардың еңбегінің арқасында тарихымызға
қатысты біраз дүние түгенделді. Бірақ, ол арқылы біз Қытай мұрағаттарындағы
тегімізге қатысты дүниені түгелімен түптеп алдық деп айта алмаймын. Жазба тарихының ұзақтығымен және сақталған қыруар тарихи архивтердің
молдығымен ерекшеленетін Қытай елінде сақтардан, ғұндардан, үйсіндерден
қалған мұралар, қазақ ұлтына қатысты деректер өте мол. Рас, Қытайдағы
біраз дүние Кеңес Одағы немесе одан да бұрын орыс немесе еуропа тарихшылары мен жиһанкездері тарапынан осы жаққа жетті. Бірде Қытай
мұрағаттары туралы қытайдағы қазақ тархшылары аударған нұсқамен, орыс
және еуропа ғалымдарының аудармасы арқылы қазақшаланған нұсқаны салысытырып көріп едім. Екеуінен екі түрлі ұғым қабылдайсың. Оны қытайша
нұсқасымен салыстырып көретін болсақ, тағыда парықтылық мен мұндалап
тұрғанын байқалады. Өкінішке орай, ондағы ел-жер атауы, хандықтар мен
патшалардың есімдері, тіпті қазақты құраған ру-тайпалардың атауына дейін
орыс тіліне бейімделіп жазылған. Былайша айтқанда, бізге жеткен деректің өзі
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дерексіз ұғымға қарай жетелейді. Шын мәніне келетін болсақ, ежелгі Қытай
архивтеріндегі құнды мұраларды орыс түгіл, осы күнгі қытайдың жас тарихшылары да оқи алмайды. Өйткені, Қытай мұрағатындағы ежелден сақталған
мұрағаттар көне қытай жазуымен жазылған. Оны сауатты оқып, салыстырмалы түрде бүгінгі тілде түсіретін аудармашылары тым аз.
Осы тұста Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сенат төрағасы болып
тұрған жылдары оның төрағалығымен өткен Сенат отырысында сенатор
М. Бақтиярұлының: «Цин династиясы кезіндегі архивтердің көбі алдымен мәнжур тілінде жазылып, кейін қытай тіліне аударылған. Қытайдағы
архивтерді ақтаруда тек қытай тілін білу аздық етеді. Керісінше қытай тілін,
көне қытай жазуын жетік білуімен қатар, мәнжур тілін білетін маман ауадай қажет. Жаңа қытай жазуымен аударылған архивтерді Қытай өз мүдесіне
бейімдеп аударып жібереді. Сондықтан түп нұсқаны қарау керек», – деген ойына толық келісемін [5].
Өте орынды, оңтайлы айтылған пікір. Осы тұжырымға мен де төмендегі
ойымды қоса кетейін. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының соңында Қытай
астанасы Бейжіңдегі Ұлттар университетінде оқыған қазақтың алғашқы лек
жас зиялылары Қытай мұрағатындағы көне қытай жазуымен жазылған сол
дүниелердің біразын қазақшалады. Біз соны оқып өстік. Тұп-тұра сол аударма
жұмысына атсалысқан бірнеше азамат қазір Қазақстанда жүр. Егер біз шынымен Қытай мұрағаттарындағы өзімізге керекті дүниені түп нұсқасы бойынша
аламыз десек, сол адамдарды қатарға тартуымыз керек қой. Олар қазір алпыстан асып барады. Бүгін, ертең кетіп қалуы да мүмкін. Тағы бір жағынан,
біз Қытайдағы қазақ тарихына қатысты дүниелерді Шианның, Бейжіңнің
мұрағаттарынан іздемей-ақ қоялық, Қытайдағы қазақ тарихшылары мен аудармашылары қалдырған асыл мұраларды әлі күнге дейін өз керегімізге
жаратудың жолына назар аударған жоқпыз. Өйткені, Қытай қазақтары соңғы
елу жылда төте жазуды қолданып, ұлан-ғайыр дүние жаратты.
Солардың өзін қағып-сілкитін болсақ, бізге беймәлім, бірақ өткен тарихымызда мәлім болған талай кенішке жолығарымыз анық. Тіпті, Қытайдағы Іле
қазақ автономиялы облысына қарасты Іле, Алтай, Тарбағатай аймақтарындағы
мұрағаттардың өзінде шағатай, ұйғыр, қазақ тілдерінде жазылған арғысын
білмеймін, Абылайхан дәуірінен тартып, бүгінге дейінгі талай дүниені
ақтарып алуға болар еді. Қолдау болып, сол архивтерден жінтіктеп іздесек,
бәрін тізіп айтпай-ақ қояйын, тым құрығанда Абылайхан мен Цин имериясы
арасындағы сауда келісімдері, депломатиялық қарым-қатынастар, қазақтың
ежелгі қонысына қайта оралуы, қытай-орыс шекарасының бекітілуі мен Алаш
партиясына қатысты біз білмейтін дүниелер, Қытай қазақтарының ұлт-азаттық
көтерілістеріне қатысты деректер жарық етіп шыға келуі әбден мүмкін. Сонымен қатар,, Қытайдағы қазақ баласының ізі қалған тарихи жерлер, қорымдар,
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төрткүлдер, сымтастар, ежелгі үңгірлер, тасқа қашалған жазулар, суреттер,
прамидаларды тарихи, археологиялық тұрғыда зерттеп, архивтестіру керек.
Нағашым аңшы кісі еді. Сол кісіге еріп, тау-даланы кезіп жүріп, өз көзіммен
көрген сол құндылықтарды саусақпен санап бере аламын. Менің көргенім
тым аз бөлігі ғана. Ал ел көрген дүниелер қаншама? Ол біздің тарихымыздың
бастауы, болашағымыздың арнасы емес пе? Елбасы да өз мақаласында осы
мәселені тұспалдап тұрған жоқ па?
Қытайдағы қазақ мұралары жайлы тағы бір айта кетейін дегенім, қазіргі
қытайда мемлекеттік қызметке қабылдау үшін қытай тілі мен 24 тарихтан
сынақ алады. Сол 24 тарихта біздің ата-бабаларымыздың ерлік күрестері
жазылған. Тіпті, соның бірнешеуін біздің қазақтар жазған.
Осы ойымды нақтылау үшін сол 24 тарихтың не екенін, оны кімдердің
жазғанын айта кетсем айып болмайтын шығар. Олар мыналар:
Аты
Бөлімі
Авторы
Тарихнама
130
Сы Ма Шиян
Ханнама
120
Бан Гу
Соңғы ханнама
130
Суң Фан Ху
Үш патшалық шежіресі
65
Шин Шу
Жиннама
130
Фаң Шуан Лияң
Суңнама
100
Шын Ио
Оңтүстің жиннама
59
Шияу Зы Шияң
Лияңнама
56
Яу Сы Лияң
Шиннама
36
Яу Сы Лияң
Уйнама
130
Уи Шоу
Солтүстік Шинама
50
Лм Бәй Яу
Шунама
50
Лияң Худ Фын
Сүйнама
85
Уи Уи
Оңтүстік патшалық тарихы
80
Ли Ян Шу
Солтүстік патшалық тарихы
100
Ли Ян Шу
Көне таңнама
200
Лю Шиу
Жаңа таңнама
250
Лу Яң Ию
Көне бес патшалық тарихы
150
Шуо Жу Жиң
Жаңа бес патшалық тарихы
74
Ау Яң Шю
Суң патшалығының тарихы
496
То то
Лияу патшалығының тарихы
116
То то
114
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Жин патшалығының тарихы
135
Тото
Юуан патшалығының тарихы
210
Лян
Миң патшалығының тарихы
332
Жаң Тиң Уи
Цин патшалығының тарихы
Жаңа қытай тарихы
Осы 24 тарихтың ішіндегі Суң, Лияу, Жин патшалықтарының тарихын
жазған Тото Мазартайұлы Баян немересі қазақтың меркіт руынан шыққан тарихшы. 1314-1355 жылдары өмір сүріп, Юуан патшалығының Узуң (Бөржігін
Хайсан), Рын Зуң (Бөржігін Рибадида) патшалардың тұсында қызмет еткен
саяси қайраткер. Ал осы үш кітаптың бас сарапшысы Теміртас қазақтың
қаңлы руынан шыққан оқымысты. Су Би Хай мырза айтқандай: «Меркіт руынан осыншама маңызды, әйгілі тарихи және мәдени тұлғаның шығуы Фуан
патшалығы дәуіріндегі қазақ мәдениеті тарихындағы жарқын шұғыла болып
қала береді». Бұдан асырып айта алмаспыз.
Демек, біздің бабаларымыз қытайдың әлемге әйгілі 24 тарихын жазуға
атсалысқан екен өз даламыз бен халқымыздың шұғылалы тарихын шынайы
жазу біздің де қолымыздан келеді.
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2. Мұрат Бақтиярұлы. Қытайдағы архивтерді Қазақстанға әкелу керек» //
Еgemen.kz. 31 қаңтар 2019 жыл.

СОДЕРЖАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАЦИЯ – 2020»
Аминова Ж.Т.,
старший преподаватель НАО «МУА»
Стратегическим ресурсом современного постиндустриального общества все в большей степени становится человеческий капитал, включающий
в себя учет и оценку его интеллектуального потенциала. Формирование интеллектуальной нации – одна из стратегических целей развития Казахстана, идея которой принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан
Н.А.Назарбаеву.
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Главный акцент при этом делается на формирование индустриально-инновационной экономики страны. Ее результат - качественно новая интеллектуальная нация. На решение этой системной задачи направлен национальный
проект «Интеллектуальная нация – 2020», в котором главными векторами развития интеллектуально-нравственной личности определены: качественное
образование, инновационная и информационная революция, духовное воспитание молодежи. Идея «Қазақ елі - Мәңгілік ел» связана с национальной
программой по формированию интеллектуальной нации [1].
Задача формирования интеллектуального потенциала нации, требует более глубокого ее осмысления, так как является основным ориентиром в построении конкурентоспособной экономики Казахстана, во вхождении Казахстана в число 30-ти развитых стран мира.
Современное общество нуждается в умной, компетентной, креативно
мыслящей личности, управляющей собственной интеллектуальной деятельностью во взаимодействии с членами социума. Проблема ее развития отнесена к приоритетным областям в политике Казахстана. В силу этого возрастают
требования к стратегии формирования и управления интеллектуальным потенциалом нации [2].
В разработанном национальном проекте Первого Президента РК Назарбаева даётся следующее определение: «Интеллектуальная нация – это та нация, которая сможет быть конкурентоспособной в моральном, культурном,
интеллектуальном плане, полной обеспеченностью информацией, и имеющая
потенциал свободно распространять свою научную, культурную, образовательную информацию» [3].
Интеллектуальный потенциал – интегративное понятие, объединяющее
все виды интеллектуальной деятельности и ее субъектов, науку, образование,
инновации и создается этот феномен, прежде всего, системой непрерывного
образования (дошкольное воспитание и обучение, общее среднее, техническое и профессиональное, после среднее, высшее, послевузовское образование), которая является базой интеллектуальных ресурсов общества [4].
Интеллектуальная личность – это личность с развитыми интеллектуальными способностями, подготовленная к инновационно-творческой самообразовательной деятельности, общению в течение всей жизни. Ее характеризуют
высокий уровень национального самосознания, развитые нравственно-духовные качества, приоритетные для современного этапа развития полиэтнического казахстанского общества.
Целенаправленное формирование интеллектуального потенциала обучающихся является одной из главных задач модернизации непрерывного образования в республике. Несмотря на потребность в его развитии, до настоящего времени в научной литературе не было четкой концепции, позволяющей
обосновать стратегию и тактику этой деятельности [5].
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Содержание национального проекта «Интеллектуальная нация - 2020» сопряжено с задачами, стоящими перед всей системой образования Республики
Казахстан:
- создание необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей,
достижений науки и практики;
- развитие творческих, духовных и физических возможностей личности,
формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни,
обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности;
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине
– Республике Казахстан, уважения к государственным символам, почитания
народных традиций, нетерпимости к любым антиконституционным и антиобщественным проявлениям;
- воспитание личности с активной гражданской позицией, формирование потребностей участвовать в общественно-политической, экономической
и культурной жизни республики, осознанного отношения личности к своим
правам и обязанностям;
- приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры; изучение истории, обычаев и традиций казахского и других народов республики;
овладение государственным, русским, иностранным языками [6].
В национальном проекте «Интеллектуальная нация - 2020» направляющим вектором формирования интеллектуального потенциала нации является рассмотрение данной проблемы от единичной личности обучающегося в
системе непрерывного образования до воспроизводства им своего интеллектуального потенциала в социуме в целом. Национальный проект отражает
принципиальную позицию: интеллектуальная нация есть совокупность интеллектуального потенциала её представителей, в интеллектуальном потенциале общества проявляется многообразие интеллектуальной активности его
субъектов [2].
Развитие и формирование интеллектуального потенциала личности обучающегося требует определения ведущих идей, подходов, теоретического
основания и принципов, которые определяют его стратегическую направленность. Они должны соответствовать идеям модернизации казахстанского
общества, новой образовательной парадигмы, направляющей развитие человеческого капитала – основы интеллектуальной нации.
Понятие «интеллект» является одной из актуальных проблем, исследованием которого в течение многих столетий занимались ученые многих стран
мира.
117

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ
В истории человечества есть множество примеров выдающихся личностей, которые своим интеллектуальным трудом во благо общества оставили
неизгладимый след в развитии науки.
В определении понятия «интеллект» встречаются разные точки зрения и
концепции.
Во-первых, следует отметить, что это понятие относится к категории межнаучных понятий. В связи с этим разнообразие определений понятия «интеллект» с точки зрения различных научных областей является показателем
сложности и многоаспектности данного феномена. В общем смысле в энциклопедических словарях интеллект характеризуется, в большинстве случаев,
с психологической точки зрения.
В переводе с латинского слова «intellectus» смысл понятия «интеллект»
означает ум, разум, рассудок, понимание, познание - высший тип мыслительной деятельности.
С научной точки зрения «интеллект» рассматривается в следующих значениях:
1) относительно устойчивая структура умственных способностей индивида;
2) общая способность к познанию и решению проблем, лежащая в основе других способностей и детерминирующаяся системой познавательных
процессов индивида (мышление, ощущение, восприятие, память, воображение, представление и т.д.), определяющая успешность любой деятельности
и адаптацию к новым жизненным условиям, задачам (в качестве обобщения
поведенческих характеристик при решении задач);
3) совокупность всех познавательных функций индивида: от мотивации
и восприятия до мышления и фантазии, основная форма познавательной деятельности.
Несмотря на то, что интеллект и умственная деятельность человека являются разными понятиями, они очень тесно взаимосвязаны между собой.
Поэтому важно понимание этих понятий в их разграничении. Структура понятия «интеллект» сложна и состоит из множества уровней, и его целостность
выражается на основе взаимодействия умственных способностей.
Наряду с этим определением с биологической точки зрения интеллект
определяется как способность человека сознательно адаптироваться в новых
условиях. А с педагогической точки зрения интеллект характеризуется такими
понятиями как способность к обучению, обучаемость. По мнению американского ученого Дэвида Векслера интеллект рассматривается как разумная деятельность, рациональное мышление и правильное преодоление жизненных
проблем, то есть, интеллект – это способность человека приспосабливаться
к окружающей среде. Дэвид Векслер в 1939 году разработал шкалу интеллекта для взрослых, а в 1949 году разрабатывает шкалу определения интеллекта детей.
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Исследуя интеллектуальную активность человека, российский психолог
А.Ф. Лазурский определил три ее уровня:
• Низкий уровень. Индивид не приспособлен к среде, на его слабую психику сильное давление оказывает окружающая среда.
• Средний уровень. Человек быстро приспосабливается к окружающей
среде, и в соответствии со своим внутренним психологическим состоянием
находит для себя подходящее место в этой среде.
• Высокий уровень. Этот уровень характеризуется тем, что личность стремится изменить окружающую среду.
В настоящее время понятие «интеллект» понимается как способность
человека к познавательному процессу, к определению жизненных задач.
По этому поводу академик Н.Н. Моисеев характеризует «интеллект» как умение человека правильно ставить цели, планировать свои ресурсы и выстраивать стратегию достижения цели. К важным качествам интеллекта человека
относятся его целеустремленность, глубина мышления, скорость мышления,
развитость логики и интуиции, точность мышления, критичность мышления,
широта мыслей.
В развитии цивилизованного общества, в его формировании важную роль
сыграл интеллектуальный труд человечества. На основе интеллектуального
труда развивается наука, совершенствуется техника и разрабатываются новейшие технологии. Своим интеллектуальным трудом во имя человечества
внесли неоценимый вклад в историю мировой науки такие выдающиеся ученые как Н.Коперник, И.Ньютон, А.Эйнштейн, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, aль-Фараби, aль-Хорезми и др.
На сегодняшний день в условиях информационного общества перед высшей школой поставлены высокие требования.
Высшая школа должна обеспечивать развитие научного потенциала страны, а его опорой должно стать – развитие интеллектуального потенциала студентов. В своей лекции в Евразийском Национальном Университете имени
Л.Н. Гумилева (май, 2006 г.), обращаясь к молодежи, Лидер нации, Первый
Президент Республики Казахстан говорил: «Наши предки защищали и передали нам в наследство огромную территорию нынешнего Казахстана, самобытную культуру и особый дух восприятия и познания жизни. Этот дух
свободолюбия и степной доблести не был растрачен на крутых переломах
истории, его сумели сохранить предыдущие поколения, на долю которых выпали невиданные испытания. Каждое из них выполнило свою историческую
миссию [7].
На рубеже XIX-XX веков великий Абай проторил дорогу в большой мир
и разбудил плеяду титанов Алаш-Орды. Те, в свою очередь, сумели высоко
поднять самосознание народа и сформулировать идеи, позволившие казахам
подняться из среды отсталости и исторического забвения. Они стали пред119
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течей замечательного поколения писателей и мыслителей 30-40 годов, чьи
усилия помогли нации сохранить себя в условиях разрушительного слома вековых устоев, голода и войны. Послевоенные поколения не только поднимали
промышленность, осваивали целину, но и создали прочный фундамент развития в виде системы образования и науки. Казахстанцы стали нацией инженеров и ученых, строителей и геологов, металлургов и врачей. Теперь наступает
ваше время. Вам строить и развивать Казахстан в XXI веке… Я верю в нашу
молодежь. Уверен, ваши знания, ваша энергия и ваш труд будут работать на
построение сильного и процветающего Казахстана. Надеюсь, что вы хорошо
выполните завет великого Абая: «Нужно учиться, чтобы узнать то, что знают
другие народы, чтобы стать равными среди них, чтобы стать защитой и опорой для своего народа» [7].
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ҰЛТТЫҚ ТАРИХТЫ ЖАҢҒЫРТУ
Арзықұлов А.Ә.,
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының
жетекші ғылыми қызметкері, тарих магистрі
«Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі
тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады».
Н.Ә. Назарбаев
Бүгінгі таңда әлемде жаһандану үдерісі өте айқын және жоғары
жылдамдықпен жүзеге асып, адам өмірінің әртүрлі салаларына әсер етті.
Әрине, қазіргі кезеңде саяси-экономикалық саладағы жаһанданумен қатар,
өзіндік ерекшеліктері мен динамикасы бар мәдени жаһандану да орын
алып отыр. Жаһандық мәдени даму бұл жалпыға ортақ құндылықтардың,
нормалардың, стандарттардың, идеалдардың таралуынан көрінетін
жергілікті қауымдастықтардың біркелкіленуіне алып келетін үрдіс екенін
де ұмытпауымыз керек. Мәдени жаһандану, көптеген басқа құбылыстар
сияқты, қоғамдық өмірдің барлық салаларына оң және теріс әсер етеді.
Осылайша, жаһандану үдерісі барысында дамыған және дамушы қоғамдар
өмірінің әртүрлі салалары (экономикалық, сауда және өнеркәсіп саласында)
жаңалықтармен байытылады, бірақ екінші жағынан олар көбінесе өздерінің
ұлттық мәдениетінің элементтерін, бірегейлігін, тәуелсіздік пен өзгешелік
сезімін жоғалтады.
Сонымен қатар әртүрлі идеологиялық ағымдар пайда болып, қоғамдық
санаға енуінің салдарынан әлемдік мәдениетте құндылықтар қақтығысының
жүріп жатқанын байқауға болады. Адамзат қоғамының басты заңдылықтарына
сүйенген бұл факторлар әлемдік өркениет пен халықаралық қауымдастықтың
мүшесі ретіндегі Қазақ елінің тіліне, дініне және рухани кеңістігіне ықпал
етері де даусыз. Бұл тәуелсіздігін алып, дамудың жаңа жолына түскен
өтпелі кезеңдегі жас еліміз үшін үлкен сын. Технологияның қарыштап дамып, ақпараттық кеңістіктің ашықтығы жағдайында еліміздің өзіндік бетбейнесін сақтай отырып, ұлт ретінде дамуымыз үшін өркениеттің шыңына
шығып, дамудың өзіндік дара жолын таңдаған елдердің тәжірибесін мұқият
зерделеуіміз қажет.
Әлемдік деңгейдегі бұл үдерістер мен олардың салдарын өз назарында
ұстап, мұқият зерделеген Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» атты мақаласын жария етті, және сол арқылы елімізде
жаңа ақпараттық-саяси күн тәртібін қалыптастырды. Мақала өзінің мазмұны
мен мәні тұрғысынан қазіргі таңдағы қазақ қоғамының қажеттіліктері мен
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күтілімдеріне сәйкес келуіне байланысты жалпыұлттық қолдауға ие болды.
Мақала дәстүрлі және жаңа БАҚ беттерінде, әлеуметтік желілерде кеңінен таралып, қоғамның түрлі топтары арасында қызу талқыға түсті.
Елбасы мақаласында жаңғырудың ең басты шарты өзіндік ұлттық кодыңды
сақтау екенідігін, «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық
дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей
өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына
айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр
ала алмаса, ол адасуға бастайды... Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі
күн мен жарқын болашақтың көкжиектерін үйлесімді сабақтастыратын ұлт
жадының тұғырнамасы» деп атап өтті [1].
Тарих – қатал ұстаз, өйткені онсыз болашақ бұлыңғыр. Ұттың тарихи жады
–оның ұлттық санасың, ұлт болу идеясының, мемлекеттік идеологиясының
негізі. Тарихи тереңде жатқан халықтың ұлттық идеясы мығым, мемлекеттік
идеологиясы қандай да болсын сырттан келетін қауіп-қатерлерге төтеп бере
алады. Тарихтан білетініміздей, қиын қыстау кездерде ұлтты жұмылдырып,
қоғамды біріктіре отырып, тығырықтан жол табатын ортақ мүдде – ұлттық
идеология болмақ.
Ұлттық идея мемлекеттің қалыптасуы, ұлттың өзіндік санасының дамуы және ұлттық бірегейліктің орнығуы барысында бекіп, дүниетанымдық
бағдардағы құндылықтар жүйесіне негізделеді. Саяси үдерісте ұлттық идея
халықтың интеграциясы мен идентификациясы функциясын, оның тарихи
өмір сүруінің мұратын анықтау, биліктің заңдылығы, насихаттаушы және топтастырушы қызметтерді орындайды. Бұл бағыттағы ұлттық идея саяси идеология, миф және утопия сынды рухани-саяси өмірдің қырларымен астасып
жатады және бұл құбылыстар құндылықтардың қайта қаралып, әлеуметтік
жаңару орын алатын өтпелі кезеңдердеайқын байқалады [2].
Қазақстандық қоғам мен мемлекеттің өтпелі кезеңдегі Елбасының
жариялаған Жолдаулары мен бағдарламалық мақалаларында көтерілген
келелі мәселелер ұлттық идеяны қалыптастыру барысында маңызды орын
алады. Қазақстан мемлекеттілігінің нығаюы барысында елімізді мекендейтін
әртүрлі ұлт пен дін өкілдерін біртұтас қоғамға біріктіріп, бірегейліктің
ұйытқысына айналатын ұлттық идеяны қалыптастыруда Елбасының зор
еңбегі бар екенін атап өту керек. Бұл ретте Н.Назарбаев ұлттық идеяны қазақ
халқының қоғамды топтастырудағы жұмылдырушы рөлімен байланыстырады.
Қазақстан халқы ассамблеясының 1995 жылғы 24 наурыздағы баяндамасында: «Уақыттың ауыр сынынан өткен қазақ халқының бай да күрделі тарихы
бар. Бүгінгі күні ол Қазақстанда тұратын барлық халықтарға көмек беруі тиіс,
біздің бірлігіміздің түбірлерін дұрыс түсініп, кез келген тарихи түртпектеуді
теріске шығаруы қажет, өйткені артқа көз сала отырып, келешекті көруіміз
керек», деп атап өткен [2].
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Бүгінгі таңда Қазақстан әлемдік қауымдастықтың тең құқылы халықаралық субъектісі ғана емес, сонымен қатар тарихы терең, әлемдік өркениет
қазынасына қосары бар бай мәдени игіліктің иесі ретінде де танылуы мәселесі
тұр. Себебі, қауырт оқиғаларға толы, өте жоғарғы жылдамдықта өзгерістер
орын алып отырған жаһандық үдерістерде кез келген елдің бүгінгі әлеуетімен
қатар, өткен заманның даңқты беттерінің мұрагерлері ретіндегі жағымды
бейнесін де әлемге танытудың маңызы ерекше.
Бұл ретте Елбасының 2017 жылы жария еткен «Ұлы даланың жеті қыры»
атты бағдарламалық мақаласында: «...немістердің, италиялықтардың немесе
үнді халықтарының жылнамасына көз жүгіртсек, олардың мыңдаған жылды
қамтитын төл тарихындағы ұлы жетістіктерінің дені осы елдер қазір мекен
етіп жатқан аумақтарға қатыстылығы жөнінде сұрақ туындайтыны орынды.
Әрине, ежелгі Рим деген қазіргі Италия емес, бірақ италиялықтар өздерінің тарихи тамырымен мақтана алады. Бұл – орынды мақтаныш. Сол сияқты, ежелгі
готтар мен бүгінгі немістер де бір халық емес, бірақ олар да Германияның мол
тарихи мұрасының бір бөлшегі» [3] дей келе, біз де өзіміздің сан ғасырлық
тарихымызды мақтан тұтып, ата-бабамыздың материалдық және рухани
саладағы жетістіктерін әлемге паш етуіміз керектігіне тоқталды.
Сонымен қатар мақалада бүгінгі Қазақ елі орналасқан сайын далада
ежелгі заманнан өзіндік мәдениет дамып, адамзат өркениетіне айтарлықтай
үлгі қосты, оның ішінде:
-осы аймақтың автохтонды тұрғындарының алғашқы болып жылқы малын қолға үйретуі, сол арқылы атқа міну мәдениетін қалыптастырды;
- ежелгі металлургия дамып, нәтижесінде сапалы қару-жарақ пен зергерлік
бұйымдар жасалды;
- ата-бабамыздың Ұлы даланың табиғатымен үйлесімде өмір сүріп, өзіндік
дүниетанымның қалыптасуы зергерлік мәдениеттегі «аң стилінің» болуымен
расталады.
Қазақстан территориясынан табылған жәдігерлер, оның ішіндегі ең
маңыздысы – Есік қорғанынан табылған «Алтын адам» дала өркениетінің
зор қуаты мен эстетикасын әйгілейтін бай мифологиясының мысалы бола
алады.Елбасы сонымен қатар даламыздың түркі мәдениетінің түп қазығы
екендігіне, ұлы ғұламалар туып, өмір сүрген аймақ болғандығына, алма мен
қызғалдақтың да «тарихи отаны» Алатау баурайы, әлемдік деңгейдегі саудасаттық пен өзара байланыстың үлігісі – Ұлы жібек жолының өткенін де тілге
тиек еткен.
Мақаланың негізгі түйінді ойларының бірі – тарихқа деген дұрыс
ұстанымның болуы. Яғни, тарихы түрлі оқиғалар мен жетістіктерге бай Ұлы
дала мен бүгінгі сол аймақты мекен еткен қазақ халықының тарихының
біртұстастығы, үздіксіз, жалғасын тауып, дамып келе жатқан бірегей өркениет
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ретінде қарауымыз керек.«Сол арқылы түп-тамырымызды білуге, ұлттық
тарихымызға терең үңіліп, оның күрмеулі түйінін шешуге мүмкіндік туады.
Қазақстан тарихы да жеке жұрнақтарымен емес, тұтастай қалпында қазіргі
заманауи ғылым тұрғысынан қарағанда түсінікті болуға тиіс. Оған қажетті
дәйектеріміз де жеткілікті» дей келе, Елбасы бұрынғы протомемлекеттік
бірлестіктердің дені қазіргі Қазақстан аумағында құрылғанын, қазақ ұлты
этногенезінің негізгі элементтері де сол кезеңнен бастау алатынын атап
өтті [3].
Осы ретте Ұлы далада бұрын болған протомемлекеттік бірлестіктердің
мәселесі туындауы да заңды құбылыс. Қазіргі таңдағы халықаралық
жағдайдағы келеңсіз оқиғалар барысында елдің, оның ұлттық территориясының
тұстастығы, мызғымастығы алдыңғы қатарға шығып отыр. Әрине, еліміз өзінің
мемлекеттік территориясын халықаралық құқық негізінде айқындап, шекарасын көрші мемлекеттермен заңды түрде бекітіп алғандығы да бар. Бірақ,
соған қарамастан Қазақ елінің мемлекеттігіне, оның ұлттық территориясының
заңдылығына күмән келтіріп, көз алартатындар да баршылық. Соған байланысты Қазақ халқы ешқайдан көшіп келмегендігі, қазақ ұлтының автохтонды
ұлт екенін, ал Қазақстан осы аймақта бұрын-соңды болған мемлекеттердің
мұрагері екендігін нақтылай түсу қажет. Осыған қатысты Елбасының
2015 жылды Қазақ хандығының 550 жылдығы деп жариялауы өте маңызды
шешімдердің бірі болды.
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиында сөйлеген
сөзінде Елбасы: «Бүгінгі той, ең алдымен, батыр бабаларымыздың биік рухына тағзым ету және тағдырдың сан алуан қиындықтарынан сүрінбей өткен
ата тарихынан тағылым алу үшін өткізіліп отыр. Кеңес Одағы заманында
Қазақстан мектептерінде оқушылар «КСРО тарихы» атты ортақ оқулықтан
білім алды. Сондықтан, жас ұрпақ ата тарихынан мүлде алшақтап қалды.
...Ұлт жадының тамырына балта шабуға арналған осындай сұрқай саясаттың
небәрі ширек ғасыр бұрын орын алғанына сенудің өзі қиын. Бірақ кеңес
заманының ащы шындығы дәл осындай болатын» деп, ұлттық мемлекеттің
тарихын қайта жаңғыртудың тағы бір себебіне тоқталған болатын [4].
«Тарихты тұлғалар жасайды», деген қазақтың нақыл сөзін негізге ала
отырып, Қазақ елінің тарихы да оның ұлы тұлғаларымен танымал, толық
болатынан атап өту қажет. Елбасы «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласын
да әлемнің көптеген мемлекеттері халықаралық аренада өз ұлтынан, елінен
шыққан танымал тұлғаны алға тарта отырып, өз елінің танымалдылығын,
әлеуетін арттырып отырғандығын айта келіп, елімізден,жерімізден шыққан
танымал тұлғалар, дарынды өнерпаздар, салиқалы саясаткерлер мен ел басшылары өмірі мен қызметін дәріптеуге қатысты бастама көтеріп, нақты шараларды айқындаған болатын. Жалпы еліміздің тарихындағы ұлы тұлғалардың
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өмірі мен қызметі Н.Ә. Назарбаевты бұрыннан толғандырып жүрген мәселе
деп айтуға болады. Оған мысал ретінде Елбасының төмендегі сөзін келтіруге
болады: «Оның үстіне Қазақ хандығының шаңырағын көтеріп, айбынын
асырған ұлы хандарымыз бен даңқты батырларымыздың есімдері біртіндеп
ел жадынан өшіріле бастады. Өз ішімізден шыққан оларды жамандағыштар
құрметке бөленді. Елімізде ханның, не батырдың ескерткіші тұрмақ, олардың
атында білім мен мәдениет нысандары, керек десеңіз, жалғыз-жарым көше де
болған жоқ. Қазақ хандарының аты атала қалған жағдайда оларға үстем тап
өкілі ретінде келеңсіз баға беріліп, қисынсыз айып тағылды».
Еліміз үшін «Тәуелсіздік» ұғымының қасиетті екендігін, оның бергені
мен беретінін тілге тиек ете отырып, «Тәуелсіздік - қазақ халқының өшкенін
жандырып, өлгенін тірілтті. Алматы мен Астанада, облыс орталықтары мен
ірі елді мекендерде Керей мен Жәнібек, Абылай мен Әбілқайыр сияқты
әйгілі хандарымыздың, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай батырлардың еңселі
ескерткіштері бой көтеріп, олардың есімдері елді-мекендерге, жоғары оқу
орындары мен мектептерге берілді. Бабалардың ерлік пен күреске толы өнегелі
өмір жолдары жайлы том-том ғылыми еңбектер мен әдеби шығармалар жазылды. Тәуелсіздікпен бірге оралып, ұрпағына ұланғайыр қоныс қалдырған
батыр бабаларымыздың биік рухы қазақтардың, әсіресе, жаңа буынының
арасында аса зор патриоттық өрлеу туғызып, ұлт тарихына деген мақтаныш
сезімін ұялатты», – деп атап өткен болатын[4].
Елбасының мақалаларында көрсетілген тапсырмалар қазіргі таңда
өз шешімін де тауып отырғанын айта кеткен жөн. «Қасиетті Қазақстан»
жобасының негізінде кең байтақ қазақ даласында әр ұлт өзінше қасиетті
санайтын тарихи нысандар тізімге алынып, олар туралы нақты деректер
жинақталып, болашақта қорғалуы, қасиетті орын ретінде сақталу керектігіне
де қатты мән берілген.Идеяның түпкі төркіні Қожа Ахмет Яссауи кесенесін,
Ұлытау төріндегі жәдігерлер кешенін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата кесенесін, Алтай-Тарбағатайдағыкөне сақ қорымдары мен Жетісудың
киелі аймақтары және басқа да жерлерді өзара сабақтастыра отырып, ұлт
жадында біртұтас кешен ретінде орнықтыру, өйткені бұл тұтаса келгенде
халқымыздың ұлттық бірегейлігінің мызғымас негізін құрайды[5].
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты энцикло
педиялық саябақ ашу туралы тапсырмасы да өз мәресіне жетіп қалды.
Еліміздегі тарих саласындағы негізгі екі мекеме – Ш.Ш. Уалиханов атындағы
Тарих және этнология институты мен Мемлекет тарихы институты тізе
қоса отырып қазақ тарихының қалыптасуы, ұлт жолында тер төккен ұлы
тұлғалардың тізімін жасап шығарғаны белгілі. Қазіргі таңда аталмыш тізімде
100 тарта есім кірген, бірақ әлі де көптеген мәселелер азара талқылау және
пысықтауды қажет еді [6].
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Ұлы даланың дара перзенттерін ұлықтау ісі тек ел аумағында ғана
жүріп жатқан жоқ. Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының
Төтенше және Өкілетті Елшісі И. Тасмағамбетовтың қолдауымен көрші мемлекетте Қазақстан мен Ресей арасындағы дипломатиялық қатынастардың
негізін қалаған Ораз-Мұхаммед Онданұлының тұлғасы мен қызметі туралы
халықаралық конференция өтіп, Ресейдің Рязан облысына қарасты Қасымов
қаласында Жошы ұлысынан шыққан Ораз-Мұхаммед сұлтанға мемориалды
тақта да орнатылды. Сұлтанның жат елде жарты патшалық құруы аңызға
бергісіз ақиқат екенін айта келіп, «Ал оның ел мен елді табыстырған қызметі
– мәртебелі абырой. Өйткені Ораз-Мұхаммед орыс жеріне жеке дара келген
жоқ. Ол бүкіл ел аманатын, ұлы даланың дос пейілі мен бейбіт ықыласын ала
келді. ...Ұлы Далада ғана емес, жат жұртта, орыс жерінде даңқты істерімен
танымал болған Сұлтан Ораз-Мұхаммедті осындай тұлғалардың шоғырына
жатқызуға болады», – деді елші өз сөзінде[7].
Тарлан тарихты қайта жаңғыртып, өшкенімізді жандырып, өткенімізді
ұлықтауға арналған Елбасының бұл бастамасын Президентіміз Қ.К. Тоқаев та
қолдап, ұлттық саясатта сабақтастық жалғасатынын көрсетті. Ұлы даланың
кіндігі – Ұлытауда өткен жиында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев:
«Жошының мазары қазақ жерінде тұрғанын бүгінде еліміздегі және шетелдегі
жұртшылықтың көбі біле бермейді.Ата-бабалардың аманатына адал болу –
бізге сын.Сондықтан біз Алтын орданың негізін қалаған Жошы ханның есімін
ұлықтауды міндетті түрде қолға алуымыз қажет.Оның тарихи тұлғасына
әлемнің назарын аударып, кесенесін мәдени туризм нысанына айналдыру – өте
маңызды міндет.Ұлытау – халықаралық деңгейдегі этнографиялық туризмнің
орталығы болуы тиіс.Бұл жұмыстар Алтын орданың 750 жылдығын мерекелеу аясында басталуы қажет» деп Қазақ елінің мемлекеттілік тарихы ертеден
бастау алатынын, яғни Алтын орда мемлекетінің бірден-бір заңды мұрагері
екендігін танытты[7].
Ұлытау мен өзге де тарихи орындар туралы толыққанды ақпаратпен
қамтамасыз ету, туған өлкені туристік мекенге, демалыс аймағына әрі ұлы
бабаларға тағзым ету орталығына айналдыру бойынша тапсырмалар берді.
Тарихымыздағы ақтаңдақтарды қайта зерттеп, еліміз үшін маңызды
оқиғалар мен жері үшін, елі үшін күш-жігерін, қала берді жанын аямаған
ұлы бабаларымыздың есімдерін еске алу, соған сай құрмет көрсету тәуелсіз
ұрпақтың еншісі және абыройлы міндеті.
«Тәуелсіздік» атты киелі ұғымға бой ұра отырып, оның ұлтымыз үшін
қаншалықты маңызды екендігін Елбасыдан артық айту мүмкін емес шығар:
«Бәріміздің киелі атамекеніміз бар, ол -қазақтың Ұлы Даласы. Сол далада
бабалардың ізгі аманатын орындау жолында біз құрған қасиетті Отанымыз
бар. Ол - Тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіздік - біздің маңдайға басқан бағымыз,
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мәңгі сақтауға тиіс аманатымыз. Қасиетті Отанымызда қандай қиындықты да
қайыспай қарсы алуға лайық өршіл рухты, азат ойлы, жасампаз халық бар.
Ол – ержүрек қазақ халқы. Сол қаһарман халықтың алға қойған ізгі мұраты
бар. Ол – Ұлы Дала төсінде өзі құрған мемлекетті Мәңгілік Ел жасау».
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Багдатова С.А.,
ведущий научный сотрудник
ИИГ КН МОН РК
Создание истории независимого Казахстана всемерно нацелено на использование информативного контента архивных материалов и документов
(первоисточников), которые воссоздают историю прошедших событий, передают подлинную атмосферу исторической эпохи. К примеру, осмысление
социально-политической истории современного общества невозможно без
изучения деятельности, принципов устройства и функционирования политических партий и движений, их взаимодействия между собой и другими субъектами политического процесса. Особый интерес исследователей вызывает
история формирования многопартийной системы в Казахстане, в девяностые
годы прошлого века. В этот период демократические преобразования коренным образом трансформировали партийную систему, вместо господствовавшей около семидесяти лет однопартийной системы стала формироваться многопартийная. Развитие и совершенствование партийной системы становится
одной из основных задач страны. Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев подчеркивал: «Важнейшим слагаемым комплекса мер политической демократизации жизни общества является усиление роли партий в политической
системе. Политические партии представляют собой основной «строительный
материал», из которого строится здание демократии, и мы должны сделать все
возможное - и в правовом отношении, и иным образом, - утверждая их место
в обществе, чтобы они росли и крепли» [1,с.111].
Известный исследователь проблемы партогенеза С. Дъяченко, так характеризовал формирование политических партий в Казахстане: «Если попытаться изложить процесс становления партий в виде условной теоретической
модели, то она будет предполагать, что их возникновение и формирование
является исторической необходимостью, закономерным следствием усложнения политической системы модернизирующегося общества, развития
представительной системы, связанной с качественным изменением содержания процесса политического участия [2, с.266]. В 1991 г. был принят Закон
«Об общественных объединениях в Казахской ССР». Начинается активная
деятельность таких политических партий, как Народный конгресс Казахстана, «Алаш», Социал-демократическая партия Казахстана, Социалистическая
партия Казахстана, Республиканская партия Казахстана и др. [3, с.221].
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Активной деятельностью отличалась Партия народноe единствo Казахстана (ПНЕК), которая являлась правопреемницей «Союза народное единство Казахстана», образованного на учредительной конференции 6 февраля
1993 года. В феврале 1995 года на внеочередном съезде СНЕК были приняты
резолюция и постановление о реорганизации в Партию народного единства
Казахстана. В ее программных тезисах было записано, что «Союз народное
единство Казахстана» - политическая организация в поддержку последовательных реформ Президента Н.А. Назарбаева, направленных на становление в Казахстане демократического общества, с социальноориентированной
рыночной экономикой, утверждение реального суверенитета республики»
[4, с.177].
Особое внимание исследователей привлекает работа региональных отделений политических партий. Значительный комплекс материалов по деятельности региональных отделений находится в фондах Государственного
архива Акмолинской области (ГАКО). Так, материалы фонда 1290 «Аппарат
акима Акмолинской области. г. Акмола. Отдел внутренней политики и социальной сферы» (Ф.1290), содержат следующие документы, характеризующие
деятельность партий и общественных объединений, в период 90-х годов прошлого века: отчеты об общественно-политической ситуации и деятельности
общественно-политических движений и партий (квартальные, годовые), сведения, информации, характеристики по взаимодействию с политическими
партиями, движениями и религиозными конфессиями, протоколы заседаний
региональных политических партий и движений, отчетная документация лидеров партийного движения. Архивные документы свидетельствуют, что в
Акмолинской области в третьем квартале 1996 года «...действуют 7 партий:
Социалистическая, Коммунистическая, Республиканская, Демократическая,
Народно-кооперативная, Народный конгресс Казахстана и Партия Народного
единства Казахстана [5, лл.1-3].
Наиболее обстоятельная информация имеется по истории создания и деятельности «Партии народного единства Казахстана». Все документы Акмолинского филиала партии Народное единство Казахстана собраны в отдельном фонде (фонд 1296), характеризуют исторические события, начиная с девяностых годов прошлого века, когда 28 октября 1992 года в г. Алматы из
числа членов инициативной группы был сформирован организационный комитет по созданию общественно-политического движения – Союз «Народное
единство Казахстана» (СНЕК). Он создавался как общенародное движение,
объединяющее на добровольной основе граждан республики независимо от
национальной принадлежности и вероисповедания. Основной своей задачей
партия ставила содействие построению в Казахстане правового демократического государства, формирование социальной рыночной экономики, обеспечение гражданского и межнационального согласия.
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В Акмолинской области региональная партийная организация создается
в ноябре 1992 года. В этот период инициативная группа из представителей
общественных организаций, учреждений, предприятий г. Акмолы обратилась
к гражданам области с призывом вступать в СНЕК и объявила о создании
оргкомитета областной организации. «Мы считаем долгом перед народом
республики и перед своей совестью быть в это сложное время вместе и объявляем о создании Акмолинского областного оргкомитета Союза народное единство Казахстана», призываем всех жителей области кому дороги спокойствие,
межнациональное согласие на нашей земле, цивилизованное будущее республики, встать в наши ряды, поддержать Союз конкретными делами» [6, л.4].
Учредительная конференция Акмолинской областной организации СНЕК состоялась 23 августа 1993 года, были избраны областной совет и президиум
совета. Организация получила «Свидетельство №72. «О учетной регистрации
структурного подразделения общественного объединения 3 сентября 1993 года
Акмолинская областная организация «Союза народного единства Казахстана». Устав которого зарегистрирован 19 марта 1993 года № 0327 Министерством юстиции» [7, лл.1-15].
В ходе дальнейших структурных преобразований, в соответствии с решениями внеочередного съезда СНЕК, состоявшегося 25 февраля 1995 года,
на основе Союза народное единство Казахстана создается Партия Народного
единства Казахстана (ПНЕК), цели и задачи которой были в основном аналогичны целям и задачам СНЕК. На заседании президиума Акмолинского областного совета СНЕК от 17 мая 1995 года было принято решение о реорганизации областного совета СНЕК в областной комитет ПНЕК. В архивных
фондах сохранились документы, характеризующие данные преобразования, в
частности: «Выписка из протокола заседания Президиума областного совета
СНЕК от 17 мая 1995 г.». Основными вопросами повестки дня которого были:
«О реорганизации областного союза СНЕК» и «Об утверждении председателя областного комитета ПНЕК [7, лл.1-15]. Перерегистрация союза в партию объяснялась быстро меняющейся политической ситуацией в республике,
желанием политических партий и общественных организаций активно включиться в общественно-политическую жизнь республики. По архивным материалам число членов партии на 15 ноября 1995 года составило 31839 человек,
количество первичных организаций - 1021. Наблюдалась тенденция стабильного увеличения численности партии по Информации Центрального комитета ПНЕК [8, л.25]. В июне 1997 года ряды акмолинского филиала ПНЕК пополнились за счет присоединения Торгайского филиала ПНЕК, упраздненной
Торгайской области [9, л.2].
В соответствии с решением Четвертого внеочередного съезда ПНЕК, состоявшегося 27 февраля 1999 года, ПНЕК объединилась с Демократической
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партией Казахстана, Либеральным движением Казахстана, Республиканской
партией «Отан» и общественным движением «За Казахстан - 2030» в новую
политическую организацию.Во исполнение постановления Четвертого внеочередного съезда ПНЕК бюро Акмолинского обкома ПНЕК приняло 10 марта
1999 года постановление о прекращении деятельности Акмолинской областной организации ПНЕК.
Вышеуказанная информация отражает сложный процесс формирования
многопартийной системы Казахстаны, создание и распад различных политических структур, из которых в конечном итоге сформировались ведущие политические партии республики.
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ЖОШЫ-АЛТЫН ОРДАНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ ХАН
Дүйсен С.Ж.,
Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері,
педагогика ғылымдарының кандидаты
Тарихи, көркем әдебиеттерге назар аударсақ Жошы ханға қатысты мәлімет
көп сияқты. Ал, шын мәнінде Жошы ханның жеке басын зерттеуге арналған
бірде бір толыққанды зерттеу жоқ деуге болады. Зерттеулердің бәрі Жошы
ханның жүргізген соғыстары, оның құрған ұлысы, жүргізген саясатына
қатысты болып келеді.
Жошының өмірде қандай адам болғанын зерттеушілер әлі де толық
анықтай алмауда.
Сондықтан ұлы ханның өмір тарихында кейбір айқындай түсетін тұстар
кездеседі. Солардың бірі-Жошы тегі бойынша моңғол ма, әлде түрік пе?
Тәуелсіздік алғаннан бері елімізде Жошы ханды қазақ руларынан шыққан деп
дәлелдеушілер көбейді. Бірақ бұлтартпас деректері жоқ, көпшілігі тарихи деректерге негізделмеген немесе бұрмаланып пайымдалады.
Қазақ қоғамында Жошы ханға байланысты аңыздар бар екені белгілі.
Дегенмен Жошыға байланысты аңызы мен ақиқатын ешбір қазақстандық
ғалым айырып ашып берген жоқ.
Жошы ханға арналған әлемдегі жалғыз ескерткіш Қазақстанда (Ұлытауда)
ғана сақталған, яғни ханның атын иеленген кесенеге біздің ел ие болып
отырғаны бәрімізге мәлім.
Академик Әлкей Марғұлан бастаған экспедиция өткен ғасырдың 40-шы
жылдары кесенені қазып зерттегенде жерленген мүрденің оның 72-дегі ер
адам және оң қолы шабылған, бас сүйегіне соққы тигенін анықтаған. Ал, антрополог ғалым Оразақ Ысмағұлов қаңқаның бас сүйегі бойынша бейнесін
жасапты.
Бірақ танымал тарихшы Зардыхан Қинаятұлы мүрденің Жошы ханға
тиесілі екенін жоққа шығарады, өйткені Жошы небары 46 жасында қайтыс
болған [1]. Сонымен бірге Жошы кесенесінің ішкі қабырғасына қашап
түсірілген таңбалардың ішінде бірде-бір татар немесе моңғол руларының
таңбасы жоқ болып шығыпты.
Сонда кесенедегі адам мүрдесі Жошыға қатысы болмағаны ма деген сұрақ
туындайды. Зардыхан Қинаятұлының дерегіне сенсек антрополог жасаған
Жошы хан бейнесі де басқа адамдыкі болып шығады.
Осы ғалымның пікірінше Жошы хан, оның ұлы Батый да сол кездегі
моңғолдар дәстүріне сай жасырын жерленуі мүмкін.
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З.Қинаятұлы болжауынша Ұлытаудағы Жошы хан кесенесінің құрылысы
XIII ғасыр емес, ХVI ғасырға тиесілі. Дегенмен ғалым бұл мазарды «Жошыныкі
емес» деп те айта алмаймыз. Себебі, бұл кесенені ханның кейінгі ұрпақтары
ата-бабасына ескерткіш ретінде тұрғызған болуы керек. Жошы ханға арналып
салынғандықтан, бұл кесене соған тиесілі деген пікір ұсынады.
Ресейлік ғалымдар деректеріне қарағанда Жошы 1182 жылы Қарақорымда
туып, 1225/27 жылы Ұлытауда өлген [2,168].
Жошы хан өз ажалынан өлген бе, әлде кісі қолынан ажал құшты ма, деген
сұраққа да жауап жоқ. Әрқилы пікірлер бар.
Орыс зерттеушілерінің деректеріне қарағанда Жошының 8 некелі әйелінен,
18 ұлы болған.
Зардыхан Қинаятұлы дерегі бойынша Жошының 40 ұлы болған. Олардың
14-і Қырым мен Орта Азияны және Алтын Орданы билеген.
Шыңғысханның бұйрығымен Моңғол империясын төрт баласына, 4 ұлыс
бөліп бергені мәлім. Бұл оқиға 1221/24 жылы болған. Рашид ад Диннің жазуына қарағанда Жошының үлесіне Дешті Қыпшақ пен Хорезм иелігі берілді.
1237-1242 жылдары Батудың жүргізген соғыстары тұсында тұсында Орыс
жерлері жаулап алынып, Шығыс Еуропа елдері шекарасына дейін жетіп
ұлысы кеңейді [3].
Сонда Жошы көзі тірісінде бірнеше жыл (1221-1225/1227 ж.ж.) ұлысты
басқарған, яғни бұл мемлекеттің қалыптасу кезеңінің бастауында тұрғанына
дәлел. Сонымен қатар Жошы ұлысы немесе Алтын Орда мемлекетінің негізі
қазақ даласында қаланғаны да айқын көрініп тұр.
Жошы ұлысын (яғни Алтын Орданы –С.Д.) қалыптастыруды баласы Бату
(1208-1255/57) аяқтады. Батыйдың Алтын Орда мемлекетін құрғандығы туралы көптеген әдебиетте жазылған. Тарих еңбектерде моңғолдар өз мемлекетін
ұлыс деп атағаны белгілі [4,274].
Ал, Алтын Орда атауын орыс және еуропалық саясаткерлер мен
зерттеушілер сырттан таңғаны белгілі.
Алтын Орда (Жошы ұлысын) мемлекетін Жошыдан тараған қанша хан
басқарды деген сұраққа да нақты жауап табу да қиын. Деректер әрқилы.
Мәселен, француз тарихшылары Жозеф Дегинь 28 хан, П.Де ла Круа-40,
австриялық зерттеуші Й. Хаммер-Пургшталль -50, орыс тарихшылары В Гигорьев-38, Е.Белов-59, А.Якубовский-50, татар зерттеушісі Р.Фахретдин-41
хан Алтын Орданы басқарды деген деректер келтіреді [5].
Зерттеушілер пікірінше Жошы меркіт руының баласы болуы мүмкін деген күдікпен сол кездің өзінде шетқақпайланған көрінеді.
Ал, Зардыхан Қинаятұлының дерегіне қарағанда Шыңғыс хан Жошыны
үнемі қолдап жүрген.Үлкен соғысқа қатысып, мықты қолбасшылығымен,
ержүрек батырлығымен көзге түскен Жошы 66 ірі шайқасқа қатысып, 200-ге
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тарта ірі қамалдарды алған. 1207 жылғы жорықта Орман жұртын соғыссыз
бағындырған да сол болатын. Осындай ұлына Шыңғыс хан қалайша «менің
ұлым емессің» деп айтады? Шыңғыс хан керісінше, Жошыны өз ұлындай
жақсы көрген.
Дегенмен Шыңғыс ханның да өзінің басқа да балаларының, туған-туыс,
серіктерінің пікірлерімен санасуға мәжбүр болғандығын да ескерген жөн.
Сондықтан Шыңғыстың өзі оны хандық билікке жақындатқысы келмеген
сыңайлы. 1219 жылы Шыңғыс хан Хорезм жорығына аттанбақ болып, жиналып жатады. Алыс әрі қиын сапарға бара жатқан одан бәйбішелерінің бірі
«соғыстың аты соғыс, олай-бұлай болып кетсең, орныңа кімді қалдырасың?»
деп сұрайды. Сонда Шыңғыс хан елі мен отбасын ұлдың үлкені, талай соғыста
қолбасшылығымен танылған Жошыға тапсырмай, одан жай ғана: «Сен қалай
ойлайсың?» деп сұрайды. Оның бұлай сұрауы «сен болмайсың» дегенмен
бірдей еді.
Сол кезде інісі Шағатай: «Меркіттің қалдығынан неге сұрайсың?» деп
ашуланған екен. Сондай қайшылықтан кейін Шыңғыс хан өз орнына үшінші
ұлы Өгөдейді ұсынған [1].
Осы арада кәсіби тарихшы болмаса да тарих жанашыры ретінде бірқатар
деректерді дәлел ретінде алға тартып 90 жылдардың басында-ақ Жошы
ұлысы қазақ мемлекеті болды [6,33-36] - деген ғылыми пікір ұсынған жасаған
Қалибек Данияровтың тұжырымының дұрыстығын қазіргі билік те, отандық
тарих ғылымы да мойындай бастады.
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев «Ұлытау-2019» халықаралық туристік форумында сөйлеген сөзінде Ұлытау ауданындағы еліміздің бай мұрасын басқа
ел-жұртқа таныстырудың жаңаша жолдарын ойластыру керектігіне назар аударып, Шыңғысханның үлкен ұлы, мазары қазақ жерінде тұрған Жошының,
яғни Алтын Орданың негізін қалаған Жошы ханның есімін ұлықтауды міндетті
түрде қолға алу қажеттігіне тоқталды [7].
Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналып Нұр-Сұлтанда
ұйымдастырылған халықаралық жиынға арнайы келген Моңғолия Премьерминистрінің орынбасары тарих ғылымдарының докторы Өлзийсайханы
Энтүвшин моңғол мен қазақ халықтарының тарихы, тағдыры және мәдениеті
ұқсас бауырлас екеніне назар аударып бұл мемлекеттің тарихын бірлесіп
зерттеуді қолдайтынын және кезінде моңғол империясының астанасы болған
Қарақорым қаласының 800 жылдығын атап өтетінін және қазақстандық
ғалымдарды осы қала тарихына қатысты бірлескен зерттеулер жүргізуге
шақырды [8].
Жошы ханның өз ұлысын қазақ жерінде құрғаны тарихи факт. Осы жерге келген соң оның ұрпағы жергілікті халықтың салт-дәстүрі мен тұрмысына
қарай икемделіп, сіңіп кеткені де анық. Ғалымдардың пайымынша олар
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үшінші ұрпағынан бастап қазаққа айналған. Яғни сол кезде мұсылмандықты
қабылдап, қыпшақ тілінде сөйлеуге көшкен.
Қазақ хандары Жошы әулетінен тарайтыны белгілі. Қазақ хандарын моңғолдан шыққан деп шеттету қате пайым болады деген пікірді
қолдағанымыз дұрыс сияқты.
Кеңестік заманда қазақстандық тарих ғылымында Жошы тұлғасына жете
мән берілмей келді. Тарихи еңбектерде оны жаулап алушы, жағымсыз билеуші
ретінде көрсетті.
Қазақстанның ресми билігі 2013-2014 жылдардан бастап Қазақ хандығы
Алтын Орданың заңды мұрагерлерінің бірі-деген ресми тезиске жол ашқан
соң кеңес заманынан бері зерттеуге тыйым салынған бұл мәселені зерттеу
қолға алына бастады.
Жошы ханға ұлт тарихынан орын беру тарихи әділдік болады.Жошының
артында қалған ұрпағы моңғол үшін емес, қазіргі қазақтың жері үшін, қазақ
елі үшін күресті, қызмет етті, сондықтан оларды қазақ тарихынан бөліп қарау
мүмкін емес.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АУЫЗША ТАРИХ АЙТУ ДӘСТҮРІ
Еңсенов Қ.А.,
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к.
Әлемдегі әрбір халықтың өзіндік жүріп өткен жолы және тарихы бар.
Сондай-ақ, әр елдің тарихы әртүрлі деректермен ерекшеленеді. Мәселен,
қазақ ұлтының тарихи дерек көздеріне – шежіре, фольклор, батырлар жыры,
мерзімді баспасөзде жарияланған мәліметтер және тағы басқаларын жатқызуға
болады. Міне, осы аталған тарихи деректерде қазақ еліне қатысты оқиғалар
мен құбылыстар баяндалады. Сондықтан, оларды төл деректер ретінде зерттеу еңбектерін жазуға және ондағы мәліметтерді ғылыми айналымға тарту аса
маңызды мәселе болып табылады.
Елімізде соңғы жылдары қазақ тарихына қатысты түрлі сипаттағы заттай, әсіресе, сан алуан жазба деректердің игерілуі қарқынды дамып келеді.
Алайда фольклор, ауыз әдебиеті сияқты ауызша түрде жеткен рухани
мұраларымыздың қазақ халқының тарихын түзуде маңызы жоғары. Қазақтар
одан өзін-өзі таныды, өткенін білді, біртұтас халық, ұлт ретінде сезіне алды.
Мұнда халықтың бүтін бітім-болмысы, тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымы,
мәдениеті, тарихи даму жолы толық көрініс тапты.
Қазақ елі – өте бай тарих айту және оны сақтау дәстүрі мен мәдениеті бар
халық. Өткен өмірінде көшпелі өмір салты басымдылық танытқан қоғамда
ауызша тарих айту дәстүрі, белгілі дәрежеде, отырықшы өркениетті елдердегі
мұрағат пен кітапхана міндетін атқарады, халықтың рухани өмірі ұрпақтан
ұрпаққа осы негізде жетіп, ұласып отырды [1].
Тарихын, сонау, тереңінен алатын халқымыздың бізге жеткен ең ерекше,
құнды мұрасы шежіре. Араптың «шаджара» үрімбұтақ, тармақ деген сөзінен
негіз алатын бұл мұра ерте уақыттан бері халықпен бірге жасасып келе жатқан
өнер. Жер бетіндегі халықтардың кейбіреуінде ғана патшалар сияқты, ерекше тұқымның қайдан шығып кімнен таралғанын дәріптейтін болса, біздің
халықта бұл дүниеге келген әрбір азаматтың шыққан тегі таратылады.
Шежіре халықтың шығу тегін, жүріп өткен жолын, аса маңызды тарихи оқиғаларды жадта сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отырудың көне замандардан қалыптасқан жолы. Қазақ және басқа халықтардың шежіре айту
дәстүрі ең бері дегенде үйсін дәуірінде ақ болған сияқты.
Қазақта шежірешілік өнердің жоғары бағаланғандығын еліміздің тарихын
зерттеуге үлес қосқан Н. Аристов, Ш. Уәлиханов еңбектерінде ерекше аталып
өтеді. Шежірешінің беделі, әр кезде, ел билеген билеушілерден кем болмаған.
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Сондықтан да болар шежірені таратып беретін қарттарды осы күнге дейін аялап, олардан ылғый да елдің тыңдауға баратындығы. Оған қоса шежіре тарих.
Шежірелердің жазбаша таратылуы оқу мен жазу өнерінің біздің халыққа
да, жат болмағандығын көрсетсе керек. ХХ ғасырдың басында жарыққа
шыққан Шәкәрім Құдайбердіұлының «Түрік, қазақ, қырғыз һәм хандар
шежіресі» [2], Мұхаметжан Тынышпаевтың бастырған шежірелері [3] де
халқымыздың әспеттеп, атадан балаға мирас қылған шежіре айту өнерінің
келісті жалғастары іспетті.
Ғылыми шежіретану – ұлттық тарих ғылымының дербес саласы ретінде
орнығуы қажет. Осы бағыттағы басты ұстаным шежіре қазақ халқының
төлтума ұлттық рухани-тарихи мұрасы екеніне негізделуі. Бұл шежіреге
қатысты түрлі екіұшты пайымдаулар мен көзқарастардан, жадағай әдістәсілдерден құтқаратын методологиялық бағытты қалыптастырады.
Тарихи жырлардың, эпостық шығармалардың тарихи шындыққа
қатынасын, олардың қазақ халқының қоғамдық санасында алатын ерекше орнын терең түсініп, өз еңбегінде аңыз-жырларды дерек ретінде көп пайдаланған
Ш. Уәлиханов болды [4]. Шоқан дала-жыр дастандарының шынайылығы
нақтылы өмірден алшақтамайтынын айтқан болатын. Сондықтан да, ол қазақ
жыр-дастандарын жинақтаушы ретінде тарихта аты қалды.
Ауызша тарихтың үлкен тармағы – батырлық жырлар. Олардың тарихи
деректік қабілетіне қатысты мынадай факторларды атап өткен жөн: 1) Тарихи деректердің бұл түрінің сол халықтың пайда болып, өмір сүрген ортасында, «туған топырақта» жаратылғаны, иесі белгілі бір халық. 2) Батырлық
жырлардың этникалық тарихты жомарт (өзіне ғана тән тілмен) бейнелейтіндігі.
3) Батырлық жырлардың халықтың тарихи зердесіне (халықтың өткен
тарихының көрінісі) айналып, тіптен тілден, діннен, ата қоныстан айрылған
кезеңдерде де ұлттың жадынан жоғалмайтын қасиетінің күштілігі.
Тарихи жырлардың тарихи дерек ретінде қазақ тарихы ғылымында орын
алуға толық іргелі негіз бар. Тарихи туындылар – халқымыздың басынан
өткізген тарихи-әлеуметтік оқиғалар мен тарихта болған қайраткерлердің
батырлық істерінің негізінде туған және олар елдің саяси-әлеуметтік,
шаруашылық өмірін, әдет-ғұрпын, рухани құндылықтарын, әсіресе, ерлік
салтын бейнелейді [5].
Ермұхан Бекмаханов фольклорлық деректердің қазақ тарихы үшін деректік
маңызы мен ғылыми құндылығын жоғары бағалай отырып, олардың деректік
ерекшеліктері мен кемшіліктерін де көрсетіп берді. Ол: «Фольклордың өзіне
тән негізгі ерекшелігі – оның сапа және таптық жағынан біркелкі болып
келмейтінін, онда тарихи шындық пен поэтикалық қиял және аудармашының
жорамалы болатынын, әсіресе, бірнеше ғасыр бұрын айтылып, талай рет
ауыздан-ауызға көшкен болса әр түрлі жыраулар мен жыршылар өз жандары137
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нан түйдектетіп қосатын қосымшалардың да мұндай фольклордан орын алатынын бір сәтке де естен шығармау керек» [6]- дейді.
Ғалым, академик Манаш Қозыбаев өзінің еңбегінде «Қазақ шежіресін
зерттеуді, оны білуді рушылдық, жершілдік сияқты келеңсіз құбылыстармен
шатастырмау керек. Бұл екеуінің шежіреге қатысы жоқ. Ендеше, ауызша тарих айту дәстүрінсіз қазақ халқының тарихын жасау мүмкін емес» [7] деген
еді.
Тарихшы Қамбар Атабаев: «Қазақ халқының өткен тарихы негізінен
ауыз әдебиеті туындылары: ауыздан-ауызға тарау арқылы баяндалса, орыс
халқының тарихы ұзақ жылдар бойы жылнамаларда айтылып, жылнамаларда
бейнелеген», [8] - деп ой түйіндеген.
Ғалым ұлттық деректану ғылымын қалыптастыруға арналған еңбектерінде
фольклор қазақ тарихының дерек көзі ретінде қарастырылады [9]. Автор
фольклордың тарихи дерек ретінде қарастыруда оның деректік маңызы,
объективтілігі, алғышарттары, тарихи жағдайлары, ерекшелік жақтарына назар аударады.
Отандық тарих ғылымында тұңғыш рет дәстүрлі ауызша тарихтың
өзін дербес ғылыми проблема ретінде көтеріп, оны зерттеудің қазақ
тарихтануындағы мәнін көрсеткен Г. Жүгенбаеваның «Дәстүрлі ауызша тарих» монографиясын атауға болады. Еңбекте дәстүрлі қазақ қоғамындағы
руханияттың синкреттілігі, оның деректемелік және тарихнамалық қырлары
жан-жақты қарастырылады. Г. Жүгенбаева зерттеулерінің нәтижесінде «...ауызша тарих – халықтың біртұтас жады және этникалық тарихтың дереккөзі
белгісіндегі бірегей болмысын танытып берді» деген тұжырым жасайды [10].
Автордың басты жаңалығы ретінде қазақтардың дәстүрлі ауызша тарихын
ұлттық интеллектуалдық құбылысқа теңеуін айтуға болады.
Тарихи жырлардың тарихи дерек ретінде қазақ тарихы ғылымында орын
алуға толық іргелі негіз бар. Тарихи туындылар – халқымыздың басынан
өткізген тарихи-әлеуметтік оқиғалар мен тарихта болған қайраткерлердің
батырлық істерінің негізінде туған және олар елдің саяси-әлеуметтік,
шаруашылық өмірін, әдет-ғұрпын, рухани құндылықтарын, әсіресе, ерлік
салтын бейнелейді.
Қазақ қоғамының әлеуметтік-саяси өмірі ұлттық тарих айту дәстүрінде
айқын бейнеленген. Бұл орайда заттық, жазбаша ғылыми және мұрағат
деректерімен қатар, тарихи жырлар, батырлар эпосы, тарихи аңыз-әңгімелер,
шежірелер және басқа ауызша тарих айту дәстүрі туындыларының халықтың
басынан өткенінің тарихи-көркем бейнеленуі ретінде ғылыми маңызы құнды.
Қазақ халқының ұлттық тарих айту дәстүрінің тарихи бастауларының
деректік мәнділігі оны тарихи дерек ретінде ғылыми тұрғыдан пайдалануға
негіз береді. Қазақ халқының ауызша тарих айту дәстүрінің туындылары
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нақты бір оқиғаға немесе қоғамдық құбылыс негізінде пайда болған және
олардың өзіндік қалыптасу, даму ерекшеліктері тарихи құндылығын нығайта
түседі.
Халықтың ғасырлар бойы жинақталып жеткен тарихи-мәдени мұрасы
ұлттық ауызша тарих айту дәстүрі негізінде жырлар, шежірелер түрінде жетіп
отыр. Осыншама тарихи мұраларды жаттап ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуіне назар аударсақ, қазақ халқының зерделі болғандығын және тарихи жадының аса
жақсы қалыптасқандығын байқатады.
Қорытындылай айтсақ, жоғарыда аталған қазақ халқының ұлттық төл
деректері бұрынғы өткен замандардан мәліметтер беретін құнды материалдар екендігіне күмән жоқ. Сол себепті, еліміздің тарихын жазуға зерттеушілер
кеңінен қолдануы қажет. Тек, сонда ғана ұлттық тарихымыз шынайы жазылып, толық баяндала түседі.
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ТҰРҒЫНДАР КӨШІ-ҚОНЫ ЖӘНЕ РЕПАТРИАНТТАРДЫ
ОРНАЛАСТЫРУ ТАРИХЫНАН
Ерімбетова Қ.М.,
ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті
Мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері,
тарих ғылымдарының кандидаты, Нұр-Сұлтан қ.,
erimbet99@mail.ru
XXI ғасыр басында қоғамның өмір-салты мен шаруашылық байла
ныстарының бұзылуына орай, этносаралық қатынастарға, әлеуметтік басым
дылықтарға қатысты түпкілікті өзгерістер көрініс тапты. Қалай айтсақ
та, Қазақстанда тұрғындар көші-қонының жаңа үрдістеріне жол ашылды.
ХХ ғасырдың соңғы он жылдығында республика ішінде және одан тыс
бағыттағы көші-қон легі мен көлемі өскені мәлім. Мысалы, 1991 жылдың өзінде
Қазақстанға өзге мемлекеттер мен шетелден 3 214 қазақ отбасы (оның ішінде
Моңғолиядан 2 480) қайтып оралған мезгілде, бұл көштің басы екені белгілі
болды [1]. Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті Қаулыcымен
3 шілде 1992 жылдың 3 шілдесіндегі № 578 Қаулысымен «Өзінің тарихи отанына, оның ішінде қалалық жерлерге қайтып келуге тілек білдірген байырғы
ұлт адамдарын ұйымшылдықпен қабылдау жөніндегі 1992 жылға арналған
бағдарлама» бекітілді. Осы бағдарлама аясындағы үйлестіру жұмыстары мен
оның орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек министрлігіне
жүктелді [2].
Жалпы мигранттар санының көбеюі қаржылай және материалдық
ресурстарға байланысты мәселелер туғызатыны айқын. Сондықтан да
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында тұрғындардың көші-қонына қатысты
мәселелердің барлығын Үкімет деңгейінде тез және белсенді шешілу керектігі
күн тәртібінде болды. Себебі оны реттеуші Еңбек министрлігінің мүмкіндіктері
өте шектеулі болатын. Оған қоса, басқа да басқару органдарының (СІМ, ІІМ,
Кеден комитеті, Ауыл шаруашылығы министрлігі және басқа) құрамындағы
бірқатар мәселелерге қатысты құрылымдар арқылы шешімі табылатын еді.
Сондықтан да республикада Көші-қон комитеті Басқармасының құрылуы
заңды болатын.
Көші-қон жағдайын айқындайтын маңызды үдерістер қалыптасты. Оның
алғышарттары келесідей: аймақтық өмір сүру және ресурстармен қамтамасыз
етілудегі түрлі алшақтықтар республиканың бір аймағынан екінші аймағына
көшуге негіз болды; осы аймақтардағы ұлтаралық қатынастар мәселесінің
бұлыңғырлануы, тарихи кезеңге байланысты этностардың дәстүрлі шағын
әлеуметтік жүйесінің бұзылуы; халықтың бойындағы жеке мүмкіндіктері
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мен қабілеттеріне сай өзіндік жаңа саяси дүниетанымдардың, экономикалық
ойларының қалыптасуы; республиканың аймақтарындағы еңбекке жарамды тұрғындар арасында нарық жүйесіне лайықты шаруашылықтың жаңа
түрін ашуға немесе сол бағытта талпыныс білдіру, жалпы мемлекеттік
сектордың өзгеріске ұшырауы; кейбір аймақтағы экологиялық жағдайдың
нашарлауы; нарық инфрақұрылымдарының, нарық жүйесінің, оның ішінде
еңбек нарығының қалыптасуы мен территориялық қаржылық-салықтық
саясаттың әртүрлі болуы; республиканың әлемдік қауымдастық құрамына
енуіне байланысты адамдардың өмір тіршілігінің экономикалық-құқықтық
жүйесінің өзгеруі жекелеген көші-қон бағыттарын (әсіресе сыртқы көшіқонды) ынталандырғанмен, Қазақстан Республикасының егемендігі,
азаматтық отырықшылық шегі туралы заңнамалық актілердің қабылдануы
республикааралық (мемлекетаралық) көші-қон қарқынын төмендетті [3].
Кеңестік дәуірдегідей жоспарлы көш-қон негізінде Қазақстанға жаппай
мигранттардың ағылуы тоқтатылды. Алайда, әрбір кезеңнен туындайтын
қиыншылықтар болып тұрады. Тәуелсіздіктің алғашқы онжылдығындағы
көші-қон легінің экономикалық тұрғыда тиімсіздігі мен көші-қон ағынының
шектен тыс қарқындылығы мен оның салдарына қатысты республиканың
ғылыми қауымындағы сарапшылар тарапынан нақты ұсыныстар жасалды.
Тәуелсіздіктің алғашқы он жылында тұрғындар көші-қоны көрсеткішінің теріс
айырымы табиғи өсімді (1980 жылдармен салыстырғанда туу көрсеткішінің
төмендеуі мен өлім-жітім санының артуы есебінен, 1990 жылдары табиғи
өсім екі есе қысқарғандықтан) соның аясында жұтып қана қойған жоқ, табиғи
өсімнің төмендеу көрсеткішін екі есеге ұлғайтты. Оған қоса, елдің ішіне
заңсыз иммигранттардың ағылуы да жаңа мәселелер туындатты. Осындай
келеңсіздіктерді шешу, ел қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, экономикалық
және қазақстандық азаматтардың мүддесін қорғаудың маңызды факторы болатын. Расында, оның алдын алу, мемлекеттік бақылауды күшейту мен көшіқон үрдістерін үйлестіру атқарушы органдармен бірлескен іс-қимыл жасаған
жағдайда ғана мүмкін болатындығы анықталды. Ол келесідей бағыттар бойынша шешімі табылатын еді.
Біріншіден, репатрианттарды орналастыруға және бейімдеуге жан-жақты
қолдау көрсету, әлеуметтік ортаға кіріктіру. Екіншіден, түрлі себептермен болатын көші-қонды (көші-қон легіне жан-жақты есеп жүргізу, заңнамалық базаны жетілдіру, Қазақстан Республикасы шетелдік мемлекеттермен екі жақты
қатынас орнату кезінде отандастардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын
зерделеу жұмыстарын) ескеру және одан туындайтын мәселелердің алдын
алу., кезінде күштеп көшірілген мигранттардың (немесе баспана іздеуші
босқындардың) Үшіншіден, өздерінің туған еліне ерікті түрде оралуы. Осыған
орай, көші-қон саясатының негізгі бағыттары: әрбір азаматқа жеке мән беру,
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елден тыс тұрақты тұруға көшкісі келетіндердің ерікті түрде таңдауын ескеру,
елге қайтып оралғысы келетін тұлғаларға (алғашқы кезеңдегі төменгі күнкөріс
минимумы мен әлеуметтік кепілдіктерін қамтамасыз ететіндей, ұйымдастырып
көшіріп әкелудің бағдарламасын жасауға) мемлекеттің қатысы, бөліп-жармай
адам құқын сақтау, мигранттардың ұлттық салт-дәстүрін ескеру, орналастырылатын аймақ туралы жан-жақты ақпараттар беру болатын. ҚР Көші-қон және
демография агенттігі тарапынан иммиграциялық бақылау жүйесін құру және
дамытуға қатысты ұсыныстар берілді. Іс-қимылдағы жүйені құру, бір жағынан
мигранттардың заңдық құқын қорғау болса, екінші жағынан Қазақстан Республикасы заңын бұзған азаматтығы жоқ шетелдіктерге қатысты қатал
шаралар қолдану, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық
мүмкіндіктерін ескере, баспана іздеуші адамдарды қабылдау квотасын енгізу,
сол сияқты азаматтығы жоқ, белгілі бір мәртебесі жоқ шетелдіктерге арналған
уақытша орналастыратын арнайы орталықтар желісін құру, олардың саны,
этникалық немесе басқа негіздегі олардың диаспорасы мен қауымының баржоғы, орналасқан жерлері жөнінде тұрақты ақпарат алып тұру үшін мемлекет
ауқымында шетелдіктер мен азаматтығы жоқтардың біртұтас есеп жүйесін
(көші-қонның ақпараттық жүйесін) қалыптастыру, еңбек көші-қонын реттеу болатын. Отандық еңбек нарығын қорғау мен бос жұмыс орындарына
қазақстандық азаматтарды орналастырудың басым құқығын қамтамасыз етуге назар аударылды [4].
Репатрианттарға қатысты халықаралық алғашқы құжаттардың бірі 1994
жылдың 2 желтоқсанында Алматы қаласында бекітілген Қазақстан Республикасы мен Моңғолия арасындағы «Еңбек келісімшарты бойынша Қазақстан
Республикасына келген адамдардың ерікті қоныс аударуы мен азаматтығына
қатысты мәселелерді реттеу жөніндегі» Келісімшарт болатын. Қазақстан
Республикасының көші-қон және демография агенттігінің 2000 жылдың 5
шілдесіндегі мәліметі бойынша 1991-1999 жылдары аралығында Моңғолия,
Иран, Түркия, Қытай, Ауғанстан, Сауд Аравиясы, Пәкістан, ТМД елдерінен
181 402 репатрианттар (оралмандар) келіп қоныстанған. Олар республиканың
Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда,
Қостанай, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан,
Алматы және Астана қалаларына орналасты. Негізінен басымдылық танытқан
Моңғолия (63 409 адам), ТМД елдерінен (107 304 адам) оралған репатрианттар болатын [5].
1993 жылы таяу шетелдер мен облысаралық тұрғындардың ішкі орналасу көші-қоны басым болды: жалпы көші-қон легіндегі алыс шетелдермен
болған көші қон - 14,0%, таяу шетелдердегі мемлекеттермен арада болған
көші-қон - 41,9%, облысаралық көші-қон - 17,1%, облыс ішіндегі көші-қон 27,0% құрады. Жалпы 683,5 мың қазақстандық көші-қон легіне қатысты [6].
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Мысалы, Мемлекеттік бағдарлама бойынша 1993 жылы тамыз айының ортасында Ираннан келіп, Оңтүстік Қазақстан және Талдықорған облыстарына 1686 адам (тиісінше 950 және 756 адам) орналастырылды. Олардың
құрамының 60%-нан астамы отыз жасқа дейінгі жастар болатын [7].
Негізінен Ауған елінде тұрып, кейін ХХ ғасырдың 70-80 жылдары
босқын ретінде Иранға қоныс аударған қандастарымыз тұтастай, Горган
және Бендер-Туркмен қалаларына орналасқан болатын. Жеке кәсіппен және
ұсақ саудамен айналысқан. Қазақстанға келген қоныстанушылар тамақпен
қамтамасыз етіліп, 60 аса адам дәрігерлік көмекке жүгінді және әлеуметтіктұрмыстық мәселелері қарастырылды. Әрине, Қазақстанның заңнамасына
сәйкес (шариғат заңдарын қатал сақтауына орай, ауқатты отағасының
бірнеше әйелдерінің болуы, қыздарын 12-14 жаста некеге отырғызу салттары қалыптасқандықтан) әлеуметтік бейімделулеріне тура келді. Оған қоса,
қоныстанушылардың бір бөлігінде республиканың анағұрлым жылы аймағы
Түркістан қаласына қоныс аудару ойларында болды. Сыртқы көші-қонға
орай жекелеген этнос өкілдеріне қатысты құқықтық реттеу қажеттілігі туындады. Жалпы республикада халықаралық, республикаішілік көші-қонның
артқандығы, республикааралық алмасу бойынша көші-қон кемуінің төмендігі,
ауыл тұрғындарының қалаға көшу қарқынының басылуы байқалды. 1994
жылғы 1 қаңтар айында Қазақстанда тұрғындар саны көші-қонның теріс
айырымы салдарынан 1993 жылмен салыстырғанда 60,3 мың адамға кеміп,
16 853,4 мың адамды құрады. Табиғи өсім 0,96% құрады, ал қазақтар жалпы өсім санына шаққанда шамамен 0,5% құрады. 1993 жылы қазақтардың
үлес салмағы есептік мәліметтерге сәйкес 1,6%-ға ұлғайды, оның ішінде 0,7%
өсім жалпы республикалық көші-қонға байланысты, ал 0,5%-і табиғи өсімнің
жоғарғы қарқыны есебінен болатын [8]. Таяу және алыс шетелдермен болған
көші – қон айырымына жасалған талдау, республикадан тыс негізінен қала
тұрғындары (өзге этностар) көшкенін көрсетті. (мәліметтер %).
қала
село/ауыл
орыстар
84,0
16,0
украиндар
78,3
21,7
белорустар
75,3
24,7
немістер
51,7
48,3
Әсіресе елдің теріскей аймағынан тұрғындар жаппай көшіп жатыр деген
қауесет те шындыққа жанаспайтын. Оған дәлел мысалы, Ленинск қаласынан
көшкендердің көші-қон айырымы Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан,
Торғай облыстарының көрсеткішінен асып түсті. Ал Қарағанды облысындағы
көші-қонның ең жоғары теріс айырымы, ондағы немістердің жаппай тарихи
отанына көшуімен түсіндіруге болатын еді. Елдің оңтүстік аймақтарынан
Алматы қаласы, Алматы, Талдықорған, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облы143
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старынан орыстар көш түзеді, ал Қараганды және Маңғыстау облыстарынан
көшкендер жалпы республикадан тыс таяу және алыс шетелге қоныс аударған
орыстардың 58,1%-ін құрады. Немістер негізінен Қарағанды, Ақмола,
Қостанай, Көкшетау, Жамбылской облысы аймағынан көшті. Рас, 1994 жылы
таяу шетелге көшушілер саны артты. Экономикалық жағдайдың нашарлаған,
өндірістегі дағдарыс сәтінде қоныс аударғандардың басым бөлігі орыстар
(58%) мен немістер (19 %) болатын. Мұның 72 %-ы қалалық тұрғындар еді.
Ел ішінде жаңа өндіріс орындарын дамыту мен қосымша жұмыс күшін
құру, жұмысшы мамандардың біліктілігін арттыру, шетелге уақытша кеткен жұмысшы мигранттарды әлеуметтік қорғаудың кепілдік жүйесін құру
мәселесі қойылды. Қазақстан Үкіметі мен республика парламенті еңбек
көші-қонына байланысты мәселелерді шешу бойынша нақты шараларды іске
асырды. Жоғарғы Кеңес еңбек көші-қоны саласы бойынша ынтымақтастық
туралы ТМД-ға мүше мемлекеттермен Келісім ратификацияланғанмен,
Халықаралық еңбек ұйымы мен БҰҰ еңбекші мигранттардың құқын
қорғау бойынша Конвенция ратификацияланбаған болатын. Еңбек көшіқоны туралы заң жасалмаған еді. Заңнамалық базалар жасалмағандықтан
кез-келген адамды шетелде жұмысқа тұрғызатын делдалдардың көбеюіне,
кейбір құрылымдардың өз бетінше заңсыз әрекеттеріне жол ашылатыны айқындалды. Сондықтан да Сыртқы істер министрлігі тарапынан ҚР
Президенті Әкімшілігіне адамдарды жұмысқа орналастыру бойынша, еңбекші
мигранттарды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін, жұмыс орындары туралы мәліметтер қорын қалыптастыратын, Қазақстан мен шетелдік жұмыс
берушілерді өзара байланыстыратын үйлестіру мен лицензиялау жұмыстарын
іске асыратын коммерциялық ұйым құру туралы ұсыныс жасады. Ол үшін
Парламент тыңдауына көші-қон мәселелерін реттейтін, оның ішінде «Иммиграция жөніндегі Заңның» баптарын өзгерту керек болды. Бұрын Көші-қон
департаментінің қызметі бұрын тек репатрианттар мәселесін шешуге ғана арналса, енді оның мазмұндық жағы қайта қаралу қажет болды. Қазақстаннан
қоныс аударушылар саны қарқынының өсуіне орай, республика ішіндегі
көші-қон ұлғайды, шиеленісті аймақтардан келген (Армения, Тәжікстан,
Солтүстік Кавказ) босқындар тобы пайда болды. Мұның барлығы көші-қон
Департаментінің қызметін кеңейтуді, оны білікті мамандармен, заманауи
техникалық заттармен қамтамасыз етуді қажет етті. Сондықтан да көші-қон
үрдістерін басқарудың Мемлекеттік Бағдарламасын жасауды жылдамдату күн
тәртібіне қойылды [9].
Әсіресе ТМД елдері арасында1990-жылдың басында білім беру,
ғылым мен мәдениет салалары, ғылыми ақпарат алмасу, жетекші ғылыми
орталықтарда біліктілікті көтеру мүмкіншіліктері, оқу, ғылыми және көркем
шығарма әдебиеттерімен алмасу бойынша байланыстар үзілу алдында
тұрған болатын. Бұл көрші елдермен гуманитарлық байланыстар бойынша
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келіссөздерді жүргізу қажеттілігін туғызды. Ең алдымен, Астана қаласынан
Еуразиялық университет ашу идеясын іске асыру қажет болды. Ол үшін
1995 жылдың қаңтар айының ортасында Білім, Мәдениет министрлігі,
Минформпечать, «Қазақстан» телерадиокорпаорациясы Ресей Федерациясымен және басқа да ТМД мемлекеттерімен гуманитарлық салада өзара
қарым-қатынас жасау бойынша ұсыныстар даярлау қажет болды. Сонымен
қатар тіл мәртебесіне қатысты, көші-қон бойынша Достастық елдер ұлттық
статистикасын бірыңғайлау жөніндегі мәселелерді шешудің, азаматтардың
көші-қонына байланысты ақпараттарды шапшаң түрде алмасудың маңызы
зор болатын. Оған қоса, паспорттық тәртіпті және азаматтық алу рәсімдерін
регламенттейтін біртұтас нормадағы заңнамалық құжаттар бекіту күн
тәртібінде тұрды. Сондықтан да көші-қон мәселесінің мемлекеттік сипат
алуына орай, оны тұрақтандыратын арнайы Президент Жарғысын шығару
қажеттілігі жөнінде (Тажин М.М., Штопель А.А.) ұсыныстар жасалды. Әрине
Қазақстанға қоныстанғысы келетін Қытай азаматтары өздерінің елдегі туыстарымен қарым-қатынас жасады және тезірек қоныс аударғысы келетіндіктері
жөнінде мәлімдей бастады. Бұл жөнінде 1999 жылдың қараша айындағы ҚР
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың ҚХР-на ресми сапары кезінде де мәлімделген
болатын-ды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары тарихи отанына оралғысы
келетіндердің құжаттарын ресімдеуде шешімі табылмаған (шетелдік
төлқұжатты рәсімдеудің квоталық ережесін енгізуі, Синьцзянда тұратындар
үшін 40 жасқа дейінгі жастардың шетелдік төлқұжат рәсімдеуіндегі тиымдар және басқа) мәселелер көрініс тапты. Бұл мәселені қазақстандық тарап
2000 жылдың 17-21 мамыры аралығында Пекин қаласында өткен консулдық
мәселелер жөніндегі қазақстандық-қытайлық консультацияның 6-шы раунды
кезінде де қозғады және тұрақты тұруға ниет білдірген 218 қазақ отбасылары (1412 адам) тізімін ұсынды. Кезегінде қытай тарапы мүмкіндігіне қарай
құжаттарды рәсімдеуге байланысты бюрократиялық кедергілерді болдырмауға
келісті. Бұндай жағдайлардың өзге елдерге қатысты шешімі табылуға тиісті
шаралары қолға алынды.
1995 жылы өзара мүдделілік танытатын ведомостволар мен министрліктер
арасында Қазақстан Республикасы мен ҚХР арасындағы «ҚХР азаматтары
арасындағы қазақтардың ерікті түрде қоныс аударуы туралы» Келісім жобасы әзірленді және ол Қытай тарапына тапсырылды. Бірақ ҚХР-сы елдің
ішкі заңнамаларына сәйкес жыл сайынғы консульдық мәселелер бойынша
жүргізілетін қос тараптық консультациялар негізіне сүйену тиімділігін алға
тартты. Тиісінше Қазақстанда жұмыс ауқымы кеңейген сайын, қалалықаудандық органдар есебінен көші-қон полициясының бөлімшелерінің
қызметкерлер саны да ұлғайтыла бастады. Атап өту керек, 1994 жылы
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 876 адам, ал 1995
жылдың бірінші жартысында 731 адам, сол сияқты сол жылдары кәмелет жа145
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сына жетпеген тиісінше 1057 және 800 адам еліміздің азаматтығын қабылдады.
Оның ішінде, 1994 жылы 854 және 1995 жылдың бірінші жартысында
714 адам қандастарымыз болатын.
1995 жылдың 7 шілдесі күні Қазақстан Республикасы Еңбек министрлігінің
көші-қон Департаментінде Қазақстан Республикасындағы Моңғолия ісінің
Уақытша сенімді өкілі Зардыхан Қинаятұлының қатысуымен Сыртқы істер
министрлігінің Азаматтық беру бөлімі өкілдерімен кездесу өткізілді. Мұнда
Қазақстан Республикасында тұратын моңғол азаматтарының Моңғолия
азаматтығынан шығу мәселесі қарастырылды. Шығу үшін олар Қазақстан
Республикасындағы Моңғолия Елшілігі арқылы Моңғол Президентіне моңғол
тілінде толтырылған құжаттармен (өтініш, анкета, куәлік көшірмелері: неке
туралы, балаларының туу куәлігі, анықтамалар, фотосурет және басқа)
бірге шығу туралы өтініш хат жазулары қажет болды. Тиісінше ереже бойынша Моңғолия Президенті азаматтан шығу туралы өтініштерді алты ай
мерзімінде қарастырылатын болды. Бұл уақытта Қазақстанда 60 700 моңғол
азаматы тұратын. Олар Қазақстан Республикасы азаматтығын қабылдау үшін
ең алдымен Моңғолия азаматтығынан шығу қажет болды, Моңғолияның
ағымдағы заңы бойынша қос азаматтыққа жол берілмейтін. Тағы басқа осындай тұрғындарға азаматтық беруге қатысты мәселені Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы азаматтық мәселелер жөніндегі Комиссия үнемі
қарастырып отырды [10].
1995 жылдың бірінші жартысында Қазақстан Республикасына таяу шетелелден (РФ, Өзбекстан, Түркменстан, Украина, Қырғызстан, Тәжікстан,
Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Молдова, Балтық елдерінен) 31 800 адам
келді. Мигранттардың негізгі бөлігі орта арнайы және орта білімді болатын. Аталған кезеңде алыс шетелден Қазақстанға (немістер, словактар, чехтар, ағылшындар, арабтар, итальяндар, бір жапон азаматы) 1653 адам келді.
Қазақстаннан кеткендер саны – 82 200 адамды құрады, оның басым бөлігі
орыстар (69,9%) болатын. Эмигранттар негізінен 16-60 жас аралығындағылар
Ресейге, Өзбекстан, Украина, Қырғыз еліне, Әзірбайжан, Молдоваға және
басқа елдерге бағыт алды. Эмигранттардың 23% – жоғары білімділер, 4,2%
– аяқталмаған жоғары білімді, 34% – орта арнайы кәсіби білім алғандар,
жұмысшы мамандықтары бойынша біліктіліктері бар контингент өкілдері,
сол сияқты төменгі және орташа басшылық жасау қабілеті бар мамандар болатын. 1995 жылдың бірінші жартысында Маңғыстау, Қарағанды, Жамбыл,
Оңтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақтөбе, облыстары мен Алматы және Ленинск қалаларынан алыс шетелге 51 979 адам қоныс аударды [11]. Эмигранттар құрамын немістер, орыстар, украин, белорус, қазақтар, гректер, поляктар,
словактар, чехтар құрады [12].
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2000 жылы Алматы қаласы әкімшілігі аппараты 1991-1999 жылдар
аралығында аймаққа келген және одан кеткен репатрианттардың (оралмандарды) есебін алуды ұйымдастыру бағытында нақты жұмыстар жүргізді. Жоғарыда
көрсетілген жылдар аралығында Алматы қаласынан 49 репатрианттар отбасы
кеткен, оның ішінде Ресейге – 15 отбасы, Өзбекстанға – 3, Қырғызстанға – 1,
Моңғолияға – 2, Қазақстан Республикасының өзге облыстарына – 28 отбасы.
2000 жылдың 15 маусымы жағдайында Алматы қаласы Көші-қон және демография басқармасына 1613 адамнан тұратын 495 отбасы тіркелген, оның
ішінде 324 отбасы (1012 адам) алыс шетелден және 171 отбасы (601 адам)
таяу шетелден қоныс аударып келгендер [13]. Сол сияқты Астана қаласы бойынша репатрианттар отбасының тұратын орны, тұрмыстық жағдайы, еңбекке
жарамды мүшелері, әлеуметтік қорғалуы зерделенді. Жүргізілген анкета
қорытындысы бойынша республика аймақтарында алғашқы орналастырылған
жерлерінен Астанаға қайта қоныс аударған 248 репатриант-отбасылары
анықталды. 2000 жылдың 1 маусымы жағдайында көші-қон және демография
бойынша Басқарма есебінде: Моңғолиядан – 196 отбасы (ересектер саны 465
және кәмелетке толмағандар саны 271), Өзбекстаннан - 15 отбасы (31 ересек, 12 балалар), Ресейден – 29 отбасы (тиісінше 49 және 26), Қытайдан –
8 отбасы (12 және 9) келгендер тұрды және олардың қабылдану құқықтық
мәртебесі анықталып, Қазақстан Республикасы азаматтығын рәсімдеу бойынша жұмыстар жүргізілді. Жалпы Ақмола облысы бойынша 2000 жылы
30 маусым жағдайында 839 оралман-репатрианттар ҚР азаматтығын алса,
4647 адам азаматтық алуға ниет білдіріп арыз тастаған [14].
Қазақстан Республикасы Әкімшілігінің басшылығында болған «Көшіқон жұмыстарын ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы» хаттамалық
шешімге (14.03.2000 ж. № 04-5/7), Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.
Назарбаевтың «Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттік
бағдарламасы туралы» сәйкес тарихи отанына қоныс аударуға байланысты қазақ диаспорасының мәселелерін саралау мен шешу бойынша Сыртқы
істер министрлігі қызметкерлері белсенді жұмыстар атқарды. Шетелдегі
қазақ диаспорасының құрамы 2000 жылдың 7 шілдесіндегі мәлімет бойынша ҚХР-да – 1 258,6 мың; Өзбекстан Республикасында – 967,2 мың; Ресей
Федерациясында – 687,8 мың; Моңғолияда – 101,7 мың; Түркменстанда – 87
мың; Қырғыз Республикасында – 42,6 мың адамнан құралған. Тұрақты түрде
Қазақстанға көшуге ҚХР, Өзбекстан, Моңғолия, Түркіменстан, Қырғызстан,
Иранда тұратын 524 отбасылары ынталылық танытқан. Дегенмен бұл мегілде
этникалық қазақтардың өз еркімен отанына оралуына қатысты шетелдегі
мемлекеттік органдардың құжаттарды рәсімдеуге, азаматтықтан шығуға (мысалы, Өзбекстанда бір жылға созылуына) қатысты мәселелер, бюрократиялық
түйіткілдердің орын алуына орай, оны шешудің өзге жолдары қарастырылды.
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Ұсыныстар даярланды. Дегенмен қоныстанушылар легі үзілген жоқ. Мысалы, 2000 жылдың 25 маусымындағы жағдай бойынша Моңғолия Президенті
Жарлығымен 10 214 адам Моңғолия азаматтығынан шығарылғаны анықталып,
оның ішінде Қазақстан Республикасы Президентінің Жарғысымен (25.06.2000
ж. жағдай бойынша) 7109 адамға республика азаматтығы берілген, оған қоса
ішкі істер органдарының қарастыруына азаматтыққа қабылдау туралы 3105
өтініш түскен [15].
Репатрианттарды еңбекке орналастыру, кәсіби біліктілік алуды
ұйымдастыру, еңбек нарығының талаптарына сәйкес даярлау және қайта даярлау, жеке істерін ашуға нақты көмек көрсету, бизнес-инкубатор құру, шағын
және орта бизнесті ұйымдастыру үшін микрокредиттер бөлу және басқа
кешенді шаралар легі ұйымдастырылды. Мысалы, Ақмола, Шығыс Қазақстан,
Қостанай, Қызылорда облыстарында репатрианттарды қоғамдық жұмысқа
тарту (988 адам), жергілікті органнның квотасы бойынша жұмыс жасап тұрған
кәсіпорындарына орналастыру (1326 адам), жеке ісін ашуға микрокредит
бөлу (1215 адам), кәсіби білім алуға және қайта даярлауға (475 адам) жіберу
бастамалары қолға алынды [16]. Әсіресе Солтүстік Қазақстанда егістік жер
көлемін ұлғайту, сүт және ет өндірісі, күнбағыс майын өндіру сияқты ауыл
шарушылығында қосымша жұмыс орындарын (466 адам) құру негізделді.
Алайда, өзге елдердің менталитеті мен қоғамдық құрылымдық ерекшелігіне
біте қайнасқан репатрианттардың республика шаруашылығына етене араласып кетуіне өзіндік психологиялық, экономикалық, әлеуметтік факторлар
әсерін бергенін атап өткен абзал. Бұл заңды табиғи құбылыс болатын.
Республикада 2000 жылдың желтоқсан айында оралмандардың бейімдеу
орталықтарын халықаралық ұйымдардың көмегінсіз (республикалық бюджет
арқылы 23 бейімдеу пунктын қаржыландыру) құру мүмкіндіктері қарастырылды.
Бұған қоса, БҰҰ Халықаралық көші-қон ұйымы (МОМ) тарапынан кеңес алу,
қазақ-репатрианттарды кіріктіру бағытындағы оның бағдарламасы аясында
және бейімдеу орталықтарын құру мәселесі бойынша УВКБ тарапынан осы
бағытта методикалық жұмыстар толықтай жүргізілді. Мұндай жағдайлар
бойынша шетелдік тәжірибелер де ескерілді. Республиканың облыстық
еңбек, жұмыспен қамту және тұрғындарды әлеуметтік қорғау басқармалары
облыстық Көші-қон және демография басқармасымен бірігіп мигранттарды
(оралмандарды) жұмыспен қамтуға етуге ықпал жасайтындай іс-шара жоспарларын жасап, бекітті. Бір жолғы жәрдемақы мен көлік шығындарына
қатысты төлемдерді өтеу мәселесі күн тәртібіне қойылды. Мысалы, Ақтөбе,
Қызылорда облыстарының әкімдігі репатрианттардың тұрғын үй мәселесін
шешуде, мұқтаж қоныстанушы отбасылары үшін бос жатақханалар мен
қызметі тоқтаған балабақша және басқа да ғимарат нысандардың тізімін жасап, облыстық Көші-қон және демография басқармасына ұсынғанын атап өту
керек. Бұндай үрдіс өзге де облыстарда жүргізілді.
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Қорытынды. Тұрғындар көші-қоны қандай да болмасын мемлекеттің
қауіпсіздігіне, сол елдің қоғамдық келісіміне, экономикалық және
демографиялық жағдайына әсер тигізбей қоймайды. Солай бола тұра, көшіқон саясаты Қазақстанның ішкі және сыртқы мемлекеттік саясатының
құрамдас бөлігі болып табылады. Сондықтан да көші-қон үрдістеріне
қатысты кез-келген мәселенің шешімін тауып іске асыру, мемлекеттің ең басым міндеттерінің бірі. Мұны ширек ғасырлық Қазақстанның заманауи тарихы көрсетіп отыр. Дағдарысты жылдардың өзінде, тұрғындардың әлеуметтікэкономикалық дамуына аса назар аударылды. Көші-қон үдерістерінің түрлі
туындаған мәселелерін шешу барысында тәжірибелер жинақталып, таяу және
алыс шетелдермен халықаралық келісімдер арқылы жан-жақты нәтижелі
іс-қимылдар жүргізілді.
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АЛТЫН ОРДА ДӘУІРІНДЕГІ СЫҒНАҚ НУМИЗМАТИКАСЫ
Ержанов А.,
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы
«Балалармен мәдени тәрбиелік жұмыстар орталығы»
директоры, тарихшы-өлкетанушы
Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру» мақаласы
тарихты танып, ұлттық кодымыздың кілтін табуда қозғаушы күшке ие. Ал, «Ұлы
даланың жеті қыры» мақаласы алаш тарихының кемелді кезеңдерін қамтып, тарихи өтпелі кезеңдерде ата – бабамыздың шешуші рөл атқарғандығын дәлелді
дәйекті келтірді. Тарих – ұлттық сананы оятатын құрал, рухты кемелдендіріп,
бәсекеге қабілеттілігін шыңдайтын идеологиядық қару. Еңдеше, тарихшылар
мен зерттеушілер тарихтың әр кезеңін тыңғылықты, жан – жақты зерттеуді
тоқтатпау қажет.
Сыр бойындағы қалалар, оның ішінде Сығнақ қаласының нумизматикасын
ондаған жылдан бері зерттеп жүргендіктен, біршама пайымдарымды сипаттап көрелік. ХІІІ ғасырда пайда болған Алтын Орда мемлекеті жайлы Гильом
де Рубрук, Плано Карпини, Ибн Баттута, Өтемісқажы, Әбілғазы Баһадурхан,
орыс жылнамалары және т.б. санаулы деректерден мемлекет жайлы біршама
мәлімет алуға болады. Оның өзі аз. Бұған көмек ретінде, сол замандағы
хандардың атынан соғылған теңгелер арқылы қосымша мәлімет ала аламыз.
Зерттеушілер ортағасырлық теңгелердегі хандардың есімдері және соғылған
жылдары арқылы қай хан, қай жылдары билік құрғанын жылнамашылардың
қалдырған мәліметтерімен салыстырып, дәлелдеп отырады. Соңғы кезде
Ресей және Еуропа зерттеушілері Алтын Орданың өзімен қоса, оның Сыр
бойындағы ұлысының тарихын зерттеуге назар аударып, жаңалықтар ашуда.
Бұларды тіпті жаңалық деп айтуға болмайды, дәлірек айтатын болсақ, табылып жатқан деректерді салыстыру арқылы, тарихтын бетіндегі ақтаңдақтарды
айқындау деп айтылуы жөн болар. Қазіргі таңда Сығнақта ең алғашқы Алтын
Орданың ханы, атақты Өзбек ханның заманында, нақтырақ айтатын болсақ
хиджра жыл санауымен 737-738 (1337-1338) жылдары мыс пұлдар соғылғаны
анықталып отыр. [1. Zeno.ru]
(1 сурет)

1 сурет.
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Бүгінде Сығнақта бұл кезеңде соғылған тек осы типтегі мыс пұлдар
анықталуда, ал мұнда, яғни осы Сығнақ өңірінде табылған Өзбек ханның атымен Хорезмде соғылған күміс дангтар кездеседі. Хорезмде соғылған жалғыз
Өзбек ханның емес, бұдан бұрын билік құрған Тоқта (Тоқтыбек) ханның,
Өзбек ханнан кейін Алтын Орданы билеген Жәнібек ханның атынан соғылған
күміс дангтар жиі кездеседі.
Бұл хандардың билік құрған уақытында Алтын Орда өзінің күшіне еніп,
гүлденген мемлекет болды. Осы кезде мемлекеттің экономикасы өте қатты дамыды. Астанасы Сарай аль-Джадида (Жаңа Сарай) өз теңгелерін мемлекеттің
түкпір-түкпіріне таратып, сауда-саттықтың дамыған кезеңі осы кезең болатын. Бұған дәлел, бүгінде түрлі зерттеу жұмыстардың барысында еліміздің
оңтүстік өңірінде, нақтырақ айтқанда Алтын Орданың көне қалаларының
орнында көптеп кездесетін теңгелердін ішінен осы Сарай аль-Джадида
соқпалары.
Бұдан кейін Сығнақ өз атынан біршама уақыт теңге соқтыруды тоқтатты,
оған себеп, Алтын Орданың ханы Жәнібек дүние салған соң, жиырма жылға
созылған таққа таласудың салдарынан Алтын Ордада күйзеліс кезеңі басталады. Осыны пайдаланып Алтын Орданың кейбір уәлаятының әмірлері мен
хандары қолдарына билік алып Ұлыстың хандарына бағынбай бөлініп шыға
бастады.Солардың бірі Сырдария ұлысының билеушісі Мубарак ходжа болды.
150 жыл бұрын Ресей зерттеушісі П.С.Савельевтің Сырдария ұлысында
Мубарак ходжа ханның билік құрған мерзімі 1328 жыл деген мәлімдемесінде
қате кетуінің салдарынан, ССРО заманында және осы күнде де біздің тарихшыларымыз әлі де осы мерзімді келтіруде. Ал шынында нумизматикалық
мәліметтер арқылы бұл ханның билік құрған мерзімі 1367-1368 жылдар екені
және ол Жошының Орда-Ежен емес, Тоқай-Темірдің ұрпағы екенін бірнеше
жыл бұрын Ресей зерттеушісі Е.Ю. Гончаров анықтаған болатын. [2.Гончаров Е.Ю. С. 163-167 ] Бұл хан Сығнақта өз атынан 768-769 (1367-1368) жылдары соқтырған күміс теңгелерде өңіріміздің әр жерінде табылуда. Олардың
көбісінде мерзімі анық көрсетілген. (2 сурет)

2 сурет.
Алтын Орда мен Ақ Орда нумизматикасын зерттеудің нәтижесінде
XIV ғасырда Сыр бойында Сарай, Сығнақ – Гюлистан теңге сарайлары атынан соғылған теңгелер анықталып жатыр. Зерттеушілер не себептен мұндай
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атаулармен теңгелер соғылғаны туралы нақты анықтай алмай, олардың арасында түрлі пікірталастар туындауда. Себебі, Сарай, Гюлистан атты Алтын Орда қалалары Еділдің бойында XIV ғасырда бой көтеріп гүлденген.
Зерттеуші-нумизмат Е.Ю. Гончаров Сарай мен Гюлистан Сыр бойында да
болған қалалар десе, зерттеуші П.Н. Петров Сарай – ол қала емес, ханның
ордасы, Сығнақ қаласынан алыс емес жерде орналасқан, ал Сығнақ – Гюлистан – Гүлді – бақшалы Сығнақ деген мағынаны білдіреді деген пікір айтуда.
Осыған орай ғылымға Сығнақ өлкесі, немесе Сығнақ елі деген ұғым
еңгізілуде. Бұл жайлы біз төменде айтып кетеміз.
Атақты Орыс хан Сығнақ өлкесіне билікке келген соң Мубарак ходжадан
кейін өз атынан осында теңге соқтырды. Сарай, Сығнақ, Сығнақ аль-Джадида
(Жаңа Сығнақ) теңге сарайларында Орыс ханның атынан күміс теңгелер
шығарыла бастады. Бұл ханның атынан соғылған теңгенің бүгінде тіркелген
ең алғашқы мерзімі 773 (1371-1372) жыл. (3 сурет)

3 сурет. Орыс ханның Сығнақ аль-Джадидада (Жаңа Сығнақ) 773
(1371-1372) жылы соқтырылған күміс теңге
Кезінде нумизматикалық материалдарға байланысты Орыс хан Алтын
Орданың астанасы Сарайды биледі деген пікірлер болған, алайда теңгедегі
«Сарай» жазуындағы араб әріптерінде «а»және «и» әріптері қосылып
жазылған ерекшелігіне байланысты бұл қала немесе теңге сарайының орны
біздің өңірде болғаны дәлелденілді.
(4 сурет)

4 сурет.
Орыс ханның билік құрған уақтысында мыс пұлдар да Сығнақта соғылған.
Соғылған мерзімі жазылғанмен, мыс пұлдарда билеушінің аты жазылмады.
(5 сурет)
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5 сурет. Сығнақта 778 (1375-1376) және 775 (1373-1374) жылдары
соғылған мыс пұлдар.
2015 жылы Сыр бойындағы Өзгент (Қырөзгент) қаласында XIV ғасырда
бұған дейін белгісіз болып келген Күнче хан өз атынан теңге соқтырғанын
Ресей зерттеушілері А.О. Брагин мен П.Н. Петров анықтаған.
(6 сурет)

6 сурет. Кунче ханның атынан Өзгент теңге сарайында 783
(1381-1382) жылы соғылған күміс теңге
Өзгент қаласы туралы айтатын болсақ, бұл қала орны көне Сығнақ
қаласының орнынан оңтүстік-батыста Сырдария өзенінің сол жағында 5060 шақырым жерде орналасқан. Бүгінгі күнге дейін қала орнында ешбір
археологиялық зерттеулер жүргізілмеген. Бір ерекшелігі, бұл қала орнында
жер бетінде осы күнге дейін көптеген ортағасырлық мыс және күміс теңгелер
кездеседі.
Кейін осында табылған теңгелерді сараптау барысында Ресей зерттеушісі
Е.Ю. Гончаров Өзгентте күмістен басқа мыс пұл да шыққанын анықтады.
Мұнда алдыңғы бетінде Тоқай темірдің әулетінің таңбасы «тарақ таңба»,
артқы бетінде «Өзгент соқпасы» деген жазу жазылған. (7 сурет)

7 сурет. Өзгенттің мыс пұлы
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Мауеранахрдың атақты билеушісі Әмір Темір де өз атынан Сығанақта
теңге соқтырған. Бүгінде оның атынан соқтырылған тек мыс пұлдар ғана кездесуде. (8 сурет)

8 сурет.
Ресей зерттеушілері Р.Ю. Рева мен А.О. Брагин өздерінің 2017 жылы
жарық көрген «Жылнамалық және нумизматикалық мәліметтері бойынша
XIV ғасырдың соңындағы Арал өңірінің тарихы» («История приаралья в конце
XIV века по летописным и нумизматическим данным») атты мақалаларында:
«Сығнақ өлкесі хиджра бойынша 781 (1379-1380 ж.ж.) жылы бірнеше бөлікке
бөлінген болатын. XIV ғасырдың 70-ші жылдары Орыс ханның атынан мұнда
Сығнақ және Сарай (Сыр бойындағы) атты бірнеше теңге сарайларында теңге
шығарылған. Тоқтамыстың кезінде бұл тізімге Сығнақ – Гюлистан қосылды.

9 сурет.
Хиджра бойынша 780 (1378-1379 ж.ж.) жылға дейін мұнда билік құрған
Орыс хан мен оның ұрпақтарының саяси сахнадан кеткеннен кейін, Жошының
генеалогиялық шежіресінен тараған көптеген ханзадалар Сығнақ тағы үшін
күресте бағын сынап, Сығнақ өлкесінің бірнеше қалаларын басып алды. Хиджра бойынша 781 (1379-1380 ж.ж.) жылы Гюлистан – Сығнақ теңге сарайында Хизр(бек) деген хан өз теңгесін шығарған. Біздің пайымдауымызша
бұл Шибанның ұрпағы Ибраһимнің ұлы Хизр. Бұл жошылықтың хан ретінде
билік құрғаны туралы «Таварих-и Гузида-ий Нусрат наме де» және де қазіргі
зерттеулерде айтылған. Шибандық Болат қайтыс болған соң «оның ұлдары
Ибраһим мен Арабшах оның иелігін бөліп, бірге бір жерде көшіп жүріп
өздерінің ордалары болған, жаз мезгілінде Жайықтын жоғарғы жағында
тұрып, қысты – Сырдың сағасын мекендеген. Ибраһимнің балаларының
үлкені Хизр, әкесі қайтыс болған соң хан болып сайланған. Ол урусханидтер жеңіліп, Тоқтамыс батыс жерлерге жорыққа кеткен уақытта ыңғайлы сәтті
пайдаланып Сығнақтық Гюлистанды басып алады.»
1382 жылы жоғарыда аталған Күнче хан биліктен кеткен соң Сығнақтық
Сарайда тағы бір ханның атынан теңге соғылған. Ол ханның нақты есімі
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әзірше белгісіз. Теңгелерде бұл ханның есімі анық жазылмағандықтан, түрлі
формаларда оқылуда: Куктағ-Тимур, Кукиғ-Тимур, немесе Кукир. Тарихи деректерде де бұл ханның есімі әлі де кездеспеді, оның есімін айқындау
зерттеушілердің еншісінде.
(10 сурет)

10 сурет.
Бұл хандардан кейін Сығнақ өлкесіндегі Сығнақ, Сарай, Гюлистан, Өзгент
қалалардың атымен теңге соғылмаған. Бірақ, бұдан кейін теңге шығару мүлдем
тоқтатылды деп айтуға болмайды. Сығнақ, Өзгент қалаларында кейін халық
өмір сүріп, Қазақ хандығы құрылған кезде бұл қалалар үшін Қазақ хандарымен
Әбілхайырдың ұрпақтары арасында талай қақтығыстар болған. XV ғасырдан
бастап теңіз арқылы сауда жолдары даму алған соң, Ұлы жібек жолы арқылы
сауда-саттық төмендей бастаған. Жібек жолының бір тармағы өтетін Сыр
бойындағы қалаларында сауда қатынасы азайған, бірақ мүлдем тоқтамаған.
Бұған дәлел, сол көне қалалардың орнында XV-XVII ғасырларда соғылған
теңгелердің табылуы. Алайда, бұл теңгелерде XIV ғасырдағы теңгелердегідей
қала және ханның есімдері жазылмаған, олар өзінің формасымен де және
ондағы жазулармен де ерекше. Формасы төртбұрыш немесе дөңгелек болып
келеді, және жазудың орнына өрнектер, анық емес сызықтар, кейде «хан» немесе «әділ» деген жазулар, ал кейде тіпті ешбір жазусыз, болмас бір мыстың
бөлігі де ақша ретінде сауда айналымда жүре берген. Бір өкініштісі, қазақтың
алғашқы хандары Керей мен Жәнібек, Қасым хан, Хақназар хан және де
басқалары өз аттарынан арнайы теңге соқтырмаған.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Барлық суреттер Zeno.ru интернет сайтынан алынған.
2. Гончаров Е.Ю. Мүбарак қожа хан және оның теңгелері. // Извести НАН РК.
Серия общественных наук. 2012. №3.
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ҰЛЫ ДАЛА ТАРИХЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ
САБАҚТАСТЫҒЫ
Ермұханова Х.К.,
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты,
ғылыми қызметкер
Қазақ халқының даңқты тарихи жолы, өркениеті мен мәдениеті ғасырлар
бойы жол көрсетер бағдаршам рөлін атқарып келеді. Ұрпағымыз өз халқының
тарихын білгенде ғана дәстүрді жалғастырып, қазақы табиғи болмысын
сақтап, келешекке жеткізе алады.
Жастарымыз қандай мамандықтың иесі болсын өз ұлтының, елінің,
мемлекетінің тарихын білуге және құрметтеуге тиіс. Сонда ғана туған жері
мен елін сүйетін патриоттар шығып, өз кезегінде халқына адал қызмет етеді.
«Өз тарихын білмейтін ұлттар түбінде жойылып кетеді» - дегендей төл
тарихын білмейтін ұлттар келешегін де болжай алмайды. Мықты мемлекет
болып қалу үшін, бірлігі жарасқан, жарқын келешек мүддесіне жұмылып
жұмыс істейтін ұлт ретінде сақталу үшін – тарихтың рөлі өте зор.
Қазақ тарихы мен мәдениетінің түп тамыры тым тереңде жатыр. Байтақ
Еуразия даласындағы байырғы көшпелілер мәдениеті мен өркениетінің өркен
жайған өзегі Ұлы Қазақ Даласы болып саналады. Түріктердің далалық көшпелі
өркениетін қалыптастырған ұлан-байтақ мекені де еуразиялық кеңістік болып
табылады. «Қазақстан тарихы туралы қытай деректемелері. Тарихи-мәдени
жәдігерлер» және «Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. Көне түрік
бітіктастары мен ескерткіштері» атты ғылыми еңбектерді пайдалана отырып,
мақаламызда көшпелілер өркениетінің табиғи болмысын, өзге көрші елдермен тамыры терең тарихи-мәдени байланыстарын, саяси-әлеуметтік даму
үрдісін ашып көрсетуге тырыстық.
Қазақтың ұлттық мемлекеттілігі - Еуразия даласында сақ, ғұн, түркілерден
бастау алатын билік институты, шаруашылық-мәдени үрдіс, әлеуметтік
құрылым негізінде қалыптасқан қоғамдық-саяси құбылыс. Көшпелілер
өркениетін жасаушы тайпалар қазіргі Орталық Қытай еліне металл қорытудың
кейбір озық техникаларын (қола, жез, темір, алтын, сынап, мырыш, қалайыны
қорыту), екі доңғалақты арба жасау мен пайдалануды, атты арбаға жегуді және
салт атқа мініп садақ тартуды, сондай-ақ осынау өндіріс пен соғыс өнеріне
ыңғайлы киінуді (етік, шалбар, қайырма жағалы тон, желбегей және баскиім)
үйретті.
Қытайдың ең көне ресми тарихи жазба деректемелерінде мұндай мәдени
ауыс-түйіс барысындағы құбылыстар «Хуфу цишэ» (көшпелілерше киініп,
салт ат мініп, садақ тарту) деп қысқа да, нұсқа эпитетпен тамаша сипатталады [1, 6 б].
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Сонымен, Дала өркениетінің ерекше жетістіктерінің озық үлгілері жылқының қолға үйретілуі, атқа міну мәдениеті, салт атты жауынгердің
ықшам киім үлгісі болып саналады.
Көшпелілер өздерімен көршілес Қытай, Соғды, Иран секілді отырықшы
өркениет әлемімен жақын араласып, оларға өзіндік мәдениет пен өркениет
үлгілерін беріп, сондай-ақ, өздері де олардан көп нәрсе үйренді. Осындай
тығыз қарым-қатынастар үрдісінде әр ел арасында мәдениет, жазу, дін, өнер
саласында күшті ықпалдастық болды. Ғалымдар осы тарихи үрдіс жөнінде
«Бұл тарихи құбылысты «түркі-соғды және қытайлық мәдени синтез» деп сипаттайды [1, 7 б.].
Ұлы Дала көшпелілері - Сақ патшалығы, Ғұн тәңірқұттығы, Усунь мемлекеті,
Канцзюй мемлекеті деп аталатын мемлекеттілік пен өркениеттіліктің тамаша
үлгілерін орнатты, орта ғасырлардағы Ордостан Қапқазға дейінгі кеңістікті
бір ғана бөрілі тудың астында ұстаған Ұлы Түрік қағанатының іргетасының
негізін солар қалады [1, 10 б.].
Ғұн және көне Түрік мемлекетінің тарихы – бүкіл түркі халықтарының
ортақ тарихы және бастауы ретінде қабылданды.
Ғұн тарихы туралы ғылыми зерттеулер жазып қалдырған түркітанушы
ғалым Л.Н. Гумилев болды. Ол еңбектерінде ғұндардың шаруашылығы туралы: «б.з.д. I мыңжылдықта хұндардың көшпелі шаруашылығы, олардың
отырықшы көршілерінің шаруашылығына қарағанда, әлдеқайда жоғары
дәрежеде ұйымдастырылған» - деп сипаттайды [2].
Көне тарихымыздан елін әділдікпен басқару, халқының әл-ауқатын
жақсарту дәстүрінің сонау сақ, ғұн және көне түрік мемлекеттерінен бері
жалғасын тауып келе жатқаны белгілі.
Қазақстанның ортағасырлық тарихында Түрік Елі тарихының алатын
орны ерекше. Көне түріктер «елдің қамы, жердің тұтастығы үшін басы барларды идірген, тізесі барларды бүктірген» болатын. Шығу тегіміздің тамыры, бай тарихымыз «арғы атамыз ер түріктермен» байланысты екені тасқа
қашалған «мәңгілік» бітіктастарда айшықталған.
Татпар (Құтлық) қаған бітіктасында «Сенің ағаң болған Мұқан қаған
қайтыс болды. Ол жеті жұртты (әлемді) биледі, халықты бай қылды... Қазір
сен де Тәңірден жаралған Маға Татпар қаған да... жеті жұртты билеп, халықты
бай қылып» деген жазу қашалып жазылған [3, 49 б.].
Күлтегін бітіктасындағы «Түрік бүтін (халық) жоқ болмасын дейін, бүтін
(халық) болсын дейін» жазуы түрік қағандарының елінің тыныштығы мен
бірлігін сақтаудағы айрықша рөлін көрсетеді [3, 67 б. ].
Білге қаған «Халқым үшін күндіз отырмадым, түнде ұйықтамадым», «Аш
халқымды тойдырдым, үстіне киім кигіздім» деп халқына адал қызмет еткен.
Ал мемлекеттегі билік турасында Жүсіп Баласағұн әйгілі «Құтадғу білік»
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атты еңбегінде «Мемлекет әділдікпен басқарылса, құт қонған билеуші болар» деп жазған болатын. Қазақ хандығында «Қасым ханның қасқа жолы»,
«Есім ханның ескі жолы» және «Жеті жарғымен» жалғасқан Қазақ заңдары
– әкімшілік және әскери заңдардың топтамасы болды [4].
Тарихи деректерге жүгінсек, елді үшке бөліп басқару дәстүрінің тым ертеден, хұннулар (ғұндар) заманынан бері бар екенін және оның үзілмей жалғасып
келе жатқанын көреміз. «Хұннулардың Ұлы тәңір құты Модэ өзі жаулап алған
ұлан-ғайыр жерді үшке бөліп, елдің шығыс жағын өзінің баласына, батыс жағын
бауырларына басқартады, ал өзі осы екеуінің ортасындағы өлкені иеленеді.
Ел билеудің осы тәсілін Шығыс түркі қағанатының қағандары Елтеріс (Құтлығ),
Мочжо (Қапаған), Могилян (Білге) одан әрі жалғастырды. ...Түргештер де,
Қарлықтар да, Қарахандықтар да дәстүрлі үшке бөліп басқаруды қабылдаған.
...Шыңғыс хан да өзіне бағынған түркі елін үшке бөлді....Мұндай ел басқару
тәсілін Тәуке ханның да қабылдағаны белгілі. Бірақ негізгі билік тізгіні үлкен
орданың өз қолында қалып отырды» [5, 16-17 б.].
Өркениетіміздің өзегіне айналған сақ-ғұндардың көшпелі мемлекеттері,
түркі-моңғол дәуірлері мен қазақ хандығы тұсындағы билік дәстүрлері,
Мөдеден басталып, Абылаймен жалғасатын аралықта іске асырылған саяси,
шаруашылық-құқықтық реформалар ел өміріндегі тарихи сабақтастық болып
саналады.
Тәуелсіздік алғаннан бері жастар арасында тарихымызды танып-білуге
деген ынта мен қызығушылықтың артқанын байқауға болады. Осыған орай,
Қазақ тарихы бай деректермен толықтырылып, ғылыми тұрғыда жаңартылып
жазылуда.
«Қазақстанға біздің ұлтымыздың әлеуетін оятуға және жүзеге асыруға
жағдай жасайтын интеллектуалды төңкеріс қажет. ...Біздің ендігі міндет –
қазақстандықтардың, бірінші кезекте жастардың білімділікке, интеллектіге,
Отан мен халыққа қызмет етуге деген көзқарастарын өзгерту...» - деген болатын ҚазҰУ-дың 75 жылдық мерейтойындағы сөзінде Елбасы [6, 229 б.].
Қазақстан үкіметі еліміздің бай тарихи және мәдени мұрасын халықаралық
деңгейде насихаттай отырып, жастарымызға бабалар тарихын құрметтеуде
үлгі боларлық біршама жобаларды іске асырып келеді.
Атап айтар болсақ, «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы тарихи
мұраларымызды зерттеп-зерделеу, қорғау, пайдалану мен насихаттауда игі
істер атқаруда. 2007 жылдан бастап Дамаск қаласында әл-Фараби этномәдени
орталығы мен кесенесін салу, Дамаскідегі Сұлтан Бейбарыстың кесенесі мен
Каир қаласындағы Сұлтан Бейбарыстың мешітін қалпына келтіру, сонымен
қатар Моңғолия аумағында табылған көне түркі руникалық тас жазбаларының
көшірмелерін жаңғырту жобаларын жүзеге асыру қолға алынды [6, 239 б.].
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Ұрпаққа аманат ретінде қалдырылған тарихымызды жан-жақты зерттеу,
насихаттау арқылы тәуелсіз Қазақстан азаматтарының ой-санасында мемлекет басқарудағы тарихи дәстүр мен халқына адал қызмет ету парызы жалғасын
тауып, жаңғыруға тиісті.
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ХАНДЫҚ КЕЗЕҢ ОЙШЫЛДАРЫНЫҢ
ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ БИЛІК ФИЛОСОФИЯСЫ
МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ
Жанбаева Ж.А.,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің
PhD докторанты
2018 жылғы 21 қараша күні Қазақстанның Тұңғыш Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың «Егемен Қазақстан» газетінде «Ұлы Даланың жеті қыры»
атты бағдарламалық мақаласы жарияланды. Ұлы Даланың тарихи тұлғасы
Әбу Насыр әл-Фараби «…адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді.
Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы – айқын, ерік-жігері – зор,
тілек-мақсаты – ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге талап жолында болуы
шарт» деген тарихи ұстанымы сияқты терең философиялық еңбектер Ұлы Дала
елінде жазылғандығы Тұңғыш Президент мақаласының негізгі тұжырымы
болған. Осы еңбегінде тарихи сананы жаңғыртуды өзек етіп алып, бұл бойынша бірнеше рухани жобаларды ұсынып отыр. Алдымен «Архив - 2025» жеті
жылдық бағдарламасын жасап, деректанушылар мен мәдениеттанушылардан
құрылған арнайы топтардың өз еліміздегі және шет елдердегі ірі архивтермен
ұзақ мерзімді байланыстарын қалыптастыру арқылы Ұлы Далаға қатысты та159
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рихи деректерді зерттеу және жинастыру, оларды цифрлы форматқа көшіру
назарға алынады. Екіншіден, Ұлы Даланың әл-Фараби, Яссауи, Күлтегін,
Бейбарыс, әз-Тәуке, Абылай, Кенесары, Абай сияқты ұлы тұлғалары арқылы
жас ұрпақты тәрбиелеу үшін «Ұлы Даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту
энциклопедиялық саябағын ашу, қазіргі әдебиеттегі, музыка мен театр
саласындағы және бейнелеу өнеріндегі ұлы ойшылдар, ақындар мен ел билеген тұлғалар бейнесінің маңызды галереясын жасауды қолға алу, «Ұлы Дала
тұлғалары» ғылыми-көпшілік серияларын шығару, «Ұлы Дала» ежелгі өнер
және технологиялар музейін ашу уақыт талабына айналып отыр [1]. Сонымен
қатар, тарихи сананы жаңғырту үшін тың ұсынысты алға тартты және біздің
дүниетанымымыздың, ұлт тарихының мәдениеті мен құндылықтарын білу,
танымдық, тәрбиелік, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті тарихи жобаларды жасау, халқымыздың өткені мен бүгін және болашағының
іргелі негіздеріне тікелей қатысты екенін айтып өтті. Ұлы Даланың ұлылығын
ұрпақ санасына сіңіріп, одан әрі әлемге танытуда бұл жобалардың маңызы
зор.
Сонымен бірге, халықтың мыңдаған жылдар бойы жинақтаған асыл
қазынасының, зердесі мен дәстүрлі өзіндік мінез-құлқы мен жан дүниесінің,
философиясы мен мәдениетінің, XXI ғасырда да қазақ қоғамының дамуында
атқаратын рөлі мен маңызы зор. Дүние жүзінде қазақ халқы тек Ұлы даладағы
мәдениеті, салт-дәстүрі, болмысы, дүниетанымы, өз рухани байлығы арқылы
ғана таныла алатындығына ешкім де күмән келтірмейді.
Яғни, қазақ философиялық ойының тағы да бір ерекшелігі – шынайы халқына сүйіспеншілігін, отансүйгіштігін, оның ұлттық мүддесі мен
болашағын жан-жақты көрсете білуі және ұлттық болмысымызды, ұлттық
ойлауымыз, ұлттық құндылығымыздың маңызы зор.
Сондықтан, қазақ халқының әлеуметтік-саяси және философиялық ойжүйесіне ХVІІІ ғасыр оқиғалары ерекше бір шабыттандырып толғандырғанын
сол кезең ойшылдарының мұраларын зерделей отырып көз жеткіземіз.
Қазақстанның Тұңғыш Президентінің: «Алашқа айбын болған азаттық
ұғымының айдынын кеңейткен тұлғаларымызды ел санасына, тарихи беттеріне
қайыра алып келген тәуелсіздікті осындай ұлтқа пана болар аруақтарымызды
тірілтіп бергені үшін асқақтатуымыз керек емес пе?» [2, 355 б. ] – деген жалынды жолдауы аясында тәуелсіздік, ел еркіндігі туралы мәселені жан-жақты
талдап-зерделеу жаһанданып бара жатқан әлемдегі қазақстандық қоғам үшін
ерекше маңызды екені сөзсіз.
Тәуелсіздік жолындағы күрес жылдары елді басқару, көрші мемлекеттермен халықаралық қатынастарды реттеу, ұлттық мемлекеттің саясиәлеуметтік істерін басқару хан билігі арқылы жүзеге асты. Тарихшыларымыз,
әдебиеттанушы ғалымдарымыз осы ғасырды Абылай заманы, Абылай дәуірі
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деп атап жүр. Абылай ханның тұлғалық және билеушіге тән қасиеттерін
саралар болсақ, Платонның мемлекет жайындағы іліміндегі мемлекетті
басқарушы адам қандай болуы керек деген қағидасы ойға оралады. Платон
оларды топтарға бөліп, бірінші топтағы басқарушыларға – данышпандарды (философтар) жатқызады. Олардың негізгі қызметі - мемлекетті дұрыс
басқару. Ал екінші топқа әскери адамдарды, яғни мемлекетті қорғаушыларды
жатқызады. Көне грек философының мемлекетті қорғаушылар ішкі-сыртқы
жаулардан қорғап қана қоймай, соғыс өнерімен қоса поэзия, музыкамен де
айналысса деген пайымдаулары ел билеуші ердің жан-жақты жетілген Тұлға
болуын талап еткендіктен еді.
Мемлекет басында отырған адам бойынан Платон іздеген осы қасиеттер
Абылай Тұлғасын дараландырды. Ең бастысы Абылайдың қазақ сахарасының
даналық философиясын бойына сіңірген ақыл иесі болуында. Сондай-ақ,
өнерден де құр алақан емес-ті, және де сол киелі өнерді дарытып қана қоймай,
өз жан тебіреністерін музыка тіліне көшіре білген нәзік сезімді күйшілігі де
болған. Абылай хан XVІІІ ғасырдағы қазақ күйі өнерін жетілдіруге атсалысқан
санаулы күйшілеріміздің қатарынан орын алады. Абылай күйлері нақты өмір
құбылыстарына арналған. «Ақтолқын», «Ала байрақ», «Бұлан жігіт», «Дүние
қалды», «Жетім торы», «Қайран елім», «Қара жорға», «Қоржын қақпай»,
«Майда жол», «Садақ қақпай», «Сары бура», «Шаңды жорық» деп аталатын
күйлерімен қазақ халқының музыка өнеріне де өз үлесін қосқан композитор деп білеміз [3, 9 б.]. Қазақтың ер жүрек батыры Баянның қазасына арнап «Шаңды жорық» күйімен азаланса, «Қоржынқақпай» күйі қазақтардың
Еділ бойындағы қалмақтармен соғысында жеті күн ашыққандағы халін
шертеді. Абылай көшпелілер қоғамының рухани әлемін тереңдей меңгерді.
Абылай хан тұсында мәмілегерлік үрдісі дамытылып, саяси сана қалыптасты.
Саяси мәдениеттің де жоғары сатыларға көтеріліп, даму үстінде болғанын
бағамдаймыз. Осындай тарихи оқиғалардың барысына философиялық
тұрғыдан талдаулар жасау арқылы, елдің тұтастығы мен тәуелсіздігін
қамтамасыз етуде ел билеушінің атқарар рөлінің зор екеніне көз жеткізуге
болады. Абылай хан аумалы-төкпелі заманда, халықаралық жағдайлардың
шиеленісіп тұрған уақытында ұлт тәуелсіздігін сақтап қалды. Абылай ханның
сыртқы саясатта жеткен жетістіктері Жоңғар, Қытай, Ресей сияқты күшті
мемлекеттерге Қазақ мемлекетінің тәуелсіздігін мойындатуы болды.
Ел іші өзгерістеріне келер болсақ, Абылай хан қазақ қоғамының саясиәлеуметтік, мәдени-рухани мәселелерінің негізін шешетін мемлекеттің тиісті
органдарын құрды. Соның бірі – ханның жанындағы Кеңес. Хандық қоғамның
саяси құрылысын басқару принциптері сан ғасырлар бойы ата-бабаларымыз
салып кеткен айқын-ақиқат жолмен жүріп, хан кеңесшілері – сұлтандар, билер, данагөй қариялар, батырлар жиналған алқалы жиындарда іске асырылып
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отырған. Бұдан Қазақ хандығында демократиялық үрдістердің басымдық
танытқанын бағамдауға болады. Алқалы кеңестің мүшелері жайлы Үмбетей
жырау былай деп толғайды:
Аруағыңа болысқан,
Әділ билік қылысқан.
Қашпаған қандай ұрыстан –
Керейде батыр Жәнібек,
Қаз дауысты Қазыбек,
Қу дауысты Құттыбай,
Қаракерей Қабанбай,
Қанжығалы Бөгембай –
Абылай сенің тұсыңда,
Сол бесеуі болыпты-ай.
Кейі батыр, кейі би,
Тәңірім берген сондай сый [4, 77-78 б].
Сол кезеңдегі қазақтың саяси-қоғамдық ойында бірнеше ағымдар қатар
өмір сүрді. Жоңғар шапқыншылығынан әбден әлсіреген, одан қалса Шығыстан
бір дұшпан, іргеден екіншісі анталап тұрғанда үш жүзге бөлініп келген осы
жұрттың алдында қай жолды таңдаса, қай пікірді қолдаса, кімнің соңынан
ерсе тығырықтан шығамыз деген мәселе тұрды. Ең бастысы елдің тұтастығы
мен тәуелсіздігін сақтап қалу қажеттілігі туындады. Әбілхайыр хан Кіші
жүздің ру басыларымен ақылдаса келе Ресеймен бірігіп, әскери Одақ құрып,
қалмақтардан қорғануды жөн деп байлам жасайды. Төле би бастаған Ұлы жүз,
Қазыбек би бастаған Орта жүз ақсақалдары да Ресеймен Одақ болуды қалайды.
Осы ой-пікірлермен санаса отырып, Абылай хан бір орталыққа бағынатын
ұлттық мемлекеттілікті хандық диктатураға бағындырып ұстауды жөн
санаған еді. Айлалы саясаткер дала демократиясын да шебер қолдап, хандық
билікпен ұштастыра да білді. Хандық кезеңнің әлеуметтік-философиялық ой
қазыналары бір-бірімен осылайша толықтырылып біртұтастанған идеяға айналды. Қазақ ұлтының бостандығы мен еркіндігін қамтамасыз етуде Қазақ
хандығы тәуелсіз мемлекеттіліктің үлгісі бола алды.
Сондықтан да, халқымызды, әсіресе, жас ұрпақты рухани жаңғырудың
жаңа белесіне бастайды және өзіміздің төл мұраларымызды жаңғырта отырып сабақтастырған жөн деп ойлаймыз. Қазақтың рухы биік ұлттық идеяның
қалыптасуында тарих пен мәдениет, философия, әлеуметтік тәжірибелердің
маңызы зор. Қазақтың ұлттық құндылықтарын жаңғырту бүгінгі мемлекеттен өзінің ішкі және сыртқы саясатын ұлттық сипатта жүргізуді талап
етеді. Бұл дегеніміз осы жаңашылдықты қалыптастыруда қазақтың рухани
құндылықтарын жаңғырта отыру.
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ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ БАТЫР ҰЛДАРЫ
БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ МЕН МӘЛІК ҒАБДУЛЛИН:
ДОСТЫҚТЫҢ ҰМЫТЫЛМАС БЕТТЕРІ
Искакова К.Ы.,
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Қазақстан тарихы кафедрасының
профессоры, филос.ғ.к.
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың
«Ұлы Даланың жеті қыры» атты Бағдарламалық мақаласында: «Көптеген
халықтар өз елінің ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін мақтан
тұтады», - деп атап көрсеткеніндей [1], Ұлы Отан соғысының отты жылдары уақыт өткен сайын алыстағанмен, халық аталар мен ағалардың ерлігінің
ұлылығын және Отан үшін жан аямай арпалысқан батырлардың есімдерін
ешқашан ұмытпай, құрмет тұтады. Аға буынның қаһармандық істері
асқан қайраттылықтың, мұқалмас табандылық пен жанқиярлықтың өшпес
өнегесі ретінде ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, жалғаса бермек. Сұрапыл соғыс
жылдарындағы халық ерлігінің тағылымы ұрпақ тәрбиесінде патриоттық
сезімді қалыптастырудың маңызды құралына айналуы үшін барлық күшжігерді жұмсау – қазақстандықтардың ортақ борышы мен міндеті болып табылады. Тарихшылар үшін ел алдында тұрған бұл құрметті міндет, әсіресе 2020
жылы тойланатын - Ұлы Жеңістің 75 жылдығы қарсаңында аса маңызды.
Фашизмге қарсы екінші дүниежүзілік сұрапыл соғысқа қатысқандардың
барша қаһармандарының арасында аты ерекше аңызға айналған, батырлық,
қолбасшылық, қайраткерлік, ғалымдық, жазушылық, ұстаздық сияқты сан салалы қасиетімен, қабілет-қарымымен ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосқан
дара тұлғалар бар.
Ұлы Отан соғысы жылдарында жүздеген, тіпті, мыңдаған қазақ жігіттері
мен қыздары зұлым жауға қарсы жан аямай күресіп, халқымыздың даңқын
асқақтатты. Халықтың бірлігі мен ынтымағы соғыс жылдарында айрықша
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көрінді. Қазақстандықтар әскери бөлімдерде, құрамаларда, әскердің барлық
түрлерінде қызмет етіп, сан түрлі әрекеттегі майдандарда шайқасты.
Қазақстандық металл мен құрыш танкілерде, артиллериялық зеңбірек, пулемет, мылтықтардың оқпанында, әскери кемелер мен ұшақтардың құрылысында
толассыз пайдаланылды. 1941-1945 жылдар аралығында майданға бір миллион екі жүз мың қазақстандық жұмылдырылды. Алты жүз мыңнан астам
жерлесіміз шайқас алаңдарында қаза тапты.
Қазақстандық жазушылар да Ұлы Жеңіске маңызды үлестерін қосты.
Олар жалынды отаншылдық тақырыптардағы шығармалар жазумен шектелмей, басым көпшілігі қолдарына қару алып, Отан қорғаушылардың қатарына
қосылды. Осылайша, олар жауды тек қаламмен ғана емес, қарумен де жеңуге
қабілетті екендерін дәлелдеді. Ұлы Отан соғысына Қазақстанның 76 жазушысы қатысты. Олардың көпшілігі Қызыл Жұлдыз орденімен, Отан соғысының
І және ІІ дәрежелі ордендерімен марапатталды. Олардың ішіңде Мәлік
Ғабдуллин, Әди Шәріпов, Белгібай Шалабаев, Қажымұрат Сыздықов, Шона
Смаханұлы, Сағынғали Сейітов, Қапан Қамбаров, Қалижан Бекхожин, Тахауи
Ахтанов, Хасен Әдібаев, Төкен Әбдірахманов, т. б. атап айтуға болады. Ресми
деректерге сүйенсек, Ұлы Отан соғысы кезінде бес жүздей қазақстандыққа
Кеңес Одағының Батыры атағы берілсе, солардың 105-і тек қазақ ұлтының
өкілдері екен. Қазақ халқының мақтанышына айналып, әлемге мәшһүр
болған ұлт зиялылары – Бауыржан Момышұлы мен Мәлік Ғабдуллиндерді
біз осы қатарда ерекше атай аламыз. Ысылған тәжірибелі командир Бауыржан Момышұлы мен аяқталған кандидаттық жұмысын қорғап үлгерместен
соғысқа аттанған Мәлік Ғабдуллиннің жорық жолы кейіннен Панфилов
атындағы 8-гвардиялық дивизия атанған әйгілі 316-атқыштар дивизиясында
қатар өрілді. Қазақстан мен Қырғызстан тұрғындарынан жасақталған осы
бір әскери құрам қазақ халық ұландарының қайтпас қайсарлығын айқын
дәлелдеді.
Адам өз өмірінде біреумен жақын араласа келе, мінез-құлықтары үйлессе,
ой-өрісі, ақыл-парасаты, пайым-психологиясы ұқсас, бітім-болмысы, танымтүсінігі орайлас болса, сол адаммен көбіне достасып кететіні жасырын емес.
Баукең де дәл солай тек өзінің танымдық деңгейімен тең келетін және өзіне тең
көретін санаулы ғана азаматтармен араласып-құраласқан. Ол кісі бір-бірінен
бес жас айырмашылықтарына қарамай Мәлікпен қимас дос болған. Соған
қарағанда «Ақыл ауыс, ырыс жұғыс» демекші, даңқты қолбасшы, әскери
ілімнің білгірі Баукеңнің мінез құлқындағы кейбір игілікті ерекшеліктер
– уытты әрі орынды әзіл-қалжың, тапқырлық пен шешендік, ұлтжандылық
пен ойшылдық, турашылдық пен әділдік сынды асыл қасиеттер оның інідосы Мәкеңнің бойына да жұғысты болған секілді. Баукең мен Мәкеңнің
араларынан қыл өтпейтін жора-жолдастығы сонау қан майданда шыңдалған,
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бауырмалдықпен суарылған болаттай берік, құрыштай мықты достыққа
айналған. Осы тұста Батыр Бауыржанның мына: «Сын сағатта, ауыр күндерде
бауырмалдық пен ынтымақтастық нығаяды, бекиді, қатаяды», - деген сөздері
де еске оралады. Екеуін табыстырып, ажырамастай жақындастырған қазақ
елінің мүддесі, ұлттық идея, отаншылдық рух болғаны сөзсіз.
Олардың достығы туралы айтылып, жазылып, зерттеліп жатыр [2].
Баукең туралы Мәлік, Мәлік туралы Баукең де көп айтты, біршама жазды да.
Айталық, Мәкең туралы Б.Момышұлы: «…ұлы Абайдың «Ойыңа ой қосады
ақылдассаң» деген сөзі бар ғой. Мәлік майданда ақылдассам, ойыма ой
қосатын інім еді. Менің командир болғаным рас. Бірақ, Мәлік ақылдассам,
ойыма ой қосатын офицер еді… «Әкең өлсе де әкеңді көргендер өлмесін»
деген қазақта мақал бар. Кешелі бері газеттерді оқып, радиодан тыңдап, жиналыста болып, «ініңді көргендер өлмесін» деген ойға келіп отырмын», – дейді
еске алу кешінде. Біз олардың қарым-қатынасына қарап отырып, қос батыр
бөлініп-жарылмайтын егіз құбылыс, бір болмыс болғандай әсер аламыз.
1995 жылғы 25 қазанда Мәлік Ғабдуллиннің туғанына 80 жыл толуына байланысты Ижан Қарашиннің жазған «Қазақтың қос батыры» атты естелігінде
де осы ой сабақтасады. Ол: «…Бауыржан мен Мәлікті бір-бірінен айырып
айтудың жөні келмейтін сияқты. Оның өзіндік сыры бар. Бірі әскери адам
болса, екіншісі қыз мінезді, ұяң, ағайынға бауырмал, досқа да, қасқа да ойлана қимыл жасап, саралап барып шешім қолданатын ойшыл ғалым болған»,
– дейді. «Біздер байқамаған, хатқа түсірілмеген тағы нендей жақындық болуы
мүмкін? Соншалықты іңкәр қарым-қатынастың астарында тағы нендей құпия
болды?» деген сұрақтың жауабын іздеу үшін қос қаһарман тұлғаның өздеріне
ғана тән ерекше «көкірек көзі» қажет болады. Сондықтан, осы екі батыр – екі
тұлғаның қарым-қатынасын әр кезде, әркім, әр ұрпақ әрқалай талдай бермек.
Жазушы Мамытбек Қалдыбаевтың 1990 жылғы «Рухыңнан айналайын» деген естелігінде: «қазақтың қос батырының бірін-бірі қатты сыйлап,
құрметтеп өткені әр қырынан сөз болады: «Мәлік жан-дүниесімен де, сырт
келбетімен де сұлу еді, – деп бастады Баукең сөзін. Біз Панфилов дивизиясында қарапайым өмір сүрдік. Шабуылға бірге аттанып, бірге оралдық. Осы
достық маған барлық кезде көмектесті» [3].
Ол әр кездесуі жаңалық ашқанмен тең адамдар қатарына жататын. Ол
адал, әзіл-қалжыңға шексіз бай еді. Жасым үлкен болса да, мен одан кішілік
пен кісілікті үйрендім. Тіршілік жолында Батыр даңқына дақ түсірмей өту
оңай емес. Ол осы қатал сыннан сүрінбей өтті. Мәлік еш жерде, ешқашан
алған бетінен қайтқан емес, ешкімнің атақ-беделіне жығылған емес…
Мәлік те өз естелігінде Баукең туралы: «Жауынгерлік ар-намысым менен
осында, жауынгер жолдастарымның қаны төгілген дивизияда қалуымды талап етеді. Өлген жолдастарымның аруағы қашан қатардан шыққанымша осы
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дивизия туының астында болуымды талап етеді. Егер, мен бұл жерден кетіп
қалсам, онда мені өлген солдаттарымның рухы қарғайтын болады! Мен солдатпын! Солдатша соғыса білуге де міндеттімін. Солдаттың жүрегіндегі сөзді
айтуға да тиістімін. Менің сөзім осы, жолдас комиссар», – дейді Бауыржан
комиссар Егоровқа.
Белгілі бауыржантанушы ғалым Мекемтас Мырзахметов Баукең мен
Мәлікке байланысты ғаламтор бетінде Жадыра Нармахановаға берген
сұхбатында былай дейді: «…Соғыста Мәлікке Герой атағын алып беруге
еңбек сіңірген Баукең екенін кейін білдім. Ол кісінің мінезінің жұмсақтығына
таңданып, Баукеңнен «Ондай кісі қалай батыр атанып жүр!» – деп сұрадым.
«Олардың жасаған ерлігі сұмдық… сойқан еді ғой… Өрімдей болып өте батыл еді… Мәлікті екі рет Кеңес Одағының Батыры атағына ұсындым. Бірақ,
менің ұсынысым жоғарыға жетпей, жарым жолда қалып қояды екен. Бір күні
біздің батальонға әйгілі Кутузовтың генерал немересі дайындығымызды тексеруге келетін болды. Тамақты керемет жасайтын Жан деген өзбек солдатым
бар еді. Соған «Бар өнеріңді салып дастарқан жаса, қонақ шақырамыз»,– деп
тапсырдым. Сөйтіп, Кутузовтың немересін риза етіп едік. Ол бізге қайыра
сұрақ қойып: «Майданда жүріп мынадай дастарқанды қалай жайнатып
жібергенсіңдер!» деп әзілдеді. Соңында кетер кезде «Не бұйымтайларың
бар?» – деп сұрады. «Ештеңе сұрамаймын, тек мына пакетті тиісті орнына
жеткізсеңіз болды», – деп, қолына Мәлік пен Төлегенді батырлыққа ұсынған
өтінішімді бердім. Үш күннен соң екеуі батыр атанып, даңқтары асқақтады», –
деді Баукең». Бұл сұхбатта жаппай ерлік үлгісін көрсеткен генерал Панфилов
дивизиясы жауынгерлерінің ішіндегі жеке дара шыққан қазақ батырларының
алғашқылары – Төлеген Тоқтаров пен оның ұстазы болған саяси жетекші
Мәлік Ғабдуллиннің осы аса жоғары атақты алуын тікелей өз міндетіне алып,
қадағалап, жеріне жеткізген – Бауыржан Момышұлы екені айтылады.
Мәлік те өз естелігінде Баукең туралы: «Жауынгерлік ар-намысым менен
осында, жауынгер жолдастарымның қаны төгілген дивизияда қалуымды талап етеді. Өлген жолдастарымның аруағы қашан қатардан шыққанымша осы
дивизия туының астында болуымды талап етеді. Егер, мен бұл жерден кетіп
қалсам, онда мені өлген солдаттарымның рухы қарғайтын болады! Мен солдатпын! Солдатша соғыса білуге де міндеттімін. Солдаттың жүрегіндегі сөзді
айтуға да тиістімін. Менің сөзім осы, жолдас комиссар», – дейді Бауыржан
комиссар Егоровқа [4].
Батыр Баукең Мәлік інісіне жазған хаттарын көбінесе: «Қалқам, Мәлігім,
қара тентегім, - деп бастап, жылтыр қара торы бетіңнен сүйдім! - деп
аяқтайды. Ал Мәлік інісі: «хат жазушы, өзіңіздің жалбағай жаман ініңіз Мәлік
деп білерсіз» деп інілік еркелік танытады. Оқ пен оттың ортасында жүрсе
166

СБОРНИК СТАТЕЙ
де, шайқастан қолдары қалт еткенде аталған мәселелер жайында пікір алмасып, тыл төріндегі астана Алматыдағы әдеби үдеріске үн қосып, жеке, бірлесе
ой-пікірлерін жазып, әдебиет алыптары арасындағы кейбір көзқарастық
тартыстарға басалқы, басу айтуды – елім деп соққан үлкен жүректі екі тұлға
әр кез азаматтық парызымыз деп санаған. «Өсер елдің баласы бірін бірі батыр дер» дегенді ұстандым деп жазады бір хатында Мәлік Ғабдуллин. «Ештен
кеш жақсы» дегендей, көзі тірісінде әлденеше рет ұсынылса да түрлі мінәйі
себептермен Бауыржан Момышұлына батыр атағы берілмей келіп, ақыры
1991 жылы ғана әділдік салтанат құрды. Ал Мәлік Ғабдоллаұлы 1943 жылы
қазақ зиялылары арасында осы жоғары атаққа тұңғыш ие болған еді.
Батырдың ерлігін жоғарғы орындарға лайықты бағалатып, тиісті атағын
алуына командир Бауыржан Момышұлының күш жігері, еңбегі зор болды.
1943 жылы 15 ақпандағы бір хатында Мәлік Ғабдоллаұлы былай деп жазады:
«Бұл атаққа ие болуда менің кызметім аз, қызмет жақсылық, істеген еңбек
Сіздікі. Сіз болмасаңыз ескерусіз қалған әңгіме еді ғой. Сізге көп рахмет,
тірі болсам жақсылыққа жақсылықпен жауап қайырылатыны сөзсіз. Тек тірі
болайық».
...Ел аузында аңыз боп,
Атың қалды тарихта.
Келешектік жас ұрпақ,
Көзін салса тарихқа,
Танысып сенің ісіңмен,
Талпынар сендей болам деп...,
деп Мәлік Ғабдуллин Бауыржан Момыш-ұлына арналған өлеңінде осылай
толғанса, ал Мәлік Ғабдуллинге батыр атағы берілгенде Бауыржан ағасы мынадай жыр жолдарын арнайды:
Ел күйзелген кезінде,
Ерлік еткен бауырым.
Жау жағадан алғанда,
Батырлық еткен бауырым.
Құтты болсын айтамын,
Шын жүректен Мәлігім.
Екі батырға да лайық мінездемені Мәлік Ғабдуллиннің сөзімен келтірсек:
«Сізге мақтағаным емес, айтатын шыным – Баукең шын мәнінде барлық
адамгершілік қасиеті бойына жиналған адам, ержүрек батыр, ақыл-оймен ойлайтын кемеңгер жігіт. Мұндай адам тарихта өте сирек кездеседі. Тек амансау болуын тілеймін. «Өсер елдің баласы бірін бірі батыр дер» деген мақалды
мен жақсы түсінем, білем. Баукең осы шеңбердің қайсына болса да сыятын батыр адам» [5]. Бауыржан Момышұлының жоғарыдағы келтірілген естеліктегі
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«Ол адал, әзіл-қалжыңға бай.., кішілік пен кісілікті үйрендім» дегенінен
шығады, оның бойындағы сыпайылық пен төзімділіктің, астарлы әжуаның
бір көрінісін 1944 жылғы 16 сәуірдегі жазған мына хатынан да аңғарамыз:
«…Көп тұрған су сасиды, ойламаған ми сасиды» дейтін еді Бауыржан.
Мен саған бір қызық нәрсе айтайын. Бауыржан Момышұлына жазған хатын
Мәкең «Құрметті Бауке» деп бастаса, Бауыржан аға: «Мәлігім» деп бастайды екен. Осы бір сөздерден-ақ олардың арасындағы үлкен ілтипатты, ерекше сыйластықты көруге болады. Ал, кейбір хаттарында ол «Жалбағай ініңіз
Мәлік» деп те жазады. Мұндағы «жалбағай» деген сөздің мағынасына көп
адамның бірден мән бере қоймасы анық. Бұл сөз Баукең сияқты аса айбынды батырдың жанында өзін өте «кіші» санап, жанында жалбырап, шашбауын
көтеріп, желбіреп жүрген жасы да, жолы да кіші-іні әрі өзін шәкірт ретінде
көрсету мағынасында қолданылып тұрғаны байқалады.
Баукең мен Мәлік жазысқан хаттардың мазмұны былай болып келеді:
Қадірлі Бауке!Аман-саусыз ба? Мен де аман-саумын. Біраз жайды бұдан
бұрынғы хатымда жазғам, оны алған боларсыз. Мен Мәскеуге келіп жатырмын.
(Награданы майданның өзінде Пуркаев тапсырған 5/ІІ-43 күні). Жаңалықтар
мынау – Қазақстан басшылары Щербаков жолдастың алдына мәселе қойып,
мені біраз уақытқа Қазақстанға демалысқа шақырып жатыр. Бұл әңгімені
Скворцовқа айтып, телеграмма бергем, ол кісі жауап берді: «Возбудили ходатайство о предоставлении Вам отпуска», деп жауап қайырды. Нәтижесі
не боларын білмеймін. Бұл арадағылар арқылы сіз бен Балтабекке атақ беру
мәселесін естідім. Материалдар Верховный Советте жатыр, жақында бірдеме
болар дегенді айтты. Мен осы арада «Қазақ мақалының күші» деген мақала
жазып, «Социалистік Қазақстанға» жібердім. Ондағы әңгіме сіз және сіздің
ерлігіңіз туралы. Бауыржанның мәдениеті, адамгершілігі, ерлігі деген әңгімені
баса айттым. Толық хат жазам. Бұл арада біраз күн болмақпын. Биылғы «Қазақ
баласы» дегенді жөндедім, осындағы қазақтарға оқып ем, ауыздарынан суы
құрып тыңдады. Егер, Алматы жағына бара қалсам, бір мықты жазушыға
«Сәбитке, не Мұқаңа» берген жөн деп ойлаймын. Хабарыңызды күтем. 1485
полевая почта, часть 66. Сәлеммен, Сізді шын жүректен қадірлеуші Мәлік.
15.ІІ.43 ж.
Р.S. Издательствода болдым. Каримоваңыз майданға кетіпті, сонда армияда дейді.
Ардақты Баукеш! Ақыл-ойдың арнасынан шыққан асыл сөздеріңізбен
шын жүректен құтты болсын айтып жазған ашық хатыңызды алдым. Бар жантәніммен риза болып отырмын.Ұяңда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген
ғой. Тар жол, тайғақ кешу кезінде, тас қамалды бұзып, темір қоршауды қирата
шыққан кездерде біздің үлгі алған адамымыз, ақыл-адамгершілігіне, қайраты
мен өсиетіне сенген адамымыз да Сіз едіңіз. Сіз – басшы, біз – қосшы болдық.
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Атақ үшін емес, ар-намыс үшін халық алдындағы борышты өтеу жөнінде
де Сізден үлгі алдық, Бауке. Тек аман-сау болайық. «Өзге қызық тамаша бола
жатар соңынан» дейтін де өлең бар емес пе?
Қазақ халқының қадірлісі де, арда өскен атағыңыз, соңына мыңды ертіп,
қаһарлы жаудың тас қамалын бұзуға, ержүрек ұлы Бауке, Сіздің дәрежеңіз
артып, мәртебеңіз үстем бола беруіне шын көңілден тілектеспін. Ақыл
мен қайраттың, адамшылық пен батырлықтың тұлғасы болған Баукеш,
халыңыздың рахаты мен болашағы үшін жасаңыз.
Інілік сәлеммен еркелеп, қолыңызды қысып, мойныңыздан құшақтап,
бетіңізден сүйдім, ініңіз Мәлік.
P.S. 1-майыңыз құтты болсын. Жайнаған жаздай жарқын болуы-ңызға
тілектеспін». 18.ІІІ. 43жыл, Ғабдуллин» » [6].
Баукең – қазақ батырларының бәріне үлгі болған, әрі ұстаз болған
ерекше тұлға, жаужүрек баһадүр. Қазақ жауынгерлері оның теңдесі жоқ
қолбасшылығы, көзсіз батырлығы, «түкті» жүрегі мен кесек тұлғасы туралы аңызды сырттай естіп, кейбірі бетпе-бет жүздескен. Үлкен Ұстазға жантәндерімен еліктеген қазақ жауынгерлері Баукеңнің даңқын аспандатқысы
әрі оны қуандырғысы келіп, ерліктерін оған «сыйға» тартуға құмар болған.
Ұлы ұстаз, ғажап қолбасшы Баукеңнің шәкірттері ерлігінің бәрін «ел» есебіне
жатқызып отырған. Даңқты батыр өзі арқылы қазақ деген қаһарман ұлтқа
«ұпай» қосып отырған. Бауыржанның мақсаты – өз басының Батыр атағын
алуы емес, қазақ деген халықты батыр ретінде таныту болды. Сондықтан да,
Баукең «саяқ» ғұмыр кешкен, ішкі сыры құпия жан болған. Ол – бүкіл майдан
барысында кең-байтақ КСРО көлеміне дарынды қолбасшы ретінде танылып,
иісі қазақтың даңқын Төлеген, Мәлік бастаған «батырлар шеруі» арқылы, ең
алдымен, халқымыздың жасып қалған жауынгерлік рухын көтерген, дара жаратылыс иесі, ерен ержүрек тұлға. Ал, біздің басты кейіпкеріміз, оның інідосы Мәлік – Баукеңнің алдында мәңгі «кіші» болып қалған ұлағатты шәкірті.
Шәкіртімен бірге Баукең сынды ұлы тұлға бірге бой көтеріп, бірге биіктеп,
бірге аспандайды. Одан әрі олар шырқау көкке шарықтаған қыран бүркіттің
қос қанатындай қалықтайды. Өйткені, Баукеңді Мәліктен, Мәлікті Баукеңнен
бөліп-жарып қарау еш мүмкін емес. Уақыт деген «құмсағат» қанша сусыса
да, осы «тандем» – домбыраның қос ішегіндей егіз ұғым ретінде барған сайын көмескі тартудың орнына тым жарқырай түсуде. Олар – бізден алыстаған
сайын асқақтай түсетін мұзарт шыңдар секілді алып тұлғалар. Қазіргі кезде екеуінің арасындағы бұрындары байқала бермеген жан жақындығы мен
болмыс ұқсастықтарының кейбір иірімдері барынша айқындала түсуде.
Бұл – жалғасын таба беретін мәңгілік тақырыптардың бірі, тарихтың нақ ортасында иықтасып қатар тұрған қос батыр тұлға – басты кейіпкерлер болып,
әманда, қала бермек!
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Мамытбек Қалдыбаевтың естелігінде: «Ойланып-толғана білмейміз.
Ең өкініштісі, көп дүрмектің ағысына еріп, өткенімізге, жан-жағымызға көз
салмаймыз. Кімді қастерлеу керек дегенге мән бермейміз. Мәліктің ғалымдық,
педагогтік еңбегі өз алдына, ол кешегі қан майданда ел қорғаған ер, батыр емес пе?! Ол – Халық Батыры. Ал, оған көрсеткен құрметіміз қандай?
Түсінсеңдер, марқұм Мәлікті сыйлау ол үшін емес, ұрпақ үшін керек. Оның
өмірі жастарымызға патриоттық, интернационалдық тәрбие берудің өзінше
бір мектебі…» [3], – деген сөздеріне толықтай қосыламыз.
Аңызға айналған қос тұлға халқына тек көзсіз батырлықтарын паш
етіп қалдырған жоқ, екеуі біріне-бірі мәңгі тозбас «сөз қамалын» да соғып
қалдырды. Қос батыр – қос қаламгердің бұл туындылары – халқымыздың
ұлттық құндылығының алтын қорына қосылған өлшеусіз жәдігерлер.Екеуі
туралы мұндай естеліктерді болашақ ұрпақ көздің қарашығындай сақтап,
пәрменді тәлім-тәрбие құралы ретінде мәңгі пайдалана беретіндігіне еш
күман болмаса керек.
Жалпы, қазақ халқы батырларға кенде емес. Олардың рухына тағзым
етіп, бізге бақытты, бейбіт күнді сыйлағаңдарды құрметтеп, даңқын көтеру –
бәріміздің міндетіміз. Батыр Бауыржан мен Мәліктің үлгілері бізді, елді,
жерді, Отанды, тілді сүйіп, құрметтеуге баулиды. Олардың қаламынан
шыққан дүниелері әр қазақстандықтың кітап сөресінде болуы тиіс. Оларды
оқып, өзімізге тәлім-тәрбие алып, батырлыққа, ерлікке, отансүгішттікке талаптануымыз керек. Өмірлерінің соңына дейін сыйласып өткен қос батырдың
өнегелі ғұмыры қазіргі қай толқын ұрпаққа болсын шынайы үлгі. Адамзат
тарихындағы алапат қанды қырғын аяқталғанына 75 жылға жуық уақыт өтсе
де, Отан соғысында кеуделерін оққа төсеп, бүгінгі бейбіт те бақытты өмірді
бізге сыйлаған майдангерлер ерлігі де, олардың тарих бетіне қанмен жазылған
мәңгі өшпес ұлағатты есімдері де ешқашан ұмытылмайтыны анық.
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ИСТОКИ НИЗКОГО ТОПОНИМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
ГРАЖДАН – ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ДУХОВНОГО
ОБНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Исин А.,
профессор Университета им. Шакарима, к.и.н., г. Семей
Просматривая географические карты, прослушивая новости и осмысливая изменения по названиям городов и сёл, неизбежно приходишь к выводу,
что топонимическое сознание наших граждан оставляет желать много лучшего. И на это есть свои причины и исторического, и идеологического порядка.
Названия городов, к примеру, на протяжении тысячи и сотен лет не имели антропономической привязки. Начало прецедента – завоевания Александра Македонского, когда с подачи заискивающих перед великим полководцем
лиц, наскоро воздвигнутые на окраинах его империи крепости получили названия Александрия, Искендерун.
В связи с увлечением греко-римской античностью в новое время формирующиеся империи вспомнили чванливые образцы из прошлого и придали
названиям городов и целых регионов идеологический характер. В данном
случае идеологи пришли к выводу, что новые названия способны стереть из
памяти людей местные названия. Прибегали к этому методу и Британская,
и Французская империи, их республиканские наследники. Появились такие
названия, как Вашингтон, Луизиана, основанные на завоёванных землях индейцев. Достаточно редкими всё же были случаи присвоения населённым
пунктам имён выдающихся людей. Среди испаноязычных потомков конкистадоров Южной Америки утвердилось и стало привычным название страны
Боливия. Римская империя утвердила название двух летних месяцев, что приобрело в новое время всеобщее распространение в мире. В дальнейшем была
осознана нецелесообразность таких изменений.
В Московском государстве с расширением владений Москвы в разных
направлениях многие основанные селения приобретали названия церковных
праздников по случаю из освящения. В других случаях постройки получали
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в народе имена первых поселенцев. Местные топонимические названия часто
заменялись антропонимами или искажались. Тем не менее многие реки Восточной Европы и древнерусские города сохранили предшествующие угрофинские названия. Прямых идеологических указаний по устранению прежних названий со стороны государства не было.
Особенно масштабно идея замены топонимических названий на антропонимические обосновалась в Российской империи. Истоком было присвоение
имён святых православной церкви. Позже перешли к «увековечению» гражданских лиц. Идеологическая цель – унести в забытье местные топонимические названия. Появились в разное время в XVIII-XIX вв. Санкт-Петербург на
месте иноязычного поселения, Екатеринбург, Александровск, Николаев, Новониколаевск, Петропавловск, Павлодар, Хабаровск и ряд других, не говоря
уже о многочисленных более мелких населённых пунктах. Не забыты были
явные завоеватели краёв: Скобелев, Черняев. Все они появлялись на ранее
иноязычных территориях, свидетельствуя о подчинении их империи.
Другим методом уничтожения топонимических названий было присвоение названий из давно минувших эпох, когда абсолютно изменилась этническая ситуация. Так было в Крыму. После высылки немногочисленного греческого населения из Крыма в Мелитополь, модным было признано присвоение
древнегреческих названий или подражаний им. Сразу же после завоевания,
уже в феврале 1784 г. возникла «Таврическая губерния». Были переименованы Ак-Мечеть – в Симферополь, Гёзлеу – в Евпаторию, Кафа – в Левкополь
(позже - Феодосия).
После казачьей колонизации восточных владений Российской империи
последовала крестьянская колонизация. В период организованной властями с
60-х годов XIX в. до 1917 г. массового переселения крестьян из Европейской
части империи в Азиатскую, в том числе на казахские земли, было осуществлено масштабное внедрение названий сёл с пришлыми названиями.
В XX веке метод присвоения идеологических названий по именам вождей получил массовое применение в странах социализма, среди которых выделился СССР. Антропонимические названия стали даваться просто рьяно:
Ленинград, Ленино, Ленинск, Ленинабад, Сталинград, Сталино, Сталинабад,
Фрунзе, Куйбышев, Киров, Кировоград, Орджоникидзе, Молотов, Ворошиловград, Жданов, Калинин, Калининград, Энгельс. Кроме идеологов и вождей
названиями городов отмечали заслуги тех, кого власть отнесла к категории героев. Среди них были и революционеры, и те, кто прославился в мирное время. Возникли такие названия, как Полторацк, Стаханов, Чкалов. Не остались
без внимания и природные объекты – пики гор, острова, мысы, которым тоже
давали внушительные по мнению идеологов имена: пики Ленина, Сталина,
Коммунизма, острова Октябрьской революции, Большевик, Комсомолец, Чкалова, мыс Молотова и т.п.
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В годы советских депортаций народов некоторые народы и регионы пострадали в этом отношении наиболее сильно. В 1945 г. в Крыму было переименовано 333 населённых пункта, а в 1948 г. – ещё 1062. Как отмечают исследователи, «переименование осуществлялось произвольно, оно полностью
игнорировало специфику и смысловое значение устоявшихся крымских топонимов. В результате вся местная топонимическая традиция оказалась нарушена» [1, 153]. Не только в Крыму, но и во многих национальных окраинах
местная топонимика разрушалась в целях её забвения.
Методом ослабления национальных языков и забвения многовековых названий служили большие передвижения людских потоков, как это было в годы
советской индустриализации и «освоения целинных и залежных земель».
Одиозная советская система устранения топонимических названий нашла
массовое применение в Казахстане. К произвольно данным названиям царского времени (Гурьев, Петропавловск, Павлодар) там, где имена коммунистических вождей уже были заняты крупными городами СССР, добавились
многочисленные «революционные» и «коммунистические» названия сёл и хозяйств (к примеру, Чапаев, Амангельды), вплоть до присвоения им порядковых номеров партийных и комсомольских съездов. Имена коммунистических
и большевистских вождей продолжали присваивать хозяйствам – колхозам и
совхозам. Все центральные улицы городов и сёл были «заняты» фамилиями
вождей и всевозможных советских героев войны и труда. Из великих казахстанцев и тех, кто был связан с Казахстаном, удостоили названиями городов
и сёл имена Абая, Джамбула, Ауэзова, Сатпаева, Курчатова, причём город
Джамбул был областным центром. Из друзей казахского народа почтили память Тараса Шевченко, присвоив его фамилию сразу двум городам. Акмолу
– Акмолинск переименовали в годы «освоения целины» в Целиноград. Вся
эта система была глубоко порочной, игнорирующей местные топонимические
названия.
Как известно, казахи, сохраняя многовековые названия местностей и населённых пунктов, имена людей давали лишь очень мелким оронимам и гидронимам – и то сравнительно редко. В царское, а особенно в советскую эпохи
власть усиленно стремилась стереть из памяти людей оригинальные местные
топонимические названия. Топографические карты в советскую эпоху стали
секретными. Многие крупномасштабные карты издавались с весьма небольшим числом географических обозначений. В таких условиях спустя много десятилетий действительно оставалось мало лиц, кто мог напомнить молодёжи
о многовековых названиях местностей и населённых пунктов.
Вызванная рядом факторов, в том числе наследием колониализма и коммунистического идеологического засилья, низкое топонимическое сознание
наших граждан имеет свою инерцию. В независимом Казахстане медленно
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преодолевается привитая в последние века болезнь незнания топонимики.
Более того, в новых вариантах повторяется и распространяется эта же
болезнь – болезнь игнорирования многовековых народных названий, допускается превалирование антропонимии над топонимией. В старых традициях
советской эпохи появляются населённые пункты с изменёнными названиями: Айтеке би – в Актюбинской и Кызылординской областях, Кабанбай, Балпык Би, Отеген Батыр – в Алматинской, Махамбет – в Атырауской, Жубан
Молдагалиев – в Западно-Казахстанской, Бауржан Момышулы – в Жамбылской, Турар Рыскулов – в Жамбылской и Южно-Казахстанской, Кабанбай,
Кенгирбай Би, Кокбай, Токтамыс, Мамай Батыр, Касым Кайсенов, Изкутты
Айтыков – в Восточно-Казахстанской, Габиден Мустафин – в Карагандинской
областях [2]. Это далеко не полный список игнорирования местных топонимических названий. Нелепо, а порой одиозно звучат и названия районов по
именам людей. Вклиниваются и идеологические названия по образцу устаревших старых.
На местах многие до сих пор не могут понять, что присвоение населённым пунктам и районам имени выдающихся людей – это порочная практика,
идущая из царских и советских времён, это вовсе не почёт, а скорее оскорбление памяти великих лиц. Традиционные, многовековые названия местностей,
по которым даются названия городов, сёл и районов – это незыблемый приоритет, которого должны придерживаться местные исполнительные органы,
администраторы и их помощники в этом деле краеведы.
Низкое топонимическое сознание граждан должно быть преодолено неустанной работой по разъяснению важности сохранения многовековых традиционных названий местностей, как элемента общей культуры народа и одного
из факторов духовного обновления общества.
Список литературы:
1. Тюркские народы Крыма. Караимы. Крымские татары. Крымчаки. – М.:
Наука, 2003.
2. Карты областей Республики Казахстан [по областям]. 1992-2018.
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ТӘУЕЛСІЗДІК ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСКЕР
(ХІХ ғасырдағы қазақ зиялыларының өкілі, орыс армиясының
офицері, лейб-гвардия полковнигі Сұлтанғазы Уәлиханов
(1844-1910 жж.) туралы
Қашқымбаев А.Н.,
Мемлекет тарихы институты директорының орынбасары,
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент,
Қашқымбаева Б.Б.,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ аға оқытушысы
Ғазы 1844 жылдың төңірегінде Көкшетау тауларының маңында туған.
Омбы кадет корпусында оқып жүрген уақыттары Сұлтанғазы аталып кеткен.
Сұлтанғазының әкесі Болат кезінде Омбы үкіметіне атқарған үлгілі
қызметтері үішін майор әскери атағына ие болған. Ал атасы Ғұбайдолла
Уәлиханов 1824 жылы Көкшетау округі приказының аға сұлтаны болып
сайланғандығы туралы сол жылдың сәуір айында Омбы облысы чиовнигінің
осы облыстың басшысы Г. Броневскойдың атына жолдаған мәліметі растайды.
Бара-бара Орыс империясына адал қызымет етуден бас тартқаны үшін подполковник Ғұбайдолла тұтқындалып, Березов қаласына саяси тұтқын ретінде жер
аударылған. Сұлтанғазының атасы Ғұбайдолланың есімін «Казахско-русские
отношения в ХҮІІІ-ХІХ вв (1771-1867)» 1824 жылы Кенесары ханның БатысСібір генерал-губернаторы Капцевичтің атына жазған хатында кездестіреміз:
«...посылаю к Вам сие письмо с тем, дабы Вы меня известили: 1) почему притесняют наши народы? 2) почему в пределах наших заведены строения? 3)
в водах насставлены овушки и 4) почему запрещают брать киргизам с озер
соль, которой русские сами пользуются? Все сие по чьему приказанию установлены? Еще по наследству отца моего Аблая и брата Валия (орта Жүздің
ханы Уәли – А.Қ) утвержден на ханство Губайдолла, который насильственно
захвачен с товарищем его Торуайгыром. По какой причине сие сдеано и почему его с кочевок увелена? Если он, Губайдулла, учинил для России какиелибо злодейские поступки, то о сем меня известить; если же он сделал чтолибо вредное для киргизского народа, то должно бы было предоставить сие в
разбирательство наше. Если Вы о поступке того родственника моего меня не
известите, то мы найдем случай о сем просить и тогда на нас не гневайтесь..»
(1, Б.215 )
Ғұбайдолла туралы келесі құжат полковник Г. Броневскойдың Батыс Сібір
генерал-губернаторына жазған хаты: «...часть старшин, толенгутов и султанов
увлечены беспокойным Губайдоллою в дальние степи на озеро Кургалджан
(Корғалжын – А.Қ.), расстоянием от приказа 400 верст ...вещи подарочные,
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назначенные от высочайшего двора султану Габайдолле и прочим хранятся
в целостности» (2, 221 б.).
Сұлтанғазының әкесі Болат Ресей үкіметінің «Көкшетаудың» орыс
қаласы болсын деген талабына көнбей, Көкшетау сыртқы округының аға
сұлтандығынан бас тартып, бір кездері Ресейдің қалаған қаласына барып,
хан болғандығыңды ұлықтаған жағдайда сені ХАН деуге бармыз деген орыс
үкіметінің астарлы саясатын қаламаған атасы Абылай хан бабасы сияқты өр
мінезділік көрсеткен Ғұбайдолланың баласы.
1857-1863 жылдары Сұлтанғазы Болатұлы Омбы кадеттер корпусында
оқыған. Осы оқу орынын үздік аяқтағаннан кейін поручик С.Уәлиханов Вильне қаласында орналасқан лейб-гвардия полкіне әскери қызметке жіберілген.
Осы әскери құраманың құрамында Варшавада болған көтерілісті басуға
араласқан.
1864-шы жылдың төңірегінде лейб-гвардия полкінің поручигі С.Уәлиханов Орта Азия жорықтарына дайындалып жатқан генерал Черняевтің отрядына келіп қосылады. Деректерге қарағанда осы кездері ағайынды Шоқан
мен Сұлтанғазы Уәлихановтар орыс мемлекетінің Орта Азияға байланысты
жүргізіп жатқан саясатына қарсы болған. Нәтижесінде, генерал Черняевтің
бұйрығымен олар Верный қаласына шақырылып алынған.
Орыс билеушілері сұлтаннан Көкшетау мен оның төңірегі маңындағы
жерлер империяның жері дегенді мойындауды талап еткен. Сыилықтар сол
саясатты мойындаған қазақтар үшін дайындалған. Н. Ядринцев жазғандай:
«Екі қайраткер осы жерде келісе алмай қалды. Әлде Уәалиханов Ортаа Азия
үшін болатын алдағы шайқастарды елестеткенде жүрегі тітіркенді ме екен,
әйтеуір белгісіз...» (3, 291 б.).
1899 жылдан бастап Сұлтанғазы Петербургте тұрғаны туралы мәліметтер
бар. Сол сияқты ол туған еліне де келіп-кетіп жүрген. Белгілі ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор Қадыржан Әбуев Сұлтанғазының
таныстарының арасында Мәмбетәлі Сердалиннің, болашақтағы «Алаш»
қозғалысының жетекшісі Петербург университеті заң факультетінің түлегі
Айдархан Тұрлыбаев, дінгер Науан Хазірет, Думаның депутаты Шәймерден
Қрсшығұлов сияқты адамдардың болғандығы туралы айтады, (4, 365).
Сұлтанғазы Уәлихановтың өмірбаяны – зерттелмеген тақырыптардың
бірі. Арнаулы зерттеулер жоқ. Тек шоқантанушылар ғана аздаған мәліметтер
беріп жатса, басым жағдайларда оның ішінде Сұлтанғазыны – атаққұмар,
шенқұмар, өзімшіл кейіпкер етіп көрсетеді. Әсіресе, осы тұрғада бейнелеуге көбірек барғандар барған ресейлік зерттеуші – Ирина Стрелкова (3),
қазақстандық өлкетанушы - Николай Ивлев.
Таяуда біз интернет жүйесі арқылы өлкетанушы Ю.Поповтың «Сын
датчанина и англичанки в Сары-Арке» мақаласы арқылы КСРО Ғылым
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Академиясының 1927 жылы Павлодар облысына зерттеу жұмыстарымен
барған этно-археологиялық экспедицияның кейбір материалдарымен таныса
алдық. Экспедицияның қүрамындағы Антропологиялық топтың жетекшісі
Фиельструптың бұрын Қоянды жәрмеңкісі өткізіліп тұрған жердегі Ащысу
өзенінің жанындағы ауыл ақсақалымен кездескені туралы мәлімет бар. Фиельстру ол кездесу туралы төмендегідей жазған: «Поехали в соседний ауыл
повидаться со стариком 93 лет. Бывший певец, но информатор он был неважный, так в основном он говорил о себе. Он был в лейб-гвардии Крымского полка, участвовал в завоевании Туркестана». Сол әскери құрамадағы
офицерлердің бірі – Сұлтанғазы Уәлиханов болса, жаңағы ақсақал Омбыдағы
Азиаттар мектебінде екі жыл оқыған – Жаяу Мұса. ХІХ ғасырдың 60-шы
жылдары Сұлтағазы басқарған лейб-гвардия поляктардың көтерілісін басуға
қатынасқан. Солардың ішінде жүрген Жаяу Мұса 1863 жылы Ригада, Вильнода болған.
Сұлтанғазы Уәихановтың өмірбаянының соңғы кезеңдері туралы біршама
толық мәлімет беруші – Марат Ескендір-Әбдешев деп тану керек (4, ББ.8390). Ол 1876-шы жылы Санкт-Петербургте өткен шығыстанушылардың
3-ші халықаралық съезінің мүшесі болып сайланған.
1890 жылы Сұлтанғазы Петерборда Пушкин көшесі, 10-үй, 19-пәтерде
тұрған. Сол кездері Көкшетау уезі Қотыркөлде тұратын інісі Хасеннің баласы
Ескендірді өзімен бірге ертіп келіп, Ресейдің әйгілі адамдарының балалары
ғана оқи алатын Ұлы князь Александр Николаевич атындағы үкімет гимназиясында оқытқан. Ескендір 1896 жылы Санкт-Петербург университетінің заң
факультетін бітірген (4, Б.84).
Тоқсан жастан асқан ақсақалдың атақты композитор, жырау, ақын Жаяу
Мұса екені күнделіктер иесіне белгісіз болған сияқты. Жаяу Мұсаның 1860
жылы 12 жыл мерзімге жер аударылып, патша үкіметі ол жазаны ақынның
әскер қатарына алынуымен алмастырған. Шоқан Уәлихановтың туысқаны
поручик Сұлтанғазы Уәлихановтың отряды қатарына тіркеліп, генерал
Черняевтің Қоқанды жаулап алу жорығына қатынасқан.
Ресейде алғашқысында патшалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін,
әскерлердің ішінде құрметті де, таңдамалы әскери топтар (элита) жасақталатын
болған. Айрықша еріктерімен көрінген оларға гвардиялық деген атақ беріліп,
оларда әскери міндетті өтеу тек дворяндар тегінен шыққандарға ғана рұқсат
етілген. Табельдер рангісіне сәйкес лейб-гвардия офицерлерінің шендері бас
офицерлерге карағанда екі мәрте жоғары саналған
Еңбегі елеусіз қалмаған
Қазақ халқының еркіндік пен тәуелсіздік күресі тарихында «найзаның
ұшы, білектің күші» жолында болған тұлғалар аз емес.
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Тәуелсіздік тарихнамасында «Сұлтанғазы кім болған?» деген сұрақ жиі
көтеріліп жүр. Сұраққа жауап іздеу әрекеттері де баршылық (5)
ХІХ ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап Орыс мемлекетінің Қазақ
жерін отарлау саясаты мақсатты бағыт ала бастады. Осыған орай жергілікті
тұрғындар арасында наразылықтар орын алып, оларды ұйымдастырушылар
Абылайдың баласы Орта Жүздің ханы Уәлидің балалары Қасым мен Кенесары, Ғұбайдолла, Қасым балалары – Саржан мен Есенгелді, Ғұбайдолла баласы – Болат болса, осыдан жарты ғасырдан асатын уақыт өтіп барып, қазақ
ұлтының азаттық үшін күресін жалғастырған Болаттың ұлы – Сұлтанғазы
Уәлиханов болса, оны қатты толғандырған мәселе – орыс мемлекетінің көне
қазақ жерінің ең құнарлы деген жерлерін өзімдікі деп санап, өз бетінше иемдене бастауы.
Соңғы уақыттары Ресей-Қазақ тарихнамасында ерекше көріне бастаған
мәселелердің ішінде таласты болып тұрғаны – Қазақстан мен Ресей империясы арасындағы саяси-экономикалық тұрғыдан ұзаққа созылған процестердің
барысында қазақ жерінің метрополияның отарына айналуы. Шындығына
келгенде, бұл мәселе соншалықты дауды да тудырмауға тиісті болып
көрінгенімен ғасырлардан Ұлы Даланы мекендеп, адамзаттың өркенитет тарихына елеулі үлес қоскан көне тайпалардың ұрпақтары қазақ тар ұлттық
дәрежеге жетіп, ұлтының еншісі деп саналған ұлан-аймақ жердің кенеттен
Ресей империясының отарына айналып кеткені
Википедия еркін сөздігіне сүйенсек, Отар (колония) дегеніміз – ерекше
басқару жүйесі негізінде саяси және экономикалық дербестігінен айрылған
аймақ. Яғни, отарлар - империялық мемлекеттің (метрополия) билігін
күшейтудің негізгі құралы. Отарлық жүйені іске асырудағы негізгі мақсат –
белгілі бір аймақта өмір сүріп келе жатқан азаматтарды құқықтарынан айыру, оларды билікке араластырмау. Керісінше, отарлы аймақтарға келе
бастаған метрополия азаматтарына ерекше жағдайлар жасау барысында
олардың әлеуметтік-экономикалық, құқықтық жағдайларының отарланған
аймақтардағы тұрғындардан біршама жақсы болуын мемлекеттік тұрғыдан
қамтамасыз етіп отырылуы.
Әрине, отарлау саясатының әскери жаулап алудан айырмашылығы бар.
Метрополия көздеген аймақты өзінің отарына айналдыруда өзінің ісәрекеттерін заңдылық тұрғыдан сипат беруді қарастыруға мәжбүр болған.
Бара келе бұл «заңдылықтың негізгі форматы ретінде «көрші мемлекеттердің
Ресей империясының құрамына өз еркімен енген» деген қағида қабылданып,
ол ресми теория тұрғысынан да қабылданғаны анық. Осы арада, қазақтардың
Ресей бодандығын «өз еріктерімен тартуды» іске асыруға белсене араласқан
А.Тевкелевтің (Кіші жүздің ханы Әбылхайырмен Ресей бодандығы туралы
келіссөздер жүргізген орыс елшісі (А.Қ.) 1722 жылы жазған хатына назар
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аударсақ. Ол былай деген: «По возвращении ис Персидского похода... Петр
Великий изволил иметь желание для всего отечества Российской империи
полезное намерение в приведении издревле слышимых и в тогдашнее время
почти неизвестных обширных Киргиз-Кайсацких орд в подданство высокою
своею монаршею особою меня, нижайшего, к тому употребить намерение
имел с тем, буде оноя орда в точное подданство не пожелает, то стараться
мне несмотря на великие издержки хотя бы до мелиона держать, но токмо чтоб только одним листом под протекциею Российской империи быть
обязались (сызған біз – А.Қ). Ибо как... Петр Великий в [1] 722-м году, будучи в Персидском походе и в Астрахани, чрез многих изволил уведомится об
оной орде, хотя-де оная Киргиз-Кайсацкая степной и лехкомысленный народ,
токмо-де всем азиатским странам и землям оная-де орда ключ и врата: той
ради причин оная-де орда потребна под Российской протекцыей быть, чтоб
только чрез их во всех Азиатских странах комоникацею иметь и к Российской
стороне полезные и способные меры взять» (6, Б.31)
І Петрдің кезінде айтқан сөздерін негізге алған А.Тевкелевтің пікірі
ескерілді. Жерде қалған жоқ. Екі ғасырға сәл жетпейтін уақыт ішінде Ресей
бодандығынын мойындаймыз деген бір ауыз сөзді қазақ ұлты мойындады дегенге жеткізу үшін патшалық Ресей қазақтардың осы уақыт ішінде олардың
400 ден аса наразылықтарына қарсы І Петрдің «несмотря на великие издержки» дегенін қоя білді.
1881 жылы «Новое время» газетінде орыс жазушысы Глеб Успенскийдің
«Кочевники и русские переселенцы» атты мақаласы жарық көреді. Мақалада
Г. Успенский 1881 жылы Ақмола облысына жаңа генерал-губернатор болып
тағайындалған М.А. фон Таубенің бұйрығымен аймақта санақ жүргізілгені
туралы сөз қозғайды. Орыс жазушысының мақаласында көрсетіліп
отырғандай Таубенің тағайындалуы орыс үкіметінің барған сайын аяқ алып
келе жатқан қоныс аудару саясатының жаңа кезеңіне сай келген. Олай болатыны, патша үкіметінің жарлығымен жаңадан ашылған Ақмола облысына Ресей мемлекетінің орталық аймақтарынан 80 мың шаруаларды қоныс аударып,
олардың шаруашылық жүргізулеріне лайықты жер бөліп беру туралы қаулы
шыққан. Глеб Успенскийдің мәлімдеуінше жергілікті чиновник осы шешімге
лайықты үлес қоспақ мақсатпен Ақмола облысында ревизия жүргізіп, бұл
аймақта бос жатқан (сызған Біз – А.Қ.) жерлерді анықтау туралы бұйырық
шығарған.
Генерал-губернатордың бұйрығын орындау мақсатында Ақмола облы
сында «бос жатқан» жерлер тез арада анықталған. Ол туралы чиновник
газеттердің біріне мақала жазып, облыс көлемі 400 мың ер адамдарды, ал егер
олар әйелдерімен келетін болса – 800 мың адамды қабылдай алады деген пікірді
жариялап та жіберген. Орыс чиновнигінің нығыздап айтқан ойы – жергілікті
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қазақтарды басқа жаққа ығыстыру арқылы да жерді орыс шаруаларына тауып
беруге болады екен. Яғни, жергілікті қазақтар мал шаруашылығымен айналысатын болғандықтан, көшіп-қонатын жерлері негізінен малға лайықты болу
керек. Қазақ малдарының күйлі болуы үшін тұз қажет. Осы себепті малдың
соңында жүрген қазақтар орыс шаруаларындай емес, малға жайлы жерлерді
іздейді. Малдың соңында жүрген олар, тұзы мол, суы ащылау жерлерде де
тұра алады. Ендеше – деп отыр фон Таубе – оларды егіншілікке лайық жерлерден далаға көшіріп, ол жерлерді қоныс аударылған орыс және де басқа
шаруаларға неге босатып бермескке?!
Алдын-ала ескерту: Түркістан генерал-губернаторы А.Н. Куропаткин
ІІ Николай патшаның атына жолдаған рапортында Түркістанда орын
алған наразылықты тудырған төмендегі себептерді көрсеткен: «Поводом
и ближайшею причиной беспорядков, несомненно, послужил призыв туземцев
Туркестана к выставлению рабочих. Этот призыв, переданный в слишком
спешном порядке, поставил, с приказанием ставить рабочих немедленно, поставил и население, и администрацию края в тяжелое положение...» (7) Сонымене қоса генерал-губернатор бұл наразылықтың себептерінің тереңде
де жатқанына байланысты өз пікрлерін білдірген: «Среди других народностей, населяших Туркестанский край, киргизское население, составляющее
до 2615 тысячь душ, является наиболее бесправным относительно пользования землею. По существующему закону, земли, которые ныне обеспечивают существование киргизского населения при кочевом образе жизни, признаются государственною собственностью и излишки их могут поступать в
распоряжеие казны. Слишком широкое толкование о размере этих излишков, особенно с 1904 года, привело к тому, что у киргизского населения были
отобраны огромные площади земли, частью ему жизненно необходимые, для
оброзования руских селений, казенных скотоводческих участков и казенных
лесных дач – единственного владения казны ... Но и на той земле, которая
оставлена киргизскуому населению в постоянное пользование, это население стеснено в распоряжении этою землею лесною стражею...» (8) тигізуі
мүмкін емес деген чиновниктің қиялын теріске шығарған» деп пікір білдірген
болса – бір жерде қателескен. Яғни, генерал-губернатордың әрекеттерін
«тиянақты түрде» теріске шығарып отырған орыс демократ-жазушысы емес.
Г.Успенский емес. Оның есімі – Сұлтанғазы Болатұлы Уәлиханов.
1891 жылы «Северный вестник» журналы Н.П.К. деген бүркеме автордың
«Положение переселенцев в степном краю» мақала жариялаған. Мақала иесі
«...на степной край, с его бывшим патриархальным хозяйством и патриархальными нравами, надвигается новый порядок, другие системы хозяйства» –
дей келе бұл мәселеге әлі де болса тиянақты түрде қарауды жөн деп санайды.
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Мәселенің өте даулы екендігін де жасырмайды: «...Во всяком случае, единственное, что можно сказать, после возражений Гази Вали-хана.
Біз – А.Қ) и Гл. Успенского (мақалада солай (А.Қ.) – это то, что вопрос о
количестве свободных земель остается открытым» (9) Осылайша, жоғарыдаға
мақаланың авторы С.Уәиханов екені бұл жерде де қайталанып отыр.
Генерал-губернатордың мемлекеттің қоныс аудару саясатына «негіздемесі»
Ресей империясы қазақ жерін жоспарлы түрде жүргізіле бастаған азаматтық
және әскери тұрғыдан отарлауға жол ашпақ. Ресей Академиясының корреспондент мүшесі Юрий Новиковтың пікірінше: «Колонизационная политика
того времени сводилась к бессистемному массовому выборочному изъятию
лучших земель у местного населения...Колонизационный «бум» усилился к
концу века (ХІХ ғ. – А.Қ) ...За период с 1893 по 1915 годы в Казахстане было
изъято из пользования коренного населения около 25 миллионов гектаров
земли, на которых поселились 1,2 миллиона крестьян из России и Украины»
(10, Б.118). Ендеше Г.Успескийдің мақаласындағы «не такими благоприятными оказались намерения (Таубені айтып отыр – А.Қ)» для казахов, которые,
едва им было объявлено о переселении к ним русских крестьян «решили направить в Петербург депутацию и ходатайствовать – не переселять крестьян в
Киргизскую степь» - деген қорытындылар Сұлтанғазы Уалихановтың «Если
существовавший досель порядок отбирания и захвата у киргиз земель продолжится еще немного, то край лишится опоры в лиц казахского населения»
– дегенінен барып туындаған ойлар.
Яғни, Таубенің артық жерлерді анықтау тәсілі дұрыс емес. Анықтау
қалай жүргізілген: алдыменен Ақмола облысындағы барлық малдың (қой,
ірі қарамал, жылқы) саны анықталғаннан кейін, олардың жалпы саны ірі
қарамалға жатқызылған. Екінші кезекте келіп осы малға қажетті жайылымның
көлемі мен оларға жемге қажетті деген жердің көлемі айқындалған. Осыдан келіп Ақмола облысындағы жердің көлемінен «қазақтардың мал бағып,
ұстауына лайықты» деген аймақтың көлемі шегеріліп, қалған жерлерге
қоныс аударылған шаруаларын орналастырып, оларға құнарлығы мол деген
алқаптарда жеке шаруашылықпен (негізінен егін шаруашылығы) айналысуға
мемлекеттік тұрғыдан ықпал жасалса, Таубенің ойынша, бұдан қазақтарға
келетін еш зиян жоқ-мыс.
ХІХ ғасырдың екінші жартысында қазақ - орыс қатынастарында жаңа леп
пайда болған болатын. Ресей империясы қазақ даласында жергілікті халыққа
тиімді болады деген сылтаумен жаңа басқару жүйесін енгізіп, ондағы негізгі
мақсат жер мен жер асты-үстіндегі байлыққа ие болуды естен шығармаған.
Осы уақыттары крепостниктік правоны жою барысында помещиктердің
езгісінен құтылды дегенімен, күнкөріссіз қалған мыңдаған орыс шаруалары қалаларға қаптап, онсыз да күндерін әзер көріп жүрген жұмысшы табына әлеуметтік тұрғыдан бәскелестік тудыра бастаған. Ауылдан қалаға қаптай
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бастаған олардың не тұрақты мамандығы, не тұрақты күнкөріс көздері жоқ
олар (К.Маркс айтпақшы – «люмпен-пролетариат»), экономикалық тұрғыдан
еш әлеуметтік топқа жатпай, мемлекет үшін «бас ауруына» айнала бастағанда,
Таубе секілділер империя үшін көктен іздегенді жерден тауып берді десе
боларлық.
Біраз ізденістердің барысында біз Н.П.К. деген бүркеменің соңында «Семипалатинская жизнь» газетінің редакторы, кейіннен Ресей Мемлекеттік думасына Семей тұрғындарының атынан депутат болып сайланған, Семей облысы туралы статистикалық деректер жинап, облыстың тарихы, археологиясы,
этнографиясы, географиясымен көп айналысқан Коншин Николай Яковлевич
есімді зерттеуші тұрғанын анықтауға мүмкіндік алдық (Қараңыз: Турсынбаев
Т. Н.Я. Коншин – историк, архивист, краевед /Қазақстан мұрағаттары. 2010,
№3 – 48-49 бб
Н.Я. Коншиннің жоғарыда айтылған мақаласындағы мына бір сөздерге
назар аударсақ: «Наше правительство с патентом звания подполковника отправило посольство с подарками старшему сыну Уалия – Губайдулле. Хотя
в грамоте Губайдулла назывался старшим султаном, ему этот статус не нравился. Кроме того, правительство требовало землю для построения города в Кокшетау. Он отказывался (Ғұбайдолла – А.Қ.) дать землю заявив, что
если русские захотят насильно забрать землю для построения города, то за
последствия будут отвечать сами, также он отказался от подарков». Орыс
чиновниктеріде осы сөздерге үлкен мән берген. Олар Абылай ұрпақтарының
әлі де талай саяси аренаға шығатынын, егемендігі мен тәуелсіздігінен айрылып келе жатқан ұлтқа азаттық үшін күресудің заманға сәйкес әдіс-тәсілдерін
ұсынатынын сезгендей. Және де Шыңғыс ұрпағынан тараған сұлтандардың
ел ішіндегі беделділігін ескере отыра, оларға ды өз ықпалында ұстап
отырудың жаңа тәсілдеріне көшкен. Осы тұрғыда ескерусіз қалмағандардың
бірі – сұлтан Ғазы Болатұлы болған. Жоғарыда айтылғандай, Ғазының Омбы
кадет корпусына оқуға түсуін Омбы чиновниктері қатты қалаған. Тіпті өзіне
назар аударуда міндетті түрде «сұлтан» лауазымын қатаң сақтауды талап етуін
қабылдаған. Шоқанның замандасы Н.Ядринцев: «Из сибирских убогих школ,
из кантонистских полубатальонов выплывали личности, которые впоследствии делались образованными людьми» (11, Б. 136) – деп жазған болса, бұл
сөздердің Сұлтағазыға да тікелей қатынастары бар екені даусыз. Таланты мен
дарындылығы ескерілсе керек, оқуды бітірісімен ол ерекше есептегі әскерлер
қатарында ұсынылған. Қызмет жолында лейб-гвардия полкінің полковнигі
дәрежесіне дейін жоғарылап, генерал-майор атағында отставкаға шыққан.
Ондағы бар мақсат текті атасының ұлтжанды сөздері құлағында қалған
Абылайдың ұрпағын жұмған жұдырығында, ашса алақанында ұстау бойына орыс қоғамына тән тәрбие жүйесін енгізу. Нәтижесінде, қазақ даласында
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іргесі енді қалана бастаған басқару жүйесінің тізгінін ұстағандарға негізгі
тірек бола алатындай тұлға жасау еді.
Сұлтанғазы Уәлиханов Ресей мемлекетінің бұл үмітін ақтамады.
ХХ ғасырдағы белгілі шығыстанушы, публицист, қоғам қайраткері
Н.М. Ядринцевтің айтуынша, сол кездегі қазақ қоғамының жаңа буыны қазақресей қатынастарына жаңа тұрғыдан («еуропалық өркениеттің негізде»)
қалаптастыруды ұсына бастаса, алғашқы болып көріне бастаған Сұлтанғазы
Болатұлы Уәлиханов тұлғасы деу орынды.
1917 жылдан бастап қазақ даласында бұрын ешқашан байқалмаған
азаматтық беттірес орын алды. Әкесі баласына, баласы әкесі мен аға-інілеріне
қару жұмсады. Ал, Сұлтанғазы болса, Ресйден басталып, қазақ даласында да
көрініс алған қанды табан-тірестің бастамасы Ресей үкіметінің қоныс аудару саясатында болатынын ескерткен болатын. Қазақтардан тартып алынған
жер Ресей шаруаларына жақсылық пен жеміс әкелген жоқ. Керісінше олардың
арасына үлкен жік салды. Қазақстанға қоныс аударылған шаруалардың негізгі
тобы үкіметтің қолдауымен байыған үстіне байып жатса, енді біреулері
олардың тегін еңбек күшіне айналып жатты. Біріншілері, қазақ қоғамындағы
байларды арқа тұтса, соңғылары қазақ кедейлерімен жақындасып жатты.
Нәтижесінде барып, қазақ қоғамында да жаңа әлеуметтік топтар қалыптасып,
олар енді қоғамды тек революциялық жолмен жаңартуға болады деген ой
басымдық алды.
Самодержавиялық патша үкіметінің қоныс аудару саясатының бара келді
осындай жағдайға апарып соқтыратыны туралы болжам жасай білген зиялы
қауым өкілдерінің бірі осылайша қазақ ішінен шыққан азамат – Сұлтанғазы
Болатұлы Уәлиханов болды.
Осы жерде тағы да бір айта кетерлік жай. Қазіргі уақытта Ресей
тарихшыларының арасында түрлі халықтардың мәдени қатынастарының
жақындасуы барысында бір ұлттың екінші бір ұлттың мәдениетін жартылай не болмаса толығымен қабылдауы дегенге байланысты кезінде Ресейдің
империялық моделі («имперская модель аккультурации») іске асырылмақ
болған. Осындай саясаттың негізгі мақсаты – империяға тәуелділікті ымырашыл түрде қабылдайтын боданды адамдарды қалыптастыру.
Сұлтанғазы Уәлихановтың өмірбаяны мен оның Ресей империясына
жасаған қызметіне назар аудара отыра жасалатын қорытындылардың бірі
– орыс отаршылдарының ойынша мәдени тұрғыдан жақындасу барысында
«империяның жаңа типтегі азаматтарының біріне ең лайықтысы» Сұлтағазы
болуға тиісті болғандай: білімі әскери оқу орыны арқылы ашылған жол, әскери
карьера, Петербург қоғамы өте жақсы қабылдаған іскер азамат ...
Осылайша үміт артқан лейб-гвардия офицерінің қанында өз халқына
деген сезімнің жоғары деңгейде сақталғанын отаршылдар кеш сезіп қалды.
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Иә, шын мәнісіне келгенде Сұлтанғазының өз ортасының өкілі екенін де
естен шығармау керек. Атақты Абылайдан туған Орта жүздің ханы Уәлидің
немересі. Оның Омбы кадет корпусында оқып жүргенде-ақ өзін төрелерге
ғана лайықты «сұлтан» дәрежесімен атауды талап етуінен біраз нәрсені
байқауға болады. Десе де, самодержавиялық биліктің «ұлтты тағынан
айырудың ең негізгі құралы – оларды ата-бабасынан келе жатқан жерге деген
мұрагерліктен аластату» дегенге келгенде Сұлтанғазы аттың тізгінін босатып,
елінің егеменді жолмен дамуын таңдауы, оның жасаған ең ұлы таңдауы екені
даусыз.
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университета
Сибирское ханство – тюркское государство, возникшее в Западной
Сибири в середине XIV века. Современные российские историки считают,
что основали и правили Сибирским ханством татары. Монографии, опубликованные в Татарстане в последние годы, свидетельствуют об этом. А по нашим
сведениям, поволжские татары начали переселяться в Сибирь только в конце
средних веков.
Судя по источникам, общественные фомирования существовали здесь и
до возникновения государства. Один из первых исследователей Сибири Герхард Фридрих Миллер (1705-1783). В 1220 году правитель по имени Тайбуга
провозгласил себя ханом.
Тайбуга – первый хан сибирских тюрков. О происхождении династии
Тайбуги у историков существуют различные мнения. Первая версия, в «Ведомостях 1670 г.», написанных по приказу сибирского воеводы П.И. Годунова
утверждается, что сын казахского хана Мамыка Тайбуга испросил у Чингисхана разрешения управлять сибирскими землями. Основные жители этих земель племена кыпчаков и кереев подчинялись прежде хорезмийцам. Это мнение совпадает со сведениями вышеуказанного Миллера.
Мнение Миллера по своему трактует татарский историк М.Г. Сафаргалиев. Он считает, что Тайбуга был сыном хана Большой Орды Тохтамыша,
проигравшего борьбу за власть Едиге. Если принять во внимание то, что
Тохтамыш погиб во время сражения с Едиге и Шадибеком в 1406 году близ
Тюмени, то это версия не соответствует хронологии.
Некоторые историки думают, что Тайбуга был выходцем из рода мангыт,
относившего к монгольскому роду Борджигин. Мангыты, как известно, основали Ногайскую Орду. Если так, то версия о сыне Тохтамыша не выдерживает
критики. Возможно, в основе такой версии лежат хорошие отношения Тайбуги с ногайцами.
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Башкирский ученый А.З. Валиди, ссылаясь на неопубликованную версию
«Шынгыз-наме», считает Тайбугу выходцом из монгольского рода Салджиут.
Они вместе с родом Борджигин относились к потомкам Алан-гоа. Исследователь Исхаков, основываясь на сведениях, ставших известных в последние
годы, не считает Тайбугу деятелем XIII века. Он считает Тайбугу сыном Шахмурад-хана, жившего в XIV веке.
Татарский историк Хади Атласи (он же Атласов, Мухаммед-Хади Мифтахутдинович) в труде «Сибирское ханство», изданном в 1911 году считал эту
территорию частью Великой Степи, называвшейся Туран, Туркестан, Скифия. То, что тюркские племена издревле населяли Сибирь, известно всем проницательным ученым. Территория: Западная Сибирь, Приуралье, бассейны
рек Иртыш, Тобол. Население: племена кереев, кыпчаков, найманов, аргынов,
жалайыров, ханты, манси и других. Кереи, ставшие одним из крупнейших казахских племен, переселились в сибирские земли из Монголии в начале XIII
века. Многие источники называют кереев потомками Ван хана. Имеется достаточно свидетельств того, что основателем Сибирского улуса был Тайбуга.
И он был третим сыном хана Тогурыла.
Приблизительно в 1220 году, он получив разрешение у Чингис-хана управлять землями между реками Иртыш, Тобол, Тура, основал там город. В честь
Чингис-хана город был назван «Чинкидин». Он находился близ современного
города Тюмень. До сих пор местные тюрки называют это место Чинки или
Чинки-Тура.
Татарский историк Дамир Исхаков считает тайбугинцев беклербеками
Золотой Орды. Ниже приводим перечень имен мурз Сибири, встречаемых в
источниках.
Тайбуга – первый правитель Сибири (1220- ?)
Ходжа
Мар (Умар, Омар) – муж сестры хана Ибака (1468-1480)
Адер (Одер, Обдер) – сын Омара
Абалак (Ябалак, Ебалак) – также сын Омара
Гази бий – мурза (?- 1428)
Муса бий – мурза (1460-1495)
Мухаммед – (1495-1502)
Ангиш (Агиш) – сын Абалака
Касым – (1502-1530)
Бек-Булат – (1555-1558)
Едигер – (1530-1563)
Сенбакта
Саускан
Выражение народ Тайбуги встречается в книге Отемиса кажы «Шынгыснама», написанной в 1558 году. В письме, написанном ногайским правителем
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Орманбетом в 1586 году в Москву есть выражение «страна Тайбуги». В письме московских правителей Кучум-хану, написанном в 1597 году, говорится
о народе Тайбуги, состоявшем из нескольких улусов. Территория была ограничена Пермскими землями, Казанским ханством, Ногайской Ордой, толеутами Прииртышья, на севере нижним течением реки Обь, а на юге Белой Ордой.
Войско. В войско наряду с тюрками привлекались представители местных родов и племен. Нет возможности указать численность войска. Судя по
источникам, численность войска не превышала 10 тысяч человек. Как и в других кочевых государствах, основу войска составляли хорошо вооруженные и
облаченные всадники. Большое внимание уделялось разведке.
В 1396-1406 годах власть в Сибири переходит в руки Тохтамыша. В 14411495 годах, в период правления хана Ибака, террритория Сибирского ханства
расширилась и государство достигло своего расцвета. Ибак был внуком Ходжи и правнуком Тайбуги.
Во второй половине XV века южная часть Западной Сибири привлекала внимание потомков Чингис-хана Шейбанидов. Землями вдоль рек Тобол,
Ишим, Иртыш также хотели владеть ногайские мурзы и потомки Абулхаира.
В это же время активную внешнюю политику проводил хан Ибак. С целью расширить свою территорию и присоединить земли на западе и востоке
он совершил ряд походов. Он даже мечтал расширить свою западную границу
до Волги. Однако его активная внешняя политика не нравилась его соседям.
Противоречия привели к войне между ханом Большой Орды Ахмадом и Ибаком. В 1480 году Ибак заключил союз с ногайскими мурзами Мусой и Ямгурши и выступил в поход против Ахмада. В итоге в месте, называемом сейчас
Белая Вежа, в 1481 году Ахмад погиб погиб от рук Ямгурши. Так на короткое
время Ибак на взошел на престол Золотой Орды.
В 1495 году Ибак погиб от рук своего родственника Мухаммета. Он был
внуком Омара, которого в свое время убил Ибак. Мухаммет, объединив племена нижнего течения реки Тобол и среднего течения Иртыша, сделал город
Сибирь (Кашлык, Искер, Тобольск) своей столицей. Город располагался на
восточном берегу Иртыша. Он находился в 16 километрах он современного
города Тобольск. Вместе с тюркскими племенами в состав ханства входили
племена остяков и вогулов.
Ставший ханом после Ибака, его младший брат Мамык сумел сохранить
часть бывшего большого государства. В 1496 годы Мамык, прибегнув помощи ногайцев, захватил город Казань. Но удержать Казань надолго он не смог.
В 1497 году московский царь вынудил его покинуть город.
После Мамыка тюменский престол достался сыну Ибака Кутлук-Султану. Однако вскоре земли Тюменского ханства были присоединены к Сибирскому ханству. В XV века Сибирское ханство достигло пика своего расцвета.
На территории современной Сибири были и другие небольшие княжества.
Но в политическом плане они зависили от Сибирского ханства.
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В то время было много претендентов на сибирский престол. Особенно
жаждали власти чингизиды. В 1568 году представитель династии Шейбанидов Кучум (год рождения неизвестен – 1598) отобрал сибирский престол у
Жадигера, который сидел на троне с 1563 года. В период правления Кучума в
Сибирском ханстве было построено множество укреплений. Население Сибири при Кучуме принимает ислам. В Сибирское ханство, в основном, развивалось за счет торговли и охоты.
Внешняя политика Кучума не была очень выгодной для соседей. С казахским государством, располагавшимся южнее, Сибирское ханство находилось во враждебных отношениях. Не удалось найти общий с казахским ханом
Хакназаром, а затем и со следующим казахским ханом Тауекелем. Кучум неоднократно совершал походы в северные и центральные земли казахского
ханства. Также Кучум находился в состоянии войны с русским государством.
В это русское государство завоевало Казанское и Астраханское ханства. Все
попытки Сибирского ханства противостоять продвижению русских отрялов
были тщетны. Кучум, теснимый отрядами русских казаков, некоторое время
скрывался в районе среднего течения Оби. 6 августа 1585 года Кучум потерпел поражение в сражении с отрядом казаков во главе с Ермаком. В 1598 году,
спасаясь от преследования русского военного отряда, он скрылся в ногайских
степях, где и погиб в одном из сражений.
АСПЕКТЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА
И МОДЕРНИЗАЦИОННОГО КУРСА
В КАЗАХСТАНЕ
Калиева М.Ш.,
главный научный сотрудник Института истории государства
Комитета науки МОН РК, доктор политических наук,
ассоциированный профессор (доцент)
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев является основателем и созидателем независимого государства. Идеи и программы
по политическому и социально-экономическому развитию, инициированные
им, дали свои плодотворные результаты во всех направлениях жизнедеятельности страны. На сегодняшний день Казахстан занимает свое достойное место
на международной арене. Уникальный по своей значимости и содержательности опыт трансформации политической системы, демократического транзита
и модернизационного курса связан с именем Елбасы Н.А. Назарбаева.
188

СБОРНИК СТАТЕЙ
Следует подчеркнуть, что в системе посткоммунистической трансформации понятие транзита стало всесторонне рассматриваться и изучаться. После
распада СССР в 1991 году практически во многих бывших союзных республиках утвердилась президентская форма правления. В начале 1990-х годов
Казахстан наметил новую стратегию своего развития - созидание независимого государства.
Транзитология изучает вопросы демократизации и институциональных
преобразований в политической системе в условиях перехода от авторитарных и тоталитарных режимов к демократическим обществам. Казахстанская
модель трансформации политической системы внесла новизну в исследовательскую базу транзитологии. Демократизация властных отношений и активное участие граждан в реализации широкомасштабных преобразований выявили особенность переходного периода. Она заключалась в формировании
солидарности взглядов, позиций граждан полиэтнического казахстанского общества по актуальным вопросам строительства нового государства. Переход
к рыночной экономике, либерализация социально-политических отношений в
обществе обусловили новый формат развития страны по пути к демократии.
Образование новых форм собственности оказало существенное воздействие
на изменение темпов и направлений социальной стратификации, появилась
технология дифференциации труда по степени его сложности и уровню интеллектуальности.
Созидание гражданского общества и правового государства стало фундаментальной основой трансформации политической системы Казахстана.
В посткоммунистической трансформации значительное место занимает системный подход к реформированию всех сфер жизнедеятельности общества.
В начале 2000 – х годов в стране определились условия и предпосылки для
активизации трансформационных процессов, заложенных в 1990-е годы. Потребность в политической стабильности и общественном порядке, укрепление
государственности и ориентация на социокультурные ценности демократии
способствовали разработке и реализации модернизационного курса страны.
Как показывает мировая практика, чем выше уровень экономического роста в
обществе, тем больше у него возможностей развиваться в рамках демократии.
Результативность посткоммунистической трансформации во многом
определяется консолидацией общества по процедурным, ценностным и поведенческим вопросам. Для активного осуществления конституционно-правовых, институциональных, социально-политических и экономических преобразований в период демократического перехода необходима их поддержка
обществом.
В теоретико-методологическом аспекте концептуальные подходы исследования транзитологии подразделяются на два направления: 1) транзит опре189

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ
деляется как этап перехода от прежнего режима к новому на основе демократического оформления институциональных структур; 2) транзит рассматривается как процесс достижения в обществе процедурного, ценностного
и поведенческого консенсуса. Согласие большинства граждан относительно
норм, ценностей и форм модернизации общества является фундаментальной
основой демократического транзита.
Казахстан ХХI века идет по пути демократического, индустриально-инновационного развития. Значительное место в исследовании демократического транзита и модернизационного курса занимают труды и доклады, выступления и интервью Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева. Такие работы, как «Критическое десятилетие» [1], «В
потоке истории» [2]; «На пороге ХХІ века» [3], «Стратегия независимости»
[4], «Эпицентр мира» [5]; «Казахстанский путь» [6], «Эра Независимости»
[7], «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» [8]; «Семь
граней Великой степи» [9] имеют глубокий теоретико-прикладной характер.
Особо следует выделить Стратегию «Казахстан - 2030» [10], нацеленную на
построение процветающего государства; Стратегию вхождения Казахстана в
число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира [11]; Стратегию «Казахстан - 2050», направленную на вхождение Казахстана в тридцатку
самых развитых стран мира [12]; а также «Новые возможности развития в
условиях четвертой промышленной революции» [13], выявившие новый вектор социально-экономического и политического развития страны в эпоху индустриально-инновационных технологий. В них прослеживается логическая
линия поэтапного становления и развития независимого государства, системно и четко излагаются основные направления демократизации, тенденции и
технология модернизации казахстанского общества.
Трансформация политической системы непосредственно связана со становлением многопартийности. Этот процесс активно проявился в развитии
политического многообразия и диалога в казахстанском обществе.
Трансформация политической системы предполагает активное функционирование политических партий во всех сферах жизнедеятельности казахстанского общества. Они неотделимы от формирования гражданского общества, институтов парламентаризма и правового государства и представляют
собой одну из базовых основ демократического транзита. В Конституции
Республики Казахстан отмечено: «В Казахстане признаются идеологическое
и политическое многообразие» [14]. Политическая практика и мировой опыт
демократических преобразований свидетельствуют, что различные интересы общества находят свое выражение в сфере политических отношений и
деятельности государственных институтов. Поэтому, политические партии
являются ярко выраженным, организованным и востребованным способом
представительства политического многообразия на законодательной основе.
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Они – необходимая составная часть жизнедеятельности демократического
общества.
В Законе Республики Казахстан «О политических партиях» дано следующее понятие политической партии: «Политической партией признается добровольное объединение граждан Республики Казахстан, выражающее политическую волю граждан, различных социальных групп, в целях представления их
интересов в представительных и исполнительных органах государственной
власти, местного самоуправления и участия в их формировании» [15]. Политические партии должны быть легко узнаваемы электоральным сообществом,
иметь свою четко выраженную программу, оформленную идейно-политическую платформу. Закон «О политических партиях» определяет юридическую
основу для развития как самих политических партий, так и многопартийной
системы в целом. Он дает правовую регламентацию статусу, функциям, задачам, принципам функционирования политических партий.
Политическим партиям необходимо усилить адресную направленность
в работе с электоратом. Каждая политическая партия выражает определенную
идеологию. Идеология представляет собой упорядоченное обозначение воззрений и намерений людей, объединенных в партию и вокруг нее. Это руководство к накоплению практического опыта, осмысленное видение стратегии
и тактики ее развития. Идеология отражает цели партии, принципы ее повседневной деятельности. Идеи партии излагаются в ее программных документах, должны быть доступными и понятными каждому члену партии или
ее сторонникам.
С развитием постиндустриального, информационного общества политика трансформируется в сферу профессиональной занятости человека. Партии представляют интересы определенных социальных групп, они должны
быть ориентированы на перспективное развитие государства, общества и
личности. Зарубежные ученые Р. Кац и П. Мэир полагают, что этот аспект
определяет симбиоз партии и государства, который приводит к формированию партии нового типа - картельной партии [16]. Российский исследователь
К.А. Александров считает: «Для партий-картелей характерно стремление к
дублированию некоторых функций государственных институтов – строительство социальной инфраструктуры, курирование и пропагандистская поддержка общественно значимых экономических проектов государства и т.д.» [17].
Становление казахстанской многопартийности проходило в общем формате трансформации политической системы. Многопартийность способствует выявлению воззрений, целей, интересов различных социально-политических сил, функционирующих в обществе, ведению конструктивного диалога
между ними, укреплению и расширению консенсуса по основным направлениям демократических преобразований и политической деятельности.
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В период демократического транзита происходит оформление политического многообразия и выражение его организационной формы в становлении многопартийности. Этот процесс предполагает формирование среднего
класса, прочных демократических традиций, утверждение системы правовых
институтов, укрепление социальной базы. При политическом многообразии
субъекты общества имеют возможность активно вовлекаться в политический
процесс и принимать участие в формировании и реализации политического
курса развития страны.
Казахстанская многопартийная система одна из самых молодых в мировой политической практике. За достаточно короткий в историческом обозрении отрезок времени она прошла путь от монополии одной партии – КПСС
при советской политической системе - до становления и развития многопартийности в годы государственной независимости. Формирование многопартийности в Казахстане имело свои предпосылки, определившиеся еще при
советском строе: 1) появление в период «горбачевской» перестройки второй
половины 1980-х годов «неформальных» объединений и движений, в рамках
которых их участники получили практический опыт и навыки выражения,
проявления и отстаивания своих позиций и взглядов; массовая политическая
активность привела к политизации общественного сознания; 2) принятое
в марте 1990 года решение Съезда народных депутатов СССР об отмене шестой статьи Конституции, где речь шла о руководящей и направляющей роли
КПСС в обществе; 3) позитивный, весомый вклад Общественных Объединений в формирование массового сознания, менталитета и культуры общества.
Политические партии Казахстана сыграли большую роль в демократизации политического процесса, достижении общественного согласия, преодолении стереотипов прошлого советского режима, формировании гражданского
общества и новой политической культуры. Многопартийность тесно взаимосвязана с социокультурным развитием общества, которое включает в себя
такие компоненты, как материальная, духовно-нравственная, политическая
и правовая культура.
Казахстанская модель трансформации политической системы отражает не
только общепринятые международные, цивилизованные нормы и принципы
становления многопартийности, но и исторические, национальные особенности этого процесса. Важно совершенствование и наполнение функций партии общественной значимостью, расширение здоровой конкурентной борьбы
за электорат в ходе избирательных кампаний.
В ходе трансформации политической системы, которая актуализирует
процессы модернизации, внедрения рыночной экономики, главное заключается в сохранении политической стабильности, гармонии и баланса социальных отношений в обществе.
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Переход к постиндустриальному информационному обществу является
для Казахстана необходимым условием занять свое место, свою нишу в современном мире. В рамках транснационализации мировой экономики, бизнеса,
финансовой и информационной сфер деятельности важно войти в систему демократического сообщества, основу которой составляют развитые западные
страны. Приведение политико-правового и социокультурного пространства
в соответствие с принципиальными положениями и нормами функционирования международного сообщества в ХХІ веке является составной частью процесса привлечения иностранных инвестиций, интегрирования в глобальную
экономическую систему.
В условиях современных глобальных вызовов и рисков большую значимость имеют модернизация общества, активная социальная политика,
развитие демократической и гражданской культуры. Послание Президента
Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности
и процветания Казахстана» определяет новые направления развития общества в системе XXI века [18]. В Послании Главы государства большое внимание уделяется современному эффективному государству, новому этапу социальной модернизации общества. Социальные аспекты активно влияют на
повышение реального качества жизни населения. Граждане стремятся улучшать условия своей жизнедеятельности, реализовать свои социальные нужды
и потребности.
Социальная модернизация предполагает активное участие в социальноэкономических процессах всех слоев общества. Важное значение в этом плане имеет такая социальная структура, как «новый» средний класс. Его представители вносят существенный вклад в развитие высококвалифицированных
ресурсов, являются носителями инновационных идей, органически встроены
в социальную систему.
Социальная модернизация дает ощущение жизненного комфорта. Она направлена на обновление всех сторон жизнедеятельности общества, привнесение целенаправленных и позитивных социальных изменений в развитие
человеческого капитала.
Особенностью и характерной чертой XXI века является формирование
глобального информационного и экономического пространства. Информационные системы и инновационные технологии активно влияют на динамичность модернизационного курса. Продвижение Казахстана к информационному обществу способствует его социально-экономическому развитию, интеграции в мировое информационно-экономическое сообщество.
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THE SEARCH OF PHILOSOPHICAL HEALING FOR
CONCEPTS, PRINCIPLES AND METHODS
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Abstract
Although it is seen that practical philosophy gives us an alternative life in at
the present time, this attitude is an issue that many philosophers have been thinking
about since early times. The desire to live a more meaningful life, to think healthier
and to establish a healthy relationship with those around them is the most difficult
and important issue to answer from the beginning of philosophical thought. We
think that it cannot be explained without taking advantage of the field of psychology,
especially considering the field of psychology, which tries to find out what happiness
means and develops methods on it.
Nowadays, although the sciences are separated and various specializations are
made, although the advances in technology are a cure for many remedies, none of
the studies can be put into place of philosophy. “The competence of any of these
studies cannot take on the task of special depiction, analysis and criticism in the
aftermath of philosophy. On the contrary, the task of philosophy will increase with
the development of other fields of study.”1 Therefore, in this study, in the direction
of various philosophers, the determination and evaluation of the concept of healing
based on the concept of happiness, which is achieved in a philosophical manner,
will be discussed. In the healing philosophy, it is seen that healthy thinking and the
relationship with the environment have a strong function. It is envisaged that this
approach will spread to a life style. Because we believe that people who cannot
cope with their daily occupations and worries will get rid of their fears and seek
a more healthy individual when they seek a care. The right meaning of healthy
thinking is an issue that needs to be examined by the field of philosophy.
Therefore, in this study, various solutions will be presented by emphasizing
the reasons for the necessity of combating thought disease. Professor Dr. Inal Cem
Aşgun's words 'to improve the health of thought'. Therefore, how philosophical
healing, which is a new approach in the world, is understood by the thinkers, and
the connection between philosophy and therapy will be evaluated.
Thought disorder, which we encounter as a problematic, is the basic element in
the development of the concept of philosophical healing. Philosophical healing aims
to heal people mentally, spiritually and physically. At the same time, philosophical
healing is to acquire the ability to reconcile contradictions in one's own life.
1

Uygur, 1971:117
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Apart from the concept of philosophical healing, there are similar concepts
such as applied ethics, applied therapy, practical philosophy, philosophical therapy,
philosophical counseling; but these concepts may also evoke different meanings.
Therefore, considering that there will be a concept confusion, it is thought that
the concept of healing can meet what we want to say more appropriately. Today,
the philosophical healing of different organizations in different countries while
continuing school as a form of the method developed by the final effort, the first time
in Turkey, Prof. Dr. Şahin Filiz introduced the concept of 'philosophical healing' to
the literature.
In 1986 in Germany and in 1996 in the United States, various studies were
scientifically institutionalized. In many European countries, the field of medicine
and philosophy have been studied and healing centers have been opened. This shows
that interpretative and explanatory models and various philosophical studies are
melted in a pot and searched for new methods. Organizations such as the German
Institute, the University of Vienna, the UK-London School, the Austrian Institute
of Daseinanalysis, the Universitat Wien Philosophische Praxis School are the best
embodied examples of this field.2
Considering the principles of philosophical healing, the relationship between
the client and the client is more extensive, just as there is a medical ethics
between the patient and the doctor, both mentally and physically. Because there
is an improvement both in philosophical healing and in moral sense. Of course,
this improvement applies to people who have reasoned angels. This is important:
therapy can take place around the will of individuals who adopt it. And here one is
asked to set up his own minds with his own ideas. The person is expected to think.
The request of a consultant or a relative is not a sufficient justification. In other
words, this method can be applied to the person who consciously accepts-embraces
therapy. Because when one looks in the mirror, he sees only himself reflected. In
fact, it will not be enough to agree to enter this field at the request of the people next
to it. It is an application that requires personal freedom. It also means responsibility.
Because from a person who cannot think logically healthy, morally healthy attitudes
cannot be expected. Moral-based behavior is expected for people who can make
inferences based on intellect. Philosophical heal «It aims at the treatment of human
beings with human beings and human beings. The philosopher does not do this heal
or treatment on his own; the insiders, that is, the 'patients' with the science of nature,
the 'outsiders', with all the accumulation - including medicine - strives to realize»3
Philosophical treatment is not an issue. However, everyone whom medicine calls
normal or healthy is the addressee of philosophical treatment.
2
in Philosophy and Philosophy Explorer village in Turkey it is progressing toward meeting the
project realization stage with 20:04:19 and 18:05:19 date. The Philosophy Travelers group, which I
am in, is chaired by Prof.Dr. Dr. Şahin Filiz is a new organization founded in Antalya.
3
Filiz, 2018:11
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That is why philosophical heal is necessary. People's pain, sorrow, grief, trauma
is heal with the externality of philosophy. Philosophical heal is the art of welcoming
in the context of human happiness and meaning in the continuous course of
consciousness. So, rather than eliminating the problems, the main issue of the main
issue concerns everyone, how to analyze the pains and how to find happiness in a
world observed with these pains.
When we look at the ways in which philosophical heal can be reflected in
practice, we encounter the basic theories of various philosophers from the early
ages to the present day. Although philosophy is an abstract concept, the embodiment
of human being, which is the main subject of philosophy, can be understood in its
entirety. “We meet the concrete person as a whole in the simplest works in daily
life, in the most complex actions such as science, technique and art. Indeed, the
concrete human being as a whole only emerges in his accomplishments and in
his accomplishments. In these phenomena and achievements, however, we can
comprehend and understand human beings as a concrete whole».4 The history of
philosophy is concerned with the study of the intellectual, mental, and spiritual
health of all human beings. Though mental, physical and mental health are tried
to be explained and analyzed directly through medicine, it is indirectly aimed at
healing with philosophy. “Philosophical practice is not only individual but also
supportive in attempts to find out the principles of companies, organizations and
associations. Philosophy does not include a prescribed heal».5
Therefore, while the physicians focus on a result at the point of healing people,
in the philosophical heal method, this is seen as an interaction process and focused
on the process. In order to make sense of healthy thinking, it is considered that the
philosophies developed by the thinkers who have made their mark on their own
periods especially starting from the history of philosophy will contribute to form a
method for philosophical heal.
Socrates can be shown as the first model for philosophical counseling in the
history of philosophy. Socrates' definition of human beings within the framework
of the integrity of knowledge and action to be virtuous is the best example of this.
Fear of death, the desire to live longer, the richness, the desire to come to a place
with shaky ambitions to find a healthy answer to the issues of people's philosophy
of healing or therapeutic side of life, so that they see themselves as a stakeholder of
the harmony in life that we are sure that people will look happy.
We need to consider the fundamentals of the healing side of his philosophy
in the context of a life practice. In particular, when we examine the effects of the
philosophers of the early ages to the present day, we encounter a philosophical
thought directed towards improvement, cleaning and treating the thoughts of
the people, which is an important part of the philosophies of Stoic philosophers.
4
5

Mengüşoğlu, 1988: 49
Achenbach,2010:17
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“As you take care not to step on a nail while walking, as you take care not to sprain
your foot, make sure that the most important part of your existence, that is, the mind
that governs you, is not struck by every step of our lives, we will do everything
more safely”.6
Therefore, the historical development process of the theoretical contents of
Stoic Philosophers whose aim is to improve with philosophy has prepared the basis
for the formation of approaches that will turn this into a practical direction. Since
the early ages, the arguments developed by philosophers and the ‘anxiety, fear’ etc.
The development of solutions for concepts is still valid in moral philosophy. «The
wise man is the one who accepts death with courage. For the wise, this situation
does not occur even in disasters. Even if the wise accepts sorrow, he must fight to
deal with evil.» 7Seneca, who makes a proposal to identify the causes of fear of
death and existential concerns, and the situations in which he can cope, shows that
healthy thinking also offers a way in one's moral development.
In Meditations, Antoninus said, “ To establish a balanced understanding in a
dialogue with the other, to give equal opportunity to speech and to freedom of
expression, above all, honors the freedom of the subject.” 8The consistency of the
philosophical discourse by making various suggestions with the words being good
against monotony, being generous to others, trusting the love of friends, being
honest and open with the acquaintances has led to the development of a platform
that will feed the whole life as a mission.
The concept of happiness, which is one of the basic concepts of philosophical
heal and which has been emphasized by almost all thinkers since the beginning,
has continued with various remedies as the most important and most difficult to
reach issue. “Philosophy, who sees the desperation of the mind as a result of the
loss of light, first relieves a philosopher of such a loss of spiritual control, but then
approaches it with sweet words and decides to heal Boethius's fluttering spirit in
his own way.”9 Boethius's 'Consolation of Philosophy' is a good example of how he
understands philosophical healing and how it links philosophy and therapy.
When we think that the heal emerged as an epistemological or ontological
problem when we deepen it with the philosophy of the early ages, we can say that
this emerged as an existential problem.
As a result, the philosophical lifestyle imposes itself in the 21st century
philosophy must show a certain method. Therapy with philosophy is one of the
most widely used therapy methods, especially in intellectual circles. However,
problems need to be addressed in terms of expressing ideas such as philosophical
heal which is beyond being a kind of therapy, finding a counselor in the way of
Epiktetos, 1946:32
Seneca,2014:73
8
Antoninus, 2009: 33-50
9
Boethius. 2015:33
6
7
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happiness, finding a counselor in the way of happiness, but finding the reason
for existence and achieving its goals and objectives and developing robust ideas
and healthy thoughts. What is the importance of this therapy in a person's life?
Will he invite you to a new life? What can healthy thinkers foresee in the social
context? What can we predict in the future by starting out with healthy thinking
children in the secular world? Our claim is that heal is progressing towards becoming
a philosophical science. Especially in terms of its relationship with various sciences,
it has become a science style in terms of examining all mental activities and turning
them into a proposal. Thus, the boundary of the framework drawn for therapy was
directly linked to the satisfaction of one's curiosity and the effort to be happy by
finding and extracting the common concern of all sciences. Both epistemology both
these concepts find a basis in the ontology field, as well as thoughts on today's
information found in the scientific dimension of the economy can be thought of
importance to Turkey is to become a new health center.
Nowadays, philosophical treatment is in close relationship with developing
medical treatment methods. However, Freud, Lacan, Jaspers, such as taking the
theories of important people to take the lead and develop the philosophy falls to
those engaged in philosophy. The studies aimed at healing people and their happiness
should be in this direction. Referring to the search for happiness is enough to be
able to seek happiness both in pain and in joy, with the growth of self-confident
individuals.
As a result, our choice of multiple concepts used to improve the health of
thought is philosophical heal. Although the principles of philosophical heal are
similar to the principles of medicine, they are believed to be based on broader and
more inclusive ethical principles. The aim is to try all kinds of philosophical paths of
mental illness, mentally and physically. In this way, it is an effort to create a model
of life wisdom. From the Antiquity to the present, it is seen that these studies should
be spent more especially in the field of psychology. Right thinking, right emotion
and right movement are the most important concepts. Although philosophy is a very
abstract concept, it is seen as remarkable for humanity with its various difficulties to
apply it and transform it into a platform. It is possible to develop these difficulties
with many methods in the examples we have given in the historical period and to
combine them with the search for solutions of modern sciences. Although there are
more than one methods, it is not clear which method to focus on.
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ӘБІШ КЕКІЛБАЕВ: МӘДЕНИЕТ – РУХАНИ
КЕМЕЛДЕНУДІҢ КЕПІЛІ
Қуанышев Ж.І.,
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы
Ә.Кекілбаевтың 1996-2002 жылдардағы кеңесшісі,
саяси ғылымдарының докторы
Әбіш Кекілбаев өткен ғасырдың 80-ші жылдарының ортасынан бастап
атқарған Қазақ ССР Мәдениет министрінің орынбасары, «Қазақфильм»
студиясының бас редакторлығы мен Қазақстан Компартиясы Орталық
комитеті Мәдениет бөлімінің сектор меңгеруші қызметі, оның алдында республика Жазушылар одағы басқармасының екінші хатшысы, Қазақ ССР тарихи
және мәдени ескерткіштерді қорғау қоғамы Орталық кеңесінің төрағасы, республика Орталық партия комитетінің бөлім меңгерушісі, Жоғарғы Кеңестің
Мәдениет, тіл және ұлтаралық қатынастарды дамыту жөніндегі комитетінің
төрағасы сияқты қызметтерінің өзі ол кісінің мәдениет саласымен тығыз байланысты болғандығын көрсетеді.
Абыз Әбіш Кекілбаев нағыз мәдениеттанушы болды. Себебі өзін қоршаған
ортасынан қол үзбеген адам ғана мәдениетті бағзы мен бақиды жалғастырар
сара жол, өмір сүру өнері, ал мәдениет тарихын адамзат тарихы деп түсініп,
солай бағалай алады. Әбекең оны ұлттық тарихтан да, мемлекет, қоғам тарихынан да әрі кеңірек, әрі көнерек деп түсінді. Дарынды тұлға болғандықтан
ғана ол осындай планетарлық, әлемдік ойлау қабілеті мен болмысқа ие болды. Тарихшы және мәдениеттанушы ретінде ол осы екі саланың өзара байланысын, тарихи сананың мәдениетті мәңгіліктің ырзығы етудегі рөлін көрсете
білген: «Өз өлкесінің тарихын білмеген күллі планета тағдырына қайдан
қинала қояды? Өз мәдениетінің жай-күйіне жаны ашымайтын тоғышар адамзат цивилизациясының көсегесін қалай көгертеді? Ендеше, тарихи-мәдени
мұраға жаны ашу жас ұрпақты, әрбір сана иесін отаншылдыққа да, шынайы
патриотизм мен интернационализмге баулудың ең тиімді, ең ықпалды жолы»
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[1, 477]. Басқаша болған жағдайда, білімді, рухани мәдениет пен адамгершілікті ұмытқан қоғамның болашағы жоқ болары анық.
Халық бірлігі және ұлттық Тарих жылында аса көрнекті мемлекет және
қоғам қайраткері, ғалым, жазушы және ағартушы А.Байтұрсынұлының
125 жылдығы, қазақтың ұлы композиторы Құрманғазының 175 жылдығы
атап өтілді, Төле би, Қазыбек би және Әйтеке билерге Астана қаласында
ескерткіш ашылды. Елорданың халықаралық тұсаукесерін ұйымдастыру бойынша мерекелік іс-шаралар өтті. Осы жылы қоғамдық дамуымыздың тағы бір
ерекшеліктерінің қатарына тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы күрделі
үрдістердегі интеллигенцияның рөлін жатқызуға болады. Зиялы қауымның
адамгершілік және саяси таңдауы мәселесін Елбасы Н.Ә. Назарбаев көтерді.
Қазақ зиялыларының тарихи және әлеуметтік жауапкершілігі, олардың жаңа
мемлекеттіліктің қалыптасуына сіңірген үлесін ескере отырып, Қазақстанның
саяси тәуелсіздігі, оның демократиялық негізде дамуы және тек этносаралық
емес, ұлтішілік алауыздықты болдырмау міндеттерін шешуде интеллиген
цияға арқа сүйеу керектігін Әбіш Кекілбаев жақсы түсінді. Және осы бағытта
қыруар жұмыс атқарды.
1998 жылдың 11 маусымында «Абылай хан» спектаклінің премьерасы
болды. Оны Әбекеңнің тарихи драмасының желісімен режиссер Б.М. Атабаев
қойды. Ендеше, бұл қойылымға Әбіш Кекілбаевтың жазушы, драматург ретінде
де, Мемлекеттік хатшы ретінде де тікелей қатысы бар. Мен бұл драманың
қалай жазылғандығының куәсі болған едім. Оның алғашқы нұсқасы Алматыда 1997 жылы бас аяғы 15-20 күн ішінде жазылып бітті. Ары қарай Еркеғали
Рахмадиевпен бірге оның либреттосы пысықталды. Бұл – жастардың бойында
отансүйгіштік қасиетті қалыптастыратын, азаматтық екпіні мол, каһармандық
драмалық дастан, елдік пен ерліктің асқақ жыры болды [1, 294, 300-301, 303].
Олай болса, Әбіш Кекілбаев Тәуелсіз Қазақстанның осындай жауапты тарихи кезеңінде идеялық-тақырыптық тегеурінге, таным мен тағылымға толы
еңбегі арқылы жеке басы «білімді мыңды жығады» дегенді дәлелдеп берді.
Бұл тарихи драмада бір артық сөз жоқ, әрбір сөз орнымен қолданылған.
Әрбір сөйлем салмақты, ұранды. Оның әрқайсысы тарихи санаға, ұлттық
болмыс пен отансүйгіштікке, тәуелсіздікті көздің қарашығындай сақтауға,
мемлекеттілігімізді нығайтып дамытуға және бәсекелестікке қабілетті болуға
шақырады.
Мемлекеттік хатшы Тарих жылында қазақ халқының қазіргі замандағы
салт-дәстүрін, ділін, әдет-ғұрпын жете тануда жаз айлары өткізілген жалпы
қазақ даласын этномәдени тұрғыдан зерттеу шарасы – ғылымға қосылған баға
жетпес үлес болғанына тоқталды. Арнайы жасақталған экспедициялар кеңбайтақ республикамыздың 74 ауданында жұмыс істеді. Бұл, Елбасы айтқандай,
қазақ деген халық ғұмыр кешкен кезеңдегі ең ірі, ең іргелі этномәдени зерттеу
болды. Оған XXI ғасырдың табалдырығында, тәуелсіздік алғаннан кейін ғана
қолымыз жетті. Ендеше бұл да тәуелсіздіктің нышаны еді [3, 696].
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Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Әбіш Кекілбаев
1999 жылы бабалар мүрделерін Қ.А. Ясауи кесенесіне қайта жерлеу рәсіміне қатысып, сөз сөйледі. Онда мысымызды құртып, еңсемізді түсіріп,
қабырғамызды қайыстырып жүрген жағдай: нұрлары екі дүниеде де бірдей
шалқып, есімдері дүние тұрғанша ұрпақтардың жадында тұратын жарықтықтарымызды осынау дүние тұрғанша тұрмақшы киелі ғимараттағы бұйырмас мекендеріне қайта жайғастырғанымызға тәубе деп тұрмыз деді [4, 539].
Рухани кемелденудің бірден-бір кепілі – мәдениетті орнықтыру. Мәдениет
пен өркениеттің әу бастан тіршілік пен дамуды одан әрі өрге бастыратындығы
2000 жылғы Мәдениетті қолдау жылында нақты көрініс тауып, көп жұмыстар
атқарылды. Әбіш Кекілбайұлы өзінің Президентке жолдаған жазбахатында Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бергі жылдары мәдениет саласында қол жеткен табыстар туралы қысқа да мазмұнды мәліметтер берді. Онда
«Мәдениет туралы», «Тарихи-мәдени мұраны қорғау мен пайдалану туралы», «Интеллектуалдық меншік туралы» заңдар, Елбасының «Қазақстан
Республикасындағы Мәдениет пен өнерді қолдау мемлекеттік қоры туралы» қаулысы қабылданғандығы көрсетілген. Мәдениетіміз бен өнерімізге
еңбегін сіңірген белгілі қайраткерлер мен болашағы бар талантты жастарға
жыл сайын Елбасының гранттары мен стипендиялары беріліп тұрды. Тұңғыш
рет ЮНЕСКО-ның қолдауымен халықаралық деңгейде маңыз беріліп, Абай,
М.Әуезов, Қ.Сәтпаев мерейтойлары өткізілді. Қазақ тарихының бұған дейін
аталмай келген ең көрнекті қайраткерлерінің барлығына дерлік кең қарымды
бағдарлама жасалып, еске алу шаралары жүзеге асты. Олардың барлығы да,
шын мәнінде, өнер мен мәдениет мерекесі болып өтті. Саяси қуғын-сүргін
құрбандарын еске алу; тарихи зерде; Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылдарын өткізу кездерінде; еліміздің үшінші мыңжылдықты салтанатты қарсы
алуға дайындалуы мен өткізу кезінде; мемлекетіміздің астанасын Алматыдан
Астанаға ауыстырған шақта; жаңа елордамыздың біржылдық, екіжылдығын
тойлағанда терең және маңызды мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды.
Қазақстан Республикасы Әлеуметтік-мәдени дамуының тұжырымдамасы
бекітілді. «Қазақстан кітапханалары XXI ғасырда» атты тақырыппен кітапхана
қызметкерлерінің I құрылтайы өтті.
Ерекше еске алар жайт, сол бір қиын деген жылдардың өзінде
республикалық дәрежедегі мәдениет орындары мен ошақтарының бір де
бірі жабылған жоқ. Керісінше, олардың материалдық-техникалық базасын
нығайтуға тұрақты түрде қажетті жағдайлар жасалып отырды. Мысалы,
М.Әуезов пен Ғ.Мүсірепов атындағы академиялық театрлардың, Қазақконцерт
бірлестігі концерт залының ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізілді және т.б.
[5, 3-5]. Ұлттық мәдениетіміздің мақтаныштары Р.Бағланова, Н.Тілендиевке,
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жазушы-партизан Қ.Қайсеновке мемлекетіміздің жоғары наградасы - «Халық
қаһарманы» құрметті атағы берілді. Өзбекстанда, Ресейде, Германияда,
Австрияда, Түркияда және басқа да елдерде қазақ мәдениеті мен өнерінің
күндері өткізілді.
Мемлекеттік хатшы мұның бәрін, түптеп келгенде, еліміздің ішкі-сыртқы
саясат астарларын әлеуметке түсіндіруге бағытталған игі шаралар еді.
Мінеки, осындай жағдайда біз өзіміз өркениетке лайық ұлтпыз ба, осы күнгі
демократиялық талаптарға сай мемлекетпіз бе, қазіргі заманғы бәсекенің
бәріне төтеп бере алатындай азаматтармыз ба дейтін сұрақтарға жауап бере
алатындай қазақтың ұлттық жаңа санасы қалыптастырылды. Сөйтіп «Мәдени
мұра» бағдарламасының иығына ауыр жүк артылды [1, 504].
Мәдениетті қолдау жылы деп жарияланған 2000 жылы Қазақстан халқы
Ассамблеясының VII сессиясында Қазақстанның біртұтас мәдени кеңістігін
қалыптастырудың шыққан жері тұжырымдалды. Оған біздің еліміздің
аумағы мен жалпы Еуразияда әртүрлі этностар мен діндердің өзара қарымқатынасының мәдени дәстүрінің барлығы негіз болатындығы ескерілді. Осы
жылы Түркістанның 1500 жылдығы, қазақ әдебиетінің классигі, жазушы-акдемик С.Мұқановтың 100 жылдығы аталып өтілді.
Мемлекеттік хатшының 2000 жылдың 11 тамызындағы облыс әкімдері
мен Үкімет мүшелерінің қатысуымен өткізген жиналысында Түркістанның
1500 жылдық тойын өткізу мәселесі талқыланды. Әбіш Кекілбаев отырысты қорытындылай келе, бұл бір қайраткердің тойы емес, ол күнде бола
бермейді. Сондықтан өркениеттік мерекені жоғарғы деңгейде өткізуге күш
салу керектігіне көңіл аударды. Әбекең сөзін: «Саясаттандырмау керек. Бұл
тарихтың, мәдениеттің мерекесі, мәдени бағдарламаға басымдық берген
жөн», деп аяқтады [2, 12-15].
Әбіш Кекілбаев рухани бедерсіздік саяси тәуелсіздікті де тәрк етеді,
тойған тоғышарлыққа халықтың, адамның азаматтығы емес, оған нәпсісінің
азаттығы ғана керек деп білді. Ол сонымен бірге тәуелсіздік шекарасын өрелі
азаматтық сана мен биік рухани мәдениет қана айна-қатерсіз анықтай алатынын да түсінді [6, 672]. Сондықтан рухани-ақылақтық келбетіміз бен ұлттық
үрдістерімізді қорғауда айрықша табандылық таныту керектігін де ескертті.
Тәуелсіздіктің басында алғашқы дүрмекпен бірқатар құндылықтарымызды
жоғалтып алғанымызға қынжылды. Сондықтан Әбекең қай кезеңде де рухани, мәдени үрдістерді назардан тыс қалдырмау, соның ішінде ұлт ретінде
өзіндік бет-бейнемізден айырылып қалмау маңызды екендігіне ерекше көңіл
аударды [7, 701].
Президент архивінде сақталған кейбір құжаттар негізінде Мемлекетік хатшы Әбіш Кекілбаевтың 2000 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмыс
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кестесіне сүйене отырып, соның ішінде бір айлық қызметін толығымен
және сонымен бірге жарты жылдағы оның атқарған мәдениет саласындағы
жұмыстарын мысал ретінде ішінара көрсетуді жөн көрдік.
Мәселен, 2000 жылдың қаңтарында Мемлекеттік хатшы Әбіш Кекілбаев
мәдениетті қолдау жылының құжаттарымен жұмыс істеді, Ш.Мұртаза,
С.Абдрахманов, С.Оразалинов, Н.Әлімбай, А.Сейдімбек, Ә.Нүрпейісов,
М.Шаханов, Қ.Найманбаев сияқты мемлекет және қоғам, мәдениет пен өнер
қайраткерлерімен кездесті [8, 1].
Қаңтар айындағы жұмыстың басты бағыттарының ары қарай да өз
жалғасын тапқандығын ескере отырып, оларды қайталамас үшін ақпан
және шілде аралығында Мемлекеттік хатшының қатысуымен өткен ісшаралардың кейбіреулерін атайық. Онда болашақ Ұлттық музейдің экспозициясын талқылау, Астана мешітінің имамын қабылдау, Елбасының
творчестволық интеллигенциямен кездесуін дайындау, Құрбан айт, Абылай
хан фильмін түсіру туралы кеңес болды. Сондай-ақ Түркістанның тарихына
қатысты әдеби дереккөздермен жұмыс, мәдениет туралы мақалаға материалдар іріктеу, Ұлттық музейде тігілетін қазақ үйді қарау сияқты іс-шаралары
ұйымдастырылды. Бұлардың жалғасы деп белгілі ғалым С.А.Қасқабасовтың
60 жылдығына арналған Л.Гумилев атындағы Еуразия Университетінің
Ғылыми кеңесіне қатысу және тағы басқа жұмыстарды атап өтуге болады
[8, 2-7].
Әбіш Кекілбайұлы «Тіл көгермей, ел көгермейді, тіл мерейі - ел мерейі»
дегенді жиі айтатын. Өйткені тілдерін дамытып, кемелдеріне келтірген
халықтар ғана өсіп-өніп, өркен жайған екен. Сондықтан Әбіш Кекілбаев:
«Тілдік жарасым жоқ жерде әлеуметтік жарасым болмайды. Ал, әлеуметтік
жарасым тек әділетке ғана сүйене алады. Әділіне жүгінсек, адамзаттың
адамзат болып қалуына барлық халықтың бәрі қажет. Олардың тарихи
жасақталған тілдері мен мәдениеттерінің бәрі қажет. Бір тілдің жоғалуы – тек
белгілі бір ұлтқа ғана емес, күллі адамзатқа жасалған қиянат болып табылады.
Ал мәдениет пен тіл сияқты аса нәзік құбылыс тек белгілі бір ортада ғана
өркен жайып, көсегесін көгерте алады. Әр тіл мен мәдениеттің ғасырлар
бойы қалыптасқан сондай етене ортасы бар», дегенді тағы да еске салды [9,
640, 710]. Себебі ол ұлттық руханиятымыздың өзегі және ұлтты ұлы мұраттарға жетелейтін баға жетпес құндылық. Сондықтан да Әбекең бұл мәселеде
алалық пен шалалыққа, жайбасарлыққа жол беруге болмайтындығына көңіл
аударып, желдің ыңғайына жығыла беру көсегемізді көгертпейтіндігін айтты
[1, 450].
Ол ел тарихын тіл тарихынан, жер тарихынан бөле-жара қарау мүмкін
емес деген. Сондықтан ол ономастика мен терминология салаларында да
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нәтижелі іс жүргізіп, күш-жігерді аямауға шақырды [1, 459]. Қазақ терминологиясын жүйелі жолға салу үшін тиісті Тұжырымдама әзірлеп, көп сөзбұйдаға
салмай, жедел талқылап бекітуді, әркімнің өз бетінше термин жасауына, ресми бекітілмеген даулы тәржімелерді орынсыз қолдануына шек қоюды ұсынды
[1, 492].
Кемеңгер қайраткер Ә.Кекілбаев саяси құштарлықтар жетегінде кете беру
шын зиялылыққа жат екендігін де ескертті. Әсіресе рухани экологиямыздың
негізі деп жүрген орнықтылық ахуалды теңселтіп алмауға мұқият болғанымыз
жөн. Әбекең ол үшін барлық мәселеге де елдік тұрғысынан қараудың
дұрыстығына көңіл аударады. Қайраткер ағаның елдік мәселесі туралы
түсінігі міне, осылай тым терең, біздің қоғамымыз үшін, оның болашағы үшін
өте маңызды. Ол – жарастықтың үлгісі, баршамызға ортақ, бәрімізге бірдей
қымбат жетістігіміз. Халқымыз елдік деп ел ішіндегі жарастықты ұққан.
Олай болса, біздің асыл мұратымыз сол елдікті сақтай білу болмақ. Елдіксіз
ешкімнің көсегесі көгермейді, дейді Әбекең [10, 534-535].
Биылғы жылдың қыркүйегінен бастап Алматы қаласы және Маңғыстау
облысында, Нұр-Сұлтанда Әбіш Кекілбаевтың туғанына 80 жыл толуына
байланысты өткен үлкен іс-шаралардың ішінен Қазақстанның Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнайы барып, Ақтау қаласындағы Әбіш
Кекілбайұлы атындағы Облыстық тарихи-өлкетану музейінің ашылуы мен
кемеңгер тұлғаның ескерткішінің бой көтеруі салтанаты кезіндегі салиқалы
сөзі оған мемлекеттік, жалпыұлттық сипат пен әлеуметтік-мәдени, қоғамдықсаяси мән бергенін атап өткен жөн. Сонымен бірге бұл жайт Мемлекет басшысы айтқандай, Әбіш абыздың мұрасы мен мұратын толыққанды түсінуге
бағытталған «Əбіштану енді басталды» дегенінің тағы бір айғағы болмақ.
Пайдаланылған әдебиеттер мен архив құжаттары
1 Әбіш Кекілбаев. Энциклопедия. 1-том. Шығармашылығы. – Алматы: «Арыс»
баспасы, 2018. – 800 бет. – 621 б.461, 489, 477, 499, 486-487, 496, 294, 300-301, 303,
517-518, 504, 450, 459, 492, 679.
2 Архив Президента РК, ф. 7, оп. 1/6, д. 7171, л. 7, 12-15.
3 Әбіш Кекілбаев. Энциклопедия. 1-том. Шығармашылығы. - Алматы: «Арыс»
баспасы, 2018. - 800 бет. – 696 б.; «Егемен Қазақстан, 1999, 8 қаңтар».
4 Әбіш Кекілбаев. Энциклопедия. 1-том. Шығармашылығы. - Алматы: «Арыс»
баспасы, 2018.- 800 бет. – 539 б.; «Егемен Қазақстан, 1999, 4 маусым».
5 Архив Президента РК ф. 7, оп. 6/2, д. 1823, л. 3-5.
6 Әбіш Кекілбаев. Энциклопедия. 1-том. Шығармашылығы. - Алматы: «Арыс»
баспасы, 2018. - 800 бет. – 672 б.; «Мұнай Қазақстан» басылымында, 2008, шілде,
№7, 6-7 бб.
205

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ
7 Әбіш Кекілбаев. Энциклопедия. 1-том. Шығармашылығы. - Алматы: «Арыс»
баспасы, 2018. - 800 бет. – 701 б.; «Егемен Қазақстан , 1999, 4 маусым».
8 Архив Президента РК ф. 5-Н, оп. 6 (пр), д. 1817, л. 1, 2-7.
9 Ә.Кекілбаев Азаттықтың ақ таңы. - Алматы: «Қазақстан», 1998. (Уақыт
мінбесінен айтылған сөз). - 640 б.; Әбіш Кекілбаев. Энциклопедия. 1-том.
Шығармашылығы. - Алматы: «Арыс» баспасы, 2018. - 800 бет. – 710 б.; «Егемен
Қазақстан, 2006, 5 тамыз».
10 Әбіш Кекілбаев. Энциклопедия. 1-том. Шығармашылығы. – Алматы: «Арыс»
баспасы, 2018. - 800 бет. – 534-535 бб;. «Егемен Қазақстан, 2002 жылғы 8 сәуір».

АЛТЫН ОРДА ТҰЛҒАЛАРЫ ҚАЗАҚ АҢЫЗЫНДА:
ОЙСЫЛ ТУРАЛЫ СІРГЕЛІЛЕР ШЕЖЕРЕСІ
Қожа М.Б.,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университетінің профессоры,
тарих ғылымдарының докторы
«Далалық ауызша тарихнамасы», «қазақтың ауызша тарихы» деп
ғалымдар баға берген шежірелер, тарихи аңыздар Ұлы даланың өткенін тануда сарқылмайтын қазына. Жазба және археологиялық материалдармен
қатар ел аузында сақталған аңыз-әңгімелерді тарихи дерек ретінде пайдаланып ақпар ала білу қазіргі ғылымның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Деректердің осы түрінен тарихи мәлімет алу жолы оңай емес. Басты
кедергілердің бірі аңызға арқау болған оқиғаның уақытын, мерзімін анықтау.
Осыдан тарихшылар аңыздарда баяндалған жағдайды, оқиғаны тарихтың қай
кезеңіне, қай дәуіріне жатқызуды болжай алмай қиналады. Шежіреде аталатын тұлғалардың есімдері ізденіске бағыт бергендей болғанмен ізденушілерді
шатастыруы да мүмкін. Себебі есімдес тұлғалар Ұлы дала тарихында жиі
ұшырасады.
Біз қарастырып отырған аңызды белгілі фольклортанушы-ғалым Ақселеу Сейдімбек «Отыз ұлды Ойсыл немесе Сіргелі ұрпақтары» деп белгілеген
[1, 553 б.]. Онда Жәнібек ханның қызы мен Ойсылдың ұлы арасындағы
махаббат, бұған қарсы болған опасыз ханның бір әулетті қырып салуы
және аман қалған ұрпақтан қазақтың сіргелі деген руының өрбуі баяндалады. Сіргелі бірнеше түркі халықтарының құрамында бар: қазақта - Ұлы
жүздің іші мен Орта жүздің уақ руы құрамында, ноғайда, өзбектің юз тайпасы ішінде. Орта Азияның ең үлкен қаласы болып табылатын Ташкенттің
бір үлкен ауданының аты Сіргелі, әуежайының аты Ташкент-Сіргелі, ал Таш206
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кент облысы бойынша бірнеше елді мекен Сіргелі деп аталады [1, 553 б.; 2,
16 б.]. Қазақстанның қазіргі Түркістан облысындағы Сарыағаш ауданында
Сіргелі елді мекені, Созақ ауданындағы жердің аты Сіргелі [3, 236 б.], Жамбыл облысының Сарысу ауданында жер атауы және Талас ауданында ескі
арық атауы да Сіргелі [4, 282, 313 бб.].
Аталған аңыздың ондаған нұсқасы жарияланған. Солардың ішінде ең ескісі
деп белгілі этнограф-ғалым Хәлел Арғынбаевтың қағаз бетіне түсірген мәтінді
санауға болады. Оны зерттеуші 1958 жылы Шымкент (қазіргі Түркістан) облысы, Алғабас (қазіргі Бәйдібек) ауданы, Майбұлақ кеңшарының 70 жастағы
тұрғыны Тәжібай Бердібаевтан [5, 32 б.] жазып алған екен: «Жәнібек ханның
замандасы, бақуатты Бақтиярдың ұлы Ойсылдың бірнеше әйелі және 30 ұлы
болыпты. Олардың арасында ақылмандары да, көрікті еркетотайлары мен
іскерлері де бар екен. Солардың бірі Жәнібек ханның сұлу қызына ғашық болып ол қыз екіқабат болып қалады. Бұны білген хан ашуланып, Ойсылдардың
барша ұлдары мен келіндерін қонаққа шақырып қырып тастапты. Тек қана
Ойсылдың қырда жылқы бағып жүрген ұлы Өтеп пен оның Ізбике атты
екіқабат әйелі төркіндеп жүріп, аман қалып, Манат атты ұл туыпты. Ол ес
жиып, ат жалын тартып мінуге жараған кезде оған сіргелі тай мінгізіп, еліне
шығарып салыпты.
Ол ата-жұртына жеткенде көкпардың үстінен шығып, бұл додада өзінің
епті әрі күшті екенін танытып, тайының да тұлпар тектес топжарғандығын
көрсетіп, жиналған ел-жұртты таң қалдырыпты. Оны енді байқап, бір-бірінен
сұрастырып, «сіргелі тай мінген мына мықты бала кім?» дегенге келеді. Тойдан кейін әкесі Өтептің ағасымен көрісіп табысады, ол әмеңгерлік жолмен
Ізбикеге үйленіпті. Өтептің ағасынан Тутаңбалы мен Қайшылыны табады; ал
ханның екіқабат қызы егіз Ақкеңірдек пен Қаракеңірдекке босанғаннан кейін,
оларды Өтеп пен Ізбике асырап алыпты. Ал Манат есімі ел ішінде ұмытылып,
«Сіргелі» атымен тұрақталып бүкіл кейінгі әулетке көшіпті» [5, 92-93 б.].
Осы аңызда Ойсыл балаларын қырғынға ұшыратқан хан кім деген сұраққа
зерттеушілердің бір бөлігі Қазақ хандығының негізін қалағандардың бірі Жәнібек деп болжаған болатын. Алайда бұл пікірге қайшы келетін айғақтар
жетерлік. Біріншіден, қазақтың ханы Жәнібектің төл аты Абу Саид (Бу-Саид,
Мәшһүр Жүсіпте Әбусағит үлгісінде жазылған). Жәнібек – оның лақап аты.
Қадырғали Жалайыр өз еңбегінде оны Кіші Жәнібек деп атайды [6, 114 б.].
Екіншіден, деректерде аталған қазақ ханының біреуге зәбір көрсеткені туралы еш ақпар кездеспейді. Сондықтан аңыздағы хан қазақтың Жәнібегі деуге
негіз жоқ.
Бір әулетті қырған хан қай Жәнібек дегенге жауап іздегенде туысқан ноғай
халқында сюжет жағынан «Отыз ұлды Ойсыл немесе Сіргелі ұрпақтары»
атты аңызбен үндес «Айсылдың ұлы Амет батыр» атты жырдың бар екен207
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дігі ескерілуі тиіс. Жырдың бас кейіпкерлері қатарында Жәнібек хан мен
Айсыл би, олардың перзенттері. Айсыл бидің баласына хан қызын беремін
деп бастапқыда келіскені, кейін уәдісін бұзғаны, батыр жігіттің хан қызын
ұрлап әкеткені, бұған хан жазалаушылар жіберіп әскери қақтығыстар болғаны
баяндалады. 1969 жылы басылған «Ногай халк йырлары» атты жинақтың
құрастырушылары «Айсылдың ұлы Амет батыр» деген жырда баяндалған
оқиғалар Алтын Орда ханы Жәнібектің кезінде орын алған деп ашық жазады
[7, с. 8].
Назар аударарлық жәйт, ноғайдың осы жырының атақты В.В. Радловтың
1896 жылы жариялаған нұсқасында Жәнібек ханның Бердібек атты ұлының
болуы [8, с. 212]. Ноғай жырымен, қазақтың «Отыз ұлды Ойсыл немесе
Сіргелі ұрпақтары» атты аңызбен сарындас сюжет XVII ғ. аяғына жатқызылатын «Дафтар-и Чингиз-наме» атты татар қолжазбасындағы Айсаұлы
Амат туралы дастанда кездеседі. Оның кейіпкерлері қатарында Жәнібек хан,
оның ұлы Бердібек, Айсаұлы Амат аталады. Мұнда хан сөзінде тұрмай Амат
оның қызын ұрлайды және әскери қақтығыстар болады [9, с. 114; 10, 33-39 б.;
11, с. 114-118].
Бұл бізге аңыздағы ханның Алтын Орда тағын 1342-1357 жылдары иеленген Жәнібек екендігін айқындайды. Себебі жазба деректерде оның Бердібек
есімді ұлы аталады. Ал қазақ ханы Жәнібектің перзенттері ішінде Бердібек
жоқ, бұл тағы да Қазақ хандығының негізін қалағандардың бірі - Жәнібекке
қатысы жоқ екенін көрсетеді. Екіншіден Алтын Орда ханы Жәнібектің залым болғаныны жазба деректерде аталып оның туған аға-інілері Тыныбек пен
Хызырбекті өлтірткені айтылады. Опасыздық Жәнібектің өзіне ғана емес
ұлына да тән болыпты. Кейбір деректерде ауырып жатқан ханды өз перзенті
Бердібек жақтастарымен келіп өлтіргенін хабарлайды [12, с. 269-270; 13, с.
259-260].
Ал билік басына келген Бердібек бірнеше күн ішінде 12 жақын
туысқанын, олардың ішінде таяу арада жарық дүниеге келген нәресте інісіне
дейін өлтірткен. Бұл сұмдық жағдайды тарихшы Өтеміс қажы төмендегідей
суреттейді: «Өзінің қарындашларыны тақы өз оғландарыны маңа ханлық
талашур дәб өлтүрүр әрді» [14, с. 135]. Жәнібекұлы Бердібек туған балаларын ер жеткен соң өзімен хан тағы үшін таласады деп көздерін жойғызыпты.
Осының нәтижесінде көп ұзамай Бердібек дүниеден өткенде атақты Батый
хан ұрпағынан Алтын Орда тағына ие болатын тұяқ табылмай билік басына Жошының басқа ұлдарынан тарағандар келді [13, с. 259-260]. Осы тарихи
мәліметтер қазақ аңызындағы бір әулетті қырған хан Алтын Орда тағын иеленген Жәнібек хан екендігін көрсетіп тұр.
Үш түрлі түркі елдерінің әдеби туындыларында сипатталатын бір жағдай
осы үш халықтың ортақ мұрасы - Алтын Ордада орын алған деп санауға негіз
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бар. Аңыз, жыр, қолжазба түбі бір тарихи оқиғаны баяндайды. 1972 ж. тек
ноғай эпосы мен татардың қолжазбасындағы әңгіме негізінде осындай пікірді
татар ғалымы М.А. Усманов айтқан болатын: «судя по стилю дастана, в его
основе лежит эпос, который в свою очередь также основан на подлинном
историческом событии ... Историческим лицом является и отец Амата – Иса
(Айса). Согласно сведениям Ибн Баттуты и Васафа, он был зятем хана Узбека.... Получается поразительное совпадение возрастов и дат: Иса был зятем
Узбека; Амат начал действовать при Джанибеке, который умер в 1357 г., но
он был значительно моложе хана» [9, с. 115]. 2006 жылы зерттеуші Зікірия
Жандарбек Ойсылдың перзенттері мен ағайындарын қыруды ұйымдастырған
Өзбекханұлы Жәнібек деген пікір білдірді [16, 135-136 бб.]. Ал Алтын Ордаға
байланысты тарихи зерттеулер мен дереккөздерді пайдаланған Ж.Сабитов
қазақ шежіресіндегі Ойсыл және Өзбек хан қасындағы Исаны бір адам деп
болжам айтты: «можно предположить тождество таких персон как Ойсыл уйсун, внук Майкы-бия уйсуна и Иса (Айса) уйшун (налицо лингвистическое
сходство)» [17, с. 299-302].
Үш түрлі түркі елдерінің жадында сақталған мәліметтер бойынша АйсылАйса-Ойсылдың тегі де бір. Түрлі ортағасырлық жазбаларға сүйенген зерттеулер Өзбек ханның күйеу баласы болып табылатын Исаның руы уйшин/
үйсін екенін көрсетеді. 2016 ж. Казанда басылған «Золотая Орда в мировой
истории» атты зерттеуде Иса Өзбек ханның сенімді адамы екені, беклербек
(бас министр) қызметін атқарғаны, оған хан өз қызын бергені, осыдан ол Исагурген аталғаны, оның руы үйсін екені көрсетіледі – «Новым фаворитом и
беклярбеком Узбека стал его очередной зять Иса-гурген из рода уйшин, женатый на ханской дочери» [13, с. 253]. Шыңғысхан Жошыға сарбазға бергенде
ішінде хушин/үйсін руы аталады [14, с. 274]. Ноғайлар қанша ғасыр өтсе
де Айсыл бидің тегін ұмытпаған. Бұған айғақ ретінде ХІХ ғ. аяғына жататын «Обращение кумыкских ногайцев» атты тарихи құжаттағы мына ақпарды
алға тартуға болады: «А вот имена известных нам, ногайцам наших предков
... В Капчугае жил уйсюнь (астын сызған біз – МҚ.) Амет батыр, сын Айсула»
[19, с. 137]. Ойсылды түп атамыз деп санайтын қазақ сіргелілері өзін үйсінге
жатқызғаны жөнінде орыс деректерінде көрініс тапқан. XVIII ғасырдың
аяғында Түркістан жерінен өткен Д.Телятников: «Сиргели юсунские» деп
жазса [20, с. 177], ХІХ ғасырдың басында сіргелілерге кезіккен Ф.Назаров
оларды «Юсун-Сыргалинская волость» деп атайды [21].
Міне есімі, тегі жағынан да Иса, Айсыл би, Ойсыл бір болып тұр. Ноғайтатар деректерінде Айса-Айсыл бидің баласы Амат болса, Х.Арғынбаев
аңызында Ойсылдың баласы Өтеп. Жоғарыда келтірілген айғақтар,
сәйкестіктер 1313-1341 жылдары Алтын Орда ханы Өзбектің беклербек
қызметін бірнеше мәрте атқарған, араб пен басқа шығыс жазбаларында Иса
немесе Исабек деп көрсетілген, ал ноғай жырларындағы – Айсыл би, татар209
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да Айса, қазақ шежіресіндегі Ойсыл болып аталатын кейіпкер бір адам, бір
тұлға екені күмән туғызбайды. Сонымен Иса-Айса-Айсыл би - Ойсыл Алтын Орданың дәуірлеп тұрған Өзбек мен Жәнібек хандардың билік құрған
заманында, яғни ХІV ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрді. Ол Өзбек
хан кезінде Алтын Ордада ханнан кейінгі ең жоғары мемлекеттік қызметті
иеленіп беклербек (бектердің бегі) аталды. Арабтың атақты саяхатшысы
Ибн Баттутаның жазуынша ол «начальник улуса, что значит начальник эмиров. Я застал его живым; он был женат на дочери султана». Ол империяның
әскерін басқарды, көрші елдермен қатынастарды реттеп отырды, ислам
дінін таратуға атсалысты. Кейбір зерттеулерге қарағанда оның бір баласы
Қырымды басқарған. Жасы келген кезде аяғы ауырғанына қарамай маңызды
мәжілістерге қатысу үшін қызметшілері көтеріп апарып әкеліп тұрды. Ол
ханның қызына үйленіп Өзбек ханға әйелдікке туған қызын берді.
Ибн Баттута өз еңбегінде осы Иса (яғни Айсыл би – Ойсылды) және оның
әйелі – Өзбек ханның қызымен жолыққанын және сол кездесуден алған әсерін
келесі жолдармен жеткізеді: «Мы отправились к этой хатун, царской дочери,
(жившей) в отдельной ставке; на расстоянии около шести миль от ставки отца
своего. Она приказала позвать к ней правоведов, кадиев, саййда шарифа Ибн
Абд ал-Хамида и общество талибов, шейхов и факиров. Явился также муж ее,
эмир Иса, дочь которого замужем за султаном, и сел с ней на один ковер. Он
страдал подагрой и не мог ни ходить на своих ногах, ни сидеть верхом на коне,
а только ездил на арбе. Когда он хотел зайти к султану, то слуги снимали его
(с арбы) и вводили его в собрание, неся (его). ... Эта болезнь распространена
между этими Тюрками. Со стороны этой хатун мы увидели милости и доброту
характера, каких не видели (ни у кого), кроме нее. Она осыпала нас щедротами и облагодетельствовала. Да воздаст ей Аллах добром!» [22, с. 222]. С. Ал
Исаның Өзбек ханға шыққан қызы Ордашы туралы Ибн Баттута «Эта хатун
(одна) из лучших, добрейших нравом и сострадательнейших хатун» [22, с.
221-222] деп мінездеме береді.
Өзбек хан қайтыс болған соң оның баласы Жәнібек хан тағын иеленіп
біраз жыл патшалық құрған кезде Иса - Айсыл би - Ойсыл күллі отбасымен репрессияға ұшырайды. Аман қалған ұрпағы кейін қайта қосылып ел
болды, үйсін-сіргелі аталды. Қазақ тарихында кейде рудың уақыт өте келе
бастапқы атауының ұмытылып, оның орнына ескі мен жаңа атауларының
қатар қолданылуы немесе мүлдем басқа атауға ие болатыны туралы ХІХ ғ.
бірінші жартысында басылған А.И.Левшинның кітабында мынадай пікір бар:
«с размножением народа киргизского увеличивается в нем число новых подразделений, а первоначальные названия поколений мало-помалу приходят в
забвение» [23, с. 291].
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Шынымен тарихи деректерге қарасақ, қазақ халқының ата-бабалары ХІVХV ғасырларда өзбек болып аталса, ХVІ ғ. өзбек-қазақ болып жазылып, ХVІІХVІІІ ғ. таза қазақ деген атауға ие болды. Қазақ шежіре-аңыздарының бір
үлгісінде Бақтиярдың ұлы Ойсыл деп, бірінде Бақтиярдың ұлы Сіргелі деп
көрсетіледі. Сіргелі атауы қайдан шықты деген сұрақ туындайды. Х.Арғынбаев
жазып алған аңыз бойынша үлкен әулеттен аман қалған Ойсылдың немересі
- Манаттың есімі уақыт өте келе ел ішінде ұмытылып «Сіргелі» атымен
тұрақталып бүкіл кейінгі әулетке көшіпті делінеді. Осы баладан тараған
ұрпақ «Сіргелі» аталыпты, таңба белгісі бұзау мен құлын енесін ембеу үшін
тұмсығына кигізетін «сіргені» елестетеді екен делінеді. Міне халықтық этимология сіргелі деген атаудың шығуын осылай түсіндіреді.
Сіргелі атауының шығуын «далалық ауызша тарихнама» үлгілеріндегі
мәліметтерге сүйеніп басқаша түсіндіруге болады. Бақтиярдың әкесі Майқы
би екені қазақ шежірелерінде көрсетіледі. Ал «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми
кітапханасындағы сақтаулы тұрған «Шыңғыс хан және оның билері» атты
қолжазба [24, 146-160 бб.] және татардың «Дафтар Чингиз-наме» [10, 14-18
бб.] бойынша Майқы бидің тоғыз биді бастап тауға кеткені Шыңғысханды
іздеп тауып еліне қайтарғаны, оның осылай билік басына келгені айтылады.
Майқы бидің осы әрекеттеріне риза болған Шыңғысхан: « - Әй, Майқы би, мен
хан болсам, бектік сенікі болсын. Егер сен бұл мөрлі жүзікті алып келмесең,
анамнан бір белгі әкелмесең, мен сіздерге жоқ едім. Сіздер маған ешқашан
жолдас болмас едіңіздер» деген екен [24, 154 б.]. Шыңғысхан өзін қолдаған
бектердің әр қайсысына мансап тағайындап, орын бекітеді. Әрқайсысына жеке-жеке таңба, құс, ағаш, ұран беріп, бөлек-бөлек ел етіп айырған екен. Ол
Майқы биге қарап: «Әй, Үйсін Майқы би, сенің ағашың – Қарағаш, Құсың
– Қара құс, ұраның салауат, таңбаң – Сірге болсын! - деген екен [24, 157 б.].
Алтын Ордада Майқы биден тарайтын тікелей ұрпағы осы Шыңғысхан берген таңбаны иеленіп жүрсе керек. Репрессияға ұшыраған үйсін руының бір
тармағы арғы бабасының таңбасының атауына қарап «сірке» елі - сіргелі деп
аталуы әбден мүмкін.
Соңымен қазақтың сіргелі руының шежірелік аңызын талдау және басқа
дереккөздермен салыстыру бірнеше түркі халықтарында тараған сіргелі/
сиркеле руының шығу тегін Алтын Орда дәуіріне апарады. Мұндай аңыздар
Еуразия халықтарының ортақ бастауларын танытып олардың этногенезін
тануға көмек береді. Аталған аңыз халқымыздың Алтын Орда империясымен
этникалық және мәдени тұрғыдан байланысын жаңа бір қырынан көрсетіп
қазақтың алып мемлекеттің бір мұрагері екенін негіздей түседі.
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КАЗАХСКИЕ ГЕРОИ ОРЕНБУРГСКИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
Любичанковский С.В.,
Оренбургский государственный педагогический университет,
заведующий кафедрой истории России,
доктор исторических наук
Россия и Казахстан – не просто соседи, у них общая история и общие герои. Оренбург сыграл важную роль в судьбах многих казахских государственных деятелей, писателей, артистов, художников и даже в течение нескольких
лет был первой столицей Казахстана.
Убедительным подтверждением тесной общности служат оренбургские
региональные энциклопедии, в которых рассказано о многих казахских просветителях, актерах, политических деятелях, оставивших заметный след в
истории Оренбургского края, Оренбуржья и Казахстана.
Так, в Оренбургской Шевченковской энциклопедии [1] прослежен маршрут Аральской экспедиции, в которой участвовал Т.Г. Шевченко, дана географическая характеристика населенных пунктов, приведены репродукции его
живописных работ, посвященных жизни казахского народа, названы имена,
рассказано о судьбах его казахских друзей и т.д.
Большое количество справочных статей о выдающихся людях Казахстана
находим в Оренбургской биографической энциклопедии [2] и энциклопедии
восточных народов Оренбуржья «Караван-Сарай» [3].
Все вышеназванные энциклопедии были выпущены «Институтом Тараса
Шевченко – Центром Энциклопедических Проектов ОГУ», которым руководил оренбургский ученый Л.Н. Большаков.
После ухода Леонида Наумовича из жизни созданный им институт прекратил существование, но в его рабочем компьютере остались подготовленные статьи для задуманной «Оренбургской казахской энциклопедии».
Сорокастраничный файл включает не очень много статей, однако, на наш
взгляд, они представляют несомненный интерес. Процитируем одну из них:
«КАРАТАЕВ Бахытжан Бисалиевич (1860, Каратюбинский район, Уральская обл.) – государственный деятель. Бывший султан, правнук Абулхаира.
Каратаев окончил юридический факультет Петербургского университета
(1890), депутат Государственной Думы от Уральской области (1907). Он активно участвовал в проведении среди казахов политической и организационной работы. Член Кирревкома (Оренбург), делегат 1-го и 2-го всеказахских
съездов (4-12.10.1920 и 4.10.1921, Оренбург). В 1921-1924 гг. работал председателем Актюбинской губернской коллегии».
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Энциклопедия – жанр особый. В статьях-справках нет места эпитетам
и оценкам – только факты. Но, анализируя издание, читатель получает целостную и объемную картину, позволяющую увидеть и оценить, сколь значительную роль сыграли и продолжают играть представители казахского народа в
истории и культуре Оренбургского края на всех этапах его развития.
Вот что, к примеру, рассказано об одном из них:
«ЕСЕТ-БАТЫР (1667–1749) – сторонник присоединения казахов Младшего и Среднего жузов к России. В 1731 г. вместе с другими казахскими феодалами Младшего жуза принял присягу на российское подданство.
В 1738 г. за особые заслуги перед русским правительством получил звание
тархана («тархан есть… степень княжества»), а в 1740 г. был награжден сереб
ряной саблей. В том же году участвовал в переговорах с начальником Оренбургской экспедиции князем В.А. Урусовым и принес повторную присягу
на верность России».
Другая статья рассказывает о человеке, выступавшем против колонизаторской политики царской администрации:
«КОТИБАР Басенды-улы (год рождения неизвестен – 1833) – батыр Младшего жуза. Выступал против колонизаторской политики царской администрации (Оренбург). Участник национально-освободительного восстания казахов под руководством Срыма Датова, возглавлял в нем повстанческий отряд.
Погиб в стычке с отрядом Жанкаски во время перехода от Оренбурга к горам
Берсугур. О Котибаре сложены легенды. Образ его воспет в эпосе «АйманШолиан» и воссоздан Мухтаром Ауэзовым в одноименной пьесе».
Развернутая статья посвящена Ибраю Алтынсарину:
«АЛТЫНСАРИН Ибрай (Ибрагим) (20.Х(2.XI)1841, Затобольский район,
Кустанайской обл. – 30.VII.1889) – основоположник казахской письменной
литературы, просветитель, педагог, этнограф, писатель, фольклорист, переводчик, общественный деятель.
Рано потеряв отца, воспитывался у деда. В 1850 г. был определен в школу, открытую Оренбургской пограничной комиссией для детей казахов. После
окончания ее (1857) работал переводчиком в Оренбургском областном управлении по делам степного населения края. В 1860 г. Алтынсарину было поручено открыть в укреплении Тургай начальную школу. Выезжая в аулы, объяснял значение и цели образования, организовал сбор средств для строительства школ. В 1879 г. был назначен инспектором казахских школ Тургайской
области Оренбургского учебного округа. В Илецком, Николаевском (Кустанайском), Тургайском, Иргизском уездах благодаря ему начали действовать
двухклассные русско-казахские школы.
Ибрай первым ввел в казахскую письменность азбуку на основе русского
алфавита и издал первые учебные пособия для казахских школ на казахском
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языке («Киргизская хрестоматия», «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку»). Оба эти пособия были изданы в 1879 г. в Оренбурге. Его педагогические воззрения на обучение и воспитание детей сложились
в Алтынсарине под влиянием идей Коменского, Ушинского, Толстого. Ученый оставил богатое творческое наследие. Перу его принадлежат литературные произведения в различных жанрах. Он писал стихи, рассказы, переводил
басни И.А. Крылова и т.д.
В 1983 г. в Казахстане была учреждена медаль им. Алтынсарина. Научно-исследовательский институт педагогики Министерства просвещения этой
страны носит его имя. В Оренбурге в память об Алтынсарине открыта мемориальная доска по ул. Советской».
Кстати, заметим, что определение «основоположник» встречается во многих статьях энциклопедии:
«ДАУЛЕТКЕРЕЙ Шыгайулы (1820–1887) – народный композитор-кюйши. Основоположник лирического направления в инструментальной музыке. Сын султана Букеевской орды, он поддерживал тесную связь с казахской
молодежью, получившей образование в Оренбурге, где неоднократно бывал
и сам. На его творчество большое влияние оказала встреча с Курмангазы Сагырбаевым. Многочисленные кюи Даулеткерея вошли в сокровищницу музыки казахов».
«ЖУБАНОВ Кудайберген Куанович (19.XII.1899, Темирский район,
Актюбинской обл. – 25.XII.1938, Алма-Ата) – один из основоположников казахского языкознания. Тюрколог, педагог. Окончил двухклассное русское училище в Соль-Илецке (1918) и медресе в Оренбурге. Продолжал образование
в Ленинграде. С тех пор занимался организацией просвещения народа и научной работой в этой отрасли. С 1932 г. – профессор. Основные труды Жубанова посвящались вопросам алфавита, орфографии, морфологии казахского
языка».
«КАШАУБАЕВ Амре (1888, с. Кайнар, Албаевского района, Семипалатинской обл. – 6.XII.1934, Алма-Ата) – народный певец, актер, музыкант.
Один из основоположников казахского национального театрального искусства. Творческую деятельность начал в 1917 г. С 1925 г. – актер Казахского
театра драмы, с 1934 г. – в Казахском музыкальном театре (ныне театр оперы и балета им. Абая). В 1925 г. он выступал в Оренбурге, как исполнитель
народных песен. Кашаубаев был первым певцом познакомившим Европу
с песенным искусством казахского народа. В 1925 г. в Париже на Всемирной
выставке его удостоили второго приза и серебряной медали за исполнение
казахских народных песен».
«КОЖАМКУЛОВ Серали (5.V.1896, Кустанайская обл. – 31.XII.1979,
Алма-Ата) – актер, режиссер, один из основоположников казахского театра,
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народный артист СССР и Казахстана. Учился в Троицке (1913), Тургае (1916).
Был в отрядах красных партизан А. Джангильдина. В 1920–1922 гг. учился в
Институте народного образования Оренбурга. В 1922 г. в Оренбурге им была
поставлена трагедия М. Ауэзова «Енлик-Кебей», где он же сыграл главную
роль – Еспембета. За долгие годы актерской жизни Кожамкулов исполнил
более 170 ролей героев произведений казахской литературы, русской и западной классики. Как режиссер поставил пьесы «Золотое кольцо» К. Кеменгерова, «Байбише-токал» М. Ауэзова, «Хитрый мулла» «Народная школа»,
«Бракосочетание», «Айша», «Чалма» Б. Майлина и многие другие. С 1938 по
1957 гг. сыграл десятки ролей в кино. Кожамкулов – автор пьесы «Ловкий старик».
В Алма-Ате в память о нем установлена мемориальная доска, именем Кожамкулова названы музыкальный драматический театр и улица».
«УМУРЗАКОВ Елюбай (1.I.1899, Тарановский район, Кустанайской обл.
– 2.IV.1973, Алма-Ата) – актер, киноактер, певец, один из основоположников
казахского театрального искусства. Народный артист Казастана (1931). Впервые на сцене выступил одновременно в ролях Каламкас и Шапая в спектакле
Б. Майлина «Каламкас». В 1919 г. участвовал в спектаклях самодеятельной
труппы «Красный Караван». Исполнял роли Абыза и Маякомбая в спектаклях
М. Ауэзова «Енлик-Кебек» и Ж. Ерданова «Маякамбай» (Оренбург, 1925).
Умурзаков являлся членом организованного в Оренбурге «Центрального клуба Всероссийского Коммунистического Союза молодежи КАССР». С 1938 г.
он снимался в первом казахском художественном фильме «Амангельды» в
роли Амангельды Иманова».
Во многих биографических справках значится: выпускник оренбургских
Хусаинии, Учительской семинарии, педагогического техникума. Целая плеяда казахских ученых, прославивших отечественную науку и заслуживших
широкое признание, получила образование в этих учебных заведениях, из их
стен вышли писатели, поэты, артисты, видные общественные деятели и т.д.
Приведем несколько статей:
«ТЛЕПБЕРГЕНОВ Жиенгали Адилович (1895, Темирский район, Актюбинской обл. – 23.III.1933, Актюбинск) – писатель, журналист. Учился в медресе «Хусаиния» (Оренбург), «Галия» (Уфа, Башкортостан). В 1918-1925 гг.
находился на педагогической работе. Был директором Казахского института
народного просвещения, ректором Казгослитиздата. Первые произведения
вышли в 1915 г. Тлепбергеновым написаны повесть «Меченые», пьесы «Перизат-Рамазан», «Корреспондент» и др. Пьесы Тлепбергенова шли на сценах
казахских театров».
«САРЫБАЕВ Шамгали Харесович (4.III.1893, ныне Урдинский район,
Уральской обл. – 5.IV.1958, Алма-Ата) – языковед-педагог. Один из основоположников современной методики преподавания казахского языка. Окон216
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чил медресе «Хусаиния» в Оренбурге. Кандидат педагогических наук (1943),
доцент (1947), Сарыбаев работал преподавателем Ташкентского казахского
института просвещения, Среднеазиатского университета, Алма-Атинского
казахского института журналистики. Основные труды ученого посвящены казахскому языку и методике его преподавания, педагогике».
«АСПАНДИЯРОВ Билял (1886, Кустанайская обл. – 18.IX.1958, АлмаАта) – ученый, педагог, заслуженный учитель Казахстана (1945). Окончил
двухклассную школу в Кустанае и Оренбургскую учительскую семинарию.
Трудовую деятельность начал в 1909 г. учителем в сельской школе, с 1924 г.
работал в системе народного образования (руководил педагогическим техникумом, школой-интернатом, был преподавателем в вузах и научным сотрудником в АН республики). Автор 100 научно-педагогических трудов».
«ЗАЛИЕВ Нугман (1889, Джангалинский район, Уральской обл. – 1938)
– государственный деятель. Окончил учительскую семинарию в Казани. Работал учителем (1908–1918), участвовал в восстании 1916 г. С 1922 по 1925 гг.
– нарком просвещения Казахской АССР в Оренбурге. Наркомом просвещения
оставался до конца жизни. Пал жертвой незаконных репрессий».
Для задуманной энциклопедии были подготовлены справочные статьи о
ярких представителях казахской интеллигенции XIX века:
«АКМУЛЛА Муфтахитдин Камалетдинович (14.XII.1831, Белебеевский
район – 21.Х.1895, д. Сарласан, Миасского района, Башкортостана) – казахский, башкирский и татарский поэт-просветитель. Сын казаха и башкирки,
окончил медресе в Стерлитамаке, учился в Оренбурге и Троицке (Оренбургская губ.). Учительствовал. Учил грамоте казахских детей в Кустанае, Петропавловске, Кокчетаве. Духом просветительства пронизана вся его поэзия.
Акмулла считал необходимым введение в учебную программу русского языка и различных гуманитарных дисциплин (история, философия и др.). Оставил значительный след в казахской литературе. Его стихотворения «Весна»,
«Лето», «Осень», «Явления природы» относятся к лучшим образцам пейзажной поэзии народа. В 1935 г. вышел сборник стихов «Поэт Акмулла» подготовленный и опубликованный С. Сейфуллиным с его же предисловием. В
1986 г. на казахском языке издан сборник стихов Акмуллы под названием
«Дни и ночи».
«ДИВАЕВ Абубакир Ахметжанович (19.XII.1856, Оренбург – 5.II.1933,
Ташкент) – фольклорист, этнограф. Окончил в 1876 г. Азиатское отделение
Неплюевского кадетского корпуса в Оренбурге. Занимался изучением казахского, узбекского и других народов Казахстана и Средней Азии, осуществил
ряд экспедиций, в ходе которых были собраны тексты и рукописи сказок об
Алдар-Косе, Джеренче, различные варианты эпосов «Камбар-батыр», «Алпамте-батыр», «Кобланды», «Бекет-батыр», «Шора-батыр», «Ер Таргын»,
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«Айман-шолпан», легенд, предсказаний, пословиц, поговорок и других образцов народного творчества. Поныне сохранил научную ценность его труд
«Этнографические материалы».
«ИБРАГИМОВ Шагимардан Мирясович (1840, Оренбургская губ. – 1891,
Джедда, Саудовская Аравия) – ученый-этнограф. По окончании кадетского
корпуса много лет работал переводчиком среди казахского населения и в различных учреждениях. Занимался изучением фольклора и этнографии. Опубликовал много статей на эти темы («О муллах в киргизской степи», «Очерки
киргизов», «Заметки о киргизском суде» и др.). Редактировал «Краевую газету
Туркестана» на казахском и узбекском языках. В последние годы находился на
дипломатической работе».
В будущую энциклопедию Л.Н. Большаков включил биографические статьи о героях, прославивших свое имя на полях сражений во время Великой
Отечественной войны, в Афганистане, Чечне. Цитируем одну из этих статей:
«БЕГЕЛЬДИНОВ Талгат Якупбекович (1922) – дважды Герой Советского Союза, летчик-штурмовик, командир полка. Родился в ауле Майбалык Акмолинской области в семье крестьянина. После окончания средней школы
вступил в аэроклуб, учился в Саратовском и Чкаловском (Оренбургском) военно-авиационных училищах пилотов. В рядах армии находился с 1940 по
1956 гг. Осенью 1942 г. выпускник Оренбургского училища летчиков Талгат
Бегельдинов прибыл в штурмовой полк. В составе 144-го авиационного полка
воевал на Калининском, Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах, проявил героизм при освобождении Украины, Польши, взятии Бреслау
и Берлина. Всего за годы войны Бегельдинов совершил свыше 300 боевых
вылетов, сбил 7 вражеских самолетов, уничтожил десятки танков, орудий и
другой боевой техники. После войны Бегельдинов окончил Военно-Воздушную Академию (1950), а в 1968 г. – Московский инженерно-строительный институт. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Работал зам. начальника Казахского управления гражданской авиации. Автор книг «305 рейдов»
(1966), «Илы атакуют» (1966), «Воздушные бои» (1967) и др.».
В заключение приведем еще несколько статей, подготовленных для Оренбургской казахской энциклопедии:
«МЕНДЕШЕВ Сейтгалий Мендешевич (1882, с. Новая Казанка, Уральской обл. – 1937) – государственный деятель. Окончил Казанскую учительскую семинарию (1903). С 1904 по 1913 гг. учительствовал в аулах Букеевской
степи. Участник восстания 1916 г. С июля 1919 г. – зам. председателя ВРК по
управлению Киргизским (Казахским) краем при СНК РСФСР. В 1920–1925
гг. являлся первым председателем ЦИК КАССР в Оренбурге. В 1924–1925 гг.
– глава президиума ЦИК СССР. В 1930–1937 гг. работал Наркомом просвещения Казахстана. Пал жертвой репрессий».
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«МУНАЙТПАСОВ Мукан Хаджимуканович (1886, Акмолинская обл. –
12.VIII.1948, Чимкентская обл.) – мастер классической борьбы, легендарный
палуан (борец). В 1904 г. был принят в школу И.В. Лебедева (Петербург), где
обучался цирковому искусству и классической борьбе. Выступать начал в
1908 г., побывал во многих городах России, совершал турне по странам Южной Америки, Ближнего и Среднего Востока. Участвовал в Международных
чемпионатах в Париже, Варшаве, Харбине. В 1913 г. одержал победу над
18 борцами из разных стран в г. Троицке Оренбургской губернии. Защищал
спортивную честь России в Кабуле, Тегеране и других городах под именем
«Кара Иван» («Черный Иван»). В 1920-х гг. выступал по всей России, в том
числе в Оренбурге. Мунайтпасов был участником переезда в 1925 г. Правительства КАССР из Оренбурга в Кзыл-Орду. В 1927 г. ему было присвоено
звание «Богатырь казахских степей». На денежные средства борца в годы
Великой Отечественной войны был построен самолет-истребитель. Именем
Мунайтпасова названы улицы в Алма-Ате, Семипалатинске, совхоз Арыского
района Чимкентской обл. Мунайтпасову посвящен мемориальный дом-музей
в с. Темирлановка и художественный фильм «Знай наших».
Энциклопедии – издания особые, итоговые. Вбирая в себя колоссальный
фактический материал, они обеспечивают сохранение бесценного наследия
для потомков. Кроме того, сведения из энциклопедий часто становятся отправной точкой для новых исследований. Такие издания призваны служить не
одному поколению, то есть являются своеобразным мостом в будущее. Представленность в оренбургских региональных энциклопедиях конца XX – начала XXI вв. богатого материала о казахских персоналиях позволяет поддерживать у проживающих с двух сторон государственной границы людях чувство
единой истории и общего будущего.
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В этой небольшой статье мы обозначим некоторые отдельные проблемы,
связанные с историей казахско-русских отношений на их раннем этапе, в частности, состояние историографии, издание источников и проблему датировки
самых ранних контактов.
В современной историографии внимание к истории казахско-русских отношений довольно отчетливое, это видно и по трудам – выходят объемные
книги, пишутся и защищаются диссертации по разным аспектам двусторонних отношений (из недавних крупных работ назовем докторские диссертации и книги Д.В. Васильева и Г.Б. Избасаровой). Еще больший массив текстов затрагивающих отношения Казахстана и России в исторической ретрос
пективе генерируется в различного рода социально-ориентированной литературе – научно-популярных изданиях, бумажных и электронных СМИ.
В целом академический интерес к истории отношений двух стран заметен
по проводимым на разных уровнях конференциям и встречах ученых не только Казахстана и России (хотя конечно их в первую очередь) но и других стран.
Научный, практический интерес к истории двусторонних отношений иллюстрирует и создание совместных рабочих площадок историков, на которых
решаются вопросы взаимодействия ученых двух стран. Не удержусь, что бы
в качестве примера не привести созданную в прошлом 2018 г. Совместную
рабочую группу историков Республики Казахстан и Российской Федерации
(сопредседатели – с казахстанской стороны профессор Б.Г. Аяган и с российской стороны член-корреспондент РАН М.А. Липкин). Уже проведено два
заседания и в том числе совместная казахстанско-российская конференция
в мае 2019 г. в Москве.
Однако если мы посмотрим на тематическую и хронологическую структуру исследований, посвященных истории казахско-русских отношений, то в
глаза бросается их явная неравномерность. Относительно хорошо изучены и
исследуются проблемы двусторонних отношений на современном этапе, что
понятно и объяснимо. На этом поле преуспели кроме историков и экономисты, и политологи и международники.
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В целом сформирован значительный массив и давно сформировалась традиция изучения истории казахско-русских отношений, в новое время, начиная
с известных событий условно, а нередко и буквально начинаемых с 1731 года.
Это и вопросы «присоединения», и колонизации, персоналии и/или группы,
возникшие или существовавшие на землях бывшего Казахского ханства в условиях новой реальности XVIII-XIX вв. и многое другое.
Но если мы бросим взгляд на более ранний хронологический отрезок,
причем более ранний хотя бы только на несколько лет перед «1731 г.» то увидим, конечно, не пустоту, но явное, резкое снижение количества работ.
То есть из всего промежутка истории двусторонних отношений, которая
в общей сложности насчитывает не менее 500 лет (о датировке начального
этапа взаимоотношений см. ниже) изучены/изучаются только последние менее чем три века, тогда как ранняя история, то есть взаимоотношения в XVI,
XVII и начале XVIII вв., заметно реже становятся объектом исследования.
Определенный, где то значительный, вклад отдельных энтузиастов исследователей в исследования ранней истории двусторонних отношений сделан и
продолжается работа в этом направлении, но фактически не сложилась традиция изучения ранней истории отношений Казахского ханства и России c XVI
до начала XVIII в.
Между тем проблема ранней истории казахско-русских отношений начала
оформляться относительно рано, еще в XIX–первой половина XX века в трудах Н.М. Карамзина, А.И. Левшина, В.В. Вельяминова-Зернова, Н.И. Красовского, И.И. Крафта, М.А. Терентьева, А.П. Чулошникова и др.
В это время появляются публикации, которые сдержали весьма краткие и
отрывочные фрагменты истории дипломатических контактов Казахского ханства и Русского царства. В это время, например, впервые обозначен вопрос,
связанный с посольством Казахского хана Таваккула ко двору русского царя
Федора Ивановича и ряд других моментов.
Единственная работа этого этапа в которой, впервые предпринята попытка отдельно обозначить проблему казахско-русских дипломатических отношений в средневековье, это небольшая заметка, напечатанная в 1946 году
тогда еще студента, а позднее известного историка В.Б. Кобрина [1, 55-57].
На современном этапе различные аспекты ранней истории казахскорусских отношений встречаются в работах как казахстанских (В.Я. Басин,
М.Х. Абусеитова, К.К. Абуев, А. Исин, Ф.М. Шамшиденова, Н. Атыгаев,
И.А. Мухамадеева, Ж.Е. Жаппасов, Б.А. Габдулина, Э.Т. Телеуова), так и
российских исследователей (Т.И. Султанов, Я.Г. Солодкин, А.В. Беляков,
Д.В. Васильев, Р.Ю. Почекаев и другие).
Определенное значение для изучения ранней истории казахско-русских отношений в исследуемый период имеет англоязычная историография
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(Алтон С. Доннели (Alton S. Donnelly), Майкл Ходарковский (Michael Khodarkovsky), Алан Боджер (Alan Bodger), Стивен Сабол (Steven Sabol) и др. При
этом нужно отметить, что общая характеристика всей историографии проблемы, то есть фактическое отсутствие отдельных работ по проблеме, упоминание истории отношений чаще в обобщающих работах и большее внимание
к истории казахско-русских отношений «после 1731 года» еще в большей
степени применима для англоязычной зарубежной историографии. Хотя отдельных работ на английском языке посвященных непосредственно казахскорусским посольским связям в XVI – начале XVIII вв. практически нет, однако
следует выделить работы Майкла Ходорковского в первую очередь, его известную книгу «Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 15001800» которая, совсем недавно была переведена на русский язык [2]. В этой
работе М. Ходорковский уделил внимание истории казахско-русских отношений, в том числе хотя и не часто, но упоминает о посольских связях казахов с
Русским государством до начала XVIII века и анализирует некоторые аспекты российской восточной политики в отношении Казахского ханства в новое
время [3, p. 146-183].
Из всех исследователей проблемы стоит отметить В.Я. Басина, который
и сейчас спустя полвека прошедших с публикации его работ остается фактически единственным исследователем, который отдельно ставил и изучал проблему связей казахского ханства и Русского государства с момента их зарождения в XVI веке и до первой четверти XVIII века включительно [4-6].
Благодаря ставшим доступными источникам и стараниям исследователей
на данный момент предложены датировки самых ранних посольских контактов Казахского ханства и Русского государства, уточнены цели казахского посольства в Москву в 1594-1595 гг., удалось частично раскрыть их содержание,
реконструировать некоторые аспекты дипломатических связей Казахского
ханства и Русского государства в XVI веке, выявлены двусторонне контакты в
годы правления казахского хана Таваккула II (Тауке-хана) в конце XVII – начале XVIII вв. и некоторые другие. Изучается удивительная судьба казахского султана Ураз-Мухаммеда оказавшего волею судьбы царем «Касимовского
ханства» и заметным участником русской истории Смутного времени и ряд
других моментов.
Однако как показывает работа с историографическими источниками, в
значительной степени все еще остается нерешенным вопрос о казахско-русских посольских контактах, их динамике, интенсивности, целях, причинах и
результатах миссий, имеются существенные расхождения в датировках посольств, не изучен состав миссий и ряд других вопросов, которые нуждаются
в изучении. За некоторым исключением дипломатические события того времени в значительной степени только лишь обозначаются. Крайне слабо изучены и другие сферы взаимодействия (торговля, военные контакты и т.п.).
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Эти проблемы в значительной степени объясняются ограниченным кругом
сохранившихся источников, по некоторым событиям они откровенно скудны,
фрагментарны.
Вполне объяснимо, что процесс изучения ранней истории казахско-русских связей увязывается с доступностью, выявлением и введением в оборот
письменных источников. По мере выявления и последующей публикации
источников возрастал и количественно и качественно уровень публикаций
по обозначенной проблеме.
Достижением своего времени можно считать выход в свет в 1932 году
сборника документов – «Материалы по истории Узбекской, Таджикской
и Туркменской ССР» [7]. В нем впервые были опубликованы четыре документа напрямую содержащие данные о казахско-русских дипломатических
контактах в конце XVI столетия, и еще два важных документа, относящиеся к
посольским событиям конца XVII века [7, С. 262-267]. В те же годы А.П. Чулошников, работавший и над указанными «Материалами», издает самостоятельно еще три документа относящихся к изучаемой тематике [8, С. 526-529].
Опубликованные в 1930-х гг. документы казахско-русских посольских
связей остаются, за редким исключением мало востребованными.
Еще не регулярный интерес, но уже заметное оживление, в историографии казахско-русских отношений заложившее основы для начала нового, современного этапа в исследовании проблемы (с середины XX века до наших
дней) связано с наметившимся в историографии интересом к истории внешней политики Казахского ханства в позднее средневековье и началом активной работы по публикации источников [см.: 9, С. 8-34].
Рубежным событием стала публикация в 1961 г. серии архивных документов в сборнике «Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках», среди которых имеются и материалы, относящиеся к казахско-русским посольским связям, охватывающих период с конца XVI и до начала XVIII века [10,
С. 3-31]. Позднее выходят еще несколько важных изданий, в первую очередь,
сборников документов, в которых полностью или частично переиздаются материалы 1961 года, а также вводятся в оборот новые ранее не известные документы. Среди данных публикаций особенное значение имеют материалы,
подготовленные И.В. Ерофеевой. Это сборник документов, изданный в серии
«История Казахстана в русских источниках» (II том) и во многом беспрецедентное для отечественной исторической науки издание – «Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675-1821 гг. Сборник исторических документов в 2-х томах» (I том) [11-12].
Несмотря на безусловную важность всех этих документальных публикаций, основной массив источников, хранящийся в российских архивах, все
еще не введен в научный оборот. Например, архивные материалы посольских
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связей Казахского ханства и Русского государства во времена правления хана
Таваккула несколько раз переиздавались, но как отмечают современные исследователи (А.В. Беляков) изданы «далеко не все документы» связанные с
теми событиями [13, С. 42; 14, С. 78].
Это в свою очередь актуализирует проведение специальных исторических
исследований, поиск и введение в научный оборот новых ранее не известных
или недоступных источников по истории отношений Казахского ханства и
Русского государства на протяжении XVI – начала XVIII века.
Среди ряда важнейших стоящих на повестке вопросов в исследовании
проблемы остается вопрос с установлением вероятной даты самых первых
контактов Казахского ханства и России.
Историкам известно о наличии определенных дипломатических связей
Казахского ханства и России в средние века. Исследователи, опираясь на данные «Описи царского архива», составление которой датируется царствования
Ивана Грозного (1533-1584), начало казахско-русских дипломатических связей относят обычно к рубежу XV-XVI вв. Данная «Опись», оригинал которой
хранится в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени
М.Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, была дважды опубликована,
впервые еще в 1836, а затем в 1960 году [15-16]. «Опись» содержит лапидарное описание дел («ящиков») некогда хранившиеся в царском архиве, где
нашли отражение и дела Посольского приказа Русского царства, что позволяет довольно точно представить государства и народы, с которыми русские
правители имели те или иные дипломатические отношения.
Среди записей есть и интересующая нас краткая опись «ящика 38»,
в котором как следует из описи содержались «книги и списки Казатцкие при
Касыме царе и Тюменские при Иване царе» [15, с. 339; 16, с. 24].
Как видно данный фрагмент не дает никаких подробностей относительно содержания «книг» и «списков», что совершенно не позволяет говорить о
характере казахско-русских отношений в тот период, уровне и интенсивности
дипломатических связей и так далее. Не содержится и такой важный параметр
как время установления связей, что позволило бы исследователям начать отсчет в дипломатической истории двух стран.
Однако на основании того, что в одном деле содержались упоминания
имени правителя сибирского ханства Ибака, чья жизнь и деятельность связана со второй половиной XV века, часть исследователей, например, В.Я. Басин
предполагает установление или наличие казахско-русских дипломатических
отношений как минимум с конца того века. В.Я. Басин имея ввиду цитированную выше «Опись царского архива», пишет по этому поводу: «официальные
русско-казахские сношения начались, по-видимому, не позднее 90-х годов
XV в., поскольку книги и списки о них, упоминаются в русском архиве наряду с такими же списками сибирского хана Ибака, а последний умер в 1495 г.»
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[6, С. 78]. Ранее практически эту же аргументацию приводил А.П. Чулошников [17, С. 62]. В новейшей историографии также высказываются предположения о начале первых контактов Русского государства и Казахского ханства
уже в конце XV столетия или указывается шире – в годы правления первого государя всея Руси Ивана Великого (1462-1505) [18, с. 53; 19, С.388; 20,
С. 433].
Однако, нам ближе другая гипотеза, согласно которой отсчет первых дипломатических связей казахских и русских правителей следует датировать,
вероятно, не ранее начала XVI века, в историографии чаще всего авторы указывают время правления Василия III (1505-1533) [21, С. 138; 22, С. 35; 23,
С. 275; 24, С. 11].
Однако данное предположение, на наш взгляд, возможно скорректировать. Дело в том, что, относя историю первых контактов к эпохе правления
Василия III, с чем в общих чертах можно согласиться авторами, к сожалению, совершено не приводится какая-либо аргументация и становиться непонятна привязка именно к правлению этого русского государя. Во-первых,
его продолжительное правление, которое охватило, вместе с годами его предшественника треть XVI столетия, размывает датировку почти на три десятка
лет и во-вторых непонятно, а при чем здесь имя Василия III, когда в «Описи» указаны имена сибирского и казахского ханов. Если А.П. Чулошников и
В.П. Басин аргументируют датировку периодом правления сибирского шибанида Ибак-хана (ум. 1495), то на наш взгляд, еще логичнее было бы датировать время установления первых казахско-русских дипломатических связей
правлением непосредственно самого казахского правителя – Касым-хана.
Известно, что хан Касым приобрел свой политический вес и фактически
стал самостоятельным правителем еще до своего официального воцарения.
Например, Т.И. Султанов приводит довольно информативный фрагмент знаменитого сочинения современника событий Мирзы Хайдара, где как раз фиксируется этот факт. Говоря о событиях 1510 года Мирза Хайдар пишет, что
Касым-хан в то время «еще и не принимал титул хана, хотя власть его уже
была настолько велика, что никто и не думал о Бурундук-хане» [цит. по: 23,
С. 272].
Так же известно о том, что русское правительство, собственно, как и любое другое весьма ревностно относилось к фиксации титулов не только самих русских правителей, но и тех, с кем велись или были установлены дипломатические связи. В том числе это относится и к истории казахско-русских дипломатических связей. Исходя из этого прямое указание в описи на
царский титул Касыма («при Касыме царе») явно может свидетельствовать о
том, что речь должна идти непосредственно о времени с момента официального воцарения, то есть принятия ханского титула, а не в целом политического
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возвышения Касыма. В данном случае трудно не согласиться с замечанием
Ж.М. Сабитова сделанным как раз в связи с установлением хронологии правления Касым-хана: «фактический и формальный правитель – это большая разница» [25, С. 738].
В историографии имеется несколько оценок и мнений относительно времени официального («формального») правления Касыма, то есть обладания
им ханским титулом. Предлагаются и обосновываются такие, например, датировки: – 1512-1518 гг. (Т.И. Султанов), – 1509-1521 гг. (Н.А. Атыгаев), – 15131521 гг. (Ж.М. Сабитов) [25, С. 742; 26, С. 112; 27, С. 51].
Из приведенных датировок при всех имеющихся разночтениях видно,
что основное, время правления Касыма выпадает на второе десятилетие
XVI века.
Однако и эти данные можно скорректировать, и предложить еще более
конкретную датировку установления первых дипломатических контактов Казахского ханства и Русского государства. Для этого необходимо обратить внимание на внешнеполитическую активность Касым-хана в последние годы его
жизни.
В научной историографии, в учебной литературе и публицистике нередко
встречается объяснение первых казахско-русских контактов экспансией Русского государства в Поволжье (присоединение Казанского и Астраханского
ханств) и дальнейшее продвижение в Сибирь, в результате чего территории
двух государств входят в соприкосновение и это таким образом способствует
зарождению двусторонних отношений.
Однако, как показано выше официальные контакты начались заметно раньше этого времени. И можем предположить, что это было связано не
столько с продвижением русских на Восток, сколько с экспансией казахов в
западном направлении.
Например, Р.Д. Темиргалиев в своих публикациях установление посольских контактов казахов с Москвой также связывает с западным направлением
внешней политики Касыма и объясняет это в первую очередь астраханским
фактором. Исходя из представления о «согласованности» действий астраханского правителя Джанибека и казахского хана Касыма Р.Д. Темиргалиев предполагает, что в 1515 г. находившийся в Москве посол астраханского хана мог
(«скорее всего») представлять интересы не только своего хана, но и казахского
правителя [28, С. 205-206]. Этим самым установление посольских контактов
Казахского ханство с Россией должно, по-видимому, датироваться не позднее
1515 г.
Сама по себе эта версия интересная и ее нельзя отбрасывать полностью,
однако, она построена, как нам представляется, на сильных допущениях.
Во-первых, нет надежных оснований утверждать о наличии «согласованных» действий Касыма и Джанибека в середине 1510-х гг., то есть уже с самого начала правления астраханского хана (с 1514 г.). При обосновании данного
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тезиса автор ссылается на письмо крымского правителя Мухаммад-Гирея в
котором действительно упоминаться о возможном альянсе казахов «с ханом
Хаджи-Тархана», однако этот документ и содержащиеся в нем данные относятся к более позднему времени, к 1521 году, что признает, и сам Р.Д. Темиргалиев [28, С. 205].
Во-вторых, нет практически никаких данных о самом астраханском посольстве 1515 г. Известие, которое, по-видимому, почерпнуто автором из работы И.В. Зайцева «Астраханское ханств [см.: 29, С. 78] который в свою очередь ссылается на документы русского посольства Ивана Мамонова к крымскому хану Махмед Герею очень кратко сообщает, что в тот момент в Москве
«из Астрахани…посол есть» [30, C. 209]. Однако, кто этот посол, как давно он
прибыл в Россию, с какой целью совершенно ничего не известно.
Как хорошо известно, исследователям одним из значимых векторов внешней политики Касыма были отношения с ногайскими правителями, контролировавшими тогда территорию примерно современного Западного Казахстана.
По предположению В.В. Трепавлова после неудачного похода по овладению
Ташкентом в 1513 г. Касым обратил внимание, на ногайцев, желая их покорить и за их счет восстановить свои людские и материальные ресурсы. С этой
целью им был подготовлен и осуществлен масштабный поход, целью которого как пишет В.В. Трепавлов было «окончательно и прочно утвердить свою
власть над ногаями» [31, С. 141]. Касым-хану удалось фактически полностью
покорить территорию ногаев, в результате чего казахи вышли к Волге, раздвинув свои границы значительно на Запад и таким образом приблизившись
к владениям Русского государства. Часть исследователей (А. Исин, Н. Атыгаев) [32, С. 65; 33, С. 392] именно время похода против ногаев связывает с
установлением казахско-русских отношений. Данное предположение на наш
взгляд вполне логично и объяснимо с точки зрения ситуации, которая сложилась в Северном Прикаспии в результате присоединения ногайских владений
к Казахскому ханству.
Время этого похода достаточно надежно установлено, благодаря наличию ряда исторических источников, которые говорят о продвижении казахов к Волге и фактическом выдавливании части ногайцев далее на Запад [30,
С. 668]. Речь идет о 1519-1520 гг.
Исходя из этого, основываясь на данных «Описи царского архива», учитывая время официального правления Касым-хана, принимая во внимания события «ногайского покорения» можно с относительной уверенностью предположить, что начало казахско-русских дипломатических связей следует датировать именно этим временем, то есть 1519-1520 годами.
Это в свою очередь дает основание утверждать о полутысячелетней истории двусторонних отношений. Если предположение верно, то в следующем
2020 г. следует отметить еще один не маловажный юбилей – 500-летие установление казахско-русских отношений!
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ЕУРАЗИЯДАҒЫ ҚҰНДЫ МҰРА – ҚАЗАҚТЫҢ
НЕКЕ МӘДЕНИЕТІ
Мұқаметханұлы Н.,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, т.ғ.д., профессор
Адамзаттың мәдениет ошақтарының бірі - Еуразия кеңістігі екені
дәлелденген ақиқат. Сондықтан болар, көптеген тарихшы, мәдениеттанушы
ғалымдар осынау кеңістікті мәдениеттік немесе өркениеттік аумақ ретінде
қарастыруды дәріптейді. Ал, Елбасының 2018 жылы 21 қарашада жариялаған
«Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақаласы, осынау аумақтағы
көне мәдениеттердің өзегін атап көрсетті. Президент Нұрсұлтан Назарбаев
мақаласының «Атқа міну мәдениеті» деп аталатын бірінші тараушасында:
«Еліміздің солтүсік өңіріндегі энеолит дәуіріне тиесілі «Ботай» қонысында
жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан
аумағында қолға үйретілгенін дәлелдеді.
Жылқының қолға үйретілуі атқа міну мәдениетінің де негізін қалады.
Атқа міну мәдениеті салт атты жауынгерлердің ықшам киім үлгісін дүниеге
әкелді. Сәйгүлікке неғұрлым еркін мініп жүру үшін биік ер-тұрман мен
үзеңгіні ойлап тапты. Бабаларымыз шапқан аттың үстінен садақ тартуды барынша жетілдірді. Сарбаз бен оның мінген атын қорғауға арналған сауытты
да алғаш рет біздің бабаларымыз жасаған» (Айқын. №177 (3445).21.11.2018)
деп атап көрсетті. Бұл ғылыми пайым. Өйткені аталған тұжырым нақтылы
материалдық айғақтар арқылы біздің арғы ата-бабаларымыздың жаратқан
өркениетін дәйектеді. Осы аталған бірегей тапқырлықтар ерте заманың өзінақ жалпы адамзаттың ортақ қолданысына енген еді.
Мұны арғы ата-бабаларымыздың жылқыға байланысты тапқан материалдық өркениеті, адамзат игілігіне қосылған зор үлесі десек, олардың
жылқыдан «үйреніп» жаратқан рухани мәдениеті де аса маңызды екендігін
ғылым дамыған сайын терең түсінгендейміз. Бұл қандай мәдениет? Әрине,
бұл қазіргі өмірде қолданыстағы қазақтың неке мәдениеті. Яғни, қазақтың
жеті атадан бері некеленбеу түзімі - тәртібі. Бажайлап бақсақ, бұл мәдениет
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Еуразия аумағында ерте заманда қалыптасып қазірге дейін қазақтар ортасында қолданылып келе жатқанын аңғарасыз. Ендеше осы бір мәдени құбылысқа
мәдениеттану ғылымы тұрғысынан тереңірек талдау жасауға тура келеді.
Адамзат тарихында неке түзімі алғашқы қауымдық қоғам ыдыраған соң
пайда болған. Америкалық атақты антрополог Морган (Lewis Heyry Morgan
1818-1881) өзінің 1877 жылы жариялаған «Байырғы қоғам» деп аталатын еңбегінде, адамзат қоғамының дамуын үш кезеңге бөліп қарастырады:
қараңғы дәуір, жабайы дәуір және өркениетті дәуір. Фарфор ыдыс жасалғанға
дейінгі дәуір - қараңғы қоғам, фарфор ыдыс жасаудан металлургия және темір
құралдарды пайдалануға дейінгі мезгіл - жабайы қоғам, ал жазу жарыққа
шыққаннан кейінгі кезең - өркениетті қоғам» («Дүниежүзі өркениеті». - 2010,
12 б.) деген екен.
Сондай-ақ ол «Біз адамзаттың арғы атасының жабайы кезеңдегі, тіпті
қараңғы кезеңдегі кландық тәртіптерінің мысалдарын қазіргі заманғы
адамзаттың кейбір тармақтарынан көре аламыз» (Бұл да сонда, 158 б.) дейді.
Бұл пікір біздің аталмыш мәселені анықтауға ойымызды тереңдете түседі.
Жалпы мәдениет пен өркениеттің пайда болу атрибуттары жөнінде айтылған
анықтамалар әртүрлі, соларды қорыта келгенде мынадай екі түрлі пікірге саяды. Біріншісі, өркениет - мәдениет дамуының жоғары сатысы, өркениеттің
кең және тар мағынасы бар. Кең мағынадағы өркениет - жақсы тұрмыстық
форма және рухани дағды, материалдық мәдениет пен рухани мәдениеттің
біршама жоғары деңгейге көтерілуі. Ал өркениеттің тар мағынасы - рационалды, рационалды емес; өркениетті – жабайы. Рационалдық адамды хайуаннан айырып тұратын негізгі белгі, «адамның өзі - рационалды хайуан»,
әрбір этностың қоғамдық жүйесі мен әдет-ғұрыптары рационалдықтың туындысы (Xe Xingliang «Қытай өркениеті. Қытайдағы ұлттар өркениеті» 12 б).
Өркениет қалыптасуының басты факторы - жазу, металл қорыту (металлургия), қала (Полис - Polis) салу; өркениет - жазудың пайда болуы және жазуды
қолдану. Мемлекеттің қалыптасуын да өркениеттің бір белгісі деп есептейтін
көзқарастар.
Екіншісі, жоғарыда келтірілген өркениет атрибуттары мен анықтамаларына
келіспейді. Солардың ішінде мәдениет пен өркениетті терең зерттеген Қытай
Қоғамдық ғылымдар академиясының академигі He Хingliang мырзаның
көзқарасы өкілдік сипатқа ие. Ол жазу, металлургия, қала - полис салу мен
мемлекет құру сияқты төрт фактор бойынша қоғамдық өркениетті өлшеу
дұрыс емес деп санайды. Оның пайымдауынша, әлемде көптеген ұлттар тарихында жазу болған жоқ, бірақ олар толыққанды мемлекет құрды. Мысалы, хұндарда жазу болмады, бірақ оларда уәделі сөзге тұратын дағды болды, өздеріне тән толыққанды мемлекет құра білді, жоғары деңгейде далалық
өркениет қалыптастырды. Сол сияқты көшпенді ұлттардың қоғамдық тәртібі
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де жақсы болды, адамдар қатынасы жарасымды болды, заң тәртіпке бағынды,
біреудің дүниесін алмайды, есіктерін құлыптамады. Олардың қоғамдық өмірі
мен әлеуметтік тіршіліктері өздерін өркениетті санайтын ұлттардан да рационалды, өркениетті болды. Оның үстіне жазуы жоқ ұлттар ұзақ уақыт өндірістік
практикасы барысында экологияны қорғайтын тәжірибелер мен салт-сананы
қалыптастырды. Сондықтан осы сияқты ұлттарды тарихта жазуы болмады,
металл қорытпады, қала салмады деп оларды өркениетті ұлттардың қатарынан
сырт қалдыруға болмайды (аталған еңбек, 14 б.).
Академик He Хingliang өркениеттерді материалдық өркениет, түзім (режим,
институт) өркениеті және рухани өркениет деп үш типке жіктеп, өркениеттің
қалыптасуын зерттегенде адамзаттың осы үш типтегі өркениетті жарату
қабылетін жан-жақты қарастыру керек, тек қана адамдардың материалық өнім
жасауы негізінде «өркениетті» өлшеуге болмайды деп қарайды. Оның пайымынша, адамзат өркениетінің дамуы – адамзаттың матариалдық өркениет
жарату және түзім өркениетін, рухани өркениет пен экологиялық өркениетті
жарату, және өзінің өркениеттік деңгейін үздіксіз биіктетіп отыру үрдісі.
Адамзат қоғамы – адамнан ұйымдасқан, адамзат өркениетін – адам
жаратқан. Сондықтан өркениеттің анықтамасын «материал» негізінде
емес, адам негізінде анықтау керек. Адамзаттың өзіндік өркениеттенуі мен
өркениетті қоғамының қалыптасуын шешетін нәрсе адамзат сапасының
біршама жоғары деңгейге көтерілуі. Ал адамның өркениеттенуін ілгерлететін
фактор адамзатта хайуан генінен қалған, соғысқұмарлық, ашкөздік,
дөрекілік сияқты жабайылықтарды тиятын немесе шектейтін түзімнің болуы, сондай-ақ адамдар арасында, ұжымдық топтар арасында біршама жақсы
қарым-қатынастар нормаларын қалыптастыратын жүйенің болуында.
Сондықтан ерте замандағы өркениетті қоғамның қалыптасуының ең
маңызды белгісі – түзім- жүйе өркениетінің қалыптасуында, әсте материалдық
өркениетте емес - деп санайды. Неміс ғалымы Аlfred Wеber (1868-1958):
мәдениет пен өркениеттің айырмасына тоқталғанда, өркениет - тапқырлық,
мәдениет – жасампаздық ( Аталған еңбек.Хэ 24 б.) деген екен. Осы тұрғыдан
қарағанда, біздің арғы ата-бабаларымызда тапқырлық та, жасампаздық та
болғанын аңғарамыз. Соның бірі және бірегейі қазақтың неке этномәдениеті
деп санаймыз.
Қазіргі қазақтарда сақталып отырған жеті атадан бері қыз алыспау
мәдениетінің қашан, қалай қалыптасқаны туралы жазба дерек жоқ, бірақ оны
қазақтың тарихи әлеуметтік шаруашылық тіршілік желісі бойынша анықтау
қиын емес. Егер жоғарыда айтылғандай археологиялық зерттеулердің негізінде
жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін мойындайтын болсақ, онда жылқыны қолға үйретушілердің қазақ халқының
этногенезі – арғы тегі екенін мойындауға мәжбүрміз. Өйткені қазақ халқы
осынау аумақта өсіп-өніп қалыптасқан ұлт. Сондай-ақ қазірге дейін
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өмірін жылқымен тығыз байланыстырып келген халық. Белгілі этнограф,
жылқытанушы Ахмет Тоқтабаев «қазақтар алыстан некеленуді жылқыдан
үйренген» деп санайды. Оның бұл көзқарасының тарихи негізі бар деп санаймыз. Ерте заманда адамдардың өмір сүру қауіпсіздігін сақтауда жылқы
және адамның өзіндік сапасы (физологиялық және парасаттық) маңызды
рөл атқарған. Сондықтан олар адам сапасын жақсартуды қарастыру заңды.
Сонда, төрт түлік мал ішінде жылқының (айғыр) ғана өзі кіндігінен туған
байталға шаппайды, шапқан емес, оны үйірінен қуып тастайтын қасиетін
зерделеу арқылы жат ұрықтан сапалы тұқым пайда болатын заңдылығын
аңғарып, оны өздеріне қолданып, жеті ата ішінде некеленбеу салтын орнатқан
деуге болады.
Морган «Отбасының әрбір даму кезеңдері олардың туыстық түзімдері мен
неке салттарынан көрінеді» деген (156 б.). Олай болса қазақтың осы салтын
ерте зерттеген ғалымдардың пайымдарына көз жүгіртіп көрейік. Атақты педагог ғалым Ыбрай Алтынсарин: «Даңқты қазақтар әрқашан өзінің баласына
басқа бір рудан, тайпадан өзіндей даңқты адамдардың қызын айттыруға тырысады, қазірде солай. Қазақ арасындағы аңызға қарағанда, қызды айттырудың
мұндай тәртібі Есім деген ханның бұйрығы бойынша орнаған көрінеді... Қазақ
арасында қазір берік орын теуіп отырған әдет, атап айтқанда, өзінің сегіз атадан жақын туысқандарының қызына үйленбеу әдеті, мүмкін осы себептен
енгізілген болар.
Бұл арада айта кететін нәрсе, Мұхаммедтің заңы тіпті жақын қарындастарына
да үйленуге рухсат береді. Бұл қазақтан басқа мұсылмандардың бәрінде бар»
(Қазақ халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары» 2-т., 176-177 б., Алматы,
2006) деп жазған-ды. Белгі этнограф А.Е.Алекторов: «Қазақтар еркек жағынан
төртінші буыннан жетінші ұрпаққа дейінгілермен некеге тұруды әдепсіздік
деп санайды»; «Қазақтар некеге ешқандай діни маңыз бермейді», деп сипаттайды («Қазақ халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары» 2-т., 184-185 б.
Алматы, 2006).
Қытайда өмір сүрген атақты ғалым Нығымет Мыңжани: «Қазақтар
жөнінде ертеден келе жатқан салт-сана бойынша бір ру ішінен қыз алыспайды.
Тіпті алысқан күнде, олар жеті атадан артқан болуы, олардың қоныстарының
арасында жеті өзен болуы шарт. Қазақтың байырғы шежірелік дәстүрі бойынша жеті атадан тараған ұрпақ бір ата, он үш атадан асқанда бір ру есептеледі,
сондықтан жеті атаның ішіндегі ұрпақтар туыс саналады.
Ал қоныстарының арасында жеті өзен болу керек дейтіні, емшектегі баласын үйіне қадырып ауыл қыдырған қазақ әйелдері омырауы сыздағанда
бірінің баласын бірі емізе береді. Қазақ салтында бір ананың сүтін емген
екі бала туыс есептеледі. Егер олардың арасында жеті өзен болса, баласын
үйге тастап, жеті өзеннен өтіп қыдыруы мүмкін емес, мұндайда емшек сүті
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араласпайды дегенді негіз етеді. Жет атадан асып қыз алысуға тура келгенде құдаласушылар сол рудың беделді адамдарын шақырып мал айтып сойып,
жол-жора беріп ризалық алу керек» деп көрсетеді.
Жоғарыдағы пайымдардан қазақтың неке мәдениетінің ерте заманда қалыптасқанын, сондай-ақ оның Есім хан тұсында «Есім ханның ескі
жолы» заңымен бекітілгенін аңғарамыз. Орта Азияға ислам дінінің таралуы
мұндағы тұрғындардың дүниетанымынан тартып тұрмыстық салт-санасын да
түбегейлі өзгертті. Ыбырай Алтынсарин айтқандай, Мұхаммедтің заңы тіпті
жақын қарындастарына да үйленуге рұқсат беретіндіктен, қазақтан басқа
мұсылмандар «емшек сүті араласпады» деген қағида бойынша бірге туған
ағайындылар арасында некеленуді әдетке айналдырған. Тек қазақ қана бұл
қағиданы қабылдамады, алайда бір еркек «төрт әйел алуға болады» деген
принципті ұстанды, әрине шартты түрде.
Қазақтың неке мәдениеті - адам сапасын жақсартуды көздеген рухани
өркениет деп санаймыз. Сондықтан Еуразия аумағында қалыптасып қазақтың
қолданысындағы неке мәдениетінің практикалық құндылығы айырықша деп
айтқымыз келеді.
ЖОШЫ ҰЛЫСЫ ТАРИХЫНДАҒЫ
САРАЙШЫҚ ҚАЛАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ
Мұқтар Ә.Қ.,
РМҚК «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы»
директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор
Әлемдік тарих ғылымында Жошы Ұлысы немесе Дешті Қыпшақ даласы атанған сонау Ертіс пен Дунай аралығын қамтыған ұлан байтақ территорияда мемлекеттік ролге ие болған қалалар көп емес. Зерттеушілер осы
аралықта бұрынғы жылдары 15-20 қала көрсетсе, ендігі жағдайда оның
саны 150 ге жуықтады. Белгілі тарихшы К.Байпақов: «көптеген зерттеушілер
жазбаша деректерге арқа сүйеп, моңғол шапқыншылғы кезеңінде қалалық
мәдениеттің дамуын тоқтатқанын» атап өткенімен, Алтын Орда мен Шағатай
мемлекеттерінде интеграциялық процесстер дамығанын, сауда-саттық және
халықаралық байланыстар күшейгенін де жазған болатын [1, с.14].
Ғалымның соңғы пікірін кейінгі жылдары жарияланған ақпараттар толық
растайды. Жошының саясатын жалғастырған Бату хан да қала құрылыстарына,
ол арқылы ел басқаруға айырықша күш салған. Мәселен, Бату сол заманда аты
әлемге белгілі болған Қырым, Маджар, Үкек, Қазан, Қажы-Тархан (Астрахан), Сарайшық қалаларының негізін қалауымен дараланды. Ортағасырылық
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зерттеуші Әбілғазы Берке ханды жаза келіп: «Бір күні аттанып, ағасының
(Батудың – Ә.М.) салдырған Сарайшық атты шаһарына барды» деп анық
көрсетеді [2, 115 б.]. Қала арқылы Бату хан оларды экономика мен қалалық
мәдениет орталығына айналдырып, мемлекеттік саясаттың бөлшегі жасады. Дегенмен қалалардың барлығы бірдей астана деңгейіне жетпеді.
Бүгінде көпшілікке мәлімі Жошы Ұлысы астаналары қатарында Болғар,
Сарай Бату(Әл Махрус-Тәңірдің қорғауындағы Сарай), Сарай-Берке
(Әл-Жадид-Жаңа Сарай) және Сарайшық аталады. Құрбанғали Халид
өзінің «Бес тарихында»: «Сарай, Сарайшық пен хан ордасы қалаларлының
айналасына орналасқандықтан хан, ханзадалар билігі үзілмей жалғасып отырды» деп көрсетеді[3, 50 б.].
Тарихшы В.Л.Егоров жазғандай: «В результате в монгольском обществе
выделяется специфическая чиновничья прослойка, которая не кочует вместе
с ханом, а оседает на постоянное жительство вокруг его стационарной зимней
ставки. Таким образом, создается ядро оседлого населенного пункта, формирующееся вокруг дворца верховного правителя. Именно о такой схеме зарождения столицы Золотой Орды города Сарая свидетельствует и его название,
которое переводится словом «дворец». Такое же название носила и вторая
столица государства — Сарай ал-Джедид (Новый Дворец). Можно вспомнить
и центр Крымского ханства Бахчисарай и город Сарайчик на Яике. Все эти
населенные пункты возникали по одной схеме» [4]. Осылайша Жошы Ұлысы
тарихындағы Сарай атауымен басталатын қалалар империя саясатында басты
рол атқарды. Алдымен ол Жошы Ұлысы хандарының билігінің орнығуымен,
хандар ордасының аталған қалаларда орналасуымен ерекшеленді. Біздіңше,
Сарайшық қаласы Берке ханның тұсында аты шыға бастағандай. Ол алдымен қаланың Ұлы Жібек жолында орналасып, қайнаған сауда-саттықтың
және Азия мен Европаны қамтыған халықаралық орталық болуына қатысты.
Әбілғазы баһадүрдің Сарайшыққа «Мұнда Бұхарадан көп керуен келіп жатыр» [2,115 б.] деген пікірлері дәлелдей түседі.
ХІІІ ғасырдың екінші жартысынан бастап Сарайшық Еділ бойындағы
қалалардан кейінгі негізгі орталықтардың бірі болды. Алдымен ол
Сарайшықта Жошы ұлысы хандарының сайлануымен, оларды алтын
таққа отыруымен іс жүзіне асты. Ол турасында Әбілғазы еңбегінде: Өзбек
хан өлгеннен соң оның ұлы Жәнібекті хан көтерді, Жәнібек хан ғажайып
мұсылман патша болды, өзі ғұлама, ибалы, ақылды кісі еді, Сарайшық
шаһарында таққа отырды», «Жәнібек хан өлгеннен соң Тебризден Бердібек
хан Сарайшыққа келді. Үш күн аза тұтып, азадан соң барлық ханзадалар мен
әмірлер жиналып, Бердібекті хан көтерді» деп жазады [2,114-115 б.]. Белгілі
ноғайтанушы В.В.Трепавлов осы тізімге Өзбек ханды да қосады [5, с. 589].
Тарихи деректер хандар «Алтын таста», «Алтын тақта» отырды деп жазады.
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Мәселен, 1332 жылы Жошы Ұлысы иелігіне жеткен араб саяхатшысы Ибн
Батута: «Біздің келіп жеткен жеріміз дешті Қыпшақ деп аталады. Дешті түркі
тілінде далалық дегенді білдіреді», «Қырым шаһары ұлы Сұлтан Мұхаммед
Өзбек ханға (1312-1342) қарайды. Хан бізше сұлтан деген сөз. Бұл сұлтанның
тағы бір әдеті: ол әр жұма күні намаздан соң өзінің «Алтын тас» деп аталатын
үйінде отырады» деп жазады [6, 7 б.].
Неміс түркітанушысы Бертольд Шпулер Ибн Баттутаның тарихи еңбегін
саралай келе Жаңа Сарайдағы: «Алтын тас (золотой камень) представлял собой величественное здание, башни которого украшала полная луна весом в
два египетских киккара(один киккар был равен прмерно 42,5 кг). Трон правителя первоначально был деревянным. Вокруг дворца распологались жилища
татарской знати» деп толықтыра түседі [7, с.238]. Яғни, мұндай «Алтын тас»
Сарайшықта да болған.
Жошы Ұлысы Сарайларында «Алтын таспен» қатар «Алтын тақ» та болуы заңды. Мәселен, зерттеуші И.Мустакимов Жошы ұлы астаналарының бірі
болған Бұлғар қаласындағы «Алтын тақ» мәселесін талқылап, «Термин «Золотой престол» в форме «Алтын тахт» стал сравнительно распространенным
и приобрел оттенок официальности, по-видимому, лишь в Среднем Поволжье
и только после фактического распада Улуса Джучи, когда утвердившейся в
Казани династии Улуг-Мухаммадовичей потребовалось обоснование своих
великодержавных притязаний. Их отголоски могли сохраниться в отдельных
письменных источниках, происходящих из Волго-Уральского региона, вроде
упоминавшегося «Фарханг-наме»» деген тоқтамға келеді[8]. Біздіңше автормен толық келісуге болады. Өйткені тарихи деректерде Жошы Ұлысы хандары Бұлғар қаласын өз жорықтарының бастапқы кезеңінде астана ретінде
пайдаланды және ол кезеңде Ұлысқа ортақ бір хан Бату (1227-1256) болатын. Зерттеушілер сол тұста Бату астанасының да көшпелі болғанын талай
жазды. ХҮІ ғасыр басында Жошы Ұлысы хандары дәстүрімен Қасым хан
да Сарайшықта өз астанасын қалыптастырған және Шыңғыс хан ұрпақтары
атынан сөйлеген. Қасым ханның хандық тағы туралы ортағасырлық «Аламара-йи Шах Исмаил» еңбегін талдаған тарихшылар қазақ ханына келген
Шейбандық Жәнібек сұлтанның «Приглядевшись, он [Джанибек-султан]
увидел Касим-хана, который, как свирепый див, восседал на Чингизхановом
троне, сделанном из чистого золота; и четыре угла этого трона были сделаны
в виде льва, леопарда, тигра и дракона. На голове у него была украшенная
драгоценными камнями корона Чингиз-хана стоимостью в семьдесят тысяч
туманов. У него были очень светлые глаза, густые черные брови, длинные усы
и несколько длинных волосин на подбородке, и еще три очень длинных волоса – один на правом соске, другой на левом, и третий над пупком, и все это
– признаки настоящего преемника Чингиз-хана. У кого из потомков Чингиз236
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хана волосы растут таким образом, тот и становится его преемником. Тысяча
двести эмиров сидели вокруг на скамьях. Бирум-аталык, советник, сидел по
левую руку, а справа на красивом сиденье, поджав ноги, сидел сын его [Касимхана], Абу-л-Хайр-хан. На голове у него была узбекская шапочка, обернутая
чалмой с желтой каймой, куда была вставлена булавка, украшенная драгоценными камнями». Конечно, это описание внешности казахского хана, трона,
деталей костюма, при явной склонности писателя к преувеличению и вымыслу, очень любопытно и требует дальнейшего изучения. Однако не менее
интересен и следующий пассаж, описывающий представление автора нашего
источника о владениях казахского хана: «Там присутствовали и другие эмиры Страны Востока и Туркистана, простирающейся на север до берегов реки
Идил (Итиль) по ту сторону Степи, а с запада [на восток] до Китайской степи
тысячи и одного луга, начиная с Аг-и Джайран, где водится китайский олень,
обладающий благовонным мускусом, и [на юг] до равнины Ташкентских гор
и Баркента, граничащих со Степью на юге; там лежит около тысячи городов
и селений, хаким области назначается Касим-ханом, а подданные наполовину
кафиры, наполовину – мусульмане». Таким образом, мы имеем описание территории Казахского ханства: с запада на восток от Волги до Китая, и с севера
на юг от никак не устанавливаемой границы Степи до Ташкента и Баркента,
включая область «тысячи городов и селений» (очевидно, область присырдарьинских городов?), наместник которой назначается правителем Степи» деп
тамсанғанын әңгімелейді [9].
Сарайшықта мұсылман діні Жошы Ұлысының мемлекеттік діні
болып жарияланды. Осында Берке (1257—1266), інісі Тоқай-Темір 1263
жылы мұсылман дінін қабылдады, ал Өзбек хан Ұлыстың мемлекеттік
діні жариялады. Дегенмен Б.Шпулер Берке хан ислам дінін ХІІІ ғасырдың
40-шы жылдары қабылдады және ханға Бұхара оқымыстысы 1261 жылы
қайтыс болған Шамсуддин әл-Бұхари ықпал жасады деп есептейді [7, с.188].
Ол турасында Әбілғазы Берке хан Бұхарадан келген керуеншілермен сөйлесіп
«Мұсылманшылықтың шарттары мен тарихын сұрады.
Бұл кісілер мұсылманшылықты жақсы баян қылды. Берке хан таза
жүрегімен мұсылман болды. Сосын ол халқын исламға сенуге шақырды»,
Өзбек хан «Елдің ұлыс-ұлысын исламға кіргізді, халықтың дәулеті артты»
[2, 99,116 б.], Ибн Баттута Сарайшықта «Бұл қалада түркіден шыққан құрметті
тақуа діндар кісінің тұраржайы бар, оның аты – Ата. Ол бізді қонақ қылып
әрі батасын берді» деп сипаттайды. Араб саяхатшысы суфиилік мекемеге –
завииға барған.
Ортағасырлық сарай шежірешілері мен атақты тұлғалардан естігенін
жазған Абдугаффар Қырыми «Үмбет әл-ахбар» еңбегінде: «Историк Хаджи
Тарханлы Эль-хадж Нияз передает, что почтенный хан и еще восемь чело237
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век направились в Хорезм, затем пришли Сарайчик. Он оповестил о том, что
является Берке ханом бин Джучи ханом. Однако из-за новости, которую они
отправили Хулагу были удивлены. Было получено известие о том , что воины
Хулагу в это время направлялись по дороге в Ширван. Все были ошарашены
и хотели отвернуться от Берке хана. Берке хан сказал им: «Истинная религия
– Мухаммеда, путь Ахмеда. По воле аллаха, с чудесной помощью любимого
друга Аллаха и шейха» [10, с.46], Өтеміс қажы «Чингиз-наме» зерттеуінде
Берке хан: « из Ургенча пошел в Сарайчук. Рассказывают. Пока он шел из
Ургенча до Сарайчука, вокруг него собрались пятьсот человек. Покаже они,
пройдя через Сарайчук, дошли до берега реки Идил, то собрались уже было
тысяча пятьсот человек» [11, с.97] деп толықтыра түседі.
Мұсылмандыққа адал болған Берке хан өз айтуымен Құдыс қаласындағы
Əл-Ақса мешітіне жерленген[12]. Осы тұста Сарайшықта мешітмедреселермен бірге қоғамдық монша, әжетхана, кәріз жүйесі, су құбырлары,
қауыздар, бұрқақтар салынды. Осы мақсатта елдің оңтүстігінен діни ғалымдар
шақырылады. Сарайшықта сейіттер, молдалар, қожалар, хафиздер қызмет ете
бастады. В.Трепавлов Ноғайлы кезеңінен Естерек тұсында сейттердің басшысы ретінде Ибрагим б. Калеват, Сайф ад-Дин б. Калеватты атайды. Олар
сауатты тұлғалар болғандықтан мемлекет басшысына ақыл-кеңес беріп,
халықаралық байланыста шешуші рол атқарған [5, с.569-571].
Сарайшықта бірнеше діни орталықтар қызмет жасаған. Оларда әр түрлі
діни миссионерлер өз діндерін уағыздаған. Миссионерлер қала арқылы Азияға
жол тартқан. Өз зерттеуінде В.В.Бартольд 1338 жылы миссионер Пасхалидің
Сарайшыққа келгенін жазады [13, 31-32 б.].
Сарайшық Жошы Ұлысы билеушілерінің, даңқты тұлғалардың пантеонына айналды. Ол 1459 жылғы венециялық монах Фра Мауроның картасында Жайықтың оң жағалауына салынып, күмбезбен белгіленіп, «Билеушілер
қабірстаны» аталады [5, с.589]. Кейін ол П.И.Рычков [14], П.С.Паллас
[15], ХІХ ғасырда А.И.Левшин [15], 1861 жылғы топограф А.С.Алексеев
[15] еңбектерінде анық көрініс табады. Сарайшықта археологиялық қазба
жүргізген Н.Арзютов (1937 жылы) «Алтынорда хандарының жерленген жері»
[15], Г.И.Пацевич (1950 жылы) «Сарайшықта Жошы ұлысының астанасы
және алғашқы Алтын орда хандарының жерленген орны болғандай» [15],
Ә.Марғұлан (1950 жылы): «Жазба қайнар көздерінен байқауымызша, ХVХVІ ғасырлардағы тамаша сәулет ескерткіштері қазақ хандары Жәнібек пен
Қасымханға Сарайшықта тұрғызылды... 1524 жылы Сарайшықта қазақ ханы
– Қасымның қаза тауып, жерленгені қайнар көздерінен белгілі» [15] деген
тоқтамға келеді. Оларға негізгі дерек Қадырғали Жалайыридің «Жылнамалар
жинағы» [16] мен ХVІІ ғасырдың екінші жартысындағы Әбілғазының «Түрік
шежіресі» [2] және эпикалық жырларымыз болады [17]. Қадырғали Жалайыри Қасым хан жөнінде: «Оның хикаясы әр жерде айтылады, сондықтан мәлім,
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мәшһүр болды. Ақырында Сарайшықта дүние салды. Бұл күндері оның қабірі
Сарайшықта жатыр» [16, 121 б.], ал Әбілғазы Алтын Орда хандары Тоқтағу
хан «патшалық өмірі алты-ақ жыл болды, Сарайшық шаһарында жерленді»,
Жәнібек хан Өзбекұлын «ол он жеті жыл патшалық құрды. Сарайшықта
жерленді» [2, 116-117 б.] деп жазады.
Біз оларға қосымша Өтеміс қажының, Абдулгаффар Кырымидің жанама
деректеріне сүйене отыра Сарайшықта Алтын орда хандары Жошының Батуынан тарайтын ұрпақтары Тоқтағу Мөңке Темірұлы, Жәнібек Өзбекұлы,
Бердібек Жәнібекұлы, Жошының Тоқай Темірінен тарайтын Тоқтамыс
Тайқожаұлы, Жошының Орда Еженінен тарайтын қазақ хандарының атасы Ақ орда ханы Барақ Құйыршықұлы, Қазақ хандығының билеушісі
Қасым Жәнібекұлы Сарайшықта жерленген деген қорытынды жасаймыз.
Бұл бағытта түрлі тұжырымдар болғанына қарамастан болашақта зерттеулер
жалғасын табады деп сенеміз.
Ортағасырлық Сарайшық Ұлы Жібек жолын Европамен байланыс
тыған алтын көпір болды. Жайық өзенінен өткен Ибн Баттутаның «Біз Сарай қаласынан ат жеккен арбамен он күн жол жүріп, Сарай-жук қаласына
жеттік. Бұл «Ұлысу» деп аталған үлкен, терең, ағысы қатты өзеннің
жағасындағы гүлденген әсем қала екен және дүние жүзіндегі Бағдаттан кейін
екінші жүзбелі көпір осында екен» деуі көп нәрсені аңғартса керек[6]. Европадан Қытайға баратын негізгі керуен бағыты Қырым, Астрахан, Сарайшық
қалалары арқылы, Сағыз, Уіл, Ембі өзендерінің аңғарлары арқылы, Каспий
маңы ойпаты бойынша, Үргеніш, Сырдария өзенінің төменгі бойы арқылы
Отырарға дейін, одан әрі Алмалыққа, Қамсуға, Ганчжоуға, Ханбалыққа барады. Флоренция көпесі Франческо Пегалоти Сарайшыққа дейінгі жолды
жақсы білген. Оның жазуынша Сарайшықтан Үргенішке дейін түйе жегілген
арбамен 30 күн жүрген. Сауда айналасында шикізат – жүн, тері, түбіт, бидай
және т.б. болған [15, 138 б.].
Сарайшықта Алтын Орда хандары атынан теңге соғылған теңге сарайы
да болған. Қазба жұмыстары кезінде табылған тиындардың ең көнесі МенгуТемір ханның теңгесі (1266-1282), ал кейінгісі 1515-1600 жыл [13, 24 б.].
Қорыта келгенде, ортағасырлық Сарайшық тарихы жаңа ізденістерге
шақырады. Оған қатысты шетел архивтерінен материалдар іздестіріліп,
Қазақстанға әкелінсе қала тарихы туралы тың тұжырымдар жасалынатынына
кәміл сенеміз.
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КУЛСАРЫ БАТЫР В АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ
И ДОКУМЕНТАХ
Маликова С.З.,
директор Северо-Казахстанского государственного архива,
кандидат исторических наук
«Нашу историю писали за нас другие: сегодня мы свободны
и независимы и ничто не должно мешать нам самостоятельно
осмысливать свою историю»
М.К. Козыбаев
В ходе подготовки к документальному обеспечению и подтверждению
исторических фактов о пребывании хана Абылая на севере Казахстана и строительстве ему дома в г. Петропавловске, работниками областного архива была
проведена работа по выявлению документальных материалов, находящихся
в архивах Российской Федерации (г. Москва, г. Омск, г. Оренбург).
Востребованные документы, а также изучение опубликованных, особенно в период независимости Казахстана научных трудов, позволяют увидеть
«штрихи к портрету» нашего знаменитого земляка.
Кулсары батыр (1715-1776 гг.) – один из сподвижников хана Абылая, государственный и общественный деятель. Родился, проживал и похоронен на
севере Казахстана. Выходец из поколения Кудайберды, казахского рода Атыгай, в свое время был непререкаемым авторитетом среди своих соотечественников.
Биография Кулсары тесным образом связана с именем Абылай хана, на
протяжении всей своей жизни Кулсары был его помощником, советником,
а также лично выполнял задания и поручения хана в отношениях с Российским правительством. В документах ХVIIІ века имя Кулсары упоминается как
влиятельный старшина и государственный деятель.
Он был горячим сторонником установления добрососедских отношений
с сопредельными государствами. Имя батыра Кулсары впервые встречается
в документах, датированных 1739 годом. В этом году он участвовал в церемонии
коронации хана Абулмамбета. В первых числах августа 1742 года Кулсары
совместно с группой султанов, батыров и биев Среднего жуза в г.Оренбурге
присягнул на верность российскому царю [1]. «Напред сего, в командование
Оренбургского господина генерал-поручика И.И. Неплюева, призван я был,
и со мною Абылай султан, с коим вообще учинял в г. Оренбурге присягу
с тем, есть ли что нами разведанного о разных обстоятельствах, доносить бы,
куда принадлежит будет, российской стороне командующим. А потом мне
напоследок был дан по должности моей и лист, в коем записан я старшиною
и назван тарханом» [2].
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В последующие годы Кулсары вместе с Кулеке батыром (1710-1771)
несколько раз ездили в качестве посланцев султана Абылая в российские
города для решения межгосударственных вопросов. Также Абылай возлагал
на своих помощников от своего имени и от имени рода Атыгай Среднего жуза
проведение переговоров с пограничными властями [3].
В середине XVIII века гораздо серьезнее было положение дел на
востоке страны. Угроза со стороны китайцев после полного уничтожения
ими джунгарцев стала особенно реальной в 1756 году. Так, в это время
многочисленное китайское войско предприняло наступление на казахские
земли. Многие султаны и старшины казахских родов откочевали вместе со
своими улусами на север, а вооруженное ополчение во главе с Абылаем,
Кожабергеном, Кулсары, Кулеке и другими батырами встали на защиту от
нападения врагов. Среди главных организаторов сборов ополченцев был
неутомимый Кулсары. Именно благодаря ему, а также Кулеке удалось добиться
того, что в кратчайший срок был подготовлен шеститысячный отряд воинов.
Будучи тонким, умным дипломатом Кулсары более 30 лет активно
участвовал в укреплении Казахского ханства, его внешней и внутренней
политике.
Он также ратовал за единство и спокойствие между казахскими родами,
своим авторитетом и острым словом разрешал внутриродовые распри.
Постоянным проживанием Кулсары являлась территория северного
Казахстана. То, что Кулсары являлся нашим земляком отмечено в документах
«Абылай султан имеет свое кочевье при горе Кокше от Петропавловской
крепости в 250 верстах, а Кулсары батыр-против Петропавловской крепости в
десяти верстах по речке Ишим» [4]. Кочевья Кулсары занимали значительную
территорию. «Нынешние кочевание ... старшины Кулсары и Кулеке имеют
за Ишимом рекою, от российских жилищ не весьма в дальнем расстоянии.
Например, верховою ездою будет не более десяти дней езды. Киргизцы своими
улусами по Тоболу реке имеются, где ныне и зимовать намерены» [5].
Русская администрация принимала меры по недопущению откочевки
казахов, а также иметь достоверные сведения о сущности казахско-цинских
отношений [6]. В то же время следовало постоянно держать в поле зрения
Абылая, делая все для того, чтобы он не склонился на цинскую сторону. Для
этого Абылая и сопровождающих его лиц, особенно старшин Кулсары и Кулеке одаривали ценными подарками. Отдельные представители казахской знати
получили годовое жалование. С 1759 года Абылай получал по 300 рублей в
год, а Кулсары - 100 рублей. Позднее, с 1764 года, на угощение казахской знати отпускалось 1000 рублей в год [7].
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Документы свидетельствуют, что Кулсары «высказал желание построить
себе дом и жить как русские» [8]. В 1762 году, т.е. через 10 лет после начала
строительства крепости святого Петра (ныне Петропавловск) в кочевье Кулсары была послана плотничья команда из 15 человек и на реке Ишим, в районе
нынешнего села Архангельское Кызылжарского района был выстроен дом,
вошедший в историю как «первый деревянный дом русского типа у казахов
в североказахстанских степях» [9].
Кулсары вел также открытую переписку с местным российским руководством, при этом заверяя о своем уважениии к России. Так в письме генералмайору Тевкелеву от 29 августа 1758 года он указывал, что «Ее Императорского Величества, мы, ваши подвластные Кулсары батыр нижайший поклон
объявляю: я и брат мой Байназар и сын Кулыбек Всемилостившей государыни
в верном подданстве жить, и до смерти оную почитать. Тихо и мирно жить, и
ссоры никакой не иметь...». Далее Кулсары жалуется, надеясь на справедливое
решение: «... У моих братьев Байкаши и Ишберды две тысячи лошадей угнали. И за ними наши люди гонялись, тысячу пятьсот лошадей взяли, а остальные пятьсот увели в Петропавловскую крепость с собой... Всемилостившая
государыня, милостивый Указ пришлите оным в крепость Петропавловскую
, чтобы тех коней отдать нам возвратно, яко холопов своих удовольствовать.
На подлинном письме приложено Кулсары батыра две черных чернильных
печати» [10].
Начало торговли в Петропавловской крепости связано с именем Абылая.
Активное участие в организации торгового дела принимал Кулсары. Он неоднакратно пребывал в крепости св. Петра, вел переговоры. В донесении полковника Лестока руководству края от 1 апреля 1760 года отмечено « ... на сих
днях приезд Кулсары батыра с лучшими другими его старшинами .... приехали для согласования учреждения здесь сотовок и для установления на разные
товары, которые у них по большой части производится» [11].
Если роль Кулсары как дипломата и государственного деятеля неоднократно указана документально, то его заслуги в военном деле освещены недостаточно.
Однако устные народные предания и легенды донесли до нас многочисленные воспоминания, где Кулсары выступает, как талантливый организатор
и храбрый воин. Так, под его руководством, было собрано десятитысячное
войско для защиты рубежей Казахстана. Он был искусен в боевых действиях,
особое внимание уделял разведке, предварительно получал необходимые сведения о количестве сил противника, их месторасположении. В бою действовал смело и решительно, лично уничтожил не одного завоевателя.
Многогранная деятельность Кулсары стала значимой в его лице как аулие.
Известно, что Кулсары «пользовался особенным уважением среди всех кир243
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гизцев и самого Абылая, киргизцы считали его за святого, аулие» [12]. Он мог
интуитивно предсказывать надвигающие угрозы, предотвращать их путем решительных упреждающих действий, лечить больных.
В свое время еще один из наших земляков Шал акын произнес емкую
фразу: «Әулиені айтсаң Құлсарыны айт, батырды айтсаң Құлекені айт» [13].
В семи километрах от современного аула Булак Есильского района находится могила аулие Кулсары. У этого захоронения в 1958 году потомки батыра установили памятный камень и железную оградку. Строительство Мазара
Кулсары началось 29 апреля 2011. Построен из белого камня, который был
привезен из г. Актау.
К могиле аулие Кулсары приезжают люди из области, всего Казахстана,
надеясь облегчить свои болезни и недуги.
Мазар Кулсары вошел в список сакральных мест общенационального значения и является памятником историко-культурного наследия.
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Арабтардың Орта Азия мен Қазақстанды мекендеген түркі тектес
халықтарды жаулап алуы VIІ ғасырдың соңына қарай аяқталғанын айтуға
болады. Тарихшылардың айтуына қарағанда, ислам діні Қазақстан территориясында, әуелі Исфиджаб қаласына енгізілген. Қазақ даласын мекендеген
түркілердің арасында ислам дінін алғаш қабылдаған Сатук Богра хан десек,
тақтың мұрагері Мұса ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялағаннан кейін,
қазақ даласына ислам біртіндеп тарай бастаған деп айта аламыз. Алтын Орда
кезінде Өзбек хан тұсында, Моғолстанда Тоғылық Темір кезінде мемлекеттік
дәрежеге жеткен болатын, сонымен қатар, бүгінгі күні ата-бабамыз ұстанған
діні турасында түрлі даулы, тартысты пікірлер бар екендігін де атап өту қажет.
Қазақтың дінін шамандықпен, тәңіршілдікпен байланыстыратындар, болмаса
таза Ислам емес, аруаққа табынған деп келетін сыңаржақ пікірлер ғылыми басылымдарда ара-кідік төбе көрсетіп қалады. Бұндай пікірлерге негізгі тұғыр
болған – Ш.Уәлихановтың шамандық, ата-баба аруақтары турасында жазған
еңбектері. Шоқан өз еңбектерінде Ислам діні «қазақтың сүйегіне әлі сіңе
қойған жоқтығын» айтады. «Шаман дінінің қазақ арасындағы қалдықтары»
атты мақаласында қазақтың ұстанатын діні таза Ислам емес екендігін баса
айтып: «...шаман діні қазақтарда мұсылман нанымдарымен араласып кеткен,
сүйтіп әбден араласып алып, мұсылман діні деп аталатын бір дін шыққан, бұл
діндегілер Мұхамбетті білмей-ақ Аллаға сенген, сонымен қатар онгондарға
да сыйынып, мұсылман әулиелерінің моласының басына апарып мал соятын болған, бақсыға сеніп, Мұхамбет қожаларын құрметтеген. Олар отқа
табынған, ал бақсылар онгондармен қатар мұсылман періштелерін шақырып,
Алланы дәріптеген. Міне бұл сияқты қайшылықтар бір-біріне ешбір кедергі
жасамаған, ал қазақтар осылардың бәріне бірдей сене берген» [1,18 ] – деген
пікір білдіреді. Кейінгі ғалымдар Шоқанның осы сынды пікірлеріне сүйеніп,
қазақ дінінің негізін тәңіршілдікпен, шамандықпен байланыстырады.
С.Мұқанов та Кеңестік кезеңде жазған еңбектерінде Исламға қырын
қарап, қазақты діннен алшақ етіп көрсететіні бар. Ол өзінің «Қазақ қауымы»
атты еңбегінде қазақтың дүниетанымы туралы сөз ете келе Ислам турасын245
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да: «Қысқасы, қазақтың ислам дініне бойлауына бірталай уақыт болғанымен, жоғарыда айтылғандай, қазақтың арасына ол тамырын терең жібере
қойған жоқ» [2, 49] – дегенді айтады. Ғалым А.Сейдімбек те «Әріп, дін және
мәдениет» деп аталатын мақаласында өзінің дінге деген көзқарасын анық
көрсетеді: «Біз осы уақытқа дейін қазақ халқының Жәнібек, Керей заманынан кейін аттай үш-төрт ғасыр дербес мемлекет болып, ұлттық дара болмысын орнықтырған кезде осы Қазақ даласында мешіттің жоққа тән болғанына
мән бермейміз. Оңтүстігіміздегі ислам дініне мойынсұнған көршілес
отырықшы елдердің ықпалы белгілі дәрежеде болғанымен, ол діннің қатал
канондары көшпелі өмір-салттағы қазақ болмысына терең дари қоймады.
Терең даруы мүмкін де емес еді. Себебі, ислам діні – отырықшылардың діні».
[3, 144-145]
Негізі Шоқаннан бастау алатын қазақ діні турасында қарамақайшылықтың туындауы бірде заманның әсерінен болса, бірде ғалымдардың
жеке концептуалдық көзқарасы, әртүрлі дәлел-дерекке жүгінуінен болып
отыр.
Шоқанның Исламға сыни қарауы сол тұстағы тарихи жағдаятпен тікелей
байланысты. Т.Әсемқұлов, М.Мағауин өз еңбектерінде үш ғасырға созылған
қазақ-жоңғар соғысының зардабын жазады. Соғыстан шыққан қазақтың
бітім-болмысы, ішкі жан дүниесі мен танымы, психикасы түбегейлі өзгеріске
ұшырап, бұрынғы қазақпен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын жаңа қазақтың
пайда болғанын айтады. Оның үстіне орыс отаршылдығымен келген қырым,
татардың дүмше молдалары өзі тозған елді дүбараға айналдырды. Осы
жағдаятты көзімен көріп өскен Шоқан кейінгі еңбектерінде «фанатик татарлар» [1,18] деп ащы сынға алған болатын. Тарихшы Құрбанғали Халид та кейін
«фанатик татарлар» мен дүмше молдаларды қазақ таяқпен қуып шыққанын
жазады. Сондықтан Шоқанның аруақ турасында, Ислам мен шамандық туралы айтқан пікірлерін зерттеу еңбекке арқау еткенде сол кездегі тарихи кезеңді
қаперге алып, сабырлық, сақтықпен қорытынды пікір білдіруіміз қажет деп
білеміз.
Жалпы ата-бабамыздың өмір сүру салты, танымы турасында сөз қозғағанда
деректемелік құжаттар, саяхатшылар мен миссионер-ғалымдардың пікірлері,
тасқа, хатқа таңбаланған барлық құжаттар негізге алынады. Бірақ, тарихымызды шынайы тану үшін ел аузындағы аңыз-әңгімелер, шежіре деректер,
шешендік сөздер, жалпы, ұлттық жадымызға қатысты барлық материалдар
да дұрыс сараланып, пайдаланылуы қажет. Осы тұста он бес пен он сегізінші
ғасырдың аралығын қамтыған жыраулар мұрасы, олардың сөз өрнегін зерттеу арқылы сол ғасырдағы қазақтың танымы мен ой өрісін тану бір тиімді
тәсіл болмақ. Қазтуған мен Бұқар жыраудың аралығын қамтыған ондаған
жыраудың лексикасындағы діни сөздерге этнолингвистикалық талдау жасау
арқылы үш ғасырлық діни танымның бағын айқын аңғара аламыз.
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Белгілі мәдениеттанушы Әуезхан Қодар жыраулар мұрасындағы дін турасында: «...Ал бізге белгілі түрі ХІІІ ғасырда Кетбұғадан басталатын таза
жыраулар болмысына келетін болсақ, оларда діни функциялардан гөрі,
елдік, палсапалық, орындаушылық, шешендік қасиеттер басым. Демек, олар
– «елдік үшін ерлік» деген көшпелілердің асқақ дүниетанымын насихаттаушы дінге мүлдем қатысы жоқ, далалық ақсүйектер» [4,399] – деген пікір
білдіреді. Рас елдік, ерлік үшін болған соғыста жыраулардың негізгі арқау еткен тақырыбы батырлық болғанын мойындаймыз, оны ғалымдар да айтады:
«ХVІІ ғасырдың аяғы, ХVІІІ ғасыр тұтасымен қазақ-қалмақ арасында болған
соғыстың, қалмақ шабуылының заманы болды. Қазақ халқының тарихындағы
болған ерекше дәуір оның поэзиясына да ерекше әсер-ықпал етті» [5,36].
Бірақ сан ғасыр қазақ дүниетанымымен біте қайнасқан ислам дінін жыраулар поэтикасына қатысы жоқ деп, сызып тастау тарихқа жасалған қиянат деп
білеміз. Сонау Х-ХІ ғасырларда Яссауи, Жүсіп Баласағұн, Ахмет Иүгәнеки
шығармаларындағы исламияттың моральдық нормаларына негізделген діни
сарын жыраулар поэзиясында жоқтың қасы. Көне поэтикалық үрдістің жалауын жықпай, өлеңнің таза ұлттық болмысын қызғыштай қорып, көне
дәстүрді жаңа дәуірге ұлғастырған жырау үгіт-насихат толғауларының өзінде
исламдық дүниетанымның ақиқаттық қалыбына ұрынбайды. Қаншалықты
ұлттық біте қайнасып, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр әдебиетінде іргелі ағымдар
қалыптастырды десек те, мұсылманшылық сарын әдебиетіміз үшін айналып
келгенде, кірме элемент»[6,72]. Бұл келтірілген мысалдардың жалпы мазмұны
жыраулар мұрасында исламдық дүниетаным жоқтың қасы дегенге саяды. Үш
ғасырға жуық уақытты қамтыған жыраулар поэтикасында діннің жоқтығын
айтудың астарында қазақ халқы үшін Ислам дінінің жат екендігін жеткізуді
көздеген емеурін бары аңғарылады. Қазақ халқын Исламнан бөліп қараудың
басы – тарихқа жасалған қиянат болса, түбі – ұлтты мәдениеттен жұрдай,
ғылым-білімнен құр алақан етіп көрсетумен бірдей. Себебі қазақ халқының
танымы, мәдениеті, әдет-ғұрпы, салт-санасы тікелей дінмен біте қайнасып,
өзара сабақтаса жымдасқан. Ғылым-білімнің таралуы, жазу, кітап басу
өнерінің дамуы молдалықпен, дінмен байланысты. Мұғалім, ілім, кітап сынды оқу-ағартудағы негізгі лексикалық қорда Исламның әсерімен қолданысқа
енді. Тіпті қазақ қоғамы үшін үлкен зардап әкеліп, дамуымызға кері әсерін
тигізген жоңғармен болған соғыста, тек жер үшін ғана емес, дін үшін де
болғандығын бүгінгі жарыққа шыққан архив материалдары айғақтайды.
«Стольник и воевода спрашивал по причине допросных речей тобольских казаков Костьки Клюсова с товарыщи калмыцких посланцев о Казачье Орде:
Какие они веры и за что учинилась з Бушухы ханом ссора, и давно ль? Посланцы говарили: Назат тому лет з 10. Верами де они, калмыцкой Бушухты
хан и Казачья Орда, разны: Бошухты хан де их с калмыки и с ыными Орды
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верует в Далай ламу, а казачья де Орда верует особливо по крымси в махмета, обрезывются по бусурменскии. И посылал де Бушухты хан в Казачью
Орду, чтоб они съединачились и веровали с ним, калмыцким Бушухты ханом,
и с ыными Орды в одного Далай их ламу. (Курсивпен белгілеген біз Ш.Д.)
Оттого де с ними учинилась и ссора, потому что они не похотели по калмыцки в Далай ламу веровать. И за то де у них были бои великие, многие де
их городы Бушухты хан их розорил...» [4,396]. Келтірілген архив дерегінен
қазақ-жоңғар соғысының басталуы діни келіспеушіліктен екендігі тайға
таңба басқандай көрініп тұр. Бір құдайға сеніп, Исламды өмірлік ұстанымы
еткен бабалар қанды соғысты бастан кешсе де, Далай лама сынды өзге дінді
қабыл етпеді. Үш ғасыраға созылған соғыс қазақ қоғамы үшін үлкен зардабын
тигізді. Оңтүстіктегі қалалардың қирауы, мешет-медреселердің күйреуі сөзсіз
елдің әлеуметтік өміріне кері әсерін тигізіп, діннің, ғылым-білімнің дамуын
тежеді. Соғыс болған жерде діннің өркендеуі, ғылым-білімнің дамуы болмасы
анық. Сол себептен де жыраулар поэтикасы Ясауи, Жүсіп Баласағұн, Ахмет
Иүгәнеки сынды таза діни-сопылық танымдағы жырға негізделмеген. Мұны
тасауфтық таным дейтін ұғыммен уәждеуге болады. Осы тасауфтық танымнан сыр шертетін лексиканың жыраулар толғауларында ұшырасуы этнос болмысымен сопылықтың біте қайнасуын, елдің рухани-әлеуметтік өмірінідегі
маңызын белгілеп береді. Сондықтан қазақ діні турасында сөз қозғағанда
ата-бабамыз сан ғасырлар рухани азық еткен сопылық бағыттан айналып өте
аламаймыз. Иасауиден Шәкәрімге дейінгі аралықтағы әулие ақындардың
еңбектерінде тиісті дәрежесінде сопылыққа қатысты лексика мен Ислам
дінінің қағидалары, әдеп-нормалары қамтылған.
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ТАЙБУГА БИ – ОСНОВАТЕЛЬ ВЕЛИКОГО
СИБИРСКОГО УЛУСА
Нұрбай Қ.Ж.,
АО «Казахский агротехнический университет
имени С. Сейфуллина», профессор, д.и.н.
Говоря о великих именах Великой Степи, мы иногда обходим стороной
личности, которые остались в тени других известных личностей. Это, например, Тайбуга би (князь), оставшийся в тени известного хана Кучума, правившего Сибирским ханством, основным населением которого помимо лесных охотничьих племен были казахские роды кыпчаков, кереев, жалаиров и
других. Один из активных деятелей национально-освободительного движения «Алаш», исследователь М. Тынышбаев справедливо отмечал, что «ногаями и казахами называлось вообще население Золотой Орды (во времена
Ақсақ Темира – Қ.Ж.Н.)» [1, С. 179]. Причем «… ногаи и казахи… в сущности
был один и тот же народ, называемый то ногаями, то казахами» [1, С. 163,
170-171]. Ссылаясь на Небольсина, исследователь отмечал, что «... уран мангыта – Алаш, т.е. тот же уран, что и общекиргизский» [1, С. 147].
Тайбуга би (бек) является основателем династии, которая в течение около
трех столетий правила Сибирским Улусом (позднее – Сибирское ханство), он
сыграл значительную роль в истории Казахстана (и истории России). Так как
у нас на руках мало материалов о самом Тайбуга бие и его потомках, мы будем
говорить об истории образования Сибирского Улуса, а также о внутренних
противоречиях между тайбугидами и шейбанидами.
В первой четверти XIII века, почти одновременно с образованием Улуса
Джучи (или, как его называли татары, Кыпчакского Улуса, получившего «…
название Белого царства», т.е. Ақ Орды - Қ.Ж.Н.[2, С. 232]) «на территории
Среднего Иртыша, Тобола, Ишима и Туры» образовалось «объединение тюркоязычных племен», получившее в истории название Сибирского Улуса, или
иначе Сибирского юрта (исследователь А. Нестеров указывает конкретную
дату образования Сибирского, или как он его называет, Искерского княжества - 1220 год), основателем которого был, согласно некоторых источников потомок могущественного хана Кереитского Улуса Тугрула Тайбуга би,
и «... в котором главенствующую роль играли кереиты» [3, С. 86-87, 121; 4,
С. 154-156; 5, С. 64-65]. Сибирские летописи отмечают, что он получил эти
земли в качестве пожалования от Чингис хана и заложил здесь город ЧингиТура или Чимги-Тура (современная Тюмень) [5, С. 64, 120-121, 180, 188; 4,
С. 156; 3, С. 70]. А. Нестеров отмечал, что «Чинги-Тура после гибели
Шейбанидского государства в начале XVI в. была заброшена и не восстанавливалась» [3, С. 93].
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Сибирские летописи называют Тайбуга бия сыном царя Она, под которым, очевидно, подразумевается вышеназванный знаменитый хан Тугрул [5,
С. 64, 120, 180, 188]. Большая часть исследователей писала не настоящее имя
кереитского хана, а его китайский титул «ван», т.е. «царь», причем в разном
написании, приписывая к нему тюркское «хан»: «Ван хан», «Иоанн хан» (поп
Иоанн), «Он хан», «Ун хан» и т.д. Например, русский историк А. Лызлов писал о «... великом обладателе скифских народов Ункаме или Ун хане», очевидно, имея в виду хана Тугрула [6, С. 127].
Известные исследователи истории Сибири Г. Миллер и И. Фишер упоминают «князя казачьей орды именем Тайбуга, сына хана Мамыка» и утверждают, что «князья Тайбугина рода… возводили свой род к не менее славному
кераитскому хану…» [7, С. 474-475; 8, С. 90-93; 9, С. 30]. По утверждению
А. Нестерова «род Тайбугидов был, несомненно, местного, сибирско-татарского происхождения» [3, С. 86]. Cледует отметить, что под «сибирскими татарами» подразумеваются, по всей вероятности, ногаи [1, С. 180]. Сибирские
летописи также повествуют о том, что Тайбуга би много лет жил и правил «во
граде сем» (Чинги-Туре-Чингидене) и перечисляют его потомков, начиная от
Ходжи до последнего сибирского князя Сейдяка Бекбулатова сына (Сейтахмета Бекболатұлы) [5, С. 64-65, 67]. Так, «Тайбуге, по преданиям, наследовал
Ходжа, центр владения которого находился в Кызыл-Туре у слияния Ишима
и Иртыша» [3, С. 86]. На основании источников можно утверждать, что тайбугиды правили Сибирским Улусом в течение трех столетий (с перерывами, связанными с приходом к власти шейбанидов), из них в 1495-1563 годах управляли самостоятельным государством [3, С. 87].
Татарские предания и сказания, которые содержат ценные сведения по
истории Сибирского Улуса и его правителей, и которые легли в основу сибирских летописей, первым сибирским царем называют кереитского хана
Тугрула, предка Тайбуга бия. В частности, Г. Миллер на основании Ремезовской летописи, которая, по его словам, «более подробная и во-многом более
точная - утверждал, - ... что вначале на Ишиме правил Он-Сом хан, который близ устья этой реки, при впадении ее в Иртыш, на крутом красном яру
(Қызыл жар – Қ.Ж.Н.) имел свою резиденцию... Кызыл-Тура» [7, С. 189-190].
Исследователь Л. Гольденберг также писал, что «Ремезов полагает начало
происшествия народов в Сибири от красноярских ханов... от Татар хана... до
Онсона (Он хан, Ван хан), «от которого все сибирские летописцы начинают
свои истории и ханские родословии» [10, С. 227]. Кроме того, он отмечал, что
С. Ремезов «в верховьях Иртыша помещает «царство Она царя первого сибирского и у Ишима - «кладбище Она царя…» [11, С. 181]. Сибирские летописи
помещают улус хана Тугрула на реке Ишим [5, С. 64, 94].
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Важно отметить, что территория Сибирского Улуса (только значительно
шире) вплоть до земель, «... где никто не живет,... до окружающего моря» приблизительно с середины IX века (после педения Уйгурского каганата) входила
в состав Кимакского или иначе Кимекского каганата с центром «... в бассейне
Среднего Иртыша», земли которого на севере доходили до сибирской тайги,
«на западе и юго-западе... граничили с семиреченскими и приаральскими
огузами, на юге - с карлуками, на востоке - с государством енисейских
кыргызов» [12, С. 127-130; 13, С. 46, 53, 57, 113, 118].
По утверждению известного ученого-кыпчаковеда Б. Кумекова «здесь
(на Иртыше - Қ.Ж.Н.)... помещает Аль-Идриси древние земли кимаков и две
столицы кимакского хакана... - и - дорога (путь к кимакам - Қ.Ж.Н.) вдоль
берега Ишима через Акмолинск выходила на Иртыш у г. Павлодара» [13,
С. 46, 52, 78]. Исходя из вышесказанного, трудно согласиться с выводом
исследователя А. Нестерова, что «политическая история этого периода (IXXIII вв. - Қ.Ж.Н.) неизвестна» [3, С. 121].
Весьма интересно мнение казахского исследователя Ю. Зуева, который
опираясь на Рашид-ад-Дина, связывал кимаков с родом Чингиз хана «киян»,
вероятно, имея в виду племя татар, один из основных компонентов в формировании семиплеменного кимакского союза [14, С. 5, 126; 12, С. 128]. Он, в
частности, отмечал, что «их (кимаков - Қ.Ж.Н.) прихинганский (доиртышский) период вплотную связан с историей тюркских огузов-татар,... - а - их
свадебные обычаи одинаковы с тюркскими...» [14, С. 126-127].
Другим главенствующим племенем, входившим в состав кимакского (йемеки- по М. Кашгари) племенного союза были кыпчаки, о которых видный
ученый-тюрколог С. Кляшторный отмечал, что «в синхронных памятниках
Северного Алтая, входящих в круг конгломератской верхнеобской культуры,
достаточно рано прослеживаются элементы, характерные впоследствии для
культуры раннесредневековых кипчаков» [12, С. 82-83, 117, 127]. А исследователь Ю. Худяков «местами постоянного обитания кыпчаков» называет
горные и степные районы юга Сибири и отмечает, что «Д.Г. Савинов считает
носителей верхнеобской культуры предками тюркоязычного этноса - кыпчаков» [15, С. 40].
В начале XI века кыпчаки усилились и пришли к власти в Кимакском каганате, и продвигаясь на запад и юго-запад, во второй половине этого столетия заселили огромные степные пространства до берегов Волги и Днестра
[16, С. 175, 180, 184-185, 191, 193; 17, С. 58; 18, С. 419, 425, 430; 19, С. 26].
Интересно отметить, что в составе кыпчакской конфедерации были и кыпчакские, и огузские племена, например, племя «баят», беклербеки которого
согласно «огузского торе» возглавляли правое крыло войска в Сельджукской
империи [16, С. 197; 20, с.186].
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Сибирский Улус получил свое названию от одноименного города, а именно - столицы этого государства Сибири (иначе Искер – от «ескі йер-жер»
– «старое место», в Сибирских летописях – «Старая Сибирь» [5, С. 189],
было и третье название - Кашлык) [3, С. 86]. Так, сибирские летописи отмечают, что Мамет би (Мухамет или Мухамад), «Адеров сын» «... постави
себе град на реке Иртыше и назва его град Сибирь и живяше в нем царь лета
много...» [5, С. 65]. Город Сибирь, находившийся «... у слияния рек Тобола
и Иртыша», оставался столицей Сибирского ханства и при шейбанидах [3,
С. 86, 93]. Исследователь-этнограф Г. Потанин также писал, что «воевода Чулков
в 1587 году основал город Тобольск, в нескольких верстах (15 верстах –
Қ.Ж.Н. [3, С. 113-114]) от Сибири, следы которой сохраняются и до сих пор
около Тобольска» [21, С. 536]. «Непосредственно подступы к Искеру защищали города-крепости - Бишик-Тура, Сузге-Тура, Яулу-Тура, ставшая опорным
пунктом на пути в Среднюю Азию, Кызыл-Тура - древний центр приишимских татар...» [3, С. 94].
О древности тюркского населения Сибири писал выдающийся археолог
А. Окладников, отмечая, что «одна из этих культур исконно тюркская, корни ее уходят в тысячелетия исторического прошлого степных племен Азии и
Восточной Европы, в культуру скифо-сакского и гунно-сарматского времени»
[22, С. 148, 160].
Сибирский Улус, первоначально входивший в состав Улуса Джучи,
«номинально принадлежал западной ветви шейбанидов (которые особенно усилились после прихода к власти в Ак Орде узбекского хана Абулхаира
в 1428 году, воссевшего на престол «в области Тура в возрасте 17 лет», а
в 1446 году перенесшего свою резиденцию из Чимги-Туры в Сыгнак [12, С.
218; 3, С. 72, 75, 121]), хотя управление было оставлено в руках местной
тюркской династии тайбугидов...» [4, С. 156]. Чтобы заручиться поддержкой
влиятельной династии тайбугидов, шейбаниды вступали с ними в родственные отношения. Так, Саид Ибраһим (Ибак), «противник дома Абулхаира»,
провозлашенный ханом Сибири после смерти узбекского Абулхаир хана в
1468 году, «женившись на дочери знатного тайбугинца Мара,... вступил в родство с тайбугинскими правителями» [4, С. 156-157]. Однако «вскоре он отстранил тайбугинцев от власти и стал править единолично в Чимги-Туре и
прилегающих районах Тобола и Иртыша» [4, С. 157]. Приблизительно в 1495
году князь Мамет (Мухамет или Мухамад), сын Адера, умертвил сибирского
хана Ибака в отместку за убийство своего деда Мара, и с этого времени тайбугиды единолично правили Сибирью вплоть до 1563 года, когда к власти
пришел знаменитый хан Кучум, фактически же они управляли ханством и до
1495 года, когда у власти номинально стояли шейбаниды, как потомки Чингис
хана, лишь ставя по своему усмотрению шейбанидов, так как «... не будучи
Чингизидами, не могли официально именоваться ханами» [3, С. 82; 4, С. 156].
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В Сибирском Улусе по сведениям европейских и арабских путешественников было развито как скотоводство, так и земледелие, например, по рассказам Шильтбергера, побывавшего здесь в 1405 году, здесь развивалось земледелие, основной культурой которого было просо [23, С. 470].
После присоединения Казанского ханства к Москве в середине XVI века,
а затем вследствии прихода к власти шейбанида хана Кучума в Сибирском ханстве начался длительный политический кризис, вызванный дальнейшим противостоянием местной династии тайбугидов и династии шейбанидов, и завершившийся в конце-концов распадом когда-то могущественного государства, с
которым у Московского государства были налажены дипломатические связи
еще со времен царя Ивана III [3, С. 89]. Как утверждает А. Нестеров, «русские
практически беспрепятстсвенно закреплялись в Западной Сибири - и - этому способствовала развернувшаяся в Сибирском юрте междоусобная война»
[3, С. 114]. Правивший в этот период Жадыгер би (Едигер, Ядигер) пытался
установить военный союз с московским царем Иваном IV против сибирских
шейбанидов, однако «... их надежды на русскую помощь не оправдались»
[3, С. 90]).
Вместе с тем, как отмечал видный исследователь С. Бахрушин, в середине XVI столетия возросший бум в мировой торговле пушниной и огромный
ее спрос на мировых рынках обусловил зарождение интереса к «сказочно
богатой Сибири», а затем и проникновение промышленников, купцов за Урал,
в Сибирь (в ее северные районы, богатые мехами и пушниной, как известно,
путь из Поволжья в Сибирь, «в страну мрака» действовал еще со времен
Булгарского ханства, когда были налажены связи с Сибирью [24, С. 88, 151])
[24, С. 147-148]. Исследователь писал о «тесной связи между Средней Азией
и Сибирью, установившеяся еще в глубокой древности... - и о том, - ... что
издавна вдоль Иртыша шла большая торговая дорога из Мавераннахра в Восточную Европу» [25, С. 195-196]. Он отмечал о существовании нескольких
путей из Средней Азии в Сибирь и Восточную Европу, один из них проходил
«... через Ямышевское озеро» [25, С. 195-197]. Одними из первых в Сибирь
проникли крупные промышленники Строгановы (по свидетельству путешественника Н. Витзена предком Строгановых был выходец из Золотой Орды,
княжеского рода [26, с. 15]), «первыми открывшие Сибирь» [24, С. 147-148;
26, С. 15; 27, С. XVII-XIX].
После закрепления (Москвы) на сибирской земле путем строительства
укреплений-крепостей власть в Сибири все еще находилась в руках сибирских правителей: сначала в Искере правил сын Кучума Али, а затем (в 1586
году), пользуясь сложившейся обстановкой, местные казахи закрепили за собой долину Тобола до впадения его в Иртыш [3, С. 114; 28, С. 145]. Так, когда
после смерти Ермака «казаки из града (Сибири – Қ.Ж.Н.) побегоша, - то сначала - царевич Алей Кучумов сын... водворися во град, - а затем - князь Сейдяк
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Бекбулатов сын... прииде ко граду Сибири, и град взя и царевича Алея победи
и изгна из града... и тако прибываше во граде» [5, С. 97, 153]. Искер был захвачен казахскими войсками во главе с Кадыргали Жалаир бием и султаном
Ораз-Мухаметом Онданулы (последний был племянником казахского хана Тауекеля [16, С. 400-401; 4, С. 403; 29, С. 217]), и на сибирский престол посажен
Сейтахмет би Бекболатулы [24, С. 154; 23, С. 472]. Однако «уже в начале 1588
г. тобольский воевода Д. Чулков сумел хитростью пленить Сайид Ахмад бека,
Кадыр Али бека и Ураз Мухаммад султана - всю верхушку сибирско-татарской
знати реставрированного Тайбугидского государства» [3, С. 114; 5, С. 101-102,
157-159]. Следует отметить, что указанный Кадыргали би из влиятельного
рода жалаир, «являвшийся некоторое время советником (карачи) хана Кучума», написал свою знаменитую книгу «Джамигат-ат-таварих» в честь московского царя Б. Годунова [4, С. 561], происходившего, как отмечают исследователи, из татарской знати [30, С. 93; 31, С. 242], Ч. Валиханов указывал, «...
что он написал эту хронику во имя гостеприимства и покровительства царя Б.
Годунова» [29, С. 217]. В том же 1588 году «... послаша князя Сейдяка (Сейтахмет Бекболатулы - Қ.Ж.Н.) и Казачьей Орды царевича Салтана (султан
Ораз-Мухамет - Қ.Ж.Н.) и Карачю (Кадыргали Жалаир би - Қ.Ж.Н.) в царствующий град Москву со многими воинскими людьми,... - где - их государь
крестити и указал им корм и вотчины на проживанье» [5, С. 104, 206, 263].
По утверждению А. Нестерова «род князей сибирских прекратился в конце
XIX в.» [3, С. 120]. Про султана Ораз-Мухамета Ч. Валиханов отмечал, что
он «... был принят ласково царем Борисом Годуновым и через несколько лет
(в 1600 или 1602 году - Қ.Ж.Н.) сделан ханом Касимовским» [29, С. 217]. Впоследствии (в 1594 году) хан Тауекель, отправив в Москву в качестве заложника («аманат») своего сына Кусаина, пытался вернуть своего племянника (сына своего младшего брата Ондана), однако этого не удалось достичь
[16, С. 401; 4, С. 403-404; 32, С. 256].
При хане Кучуме «казахи-джалаиры (у которых был свой улус в урочище
Саускан в 7 верстах от Искера-Сибири - Қ.Ж.Н. [5, С. 76, 166, 173, 192, 239])
во главе с Кадыр Али беком карачи были одним из сильнейших племен Сибирского ханства, тем большую важность для Кучум хана имел союз с Шигай ханом, покровительствовавшим джалаирам», - отмечает А. Нестеров [3, С. 98].
Очевидно, указанный факт «большой важности» объясняется тем, что Шигай,
как и его двоюродный брат Хакназар, установил союз с Бухарским ханом,
шейбанидом Абдаллахом II (тем самым, при котором усилилась исламизация
Сибири, а «в 1572 г. им была направлена первая духовная миссия в Сибирь»
[3, С. 95]), а также - родственными отношениями (сватовства), так как
«Ахмад-Гирей, брат сибирского хана Кучума, был женат на дочери Шигая...»
(у А. Нестерова сам Кучум был зятем последнего) [3, С. 98; 4, С. 398].
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Важно также отметить, что Москва, как и казахи, «... искала союзника для
борьбы с Кучумом... Таким союзником России в то время могло стать Казахское ханство» [4, С. 388]. Так, «... в 1573 г. при направлении к Хакназару... русского посольства во главе с Третьяком Чебуковым Иван Грозный поставил перед послами цель... заключить с ним (Казахским ханством - Қ.Ж.Н.) военный
союз против Сибирского хана Кучума» [4, С. 389]. После Хакназара Тауекель
продолжил политику традиционно дружественных отношений с Московским
государством, налаженных еще ханом Касымом, однако «по целому ряду причин этот союз (военный союз с Россией) не был заключен» [4, С. 393].
Итак, когда-то могущественное Сибирское ханство (первоначально - улус)
в результате продолжительных внутренних междоусобиц и борьбы за власть
(между казахскими ханами и местной правящей династией тайбугидов с одной стороны и династией шейбанидов - с другой), длившейся в течение продолжительного исторического времени, в конце XVI века практически перестало существовать, после чего многочисленные казахские роды (предположительно, значительная их часть), жившие в Сибири, покинули последнюю
и откочевали на юг, в подданство казахских ханов [28, С. 145]. Кризис Сибирского ханства, а затем и его распад, вероятно, был вызван также разделением
некогда могущественного Ногайского союза вследствии убийства знаменитого Орманбет бия в самом конце XVI века, в результате чего часть ногаев
оставила свои кочевья (в том числе в Сибири) и присоединилась к казахам
[1, С. 169-170, 173-174]. Не последнюю роль в падении Сибирского ханства сыграл тот факт, что в противостоянии последнего с Московским государством казахские ханы, как отмечалось выше, встали на сторону Москвы
[4, С. 388; 16, С. 401]. Другим фактором, обусловившим гибель Сибирского ханства, безусловно, было «такое значительное событие» в самом конце XVI века,
«... как смена Шейбанидской династии на Аштарханидскую» [4, С. 403, 405].
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ТЮРКИ ИЛИ МОНГОЛЫ?
Оловинцов А.Г.,
академик Академии Истории и общественных наук
Республики Казахстан, академик Международной общественной
Академии «Чингисхан» (Монголия, 2009 г.), г. Нур-Султан,
индивидуальный исследователь тюркологии
1. История вопроса «тюрки или монголы?» был подвергнут сомнению в
его определении еще при жизни Чингисхана. Но, к сожалению, до сих пор,
по прошествии восьми веков, окончательно не разрешен. Например, в конце
2016 года в Казани вышла в свет «коллективная международная монография
«Золотая Орда в мировой истории» в тысячу страниц большого формата.
Одни пишут о татарах, другие – о монголах, а зачастую, не разделяют их
меж собой [1]. Подобное можно встретить почти в каждой выпускаемой книге, посвященной кочевникам Евразийской степи в XIII-XVI в.в.. Между тем,
вопрос архиважный. Кто они – тюрки или монголы? Это один из запутанных
вопросов Истории.
Автор предлагаемой статьи вот уж как 10 лет неустанно пропагандирует и
неопровержимыми аргументами доказывает, что в XIII веке никаких этнических монголов в природе не существовало. То были многочисленные тюркоязычные племена на всей территории Евразийской Степи, от Амура до Дуная.
Первый южносунский посол в ставку Чингисхана (1219 г.) в своем отчете
писал: «Я, Мэн Хун, лично замечал, как их временно замещающий императора го-ван Мухали каждый раз сам называл себя «мы татары», всех их сановники и командующие также называли себя «мы да-да жень» («мы татарские
люди»). Они даже не знают, являются ли они монголами (менгу) и что это за
название» [2, с. 108]. Таким образом, наместник Чингисхана в Китае (джалаир
по происхождению) Мухали считал себя «татарским человеком». И это спустя
13 лет после официального провозглашения Mangi El (Великой Монгольской
империи).
Пэн Дая и Сюй Тин – чиновники китайской дипломатической миссии,
отправленные южносунским двором ко двору монгольского хана в 1233 и
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1236 годах. В совместном труде «Краткие сведения о черных татарах» они
написали всё, что увидели у татар.
Первые европейские путешественники к монгольскому хану Плано Карпини (1246-1247), Гильом де Рубрук (1253-1255) и Марко Поло (1271-1295)
также подробно описали всё, что увидели у татар. «Английский интеллектуал
Роджер Бекон (1219-1294), опираясь только на сведения из книг Плано Карпини и Рубрука, писал: «Монголы не этническая, а религиозно-политическая
общность. Империя была открытой системой, ориентированной на включение и адаптацию новых групп. Монголами становились все, кто обрел своё
место в новой иерархии власти» [3, С. 113]. То есть, важным было не этническое происхождение, а взгляд, мышление, ориентация на идеи и законы Чингисхана. И если эти твои мысли, поступки совпадали с законами Чингисхана,
ты становился «своим человеком», монголом.
Обратимся к персидскому летописцу Рашид-ад-Дину (1247-1318), который в официальной историографии считается основным и главным «общепризнанным» источником по изучению эпохи Чингисхана.
Первый раздел его «Сборника летописей» посвящен повествованиям
о появлении на исторической сцене тюркских народов…
Глава вторая – о тюркских племенах, которых в данное время называют
монголами, но в древности, у каждого из них было особое имя и прозвание…
Глава третья – о тех тюркских племенах, у коих у каждого в отдельности
имело царя и вождя… [4, т. 1, С. 53]. И далее: «В настоящее время вследствие
благоденствия Чингисхана и его рода, поскольку они суть монголы, - (разные)
тюркские племена, подобно джалаирам, татарам, ойратам, онгутам, кереитам,
найманам, тангутам и прочим, из которых каждое имело определенное имя и
специальное прозвище, - все они из-за самовосхваления называют себя (тоже)
монголами, несмотря на то, что в древности они не признавали этого имени»
[4, т. 1, с. 103]. То есть, Рашид-ад-Дин основательно и уверенно пишет о тюркских племенах, которые теперь называются монголами.
Академик А.Н. России В.В. Бартольд (1869-1930) в своей статье «Чингисхан», 1903 г. писал: «Народ, который в первой половине XIII в. потряс своими
походами все страны от Китая до Адриатического моря, во всех источниках
того времени, как в китайских и мусульманских, так и в русских и западно-европейских, называются «татарами»… Имя монгол (в мусульманских источниках – могул или могол) только при Чингисхане стало употребляться в качестве
названия государства и династии, позднее – как название народа»… [5, с. 202].
А профессора Петербургского университета Иностранцев К.А. (18711941) и Котвич В.Л. (1872-1944) указанную версию выразили четкой формулой: «Политически они были монголами, этнически – тюрками» (1909 г.).
258

СБОРНИК СТАТЕЙ
Читаем авторитетный первоисточник по эпохе Чингисхана «Сокровенное сказание монголов» (1240 г.), написанный непосредственно участниками тех событий §202-229 (перевод А.С. Козина 1941 г.), когда Чингисхан на
всеобщем Курултае в 1206 году назначал 95 нойонов-тысячников и других
руководителей государственных ведомств. Среди них: джалаиры, найманы,
киреи, чжурчжени, татары, ойраты, меркиты, урянхайцы, онгуты, кара-китаи (кидане) и другие представители тюркоязычных племен. И ни одного
монгольского имени не обнаруживаем. А были ли они в действительности?
Вот в чем вопрос. Приведенная цитата из первых рук. Неоспоримый аргумент
[6, §202-229].
Вокруг Чингисхана этнических монголов, как таковых, не оказалось!!!
Далее перечислять всех исследователей по эпохе Чингисхана нет смысла. Любознательных читателей отсылаю к своей книге «Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана», где перечислены 55 имен исследователей с XIII по
XX в.в., которые пришли к выводу – то были тюрки, а не мифические монголы [7, с. 419-421]. Книга издавалась ежегодно с 2012 года, в т. ч. два раза в
Москве, изд-во «Алгоритм» в 2015 и в 2018 г.г. Второй раз «по просьбе трудящихся»! Таким образом, монголы – это собирательный термин из тюркских
племен и этносом не является. Политическое объединение разных тюркских
племен. Как, например, понятие советский народ. Но по-советски никто не говорил. Как в настоящее время в США процветает американский народ, выходцы из всех стран планеты Земля, но государственный язык у них английский.
Аналогичная ситуация сложилась в Монголии в 1206 году, когда Чингисхан
объединил под своим руководством всех окружающих тюркоязычных племен.
Приняли для себя (по инициативе самого Чингисхана) новое нейтральное название, чтоб никому не было обидно – «монголы», и пошли покорять другие
народы «от моря до моря».
А спустя почти 300 лет те же перечисленные племена после распада Золотой Орды органично вошли в состав других тюркских государств без какихлибо противоречий. Образ жизни – кочевничество, язык – тюркский.
К указанному убеждению я пришел еще лет 30 назад, когда создавал шежере (родословную) казахских ханов. Пришлось расширить горизонты поисков географически, а исторически углубиться на несколько веков. Точкой
отсчета стал Чингисхан. Получилась генеалогическая таблица в 600 имен
чингизидов, ханов-правителей Казахстана, Казани, Крыма, Астрахани, Сибири, Хивы, Бухары, Монголии и Китая. Не забыты были тимуриды и ногайцы,
с кем чингизиды тесно сотрудничали. У всех имена тюркские, как в 14-ти поколениях до Чингисхана, так и спустя три века после кончины Потрясателя
Вселенной. Где монголы? – вот в чем вопрос. Старые принципы науки надо
уважать, но от них пора отходить.
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2. Опровержение вековых заблуждений.
Доказательства о том, что нашествие агрессивных кочевников с Востока
на Запад через казахские степи были тюркоязычными степняками, рассмотрены мною с семи сторон, с семи точек зрения: археологической, лингвистической, по данным дипломатической переписке, по нумизматике, по данным
русских и монгольских летописей и по генетическим данным. И как ни крути,
все равно получается – пришлые незваные «гости» были тюркоязычные кочевники, которые, естественно, говорили и писали на своем родном тюркском
(татарском) языке.
На всех европейских географических картах (XVI-XVII в.в.) вся территория к востоку от Карпат называется Великая Тартария, есть даже Московская
Тартария (1564 г., на карте, составленной С. Герберштейном).
За тысячу лет до Чингисхана, севернее Великой Китайской стены кочевали тюркские племена: государство шаньёна Моде, Первый, Второй, Объединенный тюркские каганаты, которые оставили после себя величественные
памятники – каменные стелы, на которых воспроизведено описание их подвигов на тюркском языке древними руническими знаками. Копия памятника
Кюль-тегина и Бильге-кагана установлена в фойе Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева. Подобных памятников в степях Монголии
найдено 9 единиц. Это паспорт тюркского народа, выписанный 1287 лет назад
на нетленном материале – камне.
В архивах Ватикана сохранилось письмо Великого хана Гуюка, написанное им римскому Папе Иннокентию IV, которое привез в 1248 г. из Монголии
Плано Карпини. Письмо написано на фарси с вкраплениями тюркских слов.
Для нас важна Государственная печать Гуюк-хана, подтверждающая текст
письма, которая выполнена на тюркском языке древнеуйгурским шрифтом.
Её текст: «Силою Вечного Тенгри повелеваю. Указ (воля) хана – вольных степей монгольских улусов предназначена народу (ел). Повинуйтесь воле, в знак
уважения преклоните колени» [8, с. 11-12].
Другим, не менее важным архифактом тюркской письменности на тюркском языке в Монголии, являются пайцзы – посолькие или командирские знаки отличия. Говоря современным языком, пайцза – это мандат, верительная
грамота, которая наделяла его владельца определенными властными полномочиями. В моей книге представлены с переводом 8 единиц различных пайцзы, найденных в различных частях Евразийской Степи. Смысл текста примерно одинаков – «человек, который не покорится, виновен и должен умереть»
[8, с. 20-21].
И еще, уникальный камень Чингисхана. Хранится в Эрмитаже. Найден в
1832 г. в Бурятии. Текст перевода работников Эрмитажа: «Когда после завоевания сартаульского народа Чингисхан собрал нойонов всего монгольского
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улуса в местности Буха-Суджихай, Есунхэ выстрелил (из лука) на 335 саженей» [8, С. 9-10].
В пользу тюркской письменности в эпоху Чингисхана говорят и две каменные стелы, изготовленные в 1334 и 1346 годах, т. е. спустя сто лет после
смерти Чингисхана. Текст написан на китайском и параллельно на тюркском
языках (провинция Гальсу, г. Увей).
Говоря о своем отце и дяде, с кем он совершил путешествие к великому
хану, Марко Поло заметил: «Велел потом великий хан изготовить на турецком
языке грамоты для отправки к Апостолу, передал их братьям…» [9, с. 54-55].
Выходит, что Хубилай-хан, внук Чингисхана, правитель Китая в дипломатической переписке с Римским Папой использовал «турецкий язык», не монгольский, не китайский, а язык своих предков – тюркский. Это очень важное
свидетельство очевидца следует взять за основу – в дипломатической переписке монгольские ханы использовали тюркский язык!
Из исследовательской работы профессоров Григорьева А.П. и Григорьева В.П. «Ярылк Бердибек-хана венецианским купцам от 1385 года: «Мы полагаем, что оригинал ярлыка Бердибекка был на тюркском языке буквами уйгурского алфавита» (Санкт-Петербург, издательство Ленинградского университета, 1995 г.).
То есть, обычная переписка как персидских ильханов, так и ханов Золотой
Орды. В Парижской национальной библиотеке сохранилось полтора десятка
подобных писем. Например, французский исследователь Жан-Поль Ру в своей книге «Чингисхан и империя монголов» опубликовал письмо Аргун-хана
к французскому королю Филиппу Красивому на тюркском языке [10, с. 47].
Выпуск монет в обращение – прерогатива государства, хана-правителя.
Поэтому монеты, найденные при археологических раскопках, считаются первоисточником, неоспоримым доказательством правления того или иного правителя.
В самой Монголии чеканка монет не велась и собственные монгольские
монеты с уйгурской или монгольскими надписями того периода не известны. Участники XIII Всероссийской нумизматической конференции (Москва,
2005 г.) утверждают, что «на монетах Золотой Орды надписи выполнены
на тюркском, персидском, арабском и уйгурском языках (по Г.А. ФедоровуДавыдову).
Известны золотые динары с титулом «Чингисхан», битые в Газне и
Бухаре: Газна, 618 г. х., вес 2,23 г., реверс: ал Хакан (хан ханов) справедливый
Чингисхан; аверс – калима и имя багдадского халифа ан-Насира.
Исследователь-востоковед А.Г. Юрченко считает, что Чингисхан к этим
монетам никакого отношения не имеет. Чингисхан был избранником Вечного
Неба, а не Аллаха» [5, С. 8]. Это любительское, коллекционное издание, в
торговом обороте они не были.
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И данные из современной науки генеалогии. Чингисхан, его предки и
потомки вероятно всего имели «арийскую гапло-группу R1a1 (как вариант
R1b1), а не монголоидную гапло-грамму С, … которую в торопях приписала
им академическая литература по популяционной генетике» (член Академии
ДНК генеалогии А.А. Клесов).
По предварительному подсчету профессора Б. Базылхана (диссертация
хранится в Академии наук Каз ССР с 1975 г.) из 40 000 слов, зарегистрированных в словарях монгольского и казахского языков, сходными являются более
1500 корневых слов и 24 000 производных основ, образованных на базе этих
корневых слов. Остальные слова разные.
Вот он момент истины Б. Базылхана: «На собственный путь развития»
халха-монгольский язык Монголии вступил в XV веке [11], а по моей версии
несколько позже, в начале XVII века. Ибо, по историческим данным, знаменитый Даян-хан (1470-1543), а затем его потомок Алтан-хан (1543-1583) вполне
самостоятельно совершали военные набеги на Китай. И только, когда маньчжуры изгнали последнего монгольского хана Лигдена (1604-1634) в Тибет, и,
соответственно, установили полностью на всей территории Монголии свою
власть, процесс адаптации нового языка пошел в ускоренном темпе.
«Любопытно, что здесь, по сути, удостоверяется известный в общем-то,
парадокс: современный монгольский язык, который часто безосновательно
транспонируют на древние и средние века, - это, в сущности, совокупность
халхаского, ойратского (калмыцкого), бурятского и др. языков, про которых
академик Б.Я. Владимирцов в 1929 году писал: «Монгольский языковый мир
в настоящее время является в виде нескольких наречий, многих говоров,
а общего языка не существует вовсе» [12, С. 98].
Дело не в дате, XV или XVII век, а в принципе поиска той самой истины
– когда в Монголии возник халха-монгольский язык. Этот принцип у нас совпадает.
Современный халха-монгольский язык в Монголии мог сложиться только в условиях коренных преобразований, которые произошли на территории
всей страны.
Любая цивилизация основана на трех китах: религия, язык и письменность. Все три составляющие в XVII веке в Монголии кардинальным образом
изменились вследствие оккупации Монголии тунгусо-маньчжурскими племенами.
Во-первых, изменилась религия, монголы повсеместно приняли ламаизм,
начали строить буддийские монастыри. Первый монастырь построили в 1586
году, а в 1917 г. их насчитывалось уже 750. У них возникли общие интересы.
Прежний тюркский язык общения в результате влияния тунгусо-маньчжурского языка, языка победителей, стал приспосабливаться, видоизменять262
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ся, трансформироваться в угоду властных структур. За последние три столетия прежний язык так изменился, что современные казахи при посещении
Монголии не понимают речь тамошних аратов. Требуется переводчик.
Естественно, современные халха-монголы являются прямыми наследниками своего великого предка Чингисхана, человека второго тысячелетия,
которые сохранили о нем свои признательные воспоминания и национальную гордость. Пожелаем им крепкого здоровья, счастья и процветания. Будьте
достойны Славы своих легендарных предков!
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СӘРСЕН АМАНЖОЛОВТЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ
Өскембай Ә.А.,
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ,
Тарих, филология және халықаралық қатынастар факультетінің
деканы, тарих ғылымдарының кандитаты
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы
төл тарихымыздың ақтаңдақтарын ашып, қайтадан зерттеуге мол мүмкіндік
беріп отырған тың идея. Мақалада Елбасы қазақ халқының этногенезін жанжақты, жаңа көзқараспен зерттеуді алға тартып отыр. ХХ ғасырдың басында
қоғамның дамуында, ұлт бірлігін нығайту үшін, ұлттық сезімді оятып, ұлттық
психологияны тарихи мәселелер арқылы қалыптастыру заман талабы болды.
Мұны тіл ғылымымен айналысып жүрген филолог С. Аманжолов замандастары арасында тереңірек түсінген. С. Аманжолов тіл мәселелерімен
қазақтың ұлттық тарихын қатар зерттей білген ғалым. Нәтижесінде саясиқоғамдық, педагогикалық қызметтерімен тарихи зерттеулерді қатар алып
жүрген С. Аманжолов, ғылыми-танымдық және қолданбалық маңызын осы
кезге дейін жоймаған тарихи зерттеулер тізбегін қалдырды. С. Аманжолов қазақ этногенезін ру-тайпалардың сөйлеу тілінің ерекшеліктері арқылы
15 жыл бойы зерттеп, үлкен еңбек қалдырды.
«Вопросы диалектологии и истории казахского языка» еңбегінде ғалым
қазақ тілінің тарихын, диалектілерін зерттеп қана қоймай, қазақ халқының
шығу тегін, ру, тайпалардың құрылу тарихын, ертедегі таңбалардың тарихын,
заттық мұралардың тіл тарихына байланысты заңдылықтарын ашып көрсетті
[1, 9 б.]. Кезінде С. Аманжоловтың бұл еңбегі тек қана Қазақстан көлемінде
ғана емес, одақ ғалымдарының арасында үлкен талқыға түсті. Еңбекті
қуаттаған адамдарға қарағанда қарсы шығушылардың саны көп болды.
Ғалым, ғылыми ойларының негізділігін көптеген фактілер келтіре отырып, өз
көзқарастарының құндылығын бекемдеуге тырысты. С. Аманжоловтың қазақ
халқының этногенезі, ру-тайпалар тарихы, халық тарихына қатысты пікірлері
бүгінгі күнге дейін өз құндылықтарын жойған жоқ.
Ғалым қазақ халқының шығу тарихына байланысты еңбектерін жазуда алдына бірнеше мәселе қойды. Олардың қатарында: біріншіден, қазақ
этногенезі, қазақтың тайпа және тайпалық одақтары және ежелгі қазақтардың
диалектілері туралы материалдар жинау. Бұл мәселені түбегейлі зерттеу үшін
ғалым ғылыми-зерттеу экспедицияларын ұйымдастырды. С. Аманжолов өз
зерттеулерінде халықтың бай ауыз әдебиетінде сақталған деректерге сүйенді.
Экспедициялар нәтижесінде қазақ фольклорына қатысты маңызды материалдар жиналды.
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Ғалым қазақ тіліне қатысты үш диалектіні атап көрсетеді: солтүстікшығыс, оңтүстік және батыс диалектілері. Бұл зертеулерінде қиындық
туғызатын мәселелерді атап көрсетеді:
1. Қазақ этногенезінің жеткілікті зерттелмеуі;
2. Қазақ халқының құрамына кіретін тайпаларға байланысты ежелгі жазба ескерткіштердің көптеп сақталмауы;
3. Бұл мәселені зерттеуге біржақты көзқараспен шектелген кейбір
шығыстанушылардың қарсы шығуы және Н.Я.Маррдың палеонтологиялық
әдісі. Ғалым шешуін күтіп тұрған осы мәселелерді ескере отырып, өз зерттеуін
мына мәселелерге арнайды:
7. Қазақ халқының этникалық және ру-тайпалық құрамына тоқталу;
8. Қазақ халқының ежелгі ең ірі тайпалық құрамына (үйсіндер, дулаттар,
алшындар, керейлер, наймандар, арғындар, меркіттер, қоңыраттар, жалайырлар және қыпшақтар) тоқталу;
9. Кейбір ежелгі тайпалардың тілін зерттеу;
10. Қазақтың үш жүзінің құрылуы және тайпалық одақтардың пайда
болуын зерттеу;
11. Қазақ тілі мен ұлт тарихының шығу тарихын тереңнен зерттеу
[2,10 б.].
Ғалымның қазақ халқының ежелгі тарихын зерттеуде шебер үйлестірушілік, нағыз тарихи талдау, салыстырмалы зерттеу әдістерін жетік меңгергенін байқаймыз.
С. Аманжолов тайпалардың этногенезін зерттегенде оны біржақты
қарастырмай, тілдік, этнографиялық, антропологиялық фактілерге тоқталған.
Ғалым көрсетілген мәселелердің зерттелуіне тарихнамалық шолу жасайды,
А. Левшин, Н. Аристов, А. Харузин еңбектерінің ерекшелігін айтып өтеді.
Сонымен қатар, қазақтардың этникалық қалыптасуына байланысты Рашидад-Диннің «Жами ат-тауарих», Шараф ад-Дин Иездидің «Зафар-наме», Ата
Мәлік Джувайнидің «Тарих-и-джахангушай» еңбектері ХІІІ-ХҮ ғасырларға
қатысты маңызы бар деректер болып табылатынын атап айтқан.
Тарихты зерттеу, тарихшылардан асқан бір дәлділік пен шыншылдықты
талап етеді. Сонымен қатар, тарихшылар шебер зерттеушілер ғана емес, өз
елінің патриоты болуы қажет. С. Аманжоловтың өн бойында осы қасиеттер
бір-бірімен керемет үйлесім тапқан еді.
Қазақ халқының тарихын ғалым Шыңғыс ханның дәуірімен байланыстырады. Бұл дәуірде түркі тілдес тайпалардың құрамына Шыңғыс хан мен оның
ұрпақтары әскерлерінің қатарында Алтай, Шығыс Түркістаннан келген жалайыр, меркіт, барлас, керейт, найман тағы басқада тайпалар келіп қосылды.
Еуразия кеңістігіндегі басқа халықтар тәрізді қазақтың этно-генетикалық
үрдісінде Алтын Орданың құрылуы мен құлауының мәні зор екенін білеміз.
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Сондықтан, Алтын Ордадағы Жошы ұрпақтарының шежіресі жіті назар аударуды қажет ететін дерек болып табылады. Бұл кездегі деректердегі басты
орын алатын тақырыптар әскери-саяси оқиғалар болғанымен, әлеуметтікэкономикалық деректерді де көптеп табуға болады. Деректер отырықшы және
көшпелі тұрғындардың, түрлі түркі тілдес тайпалардың өзара байланысын
көрсетеді. Бұл тарихи деректердің ғылыми мәні жоғары.
С. Аманжолов тарихи деректерді, өзіне дейін зерттеген ғалымдар
еңбегімен, халықтың ауызекі тарихнамасымен, шежіре мәліметтермен салыстыра, ыңғайластыра зерттеп жазады. Халықтың, оны құрайтын үш жүздің
рулық-тайпалық құрылымын зерттеп, оларға тән ортақ белгілер мен жекеленген ерекшеліктеріне дұрыс баға бере білді. Ғалым А.И. Левшин мен
Н. Аристовтың еңбектерін басшылыққа ала отырып, Ұлы, Орта, Кіші жүзге
кірген 80 ру мен тайпа өкілдерінің атауына талдау жасайды. Ұлы жүзге - 23,
Орта жүзге - 24, Кіші жүзге - 33 ру мен тайпаларды жатқызып, өз көзқарастарын
тарихи деректермен дәлелдейді. Ғалымның пікірінше, олар өздерінің санына
және тарихи орнына байланысты әр түрлі. Сонымен қатар, әр жүздің қазіргі
қазақ тілінің негізін қалауға қосқан үлестері де әр түрлі.
Ғалым қазақ тарихын зерттегенде көбіне таңбаларды басшылыққа алады.
Таңбаларды зерттей келе, олардың ұқсастықтарын салыстыра отырып, қазақ
тайпалық одағы 9 болды деген. Ұлы жүздің басты тайпалары: қаңлылар, жалайырлар, дулаттар болды. Ал бұлардың құрамына-ошақты, бекболат, шапырашты, сырғалы, шанышқылы, сары-үйсін тайпаларын кіргізді. Орта жүздің
ірі тайпалары қыпшақ, арғын, найман, қоңырат, керейлер болса, олардың
құрамына балталы, бағаналы, тарақты, саржомарт, қаракерей, уақ, матай,
қаракесектерді жатқызады. Ал кіші жүздің басты тайпасы етіп Алшынды
алып, оған: шөмекей, серкеш, адай тайпаларын топтап жатқызады. Көп тайпалар қолдарында таңбалары болмағаннан беймәлім болып келді. Мысалы,
меркіттер, үйсіндер. Аманжоловтың айтуынша кейіннен бұл меркіт, үйсін
тайпалары үлкен тайпалық одаққа біріккен [3,46 б.].
Ғалым әр ру, тайпалар үш жүзде де кездесіп отырды деген. Мысалы,
Арғындар орта жүзде де кіші жүзде де бар. Ал тортуыл орта жүздегі наймандар
ішінде де және арғындар ішінде де кездессе, қаракесек кіші және орта жүзде
де бар. Қоңырат Орта жүзге жатқанымен де Левшин мен Аристовтың айтуынша, қоқандықтардың басып алуына байланысты қоныс аударып, кейіннен
Ұлы жүзге қараған.
Қазақ тарихындағы күрделі мәселелердің бірі – жүздердің пайда болуы.
Нақты тарихи жазба деректердің жоқтығынан қазақ жүздерінің пайда болуы
әлі күнге дейін дау туғызады. Жүздердің пайда болуы туралы болжамдар қазақ
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тарихының тарихнамасында біршама зерттелген. Олардың зерттелу деңгейін
қарастырғанда С. Аманжоловтың еңбектерін ескермей кету қателік болар еді.
Салыстырмалы-тарихи әдіс лингвистикада тіл топтарын анықтауда жақсы
нәтижелерге жеткізгендіктен С.Аманжолов тарихшылар сол елдің тілінің тарихын білмей, елдің тарихын зерттеуде нәтижеге жетпейтінін, ал филологтар ел тарихын білмей, сол елдің тіл тарихын білмейтінін басты назарға алу
қажеттігін ескертеді.
Қазақ рулары мен тайпаларының арғы тарихын зерттеу дегеніміз, ең алдымен олардың таңбалық белгілерін зерттеу болып табылады. Мұны алғаш
аңғарған Н. Аристов болды. Оның пікірлерін тереңдете зерттеген С. Аманжолов белгілі бір атадан рудың, одан тайпаның, одан тайпалық одақтың
қалыптасу жолдарын рулық таңбаларды зерттеу арқылы көз жеткізуге болатынын айтады.
Ғалым Найман руларының таңбаларын зерттеп, Наймандардың Қазақстан
мен Орта Азия және Монғолия тарихында із қалдырған ежелгі тайпа екенін
түйіндейді. Олар туралы деректер Аристов, Ховорс еңбектерінде кездеседі.
Наймандар-тайпа атауынан шыққан және олардан шыққан рулар бірдей таңба
ұстанған. Тек садыр, матайлардың таңбасы ғана қоңыраттікіне ұқсайды. Бұл
зерттеуде найман мен алшындар таңбаларын салыстырып, ұқсастықтарын
көрсетеді. Мысалы бұрын: (^) немесе (۷), немесе (‹) және (›) болып бірнеше
өзгереді. Бірақ бұл дәлелдеулер көп зерттеулерді қажет етеді. Ал Ошақтыға
келсек ол ұлы Ордадан шыққан жеке тайпа. Таңбасы үшбұрыш Δ-бұны басқа
таңбалардан шығаруға келмейді. Сонымен қатар ғалым Серкеш тайпасы кіші
жүздің және орта жүздің есентемір, жүй, жағалбайлы, мансыр тайпаларымен
туыс екенін және олардың алшын және найман тайпалық одағына қарағанын
дәлелдеген. С.Аманжолов наймандарды Халитовтың зерттеулеріне, қытай
деректеріне сүйене отырып, наймандар VІІІ ғасырда тарих саханасына шығып,
олардың Байкал көлінің маңайын мекендегенін айтады.
Наймандар 850 жылы Орхон өзенінің жоғарғы ағысы мен Тарым және
Қара Ертіс өзеніне дейінгі жерді мекендегенін дәлелдеп жазды. Зерттеуші
ғалым үйсін, қаңлы, қоңырат, керей, қыпшақ, жалайыр, алшын, арғын,
дулат, тайпаларының шығу тегіне жекелей зерттеулер келтіре отырып, қазақ
халқының халық болып қалыптасуы алғашқы кезде пайда болған тайпалардың
тарихымен байланысты екендігін көрсетеді.
С. Аманжоловтың еңбектері қазақ тілінің диалектілік ерекшеліктерін ғана
емес, этногенезін, экономикалық тарихына арналған іргелі зерттеу болды.
Бүгінгі күні бұл еңбекті тілші ғалымдармен қатар, этнологияы, этнография,
фольклортану саласының ғалымдары маңызды дереккөз әрі әдіснамалық
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негіз ретінде кеңінен пайдаланып келеді. Зерттеуші ғалым қазақ тарихын
зерттеп жазуда, қазақ фольклоры нұсқаларын ұтымды қолдана білді. Осы
салаға байланысты жазған еңбектері қолжазба күйінде сақталып келіп, ұлы
А.Аманжоловтың құрастыруымен «С. Аманжолов және қазақ фольклоры»
деген атпен басылып шықты. Мұндағы тарихи жырлар, жұмбақтар ауыз
әдебиетінің нұсқалары арқылы жинақталып басылған.
Қорыта айтқанда, С. Аманжоловтың түркітану, теориялық қазақ тілі
білімінде және қазақ тарихын зерттеуде атқарған орасан зор тың тұжырымдары
өз кезеңінің аясында өтті. Ғалымның еңбектерін тарихи тұрғыдан
қарастырғанда оның филология, фольклор саласында сіңірген еңбектерінің
тарихпен, тарихи үрдістер мен құбылыстармен қым-қуыт байланысып
жатқанын көреміз. Сонымен қатар, С. Аманжоловтың тек ғалым ғана емес
қоғам қайраткері ретіндегі тұлғасын оның шығармалары ашып береді.
С. Аманжолов қазақ халқының эволюциялық даму барысындағы түп негізі
тереңде және біртұтас екендігін дәлелдеп, қазақ халқының шығу тегін арыдан
бастап, тарих қойнауының шынайы деректерін бірнеше жылдар көлемінде
жинақтап көрсетуге тырысқан белгілі ғалым.
Пайдаланылған әдебиеттер мен деректер:
1. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алматы,
1954 ж.
2. Аманжолов, С. А. Заметки о тюркском этногенезе. // Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. «Аманжоловские чтения – 2005», Усть-Каменогорск, 2005 г.,
гл. ред. А. С. Ахметов. С. 3-13.
3. ҚР ОММ. 1252-қор, 2-тізім, 301-іс, 46-47 пп.
4. Қалиев Ғ. Профессор Аманжолов пен қазақ диалектологиясының мәселелері.
– № 11-12.
5. Сәрсен Аманжолов және қазақ фольклоры. -Алматы: «Ғылым» ғылыми баспа
орталығы, 2004. -336 б.
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Қ.И.СӘТБАЕВТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ
ҒЫЛЫМДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
Сәрсембина Б.Қ.,
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығының
аға сарапшысы
Қазақ Ғылым Академиясының тұңғыш президенті және әлемге танылған
ғалым– Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың ғылыми мұраларының өскелең
ұрпақ үшін маңызы зор.
Қ. И. Сәтбаев білім беру мен тәрбиелеу мәселесіне қатысты көптеген
ғылыми зерттеулер жүргізді және келешек үшін маңызды ғылыми еңбектер
қалдырды.
1960 жылдары жарық көрген «Советтік Қазақстан ғылымы.19201940 жж» кітабында академик Қ.И. Сәтбаев Қазақстандағы ғылымның
дамуы туралы: «Қазақстан ғалымдары, Қазақ ССР Ғылым академиясы
өздерінің ғылыми зерттеу жұмыстарын әрқашанда республикамыздың
табиғи байлықтарын зерттеуге, оларды өндіріс жүзінде толық пайдаланудың
жолдарын ашуға, сондай-ақ, ғылым мен өмірдің өзара байланыс жасап,
ұласатын мәселелеріне арнап жүргізіп келеді. Бұл жұмыстардың арқасында
республиканың өндіріс өміріне берілетін үлесімен қатар Қазақстан
ғалымдары «ғылымға да мол табыс қосып келе жатыр», – деп атап көрсетеді
[1, 21.]
Ғылымда маңызды теориялық зерттеулер мен ірі ғылыми жаңалықтарды
ашуды жүзеге асыру мақсат етілді. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының теориясы мен практикасын мемлекеттік маңызды зерттеулерде қолданудың кең
бағдарламасы белгіленді.
Сол кезеңдегі құжаттарда жаңа ғылыми мекемелер құрылысына, институттар мен зертханаларды жаңаша жадбықтауға мемлекет тарапынан үлкен
қаржы, әсіресе атом құпиясын, термоядролық реакцияларды басқаруды қол
жеткізуге және т.б. ерекше көңіл бөлінді.
Жаратылыстану ғылымдарының ішінде физика ғылымы жетекші орынға
қойылды. Кеңес физиктері ғарыштық сәулелерді, ядролық реакцияларды,
жартылай өткізгіштердің проблемасын зерттеуге мемлекеттік тапсырыс алған
[2. 396].
Екі жақты келісімдермен ЮНЕСКО желісінде көптеген кеңестік мамандар жұмыс жасады. Кеңестік білім беру жүйесінің халықаралық дәрежеде
мойындалуы ғалымдардың еңбектерінің жемісі еді.
ХХ ғасырдың ортасынан бастап Қазақстанда физика, математика, химия, геология, геофизика, биология ғылымдары дамыды.
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Сонымен қатар Қазақстан ғалымдарының металлогения, астрофизика,
астроботаника жөніндегі ғылыми еңбектері әлемдік деңгейдегі ғылыми
жаңалықтар болды.
Қазақстан ғылымын Кеңес Одағында ғана емес, әлемге танытқан тұңғыш
академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев ғылыми еңбектердің академиялық
мазмұнда жазылу мәселелерін көтерген.
Қазақстанда ғылымды дамытудың өзектілігіне тоқтала келе: «Біздің
кейбір ғылыми-зерттеу институттарымыз ғылыми жұмыстарды өндіріспен
ұштастыра білмейді. Бір уақытта зерттелген мәселелермен қайта шұғылдану
орын алып келеді. Республика жоғары оқу орындарының көбінде ғылыми
жұмыс нашар өрістеген. Профессорлар мен оқытушылардың көпшілігі
ғылыми-зерттеу жұмысына ат салыспайды. Мемлекет мүддесі, халық
шаруашылығын өркендету міндеті - ғылыми мекемелердің жұмысындағы
елеулі кемшіліктерді жедел жоюды талап етеді», - деп атап көрсетеді [3, 62].
Академиктің ғылыми еңбектерінің құндылығын мынадай деректерден
көруімізге болады. «Орталық Қазақстанның металлогениялық болжам карталары» деген монографиясында: «Сонымен біздің жұмысымыздың құпиясы
- жан-жақты зерттеп, алғашқы бақылау мен деректерді толық жинап, талдауды нақты жүргізіп, тұжырымдаған кезде әділдікке жүгіну, ең ақырында
творчестволық еңбекте коллектив болып жұмыс істеу. Міне біздің іздеу
тәсіліміз, тұжырымдап айтқанда, мұны металлогенияның комплексті жаңа
әдісі деп айтуға болады», - деп жазады.
Қ.И. Сәтбаев Қазақстанда ғылымды дамытуға арналған көптеген
ғылыми еңбектер жазған. «Наука Казахстана: 1941-1951 жж.», «Наука
Казахстана: 1955-1963 жж.», «Қазақстанда өндіргіш күштерді онан әрі
дамытудың кейбір мәселелері», «Задача ученых Казахстана», «Көркейген
қазақ халқының ғылымы мен мәдениеті», «Көркейген ғылым», «Состояние и
основные проблемы науки в Казахстане», «Қазақстанда ғылымның табыстары», «Лучше организовывать дело скорейшего раскрытия всех богатств недр
страны», «Ғылым өріне» және т.б. еңбектері ғылымға үлесі зор мұра болып
саналды [4, 335].
Академиктің әдебиет, өнертану, тарих, білім беру ісі, өскелең ұрпақ
тәрбиесі туралы еңбектері қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласына
айтарлықтай үлес қосты. Қазақ мектептеріне арнап жазылған тұңғыш «Алгебра» оқулығының, ауыз әдебиеті, қазақ тілі, археологиялық, этнографиялық
зерттеулерінің маңызы жоғары болды. Ғылымдағы көпқырлы зерттеулері
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдардың дамуы мәселелері жөніндегі
мақалаларында баяндалды.
Қ.И. Сәтбаевтың «Орталық Қазақстанның ежелгі мәдениеті» туралы еңбегі, археологиялық зерттеулері көп томдық «Қазақ ССР тарихын»
әзірлеуде құнды дерек болды.
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Қ.И. Сәтбаев рудалық кендер геологиясын іздеу жұмыстарымен қатар
Ұлытау, Жезқазған және Амангелді аудандарының археологиясы мен
ежелгі металлургиясына қызығушылық таныта отырып, археологиялық
ескерткіштерді, тастағы суреттерді зерттеген.
Академик Қ.И. Сәтбаевтың тарих ғылымы бойынша маңызды жаңалығы
Ұлытау шатқалының солтүстік-батысында орналасқан Алтын-Шоқы
тауындағы Әмір-Темірдің тасқа жазылған жазуы болды. Жазу 1391 жылы
Әмір-Темірдің Дешті-Қыпшаққа алғашқы жорығы кезінде тасқа қашалып
жазылған. Академик И.А. Орбелидің өтінішімен Ұлытау жазуы Эрмитажға
қойылып, ғылыми жаңалығы бойынша тарихшылардың ортасында құнды дерек болды [4, 336]. Ә.Х. Марғұлан Орталық Қазақстанның тарихына қатысты
еңбектерінде академик Қ.И. Сәтбаевтың еңбектерінен үзінді келтірген.
Қ.И. Сәтбаев қазақ халқының фольклорын зерттей отырып, халық әндерін
жинаған. Халық арасынан жинаған әндерін А. Затаевичке берген. А. Затевичтің
1931 жылы Мәскеуде шыққан «Қазақтың 500 әні мен күйі» еңбегінде: «Каныш Сатпаев – молодой казах-инженер, получивший образование Томском
технологическом институте, - прекрасный знаток и хороший исполнитель
баянаульских песен, давший для настоящего сборника ряд очень ценных сообщений не только в области напевов и мелодий, но и текстов и снабдивший
последний русскими переводами», - деп жазған.
Сонымен қатар, Қ.И. Сәтбаев М.Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясын «Қазақ совет әдебиетінің аса көрнекті туындысы» деп жоғары бағалап
зерттеу мақаласын жазған. Мақалада: «Мұхтар өзінің «Абай» романымен үлкен
көркем шығарма жазып қана қойған жоқ, сонымен бірге аса құнды ғылыми
еңбек жасады. «Абай» романы ғылымның әр саласындағы мамандардың назарын ұзақ жылдар бойы өзіне аударатыны аян», - деп атап көрсетеді [5, 84].
Қ.И. Сәтбаевтың қоғамдық және гуманитарлық ғылымдағы зерттеулері мен
ғылымды дамытуға арналған ұсыныстарының маңызы жоғары.
Қ.И. Сәтбаевтың қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша мұрасында мектеп, мұғалімдер, өскелең ұрпақ, педагогика туралы
мақалалары, баяндамалары ерекше орын алады. Ұрпақ тәрбиесі, білім беру
ісі туралы бірқатар мақалалар жазған. Атап айтсақ: «Сөзімді сіздерге арнаймын», «Қазақстан пионеріне», «Зор болашақ», «Политехникалық оқудың
жүзеге асырылуын тілеймін», «Ғалымдардан бір тілек», «Еңбекте шыңдал»,
«Школа и время», «И откроет вселеннная тебе свой тайны», «Их путь к звездам» және т.б. [4, 336].
1941 жылдары Қ.И. Сәтбаев Қазақстан тарихын жазу мәселесіне ерекше
назар аударып, «Қазақ КСР тарихының» зерттеліп жарыққа шығуына ықпал
еткен. Ұлы ғалымның тарих ғылымына қосқан үлесі Жезқазған аймағына
қатысты археологиялық, этнографиялық зерттеулерімен, Әмір –Темірдің тасқа
жазылған жазуларын табуымен, ортағасырлық архитектуралық ескерткіштер
туралы жазбаларымен тұжырымдалады.
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Қ.И. Сәтбаев Қазақстандағы жас ғалымдармен кездесіп, ғылыми мамандардың қалыптасуына ықпал еткен. 1960 жылы 13 тамызда Қазақстан
мұғалімдерінің III сьезінде жасаған баяндамасында: «Оқушыларға қоғамның ең пайдалы мүшесі боларлық, ғылым саласына жөн-жоба сілтеу мұғалімнің бірінші парызы», - деп атап өтеді.
«Білім және еңбек» журналының 1960 жылғы 3-санында жарияланған
«Еңбекте шыңдал» деген мақаласында:
«Біздің республикамыздың геологиялық картасында Менделеев табли
цасындағы барлық элементтерді кездестіруге болады. Міне, осы қазы
наны игеруге Қазақстанға жалынды жастар келіп жатыр. Сол жас жұмыс
шылардың, жас құрлысшылардың ішінен алдымен республикамыздың
ұл-қыздарын, қазақ жастарын көбірек көрсек дейміз» - деген сөздерінде
өскелең ұрпақ үшін тағылымдық құнды ойлар жатыр. Ал, 1961 жылы
«Қазақстан мұғалімі» журналында жарияланған «Мектеп пен заман» мақа
ласында: «Бағдарламадан қажетсіз материалдарды алып тастап, оның орнына негізгі заңдылықтарды оқытуға көңіл аудару керек. Мысалы, тарихты оқыту барысында оқушылардың шамадан тыс тарихи дата, оқиға аттарын есте сақтауға мәжбүр болғанын, ғалымның пікірінше, пәннің ішіндегі
кейбір тақырыптарды баланың ой - өрісінің жалпы дамуына тигізетін әсері
болмағандықтан алып тастауға болады. Оның орнына тарихи оқиғалардың
экономикалық және әлеуметтік себептерін тереңдете түсіндіру дұрыс.
Басқа да оқу пәндерінде қосалқы материалдар аз емес»-дейді [6, 5].
Сондай ақ, 1962 жылғы «Қазақстан мектебі» журналында жарық көрген
мақалада: «Қоғамдық пәндерді оқыту ісінде қазіргі программалар өте күшті
талап ететін барлық хронологиялық таблицаларды, тұрақсыз экономикалық
көрсеткіштерді көптеп ұсыну және жаттау талабын да ойластыруға әбден болады. Оның есесіне оқушыларды түрлі анықтама кітаптармен, сөздіктермен,
қосымша әдебиетпен жұмыс істеуге үйретіп дағдыландырудың мәні әлдеқайда
зор. Дәл ғылымдар негіздерінен білім беру мәселесінде мектеп программасын физика, химия, биология, математика, астрономия саласындағы соңғы
жаңалықтарды оқыту жағына ерекше көңіл бөлу қажет. Мысалы, қазір де
химия мен физикадан атом энергиясын пайдалану, жасанды, синтетикалық
материалдарды өндіру, космос әлемін зерттеу жөніндегі материалдарды оқу
программасына енгізіп оқытудың қаншалықты маңызы барлығын айтпаса да
түсінікті» - деп те жазылады [7, 67].
Қ.И. Сәтбаевтың тарихты оқыту туралы идеялары тұлғаны уақыттан
қалдырмай заманына сәйкес тәрбиелейтіндігін дәлелдейді. Академиктің
ғылыми тұжырымдары замануи білім беру жүйесінде өзекті.
Қ.И. Сәтбаев Қазақстанда ғылымды дамытудың жолдарын ұсына отырып, жастарды ғылымға тәрбиелеу, білім беру ісін жетілдіру, жас мамандарды даярлау мәселелерін ғылыми тұрғыда көтерді.
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Өскелең ұрпаққа білім мен тәрбие беруде қазақтың тұғыш академигі
Қ.И. Сәтбаевтың ғылыми еңбектеріндегі зерттеу қорытындыларын, идеяларын қолданудың маңызы зор.
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ҰЛЫ ХАН КҮЙІКТІҢ РИМ ПАПАСЫ IV ИННОКЕНТИГЕ
(1246 Ж.) ЖІБЕРГЕН ЕСКЕРТПЕ ХАТЫ
Тлебалдиева М.Д.,
М.С. Нәрікбаев атындағы KAZGUU Universiteti
Жоғары Гуманитарлық Мектебінің аға оқытушысы
Ұлы хан Күйіктің 1246 жылы Рим папасы IV Иннокентиге жіберген
ескертпе хаты Шыңғысхан империясындағы құнды құжаттарының бірегейі
болып табылады. Осы ескертпе хаттың пайда болуының нәтижесінде
XIII ғасырда біршама маңызды оқиғалар өтті [1, 33б.].
Шыңғысхан мен оның ұрпақтары, және орасан зор көшпелі империяның
ұйымдастыруымен жасақталған жаулап алу жорықтары нәтижесінде,
ХШ ғасырдың екінші жартысында еуропалық христиан елдерімен тікелей
қақтығысқа түсті. Батыс еуропа елдері ХШ ғасырдың басында тұтастай белгісіз,
қатыгез, жаулап алушылардан яғни «татарлардан», үрейлі қорқынышта болды. Сол уақыттың барлық деректерінде оларды татар-монғол басқыншылары
деп атады [2, 18 б.].
Шығыс Еуропаны жаулап алғаннан кейін, әсіресе Батудың Польшаға,
Моравияға және Силезияға жасаған жорықтарынан соң, монғол жаулап алу273
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шыларынан қорыққан еуропалық тақсырлар азиялық басқыншылардың –
әдет-ғұрпы, мінездері, діні, мемлекеттік құрылысы, әскері және басты – ішкі
саяси мақсаттары жайында ақпараттар алуға мәжбүр болды. Сонымен бірге
Шығыс жерінде тұратын жергілікті христиандардан қолбағыс болар деген
үмітпен «Иоан ағзам патшалығы» және миссионерлер арқылы көшпелілердің
қандай да бір бөлігін католицизм дініне тарту еді [3, 84.].
Шыңғысхан империясымен дипломатилық байланысты бірінші болып
орнатқан бастамашы, Католик шіркеуінің басшысы Рим Папасы болды.
Жігерлі IV Иннокентий католик шіркеуінің беделін халықаралық саясатты
ұстану арқылы қалпына келтіруге тырысты, оның негізгі идеяларының бірі
көшпелілермен өзара түсінушілікті қалыптастыра отырып, оларды христиан дініне үгіттеу еді. Осы мақсатпен, сонымен бірге барлау жасап мәлімет
алу үшін папалық тақ иегерінің бұйыруымен Қарақорымға төрт миссионер
жөнелтіледі.
Хан ордасына жетіп, маңызды мәлімет алып келу францискан ұйымының
негізін қалаушы, тәжірибелі елші Джованни Плано Карпини жетекшілігіне
жүктелді.
Плано Карпини бастаған миссионерлер Лионнан 1245 жылдың 16 сәуірінде
Орталық Азия жеріне жолға шығып кетеді. Елшілік IV Иннокентидің тікелей
«татар халқы мен патшалығына» арналған жолдауымен жабдықталған.
Осы жолдауында Папа, христиан әлемінің басшысы ретінде, көшпелілердің
христиан жерлеріне күшпен басып кіргендерін беттеріне басып, ашулы
тәңір арқылы қорқытып, жорықтарын тоқтатуға болашақта христиан дінін
қабылдауға үгіттейді [4, 7.].
1246 жылдың сәуірінде елшілік, Еділ бойына дейін жетіп, Жошы
Ұлысының билеушісі Батудың тұрағына келеді. Ұлы ханға тікелей жіберілген
жолдауды Бату қабылдамай, миссионерлерді Қарақорымға жібереді. Сол жерде Папаның елшілері ұлы хан Күйіктің таққа отыру салтанатына куә болады.
Күйік ханның тұрағында олар төрт айдай тұрып 1246 жылдың 13 қарашасында
кері қайтады.
Күйік ұлы хан 1246 жылдың 15 тамызында Ұлы хан болып жарияланады.
Сайлау салтанатына бес мыңға жуық саяси жетекшілер мен көшпелі рулардың
өкілдері және әлем халықтарының елшілері қатысады.
Билікке тағайындалғаннан кейін Күйік папалық елшілермен кездеседі.
Аса зор бой ұсынушылықпен, үлкен ер жүректілікпен францискандықтар ұлы
ханға өздерінің жолдауын оқиды: «Біз бұл жерге Христиан дінінің әкесі және
әміршісі Рим Папасының жіберуімен келіп отырмыз. Ол бізді татар әміршісінің княздары мен халықтарын достық одақ орнатуға жіберді. Біз арқылы, және
өзінің жолдауы арқылы ол сіздердің христиан дінін қабылдап, біздің құдайымыз
Иисус Христосқа табынуларыңызды, сыйынбаған жағдайда бақытсыздыққа
ұшырайтындарыңызды ескертеді. Папа сендердің христиандарға жасаған
274

СБОРНИК СТАТЕЙ
қиян кескі ұрыстарыңа таңқалуда, әсіресе Венгрияға, Чехияға және польшаға;
Құдай сендердің осы істеріңе қатты қорланып, татарларға болашақта жүргізіп
отырған қатал соғыстарын тоқтатсын деп кеңес береді» – деп берілген хатты
оқып береді[5, 54 б.].
Хан ордасына елшілік мақсатымен келген Джованни Плано Карпиниге
13 қарашада Күйік ханның жауап хаты тапсырылады. Хаттың мазмұны өте
қаһарлы: «Мәңгі көк тәңірдің күшімен біз, яғни Ұлы Ұлыстың хандары және
бүкіл әлемге бұйрық береміз. Бұл бұйрық, білсін, түсінсін деген мақсатпен
ұлы папаға жолданды. Содан кейін, Күйік Ордасында кеңес шақырылып, бізге
сендерге бағыну өтініштеріңді жіберіп отырсыңдар, оны мына елшілеріңнен
естіп отырмыз. Егер сендер, ұлы папа өздерің жіберген хат бойынша қимыл
жасайтын болсаңдар, өз уақытында елшілеріңмен бірге, сені ұлы папа біздің
жерге әкеліп Ясының әрбір заңын тыңдауға міндеттеймін делінген.
Мұнымен қоса, егер мен шоқынатын болсам, бұл жақсы іс болады
деп отырсыңдар, бұл өтініш хаттарыңды жіберіп, өздеріңді ақылды санап
жүрсіңдер ма?, мұндай өтінішті біз түсінбейміз. Өтініш хаттарыңда мынандай
сөз кездеседі: «Сендер Majar (венгрия) және Kiristan (христиан) облысының
барлық жерін басып алдыңдар мен таңқаламын. Осы жерде қандай қателік
жасадық айтыңдаршы?» Бұл сөздеріңді түсінбедік. Шыңғыс-хан және Каан
екеуіне де тәңір бұйрығын тыңдатуға адам жібереді.
Тәңірдің бұйрығын бұл адамдар тыңдамады. Сенің айтып отырған кісілер
өздеріне кеңес ұстаған. Олар өздерін жоғары бағалап, біз жіберген елшілерді
өлтірген. Осы жерлерде Мәңгі Құдайдың күшімен осы адамдар өлтіріліп,
жойып отырған. Құдайдың бұйрығы бойынша кейбіреулері құтылып кеткен.
Адамды ұстап қалай өлтіреді екен (және зынданға қамаған)?
Сендер: «Мен христианмын, мен Құдайды ғана жақсы көрем, мен одан
басқаны жек көрем және...» Құдай барлық күнәлерді кешіретінін, барлық
мейірімін аямай түсіретінін қайдан білесіңдер? Өздерің айтып жүрген
сөздеріңнен бе?
Тәңірдің рақымымен күннің шығысынан батысына дейінгі барлық жер
беті бізге сыйға берілген. Тәңірдің жазған бұйрығына ешкім ештеңе дей алмайды. Қазіргі таңда адал ниетпен сендер мынаны айтуларың керек: «Біз сіздерге
барлық мүліктерімізді беріп, бағынамыз». Сен өзің патша ағзаларыңның бастаумен, бәрің бірге, біреуің қалмастан, бізге бағынып, қызмет етуге келіңдер.
Осы уақыттан бастап сендерді бізге бағынышты деп есептейміз.
Егер сендер тәңірдің жазғанына қарсы келіп, біздің бұйрығымызға
қарсыласатын болсаңдар, онда сендер (біздің) жауымыз боласыңдар. Міне,
сендер осыны білулерің керек. Ал сендер басқаша іс жасайтын болсаңдар, біз
білеміз бе не болатынын? Бір тәңірге ғана белгілі. Айдың аяғында жұмада-лахира 644 жыл. (3 – 11 қараша 1246 жыл)» [6, 199 б.].
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Ватикан мұрағатында түпнұсқа күйінде сақталған, парсы тілінде жазылған
осы хат Ұлы Шыңғысхан империясының құнды құжаты болып табылады.
Хаттың мазмұны өте қаһарлы баяндалған, Плано Карпинидің көшпелілер
елінде болып, жазған мәлімдемелерімен сәйкес келеді.
Қаһарлы хатпен бірге миссионерлер кері қайтуға рұқсат алады. 1247 жыл
дың күзінде Плано Карпини Лионға жетіп, IV Иннокентий Папасына Күйік
ханның жауабын және саяхат кезінде жазған барлық мәліметтерінің есебін
тапсырады. Папалық қызметкердің Шыңғысхан империясы және басқа да
шығыс елдері жайындағы мәліметтер жарияланып, сол кездегі еуропалықтар
үшін құнды дерек болып саналды [7, 10 б.].
Бүгінгі таңда Плано Карпини шығармасы өзінің дерек көзі ретінде
маңызын жойған жоқ. Плано Карпини өзіне жүктелген барлау тапсырмасын
бұлжытпай атқарды. Ол олардың қаруы, көшпелілердің әскери ісі, соғыс
жүргізу тактикасы, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін толықтай сутеттеді. Бірақ,
миссинерлерге жүктелген тағы бір маңызды тапсырма – Ұлы ханды христиан
дініне тарту орындалмады.
Христиан дініне шақырып жазған папаның үгіттеуінен бас тартып,
Күйіктің жауап хатында айтады сен және патшалырыңмен бірге менің сарайыма келіп көріңдер қаншалықты тәңірге табытынымызды білесіңдер «Тәңірдің
рақымымен жаратылған, яғни күннің шығысы мен батысына дейінгі барлық
жерлер» Шыңғысхан мен оның ұрпақтарының еншісі деп айтылса, соңғы
бөлігінен шыңғысшылардың әлемге үстемдігін жүргізу идиологиясы жайында жазылған.
Күйіктің хаты жоғалды деп жүргенде, осы хат жайында мәліметтер
латынның кейбір аудармалары мен XIII ғасырдағы ортағасырлық автор
Адам Салимбененің «қысқа хабарларында» сақталған. 1920 жылы Күйік
хатының парсы тілінде жазылған түпнұсқасын Ватикан еліндегі Әулие Ангел
мұрағатынан польшалық тақуа, ғалым Кирилл Каралевский тапты. Ол хатты суретке түсіріп, оқып түсіну үшін ирандық Массеге береді, ол бірінші болып осы хаттың аудармасын жасайды. Хатқа зерттеу жұмыстары жүргізіліп,
Францияның ірі ғалымы Полем Пелльо екініш рет аударған [8, 12 б.].
Күйіктің жолдауы екі тілім желімденген қағазға жазылған. Құжаттың
көлемі 1м 12 см немесе 20 см. Ескертпе хаттың парақтарды желімдеген
жерінде қызыл түсті мөрдің белгісі бар [9, 199 б.].
Атақты шығыстанушы В.В.Бартольд ескертпе хатта Күйік-ханның
есімі айтылмағанын, жолдау «ұлы ұлыстың және әлем ханының» атымен
жазылғанын айқындайды. Жолдау парсы тілінде жазылған. Ескертпе хаттың
батыс түрік тілінде жазылған, жолдаудың мәтінінде түрік сөздері мен сөз
тіркестері кездеседі. Ғалымдардың пікірлері бойынша, ескертпе хатты
құрастырып, жазған түріктерден шыққан ортазиялық көпестер, олар парсы
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тілінде хазуға тырысқан, өйткені сол кезеңдегі елдегі парсы тілі әдеби тіл
болып қалыптасқан [10, 152 б.].
Күйіктің ескертпе хаты Шыңғысхан кезеңіндегі дипломатиялық хат алмасу
дәстүрінің құнды тарихи дерегі болып табылады. Хатта көшпелі империяның
заңдар жинағы – Яссы жарлықтары жайында айтылады. Жолдаудың түрік
тілінде жазылған бастапқы бөлімінде: «Біздің Тәңірдің мәңгілік күшін,
әлемнің және ұлы ұлыстың ханының, бұйрығы. Бұл бұйрық, ұлы папаға біз
туралы білсін, түсінсін деген мақсатпен жолданып отыр», - осы жолдаудан,
дәл сол кезеңдегі шыңғысшылардың саясаты мен идеологиясы айқын көрініп
тұр.
Осы тарихи құнды құжаттың Шыңғысхан империясының құрамында
болған тайпаларға, соның ішінде қазақтардың тарихына тікелей қатысы бар
екені даусыз.
Пайдаланылған әдебиеттер мен деректер:
1. Базылхан Н. Қазақстан тарихына байланысты моңғол, манжұр тілді тарихи деректер жайында./ Шет ел мұрағаттары құжаттарындағы Қазақстан тарихы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Алматы,
2007, 33 б.
2. Татары-монголы в Азии и Европе. Сборник статей. Изд-во «Наука»,
М., 1977, 18 б.
3. Филипс Э.Д. Монголы. Основатели империи Великих ханов /Пер. с англ.
О.И. Перфильева.- М.: ЗАО Центрполиграф, 2003, 84 б.
4. Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубрука.
Серия: Путешествия. Открытия. Приключения. – Алматы: Ғылым, 1993, 7 б.
5. Сонда. - 54 б.
6. Сонда. – 199 б.
7. Сонда. – 10 б.
8. Сонда. – 12 б.
9. Сонда. – 199 б.
10. В.В.Бартольд. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней
Азии. – Алматы: Жалын, 1993, 152б.
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НӘЗІР ТӨРЕҚҰЛОВ – ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ
ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ БІРІ
Тұрсын Х.,
тарих ғылымдарының докторы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университетінің профессоры,
Түркістан қаласы
ХХ ғасыр халқымыздың тарихынан аумалы-төкпелі дамуымен, рево
люциялық сілкіністерімен, реформалық жаңғыруларымен, әлеуметтік-эконо
микалық, саяси-мәдени саладағы толағай табыстарымен бірге ашаршы
лық пен қуғын-сүргіннің қайғы-қасіретімен де берік орын алды. Осындай
тарихи оқиғалар мен құбылыстар тарих сахнасына елдің жүгін арқалаған
тұлғаларды шығарды. Уақыт пен тарих оларға ұлттың болашағына қызмет
ету жүгін арқалатты. Осындай жауапкершілік арқалаған тарихи тұлғалардың
бірі – көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғалым, публицист және
халқымыздан шыққан тұңғыш елші Нәзір Төреқұлов еді.
Нәзір Төреқұловты алғашқы кезекте көрнекті мемлекет қайраткері ретінде
танимыз. Ол қалалық революциялық комитеттің хатшылығынан Түркістан
Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің жауапты хатшылығына,
Түркістан Республикасы Орталық Атқару Комитетінің төрағалығына дейін
қызмет баспалдақтарынан өтті. Тарихи қысқа мерзімде мемлекеттік және саяси биліктің шыңына көтерілу үшін терең білім, биік ақыл-парасат, мықты
азаматтық позиция, берік саяси сенім керек болатын. Нәзірде ол қасиеттермен
бірге, елін, жерін сүйетін отаншылдық көзқарас болды. Осындай қасиеттер
Нәзірді тар шеңберде әрекет ететін шенеунік-функционер емес, кең ауқымда
ойлайтын мемлекетшіл қайраткерге айналдырды. Нәзірдің бастамасымен
қабылданған заңнамалық құжаттарда оның кеңестік биліктің ұлт саясатын
іске асыру барысында алғашқы кезекте партиялық-таптық мүддеге емес,
жергілікті халықтардың мүддесіне көңіл бөлгендігі өз кезінде жемісті
әрекеттер болды.
Екінші кезекте Нәзір кеңестік қоғамда қазақ халқынан шыққан алғашқы
елші, Араб елі мен Кеңсс Одағының арасында тиімді дипломатиялық қатынас
орнатқан дарынды дипломат. ХХ ғасырдың 30-жылдары халықаралық
қатынастарда бұндай биік те жауапты қызметке тағайындау үшін Нәзірдің
жоғары саяси мәдениетімен бірге көп тіл білетін полиглоттығы, ислами білімінің жоғары екендігі де ескерілген. Өзінің осындай жеке қасиетқабілеттері арқылы Нәзір Хиджаз – Сауд Арабиясындағы Кеңес Одағының
өкілетті елшісі қызметін абыроймен атқара алды.
Тарихи танымда Нәзір Төреқұлов тұлғасы көрнекті ғалым-ағартушы
ретінде де қалыптасты. Журналист болып саяси қызметке араласқан Нәзірдің
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шығармашылық мұрасы барынша құнарлы. Оның жазған әдеби, танымдық,
ғылыми мақалалары мен іргелі еңбектері тақырыбы бойынша әр алуан.
Нәзір публицист ретінде қандай тақырыпты жазса да біліп жазды, мәселені
ауқымдай қамтып, тереңдей үңгіп жазды. Оның мақалаларында тіл, әліпби,
мемлекеттік құрылысқа, ұлтаралық қатынастарға байланысты көтерілген
мәселелер мен айтылған ой-тұжырымдар бүгінгі күні де өзектілігін жойған
жоқ. Соның бірі қазақ тілінің әліпбиін латындыруға байланысты.
Нәзір Төреқұлов 1922 жылдан елшілік қызметіне ауысқанға дейінгі
кезеңде Жаңа түрік әліпбиі жөніндегі Бүкілодақтық Орталық Комитеттің
қызметіне белсене араласты. Қазақ тілі әліпбиінің латындандырылған
алғашқы нұсқасының ғылыми тұжырымдамасын жасап берді.
Н.Төреқұловтың қоғамдық-саяси қызметінің тарихын кезеңдеуге нақты
лық беру мақсатында оны мынадай кезеңдерге бөліп қарастырамыз: бірінші,
1922 жылға дейінгі түркістандық кезеңі; екіншіден, 1922-1928 және 19361937 жж. аралығын қамтитын мәскеулік кезеңі; үшіншіден, 1928-1935 жж.
қамтитын дипломатиялық кезеңі.
Н.Төреқұловтың өмірбаяны тарих үшін де, бүгінгі замандастар үшін де
ешқандай күмәнсіз деректі және ғылыми, шынайы және ғибратты болуы тиіс
[1] екендігін ескерер болсақ, алдағы уақытта қайраткердің қоғамдық-саяси
қызметінің тарихын зерттеу жалғасын табуы тиіс.
Нәзіртану ғылыми бағыты тәуелсіздік жылдары ғана қалыптасқандықтан,
оның ғылыми тұлғалануы жақында ғана басталды. Кеңестік тарихнамада Нәзір Төреқұловтың атқарған рөлі мен тарих мазмұнынан алатын орны
мүлдем назардан тыс қалды. Оның объективті һәм субъективті себептері көп.
Ең бастысы Нәзірдің де өзге идеялас серіктерімен бірге «Үлкен террордың»
құрбаны болып, есімін атаудың өзіне тиым салынуы. 1958 жылы құқықтық
тұрғыда ақталғанымен саяси тұрғыда ақталмауы оны ғылыми тұлғаландыруды
кешіктіре берді. Екінші себебі, оның қызметіне қатысты деректердің Қазақ
станнан тыс аймақтардың архивтерінде, тіпті кейбірі жабық архивтерде
сақталуына байланысты зерттеушілердің көпшілігіне қолжетімді болмауы еді.
Кеңестік биліктің жүргізген саясатына өздерінің оппозициялық көзқа
растарын баспа жүзінде жариялаған этноэлита өкілдерінің бірі Нәзір
Төреқұлов 1922 ж. большевиктік саяси биліктің жергілікті халықтардың
құқын аяққа таптаған ұлыдержавалық шовинизмін батыл айыптады, бірнеше
мақалаларында ұлт мәселесіне қатысты ойларын ашық жазды. Оның саяси
серіктері И.Қыдыралиев, Т.Рысқұловтар да мәселеге айқындық беріп, өлкедегі
ұлт саясатына түзету енгізуге қатысты ойларын жазып, жариялап отырды.
Нәзір шығармалары негізінен «Қазақ», «Қазақ мұңы» (Орынбор), «Халқ
сузи» «Янги Шарқ» (Қоқан), «Қызыл байроқ», «Фарғона» (Андижан),
«Инқилоб», «Туркистон», «Ақ жол», «Иштиракиун», «Известия ЦИК Турккестанской Республики» (Ташкент), «Темірқазық», «Революция и нацио279
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нальность» (Мәскеу) «Еңбекшіл қазақ» (Қызылода) газеттері мен журналдарында жарияланған.
Нәзір өзбек тілінде өлең жазған. Қайраткердің ақындық қыры қазақ
оқырмандарына жете таныс емес. Оның бір топ өлеңдері Сәрсен Бек
Сахабаттың тәржімасымен оқырманға ұсынылды. Нәзірдің «Иштракиун» (Коммунист) газетінде «Дервиш», «Намақоб» (Кермек су) бүркеншік
есімдермен 50-ден астам, ал «Қызыл байрақ», «Туркестан» газеттерінде 30-ға
жуық мақалалары мен өлеңдері жарияланған.
Нәзірдің Түркістан өлкесінде кеңестік биліктің жоғары эшелонына көтерілуі объективті және субъективті факторларға байланысты өрбіді.
Түрккомиссия мүшесі Г.Сафаров Түркістан мұхтарияты үкіметін құруда
қазақ зиялылары белсенді рөл атқарғандығын атап көрсетеді. Ол «қазан
оқиғаларынан соң кеңеске қарсы автономиялық қозғалыстың басшылығы
ұлттық буржуазиялық өзін-өзі басқару еркін білдірген алдыңғы қатарлы
зиялылардың қолына шоғырлануы реакциялық-феодалдық «Улемамен» байланысы жоқ қырғыз (қазақ деп оқыңыз – авт.) зиялыларының алдыңғы шепке
шығуына» [2] алып келді деп жазды. Төреқұловтың қызметтес серігінің бұл
тұжырымын белгілі алаштанушы Д.А.Аманжолова «... в отличие ряда других
мусульманских этносов России, особенно Центрально-Азиатского региона, в
кочевых и полукочевых аулах Казахстана вляние ислама сказывалось главным
образом в быту, обычаях и традициях и значительно менее - в сфере идеологии и политики. Особенно отчетливо это проявилось в 1905-1920 г.г.» [3]
деген тұжырымы арқылы одан әрі өрбітеді. Түркістандағы этносаяси және
конфессиялық ахуалда қазақ этноэитасының қатарында Н.Төреқұлов сияқты
европалық білім алған, саяси мәдениеті жоғары тұлғалардың саясат сахнасына шығуына осы факторлар ықпал етті.
Нәзір ислам дінінің құндылықтарын ұлықтаған, дәстүрлі қоғамның
мәдени-шаруашылық тұрпатын заманауи нарықтық қатынастармен ұштас
тырған, іскер әулеттің отбасында дүниеге келді және сол әлеуметтік ортаның
өнегесімен қалыптасты. Екіншіден; қоғамдық-саяси реформалар дәуірінде
саналы қызметін ұлттық-демократиялық «Алаш» қозғалысына араласудан
бастап дәстүрлі қоғам салтымен өмір сүрген ұлттарды – апатты жолмен болсада, қазіргі заманғы өркениетке жеткізген коммунистік идеяға қызмет етумен ұштастырды. Осы екі фактор оның бүкіл қоғамдық-саяси қызметі мен
шығармашылығының өне бойына өрліп, одақтық деңгейде танылған тұлғалық
болмысын айқындады.
Нәзірдің саяси қызметтегі алғашқы қадамы Ә.Бөкейхановтың атымен
байланысты. Ә.Бөкейханов бастаған бір топ ұлт зиялылары 1917 жылғы
ақпан төңкерісінің ізін ала Минск қаласынан қазақ даласына қалыптасқан
жағдайдың мән-жайын баяндап жолдаған жеделхатқа қоюшылардың арасын280
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да Н.Төреқұлов та болды. Оның жалпықазақ съезінің атынан Бүкілресейлік
Құрылтай жиналысына депутаттыққа кандидаттар тізіміне енуі жас та болса
ұлт-азаттық қозғалыстағы орнының елеулі болғандығын танытады.
Н.Төреқұлов ресми баяндамалары, мақалаларында өзінің саяси, рухани
ұстазы Ә.Бөкейхановты айыптамаған, қайта Мәкеуде Шығыс халықтарының
Орталық баспасын басқарып тұрған кезінде ұстазын материалдық тұрғыда
қолдап, саяси қамқорлыққа алған. Ол екеуінің ынтымақтастығын «Әлихан
Бөкейханов қазір Мәскеуде Төреқұловтың жанында баспада қызмет істейді»
[4] деп Т.Рысқұлов та атап өтеді.
Нәзірдің Орынборда қызмет істеуі Ә.Бөкейхановтың Уақытша Үкіметтің
Торғай облыстық комиссары болып тағайындалуына байланысты еді.
Минскіден оралған Ә.Бөкейхан өзімен бірге Земсоюзда қызмет істеген
серіктерін ерте келіп, оларды түрлі қызметтерге жеккен. Солардың бірі Нәзір
еді. 1917 жылдың қазан айының соңғы күндері Әлихан Орынбордағы өз резиденциясында идеялас серіктерін жинап, төтенше жиылыс өткізеді. Ахмет Заки
Уалиди осы жиынға Ахмет Байтұрсынов, Шахингерей Бөкейханов, Мұстафа
Шоқай, Жанша Досмұхамедов және т.б. жиналған еді дейді өз естелігінде
[5]. Әйтсе де ол осы жиынға қатысқан Мұхаметжан Тынышпаев, Серікбай
Ақаевтардың есімдерін атамайды және олардың жиналыстан соң Шоқаймен
бірге Ташкентке аттанып кеткендігін жазбайды. Алаштанушы С.Аққұлы «осы
жиынға Торғай облыстық комиссарының аппаратында қызмет істеген Нәзір
Төреқұловтың да» қатысуы мүмкін деген болжам жасайды [6]. Осы мекемедегі
қарбалас саяси қызметтерге белсене араласып, Әлиханның көмекшісі болып
жүрген Нәзірдің ол жиынға қатыспауы мүмкін емес. Демек, Орынбордағы
Алаш автономиясын жариялаған съезге де ұйымдастырушы ретінде қатысуы
Әлиханның тарапынан болса, оның ары қарайғы қызметі кеңестік билікпен
байланысты өрбіген.
Нәзірдің алаштық қайраткерлерімен қарым-қатынасында Мағжан екеуінің
байланысы назар аудартады. Ол екеуінің таныс-білістігі Мәскеуге дейін
басталған. 1923 жылы Мағжан Мәскеудегі В.Я.Брюсов бастаған әдеби-көркем
институтында оқи жүріп, Күншығыс университетінде (Сталин атындағы
Шығыс еңбекшілерінің коммунистік университеті. КУТВ – авт.) қазақ тілі
мен әдебиетінен сабақ берді. Шығыс баспасынан аудармаға тапсырмалар
алып, қосалқы қызмет істеген.
Осы университетте қазақ жастарының «Жерлестік» ұйымы болған.
Аталған ұйымның жиналысы 1924 жылы 24 қарашада Мағжанның 1923
жылы Ташкентте басылып шыққан өлеңдер жинағына талқылаған. Осы жинында Нәзір «Саясат пен пен әдебиетті араластыруға болмайды… Мағжан
өлеңдері көбінесе осы пікірге сүйеніп басылған» дей келіп, Мағжанды
шығармашылығы саясаттан тысқары тұрғандығы үшін айыптайды. Нәзірдің
281

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ
Мағжан ақынға арнаған сыны оны тұқырту емес, керісінше жаңа қоғамдық
ахуалға бейімдеуі еді.
Нәзір Түркістан өлкесінде 1918 жылдың мамырынан 1922 жылдың
қазан-қараша айларына дейін қызмет істеді. Оның өлкедегі қызметі 1918 ж.
мамыр айында Қоқан қалалық революциялық комитетінде хатшы әрі ағарту
бөлімінің меңгерушісі қызметімен басталды. Осы қызметтеріне қоса өзбек
тілінде аталған ревкомның баспасөз органы «Халқ сузи» газетінің редакторы
қызметін атқарған Нәзір 1919 ж. қаңтар-маусым айлары аралығында Ферғана
облыстық ревкомында ағарту бөлімінің меңгерушісі болған.
Ресейдің орталығында саяси күрестің дәмін татқан, Минскіде майдан
жағдайындағы қандастарының көңіл-күйін басынан өткерген, Орынборда
Уақытша Үкімет пен Кеңестік биліктің, Кеңестік билік пен Алашорданың саяси текетіресін көзімен көрген Нәзір үшін Қоқан мен Ферғанадағы қызметтің
ең басты мәні – оның болашаққа бағдар ретінде кеңестік билікті таңдауы,
большевиктік идеяны қабылдауы болды.
1919 ж. маусымда Түркістан АКСР Ұлт істері халық комиссариаты
қазақ, өзбек тілдерімен бірге орыс тіліне де жетік, саяси сауатты Нәзірді
қызметке шақырды. Ұлт істері Халкомы өлкедегі ұлтаралық қатынастарды
реттеуге бағытталған Мәскеудің ұлт саясатын іске асырушы орган ретінде
жергілікті халықтардың саяси, әлеуметтік және мәдени істерін модернизациялау қызметін атқаруға маманданған билік институты болатын. Штатты
қызметкер ретінде осы комиссариаттың өзбек тіліндегі баспасөз органы «Иштракиун» газетінің редакторы болып жұмыс істеді. «Иштракиун» газетінің
редакторлығы қызметімен бірге 1919 ж. желтоқсаннан 1920 ж. сәуіріне дейін
Ташкент қаласында ашылған Түркістан майданы саяси басқармасында саяси
комиссарлар курсының оқытушысы қызметін атқарады.
Нәзір үшін оның 1920 ж. сәуірінде Түркістан Халық Комиссарлары Кеңесінің мәжілісінде Түркістан АКСР Ағарту Халкомы лауазымына
тағайындалуы қажеттілік пен ұсыныстың сәтті тоғысуы болды. Бас-аяғы
3 айға жуық атқарған бұл қызметінде Нәзір өлкедегі Халық ағарту саласын
көтерудің міндеттерін іске асыруға өз мүмкіндігіне сай үлес қоса алды. Бұл
осы саланың жаңа реформалық өзгерістерге бағыт алған кезеңінің бастауы
болатын. Осы жылдың 26-сәуірінде Нәзірдің бастамасымен, комиссариаттың
ішкі құрылымдық жүйесі қайта құрылып, заманға лайық сипат алады.
Комиссариаттың қызметін халыққа барынша жақындату және жұмысының
тиімділігін арттыру мақсатында комиссариатта іс басқармасы, қаражат, өнер,
театр, музыка, фотокино, ғылым, мемлекеттік баспа, статистика, тағы басқа
бөлімдер ашылды.
Халық ағарту ісінің барлық тетігі мұғалімдердің қолында екендігін
жете түсінген Нәзір мұғалім кадрларды дайындауға баса назар аударды.
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Ол Ташкенттегі Қырғыз (қазақ) Ағарту институтының (КИНО) ашылуы,
оның кадрлық корпусы мен материалдық-техникалық базасын жасақтауға
басшылық жасады. Кейін педагогикалық институтқа айналған оқу орны 19201928 жж. қазақ мектептері үшін мұғалім кадрларын дайындады. Нәзір осындай қызметті өзбек, түркімен ұлтының білім беру ісін дамытуға да жасады.
Н.Төреқұлов ТКП ОК жауапты хатшысы кезінде де халық ағарту саласына көңіл бөліп, саланы дамытудың міндеттерін айқындап, түйінді мәселелерін
шешіп отырған. Ағарту халкомы жанынан 1921 ж. бас кезінде Қырғыз (қазақ)
ғылыми комиссиясы ұйымдастырылып, қазақ тілінде ғылыми, әдеби-көркем
және оқулықтар мен кітаптар дайындауға жұмылдырылды.
Қырғыз (қазақ) ғылыми комиссиясы дайындаған Бекет батыр кинокар
тинасының сценарийімен танысқан Н.Төреқұлов оны қуаттап, «аталған
пьесаның желісіндегі тәрбиелік-саяси маңызын ескере отырып, республиканың
барлық кеңес және басқа да органдарының бұл бастамаға жан-жақты көмек
беруін сұраймын» [7], – деп тапсырма берді. Бұл пьеса кейіннен жарық көрді.
Сценарийдің қолжазбасын Х.Досмұхамедов редакциялаған.
Нәзір ағартушы ретіндегі Түркістан өлкесінде жасаған саяси-ұйым
дастырушылық, педагогикалық қызметін Мәскеу қаласында одан әрі жалғас
тырды. Өзінің Шығыс, кейіннен Орталық баспаның басшысы ретіндегі
қызметінде әртүрлі тілдерде оқулықтар шығару, әліпби түзу, Сталин атындағы
Шығыс халықтары еңбекшілерінің коммунистік университетінде сабақ беру
сияқты педагогикалық жұмыстарға араласты. Білім беру ісін дамытудың жолдары туралы өз ойларын жиындарда айтып, баспасөзде жариялап отырды.
1924 ж. қазанда Мәскеуде Үлкен театрында өткен Мұғалімдердің Бүкілодақтық І съезінде «Ұлт мәселесі және мектеп» деген тақырыпта баяндама
жасады. Бүкілодақтық деңгейде өтетін бұндай жиынның БК(б)П Орталық
Комитетінің басшылығымен және қатаң қадағалауымен өтетіндігін ескерер
болсақ, онда мұғалімдер съезінде баяндама жасау Нәзірге партия тарапынан
көрсетілген аса зор құрмет және үлкен сенім еді. Бұл баяндама қазақ тіліне
М.Жұмабаевтың аудармасымен 1926 жылы Орталық баспада жеке кітап
болып жарық көрді.
Н.Төреқұловтың оқу-ағарту саласында атқарған басшылық, ұйымдасты
рушылық және бағыт берушілік қызметі, оның мектептер мен жоғары оқу
орындарда, арнайы курстарында сабақ беруі; оқулықтар мен оқу-құрал
дарын дайындау, бастыру ісін ұйымдастыруы; латын әрпіне негізделген
әліпбилер жасауға басшылығы; шығармашылық мұрасында тұжырымдаған
педагогикалық ойлары оны ХХ ғ. 20-30 жылдардағы Одақ көлемінде танылған
ағартушы-педагог, ғалым деп бағалауымызға негіз болады.
Нәзірдің 1921 ж. қыркүйегінде Түркістан Орталық Атқару Комитетінің
төрағалығына сайлануы оның өлкедегі қоғамдық-саяси қызметінің ең биік
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шыңы болды. Ол осы кезге дейінгі Ағарту Халкомы, ТКП ОК хатшысы
қызметтерінде кеңестік биліктің жүргізген қоғамдық-саяси, әлеуметтікэкономикалық және мәдени реформаларынан туындаған міндеттерді іске асыруда үлкен саяси тәжірибе жинақтады.
Қыркүйек айының 20-сында өткен Түркістан Кеңестерінің ІХ съезі
Түркаткомның 75 мүше, 30 кандидаттан тұратын жаңа құрамын сайлады.
Бұл құрамның үштен екісі жергілікті ұлттардан болуы бұрынғы құрамға
қарағанда ілгерілеушілік болды. Съезд жергілікті ұлт өкілдерін билікке
тартуды жеделдеткен бетбұрыс кезеңге айналды. Осы съезде Түркатком
төрағалығына Н.Төреқұлов сайланды [7, Л.163].
Түркатком төрағасы ретіндегі Н.Төреқұловтың қызметі сан қырлы болып
келеді. Оның осы биік лауазымда бүгінгі Қазақ елі үшін жасаған қызметі көп.
Солардың бірі Түркістан Республикасына қарайтын Красноводск уезіндегі
Адай болысы мен тұтастай Маңғыстау уезін Қырғыз (қазақ) республикасына қайтару туралы Түркаткомның № 341 санды Декретін қабылдауы еді [8].
Бұл мәселеге 1924 жылы жаз айында өріс алған ұлттық-территориялық межелеу кезінде Түркімен комиссиясы қозғау салғанымен, екі жыл бұрын шешімін
тапқан мәселе өзгеріссіз қалды.
Түркістанда республикасында көп этносты аймақ ретінде ұлт мәселесі
өте күрделі сипат алған. Тіл, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, мәдени-шаруашылық
типінің дамуы түрінде көрініс берген бұл процесс мемлекеттік реттеуді қажет
етті. Нәзірдің осы мәселеге дер кезінде назар аударып, Түркатком жанында
жұмыс істейтін Қырғыз (қазақ) бөлімінің Ережесін бекітуі қазақ ұлтының ұлт
ретінде қалыптасуы мен дамуына мемлекет тарапынан жасалған қамқорлық
болды.
Ережеде Түркістан республикасындағы қырғыз (қазақ) тұрғындарға
қатысты шараларды Қырғыз (Қазақ) республикасы органдарының шараларымен үйлестіру және олармен байланыс орнату мақсатында құрылған бөлімнің
атқаратын міндеттері нақтыланған. 1924 ж. ұлттық-территориялық межелеу науқанында осы аталған бөлімнің атқарған жұмыстарының нәтижелері
басшылыққа алынды.
1921 ж. 14 наурызында Н.Төреқұлов басқарған Түркатком «жергілікті
халыққа танымал бұрынғы атауын қалпына келтіріп, 13 наурыздан бастап
Верный қаласы «Алматы» болып (құжатта «Алмата» – авт.) аталсын» деген
декрет дайындалады. Декреттің дайындалуына Нәзірдің ықпалы болғаны даусыз. Дегенмен, осы маңызды құжатқа Түркістан Халком кеңесі төрағасының
міндетін атқарушы С.Асфендияров пен Түркатком хатшысы Юмакаев қол
қойған [2, Б.75]. Сол сияқты Нәзірдің бастамасымен қырғыз жеріндегі Пржевальск қаласына тарихи атауы Қаракөл, Закаспий облысына тарихи Түркмен
облысы деген атаулар қалпына келтіріледі [1, Б.101].
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Н.Төреқұловтың ұлт мүддесіне қатысты атқарған жұмыстарын мынадай бағыттарға топтастырамыз: біріншіден, ол республикалық өкілетті және
заң шығарушы жоғары билігінде жер-су реформасын жүргізудің саяси және
құқықтық тұжырымын жасап, нақты іске асыруды ұйымдастырды; екіншіден,
көпұлтты өлкеде ұлтаралық мәселелерді реттеу, ұлыорыстық шовинизм мен
жергілікті ұлтшылдық теке-тіресін сейілтіп, интернационализм қағидаларын
орнықтырудың идеологиялық негізін қалады және оны іске асыру шараларын
белгіледі; үшіншіден, жергілікті халықтардың діни наным-сенімдері мен салтдәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын, әдебиеті мен мәдениетін социалистік негізде
қалыптастырудың саяси-құқықтық тетіктерін негіздеп, іске қосты.
Нәзір Төреқұлов 1920 жылдың 31 шілдесінде өткен ТКП Орталық
Комитеті Атқару бюросының мәжілісінде Орталық Комитеттің жауапты
хатшылығына тағайындалады [1, Б.24-25]. Республикадағы жоғары партиялық
билікте Н.Төреқұловқа БОАК Түрккомиссиясының мүшесі ретінде партия органдарының жұмысын ұйымдастыру қызметі жүктеледі. Бұл аталған
комиссияның 1921 ж. 17 қарашадағы қаулысы [1, Б.46]. Нәзір осы кезге дейін
де Түрккомиссияның құрамына енген болатын.
ТКП ОК жауапты хатшысы қызметінде діни ахуалды реттеуге қатысты
түрлі жиындар ұйымдастыруға басшылық жасаумен бірге ондай жиындарға
өзі де қатысып, баяндама жасаған. Сондай жиындардың бірі Ташкент
қаласында 1921 ж. соңында өткен қазылар мен ғұламалардың құрылтайы.
Осы жиында жасаған баяндамасында «Еңбекшілерді біз адал бейнет пен һалал
кәсіпке шақыратынымыз хақ. Шаруашылықтың шайқалуы мен аштыққа қоса
ұрынған өлкеміздің нағыз бейнеткештерге, һалал кәсіп иелеріне шын мұқтаж
екенін жасырмаймыз. Кеңес үкіметінің адал һәм жылуы мол ең ізгі жүректен
Шығыс еңбекшілерінің азаттығын көздейтінін һәрбір ұяты мол Шығыс адамы
біледі» дей келіп, ғұламалар мен зиялылардың шаруашылық жұмыстарының
әлеуметтік кемшіліктерін түзеуге қол ұшын беруге шақырған [9, Б.271-272].
Нәзір Түркістан өлкесінде кеңестік баспасөздің қалыптасуына негіз
қалаушы. Оның редакторлық, публицистик қызметі жекелеген баспасөз органдарын ғана қамтыған болса, ТКП хатшысы ретінде өлкедегі баспасөзді кеңестік
ағымға сай қалыпқа салуға тікелей басшылық жасаған. Оның басшылығымен
дайындалған «ТКП ОК үгіт-насихат бөлімі жанындағы баспасөз бөлімшесі туралы Ережеде» осы бөлімнің құрылу мақсаты «Түркістан Республикасындағы
мерзімді және мерзімді емес барлық баспасөзге басшылық жасап, бағыт беру»
болып айқындалған.
ТКП Орталық Комитетінің хатшысы ретінде ол ұлттық идея қалып
тастырушы тұлға ретінде бой көтерді. Сондай мақалаларының бірі партиялық
басылымда жарық көрген «Партия на страже» мақаласы. Онда өлкедегі жерсу реформасының отырықшылықтың негізін күшейтіп, жаңа өмірге жол
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салатындығы, сол арқылы еңбекші диханның бағы ашылатындығына бұқара
көпшілікті иландырады [9, Б.26-27].
Н.Төреқұловтың бастамасымен партияның қазақ тіліндегі баспасөз органы «Ақ жол» газеті (1920), өзбек тіліндегі баспасөз органы «Инкилаб» (Революция – авт.) журналы 1922 ж. ақпаннан жарыққа шыға бастады. Журнал алғашқы кезде ай сайын шығатын, кейін айына екі рет шығып тұрды.
Журналдың саяси, әдеби, педагогикалық және ұлт мәселелері т.б. бөлімдері
болды.
Журналда «Дервиш» лақап есімімен оның «Современное политическое
положение в Туркестане», «VІ конференция Туркестанской компартии и ее
результаты» деген атпен мақалалары жарық көрген. Сол сияқты осы нөмірде
Абайдың жекелеген өлеңдері де жарияланды.
Нәзір Мәскеудегі саяси биліктің басшыларымен бұрыннан жақсы
болғанымен ғылыми-шығармашылық элита өкілдерінің мойындауы оның
Шығыс халықтары Орталық баспасының басшылығына баруына ықпал етуші
факторлардың бірі болған сияқты.
Нәзір тек журналист қана емес, әртүрлі жанрлардағы мақалаларымен
бірге өзбек тілінде өлең жазған. Өз кезінде саяси тақырыпта жазатын ақын
ретінде танылған. Ол өзінің туып-өскен өлкесі Ферғананың қиын тағдыры,
ауыр ахуалы туралы көптеген мақалалар жазған. Басмашылық қозғалыс
қызып тұрған уақытта «Қызыл Байроқ» газетінің 1921 ж. 20 желтоқсанындағы
санына «Омон булсин Фарғона!» («Аман болсын Ферғана!») деген өлеңі жарияланады. Нәзірдің «Аман болсын Ферғанасы» аймақтың жаңа қоғамдық
құрылысқа өтудегі кездескен қиындықтары жайлы жазылған көркем дүние.
Бұл өлеңде кеңестік билікке қарсы көтерілген Ферғана жұртының басына
төнген ауыртпалықтары көркем тілмен кестелі бейнеленген.
Түркістан Мұхтариятын қуып таратқаннан соң стихиялы түрде басталған
қозғалысты кеңестік тарихнама «басмашылық» деп айдарлады. 1921 ж.
көктемінде Ферғана аңғарында Шермұхаммедбек бастаған тәуелсіздік
жолындағы қарулы күрес жаңа қарқынмен өріс алды. Ферғанадағы кеңес
әскері тобы штабының «аса құпия» мәліметтеріне қарағанда осы жылдың
маусым-қыркүйек айларында Ферғана аңғарында құрбашылардың 200-ден
астам қосыны болған [10]. Ферғана аңғарындағы басмашылық қозғалыс
өзбекстандық К.Ражаповтың зерттеулерінде жаңа көзқараспен бағаланды [11].
Осындай қарулы бас көтеруді ауыздықтау үшін Түрккомиссия 13
қыркүйекте Ферғана аңғарына төтенше жағдай жариялаған. Соның
нәтижесінде 1921 ж. қарашасында Ферғанада диктатура орнады. Түркістан
Әскери-революциялық Кеңесінің мүшесі П.И.Баранов Ферғана облысының
әскери диктаторы болып тағайындалды. Түркатком мен Халкомкеңеспен
санаспай Түрккомиссия мен Түркістан майданы штабының қабылдаған
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бұл шешімін тоқтатуға Н.Төреқұлов пен Қ.Атабаевтар ретінде ықпал ете
алды. Соның нәтижесінде 1922 ж. 18 ақпанында әскери диктатура жойылып, Ферғана аңғарында Қ.Атабаев (Халкомкеңес төрағасы), В.Врачев,
Н.Қыдырәлиевтерден құрылған ерекше комиссия жұмыс жасай бастады.
Түрккомиссия мен Түркатком бірлесіп, 1922 ж. 19 наурызында «Барлық
құрбашылар мен басмашыларға» Үндеуін жариялайды. Онда төрт жылға
созылған Кеңес өкіметі мен басмашылар арасындағы күрестің әскери қимылдары
Ферғана тұрғындары бейбіт өмір сүріп, күйреген шаруашылықтарды қалпына
келтіру, арықтарды жөндеу, астық пен мақта егістігін дамытуға кедергі
келтіріп отырғандығы айтылады. Үндеуде Түрккомиссия төрағасы С.Гусев
пен Түркатком төрағасы Н.Төреқұлов көктемгі егістіктің басталуына орай
дихандардың бейбіт жұмысына кірісуі үшін тыныштықты қалпына келтіруге
шақырды [12] .
Ерекше комиссияның есебін 1922 ж. 18 шілдесінде Түркаткомның ІV пленумында (18 шілде 1922 ж.) Қ.Атабаевтың өзі жасады. Қ.Атабаевтың бұл есебі
Ферғана аңғарындағы ахуалдың шынайы жағдайын таныта алмайтын еді. Бұл
мәселенің тек сыртқы көрінісі болатын. Басмашылықты түпкілікті жою үшін
алдағы уақытта көп жұмыстар атқарылуы тиіс еді. Түрккомиссияның ендігі
таңдауы Түркатком төрағасы Н.Төреқұловқа түсті.
Н.Төреқұлов басмашылардың үстінен жүргізілген ашық сот процестеріне
айыптаушы болып та қатысқан. 1922 ж. 22 қыркүйегінде Ош қаласында
10 мың адам қатысқан Муэтдин құрбашының сотында сөз сөйлеген. Осы
сот процесіне қатысушы, кейіннен генерал-лейтенант шенінде запасқа
шыққан Я.Д.Чанышевтың естелігінде ТКП хатшысы Н.Төреқұлов сотқа
қатысушыларды туралығымен және айқын да шешімді сөздерімен баурап
алғандығы айтылады [13].
Түркістанда саяси және әкімшілік басшылықтың бүкіл жергілікті
тұрғындардың іс-әрекетін толық бақылауға алуымен 1924 ж. бас кезінде ғана
басмашылық қозғалыс саябыр тауып, бейбіт өмір біршама тұрақталды. Өлкедегі
бейбіт жағдайдың қалыптасуына Н.Төреқұлов саяси-ұйымдастырушылық
және идеологиялық қызметтерімен үлес қоса алды.
РК(б)П ОК Түркбюросы Нәзір Төреқұловқа «Ерекше қабілетті адам...
Маркстік тұрғыда жақсы жетілген. Әдебиетші. Кеңес және партия жұмысын
жақсы біледі. Түркістанның барлық ерекшеліктерімен өте жақсы таныс.
Хатшы ретінде өте мықты, бірақ өз орнында емес. Мемлекеттік қызметпен
әуестенеді, нәтижесінде барлық партия жұмысы ақсайды...» [14] деп мінездеме
береді. Н.Төреқұлов сайланған Өлкелік комитетіні құрамының ұлтшылдыққа
ауытқымай коммунистік идеяларды іске асыратындығына кепілдік берген
В.Куйбышев жаңа ОК мүшелері арасында жергілікті тұрғындар арасынан
шыққан тамаша төлтумалар бар деп, Төреқұловқа интелигент, бұрынғы сту287
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дент, кедей қырғыз отбасынан шыққан, маркстік тұрғыда ойлайтын адам деп
баға береді [15].
Дегенмен, қысқа мерзімнен кейін басмашыларға қатысты табансыздық
танытып, «дөрекі қателіктерге жол берді» деген желеумен РК(б)П ОК
Ұйымдастыру бюросы 1922 ж. 25 қыркүйегінде ТКП ОК хатшысы
Н.Төреқұловты, Республика үкіметінің төрағасы Қ.С.Атабаевты, өкімет
төрағасы А.Рахымбаевты қызметтерінен босатты [16].
Ендігі кезекті Түркістандағы саяси басшылыққа партиялық сүзгіден
өткен кадрлар ғана тартыла бастады. Н.Төреқұлов пен Қ.Атабаев белгісіз
мерзімге Мәскеуге қызметке шақырылды. Дегенмен, 1924 жылдың ақпанында
Нәзір Түркістан Ағарты халкомы қызметіне шақырылады. 1924 жылдың
5 қарашасында Сұлтанбек Қожанов Н.Төреқұловты Қазақстанға қызметке
жіберуді өтініп Сталинге жазған хатында «Тюрякулов, сидя в Москве с 1922
года – 3 года – выучился чему нужно. Не может быть, чтобы он был нужен
Москве. Москва ему была нужно. Но трех лет достаточно наверно.
Киркомпросе пустое место. А т. Тюрякулов самый просвещенный и компетентный из всех кирработников по вопросам просвещения» [17] деп жазды. Хаттың шекесіне И.Сталин «т. Кагановичу» деп бұрыштама қойғанымен
орталық бұл өтінішті қанағаттандырмаған.
Н.Төреқұловтың 1922-1928, 1936-1937 жж Москвада қызмет істеген кезеңі
зерттеушілердің назарынан тыс қалып келді. Қайраткердің бұл кезеңі туралы
жарияланымдардағы мәліметтердің жалпылама және фрагментарлы сипатта болғандығын атап айтуымыз керек. Оған себеп, осы кезеңнің мұрағаттық
деректерінің қарастырылмауы.
РКСФР Ұлт істері жөніндегі халкоматы жанынан, Ресей Федерациясында тұратын барлық ұлттардың қоғамдық-саяси және мәдени дамуына септесу мақсатында1922 жылдың желтоқсан айының соңында Ұлт істері халық
комиссариатының жанынан БОАК пен ХКК 14 желтоқсандағы декретімен
Шығыс және Батыс Орталық баспалары ұйымдастырылады [18] да,
Шығыс халықтары Орталық баспасын басқару Н.Төреқұловқа жүктелді.
Ал 1924 жылдың ортасында осы екі баспаның базасында КСРО халықтары
ның Орталық баспасы құрылды. Нәзір Төреқұлов осы Шығыс халықтарының,
кейін Орталық баспа басқармасының төрағасы қызметін 1928 жылы
дипломатиялық жұмысқа ауысқанға дейін атқарды. Баспа кеңес елі халық
тарының 50 тілінде түрлі әдебиет, оқу құралдарын, 12 тілде журнал шығарды,
жергілікті жерлердегі баспа ісіне түрлі көмектер беріп тұрды.
Н.Төреқұлов 1922 ж. қыркүйегінен 1928 жылдың маусымына дейін
Мәскеуде тікелей баспа ісімен айналысты. Ол осы қызметінде Бүкілодақтық
деңгейде баспа өндірісін ұйымдастырушы ғана емес, орыс емес ұлттардың
тілі мен жазуын қалыпқа түсіруді ғылыми-теориялық және практикалық
тұрғыда негіздеуге басшылық жасаған шығармашыл тұлғаға айналды.
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Шығарылатын әдебиеттерінің сипатына қарай КСРО Орталық баспасы
РКФСР Мемлекеттік баспасы сияқты әмбебаптығымен ерекшеленетін еді.
Қысқа мерзімде баспа өзін ұлт саясатының үлкен жетістігі ретінде танытып
үлгереді. 37 тілде жарық көріп тұрған әдебиеттердің 30-ы шығыс тілдерінде,
7-і басқа тілдерде еді. Әдебиеттерді жариялайтын тілдердің саны бойынша
ЦИЗ Кеңес Одағы ғана емес, әлемде баламасы жоқ баспаға айналды [19].
Орталық баспа жұмыстарының қиындықтары бір-біріне ұқсамайтын
әртүрлі 6 әліпбимен (араб, латын, моңғол, гот, еврей, орыс) 37 тілде баспа
өнімдер шығаруынан туындаған. Әсіресе, елде баспа өндірісі құлдыраған
жағдайда көптеген тілдер бойынша бұрын жасалмаған шрифттер жасау
көп уақыт алған. Қиындықтан шығу үшін ЦИЗ өзінің әріп құятын цехын
ашқанымен ұлт тілдеріндегі әріптердің орнықпауы және жиі өзгеріске түсуіне
байланысты баспа қызметі күрделі сипат алған.
Орталық баспа құрылымы 22 ұлттық секцияға бөлінген, соның ішінде
Солтүстік Кавказ және Орта Азия секциялары өз ішінде тілдік белгілеріне
сай бірнеше бөлімдерді біріктірген. Барлық секциялар Шығыс, Угро-фин
және Батыс бөлімдеріне топтастырылды. Артта қалған халықтардың тілі
өте жұтаң, терминология қалыптаспаған, орфография орнықпаған жағдайда
баспаның тіпті ол ұлттар үшін жаңа әліпби жасауға дейінгі мәселелермен айналысуына тура келген. Жергілікті ұйымдардан болгар, грек, молдова, хакас,
бурят-моңғол, корей, армян, тат және т.б. тілдерде секциялар ашу жөнінде
ұсыныстар түскен. Баспа содан да 1925-1926 жж баспа өнімдерін шығаратын
тілдердің санын 40-45 ке жеткізуді жоспарластырады [19].
Шығыс халықтарының баспасы 1924 жылдың маусым айында Орталық
Комитеттің қаулысына сәйкес Батыс халықтары баспасымен біріктіріліп
ортақ КСРО халықтарының Орталық баспасы болды. Оның басшысы болып
Н.Төреқұлов, ал оның орынбасары Верите, бас редакторлыққа Диманштейн
тағайындалды [19].
Шығыс баспасы ішінен қазақ тілінде 1923 жылы «Темірқазық» журналын
шығарғаны, оған және жалпы баспа ісіне өз елінде қудалауға ұшырап жүрген
Бөкейхановтан бастап, елі үшін шын жаны ауыратын қазақ зиялыларын
көптеп тартқаны мәлім. Халық әдебиетінің бай қазынасынан алынған жұмбақ,
жоқтау, айтыс, т.б. фольклорлық мұра материалдарын ел ішінен жиыстырып,
жариялап отырған журналдың ғұмыры ұзақ болған жоқ. Бар болғаны үш
саны ғана жарық көрді. Бірақ қазақ руханиятының тарихынан өзінің орнын ойып алды. Нәзір Төреқұлов бұл журналдың бас редакторы болды.
«Темірқазық» журналы саяси себептермен емес, қаржы тапшылығына
байланысты тоқтап қалған. Ал кейінгі аламан-тасыр заманда ол басылымды қалпына келтіруге мүмкін болмаған. «Темірқазық» журналында әдеби
көркем дүниелермен қатар аудармалар, очерктер, эсселер жарияланды. Бұл
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журналдың танымал және беделді басылымға айналуына Алаш арыстары –
Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин, Ғаббас Тоғжановтардың еңбектері сіңген. Нәтижесінде «Темірқазық»
журналы қысқа мерзімде жарық көріп тұрса да қазақ баспасөзіне серпіліс
туғызған әдеби құбылысқа айналып үлгерді.
Шығыс халықтарының Орталық баспасының қалың бұқараға жаңа
латындырылған түрік алфавитін енгізуде атқарған рөлі ерекше. Шығыс
халықтарының Орталық баспасының үлкен жұмыстарының қатарында жаңа
әліпбилер, оқулықтар және түркі-татар тілінде латын негізінде жазылған
әдебиеттер, сонымен қатар латындырылған газеттер мен журналдар
шығарылды [9, Б.62].
Бұл жұмыс Орталық баспа қызметі үшін жаңалық емес еді. Осыған байланысты «Артта қалған ұсақ халықтардың (қалмақ, ойрат, коми, чечен, ингуш, черкес және т.б.) жағдайы өте ауыр халде, олар үшін баспа ісін әліппе
құрастырудан бастауға тура келеді» [19, л.54] деп Шығыс халықтары Орталық
баспасы төрағасының орынбасары Веритенің өзі мәселені ашып айтады.
Нәзір Орталық баспа басшысы қызметінде Мағжанның Мәскеуге келген
Жоғары әдебиет және өнер институтына түсуіне ықпал жасап, баспаға қызметке
алады, оның «Ертегі» поэмасын жарыққа шығарады. Ә. Бөкейхановтың баспада әдеби, ғылыми қызметкер болып жұмыс жасауына қолдау көрсетіп, ол
құрастырған «Ер Тарғын», «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» жырларын, «Мың бір
мақал» жинақтарын шығаруына ат салысады. А. Байтұрсынұлы құрастырған
«Жиырма үш жоқтау», «Ер Сайын» жыры сияқты көптеген дүниелерді
баспаның жоспарына енгізіп, жарыққа шығуына ықпал жасады.
Нәзір 1923 жылдың ақпанында Ұлт істері халық комиссариатының жанынан құрылған Орта Азияда бірыңғай латын үлгісінде жаңа әліпби жасайтын
топқа төраға болып бекітіледі. Орталық баспадағы қызметте «Жаңа әліпби
неге керек?» атты кітап жазып, араб жазуындағы қазақ дыбыстарына балама латын әліпбиі үлгісіндегі жаңа қаріптерді жұртшылық назарына ұсынады.
Сонымен қоса, Шығыс тілдері институтында оқу-ағарту жұмысының проректоры міндетін де атқарады. Бұған дейін Ташкентте Нәзір Қазақ ағарту
институты деп аталған жоғарғы педагогикалық институтты құруға ұйытқы
болған еді. Өзі шығаруға үлгермеген соң, Абай шығармаларының Ә.Диваев
жинастырған толық жинағының шығуына қолдау көрсетеді.
Н.Төреқұлов баспа өндірісін ұйымдастыру барысында ұлттардың тілі мен
жазуына қатысты мәселелермен күнделікті бетпе-бет келді. Бұл жағдай оның
Кеңес Одағындағы жаңа әліпби қалыптастыру науқаны бастамашыларының
және нақты ұйымдастырушыларының бірі болуына алып келді. Жаңа түріктатар әліпбиі жөніндегі Бүкілодақтық орталық Комитет 1926 ж. наурыз айында Баку қаласында өтіп, жаңа түрік әліпбиін қабылдаған І Бүкілодақтық
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Түркология съезінен соң КСРО түрік-татар халықтарының ерекше кеңесінің
шешіміне сай құрылған болатын. ЖТӘЖ БОК КСРО өкіметінің 11 наурыз
1927 ж. қаулысымен ресми түрде құрылғанымен оның жұмысы 1922 жылдың
наурызында басталып кеткен болатын [20].
Н.Төреқұловтың әліпбиге қатысты пікірталастарда көтерген екі маңызды
дәлелі болды. Оның бірі А. Байтұрсынов негіздеген емле қисыны, екіншісі
Х. Досмұхамедов нақтылаған сингармонизм заңдылығы. Нәзір ғылыми
пікірталаста осы екі дәйекті қару етіп қолданды.
Орталық баспаның директоры кезінде Нәзір Сыртқы істер халкомының
кадрлық резервіне алынған болатын. И.Сталинге Н.Төреқұловты Сауд
корольдігіне өкілетті елші етіп тағайындау туралы жазылған хатта оның
мұсылман әлемін жетік білетін, біздің Геджастағы өкілдерімізден талап
етілетін күрделі де нәзік саясатты іске асыруға қабілетті екендігі жазылған.
Сталин ол ұсынысты қуаттайды. 1927 жылдың 15 желтоқсанында Төреқұлов
Хиджаз, Недж корольдігіндегі және оған қосылған облыстардағы КСРО-ның
дипломатиялық агенті және бас консулы болып тағайындалуымен Нәзірдің
қоғамдық-саяси қызметінің елшілік кезеңі басталады.
1935 жылдың желтоқсанында Н.Төреқұлов Сауд Арабиясындағы елшілік
қызметінен шақыртылды, осылайша оның қызметінің мәскеулік кезеңінің
екінші бөлігі 1935 жылдың желтоқсанынан 1937 жылдың 17 шілдесінде
қамауға алынғанға дейін жалғасты. 1937 жылдың 10 мамырында КСРО
Орталық Атқару Комитеті Ұлттар Кеңесінің жанындағы КСРО халықтарының
тілі мен жазуы Орталық ғылыми-зерттеу институты директоры Петросянның
бұйрығымен Н.Төреқұлов түрік тілдері секторы ортаазиялық тобының
меңгерушісі болып тағайындалады. Ал осы жылы 26 шілдеде институт
директорының міндетін атқарушы Бениаминовтың бұйрығымен себебі
көрсетілмей, кейінгі мерзіммен жұмыстан босатылған [21].
Нәзір Төреқұлов – ХХ ғасыр басында ұлттық элита өкілдерінің бірі болып тарих сахнасына шықса өзінің жан-жақты қабілеті, биік ақыл-парасаты
мен жоғары саяси мәдениеті бойынша өзі айналысқан қызмет салаларында
қайталанбас «сыңары жоқ» бірегей тұлғаға айналды. Нәзір кәсіби журналист,
баспагер, білікті партия-кеңес қайраткері, дипломат ретінде жақсы танитын
жұртшылыққа оның тарих пен филология саласының дамуына елеулі үлес
қосты.
Мәскеуде биліктің жоғары эшелонында қызмет істеген қазақ ұлттық саяси
элитасы өкілдері - Н.Төреқұлов, Т.Рысқұлов, С.Қожанов, Н.Нұрмақовтардың
«Үлкен террордағы» айыпталуы 1937 жылдың 8 маусымындағы КСРО Ішкі
істер халық комиссариаты Мемлекеттік қауіпсіздік Бас басқармасының
«кеңеске қарсы пантюркистік ұлтшылдық ұйымдар туралы» циркуляр хатымен байланысты өрбіді. Ол хаттың жазылуына осы жылдың көктемінде Орта
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Азия мен Татарстан республикаларында ұлт зиялыларын тұтқынға алу науқаны
негіз қалады. Осы циркуляр хатта соңғы жылдары шығыстағы республикалар мен облыстарда кеңеске қарсы астыртын жұмыс жасайтын ұлтшылдық
элементтердің белсенділігі артып отырғандығы жалпылама айтылған [22,
С.148]. Олардың қызметі бұрынғы «Алашорда», «Муссават», «Милли-Фирка», «Милли-Иттихад» сияқты ұйымдармен байланыстырылды. Міне, осындай айыптаулармен Т.Рысқұлов 1937 жылдың 21 мамырында, Н.Нұрмақов 3
маусымда С.Қожанов 15 шілдеде, Н.Төреқұлов 17 шілдеде тұтқынға алынды.
Тергеушілердің пантюркистік ұйымдардың Кеңес өкіметіне қарсы ісәрекеттерін әсірелегендігі соншалықты ол тіпті сандыраққа айналып кеткен.
«Біздің пантюркистік ұйым толық мағынасында біртіндеп Герман фашизмінің
Кеңес Одағындағы барлау агентурасына айналды. ...Менімен және Мәскеудегі
Герман елшілігімен байланыс Төреқұлов пен Хакимов арқылы іске асты»
[22, С.335-360] дейді Т. Рысқұлов. Н.Төреқұловтың тұтқындалуының
екінші бір себебін Сыртқы істер ведомоствосындағы қуғын-сүргінмен байланыстырамыз. Нәзір бұл кезде Сыртқы істер саласында қызмет істеме
генімен осы мекеменің кадрлық резервінде тұрған еді. Сыртқы істер ведо
моствосындағы қуғындау халкомының орынбасарлары Л.М.Карахан мен
Н.Н.Крестинскийлердің тұтқындалуымен басталды [22, С.181].
Ол 1937 жылдың 3 қарашасында пантүркішіл диверсиялық ұйымның
мүшесі, Түркияның тыңшысы ретінде айыпталып, ату жазасына кесілді.
Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, жан-жақты шығармашыл тұлға,
дипломат Нәзір Төреқұловтың жиырма жылға созылған белсенді қоғамдықсаяси, шығармашылық қызметінің соңы қалыптасуы мен дамуына өзі белсене қызмет жасаған кеңестік биліктің саяси қуғын-сүргіннің қатаң жазасымен
аяқталды. Тәуелсіздік жағдайындағы рухани жаңғыру үдерісі оның тұлғалық
өнегесін ұлықтауға мүмкіндік беріп отыр.
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АЛАШОРДА МЕН СІБІР ҮКІМЕТІНІҢ
ӨЗАРА БАЙЛАНЫСТАРЫ ХАҚЫНДА
Таңатарова Ж.Т.,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті,
тарих ғылымдарының докторы, профессор
Отандық тарих ғылымында Алаш қозғалысының қазақ халқының
қоғамдық-саяси өміріндегі орнын ашып көрсетуге арналған біраз еңбектер
жарық көргенмен әлі де болса оның бірқатар тұсын зерттеуді қажет ететін
мәселелері жетерлік. Сондай мәселелердің бірі ретінде Алашорда үкіметі мен
Уақытша Сібір үкіметінің арасындағы байланысты айтуға болады.
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Уақытша Сібір үкіметі кеңестік билікке оппозицияда тұрған күштердің
талпынысының нәтижесі түрінде тарих сахнасына көтерілген еді. Петроградта
Уақытша үкіметті қару күшімен құлатқан кезден-ақ Сібірдегі демократиялық
күштер топтасып, Ресейдің Томск қаласында съезд өткізуді қолға алып,
кеңестік билікке қатынасын айқындауға кірісті.
1917 жылдың қазан айында өткен Жалпы Сібір съезінде Сібір автономиясын құру шараларын талқылаған болатын. Бұл съезге Торғай, Ақмола, Семей
облыстарынан да өкілдер қатысып, Сібір автономиясы жарияланған жағдайда,
қазақ қоғамының осы автономияға енуге ниет танытатынын білдірген-ді.
Бұл жөнінде Ә.Бөкейхан «Қазақ» газетіне былай деп жазды: «Сібір автономиясына қазақтың қосылу-қосылмауы екі айырылған соң біз, 9 өкіл, кеңесіп,
Сібір съезінде мынаны айттық: Сібір автономия болсын, біздің қазақ ұлты
уақытша Сібірге қосылады. Біздің бұл пікірімізге аз бұратаналар да – бурят,
якут қосылады. Сонымен Сібір автономиясының негізгі законіне өз алдына
бір бап жазылмақ: қазақ ұлты һәм өзге Сібірді қоныс қылған жерлі жұрт Сібір
автономиясына уақытша қосылады. Өздері, біз енді бөлініп, өз алдымызға
автономия боламыз деген күні босанып, автономия болады» [1, 415 б.].
Сібір автономиясын құру жөнінде Жалпы Сібір съезінде шешім
қабылданғанымен оны жүзеге асыру кейінгі қалдырылды. Бұл өз кезегінде
Алаш қайраткерлерінің 1917 жылы желтоқсанда өткен екінші жалпықазақ
съезінде Алашорда үкіметін құрып, Алаш автономиясын жариялауға
қамдануға итермелеген болатын. Сол тұста, яғни 1917 жылдың 6-15 желтоқсан
аралығында Томск қаласында Сібір облыстық съезі шақырылып, онда «Сібірді
басқарудың уақытша органдары туралы ереже» қабылданып, Сібір облыстық
думасында сайланатын Сібір облыстық кеңесі жоғары билік деп жарияланды. Сібір облыстық кеңесі жергілікті үкімет ретінде (Уақытша Сібір үкіметі)
саналып, оның төрағасы (Г.Н. Потанин) және бес мүшесі (П.Я. Дебер, А.Е.
Новоселов, Г.Б. Патушинский, М.Б. Шатилов, Ә. Ермеков) сайланды [2, с. 25].
1918 жылы қаңтардың бас кезінде Томскіде Сібір облыстық думасының
мәжілісі өтті. Дума мүшелері төрт фракцияға – облысшыларға, социалдемократтарға (эсерлер), ұлтшылдарға және партия қатарында жоқтарға
топтасты. Дума құрамында эсерлер фракциясының басымдық танытуы
облысшылардың жетекшісі Н.Г. Потаниннің отставкаға кетіп, оның орнына
Ақмола облыстық Жер комитетінің төрағасы болған П.Я. Дебердің келуіне
әсер етті. Бірақ кеңестік биліктің бүкіл демократиялық күштер сенім артқан
Бүкілресейлік Құрылтай жиналысын қуып таратуы антибольшевиктік
күштерді топтастырып, Уақытша Сібір үкіметін қолдаушылар қатарын
көбейте түсті. Соның нәтижесінде П.Я. Дебер төрағалық еткен Уақытша
Сібір үкіметі құрамы жасақталып, үкіметті нығайту бағытындағы іс-шаралар
шұғыл қолға алына бастады.
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1918 жылдың ақпан айының соңында Сібір автономиясының Уақытша
үкіметі мүшелерінің тиімді жұмыс істеуіне, Алашорда үкіметімен байланыс
орнатуына Томскіде кеңестік биліктің орнауы мүмкіндік бермеді. Уақытша
Сібір үкіметі мүшелері кеңестік билік әлі орнай қоймаған Чита қаласына
қоныс аударып, сол жақтан антибольшевиктік күрес жүргізуге ұйғарым жасады. Бірақ көп ұзамай Чита қаласында да кеңестік биліктің орнауына байланысты П.Я. Дебер Уақытша Сібір үкіметінің бірқатар мүшелерімен бірге
Харбинге, онан соң Владивостокқа кетіп, үкімет жұмысын сол жақта
жүргізуге тырысты.
Сібірде Чехославак корпусының бүлік жасаған 1918 жылдың 25 мамырынан бастап Томскіде антибольшевиктік күрес жүргізуге мүмкіндік қалыптасты.
Сібір үкіметінің бірқатар мүшелері Томскіге оралып, 1918 жылдың 31 мамырында кеңестік билікке қарсы көтеріліс ұйымдастырып, билікті қолдарына
қайта алды. Кеңестік билік құлатылысымен Сібір үкіметінің мүшелері
орталық мемлекеттік аппаратты қайта қалпына келтіруге кірісті [3, с. 6].
Уақытша Сібір үкіметі мүшелерінің бірқатары Транссібір магистралының
бойында орналасқан Ново-Николаевск (қазіргі Новосибирск) қаласына барып, Сібір автономиясының жұмыстарын сонда жүргізуді жөн санады. Осылайша Уақытша Сібір үкіметінің мүшелері екіге жарылды. Оның бір бөлігі
Томскіде, екіншісі Ново-Николаевскіде Сібір автономиясына қатысты істі
жүргізе бастады. Осы себепті Уақытша Сібір үкіметінің өз қызметінде Алашорда және Башқұрт үкіметі секілді мемлекеттік құрылымдармен байланысты жандандыруға мүмкіндіктері болмады.
Ново-Николаевскіге келген Уақытша Сібір үкіметінің мүшелері автономия ісін жүргізіп кететін мамандардың жетіспеушілігін де бастан кеше бастады. Осы себепті Уақытша Сібір үкіметі орталық аппараттың Омбы қаласында
орналасқанын жөн санады. Омбының революцияға дейін облыстың ғана
емес, генерал-губернаторлықтың да орталығы болғаны және онда әскерибюрократиялық аппараттың шоғырланғаны ескерілді. Томскіде қалған
Уақытша Сібір үкіметінің мүшелерін Омбыға көшіру жұмыстары қолға алынды. Бірақ Сібірдің облыстық думасы бұрынғысынша Томск қаласында қала
беретін болды.
Уақытша Сібір үкіметінің орталық аппараты Омбы қаласына көшкенімен
Сібір автономиясының ішкі және сыртқы жағдайы бірден жақсарып кетпеді.
Оған белгілі дәрежеде Уақытша Сібір үкіметінде ауызбіршіліктің болмауы өз
әсерін тигізді. Оның үстіне Уақытша Сібір үкіметінің заңды түрде сайланған
төрағасы П.Я. Дебердің Владивостоктан Омбыға тез арада келе қоймады.
Қалыптасқан осындай жағдайда Омбыға келеген Уақытша Сібір үкіметі
мүшелері билікті өзара бөліске салды. Генерал А.Н. Гришин-Алмазов өзін
Сібір автономиясының жоғарғы билеушісі деп жариялады. Оның қолдауымен
И.А. Михайлов премьер-министр болды.
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Осылайша Алаш қайраткерлері үлкен сенім артқан Уақытша Сібір үкіметі
Сібірде кеңестік билік құлағаннан кейін Сібірдің облыстық думасының
шешімдерін басшылыққа ала қоймай, өз бетінше әрекет етуге көшті. Бұл өз
кезегінде Уақытша Сібір үкіметіне деген сенімнің сейілуін тудырды. Мұндай
жағдайдың билік дағдарысына әкеліп соқтыратынын сезінген Уақытша Сібір
үкіметінің П.В. Вологодский бастаған бір топ мүшелері жоғары билікті өз
қолдарына алып, жағдайды реттеуге әрекеттене бастады. Соның нәтижесінде
1918 жылдың 30 маусымында П.В. Вологодский төрағалық еткен жаңа
құрамдағы Уақытша Сібір үкіметі құрылды [4, с.55].
Жаңа құрамдағы Уақытша Сібір үкіметі Сібір облыстық думасына арқа
сүйеуге бел буды. Сөйтіп, Томскіде Сібірдің облыстық думасы қайта өз
жұмысын жандандырды. Бұл жөнінде сол тұста «Жас азамат» газеті бетінде
«Облыстық дума» деген тақырыпта хабарлама жарияланып, мынандай
мазмұндағы пікір білдірілді: «Жақын арада Томскіде Сібірдің облыстық думасы ашылып еді. Бұл дума өткен күз бір құрылып Сібір үкіметін сайлап іске
кірісіп отырғанда большевиктер келіп қуып еді. Бұл соңғы ашылғанда 100
шамалы депутат келген. Бұлар топ-топқа (фракцияға) бөлінгенде ең күшті
фракция социалист-революционер партиясы мен орыстан басқа халықтардың
қосылған фракциясы болған. Бұл екеуі де автономия болып өз жұмысын
өзі атқарамын деген жұртқа жергілікті яки жергіліксіз болсын деген дауыс
беріп, думада олардың сөзін қуаттамақшы. Бұлар Алаш автономиясы думадан
бұрынғы лайықтаған күйінше өтуіне бар күштерін салмақшы болды» [5].
Томскіде Сібір облыстық думасы іске кіріскен кезде Омбыдағы Уақытша
Сібір үкіметі Алашорда үкіметімен өз байланысын қайта орнатуға ниет танытты. «Жас азамат» газетіндегі жоғарыдағы хабарламаның өзінен Алаш
қозғалысы қайраткерлері Алаш автономиясын жариялауда Уақытша Сібір
үкіметіне зор сеніммен қарағанын және осы мақсатта онымен тығыз байланыс
орнатуға талпынғанын айғақтайды. Өз кезегінде Сібір Уақытша үкіметі де
Сібірдегі және оған іргелес өңірлердегі орыс емес халықтардың қолдауына ие
болуды жөн санады. Осы мақсатта Сібір Уақытша үкіметі Бұратана халықтар
министрлігін құрып, оған орыс емес халықтардың тұрмысына, мәдениетіне,
оқу ісіне және т.б. мәселелерді қарастыру табысталды. Осы министрлікке
Бұратана халықтар кеңесін құру да жүктелді. Бұл кеңес орыс емес халықтарға
қатысты туындаған мәселелерді қарастырып, оны шешу жолдарына қатысты
үкіметке ұсыныс түсіруі тиіс болды [4].
Уақытша Сібір үкіметі мен Алашорда арасындағы алғашқы байланыс
1918 жылдың шілде айының бас кезінде жасалды. Бұл байланыс Уақытша
Сібір үкіметі өкілдерінің Самарадағы Бүкілресейлік құрылтай жиналысы
мүшелерінің комитетіне келген кезде жүзеге асты. Самараға Уақытша Сібір
үкіметінің делегациясын бастаған Шет елдер ісі жөніндегі бөлімінің басшысы Единянинге Ж.Досмұхамедов тарапынан екінші жалпықазақ съезінің
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қаулысы табыс етіліп, онымен Алашорда өкілдері келіссөз жүргізе бастады.
Осы келіссөз барысында Единянин Бүкілресейлік құрылтай жиналысында автономия мәселесі қарастырылғанға дейін-ақ Уақытша Сібір үкіметінің өзін
жариялаған ұлттық автономияларды мойындауға даяр екенін танытты.
Алашордамен келіссөзді Уақытша Сібір үкіметі Челябинск қаласында
тамыз айында Құрылтай жиналысы комитетінің мүшелерінің қатысуымен
өтетін Мемлекеттік кеңестің мәжілісінде жалғастырмақ болды. Мемлекеттік
кеңестің мәжілісіне Ж.Досмұхамедов, А.Байтұрсынов және М.Шоқай баратын.
М.Шоқай бұл кеңеске Түркістан автономиясының өкілі ретінде қатысатын.
Уақытша Сібір үкіметі Челябинскіде Алашорданың төрағасы Ә.Бөкейханның
да болғанын жөн санайтынын арнайы жеделхат арқылы білдірді [6, 4 п.].
Алайда Ә.Бөкейхан Челябинскіде өткен Мемлекеттік кеңес мәжілісіне
қатыспай Омбыдағы Уақытша Сібір үкіметі мүшелерімен келіссөз жүргізуді
жөн санады. Мұны «Жас азамат» газетінде мынандай мәлімдеме мазмұнынан
да аңғаруға болады: «Учредительное собрание мүшелерінен құрылған
үкіметке сөйлесуге барған Алашорда мүшесі Ахмет Байтұрсынов, Хәлел һәм
Жанша Досмұхамедовтер 19 августе Омбыда Сібір үкіметімен сөйлесіп жатқан
Алашорда бастығы Әлиханды шыбықсыз телеграмға (телеграфқа) шақырып
мынандай сөздер сөйлесті. «Алашорданың Сібір үкіметімен сөйлескен
жұмысыңыз не болғанын білуге сізді шыбықсыз телеграмға шақырып тұрмыз.
Самарадағы Учредительное собрание үкіметін былай қойып, алдымен Сібір
үкіметімен сөйлескендеріңізге тіпті ғажап қылып тұрмыз» [7].
Ә.Бөкейхан Уақытша Сібір үкіметімен Алашорданы таныту бағытында
келіссөздер жүргізді [8, 173 б.]. Осы келіссөздерден соң Уақытша Сібір үкіметі
Алашордамен байланыс орнату мәселесін қарастырған комиссия құрды. Бұл
комиссияның құрамына Уақытша Сібір үкіметінен Халық ағарту министрі
В.А. Сапожников (төраға), генерал В.Л. Попов, Ішкі істер министрінің өкілі
В.Д. Михайлов, Жер шаруашылығы министрлігінен А.М. Ярмош, Алашордадан Ә.Бөкейхан, Ә.Ермеков, Х.Тоқтамышев кірді.
Алашордамен байланыс орнату жөніндегі комиссияның отырысы
1918 жылы 3 тамызда өтті. Отырыс барысында екі үкімет бір-бірін мойындайтынын танытты. Уақытша Сібір үкіметінің басшысы (премьер-министр)
П.В. Вологодский келіссөз барысында Алашорданы ғана емес, Башқұрт
үкіметін де заңды үкімет ретінде танитындығы ресми түрде мәдімдеді
[6, 5 п.]. Осы мәселеге орай Уақытша Сібір үкіметі мен Алашорда мынандай
шешім қабылдады: «1) Алашордаға қарайтын аумақтағы орыс тұрғындары
еркі айқындалғанға дейін Алашорданың талабымен санасу қажет.
2) Екі үкіметтің арасындағы ортақ мекеме саналатын земстволарды,
қалалық думалар Уақытша Сібір үкіметі тағайындаған комиссарлар қарауында
болсын, оларды басқару Алашорда үкіметімен келісіле отырып жүзеге
асырылсын.
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3) Ақмола, Семей және Торғай облыстарындағы ортақ мекемелерді
басқару ісінде Сібір үкіметі Алашорда үкіметімен келісе жүзеге асырсын.
4) Алашорда қазақ халқының билік органы ретінде мойындалсын. Ондағы
ұлттық ұйымдар тек Алашордаға бағындырылсын. Ол салық жинауға, сот
ұйымдарын құруға, ұлттық жұмыстарды жүргізуге толық құқылы Алашорда
тез арада земстволарды қайта қалпына келтіруі керек.
5) Қазақ армиясы Уақытша Сібір үкіметінің армиясымен бірге Сібір автономиясымен қатар Алаштың аумағын қорғайды; қазақ армиясын құру
ісімен Алашорда айналасады; қазақтардың ұлттық армиясы аумақтық негізде
құрылады; біртұтас федеративтік армия құрылғанға дейін қазақ армиясы Сібір
армиясы үлгісінде басқарылады; Уақытша Сібір үкіметі қазақ армиясын қаружарақпен, әскери киіммен, азық-түлікпен және нұсқаушылармен қамтамасыз
етеді; әскери істі алып кету үшін Алашорданың жанынан Әскери басқарма
құрылады; қазақ армиясының басшысын Алашорда үкіметімен келісе отырып
Сібір үкіметінің әскери қолбасшысы тағайындайды» [6, 11 п.].
Уақытша Сібір үкіметі Алашордамен байланыс орнату жөніндегі шешімді
бекітуді Сібір облыстық думасының үлесіне қалдырды. Осы шешімді бекіту
қаралып жатқанда Сібір облыстық думасына Алшордадан бір өкіл баруы
керектігі жөнінде Ә.Бөкейханның атына Омбыдан арнайы жеделхат жіберілді.
Осыдан соң Ә.Бөкейхан Алашорда үкіметі атынан Томскідегі Сібір облыстық
думасына А.Тұрлыбаевты арнайы мандатпен аттандырды. Ол А.Тұрлыбаевқа
Сібір облыстық думасында Алашорда үкіметінің мүддесін қорғауды табыстады [9, 9 п.].
Сол тұста Алашорда үкіметі мен Уақытша Сібір үкіметі арасындағы
байланыс әскери мәселеде орныға түсті. Алашорданың әскери бөлімінің
меңгерушісі Х.Тоқтамышов Уақытша Сібір үкіметінің Соғыс министрінің атына «Алашорда үкіметі Уақытша Сібір үкіметімен бірге большевиктерге қарсы
күресуге ұйғарым жасап, елді Құрылтай жиналысына жеткізуді көздейді. Алашорда үкіметі қару-жарақтың жоқтығына және қаражаттың тапшылығына
қарамастан өз армиясын құруға шешім қабылдады. Алашорда Уақытша Сібір
үкіметінен қазақ армиясын құруға нұсқаушылар жіберуді және қару-жарақ
беруді сұрайды», деген мазмұндағы хат жолдай отырып, Алашорда үкіметінің
4 полктен тұратын бір атты дивизия және бір артиллериялық дивизион құруды
жөн санап отырғанын мәлімдеді. Сонымен қатар Х.Тоқтамышев Уақытша
Сібір үкіметіне қазақ әскерінің мынандай шарттар бойынша құрылатынын
алға тартты:
1) Әскер басшыларын тағайындау сайлау бойынша жүзеге аспайды.
2) Әскер басшыларын тағайындауда жасы, ұлты, бұрынғы лауазымы
ескерілмейді, тек білімі мен тәжірибесі басшылыққа алынады.
3) Әскер басшыларын тағайындау Қазақ әскери штабында жүзеге асырылады.
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4) Әскери құрылымдарда шаруашылық мәселесімен айналысатын комитеттер болмайды.
5) Армияда бұйрықты бұлжытпай орындайтын қатаң тәртіп сақталады.
6) Қазақ Армиясы барлық жағынан өз штабына бағынады, Уақытша Сібір
үкіметімен бірге өткізілетін іс-шараларда жоғары штабқа бағынады [6, 7 п.].
Х.Тоқтамышевтің Алашорда үкіметі мен Уақытша Сібір үкіметімен
өзара байланыста қазақ армиясының өзіндік дербестікке ие болуды және
кеңестік билікке күресте Уақытша Сібір үкіметінің бірге әскери қимылдар
жасауды қолдағанын әрі осы Уақытша Сібір үкіметінің қолдауына сүйеніп,
қазақ армиясын қару-жарақпен қамтамасыз етуді көздегені оның жоғарыдағы
мәлімдемесінен айқын аңғарылады.
Сібір облыстық думасында Алашорданың мүддесін қорғауда А.Тұрлыбаев
та өзіндік белсенді әрекетімен көріне білді. Ол Томскідегі облыстық думада
Алашорда мен Уақытша Сібір үкіметі арасындағы байланыстар қаралғанда
Алашорда үкіметінің мүддесін қорғаумен қатар, Алаш әскеріне Уақытша
Сібір үкіметі тарапынан тез арада әскери көмек көрсетілу қажеттігін алға
тартып, большевиктер билігіне қарсы тұруда мұндай көмектің маңызды
екенін дәлелді түрде ұсына білді. Сонымен қатар ол облыстық думасында
құрылған комиссия құрамында Уақытша Сібір үкіметінің Бұратана халықтар
ісі жөніндегі министрлігінің ережесін әзірлеуге атсалысты.
Сібір облыстық думасы Уақытша Сібір үкіметінің Бұратана халықтар
ісі жөніндегі ережесінде Сібірдегі жергілікті халықтар 1917 жылғы ақпан
революциясының принциптері негізінде автономия алуға құқылы екендігін
атап көрсетті. Ережеге сәйкес Уақытша Сібір үкіметінің Бұратана халықтар
ісі жөніндегі министрлік Сібірдегі жергілікті халықтардың сонымен қатар
қазақтардың халық ағарту ісі, жер мәселесіне, дініне және т.б. қатысты жайттарды қарастырып, оларды сол халықтардың мүддесі тұрғысынан шешуге
атсалысып, олардың автономия алуына қолғабыс жасауы тиіс болды. Ереже бойынша Бұратана халықтар ісі жөніндегі министрлік алдымен Сібірдің
жергілікті халықтарының территориялық бөлінісін айқындап алып, ол
жөнінде Уақытша Сібір үкіметіне ұсыныс түсіруі керектігі де назардан тыс
қалмады [10, 24 п.].
Томскідегі Сібір облыстық думасы Бұратана халықтар ісі жөніндегі
министрліктің жанынан Бұратана халықтар кеңесінің құрылуын жөн санап,
бұл ұйымның алдына бұратана халықтарына қажетті заңнамаларды әзірлеуді
тапсырды. Уақытша Сібір үкіметінің жарлықтары мен бұйрықтары Бұратана
халықтар кеңесінің қарауына ұсынылып барып, оның талқылауынан өткеннен
соң ғана күшіне енуі тиіс болды [10, 25-26 п.].
Сібір облыстық думасының осындай шешімдері Алашорда үкіметі мен
Уақытша Сібір үкіметі арасында жарасымды байланыстың нығая түсуіне
игі ықпал жасады. Мұндай жағдай Сібірдегі бурят, якут секілді өзге де
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халықтардың ұлттық ұйымдарына да тән болды. Олар Уақытша Сібір
үкіметіне қолдау танытып, онымен тығыз қарым-қатынас жасауын қарқынды
түрде жүргізе бастады.
Бірақ араға көп уақыт салмай, Томскідегі Сібір облыстық думасының
төрағасы И.А. Якушев пен Омбыдағы Уақытша Сібір үкіметінің төрағасы
П.В. Вологодский арасында келіспеушіліктер орын алып, бұл Сібір облыстық
думасы мен Уақытша Сібір үкіметі арасында текетіреске ұласты. Бұл жағдай
Уақытша Сібір үкіметінің біртіндеп әлсіреп, халықтық қолдаудан ажырай
бастауына әкеліп соқты. Сонымен қатар Сібірдегі жергілікті халықтың және
Алашорда үкіметі мүшелерінің Уақытша Сібір үкіметімен бірге әрекет етуіне
өзіндік кері әсерін тигізді.
Уақытша Сібір үкіметінің өзінде де ішкі қайшылықтар 1918 жылдың
қыркүйек айына қарай өріс ала түсті. Уақытша Сібір үкіметінің алғашқы
төрағасы П.Я. Дебер өз кезегінде П.В. Вологодский төрағалық еткен
Уақытша Сібір үкіметін мойындаудан бас тартты. П.Я. Дебер Владивостокта алғашқы Уақытша Сібір үкіметінің мәжілісін өткізіп, П.В. Вологодский
төрағалық еткен үкіметті заңсыз деп тануды ұсынды. Өз кезегінде П.В. Вологодскийда «ендігі жерде Сібірде Уақытша Сібір үкіметінен басқа үкімет
жоқ», – деген мазмұндағы декларация жариялады. Осылайша, Уақыша Сібір
үкіметінің өзінде Владивостоктағы және Омбыдағы екі орталық қалыптасты.
Әр орталық өзін заңды билік болып табылатындығын негіздеуге күш салып,
өзара ымыраға келе алмады [11, с. 22 ].
Уақытша Сібір үкіметінің заңды мұрагеріміз деп санаған Владивосток
пен Омбыдағы орталық арасындағы дау-дамай өрши түскен кезде, П.Я. Дебер
өз өкілеттілігін тоқтататынын мәлімдеп, орнын эсер И.А. Лавровқа босатты.
И.А. Лавров болса 1918 жылы қазан айында Владивостоктағы орталықты тарады деп мәлімдеп, Бүкілресейлік Уақытша үкіметті, яғни Уфа директориясын мойындайтындығын білдірді. Мұның артынша, 1918 жылы 3 қарашада
Омбыдағы П.В. Вологодский Сібірдегі барлық билікті Бүкілресейлік Уақытша
үкіметке беретіні жөніндегі декларацияға қол қойды [12, с. 82-83]. Бұл жағдай
Алашорда үкіметінің Уақытша Сібір үкіметінің қолдауына сүйеніп, Алаш автономиясын жария етеміз деген үмітінің ақталмауына әкеліп соқты.
Уақытша Сібір үкіметінің соңғы әрекеттерінің бірі Бүкілресейлік Уақытша
үкіметпен бірге 1918 жылы 18 қараша күні Сібірге Жоғарғы билеуші ретінде
А.В. Колчакты сайлауға атсалысуы болды.
А.В. Колчак Уақытша Сібір үкіметінің бірқатар мүшелерін Бүкілресейлік
Уақытша үкімет құрамына тартып, ендігі жерде ұлттық автономияны мойындауға сыңай таныта қоймады. Бұл үкімет Колчак үкіметі атанып, 1920 жылдың
4 қаңтарына дейін дейін қызмет етті.
Уақытша Сібір үкіметінің орнына келген Колчак үкіметіменде Алашорда
үкіметі байланыс орнатып, большевиктік билікке қарсы тұруға әрекеттенді.
Алайда, большевиктердің 1919 жылға қарай күш алуымен Семей, Торғай
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және Ақмола облыстарында колчактық билікке қарсылық танытушылар легі
арта түсті [13, 82 п.]. Колчактың большевиктер тегеурінімен Омбыны және
Томскіні тастап кетуімен бұрынғы Сібір облыстық думаға мүше болған
өкілдер арасында Сібір құрылтай жиналысын шақырып, Уақытша Сібір
үкіметін қайта құруға шақырушылар да бой көрсете бастады. Бұған Уақытша
Сібір үкіметінің алғашқы төрағасы П.Я. Дебер де үн қатып, Бүкілресейлік
Құрылтай жиналысын кеңестік биліктен заңды орган ретінде тануды талап
етті. Ол өзінің бұл ойын жүзеге асыру үшін Алашорда үкіметімен байланыс
орнатуға талпынды. П.Я. Дебер осы мақсатта барлық ұлттық автономияға ие
болуды жақтағандарға арнап үнпарақтар да таратты [14, 2 п.]. Оның мұндай
әрекеті кеңестік биліктің Сібірде толық орнығуына байланысты нәтижелі
бола қоймады.
Жалпы қорыта айтқанда, Алашорда үкіметі Алаш автономиясын жариялауда Уақытша Сібір үкіметімен байланыс орнату өзіндік игі ықпалын
тигізеді деп санап, осы бағытта бірақатар талпыныстар жасады. Сөйтіп, өзінің
демократиялық күштер жағында екенін аңғартты.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ - ОСНОВА
НАЦИОНАЛЬНОГО КОДА
Утемисов Б.,
профессор Казахско-Русского
Международного университета (г.Актобе),
кандидат исторических наук
Исполнился один год со времени выхода в свет статьи Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой
степи», которая, как известно, является продолжением программы «Рухани
жаңғыру» («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания») Обе
Программные статьи Елбасы нашли широкий отклик в обществе, явились
мощным фактором консолидации народа, вектором для новых научных поисков в утверждении общеказахстанских и региональных ценностей, в укреплении национальной идентичности и национального кода.
В соответствии с изложенными в статьях задачами и идеями, как «Сакральная география Казахстана», «Малая родина», «Музей древнего искусства и технологий Великой степи» и другими, в Казахстане повсеместно
открываются музеи, в особенности в учебных заведениях, университетах.
Примечательным в этом отношении является, считаем, открытие в этом году
в нашем Казахско-Русском Международном университете музея под названием «Ақтөбе кіндігі» с демонстрацией производственных технологий кочевников на территории Актюбинской области периода Великого шелкого пути.
Статья «Семь граней Великой степи» выдвигает качественно новый взгляд
о месте и роли Казахстана и его истории в общецивилизационном процессе.
Такие выдающиеся исторические производственные технологии, как всадническая культура, древняя металлургия и керамика, звериный стиль в искусстве, Великий шелковый путь, «Золотой человек» и даже впервые появившиеся на просторах Казахстана и получившие распространение по всему миру
яблоки и тюльпаны – все эти величайшие достижения, как пишет Нурсултан
Назарбаев, «не были привнесены в степь, а в большинстве своем родились
именно на нашей казахстанской земле и лишь затем распространились на Запад и Восток, Север и Юг».[1]
Но общеизвестно, что в угоду политике и идеологии казахи и наши
предки веками оставлялись в тени от знаний такой грандиозной культурной,
интеллектуальной и технологической эволюции на пространствах Великой
степи.
История Казахстана и всей Великой степи, начиная особенно с XVIII века,
подавалась искаженно, фрагментарно, с переиначиваниями с классово-идео302
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логических позиций. Теперь пришло время осознать в полной мере величие
нашего казахстанского прошлого. Программная статья Елбасы – это совершенно новый подход, позволяющий понять всю национальную историю во
всей ее глубине и сложности, т.е. мы сегодня стали наследниками, прямыми
потомками тех, кто строил государственность, кто начинал обустраивать Великую степь с прототюркских племен. История Казахстана – это часть общецивилизационного процесса. Мы – потомки государств и народов, которые
сыграли ключевую роль в установлении современного миропорядка.
И теперь пришло время подлинных учебников по Истории Казахстана,
а изучать по ней есть что. Оно всегда было и сегодня стало еще больше.
На территории современного Казахстана люди появились более миллиона
лет назад. Такой историей редко какой народ может похвастаться. Например,
на территории Америки впервые люди появились только 50 тыс. лет назад.
За миллион лет нам досталось богатое наследие, которое в большинстве своем раскрыто в Программных статьях Елбасы.
Новые грани древней казахской степи в общецивилизационном процессе
в разы раздвигают горизонты такой учебной дисциплины, как Отечественная
история (История Казахстана). Не будет преувеличением сказать, что среди
социальных учебных дисциплин в университетах именно ей принадлежит
первенство по воспитанию чувства патриотизма, национальной идентичности, национального кода.
Решение именно этих задач, как факторов сохранения стабильности нашего казахстанского общества в условиях всеобьемлеющей глобализации,
является главной сутью содержания Программных статей Первого Президента РК. Но стержнем всей этой работы должна быть Отечественная история,
как учебная дисциплина, как наука.
В мировой практике немало государств, которые в центр работы по формированию национального кода всегда возводили Отечественную историю. Например, японцы, еще в XVI веке, назвав свою страну «Страной восходящего
солнца», в широко развернутой вокруг этой идеи образовательной,
идеологической, воспитательной и духовной работе в центр всегда ставили
и ставят до сих пор знание Истории Японии.
Китайцы в XVII веке дали своему государству неофициальное, народное название «Страна поднебесья». Целью было формирование генетического
кода нации, народа, общества. Вся работа во имя этой цели по сегодняшний
день концентрирована вокруг Истории Китая. «Вечный Рим», «Страна утренней свежести», «Азиатские тигры» «Туманный Альбион», идеологии консерватизма, конфуцианства, протестантизма, христианско- демократизма и т.д. –
все это идеалы достижения национальной идентичности, реализовавшие свои
цели на основе приоритета Отечественной истории.
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Но что выиграли эти народы, которые веками, оберегая святость своей
Отечественной истории, строили и строят вокруг нее всю воспитательную и
образовательную работу? Они достигли высокого уровня чувства патриотизма своего народа, укрепили общественно – государственную идентичность,
сформировали генетический национальный код. После этого какие угодно
внешние экспансии, в том числе и вызовы всеобьемляющей глобализации, не
подвергнут их деформации, не смогут расшатать государственность и самобытность.
Сегодня и в Казахстанской общественности утверждается народное название нашего государства. Как говорил Елбасы: «бейресми халықтық атауы». Таким народным именем страны все больше находит признание «Ұлы
Дала елі» («Страна Великой степи»): «Нашу священную землю – сказал Первый Президент Ресаублики Казахстан – издревне называют Великой степью,
а нас – детьми Великой степи. Поэтому сегодня и навсегда Казхастан –
это Ұлы Дала елі». [2]
Действительно, «Страна Великой степи» практически зеркально отражает
тысячелетия кочевого образа жизни, кочевой культуры, кочевой цивилизации,
несметных производственных технологий кочевников на обширных просторах Казахстана.
Но следует иметь в виду, что те государства, которые мы приводили выше,
во имя формирования своего национального кода никогда не упускали из поля
зрения значимость своей Отечественной истории. Она всегда оставалась и
остается стержнем национальной и общественной идентичности. Во многах
этих странах Отечественная история находится в ведении не определенного
ведомства (например, как министерства образования), а в подчинении правительства. Думается, что это результат понимания, что Отечественная история
– это единственная среди всех учебных дисциплин, которая подлинно обеспечивает патриотическое воспитание молодежи, формирует интеллектуальную
личность.
В университетах многих стран мира остаются неизменными традиции
организации и проведения государственных экзаменов по Отечественной
истории. В России, Германии, Индии и Турции Отечественную историю студенты изучают в младших курсах, но сдают госэкзамены в старших курсах.
В промежутке проводятся многие другие занятия, например, письменные сочинения, которые используются для проведения собеседо-ваний. На их основе определяется уровень готовности студента сдавать Госэкзамен.
В университетах этих и многих других стран мира по Отечественной
истории существует несколько учебных дисциплин. Например, в Индии на
разные исторические периоды определена отдельная учебная дисциплина.
В Турции по Отечественной истории введены две учебные дисциплины:
до Ататюрка и после Ататюрка.
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В университетах этих и многих других стран мира госэкзамены по Отечественной истории проводятся в устной форме с применением широких форм
собеседования.
Но положение Истории Казахстана, как учебной дисциплины, у нас в
Казахстане сегодня, к сожалению, не идет в сравнение со статусом Отечественных историй в мировом сообществе. Учебная дисциплина История Казахстана, как наука, выглядит сегодня как сфера обделенная, как бы выпавшая
из поля зрения. В отношении этой дисциплины в нашем обществе наблюдается некое расхождение между желаемым и действительностью. С одной стороны всем обществом мы глубоко сознаем о значимости Отечественной истории, о ее безальтернативности в формировании национальной идентичности. Эту позицию казахстанцев обощенно выразил и наш Первый Президент
Н.Назарбаев, который сказал: «Будущее народа, который не помнит историю,
будет «бұлыңғыр» (т.е. туманным, неотчетливым).
Но с другой стороны нет того, что желаем. Проблема статуса Отечественной истории в Казахстане все еще ждет своего часа.
В первые годы Независимости (в 90-ые годы) Истории Казахстана в вузах
нашей республики было выделено 75 аудиторных часов. Но сегодня довели до
45. Самой проблеме постоянно недостает конструктивности. Оперативные
ведомственные установки по линии МОН РК относительно Истории Казахстана не отражают содержание Типовых программ, от случая к случаю направляемых в вузы.
В 2006 году в Казахстане отменили Государственные экзамены по Отечественной истории. Для ученых исторической науки и других гуманитариев
стоило больших усилий, чтобы, обратившись к Правительству РК, в 2007 году
восстановить Госэкзамены по Истории Казахстана. Но формой контроля по
Госэкзаменам установили тестирование, ссылаясь на Болонскую конвенцию.
Историческая наука и тестирование – это нечто несовместимое. Раньше,
когда еще не было введено тестирование, на лекциях информация о жизни и
деятельности выдающихся исторических личностей оказывала на студентов
сильное эмоциональное воздействие. Теперь же они утратили способности
связано рассказывать о исторических событиях, а в варианты тестовых ответов студенты внедряют свои чисто технические схемы. В результате студенты
стали совершенно беспомощными в формулировании своей мысли.
А познать на основе только тестирования новые знания и горизонты, родившиеся как веление времени вместе с Программными статьями Елбасы, не
представляется возможным. В 2016 году вузовский учебный предмет «История Казахстана» подвергся очередной реформе. По указанию сверху хронологическим периодом преподавания Истории Казахстана были установлены
только годы Независимости Республики Казахстан (т.е. начиная с 1991 года).
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Главной трудностью после этого стало растянуть исторические события
короткого периода на 45 часов лекционных и семинарских занятий. В 20172018 годах вышли в свет Программные для Казахстана статьи. Они, как известно, адресуют казахстанцев к вековым корням истории. Но как студентам
приобщаться к историческим основам культурно-генетического кода, как познавать выдвигаемые в статьях темы о колыбели тюркского мира, всаднической культуре, великих именах Великой степи, металлургии Великой степи,
многочисленных технологиях кочевников, если они изучают историю своей страны, начиная только с 1991 года? Получается нечто парадоксальное.
Студенческая молодежь в Казахстане оказалась отстраненной от фундаментальной программы, ставшей идеологической платформой во всей нашей образовательной, воспитательной работе.
По всей вероятности, в этом и есть одна из причин того, что в реализации
идей и задач Программных статей «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» еще немало трудностей,
решения которых остаются проблемными.
Еще слабо приобщается учащаяся и студенческая молодежь к историческим ценностям, отраженным в Программных статьях. Недостает в этой
работе системного акцента на молодежь. Великое историческое прошлое
Казахстана не находит должного отражения в учебно-образовательном процессе университетов, не интегрировано оно в таких предметах, как история,
философия, политология, культорология, тюркология. Нет систематизации
уже исполненного в рамках идей «Семь граней Великой степи», не создана
четкая вертикаль управления программой.
Между тем, создается впечатление, что еще не все до конца поняли, в чем
смысл и содержание программы. Под фразой «в рамках», ставшей теперь всеобщей, кое-где проводится множество мероприятий, которые, по сути, не имеют никакого тематического отношения к идеям «Рухани жаңғыру» и «Семь
граней Великой степи».
На страницах газет, по телевидению читаешь и видишь огромные цифры
о проведенных мероприятиях по «Рухани жаңғыру» с охватом многотысячных участников, по числу нередко превышающих количество населения того
или иного областного центра.
Эти мероприятия под прикрытием «в рамках» изобилуют звонкими названиями: фестивали, спартакиады, олимпиады, мониторинги, персональные
выставки, переформатирование кабинетов, презентационные часы с охватом 4500 человек, «Фокус Казахстан», сформирование месседжи, баннеры,
билборды, установление 125 видеокамер и даже выступления музыкантов из
Франции, Италии, России. Идет нанизывание всего и вся к «Рухани жаңғыру».
Мероприятия эти, как правило, подытоживаются оптимистическими обеща306
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ниями типа «мыслить и действовать по-новому», «намечена большая работа»,
«будут разработаны новые решения » и.т.д.
Но ведь главная суть и стержень, основа основ всей идеи Программных
статей Елбасы это сохранение национальной идентичности, возрождение
и укрепление национального кода народа, чтобы выстоять перед вызовами
всепоглощающей глобализации.
Программные статьи Первого Президента РК – это своего рода Возрождение, Ренессанс XXI века. В истории хорошо известно, как в XIV веке Италия,
а вслед за ней в XV- XVI веках другие страны Западной и Центральной Европы обратились... в прошлое, к античности. Причина общеизвестна, развитие
Европы в Средневековье сковала религиозность, католическая схоластика с
ее инквизицией и иезуитством. А в эпоху античности в центр развития был
возведен человек – как высшее начало бытия. Обращение к культурному наследию античности – это «возрождение » её ценностей. Движение к прогрессу тогда в Европе развернулось под девизами « Назад – в будущее», «Вперед –
в прошлое». Ренессанс в конечном итоге вошел в историю эпохой прогресса.
А сегодня? Сегодня в мире возникла аналогия. Мировая политическая ситуация усиливает актуальность проблемы возрождения национальной самобытности, генетического кода, чтобы выстоять перед вызовами глобализации.
Елбасы отмечает: «Чтобы выжить, надо измениться. Кто не сделает этого,
будет занесен тяжелым песком истории». [3]
Сохранение по возможности, укрепление национальной идентичности,
национального кода, основой которых являются народные традиции, обычаи,
культура, язык – это и есть возрождение, ренессанс современности.
Речь не идет о воссоздании точных копий прошлого, задача заключается
в модернизации их в новый тип, чтобы молодое поколение осозновало свою
самобытность, свои генетические корни.
В программе «Рухани жаңғыру» Первый Президент Республики Казахстан отметил, что «первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого рухани
жаңғыру превратится в пустой звук».
Ни для кого не будет новостью, когда мы скажем, что у Казахской Великой степи чрезвычайно глубокая и богатая история. Казахи – один из древнейших автохтонных (местных) народов Евразии. Они более 2500 лет тому
назад, начав свои корни с сакского периода, вобрали в свои гены боевой дух
европеойдных саков, воинственных тюркоязычных гуннов, могущественных
тюркских каганатов.
Начиная с VIII века, на необьятных пространствах Великой кочевой
степи оттачивали свои генетические грани протоказахи: тюргеши, карлуки,
огузы, кимеки, караханиды, каракитаи, кыпчаки. Уже среди них возникают
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названия некоторых казахских племен и родов на много сотен лет раньше
этнонима «қазақ». Следующая грань Великой степи – это империя Золотая
Орда. Она явилась золотой колыбелью протоказахов, потому что заложила
основу казахской государственности. Из единой структуры Золотой Орды в
XV веке возникло Казахское ханство вместе с другими ханствами в Сибири,
Поволжье и Причерноморье. Для своего времени это ханство, несмотря на то,
что оно первое, было авторитетным в международном масштабе, стабильным
и успешным. Естественно, первое Казахское ханство в своем становлении
опиралось на вековую традицию, заложенную до этого каганами, ханами, в
том числе и золотоординскими. Поэтому оно продолжило государственноадминистративные, военные, социально- культурные традиции, сохраняло и
развивало многие производственные технологии и в скотоводстве, и в ремесле.
Но в морально-нравственной сфере у казахов в Первом и во всех
последующих ханствах сложились совершенно уникальные обычаи и традиции, сформировавшие нерушимый генетический код нации.
В годы тяжелых бедствий, жестоких военных нашествий джунгар в бескрайних степях казахской земли зародились три слова, короткие как боевой
клич: «Аттан!», «Асар», «Алас».
Аттан – это боевой клич «по коням». Возле каждой юрты, возле
жилища каждого кочевника содержалась в полном боевом снаряжении
одна лошадь. Из каждой семьи выделялся один всадник, воин. По команде
«Аттан!» в совершенно спокойной, безмолвной степи в один миг возникало
многочисленное войско. Победу зачастую обеспечивала внезапность. Асар –
это коллективная помощь Известно, что любые боевые действия в войне не
обходятся без смерти воинов и разрушений. Семьям, в которых были погибшие,
пострадавшие, оказывалась коллективная помощь, восстановливались
разрушения и ущерб.
Алас – это трибунал, самая тяжелая в моральном отношении акция. После
боя приступали к делу бии, аксакалы, султаны, предводители войска. Если
после боя обнаруживались спрятавшиеся, сбежавшие, таким определялось
наказание. Чаще всего такие предатели изгонялись из рода. А в чужом роде
такой человек превращался в раба или слугу.
Из этой процедуры видно, что род в истории казахской степи представлял
из себя не просто группу родственников, он являлся социальной ячейкой,
в которой человек обеспечивался защитой. В этом и заключается значимость
института родового деления в истории казахов.
Но что касается самой процедуры «Алас», то не было ничего позорнее
в казахской степи, чем подвергнуться его приговору. Алас утверждал в
обществе принцип, что на первое место возводятся честь и достоинство, чем
выживание любым способом. Такой принцип поддерживался и поощрялся
всеми, и родственниками воинов тоже. Источником чувства патриотизма
в Великой степи становилась и мать воина, что приумножало народную силу.
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Еще одним из сокровищ казахской народной мудрости являются традиции
отношения к девушке в обществе. В казахской степи хорошо понимали, что
девушка, как будущая мать, является будущим общества. Почет, оказываемый
девушке, в народе выражался словами: «Девушка – это гость» Девушку
воспитывали всем родом, всем аулом. Если девушке делали замечание
сородичи, аульчане, это не считалось вмешательством в жизнь чужой семьи,
наоборот, это находило поощрительный отклик со стороны ее родителей.
У казахов есть поговорка, исходящая из уст девушки: «Краснея, краснея,
стала девушкой!». От каждого замечания девушка краснела, стыдилась, но
затем вырастала соответсвующей всем канонам национального кода.
Казахская девушка после выхода замуж в течение одного года не имела
права появляться в отчем доме, за этот период она не имела права видеться со
своими родителями. Так закаляли девушку. Она проходила школу становления
снохи, зачастую суровую. Но впоследствии она становилась хозяйкой аула,
верховодила другим (но уже ставшим своим) родом. К числу высочайших
нравственных традиций в казахском обществе относится статус «құда» (сват).
Самый сакральный,самый святой родственник у казахов – это құда. «Құдайдан
кейінгі құдірет - құда» говорится у казахов. («После бога вторая мощь – это
сват»). Смысл этой философской мудрости Великой степи вполне понятен.
За «құда» и «құдағаями» всегда находятся молодые семьи. Традиция «құда» это нравственная основа сохранения и упрочения семьи, а значит и укрепления
всего общества.
У казахов, в отличие от многих народов, сложился еще один закон во
имя здоровья нации. Это экзогамия-запрет брачных отношений между
членами родового обьединения до седьмого поколения. Во второй половине
XVIII века, благодаря самоотверженности могущественных казахских ханов
от Касыма до Абылая была обеспечена незыблемость границ Казахского
ханства. Казахи со стороны многих народов Евразии удостоились звания
народа такого высокого качества, как «қаны да, жаны да,ары да таза халық »
(«народ , у которого и кровь, и душа, и совесть чисты»). Основой культурно
–генетического кода казахской нации являются ее вековые обычаи и традиции,
представляющие кладезь народной мудрости, многовековой опыт воспитания
поколений.
Обычаи и традиции для казахов прошлых веков служили вместо законов,
они были главной нормой жизни. О чрезвичайном богатстве традиций в
Великой степи свидетельствует то, что собранный сегодня устный казахский
фольклор составляет 100 томов.
В XI-XII веках, когда уже сформировалось этническое ядро казахов, из-за
ограниченности развития письменности в устном народном творчестве сложились совершенно уникальные формы общений и социальных отношений.
Это вербальные формы знаний, культуры и философии, т.е. все отношения
в обществе строились в устной форме, без использования письменности. [4]
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Вербальные формы общений в Великой степи можно расценивать как
историческое явление. Исключительно словесно-устные формы взаимоотношений в повседневной жизни требовали точных, лаконичных формулировок
своей мысли, способствовали развитию ораторского искусства в казахском народе.[5] Эти исторические условия нашли отражение и в особенностях казахского языка. Необьяснимую магию в казахом речестрое точно уловил тонкий
ценитель слова Герольд Бельгер, который назвал казахский язык «упругим,
мускулистым, напористым и дерзким». [6]
Таковы многослойные грани Великой степи. Программные статьи Елбасы
«Рухани жаңғыру», «Семь граней Великой степи» увеличили их еще больше.
Когда они станут во всей своей глубине достоянием нашей молодежи, особенно студентов, тогда мы достигнем национальной идентичности, укрепим
свой национальный код. Но главной основой достижения этих целей является
Отчественная история (учебная дисциплина «История Казахстана»), когда в
университетах будут изучать ее не с 1991 года, а со времён формирования
всех граней Великой степи. На вопросы, что нам сегодня нужно делать, чтобы
вернуть казахстанскому обществу его великую историю? Чтобы ее действительно знал каждый казахстанский молодой человек, каждый студент гордился своей Великой степью?
В решении таких вопросов ключевую роль играет Отечественная история как учебный предмет. Без этого успешная реализация программ «Рухани
жаңғыру», «Семь граней Великой степи» проблематична.
Как видно, в сегодняшнем состоянии учебного предмета «История» у нас
немало проблем. Их решение нуждается в комплексном подходе. Но с учетом особой важности проблемы самым верным решением было бы законодательное обеспечение защиты в нашей стране учебной дисциплины «История
Казахстана».
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TURKISH ENLIGHTENMENT IN THE CONTEXT OF THE ORY
AND ACTION: AKHI EVREN AND REASON (AKHILIK)
Prof.Dr. Şahin FİLİZ,
Akdeniz University, Edebiyat Fakultesi
Departmen of Philisophy
Antalya, Turkiy
His real name is Mahmoud b. Akhi Evren, who was Ahmed al-Khoyi (d. 1261),
is known as Nasreddin Hodja, who is famous among the people for his humorous
side, quick wit and readiness. Evren is a multifaceted Turkish philosopher who
established the Akhilik organization in the Turks. Akhilik, or Akhism, the famous
name of generosity and diligence, is a concrete example of the social organization
of the unity of theory and action brought together by the Akhi Evren. Akhi Evren is
a deeper and more versatile Turkish philosopher than the famous Nasraddin Hodja
profile. Akhi Evren, with his comprehensive knowledge and knowledge ranging
from medicine to esoteric sciences, folk culture to philosophical issues, has realized
the Akhilik organization in line with these bright thoughts in his mind; it has
transformed its theoretical knowledge into a practical enlightenment of work and
production ethics that has become widespread at the social level. This movement,
which was carried out both in theory and in action during the Anatolian Seljuk
period, is a Turkish enlightenment that can shed light on us even today. Faith and
belief, humanism and Turkmen culture, work and morality, philosophy and religion,
exoteric and esoteric are in harmony with the organization. Rationality created the
Turkish interpretation of Islamic religion and Turkish philosophy by establishing
the theory-action integrity of Turkish philosophy.
XIII. General view of Turkish thought in the 19th century
11th century and beyond represents the period of political, social, religious and
cultural turmoil and disintegration for the Islamic and Turkish world. The Abbasid
caliphate weakens; In their hands remains the caliphate, which is considered only
symbolic religious institution. The Seljuks seized military and political domination.
Nevertheless, the two remain nested. Although not in theory, “secularism” came
to life in practice. Religious affairs are in Abbasids and state works are in Seljuks.
There are political and religious turmoil, sectarian fights and general public order
problems. The Crusades, which lasted 167 years between 1095-1272, devastated the
Islamic world. Between the years 1230-1277 Anatolia was invaded by the Mongols
and the Mongols stayed in Anatolia for a long time.
The Islamic world, squeezed almost simultaneously from the West and the
East, has been in a difficult situation in the political, social, economic and cultural
fields. As a result of these overlapping attacks, the Turkmens in Anatolia resisted
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these attacks as militias instead of the Seljuk state, which was heavily wounded by
the defeat of Kösedağ (1248) under the roof of a state as Anatolian Seljuks. 12th
The century witnesses not only the struggle of the scattered resistance Turkmen,
but also the concurrence of the Islamic Thought. The events inside and outside
point to the end of the Islamic Renaissance in general. After that, not the Islamic
world or the Islamic Renaissance, but the thought and life of the Turkmens who
resisted in Anatolia will come to the fore. In other words, the Akhi Evren, which
will open the door of a Turkish enlightenment in the context of theory and action,
and the worldview of the Akhi organization will draw attention. Before the Turkish
enlightenment, which started with Akhi Evren, the Islamic thought and civilization
had started in 12th Let's see how it came to the century.
From the beginning of 9th to the end of 13th, The Islamic Thought or Islamic
Philosophy, which covers a long period of nearly five centuries, is called the
Renaissance period of Islamic civilization, as many local and foreign researchers
call it. So much so that the first three centuries are the pinnacle of Renaissance
thought. This advanced period is given a just and proper name: the Age of Farabism.
Farabi, as a Turkish philosopher, influenced the entire Renaissance period; Despite
the sovereignty of Arabic and Persian, the principles of Turkish philosophy were
transferred to Islamic Civilization. Despite this fact, many of the local and foreign
researchers continue to argue that Islamic philosophy is an academic claim with
the thesis of-Arab-Islamic Thought, as a natural part of Arab culture [1,20], [2,45]
Farabi era is essentially the name of the age that carries the traces of the Turkish
thought. However, we still believe that attempting to limit Islamic Philosophy and
civilization to a mere “Turkish-Islamic Philosophy or Civilization, is a reiteration
of a similar error. So this five-hundred-year-old Renaissance of Muslims is the joint
success and work of the entire Islamic world. However, the biggest share belongs
to Turkish philosophers.
In what characteristics was this period an Islamic Renaissance or Farabiism?
The Renaissance includes the meaning of being reborn, regenerating, regaining
its former vitality and coming to a good state. Our question is: How can these
meanings, which are known to be valid for the European Renaissance starting in
Italy in the 15th century, be used for Islamic philosophy? Does this have a valid
historical and scientific basis?
How can a newborn religion in the 7th century be reborn ”and“ regain its old
vitality “in the 9th century?
First of all, Islamic philosophy is the “rebirth the Idea of the Antiquity. In the
15th century, six hundred years before the Renaissance in Italy, Muslims revived
the idea of Antiquity; revived, have taken to a further level. From the first Islamic
philosopher Al-Kindi (9th century) to Ibn Khaldun (d. 1406), all philosophers,
Mutezile theologians, commentators of Ash’ari theologians and commentators of
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certainity, Islamic jurists reflected all the shades of Ancient philosophy to their
fields; both by refusing or accepting and applying to their arbitration, they ensured
the rebirth of that age by Muslims. To investigate this claim, it will be enough to
examine the history of Islamic philosophy and the views of philosophers.
Islam does not merely deserve the Renaissance in its literal sense. In terms of
content, Islamic philosophy deserves to call this period the Renaissance in the same
way.
There are a number of justifications for using the Renaissance concept for
this period of Islamic thought. First of all, Islamic philosophy is human-centered.
Before Muslims were introduced to ancient philosophy, they were more focused on
God and religion-centered sciences. The Qur’an and Hadith sciences are the leading
God and religion-centered sciences. The collection, revision and reproduction of the
verses of the Qur’an and the compilation of the hadiths were the subjects of these
sciences. At the end of the 8th century, the Mutezile, which values mind, played a
major role in meeting the philosophy of the Antiquity. Syriacs, who knew Greek and
Arabic, embarked on translation activities. The philosophy, which was transferred
to the Islamic world through two languages, enabled Muslims to discover and
revive the Antiquity. Every subject, including the religious sciences, was discussed
and discussed with the philosophy of human base. Farabi, Ibn Sina, Ibn Tufayl,
Ibn Bacce and many other Islamic philosophers have revived ancient philosophy
in the Islamic world. This rebirth, in my opinion, meant revival and improvement
for not only Greek philosophy but also Islamic religion. In the years of the birth of
Islam, reason and logic gained importance for Muslims whose whole world was
religion and whose social structure did not go beyond tribe. The encounter between
philosophy and Islam has expanded, diversified and expanded the subjects of focus.
Natural sciences have become as important as the religious sciences. While religious
sciences were initially dominant, it became a branch of human sciences during
this period. Art, literature, translation discipline, music, poetry and novels have
increased the number of studies on human and his life, and have been respected
areas. The basic characteristics of the great European Renaissance in Italy were the
same for the Islamic Renaissance.
Turkish Enlightenment
13th century refers to the date when the era of Islamic Renaissance and
Enlightenment is nearing the end. Since the Abbasid caliph Mutasim billah (d. 842)
was close to the Turks, he established a special unit from the Turks, so that Turks
were generally involved in the history of Islam as soldiers and warriors. However,
the Turks not only as soldiers and warriors, but also the Turkish philosopher Farabi,
who witnessed the most brilliant period of the Islamic Civilization in science
and philosophy, raised philosophers who lived the era of Farabism or Islamic
Renaissance. However, the share of Turks in this success has often been ignored.
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On the other hand, although Turks have made such great contributions to Islam and
civilization, they have shown the maturity to see success as the success of Islam and
all Muslims. Essentially, Turkish philosophy was the core of Islamic civilization
and philosophy. Finally, in the 13th century and after, an enlightenment movement
that was not mentioned but was unique to the Turks began. Although the end of the
Islamic Renaissance extended to the 14th century, we can see that the Turks' own
world of thought evolved towards Turkish enlightenment. Since the 13th century,
when Islamic philosophy began to decline, Turkish enlightenment began to manifest
itself. In fact, this enlightenment means that Farabicism, which had previously been
a very important contribution in the Islamic Renaissance, has started to flourish
as a Sufism enlightenment in Anatolia. During this period, the Islamic world was
scattered; desperation, strayness and chaos were dominant in all areas, both inside
and outside. The Anatolian Turks, whose reasons have been mentioned by these
economic, social, cultural and religious concussions and internal and external
conflicts, were faced with the necessity of creating a renewal movement that would
connect them to life instead of the lost Islamic Renaissance.
The Turks attempted to reinterpret Islam and tried to hold on to life with a
mystical hermeneutics. In order to be reborn with a second Renaissance initiative,
Islamic thought needed an art of interpretation that would bring a different angle
to the life of the Turkish sufi and poets in Anatolia. This style of interpretation had
two basic possibilities to give rise to a Turkish Renaissance and enlightenment:
The first was to resume the end of the Islamic thought from where it left off. The
second is the different religious, cultural and intellectual accumulation that Turks
carry from Central Asia to Anatolia. These two possibilities have prepared the
foundation of the Ottoman Empire; even until the ascension period. The Third
Turkish Renaissance, as we know, is embodied in the Republic founded by Atatürk.
The founding philosophy of the Republic of Turkey, is the work of the first two
integrated facilities.
Since our subject is the second Turkish Renaissance and its enlightenment, let
us continue where we left off.
Philosopher saints of Anatolian Turkish Enlightenment and Akhi Evren
Anatolian Turkish enlightenment lasts from the 11th century to the early 17th
century when the Ottoman Empire began to decline. As a tidy, systematic Turkish
philosophy, it is an early claim to present this period with all historical evidence and
processes. Until the 12th century, the history of Islamic philosophy can be put forward
in the light of concrete data of historical science. We have almost all of the concrete
historical evidence on which philosopher lived, when, how, what works he wrote
and how he developed a system of philosophy. Unfortunately, sufficient historical
evidence has not yet been obtained for Turkish enlightenment and philosophers. As
Ziya Gökalp classifies, the first has objective history and the second has subjective
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history [3,I-III/75]. Turkish enlightenment is manifested by ideological history or
subjective history rather than scientific history. But scientific history cannot emerge
without subjective history. Moreover, the period of Turkish enlightenment is not an
entirely subjective historical process. A factual reality that can be fed with concrete
historical data will be exposed more and more with the ongoing serious researches.
Then objective history and subjective history will complement each other. It is the
philosophy of history that will do this work [4,270], [5,I-II/85,150].
Ahmad Yasawi (1093-1196), Akhi Evren (1169-1261) [5,67], [6,89], [7, 25] and
his teacher and father-in-law Sheikh Evhad al-din Hamid al-Kirmani (1166-1238),
who formed the first ring of the Turkish Enlightenment and led the enlightenment
[8,94]. His contemporaries and later Turkish philosophers are as follows: Hajji
Bektash Wali (1209-1270), [9, 1-7] Mawlana Jalal al-din Rumi (1207-1273), Barak
Baba (d.1318), Yunus Emre (1241-1320), Seyyid Nesimi (1370-1418), Hajji Bairam
Wali (1348-1429), Shah Ismail Hatayi (1486-1524), Pir Sultan Abdal (1480-1550) [
10, 10-250], Sheikh Badr al-din (1359-1420), Fuzuli (1480-1556), Karacaoglan and
There are dozens of Turkish philosopher saints, whom we cannot find any mention
of, including Kul Himmet (beginning of the XVII century). They are still the names
of the Turkish enlightenment that took place between the centuries. I try to draw
attention to Turkish philosophy in this period by telling all Turkish philosophers,
whose names we remember and do not mention, in the Ulusal Channel on Sundays
at 17.00 every week starting from October 2016. However, in this study, I will deal
with the Turkish enlightenment in the context of theory and action based on Ahi
Evren.
Akhi Evren: A Philosopher of Theory and Action
Ahi Evren was one of the first philosopher saints of the Turkish Enlightenment
who established theory-action integrity. His real name was Sheikh Nasiruddin
Mahmoud Akhi Evren b. Abbas al-Khoyi. He is an Azerbaijani Turkmen. Although
he is a historical personality, his personality and life are built with tales and myths.
Although the tales and myths do not meet the concrete and factual evidence of the
science of history, it is not the data to be kept out of sight for the science of history.
I will not engage in this theoretical debate concerning the philosophy of history.
After the Mongols invaded Anatolia (1243) and took the Seljuk State under their
sovereignty, Akhi and Turkmen circles in Anatolia rebelled against the Mongols
and the pro-Mongol administration. Ahi Evren lived in Denizli, Konya, Kayseri and
Kirsehir, finally rebelled against the Mongol imperialism in 1261 and was killed by
the Mongol amir Nureddin Caca [11,5-11].
In the 15th century Walayatnama of Hajji Bektash, it is stated that he met with
legendary people and Hajji Bektash Wali. If these passages are accepted as true,
Akhi Evren is contemporary with Hajji Bektash Wali and Mawlana. According
to Mesnevi, which he wrote about the 14th century, Gülşehri narrated that Akhi
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Evren was a Sufi philosopher [12,II/300 ], [13, 53-57]. The name of Akhi Evren was
given to him afterwards. “Evren” means “snake”, “sky”, “universe” and “dragon..
Snake is a symbol in ancient Turks and Akhi Evren is known as a snake. He has
enough medical knowledge to make an antidote to snake venom. He was patriarch
of tanners at that time. The sequence goes back to Piri Zeyd-i Hindi of all tanners.
The Akhi Evren lodge continued its spiritual influence on the craftsmen group until
the beginning of the 20th century [14, II/300 ], [15, 53-57]. The father of the truth
was also named Nasir al-din for his services to the Muslims.
Akhi Evren, who was born in 1171 in al-Khoy town of Azerbaijan, studied in
Khorasan and Mawaraunnahir, and took lessons from Ash’ari theologian Fahreddin
Razi (d. 1209). Akhi Evren (1205), who also lived in Baghdad for a while, came to
Anatolia and settled in Kayseri. In the meantime, Qıyas al-din Kayhusraw I, sitting
on the throne of the Seljuks, was a poet-spirited, cultured, admirer of Ibn Sina. It
is understood that he raised his two sons, Izz al-din Kaykawus I and Ala al-din
Kaykubad I like himself [16, 56].
During the reign of these three sultans, the Anatolian Seljuk state experienced
its most brilliant period. During this period, it was seen that the Seljuk State had an
extremely close and close political-cultural relations with the 34th Abbasid Caliph
en-Nasir li Din Allah (1179-1225), who organized and tied the Futuwat troops in
the Islamic world to himself. In this respect, Akhi Evren, who came to Anatolia
from Baghdad with his father-in-law Evhad al-din al-Kirmani as a member of
the Organization of Futuvet, which was founded by al-Nasir, and a strong power
that created this environment It had. Akhi Evren Sheikh Nasir al-din Mahmoud's
patronage of the state's organizational ideas enabled the establishment of the Akhi
Organization. The socio-economic, cultural and social conditions of that time
accelerated the strengthening and development of the organization in a short time
[17,56-57].
Akhi Evren's ideas and works received the appreciation and support of Seljuk
rulers of the time, especially Alaa al-din Kaykubad I (1221-1237). It is worth
mentioning Fakhr al-din Rhazi among the famous philosophers who raised Akhi
Evren. He met with Sufism through the students trained by Ahmad Yasawi, benefited
from Sihab al-din Sukhrawardi, the founder of the Futuwat Ordinance and found
himself in conversations [18, 54-55]. We know that Akhi Evren greatly benefited
from the esoteric philosophy of Ikhwan al-Safa (10th century), which I described as
the first Islamic humanists in my Works published before [19,5-189].
The pioneers of the Anatolian Turkish enlightenment, some of which we have
named, have guided the accumulation of five hundred years of Islamic philosophy
and civilization, the Turks’ interpretation of the world and their adaptation to life
practices in Anatolia. Ahmad Yasawi, Yunus Emre, Hajji Bairam Wali, Hajji Bektash
Wali, transferred Islamic spirituality to Turkish Sufi understanding; Sayyid Nesimi,
Sheikh Bedr al-din and Pir Sultan Abdal, both internal and activist logic of this
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spirituality formed; The bard philosophers like Karacaoglan have brought Islam
together with nature and human love in their poems. Being a very colorful and rich
Enlightenment stems from the fact that each philosopher has adopted a thought, a
philosopher or a poet from the Islamic Renaissance and even Ancient philosophy.
Many of these philosophers converted the ideas of the Antiquity and the Islamic
Renaissance into poetry. They also influenced the thinkers who came after them in
the language of poetry. Expressing a philosophical issue with verse patterns often
led to the conviction that they were no more than merely poets or poets who built
poetry. This is merely an argument and fundamentally wrong. Because the poet
of melancholy and grief Hölderlin (d.1843) and one of the leading poets of the
lyrical poet Rainer Maria Rilke (d. 1926), they were philosopher poets, they were
philosophers of Anatolia. They expressed their theories not with prose but with
their own style of poetry.
The language of the Anatolian Turkish Enlightenment, then, is not prose,
but rather a verse; It is poetry. Poetry has a distinct philosophy and can be done.
Furthermore, poetry has been widely used as the language of philosophy in Anatolian
Sufi tradition.
However, we see that prose is also used in the Anatolian Turkish Enlightenment
along with the language of poetry. Ahi Universe has used both methods.
The Idea of Akhi Evren
Theoretical Side
Known for his research on Akhi Evren and his father-in-law Awhad al-din alKirmani, Mikhail Bayram claims that Ahi Evren is a Sunni (Ash’ari sect) because
he took lessons from Ash’ari theologian Fakhr al-din Rhazi [20,52]. As another
proof of his Sunnism, he proposes the following point: In his work Matali al-İman
(Dimensions of Faith), he shows that he examines and presents the principles of
faith with the methods and content appropriate to the Ash’arism. Those who claim
that Akhi Evren is Sunni are not limited to Bayram [21,56].
It is not true to describe Akhi Evren as “Sunni (Ash’ari sect),“ Shafi ”or“ Ahl
al-Sunnah because he learned from Fakhr al-din Rhazi. Ahi Evren did not form the
world of theoretical thought only with al-Rhazi. Mikail Bayram, who states that
he is a Sunni”,“Ash’ari”and Ahl al-Sunnah in many places, says that Akhi Evren
was raised in the hands of his father-in-law Awhad al-din al-Kirmani, one of the
most important sages of his time. Since Al-Kirmani is a teacher who educates Akhi
Evren first hand, looking at his views briefly will be enough to understand that Akhi
Evren, which Bayram calls in his own research, is going through an education that
does not fit Sunni.
Avhad al-din al-Kirmani is a close friend of Muhy al-din Ibn Arabi [22,3]. It is a
known fact that his father-in-law, who raised the Akhi Evren, had no intimacy with
Muhy al-din Arabî, who was ruled out by Sunni circles.
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Although al-Kirmani says in his Manakib-nama that Shafi in worship and an
Ash’hari in creed, he does not act in accordance with this legitimacy [23,40-41
] and also follows a unique way in terms of education method. “Sayr-i Suluk-i
Anfusi”, the spiritual purification process of the person, and “Sayr-i Suluk-i afakî”,
the person’s experience of external objects and beings in nature, observes God’s
beauty and glory in the outside world. The first is to see God in the purified subject;
the second is to experience the glory and beauty of God in the outside world, both
knowing and known in nature. In the first, it is essential to purify the inner good
morality, that is to say, a theoretical mystical purification, and in the second it is
essential to contact the beings in nature with the light given by this purification.
Theory-action integrity thus forms the basis of Anatolian Turkish Enlightenment.
While Mawlana chooses a passive path while attaching importance to subjective
spiritual ascension, Akhilik, on the other hand, since Al-Kirmani, has focused more
on its objective one [24,42-50].
The fact that the Turkish Enlightenment of Anatolia is oriented towards action
through Akhism may mean two things: The first is that the Turks intimidated military
service, which has been a vibrant and active profession for thousands of years, as
a natural part of their lives. The second is to transform this active life into a viable
activism of the philosophy of Turkish life in Anatolia. In other words, the Turks did
not satisfy themselves with being a military of the Umayyads, Abbasids, Fatimid,
and Kölemen. They have turned this dissatisfaction into the Enlightenment of their
own with the integrity of theory and action.
Respect for and integration with nature in Akhism [25,52-54] is reminiscent of
the Stoics of Ancient philosophy. Sema, music and raqs evoke shamanism [26,72].
The idea that no one really understands the existence of God is like agnosticism.
The idea of tashbih and tanzih (the connection of God with the title of the
spirituality (esoteric) and the tashbih with the title of appearance (exoteric) [27,7382] is reminiscent of Ash’arism. Describing corporeal assets as heavenly (earthly)
and earthly (sub-moon) bodies and the saying, that “we have no fear of hell, that
is the scourge of our souls, and that we are far from hijab”. [28,98] Explaining
the universe with the theory of emanation [29,82] shows that the Akhilik, which
refers directly to Plato, the new Platonism, and thus to Farabi and Muhy al-din Ibn
Arabî, does not merely point to “Ash’ari”, “Shafi” or Ahl al-Sunnah. Akhism is a
mystical view with human and love philosophy. So Akhilik is not a Sunni, but a
syncretic philosophy [30, 83-101]. On the other hand, we understand that Akhism
is a successive movement based on the understanding that the most difficult and
violent of the obstacles and the most intense of the curtains are the loyalty and
affection of human beings to other people ”[31,103].
It means that Akhilik is neither a representative nor a member of any of the
above ideas in terms of sect and behavior.
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Operational Side
Akhi Evren, who is the master of 32 kinds of tradesmen, was theoretically
influenced by all previous thought systems. It is a historical, scientific and
philosophical error to regard him and his first teacher, Ewhad al-din al-Kirmani,
as members of a particular denomination or legacy, view and thought. No onesided thinker and action person who has a certain view can have the knowledge to
create Enlightenment. The Turkish philosopher saints, whose names are mentioned,
knew how to benefit from the different religious, cultural and historical experiences
before them. The same holds true for the Islamic thought that lasted five hundred
years and the Islamic philosophers who created it. Among the Turkish philosophers
who follow the syncretic, multi-religious and multicultural tradition, Akhi Evren
has reflected the unity of theory and action in the most concrete way.
The Anatolian way of life, which governs the fundamental Islamic moral
principles and the peaceful relations of Turkmen with nature, is united in the
philosophy of Akhi Evren and Akhilik. Tens of art, craftsmanship and business
in the background of different religions, cultures and philosophies that have been
going on for centuries will have the natural effects of scientific accumulation.
Akhi Evren has been introduced as the leader of the masters and 32 kinds of
craftsmen. In addition to these qualities, Akhi Evren is a great folk philosopher and
has produced many works (about 25) and is a strong scientist, idea and action man
who grew up in the Seljuk period. It should not be forgotten that he was a very
important and influential personality in the political and intellectual currents of his
time [32,56].
The Akhi Evren has consciously linked Akhilik to unshakable moral laws. The
supervision of these laws led to the discipline in the master-apprentice relationship
to survive until the 19th century, thanks to its material and spiritual attributes such as
“sheikh” and “pir”. Mastership or Pirlik refers to the master-apprentice relationship,
not the subordinate-parent relationship embodied in the hierarchical structure of
the sects. The master tells the theory and the apprentice tells the action. Theory
and action find expression in the inseparability of master-apprentice. An immoral
master and an apprentice apprentice cannot be considered in Akhism. Action cannot
be immoral, morality cannot be without action. This unity represents the Divine
human in the Akhi Evren philosophy. A few hundred years after him, Sayyid
Nesimi would describe the human face as the mirror of God, and link this divine
value of man to his moral existence. Because the basis of this Sufi view is Haris b.
Asad al-Muhasibi (d. 857) is based on [33,5-155]. He has revealed the sufism that
defines God as being morally moral, as the unique attribute of the perfect man. It is
unthinkable that Turkish philosophers do not know this tradition. Human maturity
is manifested by the ability to morally imitate God.
In this sense, the spiritual maturity of human beings manifests itself in Akhi
Evren and Akhilik in the context of theory and action. Business ethics, not moralitybusiness inseparability is essential.
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Akhi Evren, in his political book (Lataif-i Hikma, the Book to the Sultans), tells
the sultan of his time and emphasizes this theory-action integrity:
“God Almighty has created man with a civilized nature. This means that He
has created people in need of many things such as eating, drinking, getting married,
and getting home. No one can meet these needs on their own. As such, many people
are required to carry out various professions such as blacksmithing, carpentry,
and many other people are also required to supply these tools and equipment,
as blacksmithing, carpentry and all other professions and arts can be made with
a number of tools and equipment. In this respect, it is inevitable to keep all the
branches of art necessary for the human (society) and to direct a sufficient number
of people to this work…. they need to be engaged in art so that all needs of society
are met. ” [33,57-58]
In these words, Akhi Evren founded Jean Jacques Rousseau’s Social Contract
theory in 1762 exactly 462 years ago. According to the rules of industrial bazaars,
cooperatives, social solidarity, general morality and current law, Akhi Organization
has established the moral-cooperation which enables people to live in peace and
harmony with each other without harm. Islam’s general code of ethics corresponds to
positive law, and the Turkish principles of living in harmony with nature in Anatolia
correspond to natural law. Akhi Evren fuses these two laws with the spiritual internal
purification in Turkish sufism. The external world is experienced according to the
spirituality to which the purified soul is attached, and thus creates both individual
and social integrity in the context of nature-human-divinity theory-action. Here is
the work of the Turkish Enlightenment of Anatolia, the War of Independence under
the leadership of Atatürk and the Republic that it established, which will survive
this day and tomorrow, is the work of Akhi Evren and other Turkish philosophers.
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ЕВРАЗИЙСТВО В НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДАХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВАХ Н.А. НАЗАРБАЕВА:
ДИАЛОГ ИДЕЙ И ЭПОХ
Черниенко Д.А.,
Институт истории государства КН МОН РК,
старший научный сотрудник, кандидат исторических наук
Проблематика евразийства в современной научной литературе Казахстана является одним из приоритетных направлений. В значительном количестве публикаций представлен исследовательский опыт по таким вопросам как
история, эволюция и смыслы евразийского учения, практический опыт по его
воплощению на рубеже XX–XXI вв., анализ геокультурной, экономической
и политической составляющих, судьбы и перспективы интеграционных процессов в новых геополитических и экономических реалиях, роль Казахстана
в региональном и глобальном измерениях и др. Отдельное внимание в новейшей историографии посвящено изучению идейных истоков евразийства
в трудах и научно-политической деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева. Так, например, отмечается, что
его идее евразийской интеграции предшествовали работы Н.С. Трубецкого,
П.Н. Савицкого, Л.Н. Гумилева, а само евразийство Н.А. Назарбаева носит
прагматический характер и основывается на четырех принципах: экономическая выгода, многовекторная интеграция, движение от малого к большому,
поэтапная организация [20, С 112]. Также подчеркивается, что идея «практического евразийства» прошла несколько этапов становления и в современных
условиях активно способствует развитию интеграционных процессов, формированию общих стратегий модернизационных преобразований. При этом
отличие взглядов Н.А. Назарбаева от предшествующей традиции видится в
том, что произошел переход от концепций гео-исторического противостояния к концепции добровольности, равноправия, отказа от давления, принуждения и применения силы [2, С. 102]. Безусловно, следует согласиться и с
тем, что «труды и выступления Н.А. Назарбаева составляют глубокий исторический, философский, политико-экономический пласт современного неоевразийства», в основе содержания современного евразийства – историческая
общность евразийского пространства и проживающих на нем народов, идеи
межцивилизационного, межконфессионального и культурного сотрудничества, толерантность и гармоничное взаимодействие в качестве единственно
возможного способа существования человека в XXI столетии [1, С. 10].
Таким образом, сама постановка вопроса о возможности сравнительного анализа минулого и настоящего актуализирует интерес к творческому на322
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следию основателей известного интеллектуального течения и продолжение
поиска возможных параллелей между «классическим» и «неоевразийством».
Глубокая и многогранная культурно-историческая концепция евразийства
оказалась, возможно, слишком новаторской для своего времени, а потому не
вполне понятой, нереализованной и впоследствии незаслуженно подзабытой.
В истории науки XX в. евразийство занимает совершенно особое место,
будучи весьма широким идейным течением, впервые так остро обозначившим вопрос об исторических судьбах цивилизаций и народов. Разработчики
этой теории, отказавшись от понимания исторического развития как прогрессивного, прямолинейного, были сторонниками концепции разнонаправленного развития самобытных, оригинальных культур.
Как известно, возникновение евразийства принято относить к началу
1920-х гг., когда в среде русской постреволюционной эмиграции появились
первые публикации по данной тематике («Исход к Востоку. Предчувствия и
свершения. Утверждение евразийцев». София, 1921). У истоков движения
стояли представители разных областей знания, но объединенные общими
исследовательскими целями: лингвист и этнолог Н.С. Трубецкой, философ,
богослов и историк культуры Г.В. Флоровский, экономист и географ П.Н. Савицкий, искусствовед П.П. Сувчинский. Идеи евразийства в той или иной степени разделяли также известные историки Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский,
П.М. Бицилли и другие. На протяжении последующего десятилетия продолжали издаваться как коллективные сборники, так и отдельные монографии.
Оплотом научной и издательской деятельности евразийцев стали два крупных
центра российской эмиграции – Прага и Париж. Судьба евразийства оказалась
яркой, насыщенной, но скоротечной. Уже в конце 1920-х гг. в движении наметился идейно-политический раскол, приведший вскоре к размыванию учения
и утрате единства.
В современной историографии, посвященной оценкам идейного наследия евразийства, присутствуют порой совершенно противоположные мнения.
Неоднозначность интерпретаций вызвана неоднозначностью самого учения.
Справедливым представляется мнение о том, что необходимо разделять социально-утопические, политические, религиозные искания, присутствующие
в трудах евразийцев в больших объемах, и действительно научно значимые,
новаторские для своего времени и для последующих периодов глубокие историко-культурологические наблюдения и теоретические воззрения, поныне сохраняющие свою актуальность и которые можно объединить в общее понятие
«концепция» [5, С. 113].
Необходимо вспомнить, что сам термин «Евразия» как географическая
реальность появился в естественнонаучной литературе XIX в. и постепенно
наполнялся дополнительными смыслами. Основным направлением исследо323
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вательской деятельности евразийства стал анализ особенностей исторического развития континента. С этой точки зрения можно выделить несколько
фундаментальных идей, скрепляющих взгляды отдельных ученых в относительно цельную теорию в рамках общественно-политической мысли первой
трети XX в.
1. Евразия характеризовалась как особый континент, культурно-исторический тип, отличный и от Европы, и от Азии, соединяющий исторически
оседлые области и степную стихию, лес и степь, различные этнические сообщества. Таким образом утверждалась идея общности исторических судеб
народов, населяющих Евразию.
2. Этот срединный, промежуточный, географический мир представлялся,
главным образом, Россией как средоточием евразийской цивилизации, «вершительницей судеб», «магистралью всемирно-исторического культурного
развития», пересечением множества традиций, гео-политико-духовным единством, основной (узловой) и главной частью этого мира.
3. «Восток» выступал в облике особой (степной) цивилизации, пристальное внимание обращалось к его истории, определению глубины и характера
взаимоотношений с «Западом». Исследования евразийцев показали значительную роль восточных мотивов в культуре континента. Было пересмотрено
место тюркских народов в развитии Евразии, обосновывались своеобразие
и историческая устойчивость «туранского» культурного типа, важная миссия
степных областей как моделей исторического развития. Показана особая роль
азиатских элементов, степной стихии, дающей новое мироощущение «континента-океана».
4. Культура понималась как продукт истории любого народа, выражающий его этнографические черты, национальное своеобразие и самобытность. Мировая культура рассматривалась совокупность различных картин
мира, отдельных локальных культур, взаимодействующих или борющихся
друг с другом. Все народы и их культуры признавались равноценными, без
высших (избранных, предназначенных) и низших. Культура трактовалась как
организм, развивающийся, с одной стороны, по своим внутренним законам,
а с другой стороны, открытый влияниям извне. Именно состояние «исчерпанности внутренних возможностей» культуры рассматривалось одной из
причин, ведущих к началу трансформации. Следовательно, картина мировой
культуры создавалась чрезвычайно плюралистичная, многомерная, мозаичная, изменчивая, подвижная, динамичная, обновляемая и т.п.
В работах евразийцев содержатся решительный отказ от культурно-исторического европоцентризма, отрицание универсалистского восприятия эволюции культуры, призыв к рассмотрению культуры «по отраслям», в которых
одни достигли большего, другие – меньшего. Кроме того, самостоятельными
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исследовательскими сюжетами являлись трактовка роли религии как основы
культуры, специфическая политическая теория (концепция идеократического
государства и демотического строя), экономическая история и др.
Обобщая многомерное теоретическое наследие евразийства, следует заметить, что, по-видимому, наиболее ценным и востребованным для современных задач научным багажом можно считать, прежде всего, разработанную в
ряде работ [3; 16; 18; 19] исследовательскую методологию, которую можно
представить в следующих основных положениях:
1. Принцип рассмотрения культуры как дифференцированной совокупности, с учетом таких понятий как «среда», «эпоха», «область культуры» и др.,
соотношение между которыми зависит от точки зрения и цели исследования.
2. История каждого народа должна обязательно изучаться с привлечением
множества факторов, определяющих развитие: особенностей географических
и экологических условий, интенсивности, характера и результатов этнокультурных контактов, религиозно-идеологического фона, психологических и мировоззренческих установок и др.
3. Культура рассматривается не в статичном положении, а как проходящая
несколько последовательных стадий: генезис – утверждение – функционирование – изменение – результаты. Только таким образом можно выяснить причины и глубину произошедших трансформаций, степень влияния и принятия
(или непринятия) каких-то компонентов, положительные и отрицательные
последствия взаимодействия.
4. Обязательным условием является применение междисциплинарного
подхода – связи истории, этнографии, географии, философии, психологии.
По словам П.Н. Савицкого, «чтобы приблизиться к цельному пониманию
мира, нужно приводить в соприкосновение данные различных наук, такое
соприкосновение расширяет рамки открывающейся перед нами картины,
способствует точности словоупотребления» [15, С. 222].
Несмотря на почти столетнюю историю, отмеченные методологические
принципы и до настоящего времени дают возможность анализировать взаимоотношения разных культур (в том числе дихотомию «Запад–Восток») с
позиций современных реалий и потребностей. Как справедливо отмечено, научное значение теории заключается в самой постановке вопроса о роли восточных элементов в евразийской культуре, об особенностях различных типов
ментальности [5, С. 123, 127].
В наши дни, когда все сильнее проявляется тенденция к восстановлению прерванных традиций, к воскрешению и переоценке незаслуженно забытых имен, деятельность евразийцев вызывает повышенный интерес своей
устремленностью к глубоким теоретическим проблемам истории и культуры.
При этом сторонников евразийства, оригинальной концепции с философски325
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ми корнями, нельзя считать отвлеченными мыслителями. Их вклад является
тем более значимым, что они не ограничились общими, пространными рассуждениями о культуре, но, отталкиваясь от конкретно-исторического материала в своих отраслях гуманитарного знания, предложили практический
опыт ее анализа и изучения, доведя полученные результаты до уровня научного обобщения.
Некоторые идеи евразийства небесспорны в научном отношении, концептуальные основания сложны и противоречивы, но стимулируют интеллектуальный поиск, содержат немалый эвристический потенциал, открывают новые аспекты культурной истории, рассматривают новые точки зрения,
предлагая нетрадиционный анализ традиционных проблем. Именно по указанным причинам интерес к евразийству не угас и по прошествии нескольких
десятилетий, приобретая новые реинкарнации в теориях второй половины
ХХ в., например, таких известных мыслителей современности как Л.Н. Гумилев и О.О. Сулейменов. Не удивительно, что социально-философские взгляды
Н.А. Назарбаева, всегда обращавшего самое пристальное внимание на культурно-исторические аспекты формирования и становления казахстанской государственности, обогатились и их научным наследием. Показательно, что в
ряде своих трудов Н.А. Назарбаев признается: «взгляды известного историка
и этнолога Льва Гумилева всегда импонировали мне» [13, С. 105], «не скрою,
во многом, именно творчество О. Сулейменова, подвигло меня на изучение и
развитие идей евразийства…» [10]. Вслед за Л.Н. Гумилевым Н.А. Назарбаев
стремится вывести из исторической тени Центральную Азию и Казахстан как
«последний номадический материк в центре Евразии».
Поэтому в настоящее время вопрос о методологической оснащенности
современных евразийских инициатив не снят с повестки дня. С этой точки
зрения небезынтересными выглядит сопоставление взглядов представителей
разных исторических периодов. Попытка уловить созвучие идей сегодняшних
и минувших дней, конечно, не означает их слепое копирование и механический перенос на современные реалии. Но речь может идти, как минимум, о
рецепции знания – творческом усвоении и практическом применении наиболее значимых идей, положений, выводов. Важно посмотреть, что из наследия
классического евразийства могло оказаться воспринятым и в определенной
степени внедренным в современные научные концепции и подходы, в частности, в научно-политические взгляды Н.А. Назарбаева? Какие мысли становятся точками соприкосновения и единым методологическим фундаментом
при изучении столь сложного и противоречивого явления как Евразийская
цивилизация?
Правомочность постановки таких вопросов определяется тем, что современная проблематика и тот круг вопросов, которые решались в рамках кон326
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цепции евразийства 100 лет назад, достаточно близки. Здесь обнаруживаем
и традиционную проблему взаимодействия Запада и Востока («диалектика
Евразии»), и особенности влияния географических условий на жизнедеятельность разных народов, и оценку результатов миксации этнических культур.
Данные вопросы не только не устарели, но остаются открытыми активного
для изучения и обсуждения и в настоящее время.
Для первой трети XX столетия такой подход был, без сомнения, новаторским, и до сих пор он не утратил своей научной перспективы, так как оставляет простор для дальнейшей полемики. На рубеже 1980–1990-х гг. интерес
к евразийской проблематике вновь возрос в связи с процессами общественно-политической трансформации СССР и его распадом. Не только с повседневной, но и с научной точки зрения было важно понять, объяснить и спрогнозировать – что в ближайшее время и в перспективе станет с обширным
постсоветским пространством. Не случайно, примерно в это же время (первая
половина 1990-х гг.) в историографии наблюдается новый виток повышенного внимания к трудам представителей классического евразийства 1920-х гг.,
что нашло отражение в значительном количестве специальных публикаций и
издании (или переиздании) их сочинений.
В условиях кризиса СССР личная позиция Н.А. Назарбаева как руководителя республики заключалась в необходимости принятия таких решений,
которые бы сделали необратимый процесс распада наименее болезненным,
поступательным, продуманным. Не случайно закон «О государственной независимости Республики Казахстан» был принят 16 декабря 1991 г. – последним
среди всех бывших республик СССР. Но с этого момента необходимо было
брать на себя всю полноту исторической ответственности за будущее страны.
Поэтому серьезный познавательный интерес и глубокую научную проработку
идей евразийства необходимо рассматривать как своевременное и совершенно обоснованное явление в процессе формирования идейных и общественнополитических взглядов Лидера Казахстана.
С середины 1990-х гг. евразийские инициативы стали занимать заметное
место в информационном пространстве и научном дискурсе. Определяя контуры внешней политики независимого государства, Н.А. Назарбаев неоднократно подчеркивал, что «страна, имеющая срединное положение на континенте, должна стать мостом между Европой и Азией» [17, С. 289].
Так, в марте 1994 г. в ходе визита в Великобританию Президент РК Н.А. Назарбаев, выступая в Королевском институте международных отношений, предложил идею «Евро-Азиатского союза» – нового формата интеграции постсоветских стран. Но историческим стало выступление Н.А. Назарбаева 29 марта
1994 г. на встрече с научной общественностью в МГУ имени М.В. Ломоносова во время его первого официального визита в Россию. Н.А. Назарбаев отме327
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тил, что в настоящее время происходят огромные исторические перемены, в
ходе которых меняются судьбы людей, стран и в целом весь существовавший
миропорядок. Поэтому в сложный, динамичный постсоветский период важно
не потерять связи, осознать необходимость коллективной ответственности за
выживание в новых геополитических условиях, когда «выжить можно только
в объединении». Особенно было обращено внимание на то, что республики
бывшего Союза, историей и судьбой подготовлены к единому сообществу.
Прозвучали предложения снять таможенные барьеры, открыть границы, создать совершенно новое объединение – Евразийский союз. Было подчеркнуто,
что, исходя из своего геополитического положения, Казахстан осуществляет многополюсную ориентацию во внешнеполитической сфере, но в рамках
СНГ имеет свои приоритеты – развитие традиционных связей со странами
Центральной Азии и Россией. Эту московскую речь Н.А. Назарбаева многие
исследователи трактуют как новый импульс идеям, которые вынашивались
мыслителями начала ХХ в., как начало «неоевразийства».
В течение последующих месяцев шла работа над текстом официального
проекта «О формировании Евразийского союза государств», первый вариант
которого был готов в начале июня 1994 г. и направлен главам государств СНГ.
На его основе появились интервью и материалы в СМИ, развернулись дискуссии в публицистических и научных изданиях. Для обсуждения этого проекта был организован ряд мероприятий – пресс-конференций, круглых столов, форумов, в том числе, международная научно-практическая конференция
«Евразийское пространство: интеграционный потенциал и его реализация»
(19-21.09.1994 г., Алматы). В своем выступлении Н.А. Назарбаев предложил
идею формирования Евразийского содружества – проекта, ориентированного
на гуманистические, общечеловеческие ценности. Еще раз было подчеркнуто,
что «у нас всех общая вековая история, традиции совместного бытия, культурное наследие, общая человеческая судьба». В интервью «Независимой газете»
от 15 ноября 1995 г. Глава Казахстана сказал, что «Идея евразийства … это
прежде всего идея интеграции, сотрудничества… это объективный процесс,
историческая необходимость. Идея интеграции – это идея XXI века».
В дальнейшем Н.А. Назарбаев неоднократно обращался к концептуальному обоснованию идей евразийства не только в публичных выступлениях,
но и научно-теоретических трудах. Так, например, в Послании народу Казахстана 16 октября 1997 г., где были обозначены стратегические задачи до 2030
г., анализируя внешние возможности для развития страны, в качестве первого и ключевого фактора Н.А. Назарбаев назвал «географическое положение
на перекрестке дорог в евроазиатском регионе», а также исторический опыт
использования легендарного Шелкового Пути, восстановление которого начинается в современных реалиях «в сотрудничестве с другими странами ре328
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гиона и при поддержке мирового сообщества». Был сделан прогноз о том, что
в будущем система торговли, финансовых потоков и миграции людей между
Европой и Азией будет возрастать. Именно по этой причине выдвинута и будет развиваться идея евразийства, за которой, по его убеждению, стратегическое будущее: «Казахстан, являясь центром Евразии, будет играть роль экономического и культурного связующего звена между тремя быстро растущими
регионами – Китаем, Россией и Мусульманским миром… Мы – евразийская
страна, имеющая свою собственную историю и свое собственное будущее.
Поэтому наша модель не будет похожа ни на чью другую. Она впитает в себя
достижения разных цивилизаций. Перед нами не будет стоять вопроса – или
то, или другое. Мы будем диалектичны и станем использовать и то, и другое,
переймем лучшие достижения всех цивилизаций, доказавших на деле свою
эффективность. Наша модель должна отражать конвергенцию разных моделей общественного развития» [9].
Во второй половине 1990-х гг. идеи неоевразийства были развернуто
представлены в ряде научных публикаций [4; 7; 8], в дальнейшем нашли отражение в цикле книг Главы Казахстана. Анализируя и уточняя евразийские
идеи в соответствии с вызовами времени, Н.А. Назарбаев воспринимает историю как способ понимания современности и видит свою задача в том, чтобы
рассказать «правду о культурном влиянии Великой Степи», провести «поиск
духовных оснований», «вписать» огромное тело национальной культуры на
очередном крутом вираже в полотно истории». Движение на этом пути – динамичной «магистрали современности», не позволяет пользоваться архаическими методами [6, С. 5]. Поэтому в евразийских взглядах Н.А. Назарбаева,
прослеживаются, с одной стороны, новаторские идеи, с другой – получают
дальнейшее развитие и современное осмысление отмеченные выше основные
методологические принципы классического евразийства.
Так, например, евразийская концепция мировых культур как сложносоставных систем у Н.А. Назарбаева находит воплощение в понимании человечества как глобальной цивилизации, являющейся своего рода «мегасистемой».
С это точки зрения современный мир – это «мир локальных цивилизаций,
показывающих пространственное разнообразие исторического наследия и современного бытия человечества» [11, C. 155–156]. Из этого вытекает мысль,
что с учетом уникальности наций у них не может быть общих универсальных
рецептов успешного развития, каждая нация вправе искать и реализовывать
свой путь.
Другая базовая идея евразийства о множестве факторов, определяющих
историю каждого народа, динамику общества и его цивилизационное разнообразие, развернуто показана Н.А. Назарбаевым на примере национальной
истории казахов, чья культура всегда была синкретична. Культура казахской
329

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ
степи представляет собой сложнейшее и многоуровневое явление с глубочайшей исторической традицией – казахская степь и казахские города всегда
были перекрестком диалога великих культур Юга и Востока, Севера и Запада,
казахская земля была территорией колоссальных культурных новаций евразийского масштаба [6, С. 18–19]. Важно отметить, что терминология «многообразия», «диалога», «многофакторности», «многополярности», «многомерности», «многовекторности» и т.п. активно используется в трудах Н.А. Назарбаева, заявляющего о «необходимости преодолеть одномерный, черно-белый
взгляд на мир» [12, С. 359].
Методология евразийства, ориентированная на рассмотрение любого
исторического явления в динамике, развитии, находит применение Н.А. Назарбаевым при анализе современного мира, который, по его мнению, пребывает в состоянии глубинной трансформации, о чем свидетельствует ряд
злободневных глобальных проблем – этнических, экологических, энергетических, пограничных, военно-политических и др., требующих внимательного
изучения и совместного решения.
Наконец, евразийская междисциплинарность представлена во взглядах
Н.А. Назарбаева убежденностью во взаимосвязи экономической, социальной, гуманитарной, политической сфер, невозможности их развития в отрыве друг от друга, вне общего контекста. Именно эти принципы заложены в
стратегических проектах масштабной модернизации Казахстана. Идеология
непременной комплексности поставленных задач, последовательности, поэтапности преобразований присутствует во всех инициативах и программных
документах Лидера Казахстана.
Таким образом, следует согласиться с теми современными исследователями, кто считает, что Н.А. Назарбаев сыграл большую роль в стимулировании
становления неоевразийства как идейного течения, призванного продолжить
научный поиск классического евразийства, продолжил разработку ряда теоретических проблем евразийского пространства и его интеграционного потенциала [14, С. 16]. Евразийское видение Первого Президента РК – Елбасы
Н.А. Назарбаева многих современных проблем и процессов, безусловно,
имеет не только внешнее терминологическое, но, прежде всего, внутренне
идейно-концептуальное созвучие с творческим наследием классиков научной
мысли ХХ века. Вместе с тем, личностное, субъективное осмысление многих
вопросов делает эти взгляды и научные обобщения новаторскими, оригинальными, парадигмальными, дающими интересный материал для дальнейших
размышлений и прочные основания для практической реализации.
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ТҮРКІ ӘЛЕМІ ЕЛДЕРІНІҢ СПОРТ
САЛАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫСТАРЫ
Әдиет Қ.Б.,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің
PhD докторанты (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
Қазіргі қоғамның барлық топтарына, денсаулық, білім, саясат, экономика,
техника, ғылым, өнер, БАҚ, туризм т.б. салаларға спорт іс жүзінде ықпал етеді.
Халықаралық спорт салмақты әлеуметтік құбылыс ретінде XIX ғасырдың
соңында пайда болған екен. Халықаралық ынтымақтастық қоғамның барлық
салаларын қамтыған. Спорт саласы да одан тысқары қалған емес. Осы
кезеңде спорт саласы қарқынды дамыды. Спорттың дамығандығы соншалық,
оның қажеттілігі халықаралық спорттық байланыстардың қалыптасуы
деңгейіне дейін жетті. ХХ ғасырдың ортасында жүзге таяу халықаралық
спорттық бірлестіктер құрылды. Осылайша, халықаралық спорт бүгінгі таңда
қоғамымыздың барлық тараптарына елеулі ықпал еткен маңызды әлеуметтік
және саяси құбылысқа айналды [1, p.72-73].
Халықаралық спорт – күрделі әлеуметтік феномен. Ол кең әлеуметтік
құбылысты қамтиды. Оларға жататындар: халықаралық спорттық жарыстар
мен оған арнайы дайындықтар; халықаралық спорттық байланыстардың түрлі
формалары (спортшылармен, жаттықтырушылармен алмасу, халықаралық
семинарлар, спорт тақырыбындағы конференциялар т.б.); дене шынықтыру
және спорттың ғылыми мәселелерімен айналысатын халықаралық спорттық
бірлестіктер-халықаралық спорт федерациялары т.б. Қазіргі заманғы
халықаралық спорт құрылымында олимпиадалық ойындар, чемпионаттар,
әртүрлі турнирлер ерекше маңызды рөл атқарады [2, с. 10-25]. Достық пен
өзара түсіністіктің гуманистік идеалдарына сүйенген аталған жарыстардың
маңызды міндеті ең алдымен мемлекеттер мен халықтар арасындағы бейбіт
қатынастарды бекіту болып табылады.
Елімізде дене шынықтыру мен спортты дамытуға халықаралық
факторлардың әсері спорттық субъектілер бойынша және көптеген ісшаралардың өткізілуімен іске асырылып отыр. Астанада Азиада мен Алматы332
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да Универсиаданы өткізу еліміздің спорт саясатының тиімділігін арттыруға
мүмкіндік берді. Аталған жарыстарды өткізу Үкіметтің халықаралық
ұйымдармен жақсы ынтымақтастығын көрсетіп отыр. Спорт мәселелері
мәдениет саласына жататыны белгілі. Сол себепті еліміздің әлем елдерімен
жасалған білім және ғылым, мәдениет және ақпарат салаларымен қатар жастар және спорт салалары бойынша ынтымақтастық туралы кейбірімен
халықаралық келісімдерге қол қойылған [3, 105 б].
Соңғы жиырма жылдан астам уақыт аралығында елімізде спорт бірнеше
есе назар аударта және ресурстар тарта отырып танымал бола бастады.
Бұл әлемдік үдерістен түркі әлемі елдері де тыс қалған емес. Бүгінгі таңда
Түркі әлемі елдерінің халықаралық спорттық іс-шаралар саласындағы
ынтымақтастығын дамыту қажеттілігі туындап отыр. Жоғарыда айтып кеткендей, спорт саласы өзара түсіністікті нығайту, ізгі ниет білдіруі және адамдар
арасындағы байланыстың дамуының маңызды құралы болып табылады. Сол
себепті де біздің халықтарымыздың өзара түсіністігі, ізгі ниеттілігі мен тығыз
байланыстарын дамытуда спорттың рөлі зор екендігі айтпаса да түсінікті.
Еліміздің мәдени байланыстары түрлерінің бірі спортшылар мен спорт
ұйымдары арасындағы өзара әрекеттестігі мен байланыстары болып табылады. Еліміз тәуелсіздік алғанын бергі түркі әлемі елдерімен әріптестік байланыстарды жандандырып отыр. Республикалық және түркі әлемінің спортшылармен спорттық жарыстар, турнирлер, жолдастық кездесулер өткізді. Қай
елдің болмасын қалың қауымының спортқа деген қызығушылығы жоғары
екендігі белгілі, сол себептен де бұл сала өзіне үлкен аудитория жинай алады.
Осылайша халықаралық мәдени алмасуға бұқараны жаппай тартуға ықпал
етеді. Спорт саласы өкілдерінің халықаралық байланысына еліміздің спорт
шеберлерінің түркі әлемі елдеріне өздерінің спорт өнерлерінің көрсетумен
қатар, Қазақстанның және түркі әлемі елдерінің өзара сапарлары ықпал етті.
Қазақстанның спорт, ақпарат, туризм саласы өкілдерінің халықаралық байланыстары еліміздің барлық мәдени ынтымақтастығы сияқты кезеңдерден өткен
болатын. Тәуелсіздіктің алғашқы кезеңдерде қаржылық қиындықтар, спорт
нысандарының жабылуы, жаттықтырушылардың басқа салаларға кетіп қалу
сияқты себептерге байланысты халықаралық спорттық байланыстарымыз нашарлар кеткен еді. Алайда біртіңдеп бұл салада дами бастады. Мемлекеттің
сырт елдермен, сонын ішінде түркі әлемі елдерімен мемлекетаралық саяси
қатынастардың жетілдірілуі халықаралық мәдени ынтымақтастықта өзіндік
орынға ие болды. Осы байланыстарда белгілі бір мақсаттылық пайда болды.
1991 жылдан бері түркі әлемі елдерінің ұйымдастырылуымен көптеген
әлемдік спорт ойындары мен ұлттық спорт түрлерінен жарыстар, турнирлер, фестивалдер өткізілген. Әсіресе барлық түркі тектес халықтарға тән
ұлттық спорт түрлерін жандандыруда. Сондай-ақ түркі әлемі елдерінің спорт
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саласындағы әріптестігі, серіктестігі, ынтымақтастығын дамыту үшін аталған
елдер арасында спорттық түрлерінен халықаралық бірлестіктер, федерациялар, ұйымдар құруымыз қажет.
Түркі әлемі елдерінің ұлттық спорт түрлерін жаңғырту, спорт өнеріндегі
алмасулардың алғашқы негізі 1998 жылдың 26-27-наурызында Алматыда
өткен Түркі тектес елдер басшыларының кездесуінде (Ташкент Декларациясы негізінде) қол қойылған болатын. Мемлекет басшылары білім, ғылым,
мәдениет саласындағы ынтымақтастықтарына қаңағаттанатындықтарын
білдіре отырып, бұл саланы одан әрі нығайту мен кеңейту керектігін айтқан.
Сонын ішінде түркі әлемі елдері арасында түркі халықтарының ұлы тарихимәдени мұраларын қайта жаңғыртып, әлемге әйгілеу керектігін айтып кеткен[4, 19 б]. Аталған кездесуге Татарстан, Башқұртстан, Чувашия, Дағыстан,
Қабарда-Балқария (балқарлар), Хакасия, Карашай-Черкессия(қарашайлар),
Саха-Якутия сияқты түркі әлемі елдерінің өкілдері де шақырылды. Сондайақ 2012 жылы Бішкекте өткен Қазақстан, Қырғызстан, Әзірбайжан, Түркия
Республикасының қатысуымен түркі тектес елдер басшыларының саммитінде
Бүкіләлемдік көшпенділер ойындарын өткізу тұру туралы шешімге қол қойған
болатын. Ал, 2018 жылы 3-қыркүйегінде Түркі тектес елдер басшыларының
Шолпан-Атадағы кездесуі «Жастар және Ұлттық спорт түрлері саласында
ынтымақтастық» тақырыбында өрбіген еді.
1994 жылдың 15-18 қазанында Түркістан қаласында Трансазиялық ойындар бойынша Конгресс өткен. Аталған конгресс барысында Түркия, Египет, Марокко, Сауд Арабия, БАӘ, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркіменстан,
Әзірбайжан келген өкілдер ұлттық спорт түрлерінің жандануына ықпал
ету жайлы қадау-қадау ұсыныстарын айтқан[5, 14 б]. Аталған ұсыныстар
негізінде бүгінгі күнге дейін түркі әлемі елдері арасында ұлттық спорт ойындары түрлерінен көптеген шаралар ұйымдастырылып тұрады. Әсіресе
1993 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан ТҮРКСОЙ ұйым түрлі мәдени
іс-шараларымен бірге спорттық іс-шараларды да өткізген. 1999 жылы Алматы қаласында І Қара теңіз және Еуразиялық спорт ойындары өткізілді[6, 92
б.]. Аталған шараға Қазақстан, Әзірбайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия,
Түркіменстан Республикаларымен қатар Алтай, Башқұртстан, Саха (Якутия),
Татарстан, Тыва және Хакасия ұлттық мемлекеттерінен өкілдер қатысқан.
Қазақстанның Ұлттық спорт түрлері Ассоциациясы мен Түркияның
Бүкіләлемдік этноспорт конфедерациясы арасындағы түсіністік негізінде
түркі тектес халықтарға тән спорт түрлерінен көптеген әлем чемпионаты, Азия
чемпионаты, халықаралық турнир және фестивалдер өткізілді. Қазақстанның
түркі әлемі елдерімен спорттың көптеген түрлерінен екіжақты және көпжақты
келісімдер, шарттар мен ынтымақтастық бойынша хаттамаларға қол қоюлар
спорт өнері саласындағы ынтымақтастықтың халықаралық-құқықтық
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негіздерін бекітті. Жыл сайынғы Қазақстан мен Түркі әлемі елдерінде өткізіліп
отыратын дәстүрлі спорттық жарыстар, турнирлер, жолдастық кездесулер
т.б. іс-шаралар спорттық байланыстардың тұрақты түрлеріне айналды.
Түркі тектес халықтар арасында 4000 жылдық тарихы бар стратегиялық
тоғызқұмалақ ойының қайта жаңғырту ісі ТҮРКСОЙ аясында қолға алына бастады. 2007 жылы шет елде тоғызқұмалақ ойының тарату мен дамыту
мақсатында Түркия, Моңғолия, Қытай, Қырғызстан, Македония, Татарстанда 6 семинар ұйымдастырылған [7, с.112]. Алтай, Қарашай-Шеркес Республикаларында тоғызқұмалақ федерациясы құрылған. Сондай-ақ Түркия, Татарстан, Қарақалпақстан сияқты елдерде тоғызқұмалақ клубтары ашылған.
2019 жылдың 25-сәуірі мен 4-мамыры аралығында Анталья қаласында Қырғызстан, Өзбекстан, Татарстан, Башқұртстан, Саха-Якутия, Қырым, Таулы
Алтай Республикаларынан өкілдер қатысқан Тоғызқұмалақтан V әлем чемпионаты турнирі өтті [8]. Әлемнің 25 елінен 70-тен астам спортшы шеберліктерін көрсетті. Аталған іс-шараны «Akit», «Haber türk», «Hurriyet» т.б. газеттер мен сайттар және «NTVspor», «TRT» телеарналары Қазақстан Республикасы және оның ұлттық спорт өнеріне арналған бірнеше мәрте материалдар жариялап хабар таратты.
2014 жылы құрылған әлемдік этноспорт конфедерациясы 2016 жылдың тамыз айында Стамбул қаласында этноспорттық мәдени фестиваль
ұйымдастырды. 2016 жылдың 3-8-қыркүйекте Шолпан-Ата қаласында
Көшпенділердің дүниежүзілік ойындары өткізілді [9, sayfa 60-65]. Көшпенділердің келесі дүниежүзілік ойындарын 2020 жылы Түркияда өткізу жоспарлануда. Таулы Алтай, Башқұртстан, Татарстан, Қабарда-Балқарияе, ҚарашайЧеркесия, Саха-Якутия, Хакасия, Тува Республикалары ойындарға қатысты.
Башқұртстаннан келген ұлттық ат ойындар тобы қырғыз, алтай, қазақ,
түркімен т.б. Азияның басқа халықтарына тән «Ылаҡ» ойынын көрсетіп
көрермендерді тәнті етті. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының түркі
халықтарының дәстүрлі спорт түрлерін халықаралық аренада насихаттау мен
дамыту тұрғысынан маңызды мәні бар.
2018 жылы Астана қаласында VIII халықаралық ойындар «Алтын сақа»
халықаралық турниріне Қырғызстан, Башқұртстан, Саха-Якутия, Әзірбайжан,
Түркия, Тәжікстан, ШҰАА(Қытай), Моңғолиядан командалар келіп қатысқан.
Аталған турнирде Саха елінен келген жас спортшылар саха халқының хабылык, хаамыска и тутум эргиир, мохсуо сияқты ұлттық ойындарын көпшілікке
таныстырды [10]. Еліміздің Ұлттық спорт түрлері федерациясы мен СахаЯкутияның халық ойындары мен ұлттық спорт түрлері қауымдастығы ұлттық
спорт түрлерін сақтау және насихаттау мақсатында халық ойындары мен
ұлттық спорт түрлерінен семинарлар мен шеберлік-сыныптарын өткізу туралы уағдаласты.
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2017 жылғы 17-27 қыркүйек аралығында Ашхабад қаласында жабық
ғимараттағы және жауынгерлік өнерден V Азия ойындары өтті. Оған Азияның
62 елінен келген 6000-ға жуық спортшы спорттың 21 түрі бойынша сынға
түсті[11]. ҚР спорттық делегациясы 252 қатысушымен және 21 спорт түрінен
17 спорт түрінен қатысып, жалпы командалық төртінші орынды месе тұтты.
Жүзуден Әділ Қасқабай, велотректен Павел Воржев, жеңіл атлетикадан Ольга
Рыпакова, шахматтан Динара Сәдуақасова мен Жансая Әбдімәліктер топ жарып алтыннан алқа тақты.
Соңғы жылдары көптеген елдерде ұлттық күрес түрлері жанданып, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан және басқа да елдерде халықаралық турнирлер өткізілуде. 2015 жылдың 19-22 қараша
аралығында Қазан қаласында ұлттық күрес бойынша IV Әлем Чемпионаты
және белбеу күресі бойынша ХІІІ әлем чемпионаты өтті. Аталған жарысқа
түркі тектес елдерден Қазақстан, Қырғызстан, Түркіменстан, Өзбекстан,
Әзірбайжан, Башқұрстан, Саха-Якутия, Гагаузия т.б. қатысты. 230 спортшы
қатысқан жарысқа Қазақстаннан Амандық Абылай, Иманмамбет Әл-Фараби,
Түркіменстаннан Бегенш Какалыев, Емирхан Есенов, Өзбекстаннан Хуснутдин Рузиев, Данияр Уралов, Қырғызстаннан Нұрсұлтан Мерисоолы, Айнұр
Сыртаев т.б. Қазан қаласында өткен жарыста спортшылар барша жұртты
өз өнерлерімен тәнті етті[12]. Марапаттау рәсімінде әлемдік этноспорт
конфедерациясының басшысы Левент Ақажи барлық жарыс қатысушылары
мен қонақтарын құттықтады.
1996-жылдан бері әр төрт жыл сайын өткізіліп тұратын дәстүрлі «Азия
балалары» халықаралық спорт ойындары сайысына Әзірбайжан, Қазақстан,
Қырғызстан, Түркия, Түркіменстан, Өзбекстан Республикалары мен
Башқұртстан, Саха-Якутия, Татарстан, Тыва басқа да аймақ спортшылар
тұрақты қатысып отырады. Әр төрт жыл сайынғы өтетін спорттық жарысқа
әр кезеңде Қазақстаннан ең көп спортшылар қатысқан екен. Мәселен, 2016
жылы «Азия балалары» халықаралық спорт ойындары сайысына құрамында
спортшылар, жаттықтырушылар, өкілдерінен құралған делегацияда барлық
спорт түрлерінен 232 адам болған[13, с.19-23].
1997 жылдың мамырында Түркияның Қахраманмараш қаласында түркі
тектес елдер арасында үш күнге созылған еркін күрестен жастар турнирі
ұйымдастырылды. Бұл жарысқа қазақстандық 6 спортшы жіберілген болатын. Сол жылдың тамыз айында түркі тектес елдер жастары арасында
дзю-додан Мевлананың І турнирі өтті. Аталған спорт жарысына елімізден 5
спортшы қатысқан екен [14, 132-146 бб.]. 2018-жылдың 5-10-сәуірінде Түркі
Кеңесі мен Әзірбайжан Жастар және спорт министрлігінің қолдауымен түркі
тектес елдердің студенттері арасында чемпионат өтті. Бұл спорт ойындарына Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркиядан 400-ге таяу университет
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спортшысы мен жаттықтырушылар қатысқан. Аталған спорттық жарыста
еліміздің спортшылар жоғары мінберден көрінді[15]. Аталған спорттық жарыстар және басқа да шаралар түркі әлемі елдерінің жастар ұйымдарымен
ынтымақтастық үшін қолайлы жағдай жасады. Жалпы тарихы, өркениеті және
мәдени мұрасы ортақ елдер жастарының бірігуіне, сонын ішінде спорттың
біріктіруші күші арқылы бірігуін қамтамасыз ету. Бұнын барлығы жастар мен
халықтар арасындағы достық пен бауырластықтың байланысын нығайту болып табылады.
Қазақстан мен Tүркі елдердің спорт қайраткерлері арасындағы іскерлік сапарлармен алмасу жүйелі және жан-жақты болды. Еліміздің спорт саласының
қызметкерлері Түркия, Әзірбайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Татарстан,
Башқұртстанға іссапармен барып, арнайы тәжірибе алмасып, конференциялар,
симпозиумдер мен семинар жұмыстарына қатысқан. Сондықтан да бүгінгі танда біздің елдеріміздің арасындағы спорттық ынтымақтастық туралы Келісімді
негіздеу қажеттілігі туындап отыр. Себебі, спорттық ынтымақтастық түркі
әлемі елдерінің екіжақты және көпжақты ынтымақтастығына қатысты көптеген
міндеттерін шешуге, сондай-ақ қазіргі әлемнің аса өткір гуманитарлық проблемаларына жататын бірнеше мәселелерді шешуге мүмкіндік береді
Қорытындылай келе, қазақстандық спортшылар, жаттықтырушылар
және өкілдер Қазақстанның Түркі әлемі елдерімен спорттық байланыстарына зор үлес қосқандығына негіз бар екендігін толықтай айта аламыз. Олар
бейбітшілік, сенім және халықтар арасындағы өзара түсіністікті жақтаушылар
ретінде көрінді. Бұлардың байланыстары түркі тектес елдер мен халықтар
арасында достық қалпын орнатуда зор рөл атқарды. Қазақ спорты әлемдік
мәдениеттің ажырамас, ірі және бағалы бөлігіне айналды.
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